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MUSNAD ABU AWWAMAH  
Oleh  

MAS GUN  
Pandan, 27 Januari 2009 

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  ِكتاب اِإلمياِن

  بيانُ اَألعماِل والْفَراِئِض الَِّتي ِإذَا أَداها ِبالْقَوِل والْعمِل دخلَ الْجنةَ 
ِقن قَلبه ويريد به وجه اِهللا مبا حيرم به علَى والدليلُ علَى أنه ال ينفَعه اإلقرار حىت يستي

  الناِر
 حدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن شيبانَ الرمِلي ، والْفَضلُ بن عبِد الْجباِر الْمروِزي ، قَاال 1

 يدالْج اِهيمرِإب نِلِك بالْم دبلَ)  ح(عا سثَندحقَالَ و ، اِنيرٍف الْحيس نانُ بما: يثَندح 
وحدثَنا )  ح( عفَّانُ حدثَنا: وحدثَنا جعفَر بن محمٍد الصاِئغُ ، قَالَ )  ح(عمرو بن عاِصٍم 

 حدثَنا:  سلَيمانُ بن الْمِغريِة ، قَالَ دثَناح:  أَبو سلَمةَ ، قَالُوا حدثَنا: محمد بن حيويِه ، قَالَ 
 عن شيٍء �كُنا نِهينا ِفي الْقُرآِن أَنْ نسأَلَ رسولَ اللَِّه : ثَاِبت ، عن أَنِس بِن ماِلٍك ، قَالَ 

اِديِل الْبأَه اِقلُ ِمنلُ الْعجِجيَء الرا أَنْ ينِجبعأَ فَكَانَ يروا أَجكَانو ، عمسن نحنو أَلَهسِة فَي
يا محمد ، أَتانا رسولُك فَزعم لَنا : فَجاَء رجلٌ ِمن أَهِل الْباِديِة ، فَقَالَ : علَى ذَاك ِمنا ، قَالَ 

: اللَّه ، قَالَ : من خلَق السماَء ؟ قَالَ فَ: صدق ، قَالَ : أَنك تزعم أَنَّ اللَّه أَرسلَك ، قَالَ 
فَِبالَِّذي : اللَّه ، قَالَ : فَمن نصب هِذِه الِْجبالَ ؟ قَالَ : اللَّه ، قَالَ : فَمن خلَق اَألرض ؟ قَالَ 

يها هِذِه الْمناِفع ، اللَّه أَرسلَك خلَق السماَء وخلَق اَألرض ونصب ِفيها هِذِه الِْجبالَ وجعلَ ِف
: وزعم رسولُك أَنَّ علَينا خمس صلَواٍت ِفي يوِمنا ولَيلَِتنا ، قَالَ : قَالَ : نعم ، قَالَ : ؟ قَالَ 

وزعم رسولُك أَنَّ علَينا : الَ نعم ، قَ: فَِبالَِّذي أَرسلَك آللَّه أَمرك ِبهذَا ؟ قَالَ : صدق ، قَالَ 
: نعم ، قَالَ : فَِبالَِّذي أَرسلَك آللَّه أَمرك ِبهذَا ؟ قَالَ : صدق ، قَالَ : زكَاةً ِفي أَمواِلنا ، قَالَ 

فَِبالَِّذي أَرسلَك آللَّه  : صدق ، قَالَ: وزعم رسولُك أَنَّ علَينا صوم شهٍر ِفي سنِتنا ، قَالَ 
وزعم رسولُك أَنَّ علَينا حج الْبيِت مِن استطَاع ِإلَيِه سِبيال ، : نعم ، قَالَ : أَمرك ِبهذَا ؟ قَالَ 

ثُم ولَّى الرجلُ ، : قَالَ نعم ، : فَِبالَِّذي أَرسلَك آللَّه أَمرك ِبهذَا ؟ قَالَ : صدق ، قَالَ : قَالَ 
والَِّذي بعثَك ِبالْحق ال أَزداد علَيِهن شيئًا وال أَنتِقص ِمنهن شيئًا ، ثُم ولَّى ، فَقَالَ : ثُم قَالَ 
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قَد نِهينا :  ، كُلُّهم قَالُوا ، معنى حِديِثِهم واِحد لَِئن صدق لَيدخلَن الْجنةَ  :�رسولُ اللَِّه 
 عِلي بن عبِد الْحِميِد ، وسِعيد بن سلَيمانَ ، حدثَنا: ِفي الْقُرآِن ، حدثَنا جعفَر الصاِئغُ ، قَالَ 

كُنا نِهينا أَنْ نبتِدئ النِبي :  سلَيمانُ بن الْمِغريِة ، عن ثَاِبٍت ، عن أَنٍس ، قَالَ حدثَنا: قَاال 
� اهنعم ا ، فَذَكَرنِجبعكَانَ يو  .  

حدثَنا يحيى بن سِعيٍد :  وحدثَنا عبد الرحمِن بن محمِد بِن منصوٍر الْبصِري ، قَالَ 2
وحدثَنا الْحسن بن )  ح(حدثَنا أَبو نعيٍم :  ، قَالَ وحدثَنا حمدانُ بن عِلي)  ح(الْقَطَّان 

: وحدثَنا أَبو الْبختِري ، قَالَ )  ح(حدثَنا أَبو أُسامةَ ، وعبيد اللَِّه بن موسى : عفَّانَ ، قَالَ 
سِمعت موسى بن طَلْحةَ ، :  عمرو بن عثْمانَ ، قَالَ احدثَن:  أَبو أُسامةَ ، كُلُّهم قَالُوا حدثَنا
 وهو ِفي مِسٍري فَأَخذَ �حدثَِني أَبو أَيوب اَألنصاِري ، أَنَّ أَعراِبيا عرض ِلرسوِل اللَِّه : قَالَ 

حمد أَخِبرِني ما يقَربِني ِمن الْجنِة ويباِعدِني ِمن يارسولَ اللَِّه أَو يا م: ِبِخطَاِم ناقَِتِه ، فَقَالَ 
،  تعبد اللَّه وال تشِرك ِبِه شيئًا ، وتِقيم الصالةَ ، وتؤِتي الزكَاةَ ، وتِصلُ الرِحم :الناِر ؟ قَالَ 

عمرو بن عثْمانَ بِن عبِد اللَِّه بِن موهٍب :  وأَبو أُسامةَ معنى حِديِثِهم واِحد ، قَالَ أَبو نعيٍم ،
  . مولَى آِل طَلْحةَ : ، وقَالَ أَبو أُسامةَ أَيضا 

 حدثَنا:  حدثَنا أَبو بكٍْر محمد بن ِإسحاق الصاغَاِني ، أنبا عفَّانُ بن مسِلٍم ، قَالَ 3
أَِبي و نِريٍر ، عِن جِرو بمع ناب وهةَ وعرأَِبي ز نِعيٍد ، عِن سى بيحي ناِلٍد ، عخ نب بيه

يا رسولَ اللَِّه ، دلَِّني علَى عمٍل ِإذَا أَنا :  ، فَقَالَ �هريرةَ ، أَنَّ أَعراِبيا جاَء ِإلَى رسوِل اللَِّه 
ِملْتةَ ، قَالَ عنالْج لْتخد كَاةَ  :هي الزدؤتالةَ ، والص ِقيمتئًا ، ويِبِه ش ِركشال تو اللَّه دبعت

والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه ، ال أَِزيد علَى هذَا شيئًا : الْحِديثَ ، قَالَ  الْمفْروضةَ ، وتصوم رمضانَ
 قُصال أَنو ِبيلَّى قَالَ النا وفَلَم ، هِمن�:   ظُرنِة فَلْينِل الْجأَه ٍل ِمنجِإلَى ر ظُرنأَنْ ي هرس نم
  .  ِإلَى هذَا
 أَبو معاِويةَ ، عِن اَألعمِش ، حدثَنا:  حدثَنا عِلي بن ِإشكَاب ، وعِلي بن حرٍب ، قَاال 4

يا :  ، فَقَالَ �جاَء النعمانُ بن قَوقٍَل ِإلَى رسوِل اللَِّه : عن أَِبي سفْيانَ ، عن جاِبٍر ، قَالَ 
أَرأَيت ِإنْ صلَّيت الْمكْتوبات ، وأَحلَلْت الْحالل ،َ وحرمت الْحرام ولَم أَِزد علَى  رسولَ اللَِّه
  . نعم : دخلُ الْجنةَ ؟ قَالَ ذَِلك أَأَ
 عبيد اللَِّه بن حدثَنا:  حدثَنا محمد بن عوٍف ، وأَبو أُميةَ ، وعِلي بن حرٍب ، قَالُوا 5

قَالَ :  قَالَ  شيبانُ ، عِن اَألعمِش ، عن أَِبي صاِلٍح ، عن جاِبٍر ،حدثَنا: موسى ، قَالَ 
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أَرأَيت ِإنْ صلَّيت الْمكْتوباِت ، وحرمت الْحرام ، وأَحلَلْت  يا رسولَ اللَِّه: النعمانُ بن قَوقٍَل 
  .  نعم: الْحاللَ ، ولَم أَِزد علَى ذَِلك شيئًا أَدخلُ الْجنةَ ؟ قَالَ 

6 دمحا مثَندى ، قَالَ  حيحي نا: بثَندِليِد ، قَالَ حو الْوا:  أَبثَنداٍر ، حمع نةُ بِعكِْرم 
 � شداد بن عبِد اللَِّه أَبو عماٍر ، وكَانَ قَد أَدرك نفَرا ِمن أَصحاِب رسوِل اللَِّه حدثَنا: قَالَ 

: يا عمرو بن عبسةَ ، ِبأَي شيٍء تدِعي أَنك ربع اِإلسالِم ؟ فَقَالَ  :ةَ قَالَ أَبو أُمام: ، قَالَ 
 ِبرخٍل يجر نع تِمعس ٍء ، ثُميثَانَ ِبشى اَألوال أَراللٍَة ، ولَى ضع اسى النأَر تي كُنِإن

 � ، فَرِكبت راِحلَِتي حتى أَقْدم مكَّةَ ، فَِإذَا أَنا ِبرسوِل اللَِّه أَخبارا ِبمكَّةَ ، ويحدثُ أَحاِديثَ
 ِه فَقُلْتلَيع لْتخفَد لَطَّفْتَءاُء فَترِه جلَيع همِإذَا قَوا ، وِفيخس؟ قَالَ : م تا أَنم : ، ِبيا نأَن

 ؟ قَالَ : قُلْت ِبيا نمولُ: وسر ؟ قَالَ :  اللَِّه ، فَقُلْت لَكسأَر اللَّه : قُلْت ، معٍء : نيش فَِبأَي
ومن : ِبأَنْ يوحد اللَّه وال يشرك ِبِه شيئًا ، وكَسِر اَألوثَاِن ، وِصلَِة اَألرحاِم ، فَقُلْت : ؟ قَالَ 

ِإني متِبعك ، :  معه ِباللٌ ، وأَبو بكٍْر ، الْحِديثُ ، فَقُلْت لَه حر وعبد ، وِإذَا: معك ؟ قَالَ 
ِإنك ال تستِطيع ذَِلك يومك هذَا ، ولَِكِن ارِجع ِإلَى أَهِلك ، فَِإذَا سِمعت ِبي قَد : قَالَ 

  . ظَهرت فَالْحق ، وذَكَر الْحِديثَ ِبطُوِلِه 
7ح  دمأَح نى بِعيسكَِم ، وِد الْحبِن عِد اللَِّه ببع نب دمحمانَ ، وملَيس نب ِبيعا الرثَند

)  ح(عبد الرحمِن :  ابن جاِبٍر يعِني حدثَنا:  ِبشر بن بكٍْر ، قَالَ حدثَنا: الْعسقَالِني ، قَالُوا 
ربأَخاِنٍئ ، قَالَ وِن هِر بيمع نا ، عِهمِكلَي ، اِعيزِن اَألوأَِبيِه ، ع نِليِد ، عالْو نب اسبِني الْع :

  :�قَالَ رسولُ اللَِّه : حدثَِني عبادةُ بن الصاِمِت ، قَالَ : حدثَِني جنادةُ بن أَِبي أُميةَ ، قَالَ 
أَشهد أَنْ ال ِإلَه ِإال اللَّه وحده ال شِريك لَه ، وأَنَّ محمدا عبده ورسولُه ، وأَنَّ : لَ من قَا

أَنَّ النو ، قةَ حنأَنَّ الْجو ، هِمن وحرو ميرا ِإلَى مأَلْقَاه هتكَِلمِتِه ، وأَم ناباللَِّه و دبى عِعيس ار
، وِفي حِديِث اَألوزاِعي أَدخلَه الْجنةُ علَى  حق أَدخلَه اللَّه ِمن أَي أَبواِب الْجنِة الثَّماِنيِة شاَء

د بن  الْوِليحدثَنا:  دحيم ، قَالَ حدثَنا: ما كَانَ ِمن عمٍل ، حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن ، قَالَ 
 حدثَنا:  مؤملُ بن الْفَضِل ، قَالَ حدثَنا: وحدثَنا أَبو داود الْحراِني ، قَالَ )  ح(مسِلٍم 

  . ِمسِكني بن بكَيٍر ، ِكالهما عِن اَألوزاِعي ، عن عميٍر ِبِمثِْلِه 
 ِبشر بن الْمفَضِل حدثَنا: أنبا عِلي بن عبِد اللَِّه ، قَالَ :  ، قَالَ  حدثَنا محمد بن حيويِه8
: وحدثَنا مهِدي بن الْحاِرِث ، قَالَ )  ح( خاِلد الْحذَّاُء ، عِن الْوِليِد أَِبي ِبشٍر حدثَنا: ، قَالَ 
 خاِلد الْحذَّاُء ، عِن حدثَنا:  ِبشر ، قَالَ حدثَنا: دد ، قَاال  يحيى بن يحيى ، ومسحدثَنا
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 حدثَنا:  الْمعلَّى بن منصوٍر ، قَالَ حدثَنا: وحدثَنا الصاغَاِني ، قَالَ )  ح(الْوِليِد أَِبي ِبشٍر 
اِلٍد ، عخ نةَ ، علَيع ناِعيلُ ابمِلٍم ، قَالَ ِإسسِن مِليِد بانَ ، : ِن الْوثْمع نانَ ، عرمح تِمعس

، حدثَنا  من مات وهو يعلَم أَنه ال ِإلَه ِإال اللَّه دخلَ الْجنةَ : ، يقُولُ �سِمعت النِبي : يقُولُ 
 حدثَنا:  محمد بن جعفٍَر ، قَالَ حدثَنا: ن مكْرٍم ، قَالَ  عقْبةُ بحدثَنا: الصاغَاِني ، قَالَ 

 ِبيِن النانَ ، عثْمع نانَ ، عرمح نٍر الْعنربي ، عأَِبي ِبش ناِلٍد ، عخ نةُ ، عبعِبِمثِْلِه �ش  .  
عبد الصمِد بن عبِد الْواِرِث ، عن شعبةَ ، عن  حدثَنا:  حدثَنا محمد بن يحيى ، قَالَ 9

 ِبيانَ ، أَنّ النثْمع نانَ ، عرمح نٍر الْعنربي ، عأَِبي ِبش نذَّاِء ، عاِلٍد الْحقَالَ �خ :  نم
من مات وهو يعلَم أَنْ ال ِإلَه ِإال اللَّه   :، وقَالَ مرةً مات وهو يعلَم أَنَّ اللَّه حق دخلَ الْجنةَ

  .  دخلَ الْجنةَ
 أَبو حدثَنا:  سهلُ بن عثْمانَ ، وأَبو كُريٍب ، قَاال حدثَنا:  حدثَنا مسِلم ، قَالَ 10
ِبي هريرةَ ، أَو عن أَِبي سِعيٍد ، الشك ِمن  اَألعمش ، عن أَِبي صاِلٍح ، عن أَحدثَنامعاِويةَ ، 

 فَأَتوا النِبي �لَما كَانَ يوم غَزوِة تبوك أَصاب الناس مجاعةٌ ، فَأَمر النِبي  :اَألعمِش ، قَالَ 
افْعلُوا ، : ا نواِضحنا فَأَكَلْنا وادهنا ، فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه ، لَو أَِذنت لَنا فَنحرن:  ، فَقَالُوا �

يا رسولَ اللَِّه ، ِإنك ِإنْ فَعلْت قَلَّ الظَّهر ، ولَِكِن ادعهم ِبفَضِل أَزواِدِهم : فَجاَء عمر ، فَقَالَ 
را ِبالْبهلَيع ملَّ لَهجو زع اللَّه عاد ولُ اللَِّه ، ثُمسفَقَالَ ر ، لَ ِفي ذَِلكعجأَنْ ي لَّ اللَّهكَِة لَع� 

 :معن  .  
 عِلي بن بحِر بِن بري الْقَطَّانُ ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا عباس بن محمٍد الدوِري ، قَالَ 11

سِمعت اَألعمش يحدثُ ، عن أَِبي : بِد اللَِّه بِن قَتادةَ ، قَالَ  قَتادةُ بن الْفَضِل بِن عحدثَنا: 
 ِفي غَزوٍة فَنزلْنا منِزال ، فَقَالَ �خرجنا مع رسوِل اللَِّه : صاِلٍح ، عن أَِبي هريرةَ ، قَالَ 

 بعض الظَّهِر ، فَأَصبنا ِمنه فَيرى الْمشِركُونَ حسن يا رسولَ اللَِّه ، لَو ذَبحنا: بعض الْقَوِم 
ال ، ولَِكِن اجمع أَزوادنا فَادع : ما ِشئْتم ، فَجاَء عمر بن الْخطَّاِب ، فَقَالَ : حاِلنا ، فَقَالَ 

 يِجيُء ِبشيٍء ِمن السِويِق وِبالشيِء ِمن التمِر  زادنا فَجعلَ الرجلُ�علَيِه ، فَجمع رسولُ اللَِّه 
فَمُألوها وفَضلَ فَضال كَِثريا : علَيكُم ِبأَوِعيِتكُم ، قَالَ :  ثُم قَالَ �فَدعا رسولُ اللَِّه : ، قَالَ 

ِه وأَنا رسولُه ، من جاَء ِبِهما يوم الِْقيامِة لَم أَنا عبد اللَّ : قَالَ �، فَلَما رأَى ذَِلك رسولُ اللَِّه 
:  محمد بن زنبوٍر ، قَالَ حدثَنا: ، حدثَنا محمد بن صاِلٍح ِكيلَجةُ ، قَالَ  يحجب عِن الْجنِة

ٍل ، عِن اَألعمِش ، عن أَِبي صاِلٍح ، عن أَِبي  عبد الْعِزيِز بن أَِبي حاِزٍم ، عن سهيحدثَنا
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 ِبيِن النةَ ، عريرا : قَالَ �هوِرنظُه ضعب رحنا أَنْ نندا فَأَرنادوأَز تِفدفَن هعا مكُن  ذَكَرو ،
  . الْحِديثَ 
12 زطَرالْم قَاِسمةَ ، واِجين نثَِني ابدقَالُوا  ح ، ِريمعالْما: ، وثَندأَِبي ح نكِْر بو بأَب 

 عبيد اللَِّه بن عبِد الرحمِن اَألشجِعي ، عن حدثَنا:  أَبو النضِر ، قَالَ حدثَنا: النضِر ، قَالَ 
:  سلَيمانُ بن الْفَضِل الزيِدي ، قَالَ حدثَنا:  ، قَالَ ماِلِك بِن ِمغوٍل ، وحدثَنا ابن أَِبي الدميِك

وحدثَِني محمد بن عبيِد بِن عتبةَ الْكُوِفي ، )  ح( اَألشجِعي ، عن ماِلِك بِن ِمغوٍل حدثَنا
:  وكَانَ ِمن الْبكَّاِئني ِثقَةٌ فَِقيه ال يفِْتي ِبالرأِْي ، قَالَ  الْوِليد بن حماٍد اللُّؤلُِؤي ،حدثَنا: قَالَ 
وحدثَنا الْمعمِري ، أَو ِإبراِهيم )  ح( ماِلك بن ِمغوٍل حدثَنا:  الْحسن بن ِزياٍد ، قَالَ حدثَنا

 أَِبي ، عن ماِلِك بِن ِمغول ، حدثَنا: الْمرزباِن ، قَالَ  مسروق بن حدثَنا: الْحرِبي ، قَالَ 
كُنا مع النِبي : عن طَلْحةَ بِن مصرٍف ، عن أَِبي صاِلٍح ، عن أَِبي هريرةَ ، قَالَ : كُلُّهم قَالُوا 

يا : تى هم ِبنحِر بعِض ِجماِلِهم ، فَقَالَ عمر ح:  ِفي مِسٍري فَنِفدت أَزواد الْقَوِم ، قَالَ �
رسولَ اللَِّه ، لَو جمعت ما بِقي ِمن أَزواِد الْقَوِم فَدعوت اللَّه علَيها ، فَفَعلَ فَجاَء ذُو الْبر ِببرِه 

وى ِبالنوذُو النِرِه ، ومِر ِبتمذُو التو ، ى ؟ ، قَالَ : اِة ، قُلْتوونَ ِبالنعنصوا يا كَانمو :
:  حتى مَأل الْقَوم أَزِودتهم ، قَالَ �يمصونه فَيشربونَ علَيِه الْماَء ، فَدعا علَيها رسولُ اللَِّه 

 ذَِلك دفَقَالَ ِعن:  ِإال اللَّه أَنْ ال ِإلَه دهاٍك أَشش رغَي دبا علْقَى ِبِهمولُ اللَِّه ، ال يسي رأَنو ،
أَنْ ينحر بعض ِإِبِلنا ، قَالَ : ، هذَا لَفْظُ أَِبي النضِر ، وحِديثُ اللُّؤلُِؤي  ِفيِهما ِإال دخلَ الْجنةَ

من لَِقي اللَّه غَير شاٍك ِفيِه وال ِفي   :�قَالَ رسولُ اللَِّه وذُو النواِة ِبنواه ِبِمثِْلِه ، ثُم : طَلْحةُ 
  .  رسوِلِه لَم يحجب عِن الْجنِة

 حدثَنا:  النضر بن محمٍد ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن يوسف السلَِمي ، قَالَ 13
كُنا مع نِبي : حدثَِني أَبو هريرةَ ، قَالَ : حدثَِني أَبو كَِثٍري ، قَالَ :  ، قَالَ ِعكِْرمةُ بن عماٍر

فَقُمنا وقُمت ِفي أَوِل :  ِإِذ افْتقَدناه فَلَم ندِر أَين هو ، وخِشينا أَنْ يقْتطَع دوننا ، قَالَ �اللَِّه 
عباِس أَتالن ، ال أَِجدِه وِغي طَِريقًا ِإلَيتأَب لْتعِفيِه ، فَج واِئطًا هح ى آِتيتح ، هنأَلُ عأَسو هأَثَر 

: وأَبتِغي ثُلْمةً فَال أَِجد ، وأَتبع الْماَء ِإلَى الْحاِئِط ِمن ِبئٍْر وراَءه ، يعِني جدولَ ، قَالَ 
نعم يا نِبي اللَِّه : أَبو هريرةَ ؟ فَقُلْت : لَ ما يحِفر الثَّعلَب حتى دخلْت علَيِه ، قَالَ فَحفَرت ِمثْ

تخوفْنا علَيك أَنْ تقْتطَع ولَم ندِر أَين أَنت ، وهذَا أَبو بكٍْر ، : ما جاَء ِبك ؟ قُلْت : ، قَالَ 
 رمعلَى أَثَِري ، قَالَ وع اسالنِه ، فَقَالَ : ولَيعطَاِني نفَأَع:  ِمن لَِقيت نِن فَمذَيه لَيعِبن باذْه
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هرشفَب ها قَلْبا ِبهِقنيتسم ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو ِإال اللَّه أَنْ ال ِإلَه دهشاِئِط ياِء الْحرو 
ما هاتاِن : فَخرجت ِبالنعلَيِن فَكَانَ أَولَ من لَِقيِني عمربن الْخطَّاِب ، فَقَالَ : ، قَالَ  ِبالْجنِة

 الِن ؟ فَقُلْتعولُ اللَِّه : النسا رطَاِنيِهمكَذَا ، قَالَ �أَعِني ِبكَذَا ورأَمِري :  ودص فَلَكَم
ع تدقَالَ فَقَعِتي ، واللَِّه : لَى أس ِبيِإلَى ن تعجفَر ، ِجعار� رماَء عجو ، ربالْخ هتربفَأَخ ، 
ِبأَِبي أَنت : ِلمه ؟ قَالَ : نعم يا نِبي اللَِّه ، قَالَ : يا عمر فَعلْت كَذَا وكَذَا ؟ قَالَ : ، فَقَالَ 

يقَالُ ِإنَّ هذَا : فَِنعم ِإذًا ، قَالَ أَبو عوانةَ :  الناس ولَِكِن أتركْهم فَيعملُونَ ، قَالَ وأُمي يتِكلُ
من لَِقيت ِمن وراِء الْحاِئِط ، :  الْموِقِنني ولَم يعم ِبِه ، وِإنما قَالَ �َألصحاِب رسوِل اللَِّه 

  .  ِبالْجنِة � عمر قَد بشره النِبي فَلَم يلْق ِإال
وحدثَنا أَبو )  ح(حدثَِني سالمةُ بن روٍح :  حدثَنا محمد بن عِزيِز اَأليِلي ، قَالَ 14

)  ح( ، ِكالهما عن عِقيٍل حدثَِني اللَّيثُ:  ابن بكَيٍر ، قَالَ حدثَنا: يوسف الْفَاِرِسي ، قَالَ 
 ِإبراِهيم بن سعٍد ، حدثَنا:  سلَيمانُ بن داود الْهاِشِمي ، قَالَ حدثَنا: وحدثَنا أَبو أُميةَ ، قَالَ 

اِري ، أَنه عقَلَ رسولَ أَخبرِني محمود بن الرِبيِع اَألنص: ِكلَيِهما عِن ابِن ِشهاٍب ، أنه قال 
 وعقَلَ مجةً مجها ِمن دلٍْو ِمن ِبئٍْر كَانت ِفي داِرِهم ِفي وجِهِه ، فَزعم محمود أَنَّ �اللَِّه 

 ، �لَ اللَِّه ِجئْت رسو:  ، يقُولُ �ِعتبانَ بن ماِلٍك وكَانَ ِممن شِهد بدرا مع رسوِل اللَِّه 
 فَقُلْت : قشيِمي وِجِد قَوسم نيبِني ويولُ بحأِْتي فَيلَ ييِإنَّ السِري ، وصب ِمن تكَري أَنِإن

أَفْعلُ :  فَقَالَ علَي اجِتيازه ، فَِإنْ رأَيت أَنْ تأِْتي فَتصلِّي ِفي بيِتي مكَانا أَتِخذُه مصلى فَافْعلْ ،
 وأَبو بكٍْر بعدما اشتد النهار ، فَاستأْذَنَ فَأَِذنت لَه ، فَلَم يجِلس �، فَغدا علَي رسولُ اللَِّه 

ب أَنْ أُصلِّي ِفيِه أَين تِحب أَنْ أُصلِّي ِمن بيِتك ؟ فَأَشرت لَه ِإلَى الْمكَاِن الَِّذي أُِح: حتى قَالَ 
 فَكَبر وصفَفْنا خلْفَه فَصلَّى لَنا ركْعتيِن ، ثُم احتبسته علَى خِزيٍر يصنع �، فَقَام رسولُ اللَِّه 

يالُ ِفي الْبجالر ى كَثُرتوا حاِر فَثَابِل الدأَه الٌ ِمنِبِه ِرج ِمعسو ، ملٌ لَهجِت ، فَقَالَ ر : نفَأَي
ماِلك بن : ماِلك بن اَألخنِس أَِو ابن الدخشِم ، شك ِإبراِهيم بن سعٍد ، وأَما عِقيلٌ ، فَقَالَ 

؟  وما يدِريك  :�ذَِلك رجلٌ مناِفق ال يِحب اللَّه ورسولَه ، فَقَالَ النِبي : دخشٍم ، فَقَالَ 
أَما تراه قَالَ   :�أَما نحن فَواللَِّه ما نرى وده والحِديثَه ِإال ِللْمناِفِقني ، فَقَالَ النِبي : فَقَالَ 

اللَّه ورسولُه أَعلَم ،  : فَقَالَ ال ِإلَه ِإال اللَّه يبتِغي ِبها وجه اللَِّه والدار اآلِخرِة ؟: مرةً واِحدةً 
، قَالَ ابن  ال ِإلَه ِإال اللَّه يبتِغي ِبها وجه اللَِّه: فَِإنَّ اللَّه حرم علَى الناِر أَنْ تأْكُلَ من قَالَ  :قَالَ 

 قَبلَ أَنْ تنِزلَ �ِل رسوِل اللَِّه أَدركْنا الْفُقَهاَء وهم يرونَ أَنَّ ذَِلك كَانَ ِمن قَو: ِشهاٍب 
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موِجبات الْفَراِئِض ِفي الْقُرآِن ، ولَِكن اللَّه قَد أَنزلَ علَى أَهِل هِذِه الْكَِلمِة الَِّتي ذَكَر رسولُ 
 قَد صار ِإلَيِهن ، فَمِن  النجاةَ ِبها فَراِئض ِفي ِكتاِبِه نحن نخشى أَنْ يكُونَ اَألمر�اللَِّه 

فَخرجنا ِفي غَزاٍة مع يِزيد بِن معاِويةَ : استطَاع أَنْ ال يغتر فَال يغتر ، قَالَ محمود بن الرِبيِع 
 ، قَالَ �ى رسولَ اللَِّه ما أَر: ، معنا أَبو أَيوب اَألنصاِري فَحدثْت هذَا الْحِديثَ ، فَقَالَ 

 قَدو مهمؤِمِه يِجِد قَوسِفي م وهاِلٍك وم نانَ ببِعت تيفَأَت تعجفَر لَيع ذَِلك رذَا ، فَكَبه
ا الْحِديِث فَحدثَِني ِبِه ذَهب بصره ، فَسلَّمت علَيِه وتعرفْت ِإلَيِه فَعرفَِني ، ثُم سأَلْته عن هذَ

كَما حدثَِني ِبِه أَولَ مرٍة ، وهذَا لَفْظُ ِإبراِهيم بِن سعٍد وهو أَتمهما حِديثًا ، وأَما عِقيلٌ فَقَالَ 
  . ِلك وجه اللَِّه ماِلك بن الدخشن ،ِ ِبال شك وانتهى حِديثُه ِإلَى قَوِلِه يبتِغي ِبذَ: 

أنبا معمر ، عِن : أنبا عبد الرزاِق ، قَالَ :  حدثنا ِإسحاق بن ِإبراِهيم الدبِري ، قَالَ 15
للَِّه أَتيت رسولَ ا: حدثَِني محمود بن الرِبيِع ، عن ِعتبانَ بِن ماِلٍك ، قَالَ : الزهِري ، قَالَ 

� فَقُلْت  : تِددلَوِمي ، وِجِد قَوسم نيبِني ويولُ بحولَ تيِإنَّ السِري ، وصب تكَري أَنِإن
 ِبيا ، فَقَالَ النِجدسم ِخذُها أَتكَانِتي ميِفي ب تلَّيفَص ِجئْت كأَن�:  اَء اللَّهلُ ِإنْ شقَالَ  أَفْع ،

: ِبيالن رلَ ، فَقَالَ � فَمخأْذَنَ فَدتفَاس ، هعم طَلَقفَان ، هعبتتكٍْر فَاسلَى أَِبي بع  : قَاِئم وهو: 
 فَقَالَ رجلٌ: فَأَشرت لَه حيثُ أُِريد ، وذَكَر الْحِديثَ ، وقَالَ ِفيِه : قَالَ  أَين تِريد أَنْ أُصلِّي ؟

  . أَين ماِلك بن الدخشِم ؟ : 
ال ِإلَه ِإال : فَلَن يواِفي عبد يوم الِْقيامِة يقُولُ   :�قَالَ رسولُ اللَِّه :  وقَالَ ِفيِه أَيضا 16

  .  اللَّه يبتِغي ِبذَِلك وجه اللَِّه ِإال حرم علَى الناِر
أنبا :  حماد بن سلَمةَ ، قَالَ حدثَنا:  عفَّانُ ، قَالَ حدثَنا: أُميةَ ، قَالَ  حدثَنا أَبو 17

أَنَّ ِعتبانَ بن ماِلٍك كَانَ قَد عِمي ، : ثَاِبثٌ ، عن أَنِس بِن ماِلٍك ، عن محموِد بِن الرِبيِع 
فَخطَّ ِلي ِفي داِري حتى أَتِخذَ مصلى ومسِجدا ، فَجاَء فَاجتمع يارسولَ اللَِّه تعالَى : فَقَالَ 

أَلَيس : هو مناِفق ، فَقَالَ : ِإلَيِه قَومه ، وتغيب ماِلك بن الدخشِم ، فَوقَعوا ِفيِه ، فَقَالُوا 
ي رأَنو ِإال اللَّه أَنْ ال ِإلَه دهشولُ اللَِّه ؟يا ِفي قَلِْبِه ؟ فَقَالَ : قَالُوا  سمولَ اللَِّه ، وسا رلَى ، يب

 ِبيالن�:  ارالن همطْعولُ اللَِّه فَتسي رأَنو ِإال اللَّه أَنْ ال ِإلَه دأَح دهشال ي  ادمال : ، قَالَ حو
 عِلي حدثَنا: انَ فَحدثَه ، حدثَنا الصاغَاِني ، وجعفَر الصاِئغُ ، قَاال لَِقي ِعتب: أَعلَمه ِإال قَالَ 

حدثَِني :  سلَيمانُ بن الْمِغريِة ، عن ثَاِبٍت ، عن أَنٍس ، قَالَ حدثَنا: بن عبِد الْحِميِد ، قَالَ 
فَلَِقيت ِعتبانَ : تبانَ بِن ماِلٍك ، وذَكَر الْحِديثَ ، قَالَ أَنس محمود بن الرِبيِع ، عن ِع
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 عمرو بن حدثَنا: فَحدثَِني ِبهذَا الْحِديِث فَأَعجبِني فَكَتبته ، حدثَنا أَبو داود الْحراِني ، قَالَ 
  . بن الْمِغريِة ، عن ثَاِبٍت ِبِمثِْلِه  سلَيمانُ حدثَنا: عاِصٍم ، قَالَ 
 حدثَنا:  يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني ، قَالَ 18

 أَبو الْيماِن حدثَنا: يةَ قَاال وحدثَنا أَبو الْجماِهِر الِْحمِصي ، وأَبو أُم)  ح(أَِبي ، عن صاِلٍح 
 ِبشر بن سِعيٍد ، ِكالهما حدثَنا: وحدثَنا ِعمرانُ بن بكَّاٍر الْكَالِعي الِْحمِصي ، قَالَ )  ح(

 بن الْمسيِب ، عن حدثَِني سِعيد: عن شعيِب بِن أَِبي حمزةَ ، ِكالهما عِن الزهِري ، قَالَ 
 فَوجد ِعنده أَبا جهٍل ، وعبد �لَما حضرت أَبا طَاِلٍب الْوفَاةُ جاَء رسولُ اللَِّه : أَِبيِه ، قَالَ 

ال ِإلَه ِإال اللَّه  : يا عم قُلْ : َألِبي طَاِلٍب �اللَِّه بن أَِبي أُميةَ بِن الْمِغريِة ، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
يا أَبا طَاِلٍب أَترغَب : ، قَالَ أَبو جهٍل ، وعبد اللَِّه بن أَِبي أُميةَ  كَِلمةً أُحاج لَك ِبها ِعند اللَِّه

يداِن ِبِتلْك الْمقَالَِة حتى  معِرضا علَيِه ، ويِع�عن ِملَِّة عبِد الْمطَِّلِب ؟ فَلَم يزلْ رسولُ اللَِّه 
ال ِإلَه ِإال اللَّه : آِخر ما كَلَّمهم ِبِه هو علَى ِملَِّة عبِد الْمطَِّلِب وأَبى أَنْ يقُولَ : قَالَ أَبو طَاِلٍب 

ما كَانَ { : نك ، فَأَنزلَ اللَّه أَما واللَِّه َألستغِفرنَّ لَك ما لَم أُنه ع  :�، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
 مهأَن ملَه نيبا تِد معب ى ِمنبوا أُوِلي قُركَان لَوو ِرِكنيشوا ِللْمِفرغتسوا أَنْ ينآم الَِّذينو ِبيِللن

: ي طَاِلٍب قَولَه عز وجلَّ ، وأَنزلَ اللَّه ِفي أَِب ] 113سورة التوبة آية [} أَصحاب الْجِحيِم 
 } ِدينتهِبالْم لَمأَع وهاُء وشي نِدي مهي اللَّه لَِكنو تببأَح نِدي مهال ت كسورة [} ِإن

بارِك ، حِديثُهم الْمعنى واِحد وهذَا لَفْظُ شعيٍب ، حدثَنا عِلي بن الْم  ]56القصص آية 
 محمد بن ثَوٍر ، عن معمٍر ، عِن حدثَنا:  زيد بن الْمبارِك ، قَالَ حدثَنا: الصنعاِني ، قَالَ 

  . الزهِري ، عن سِعيِد بِن الْمسيِب ، عن أَِبيِه ِبِمثِْلِه 
19محم نِن بمحالر دبا عثَندقَالَ  ح ، ِريصِعيٍد الْبو سوٍر أَبصنِن ما: ِد بثَندى حيحي 

)  ح( الْوِليد بن الْقَاِسِم حدثَنا: وحدثَنا ابن الْجنيِد الدقَّاق ، قَالَ )  ح(بن سِعيٍد الْقَطَّانُ 
 يِزيد بن كَيسانَ ، حدثَنا:  محمد بن عبيٍد ، قَالُوا ثَناحد: وحدثَنا أَبو داود الْحراِني ، قَالَ 

 �لَما حضرت أَبا طَاِلٍب الْوفَاةُ ، قَالَ لَه رسولُ اللَِّه : عن أَِبي حاِزٍم ، عن أَِبي هريرةَ ، قَالَ 
لَوال أَنْ تعيرِني قُريش َألقْررت : ، قَالَ  ك ِبِه يوم الِْقيامِةال ِإلَه ِإال اللَّه أَشهد لَ: يا عم قُلْ  :

وهو أَعلَم { : ِإلَى قَوِلِه } ِإنك ال تهِدي من أَحببت { : فَنزلَت : عينك ِبها ، قَالَ 
 ِدينتهِديِثِه ] 56سورة القصص آية [} ِبالْمى حنعا ، مأَب ذْكُري لَم مهضعبو ، اِحدو م

 مؤملُ بن حدثَنا: قَالَ ِلعمِه ، حدثَنا محمد بن كَِثٍري الْحراِني ، قَالَ : طَاِلٍب ، وِإنما قَالَ 
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ِزيد ، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه ، زاد ابن كَِثٍري  يحدثَنا:  مروانُ بن معاِويةَ ، قَالَ حدثَنا: الْفَضِل ، قال 
  . أَبا طَاِلٍب : يعِني 
وحدثَنا يوسف بن )  ح( شعيب بن اللَّيِث حدثَنا:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ ، قَالَ 20

 اللَّيثُ بن سعٍد ، عِن ابِن عجالنَ ، عن حدثَنا: اال  داود بن منصوٍر ، قَحدثَنا: مسِلٍم ، قَالَ 
دخلْت علَى عبادةَ بِن : محمِد بِن يحيى بِن حبانَ ، عِن ابِن محيِريٍز ، عِن الصناِبِحي ، قَالَ 

 تبِكي ؟ فَواللَِّه لَِو استشِهدت َألشهدنَّ لَك ما لَك: الصاِمِت وهو ِفي الْموِت فَبكَيت ، فَقَالَ 
واللَِّه ما ِمن حِديٍث : ، ولَِئن شفِّعت َألشفَعن لَك ، ولَِئِن استطَعت َألنفَعنك ، ثُم قَالَ 

ِإال حِديثًا واِحدا ، وسوف  لَكُم ِفيِه خير ِإال حدثْتكُموه �سِمعته ِمن رسوِل اللَِّه 
من شِهد أَنْ ال ِإلَه ِإال  : يقُولُ �أُحدثَكُموه الْيوم وقَد أُِحيطَ ِبنفِْسي ، سِمعت رسولَ اللَِّه 

ارِه النلَيع اللَّه مرولُ اللَِّه حسا ردمحأَنَّ مو ، اللَّه محا مثَندقَالَ ، ح ، اِنيركَِثٍري الْح نب د :
 محمد بن سلَمةَ ، عن أَِبي عبِد الرِحيِم ، عن زيٍد ، عِن حدثَنا:  أَبو الْمعافَى ، قَالَ حدثَنا

 اِدِه ِمثْلَهنالنَ ، ِبِإسجِن عاب .  
 شعبةُ ، حدثَنا:  أَبو داود ، قَالَ حدثَنا: ِني ، قَالَ  حدثَنا يونس بن حِبيٍب اَألصبها21

وسالم ، عن أَِبي ِإسحاق ، عن عمِرو بِن ميموٍن اَألوِدي ، عن معاِذ بِن جبٍل ، أَنّ رسولَ 
حق اللَِّه  :اللَّه ورسولُه أَعلَم ، قَالَ : قَالَ  تدِري ما حق اللَِّه علَى الِْعباِد ؟ : قَالَ لَه �اللَِّه 

مهذِّبعأَنْ ال ي لُوا ذَِلكِه ِإذَا فَعلَيع مقُّهحئًا ، ويِركُوا ِبِه ششال يو وهدبعاِد أَنْ يلَى الِْعبع  ،
 ِإبراِهيم بن طَهمانَ ، حدثَنا:  أَبو حذَيفَةَ ، قَالَ ثَناحد: حدثَنا أَحمد بن محمٍد الِْبرِتي ، قَالَ 

 حفْص بن عبِد حدثَنا: وحدثَنا محمد بن عِقيٍل ، قَالَ )  ح(عِن الشيباِني ، عن أَِبي حِصٍني 
، عن سلَيمانَ ، عن أَِبي حِصٍني ، وحدثَنا محمد بن أَخبرِني ِإبراِهيم بن طَهمانَ : اللَِّه ، قَالَ 

)  ح(أنبا قَِبيصةُ ، عن سفْيانَ : وحدثَنا الصاغَاِني ، قَالَ )  ح( الِْفرياِبي حدثَنا: يحيى ، قَالَ 
 خلَف بن خِليفَةَ ، عن حدثَنا: د بن كَِثٍري ، قَالَ  محمحدثَنا: وحدثَنا أُسيد بن عاِصٍم ، قَالَ 

 ، �كُنت ِردف النِبي : أَِبي حِصٍني ، عِن اَألسوِد بِن ِهالٍل ، عن معاِذ بِن جبٍل ، قَالَ 
، حدثَنا عباس الدوِري ،  دِخلُهم النارال يعذِّبهم أَو ال ي ، فَذَكَر ِمثْلَه ، يا معاذُ تدِري :فَقَالَ 
  .  حسين الْجعِفي ، عن زاِئدةَ ، عن أَِبي حِصٍني ِبِإسناِدِه ِمثْلَه حدثَنا: قَالَ 

 حدثَنا:  ، قَالَ  عمرو بن عاِصٍمحدثَنا:  حدثَنا يعقُوب بن سفْيانَ الْفَاِرِسي ، قَالَ 22
كُنت رِديف رسوِل اللَِّه : أَنَّ معاذَ بن جبٍل ، قَالَ :  قَتادةُ ، عن أَنٍس حدثَنا: همام ، قَالَ 
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لَِّه لَبيك رسولَ ال: ، قُلْت  يا معاذ : ، لَيس بيِني وبينه ِإال آِخرةُ الرحِل ، فَقَالَ ِلي �
، حتى فَعلَ ذَِلك ثَالثَ مراٍت ، ثُم  يا معاذ :ثُم سار ساعةً ، ثُم قَالَ ِلي : وسعديك ، قَالَ 

ِه فَِإنَّ حق اللَّ :اللَّه ورسولُه أَعلَم ، قَالَ : قُلْت  هلْ تدِري ما حق اللَِّه علَى الِْعباِد ؟ :قَالَ ِلي 
: ، قُلْت  يا معاذُ :، ثُم سار ساعةً ، ثُم قَالَ  علَى الِْعباِد أَنْ يعبدوه وال يشِركُوا ِبِه شيئًا

 هلْ تدِري ما حق الِْعباِد علَى اللَِّه ِإذَا فَعلُوا ذَِلك ؟ :لَبيك وسعديك يا رسولَ اللَِّه ، قَالَ 
  .  فَِإنَّ حق الِْعباِد علَى اللَِّه أَنْ ال يعذِّبهم :اللَّه ورسولُه أَعلَم ، قَالَ : ت قُلْ

 وِكيع ، وأَبو معاِويةَ ، عِن اَألعمِش ، عن حدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب ، قَالَ 23
 نةَ ، علْقَمع نع ، اِهيمرِد اللَِّه ، قَالَ ِإببولُ اللَِّه : عسِباللَِّه   :�قَالَ ر ِركشال ي اتم نم

من مات ، يشِرك ِباللَِّه شيئًا دخلَ النار ، هذَا لَفْظُ أَِبي معاِويةَ : ، وقُلْت أَنا  شيئًا دخلَ الْجنةَ
 .  

:  أَبو معاِويةَ ، ومحمد بن الْفُضيِل ، قَاال حدثَنا:  قَالَ  حدثَنا عِلي بن حرٍب ،24
 حدثَنا: أنبا سختويِه بن ماِزيار أَبو عِلي مولَى بِني هاِشٍم ، قَالَ :  اَألعمش ، قَالَ حدثَنا

أَِبي س نِش ، عمِن اَألعِعيٍد ، عس نب اِلكاِبٍر ، قَالَ مج نانَ ، عفْي : ِبيِإلَى الن اِبيراَء أَعج
من مات ال يشِرك ِبِه شيئًا دخلَ الْجنةَ ، ومن مات  :ما الْموِجبتاِن ؟ قَالَ :  ، فَقَالَ �

ارلَ النخئًا ديِباللَِّه ش ِركشي وِريالد اسبا عثَندا:  ، قَالَ ، حثَندح ، ِريالس نِزيِز بالْع دبع 
 سفْيانُ ، عِن اَألعمِش ، عن أَِبي سفْيانَ ، عن حدثَنا:  ِبشر بن منصوٍر ، قَالَ حدثَنا: قَالَ 

 ِبيِن الناِبٍر ، عج�بأَِبي الز نانَ ، عفْيس نعو ، ِمثْلَه  ِبيِن الناِبٍر ، عج نِر ، عِبِمثِْلِه �ي  .  
وحدثَنا أَبو اَألزهِر ، )  ح( أَبو عاِمٍر الْعقَِدي حدثَنا:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن ، قَالَ 25
 خاِلٍد ، عن أَِبي الزبيِر ، عن جاِبٍر  قُرةُ بنحدثَنا:  يحيى بن أَِبي الْحجاِج ، قَالَ حدثَنا: قَالَ 

 ِبيِن النقَالَ �، ع : ارلَ النخِبِه د ِركشي هلَِقي نمةَ ، ونلَ الْجخِبِه د ِركشال ي اللَّه لَِقي نم  .  
26 هماسو ، اِنيدنا الدثَندى ، قَالَ :  حوسا: مثَندقَالَ  ح ، اِهيمرِإب نب ِلمسا: مثَندح 

 ِبيِن الناِبٍر ، عج نِر ، عيبأَِبي الز نع ، اِئيوتسالد امِبِه  : قَال �ِهش ِركشال ي اللَّه لَِقي نم
الن لَهخِبِه أَد ِركشي هلَِقي نمةُ ، ونالْج لَهخئًا أَديشار  .  

: حدثَِني أَِبي ، قَالَ : حدثَِني أَِبي ، قَالَ :  حدثَِني أَبو الْمثَنى معاذُ بن الْمثَنى ، قَالَ 27
سِمع أَبا ذَر يحدثُ ، :  شعبةُ ، عن واِصٍل اَألحدِب ، سِمع الْمعرور بن سويٍد ، قَالَ حدثَنا
جاَء ِجبِريلُ يبشرِني أَنه من مات ِمن أُمِتي ال يشِرك  : ِمثْلَ ذَِلك ، يعِني ِمثْلَ �النِبي عِن 
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  .  ِباللَِّه شيئًا دخلَ الْجنةَ
 عبد حدثَنا:  أَبو معمٍر ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا ِإسحاق بن شيبانَ النِصيِبي ، قَالَ 28

 حسين الْمعلِّم ، عِن ابِن بريدةَ ، أَنَّ يحيى بن يعمر حدثَه ، أَنَّ أَبا حدثَنا: الْواِرِث ، قَالَ 
اِئم علَيِه ثَوب أَبيض ،  وهو ن�أَتيت النِبي : اَألسوِد الديِلي حدثَه ، أَنَّ أَبا ذَر حدثَه ، قَالَ 

ال ِإلَه : ما ِمن عبٍد قَالَ  :ثُم أَتيته فَِإذَا هو ناِئم ، ثُم أَتيته وقَِد استيقَظَ فَجلَست ِإلَيِه ، فَقَالَ 
وِإنْ زنى  :نى وِإنْ سرق ؟ قَالَ وِإنْ ز: ، قُلْت  ِإال اللَّه ثُم مات علَى ذَِلك ِإال دخلَ الْجنةَ

قرِإنْ سو  ؟ قَالَ : ، قُلْت قرِإنْ سى ونِإنْ زو: قرِإنْ سى ونِإنْ زو  ِإنْ : ، قُلْتى ونِإنْ زو
 وهو يجر ِإزاره ، ثَالثًا ، علَى رغِْم أَنِف أَِبي ذٍَر ، فَخرج وِإنْ زنى وِإنْ سرق :سرق ؟ قَالَ 
علَى رغِْم أَنِف : علَى رغِْم أَنِف أَِبي ذَر ، فَكَانَ أَبو ذَر يحدثُ ِبِه ، وهو يقُولُ : وهو يقُولُ 
 أَِبي ذَر .  
  

  بيانُ الْمعاِصي الَِّتي يخرج صاِحبها ِمن اِإلمياِن ِعند ِفعِلها ، 
  معاِصي الَِّتي يكون منافقاً وإن صلي ، وصام ، وأقر باإلسالموالْ
 حدثَنا: أَخبرِني أَِبي ، قَالَ :  أَخبرِني الْعباس بن الْوِليِد بِن مِزيٍد الْعذِْري ، قَالَ 29

الْمسيِب ، وأَبو سلَمةَ ، وأَبو بكِْر بن حدثَِني ابن : حدثَِني الزهِري ، قَالَ : اَألوزاِعي ، قَالَ 
ال يزِني الزاِني  :عبد الرمحن ، عن أَِبي هريرةَ ، أَنّ رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ 

ن ، وال يشرب الْخمر وهو ِحني يزِني مؤِمن ، وال يسِرق الساِرق وهو ِحني يسِرق مؤِم
 مهارصا أَبِه ِفيهونَ ِإلَيِمنؤالْم فَعرٍف يرش ةً ذَاتبهن ِهبتنال يو ، ِمنؤا مهبرشي ِحني وهو

ِمنؤا مهِهبتني ِحني وهقَالَ  و ، لَِميالس فوسي نب دما أَحثَندح ، :داحاِق ، قَالَ ثَنزالر دبع 
 : ِبيِن النةَ ، عريرأَِبي ه نٍه ، عبنِن ماِم بمه نع ، رمعأنبا م� ادزِوِه ، وحلُّ  : ِبنغال يو

اكُمِإيو اكُمفَِإي ِمنؤم وهلُّ وغي ِحني كُمدأَح  نب دمحا مثَندقَالَ ، ح ، اغَاِنيالص اقحِإس :
 بيى اَألشوسم نب نسقَالَ )  ح(أنبا الْح ، اِنيركَِثٍري الْح نب دمحا مثَندحا: وثَندح نب مآد 

 �يرةَ ، عِن النِبي  شعبةُ ، عِن اَألعمِش ، عن ذَكْوانَ ، عن أَِبي هرحدثَنا: أَِبي ِإياٍس ، قَاال 
  .  والتوبةُ معروضةٌ بعد :ِبنحِو حِديِث الزهِري ، وزاد ِفي آِخِرِه 

أنبا سفْيانُ ، عِن :  عبيد اللَِّه بن موسى ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ ، قَالَ 30
 قَالَ �للَِّه بِن مرةَ ، عن مسروٍق ، عن عبِد اللَِّه بِن عمٍرو ، عِن النِبي اَألعمِش ، عن عبِد ا
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:  لَةٌ ِمنصِفيِه خ تكَان نهلَةٌ ِمنصكَانَ ِفيِه خ نما ، واِلصاِفقًا خنِفيِه كَانَ م كُن نم عبأَر
ثَ كَذَب ، وِإذَا وعد أَخلَف ، وِإذَا خاصم فَجر ، وِإذَا عاهد ِإذَا حد: ِنفَاٍق حتى يدعها 

رفَّانَ ، قَالَ  غَدع نب نسا الْحثَندا: ، حثَندح هوحاِدِه ننِش ِبِإسمِن اَألعٍر ، عيمن ناب  .  
 ِإسماِعيلُ بن جعفٍَر ، قَالَ حدثَنا:  قُتيبةُ ، قَالَ ناحدثَ:  حدثَنا فَضلَك الراِزي ، قَالَ 31

أَخبرِني أَبو سهيٍل ناِفع بن ماِلِك بِن أَِبي عاِمٍر ، عن أَِبيِه ، عن أَِبي هريرةَ ، أَنّ رسولَ اللَِّه : 
  .  ب ، وِإذَا وعد أَخلَف ، وِإذَا اؤتِمن خانَِإذَا حدثَ كَذَ: آيةُ النفَاِق ثَالثٌ  : قَالَ �

 حدثَنا:  يحيى بن صاِلٍح هو الْوحاِظي ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا محمد بن يحيى ، قَالَ 32
 � ، عن أَِبي هريرةَ ، أَنّ رسولَ سلَيمانُ بن ِبالٍل ، عِن الْعالِء بِن عبِد الرحمِن ، عن أَِبيِه

  .  ِإذَا حدثَ كَذَب ، وِإذَا وعد أَخلَف ، وِإذَا اؤتِمن خانَ: عالمات الْمناِفِق ثَالثَةٌ  :قَالَ 
33كْبِص قَاِضي عوو اَألحأَبِه ، ويويح نب دمحمِر ، وهو اَألزا أَبثَندرا ، قَالُوا  ح :
 حماد حدثَنا:  الْحسن بن موسى ، قَاال حدثَنا: وحدثَنا أَبو أُميةَ ، قَالَ )  ح( عاِرم حدثَنا

قَالَ : بن سلَمةَ ، عن داود بِن أَِبي ِهنٍد ، عن سِعيِد بِن الْمسيِب ، عن أَِبي هريرةَ ، قَالَ 
ِإذَا حدثَ كَذَب ، : ثَالثٌ ِفي الْمناِفِق وِإنْ صام ، وصلَّى وذَكَر أَنه مؤِمن   :�رسولُ اللَِّه 

 عبد حدثَنا: ، حدثَنا محمد بن هارونَ الْفَالس ، قَالَ  وِإذَا وعد أَخلَف ، وِإذَا اؤتِمن خانَ
اٍد ، قَالَ اَألعمح نا: لَى بثَندا ، حضونَ أَياره نب دمحا مثَندحةَ ِبِمثِْلِه ، ولَمس نب ادمح 
  .  حماد بن سلَمةَ ِبِمثِْلِه حدثَنا: أنبا أَبو نصٍر التمار ، قَالَ : قَالَ 
  

  لَها الرجلُ وعِملَها كَانَ كُفْرا وِفسقًا ، واستوجب ا الناربيانُ الْمعاِصي الَِّتي ِإذَا قَا
 عبد اَألعلَى ، عن حدثَنا:  أَبو اَألشعِث ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا ِإبراِهيم الْحرِبي ، قَالَ 34

  .  من كَفَّر أَخاه فَقَد باَء ِبِه أَحدهما : قَالَ �نّ النِبي عبيِد اللَِّه ، عن ناِفٍع ، عِن ابِن عمر ، أَ
 سفْيانُ ، حدثَنا:  عثْمانُ بن عمر رستةُ ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا فَضلَك الراِزي ، قَالَ 35

ِإذَا كَفَّر الرجلُ أَخاه فَقَد باَء ِبِه   :� قَالَ النِبي :عن أَيوب ، عن ناِفٍع ، عِن ابِن عمر ، قَالَ 
  .  أَحدهما
 سفْيانُ بن عيينةَ ، عن أَيوب ، عن ناِفٍع حدثَنا:  حدثَنا عبد الرحمِن بن ِبشٍر ، قَالَ 36

 ِبيِن النع ، رمِن عِن ابع ،�:  ناممهداَء ِبِه أَحب فَقَد اهأَخ كَفَّر   .  
حدثَِني أَِبي ، عن ناِفٍع ، :  ابن فُضيٍل ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب ، قَالَ 37
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 ، فَِإنْ كَانَ كَما قَالَ ، يا كَاِفر: أَيما رجٍل قَالَ َألِخيِه   :�قَالَ النِبي : عِن ابِن عمر ، قَالَ 
  .  وِإال باَء أَحدهما ِبالْكُفِْر

 يعلَى ، وعبيد اللَِّه ، عن فُضيِل بِن غَزوانَ ، عن حدثَنا:  حدثَنا ابن أَِبي غَرزةَ ، قَالَ 38
ما رجٍل كَفَّر أَخاه فَِإنْ كَانَ كَما قَالَ ، وِإال أَي  :�قَالَ النِبي : ناِفٍع ، عِن ابِن عمر ، قَالَ 

  .  فَقَد باَء ِبالْكُفِْر
أَنَّ ماِلكًا أَخبره ، عن عبِد : أنبا ابن وهٍب :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى ، قَالَ 39

ِإذَا قَالَ رجلٌ َألِخيِه كَاِفر فَقَد باَء ِبِه  : قَالَ �نِبي اللَِّه بِن ِديناٍر ، عِن ابِن عمر ، أَنّ ال
  .  أَحدهما
 أَِبي ، عِن اللَّيِث بِن سعٍد حدثَنا:  حدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه بِن عبِد الْحكَِم ، قَالَ 40

:  يحيى بن بكَيٍر ، قَالَ حدثَنا: ي ، وأَبو الزنباِع ، قَاال وحدثَنا أَبو ِإبراِهيم الزهِر)  ح(
 نع ، جِن اَألشِر بكَيب نِد ، عوأَِبي اَألس نفٍَر ، ععِن أَِبي جِد اللَِّه بيبع نثُ ، عثَِني اللَّيدح

 ِبيِن النع ، رمِن عِن اباِفٍع ، علَى  :الَ  قَ�نع الْكُفْر بجو ا كَاِفرلٌ َألِخيِه يجِإنْ قَالَ ر
  .  أَحِدِهما
: وحدثَنا يوسف الْقَاِضي ، قَالَ )  ح( عِلي بن حجٍر حدثَنا:  حدثَِني أَِبي ، قَالَ 41
وحدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه بِن عبِد )  ح(فٍَر أنبا ِإسماِعيلُ بن جع:  أَبو الرِبيِع ، قَاال حدثَنا

 حيوةُ ، عن يِزيد بِن الْهاِد ، ِكالهما حدثَنا: قَالَ :  وهب اللَِّه ، قَالَ حدثَنا: الْحكَِم ، قَالَ 
سقَالَ ر ، رمِن عِن اباٍر ، عِن ِدينِد اللَِّه ببع نولُ اللَِّه ع�:   فَقَد ِرٍئ قَالَ َألِخيِه كَاِفرا اممأَي

  .  باَء ِبها أَحدهما ، ِإنْ كَانَ كَما قَالَ ، وِإال رجعت علَيِه
 ،  عبد الصمِد بن عبِد الْواِرِثحدثَنا:  حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق الْبصِري ، قَالَ 42
 أَِبي ، عن حسيٍن الْمعلِِّم ، عِن ابِن بريدةَ ، عن يحيى بِن يعمر ، عن أَِبي حدثَنا: قَالَ 

ال يرِمي رجلٌ رجال ِبالْكُفِْر ِإال  : يقُولُ �سِمعت رسولَ اللَِّه : اَألسوِد ، عن أَِبي ذَر ، قَالَ 
  .  نْ لَم يكُن صاِحبه كَذَِلكارتدت ِإ
وحدثَنا صاِلح الراِزي ، قَالَ )  ح( أَبو معمٍر حدثَنا:  حدثَنا عثْمانُ بن خرزاذ ، قَالَ 43

الْمعلِّم ، عن عبِد  حسين حدثَنا: أنبا عبد الْواِرِث ، قَالَ :  محمد بن عمر ، قَالَ حدثَنا: 
أَخبرِني يحيى بن يعمر ، أَنَّ أَبا اَألسوِد حدثَه ، عن أَِبي ذَر ، سِمع : اللَِّه بِن بريدةَ ، قَالَ 

 ِبيقُولُ �الني : ا لَيى معِن ادما ، وِمن سِر أَِبيِه فَلَيى ِإلَى غَيعِن ادم نما ، وِمن سفَلَي لَه س



com.wordpress.masgunku.www  
 

14 

  .  رمى رجال ِبالْكُفِْر أَو رماه ِبالِْفسِق ولَيس كَذَِلك ارتدت علَيِه
 الْمقِْرئ ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا الْعباس الترقُِفي ، ويوسف بن سِعيِد بِن مسِلٍم ، قَاال 44

 :ثَندةُ احويقَالَ )  ح( ح ، ِمِذيراِعيلَ التمو ِإسا أَبثَندحا: وثَندقَالَ ح ، ميرأَِبي م نأنبا :  اب
 ِزيدي نب اِفعاِرِث ، قَالَ )  ح(نِن الْحِرو بمِن عِن بمحِد الربع نب اِلحا صثَندحا: وثَندح 

أَخبرِني ابن وهٍب ، عن عمِرو بِن الْحاِرِث ، كُلُّهم عن جعفَِر بِن : لْفَرِج ، قَالَ أَصبغُ بن ا
ال ترغَبوا   :�قَالَ رسولُ اللَِّه : رِبيعةَ ، عن ِعراِك بِن ماِلٍك ، أَنه سِمع أَبا هريرةَ ، يقُولُ 

ر نفَم ، اِئكُمآب نعكُفْر وأَِبيِه فَه نع ِغب  فوسقَالَ ي ، : ِزيدي نب اِفعقَالَ نو ، كَاِفر هفَِإن :
 كُفْر وفَه .  
 شعبةُ ، عن زبيٍد ، حدثَنا:  أَبو الْوِليِد ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا محمد بن يحيى ، قَالَ 45

ا وأَب ِمعوٍد ، قَالَ سعسِن مِد اللَِّه ببع ناِئٍل ، ع: كُفْر الُهِقتو ، وقِلِم فُسسالْم ابقَالَ  سب ،
 ديبز : قُلْت : ِبيِن النثُه عدحاللَِّه ي دبع تِمعس ت؟ قَالَ �أَن  : معن .  
وحدثَنا يحيى بن عياٍش ، )  ح( أَبو داود دثَناح:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب ، قَالَ 46
أَخبرِني اَألعمش ، ومنصور ، عن أَِبي : أنبا شعبةُ ، قَالَ :  ِبشر بن عمر ، قَالَ حدثَنا: قَالَ 

 ِبيِن النِد اللَِّه ، عبع ناِئٍل ، عالْ : قَالَ �و ابِسبكُفْر الُهِقتو ، وقِلِم فُسسم  .  
وحدثَنا أَبو الْعباِس )  ح( روح حدثَنا:  حدثَنا الْعباس بن محمٍد الدوِري ، قَالَ 47

ن زبيٍد اِإلياِمي ، عن أَِبي  سفْيانُ الثَّوِري ، عحدثَنا:  الِْفرياِبي ، قَالَ حدثَنا: الْغزي ، قَالَ 
 ِسباب الْمسِلِم ِفسق ، وِقتالُه كُفْر : قَالَ �أَنّ رسولَ اللَِّه : واِئٍل ، عن عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد 

 ديباِئٍل : ، قَالَ زَألِبي و وٍد ؟ قَالَ : قُلْتعسِن مِمِن اب تِمعس تأَن :ن مع .  
 حدثَنا:  أَبو داود ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب ، وعمار بن رجاٍء ، قَاال 48

سِمعت أَبا زرعةَ بن عمِرو بِن جِريٍر يحدثُ ، عن جِريِر : شعبةُ ، عن عِلي بِن مدِرٍك ، قَالَ 
بِن عولُ اللَِّه : ِد اللَِّه ، قَالَ بسقَالَ ر�:   اِع ، ثُمدِة الْوجِفي ح اسِصِت الننتاس ، ِريرا جي
 حدثَنا: حدثَنا أَبو ِقالبةَ ، قَالَ  ال ترِجعوا بعِدي كُفَّارا يضِرب بعضكُم ِرقَاب بعٍض: قَالَ 

 ، رمع نب رقَاال ِبش ، ِميرضالْح اقحِإس نب قُوبعيا: وثَندةُ حبعح( ش  ( اغَاِنيا الصثَندحو
  .  سلَيمانُ بن حرٍب ، عن شعبةَ ، عن عِلي بِن مدِرٍك ِبِمثِْلِه حدثَنا: ، قَالَ 
49أَبى ، ويحي نب دمحا مثَندحةَ ، قَاال  وا: و ِقالبثَندح ، فَرعا جثَندحِليِد ، وو الْوأَب 
 سلَيمانُ بن حرٍب ، قَالُوا حدثَنا: وحدثَنا ِإسماِعيلُ الْقَاِضي ، قَالَ )  ح( عفَّانُ حدثَنا: قَالَ 
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قَالَ رسولُ : زيٍد ، سِمع أَباه ، عِن ابِن عمر ، قَالَ  شعبةُ ، عن واِقِد بِن محمِد بِن حدثَنا: 
  .  ال ترِجعوا بعِدي كُفَّارا يضِرب بعضكُم ِرقَاب بعٍض  :�اللَِّه 

 عمر حدثَنا :أَخبرِني أَِبي ، قَالَ :  أَخبرِني الْعباس بن الْوِليِد بِن مِزيٍد الْعذِْري ، قَالَ 50
كُنا نتحدثُ : حدثَِني أَِبي محمِد بن زيٍد ، عن عبِد اللَِّه بِن عمر ، قَالَ : بن محمٍد ، قَالَ 

 حِمد اللَّه  ، فَلَما كَانَ حجةُ الْوداِع�ِبحجِة الْوداِع وال ندِري أَنه الْواِدع ِمن رسوِل اللَِّه 
ويلَكُم أَو ويحكُم انظُروا ال  :وأَثْنى علَيِه ثُم ذَكَر الْمِسيح ، وذَكَر الْحِديثَ ، ثُم قَالَ 

  .  ترِجعوا بعِدي كُفَّارا يضِرب بعضكُم ِرقَاب بعٍض
 عبد اللَِّه بن نميٍر ، عِن اَألعمِش ، عن أَِبي ثَناحد:  حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ ، قَالَ 51

الطَّعن : اثْنتاِن ِفي الناِس وهم ِبِهما كُفْر  : قَالَ �صاِلٍح ، عن أَِبي هريرةَ ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
  .  ِفي النسِب ، والنياحةُ علَى الْميِت

 يحيى بن حدثَنا: حدثَِني أَحمد بن حميٍد ِبالْكُوفَِة ، قَالَ : الصومِعي ، قَالَ  حدثَنا 52
ِسباب   :�قَالَ النِبي : أَِبي زاِئدةَ ، عِن اَألعمِش ، عن أَِبي واِئٍل ، عن عبِد اللَِّه ، قَالَ 

 الُهِقتو ، وقِلِم فُسسالْمكُفْر  .  
 ابن وهٍب ، أَنَّ ماِلكًا حدثَه ، عن حدثَنا:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى ، قَالَ 53

: صاِلِح بِن كَيسانَ ، عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه بِن عتبةَ ، عن زيِد بِن خاِلٍد الْجهِني ، قَالَ 
 صالةَ الصبِح ِبالْحديِبيِة ِفي ِإثِْر سماٍء كَانت ِمن اللَّيِل ، فَلَما انصرف �ى لَنا رسولُ اللَِّه صلَّ

: اللَّه ورسولُه أَعلَم ، قَالَ : هلْ تدرونَ ماذَا قَالَ ربكُم ؟ ، قَالُوا : أَقْبلَ علَى الناِس ، فَقَالَ 
مِطرنا ِبفَضِل اللَِّه ورحمِتِه فَذَِلك : أَصبح ِمن ِعباِدي مؤِمن ِبي وكَاِفر ، فَأَما من قَالَ  :الَ فَقَ

مؤِمن ِبي كَاِفر ِبالْكَوكَِب ، وأَما من قَالَ مِطرنا ِبنوِء كَذَى وكَذَا وكَذَى فَذَِلك كَاِفر ِبي 
  .  الْكَوكَِبمؤِمن ِب
 سفْيانُ ، حدثَنا:  عِلي بن الْمِديِني ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني ، قَالَ 54
خاِلٍد صاِلح بن كَيسانَ حدثَِني ، سِمع عبيد اللَِّه بن عبِد اللَِّه يحدثُ ، عن زيِد بِن : قَالَ 

 � ذَات لَيلٍَة ، فَلَما أَصبح رسولُ اللَِّه �مِطر الناس علَى عهِد رسوِل اللَِّه : الْجهِني ، قَالَ 
 ما أَنعمت علَى ِعباِدي ِمن ِنعمٍة ِإال أَصبح :أَلَم تسمعوا ما قَالَ ربكُم اللَّيلَةَ ؟ قَالَ : قَالَ 

 كَفَرِبي و نالَِّذي آم فَذَِلك ايقْيلَى سِني عِمدحِبي و نآم نا مفَأَم ، ا كَاِفِرينِبه مهِمن فَِريق
مِطرنا ِبنوِء كَذَا وكَذَا فَذَِلك الَِّذي آمن ِبالْكَوكَِب وكَفَر ِبي : ِبالْكَوكَِب ، وأَما الَِّذي قَالَ 
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  .  فَر ِنعمِتيأَو كَ
 ِعكِْرمةُ بن حدثَنا:  النضر بن محمٍد ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا حمدانُ السلَِمي ، قَالَ 55

النِبي مِطر الناس علَى عهِد : حدثَِني ابن عباٍس ، قَالَ :  أَبو زميٍل ، قَالَ حدثَناعماٍر ، قَالَ 
� ِبيفَقَالَ الن ، �:  كَاِفر مهِمنو اِكرش مهاِس ِمنالن ِمن حبأَص  مهضعةٌ : ، قَالَ بمحِذِه ره

 مهضعقَالَ بو ، ا اللَّههعضكَذَا ، قَالَ : وُء كَذَا وون قدص ةُ : لَقَدِذِه اآليه لَتزنفَال { : و
 – 75سورة الواقعة آية [} قِْسم ِبمواِقِع النجوِم حتى بلَغَ وتجعلُونَ ِرزقَكُم أَنكُم تكَذِّبونَ أُ

 حدثَنا: حدثَنا الْحسن بن قُتيبةَ ، قَالَ : ، حدثَنا محمد بن ِعيسى الْمداِئِني ، قَالَ  ] 82
نةُ بقَالَ ِعكِْرم ، ِفيناٍك الْحِسم نِة ، عِدينِة الْمثَِني دكَّةَ ِعناٍر ِبمماٍس ، :  عبع ناب تِمعس
 ِمثْلَه فَذَكَر .  
56 كَِريسِد اللَِّه الْعيبو عأَبِبيٍب ، وح نب سونيو ، اِنيهباٍم اَألصِعص نب دما أَحثَندح 
 شعبةُ ، عن منصوِر بِن عبِد الرحمِن الْغداِني ، سِمع حدثَنا:  أَبو داود ، قَالَ حدثَنا: ، قَالُوا 

 ِبيِن النع ، ِليجِد اللَِّه الْببِن عِريِر بج نع ، ِبيعقَالَ �الش : ص لُ لَهقْبال ت اآلِبق دبالةٌ الْع
 أَبو حدثَنا: ، حدثَنا عباس الدوِري ، والْمعمِري الصنعاِني ، قَاال  حتى يرِجع ِإلَى مواِليِه

  .  شعبةُ ، عن منصوٍر اَألشلِّ ِبِمثِْلِه حدثَنا: الْوِليِد ، قَالَ 
 داود بن يِزيد حدثَنا:  مكِّي ، قَالَ حدثَنا: أُميةَ ، قَاال  حدثَنا الصاغَاِني ، وأَبو 57

 ِبيِن النِريٍر ، عج ناِمٍر ، عع نع ، ِديقَال �اَألو :  وفَه اتفَم ودِبالْع فَلَِحق دبالْع قِإذَا أَب
كَاِفر  .  

 حميد بن عبِد الرحمِن حدثَنا:  قُتيبةُ ، قَالَ حدثَنا: عرج ، قَالَ  حدثَنا أَبو زكَِريا اَأل58
 �سِمعت النِبي : ، عن أَِبيِه ، عن أَِبي ِإسحاق السِبيِعي ، عِن الشعِبي ، عن جِريٍر ، قَالَ 

  .  رِك فَقَد حلَّ دمهِإذَا أَبق الْعبد ِإلَى الش :يقُولُ 
 وِكيع ، عن سفْيانَ ، عن حِبيِب بِن أَِبي ثَاِبٍت ، عِن حدثَنا حدثَنا عِلي بن حرٍب ، 59

بِرئَت ِمنه ِإذَا أَبق الْعبد فَقَد   :�قَالَ رسولُ اللَِّه : الْمِغريِة ، عِن الشعِبي ، عن جِريٍر ، قَالَ 
  .  الذِّمةُ

  بيان املعاصي اليت إذا قاهلا العبد أو عملها مل يدخل اجلنة مبعصيته
 عبد الرحمِن بن حدثَنا:  حدثَنا عبد الرحمِن بن محمِد بِن منصوٍر كُريزانُ ، قَالَ 60

سِمعت أَبا عثْمانَ يحدثُ ، عن سعٍد ، : ، عن عاِصٍم ، قَالَ  سفْيانُ حدثَنا: مهِدي ، قَالَ 
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مِن ادعى ِإلَى غَيِر أَِبيِه وهو يعلَم أَنه غَير أَِبيِه فَالْجنةُ  : قَالَ �وأيب بكرة ، أن رسولَ اللَِّه 
امرِه حلَيع  .  
61ِإس نب دمحا مثَندقَاال  ح ، صراَألب طَّارى الْعِعيس نب دمحمو ، اغَاِنيالص اقح :
عن سعٍد : أنبا شعبةُ ، عن عاِصٍم ، أَنَّ أَبا عثْمانَ قَالَ :  عبد الْوهاِب بن عطَاٍء ، قَالَ حدثَنا

اللَِّه ، وأَبا بكْرةَ ، وكَانَ أَولَ من نزلَ ِمن قَصِر ، وكَانَ أَولَ من رمى ِبسهٍم ِفي سِبيِل 
مِن ادعى ِإلَى غَيِر أَِبيِه وهو يعلَم أَنه غَير أَِبيِه  : يقُولُ �سِمعنا النِبي : الطَّاِئِف مسِلما ، قَاال 

امرِه حلَيةُ عنفَالْج  .  
62ا أَبثَندقَاال  ح ، اغَاِنيالصو ، اِنيرالْح داوا: و دثَنداِمٍر ، قَالَ حع نب ِعيدا:  سثَندح 

 : قَالَ �شعبةُ ، عن عاِصٍم اَألحوِل ، عن أَِبي عثْمانَ النهِدي ، عن سعٍد ، عن رسوِل اللَِّه 
، حدثَنا محمد بن يحيى ،  يِه وهو يعلَم أَنه غَير أَِبيِه فَالْجنةُ علَيِه حراممِن ادعى ِإلَى غَيِر أَِب

  .  شعبةُ ، ِبِمثِْلِه حدثَنا:  وهب بن جِريٍر ، قَالَ حدثَنا: قَالَ 
 معاِويةَ ، عن عاِصٍم اَألحوِل ، عن أَِبي  أَبوحدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب ، قَالَ 63

مِن  : قَالَ �سِمعت أُذُناي ووعاه قَلِْبي ِمن رسوِل اللَِّه : عثْمانَ ، عن أَِبي بكْرةَ ، قَالَ 
: ، وحدثَنا عِلي بن حرٍب ، قَالَ   حرامادعى ِإلَى غَيِر أَِبيِه وهو يعلَم أَنه غَير أَِبيِه فَالْجنةُ علَيِه

سِمعت سعدا ، :  أَبو معاِويةَ ، عن عاِصٍم اَألحوِل ، عن أَِبي عثْمانَ النهِدي ، قَالَ حدثَنا
  . ثْلَه  ، فَذَكَر ِم�سِمعت أُذُناي ووعاه قَلِْبي ِمن رسوِل اللَِّه : يقُولُ 
 محمد بن ِعيسى بِن حدثَنا:  حدثَِني عبد الْكَِرِمي بن الْهيثَِم الديرعاقُوِلي ، قَالَ 64

 ِإسماِعيلُ ابن علَيةَ ، عن خاِلٍد الْحذَّاِء ، عن عاِصٍم اَألحوِل ، قَالَ حدثَنا: الطَّباِع ، قَالَ 
ةَ ِإسلَيع ناِعيلُ ابٍد ، : معس نانَ ، عثْمأَِبي ع نثَِني ، عدكَّةَ فَحلَ ِبمواَألح اِصمع لَِقيت ثُم
مِن ادعى ِإلَى غَيِر أَِبيِه فَالْجنةُ علَيِه  : أَنه قَالَ �سِمعت أُذُناي ووعاه قَلِْبي ِمن محمٍد : قَالَ 
امرفَقَالَ  ح ، لَه ذَِلك تةَ فَذَكَركْرا بأَب لَِقيت ٍد : ، ثُممحم قَلِْبي ِمن اهعوو ايأُذُن ِمعا سأَنو
� .   

أنبا محمد بن جعفٍَر :  ابن أَِبي مريم ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا محمد بن يحيى ، قَالَ 65
 عبد الْعِزيِز بن أَِبي حدثَنا: وحدثَنا ِإبراِهيم بن حمزةَ ، قَالَ : قَالَ محمد بن يحيى )  ح(

ال يدخلُ  : قَالَ �حاِزٍم ، ِكالهما عِن الْعالِء ، عن أَِبيِه ، عن أَِبي هريرةَ ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
ةَ منالْجاِئقَهوب هارج نأْمال ي ن  .  
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وحدثَنا ِإبراِهيم بن )  ح( عبد اللَِّه بن نميٍر حدثَنا:  حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ ، قَالَ 66
 أَبو معاِويةَ ، حدثَنا : وحدثَنا أَبو عمر الْكُوِفي ، قَالَ)  ح( وِكيع حدثَنا: عبِد اللَِّه ، قَالَ 

  :�قَالَ رسولُ اللَِّه :  اَألعمش ، عن أَِبي صاِلٍح ، عن أَِبي هريرةَ ، قَالَ حدثَنا: قَالُوا 
أَال أَدلُّكُم علَى والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه ال تدخلُوا الْجنةَ حتى تؤِمنوا ، وال تؤِمنوا حتى تحابوا ، 

كُمنيب الموا الس؟ أَفْش متبابحت وهملْتٍر ِإذَا فَعقَالَ  أَم ، اِنيركَِثٍري الْح نب دمحا مثَندح ، :
اود الْحراِني ، وأَبو  النفَيِلي ، ومحمد بن موسى ، وابن أَِبي شعيٍب ، وحدثَنا أَبو دحدثَنا

  .  زهير ، عِن اَألعمِش ِبِمثِْلِه حدثَنا:  النفَيِلي ، كُلُّهم قَالُوا حدثَنا: أُميةَ ، قَاال 
67رِإبو ، انَ الْفَاِرِسيفْيس نب قُوبعيو ، ِصيِبياٍر النيس نب اقحا ِإسثَندح  نب اِهيم

 يحيى بن حماٍد ، حدثَنا: مرزوٍق الْبصِري ، وأَبو بكٍْر الراِزي ، وأَبو داود الْحراِني ، قَالُوا 
راِهيم النخِعي  شعبةُ ، عن أَبانَ بِن تغِلب ، عن فُضيِل بِن عمٍرو الْفُقَيِمي ، عن ِإبحدثَنا: قَالَ 

ال يدخلُ النار   :�قَالَ رسولُ اللَِّه : ، عن علْقَمةَ بِن قَيٍس ، عن عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد ، قَالَ 
  .  ِمثْقَالُ ذَرٍة ِمن ِإمياٍن ، وال يدخلُ الْجنةُ ِمثْقَالُ ذَرٍة ِمن ِكبٍر

 يارسولَ اللَِّه ، ِإنَّ الرجلَ يِحب أَنْ يكُونَ ثَوبه حسن ونعلُه حسن ، : قَالَ رجلٌ 68
  .  ِإنَّ اللَّه جِميلٌ يِحب الْجمالَ ، الِْكبر بطَر الْحق وغَمص الناِس :قَالَ 

 حدثَنا: وحدثَنا أَبو أُميةَ ، قَالَ )  ح( وِكيع حدثَنا:  حدثَنا ابن أَِبي رجاٍء ، قَالَ 69
كُنت جاِلسا ِعند حذَيفَةَ :  اَألعمش ، عن ِإبراِهيم ، عن هماٍم ، قَالَ حدثَنا: يعلَى ، قَاال 

ال يدخلُ   :�لَ رسولُ اللَِّه هذَا يرفَع الْحِديثَ ِإلَى السلْطَاِن ، فَقَا: فَمر رجلٌ ، فَقَالُوا 
اتةَ قَتنالْج  شمقَالَ اَألع ، : اتالْقَتِديثًا : وح همأَت وهلَى وعذَا لَفْظُ يهو ، اممالن .  
 سفْيانُ دثَناح:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى ، ومحمد بن ِعيسى الْمداِئِني ، قَاال 70

:  أَبو داود ، قَالَ حدثَنا: وحدثَنا يونس بن حِبيٍب ، قَالَ )  ح(بن عيينةَ ، عن منصوٍر 
:  رجٍل ِقيلَ ِلحذَيفَةَ ِفي:  شعبةُ ، عن منصوٍر ، عن ِإبراِهيم ، عن هماِم بِن منبٍه ، قَالَ حدثَنا

،  ال يدخلُ الْجنةَ قَتات : يقُولُ �سِمعت رسولَ اللَِّه : ِإنَّ هذَا يبلِّغُ اُألمراَء ، فَقَالَ حذَيفَةُ 
  . وهذَا لَفْظُ حِديِث أَِبي داود وهو أَتمهما حِديثًا 

وحدثَنا أَبو أُميةَ ، )  ح( أَبو داود الْحفَِري دثَناح:  حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ ، قَالَ 71
)  ح( أَبو نعيٍم ، وقَِبيصةُ ، كلهم عن سفْيانَ ، عن منصوٍر ِبِإسناِدِه نحوه حدثَنا: قَالَ 

)  ح( ِإسماِعيلُ بن جعفٍَر حدثَنا: حجٍر ، قَالَ  عِلي بن حدثَنا: حدثَِني أَِبي رِحمه اللَّه ، قَالَ 
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 أَبو جعفٍَر الْمِديِني ، ِكالهما عِن حدثَنا:  حبانُ ، قَالَ حدثَنا: وحدثَنا عمار بن رجاٍء ، قَالَ 
سلَِمي ، عن أَِخيِه عبِد اللَِّه بِن كَعٍب ، عن الْعالِء بِن عبِد الرحمِن ، عن معبِد بِن كَعٍب اَأل

مِن اقْتطَع حق امِرٍئ مسِلٍم ِبيِميِنِه فَقَد أَوجب اللَّه لَه  : قَالَ �أَِبي أُمامةَ ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
وِإنْ  :نْ كَانَ شيئًا يِسريا يا رسولَ اللَِّه ؟ قَالَ وِإ: ، فَقَالَ لَه رجلٌ  النار وحرم علَيِه الْجنةَ
  .  كَانَ قَِضيبا ِمن أَراٍك

 أَِبي ، حدثَنا:  معاذُ بن ِهشاٍم ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن الْبصِري ، قَالَ 72
نَّ عبيد اللَِّه بن ِزياٍد عاد معِقلَ بن يساٍر ِفي مرِضِه ، فَقَالَ لَه عن قَتادةَ ، عن أَِبي الْمِليِح ، أَ

 �ِإني محدثُك حِديثًا لَوال أَني ِفي الْموِت لَم أُحدثْك ِبِه ، سِمعت رسولَ اللَِّه : معِقلٌ 
،  ِمني ثُم ال يجهد لَهم وينصح ِإال لَم يدخلْ معهم الْجنةَما ِمن أَِمٍري يِلي أَمر الْمسِل :يقُولُ 

ِفي هذَا الْحِديِث دِليلٌ أَنَّ الْعاِصي يستوِجب ِبِعصياِنِه النار ِإال أَنْ يلْقَى اللَّه وهو تاِئب ، فَِإنْ 
  . ِه ِإنْ شاَء غَفَر لَه وِإنْ شاَء عذَّبه لَم يفْعلْ فَهو ِفي مِشيئَِة اللَّ

بيانُ نفِْي اِإلمياِن عِن الَِّذي يحرم هِذِه اَألخالق الْمثْبتةَ ِفي هذَا الباب إجياب النهي عن 
  املنكر ونفي عمن اليتكره بقلبه

وحدثَنا الصاغَاِني ، )  ح( حجاج ثَناحد:  حدثَنا يوسف بن سِعيِد بِن مسِلٍم ، قَالَ 73
سِمعت قَتادةَ يحدثُ ، عن أَنِس بِن ماِلٍك :  شعبةُ ، قَالَ حدثَنا: أنبا أَبو النضِر ، قَاال : قَالَ 

لَيِه ِمن ولَِدِه وواِلِدِه والناِس ال يؤِمن عبد حتى أَكُونَ أَحب ِإ  :�قَالَ رسولُ اللَِّه : ، قَالَ 
ِعنيمأَج  .  
وحدثَنا )  ح(حدثَِني شعبةُ :  حجاج ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم ، قَالَ 74

:  روح ، قَاال حدثَنا: ةَ ، قَالَ وحدثَنا أَبو أُمي)  ح( أَبو النضِر حدثَنا: الصاغَاِني ، قَالَ 
ال يؤِمن أَحدكُم حتى  : قَالَ � شعبةُ ، عن قَتادةَ ، عن أَنِس بِن ماِلٍك ، عِن النِبي حدثَنا

  .  يِحب َألِخيِه ما يِحب ِلنفِْسِه
75الصٍد ، ومحم نب اسبا الْعثَندةَ ، قَالُوا  حيو أُمأَبو ، ا: اغَاِنيثَندةَ ، حادبع نب حور 
والَِّذي  : قَالَ � حسين الْمعلِّم ، عن قَتادةَ ، عن أَنِس بِن ماِلٍك ، أَنَّ نِبي اللَِّه حدثَنا: قَالَ 

ِحبى يتح دبع ِمنؤِدِه ال يفِْسي ِبيِرنيالْخ فِْسِه ِمنِلن ِحبا يَألِخيِه م   .  
 حدثَنا:  همام ، قَالَ حدثَنا:  حبانُ ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق ، قَالَ 76

ن عبد حتى يِحب َألِخيِه ما يِحب ال يؤِم : قَالَ � أَنس ، أَنَّ نِبي اللَِّه حدثَنا: قَتادةُ ، قَالَ 
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  .  ِلنفِْسِه
وحدثَنا يونس )  ح(أنبا معمر :  عبد الرزاِق ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا السلَِمي ، قَالَ 77

وحدثَنا أَبو داود )  ح( أَخبرِني يونس: أنبا ابن وهٍب ، قَالَ : بن عبِد اَألعلَى ، قَالَ 
 أَِبي ، كُلُّهم عِن ابِن حدثَنا:  يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد ، قَالَ حدثَنا: الْحراِني ، قَالَ 
من  : قَالَ �نّ النِبي أَخبرِني أَبو سلَمةَ بِن عبِد الرحمِن ، عن أَِبي هريرةَ ، أَ: ِشهاٍب ، قَالَ 

كَانَ يؤِمن ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر فَلْيقُلْ خيرا أَو ِليصمت ، ومن كَانَ يؤِمن ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر 
  .  هفَلْيكِْرم جاره ، ومن كَانَ يؤِمن ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر فَلْيكِْرم ضيفَ

:  حدثَنا شعيب بن عمٍرو الدمشِقي ، وزكَِريا بن يحيى بِن أَسٍد الْبغداِدي ، قَاال 78
 سفْيانُ بن عيينةَ ، عن عمِرو بِن ِديناٍر ، سِمع ناِفع بن جبيٍر يخِبر ، عن أَِبي شريٍح حدثَنا
الْخ ِبيأَنّ الن ، اِعيقَالَ �ز :  نماِرِه ، وِإلَى ج ِسنحِم اآلِخِر فَلْيوالْيِباللَِّه و ِمنؤكَانَ ي نم

خيرا كَانَ يؤِمن ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر فَلْيكِْرم ضيفَه ، ومن كَانَ يؤِمن ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر فَلْيقُلْ 
كُتسِلي أَو  .  
:  حدثَنا الصاغَاِني ، ومحمد بن الْخِليِل الْمخرِمي ، وهانئ بن أمحد الرقي ، قَالُوا 79
: وحدثَِني فَضلَك الراِزي ، قَالَ )  ح( عمار بن رزيٍق حدثَنا:  أَبو الْجواِب ، قَالَ حدثَنا
 أَبو اَألحوِص ، ِكالهما عن حدثَنا:  أَبو بكِْر بن أَِبي شيبةَ ، وهناد بن السِري ، قَاال حدثَنا

من كَانَ يؤِمن   :�قَالَ رسولُ اللَِّه : أَِبي حِصٍني ، عن أَِبي صاِلٍح ، عن أَِبي هريرةَ ، قَالَ 
ِباللَِّه و فَهيض كِْرمِم اآلِخِر فَلْيوالْيِباللَِّه و ِمنؤكَانَ ي نمو ، كُتسِلي ا أَوريقُلْ خِم اآلِخِر فَلْيوالْي

هارِذ جؤِم اآلِخِر فَال يوالْيِباللَِّه و ِمنؤكَانَ ي نمأَِب ، و ناِنٍئ ، عهو ، اغَاِنيذَا لَفْظُ الصي ، ه
  . الْجواِب ، وكَذَِلك حِديثُ أَِبي اَألحوِص ِبِمثِْلِه 

 الِْفرياِبي ، حدثَنا:  حدثَنا أَبو الْعباِس عبد اللَِّه بن محمِد بِن عمٍرو اَألزِدي ، قَالَ 80
 حدثَنا: حدثَنا عبيد اللَِّه بن موسى ، قَالَ : ، قَالَ وحدثَنا أَبو أُميةَ )  ح( سفْيانُ حدثَنا: قَالَ 

أَولُ من قَدم الْخطْبةَ : شعبةُ ، ِكالهما عن قَيِس بِن مسِلٍم ، عن طَاِرِق بِن ِشهاٍب ، قَالَ 
خالَفْت السنةَ يا : ، فَقَام رجلٌ ، فَقَالَ قَبلَ الصالِة يعِني ِفي يوِم ِعيٍد مروانُ بن الْحكَِم 

أَما هذَا فَقَد قَضى ما علَيِه ، رسولَ اللَِّه : قَد تِرك ما هناك ، فَقَالَ أَبو سِعيٍد : فَقَالَ ! مروانُ 
 لَم يستِطع فَِبِلساِنِه ، فَِإنْ لَم يستِطع فَِبقَلِْبِه ِإذَا رأَى أَحد منكَرا فَلْيغيره ِبيِدِه ، فَِإنْ : يقُولُ �

  .  ِبِمثِْلِه �، لَفْظُ الِْفرياِبي ، وحِديثُ شعبةَ ما ذَكَر عِن النِبي  وذَاك أَضعف اِإلمياِن
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 عبد الْعِزيِز بن محمٍد ، حدثَنا: الَ أنبا ابن أَِبي مريم ، قَ:  حدثَنا الصاغَاِني ، قَالَ 81
 الْحاِرثُ بن فُضيٍل الْخطِْمي ، عن جعفَِر بِن عبِد اللَِّه بِن الْحكَِم ، عن عبِد حدثَنا: قَالَ 

 ِبيلَى النواِفٍع مأَِبي ر نةَ ، عمرخِن مِر بوِن ِمسِن بمحوٍد ، أَنَّ �الرعسِن مِد اللَِّه ببع نع ، 
 ِبيكُونُ  : قَالَ �الني ِتِه ، ثُمنونَ ِبسنتسيِيِه ودونَ ِبهدهونَ ياِريوح لَهِإال و ِبين ا كَانَ ِمنم

ا يلُونَ ممعيلُونَ ، وفْعا ال يقُولُونَ مي لُوفخ ِدِهمعب ِمن وِدِه فَهِبي مهداهج نونَ ، فَمِكرن
 اَء ذَِلكرو سلَيو ِمنؤو مِبقَلِْبِه فَه مهداهج نمو ، ِمنؤم واِنِه فَهِبِلس مهداهج نمو ، ِمنؤم

: أنبا يعقُوب بن محمٍد ، قَالَ : قَالَ ، حدثَنا أَبو أُميةَ ،  ِمن اِإلمياِن ِمثْقَالُ حبٍة ِمن خردٍل
  .  عبد اللَِّه بن جعفٍَر ، عِن الْحاِرِث بِن فُضيٍل ِبِمثِْلِه حدثَنا:  ِإسحاق بن جعفٍَر ، قَالَ حدثَنا
 حدثَنا:  ِإبراِهيم بِن سعٍد ، قَالَ  يعقُوب بنحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني ، قَالَ 82

أَِبي ، عن صاِلِح بِن كَيسانَ ، عِن الْحاِرِث يعِني ابن فُضيٍل ، عن جعفَِر بِن عبِد اللَِّه بِن 
 راِفٍع ، عن عبِد اللَِّه بِن الْحكَِم ، عن عبِد الرحمِن بِن الِْمسوِر يعِني ابن مخرمةَ ، عن أَِبي

ما ِمن نِبي بعثَه اللَّه ِفي أُمِتِه قَبِلي ِإال كَانَ لَه ِفي أُمِتِه  : قَالَ �مسعوٍد ، أَنَّ نِبي اللَِّه 
ِإن ِرِه ، ثُمونَ ِبأَمدقْتيِتِه ونذُونَ ِبسأْخي ابحأَصونَ ، واِريوح لُوفخ ِدِهمعب ِمن لُفخا ته

 نمو ، ِمنؤم وِدِه فَهِبي مهداهج نونَ ، فَمرمؤا ال يلُونَ مفْعيلُونَ ، وفْعا ال يقُولُونَ مي
ِمن سلَي ِمنؤم وِبقَلِْبِه فَه مهداهج نمو ، ِمنؤم واِنِه فَهِبِلس مهداهاِن جاِإلمي ِمن اِء ذَِلكرو 

فَحدثْته عبد اللَِّه بن عمر فَأَنكَره علَي ، فَقَِدم ابن مسعوٍد فَنزلَ : ، قَالَ أَبو راِفٍع  حبةُ خردٍل
ق معه فَلَما جلَسنا سأَلْت ابن مسعوٍد عن ِبِفناِئِه واستتبعِني ِإلَيِه عبد اللَِّه بن عمر يعوده فَأَنطَِل

 رمع ناب هثَتدا حثَِنيِه كَمدِديِث فَحذَا الْحه .  
وحدثَنا الداِرِمي )  ح( أَبو نعيٍم ، وقَِبيصةُ حدثَنا:  حدثَنا أَبو جعفٍَر الداِرِمي ، قَالَ 83
وحدثَنا الْغزي ، )  ح( وهيب ، عن سهيٍل حدثَنا:  حبانُ بن ِهالٍل ، قَالَ حدثَنا : ، قَالَ
 الِْفرياِبي ، عن سفْيانَ ، عن سهيِل بِن أَِبي صاِلٍح ، عن عطَاِء بِن يِزيد اللَّيِثي ، حدثَنا: قَالَ 

: ثَالثَ مراٍت ، ِقيلَ  ِإنما الدين النِصيحةُ  :�قَالَ رسولُ اللَِّه :  الداِري ، قَالَ عن تِميٍم
، حدثَنا عِلي بن  ِللَِّه ، وِلرسوِلِه ، وَألِئمِة الْمسِلِمني وعامِتِهم :ِلمن يا رسولَ اللَِّه ؟ ، قَالَ 

 الْحميِدي ، حدثَنا: وحدثَنا ابن عميرةَ ، قَالَ )  ح( زيد بن الْمبارِك حدثَنا: الَ الْمبارِك ، قَ
أنبا الشاِفِعي ، عِن ابِن عيينةَ ، : وحدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ ، قَالَ )  ح( سفْيانُ حدثَنا: قَالَ 

يهس نِبيِع عِن الرِرو بمع نب ِشيحا وثَندح ، اِدِه ِمثْلَهنِبِإس ِزيدِن يطَاِء بع نٍل ، عL َقَال ،  :
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وحدثَنا ابن أَِبي مسرةَ ، )  ح( أَِبي حدثَنا: وحدثَنا ابن عبِد الْحكَِم ، قَالَ )  ح( أَِبي حدثَنا
 الْمقِْرئ ، كُلُّهم عِن اللَّيِث ، عن يحيى بِن سِعيٍد ، عن سهيٍل ِبِإسناِدِه ِمثْلَه ، دثَناح: قَالَ 

  . النِصيحةُ مرةً واِحدةً : ِإالأنه قال 
:  وأَبو أُميةَ ، قَالُوا  حدثَنا محمد بن ِإسحاق الْبكَّاِئي الْكُوِفي ، وعِلي بن حرٍب ،84
 يِزيد بن هارونَ حدثَنا: وحدثَنا يزداد بن عمر بِن رِزيٍن الْهمداِني ، قَالَ )  ح( يعلَى حدثَنا

 ِإسماِعيلُ بن أَِبي خاِلٍد ناحدثَ:  أَبو أُسامةَ ، قَالُوا حدثَنا: وحدثَنا أَبو الْبختِري ، قَالَ )  ح(
 علَى ِإقَاِم الصالِة وِإيتاِء الزكَاِة �بايعت النِبي  :، عن قَيِس بِن أَِبي حاِزٍم ، عن جِريٍر ، قَالَ 

  . ِلكُلِّ مؤِمٍن : ، وقَالَ بعضهم  والنصِح ِلكُلِّ مسِلٍم
85ِليا عثَندةَ  حوأَِبي فَر نالِم بالس دبعٍد ، وِن أَسى بيحي نا بكَِريزٍب ، ورح نب 

سِمعت جِريرا ، يقُولُ :  سفْيانُ بن عيينةَ ، عن ِزياِد بِن ِعالقَةَ ، قَالَ حدثَنا: النصييب ، قَالُوا 
  .  لنصِح ِلكُلِّ مسِلٍم ، فَأَنا لَكُم ناِصح علَى ا�بايعت رسولَ اللَِّه  :

أنبا سفْيانُ ، عن ِزياِد بِن :  عبيد اللَِّه ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا ِإسحاق بن سياٍر ، قَالَ 86
 :بةَ ، خطَب الناس ، فَقَالَ سِمعت جِريرا يحدثُ ِحني مات الْمِغريةُ بن شع: ِعالقَةَ ، قَالَ 

 �أُوِصيكُم ِبتقْوى اللَِّه وحده ال شِريك لَه ، والسِكينِة والْوقَاِر ، فَِإني بايعت رسولَ اللَِّه 
عبِة ِإني لَكُم ناِصح ِبيِدي هِذِه علَى اِإلسالِم ، واشترطَ علَي النصح ِلكُلِّ مسِلٍم ، فَورب الْكَ

  .  أَجمِعني ، واستغفَر ونزلَ
 حدثَنا:  زكَِريا بن عِدي ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن موسى الْمعدلُ ، قَالَ 87

ٍد ، عِن الشعِبي ، عن جِريِر بِن عبِد اللَِّه ،  داود بن أَِبي ِهنحدثَنا: ِإسماِعيلُ بن زكَِريا ، قَالَ 
، قَالَ   علَى ِإقَاِم الصالِة ، وِإيتاِء الزكَاِة ، والنصِح ِلكُلِّ مسِلٍم�بايعت رسولَ اللَِّه  :قَالَ 

 ِبيعا ، قَالَ : الشال فَِطنجر ِريرفَكَانَ ج : فَقُلْت :ا رفَقَالَ ي ، تطَعتا اسولَ اللَِّه ، ِفيمس: 
تطَعتا اسةً  ِفيمصخر تفَكَان ، .  

بيانُ اَألعماِل الَِّتي يستوِجب صاِحبها عذَاب اللَِّه وغَضبه ، والدِليلُ علَى أَنه ال ينفعه 
  معها عمل إذا لقي اهللا ا

 وِكيع ، عِن اَألعمِش ، عن أَِبي واِئٍل ، عن حدثَنا: ي رجاٍء ، قَالَ  حدثَنا ابن أَِب88
من حلَف علَى يِمِني صبٍر ِليقْتِطع ِبها مالَ امِرٍئ   :�قَالَ رسولُ اللَِّه : عبِد اللَِّه ، قَالَ 

 وهو اللَّه لَِقي ا فَاِجرِفيه وهِلٍم وسانُمبِه غَضلَيٍس ، فَقَالَ  عقَي نثُ بعلَ اَألشخا : ، فَدم
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صدق ِفي نزلَت ، خاصمت رجال : كَذَا وكَذَا ، قَالَ : يحدثُكُم أَبو عبِد الرحمِن ؟ قُلْنا 
 ِبيا ، فَقَالَ �ِإلَى النٍض لَنِفي أَر  : قُلْت ، كتنيةٌ ، قَالَ : بنيِلي ب تسلَي : قُلْت ، هِمينفَي :

من حلَف علَى يِمِني صبٍر ِليقْتِطع ِبها مالَ امِرٍئ  : ِعند ذَِلك �ِإذًا يحِلف ، قَالَ رسولُ اللَِّه 
انُ ، فَنبِه غَضلَيع وهو اللَّه لَِقي ا فَاِجرِفيه وهِلٍم وسم لَتِد اللَِّه { زهونَ ِبعرتشي ِإنَّ الَِّذين

  .   ]77:سورة آل عمران آية [} ولَهم عذَاب أَِليم { : ِإلَى قَوِلِه } وأَيماِنِهم ثَمنا قَِليال 
 عن شِقيٍق ، قَالَ  ابن نميٍر ، عِن اَألعمِش ،حدثَنا:  حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ ، قَالَ 89

من حلَف علَى يِمِني صبٍر ِليقْتِطع مالَ امِرٍئ مسِلٍم   :�قَالَ عبد اللَِّه ، قَالَ رسولُ اللَِّه : 
 وهب حدثَنا :، حدثَنا أَبو داود الْحراِني ، قَالَ  وهو ِفيها فَاِجر لَِقي اللَّه وهو علَيِه غَضبانُ

 أَبو زيٍد الْهرِوي ، ِكالهما عن شعبةَ ، عِن حدثَنا: وحدثَنا أَبو ِقالبةَ ، قَالَ )  ح(بن جِريٍر 
 هوحاِدِه ننِش ، ِبِإسماَألع .  

:  وهب بن جِريٍر ، قَالَ حدثَنا : حدثَنا محمد بن عبيِد اللَِّه بِن الْمناِدي ، قَالَ 90
 شعبةُ ، عِن اَألعمِش ، عن سلَيمانَ بِن مسِهٍر ، عن خرشةَ بِن الْحر ، عن أَِبي ذَر ، حدثَنا
 ينظُر ِإلَيِهم وال يزكِّيِهم ، ثَالثَةٌ ال يكَلِّمهم اللَّه يوم الِْقيامِة وال  :�قَالَ رسولُ اللَِّه : قَالَ 

 أَِليم ذَابع ملَهِلِف الْكَاِذِب أَِو : وِبالْح هتِسلْع فِّقنالْمو ، هارِبلُ ِإزسالْمطَى ، وا أَعانُ ِبمنالْم
 عبيد اللَِّه بن موسى حدثَنا: اٍر ، قَالُوا ، حدثَنا السلَِمي ، وأَبو أُميةَ ، وِإسحاق بن سي الْفَاِجِر
الَِّذي ال يعِطي شيئًا ِإال : الْمنانُ : أنبا شيبانُ ، عِن اَألعمِش ِبِإسناِدِه نحوه ، وقَالَ : ، قَالَ 

ش ذْكُري ِلِف الْكَاِذِب ، لَمِبالْح هتِسلْع ِفقنالْمةً ، وِمن دمحم فَقَطْ ، ذَكَر ِهمِإلَي ظُرنال يانُ وبي
  . بن يحيى ، عن عبِد الرزاِق ، عِن الثَّوِري ، عِن اَألعمِش ، ِبِإسناِدِه 

ِبي حاِزٍم ،  أَبو معاِويةَ ، عِن اَألعمِش ، عن أَحدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب ، قَالَ 91
:  وِكيع ، قَالَ حدثَنا: أنبا ابن نميٍر ، قَالَ : وحدثَنا الصاغَاِني ، قَالَ )  ح(عن أَِبي هريرةَ 

ثَالثَةٌ ال   :�قَالَ رسولُ اللَِّه :  اَألعمش ، عن أَِبي حاِزٍم ، عن أَِبي هريرةَ ، قَالَ حدثَنا
شيخ زاٍن ، ومِلك كَذَّاب ، : لِّمهم اللَّه يوم الِْقيامِة ، وال يزكِّيِهم ولَهم عذَاب أَِليم يكَ

كِْبرتساِئلٌ معو  .  
 ثَناحد:  أَبو داود ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب ، وعمار بن رجاٍء ، قَاال 92

سِمعت أَبا زرعةَ بن عمِرو بِن جِريٍر يحدثُ ، عن : شعبةُ ، عن عِلي بِن مدِرٍك ، قَالَ 
ثَالثَةٌ ال ينظُر اللَّه ِإلَيِهم يوم   :�قَالَ رسولُ اللَِّه : خرشةَ بِن الْحر ، عن أَِبي ذَر ، قَالَ 
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يا رسولَ اللَِّه من هؤالِء ؟ فَقَد خابوا : ، قُلْت  مِة ، وال يكَلِّمهم ، ولَهم عذَاب أَِليمالِْقيا
، حدثَنا  الْمنانُ ، والْمسِبلُ ِإزاره ، والْمنفِّق ِسلْعته ِبالْحِلِف الْكَاِذِب :وخِسروا ، فَقَالَ 

 أَبو حدثَنا: وحدثَنا أَبو أُميةَ ، قَالَ )  ح( عفَّانُ حدثَنا: سماِعيلَ الْمكِّي ، قَالَ محمد بن ِإ
حدثَنا يِزيد بن .  شعبةُ ، عن عِلي بِن مدِرٍك ، ِبنحِوِه حدثَنا: الْوِليِد ، وأَبو عمر ، قَالُوا 

ثَالثَةٌ ال  : شعبةُ ، ِبِإسناِدِه حدثَنا:  يعقُوب بن ِإسحاق الْحضرِمي ، قَالَ حدثَنا: لَ ِسناٍن ، قَا
أَِليم ذَابع ملَهو كِّيِهمزال يِة ، وامالِْقي موي ِهمِإلَي ظُرنال يو ، اللَّه مهكَلِّمةَ ثَالثَ  ياآلي ادأَع ،

م اٍت ، قُلْتر : أَِو الْفَاِجر ؟ ِبِمثِْلِه الْكَاِذب مه نولَ اللَِّه ، مسا ري .  
 أَبو معاِويةَ ، عِن حدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب ، وأَبو عمر الْعطَاِرِدي ، قَاال 94

رأَِبي ه ناِلٍح ، عأَِبي ص نِش ، عمةَ ، قَالَ اَألعرولُ اللَِّه : يسقَالَ ر�:   مهكَلِّمثَالثَةٌ ال ي
 أَِليم ذَابع ملَهو كِّيِهمزال يو ، ِهمِإلَي ظُرنال يِة ، وامالِْقي موي اٍء : اللَّهِل ملَى فَضلٌ عجر

جر عايلٌ بجرِبيِل ، والس ناب هعنا ِبكَذَا ِبفَالٍة فَمذَهِباللَِّه َألخ لَه لَفِر فَحصالْع دعٍة بال ِبِسلْع
وكَذَا فَصدقَه وهو علَى غَيِر ذَِلك ، ورجلٌ بايع ِإماما ال يباِيعه ِإال ِلدنيا فَِإنْ أَعطَاه ِمنها وفَى 

ِف لَهي ِطِه لَمعي ِإنْ لَمو لَه  .  
 وِكيع بن حدثَنا:  حدثَنا اَألحمِسي ، وابن أَِبي رجاٍء ، وابن أيب اخليربي ، قَالُوا 95

قَالَ رسولُ اللَِّه :  اَألعمش ، عن أَِبي صاِلٍح ، عن أَِبي هريرةَ ، قَالَ حدثَنا: الْجراِح ، قَالَ 
�:  مهكَلِّمثَالثَةٌ ال ي أَِليم ذَابع ملَهو كِّيِهمزال يِة ، وامالِْقي موي اللَّه  : ناب عنلٌ مجر

السِبيِل فَضلَ ماٍء ِعنده ، ورجلٌ حلَف علَى ِسلْعٍة بعد الْعصِر كَاِذبا فَصدقَه واشتراها ِبقَوِلِه ، 
، حدثَنا ِإسحاق بن سياٍر ،  نْ أَعطَاه وفَى لَه وِإنْ لَم يعِطِه لَم يِف لَهورجلٌ بايع ِإماما فَِإ

 شيبانُ ، عِن حدثَنا:  عبيد اللَِّه بن موسى ، قَالَ حدثَنا: وأَحمد بن يوسف السلَِمي ، قَاال 
  .  اَألعمش ِبِمثِْلِه حدثَنا:  ابن نميٍر ، قَالَ حدثَنا: نا ابن عفَّانَ ، قَالَ اَألعمِش ِبِمثِْله ، وحدثَ

 ابن أَِبي عِدي ، حدثَنا:  بندار محمد بن بشاٍر ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا تمتام ، قَالَ 96
،  رجلٌ علَى فَضِل ماٍء ِبالطَِّريِق :ِبِإسناِدِه ِبهذَا الْحِديِث ، وقَالَ ِفيِه عن شعبةَ ، عِن اَألعمِش 

ورجلٌ أَقَام ِسلْعةً بعد الْعصِر ِفي سوِق الْمِدينِة أَو ِبالْبِقيِع فَحلَف لَقَد منعها  :وقَالَ ِفيِه أَيضا 
جاَء ركَذَا فَجكَذَا و اِمنذَها فَأَخِفيه ِغبلٌ فَر  نةَ ، عنييِن عِن ابع ، اِقدو النرمع اهورو ،

رجلٌ حلَف علَى  :عمٍرو ، عن أَِبي صاِلٍح ، عن أَِبي هريرةَ أُراه مرفُوعا ِبهذَا ، وقَالَ ِفيِه 
ساِل الْملَى مِر عصالْع دعِمٍني بيهطَعِلِم فَاقْت  .  
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بيانُ التشِديِد ِفي الَِّذي يقْتلُ نفْسه ، وِفي لَعِن الْمؤِمِن وأَخِذ ماِلِه والدليلُ علَي القاتِل أن 
إذا مات ِبغِري توبٍة مل ينفَعه ِإسالمه واجِتهاده ، وخيلُد يف ناِر جهنم ، وأن من قُِتلَ علَي 

 استوجب مبعِصيِته النار ، وال يكونُ ذلك كَفَّارةَ معصيِته ، وبيانُ إباحِة قَتِل من تعمد املعصيِة
ِقتالَه ، وأنه إنْ قُِتلَ علَي منِع ماِله فهو شِهيد ، وبيانُ أنَّ اجلنةَ ال يدخلُها إال املؤمنونَ وأنه ال 

  فَرق بني اإلمياِن واإلسالِم
97داِعيلَ ، قَالَ  حمِإس نب دمحم ِسيما اَألحا: ثَنثَندلَى حعيو ، ِكيعا )  ح( وثَندحو

: وحدثَنا عِلي بن حرٍب ، قَالَ )  ح( محمد بن عبيٍد حدثَنا: الْعباس بن محمٍد ، قَالَ 
 ، ووِكيع ، ويعلَى ، عِن اَألعمِش ، عن أَِبي صاِلٍح ، عن أَِبي هريرةَ ، قَالَ  أَبو معاِويةَحدثَنا
 : ِبيقَالَ الن�:   منهاِر جطِْنِه ِفي نا ِفي بأُ ِبهجي هدِفي ي هتِديدٍة فَحِديدِبح هفْسلَ نقَت نم

دا أَبا ِفيهلَّدخا ماِلدا خاِلدخ منهاِر جى ِفي ندرتي وفَه هفْسلَ نٍل فَقَتبج ى ِمندرت نما ، و
مخلَّدا ِفيها أَبدا ، ومن حسا سما فَقَتلَ نفْسه فَسمه ِفي يِدِه يتحساه ِفي ناِر جهنم خاِلدا 

 حدثَنا: دثَِني أَبو علَي ِإسماِعيلُ بن محمِد بِن ِقرياٍط الْعذِْري ، قَالَ ، ح مخلَّدا ِفيها أَبدا
أَخبرِني مروانُ بن جناٍح :  محمد بن شعيٍب ، قَالَ حدثَنا: سلَيمانُ بن عبِد الرحمِن ، قَالَ 

دح هِش أَنمِن اَألعع ، ِبيِن النةَ ، عريرأَِبي ه ناِلٍح ، عأَِبي ص نع ، ما �ثَهثَندِبِمثِْلِه ، ح 
 وهب حدثَنا: وحدثَنا عباس الدوِري ، قَالَ )  ح( أَبو داود حدثَنا: يونس بن حِبيٍب ، قَالَ 

وحدثَنا الصاِئغُ ، قَالَ )  ح( أَبو زيٍد الْهرِوي حدثَنا:  ِقالبةَ ، قَالَ وحدثَنا أَبو)  ح(بن جِريٍر 
 شعبةُ ، عِن اَألعمِش ِبِإسناِدِه ِمثْلَه ، حدثَنا محمد بن موسى حدثَنا:  عفَّانُ ، قَالُوا حدثَنا: 

:  الْحسن بن الْجنيِد الْبزاز ، وعبد الرحمِن بن زبانَ الطَّاِئي ، قَاال ثَناحد: النهرِتِريي ، قَالَ 
  .  مصعب بن الِْمقْداِم ، عن داود الطَّاِئي ، عِن اَألعمِش ِبِإسناِدِه نحوه حدثَنا
 سلَيمانُ بن ِبالٍل حدثَنا:  ابن وهٍب ، قَالَ حدثَنا: ، قَالَ  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ 98
حدثَِني الْعالُء بن عبِد الرحمِن ، عن أَِبيِه ، عن أَِبي هريرةَ ، أَنَّ رجال جاَء ِإلَىالنِبي : ، قَالَ 
: ، فَقَالَ  فَال تعِطه مالَك :يِريد أَخذَ ماِلي ؟ قَالَ أَرأَيت ِإنْ جاَءِني رجلٌ :  ، فَقَالَ �

: ، قَالَ  فَأَنت شِهيد :أَرأَيت ِإنْ قَتلَِني ؟ قَالَ : ، قَالَ  فَقَاِتلْه :أَفَرأَيت ِإنْ قَاتلَِني ؟ قَالَ 
 يحيى بن حدثَنا: نا محمد بن يحيى ، قَالَ ، حدثَ فَهو ِفي الناِر :أَرأَيت ِإنْ قَتلْته ؟ قَالَ 
حدثَِني الْعالُء ، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه سواًء : حدثَنا سلَيمانُ بن ِبالٍل ، قَالَ : صاِلٍح الْوحاِظي ، قَالَ 

 .  
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أَخبرِني : اج ، عِن ابِن جريٍج ، قَالَ  حجحدثَنا:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم ، قَالَ 99
 هربِن أَخمحِد الربلَى عوم لُ ، أَنَّ ثَاِبتوانُ اَألحملَيٍرو ، : سمِن عِد اللَِّه ببع نيا كَانَ بلَم هأَن

تاِل رِكب خاِلد بن الْعاِص ِإلَى عبِد اللَِّه بِن وبين عنبسةَ بِن أَِبي سفْيانَ ما كَانَ وتيسروا ِللِْق
من قُِتلَ دونَ ماِلِه  : قَالَ �أَما عِلمت أَنَّ رسولَ اللَِّه : عمٍرو فَوعظَه خاِلد ، فَقَالَ عبد اللَِّه 

ِهيدش وفَه  .  
)  ح( ِإسحاق بن يوسف اَألزرق حدثَنا: يد ، قَالَ  حدثَنا أَبو محمٍد سعدانُ بن يِز100

وحدثَنا عِلي بن حرٍب )  ح( عبد الصمِد بن عبِد الْواِرِث حدثَنا: وحدثَنا أَبو اَألزهِر ، قَالَ 
 أَبو داود ، حدثَنا: نس بن حِبيٍب ، قَالَ وحدثَنا يو)  ح( وهب بن جِريٍر حدثَنا: ، قَالَ 

 ِهشام الدستواِئي ، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري ، عن أَِبي ِقالبةَ ، عن ثَاِبِت حدثَنا: كُلُّهم قَالُوا 
يٍء ِفي الدنيا عذِّب ِبِه يوم الِْقيامِة ، من قَتلَ نفْسه ِبش  :�قَالَ النِبي : بِن الضحاِك ، قَالَ 

ومن قَذَف مؤِمنا ِبالْكُفِْر فَهو كَقَتِلِه ، ولَعن الْمؤِمِن كَقَتِلِه ، ولَيس علَى الرجِل نذْر ِفيما ال 
كَم والِم ، فَهاِإلس ِريٌء ِمنب هأَن لَفح نمو ، ِلكمِد  ا قَالَيبِديثُ عحٍب ، وهذَا لَفْظُ وه ،

ومن حلَف ِبِملٍَّة ِسوى اِإلسالِم كَاِذبا  :أَيضا )  ح(وأَبو داود : الصمِد معناه ، ِإال أَنه قَالَ 
ومن قَذَف مؤِمنا ِبكُفٍْر  :ِد أَيضا ، لَم يأِْت أَبو داود ِبتماِمِه ، وزاد عبد الصم فَهو كَما قَالَ
  .  فَهو كَقَتِلِه
:  حدثَنا يِزيد بن عبِد الصمِد الدمشِقي ، ومحمد بن عوٍف الِْحمِصي ، قَاال 101

عن يحيى ، عن أَِبي ِقالبةَ ، أَنَّ  معاِويةُ بن سالٍم ، حدثَنا:  يحيى بن صاِلٍح ، قَالَ حدثَنا
 هرباِك أَخحالض نب ولَ اللَِّه : ثَاِبتسر عايب هِة ، فَقَالَ �أَنرجالش تحِبِملٍَّة  : ت لَفح نم

ِه يوم الِْقيامِة ، ولَيس ِسوى اِإلسالِم كَاِذبا فَهو كَما قَالَ ، ومن قَتلَ نفْسه ِبشيٍء عذِّب ِب
ِلكما ال يِفيم ذْرِل نجلَى الرع  .  

 حدثَنا:  أَبو توبةَ ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا أَبو بكِْر بن السكَِّري الْكَفِْرتاِثي ، قَالَ 102
 ابن عيينةَ ، عن أَيوب حدثَنا:  عِلي بن حرٍب ، قَالَ وحدثَنا)  ح(معاِويةُ بن سالٍم ، ِبِمثِْلِه 

من قَتلَ نفْسه ِبشيٍء ِفي   :�قَالَ النِبي : ، عن أَِبي ِقالبةَ ، عن ثَاِبِت بِن الضحاِك ، قَالَ 
  .  الدنيا عذَّبه اللَّه ِبِه يوم الِْقيامِة

103ح  ، يزاِس الْغبو الْعا أَبثَنادثَندح اِبييقَالَ )  ح( الِْفر ، ِقيِقيا الدثَندحا: وثَندح 
أنبا سفْيانُ ، عن خاِلٍد الْحذَّاِء ، عن أَِبي ِقالبةَ ، عن ثَاِبِت بِن : يِزيد بن هارونَ ، قَالَ 
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اِك اَألنحقَالَ الض ، اِريولُ اللَِّه : صسا   :�قَالَ رالِم كَاِذبى اِإلسِبِملٍَّة ِسو لَفح نم
منهاِر جِبِه ِفي ن اللَّه هذَّبٍء عيِبش هفْسلَ نقَت نما قَالَ ، وكَم وا فَهدمعتم  .  

104عنالص اِهيمرِإب نب اقحا ِإسثَندقَالَ  ح ، ٍر ، : اِنيمعم ناِق ، عزِد الربلَى عا عأْنقَر
 �شِهدنا مع رسوِل اللَِّه : عِن الزهِري ، عن سِعيِد بِن الْمسيِب ، عن أَِبي هريرةَ ، قَالَ 

هذَا ِمن : ٍل ِممن كَانَ معه يدعى ِباِإلسالِم لَما كَانَ يوم خيبر ، قَالَ ِلرج: خيبر ، أَو قَالَ 
قَد مات ، فَأُِتي النِبي : فَلَما حضروا الِْقتالَ قَاتلَ فَأَصابته ِجراح ، فَقَاِئل : أَهِل الناِر ، قَالَ 

� اِر:  فَِقيلَ لَهِل النأَه ِمن وه لُ الَِّذي قُلْتجالر ، اتم قَدا وِديداال شِقت مولَ الْيقَات هفَِإن 
 ِبيفَقَالَ الن� :  تمي ِإذْ ِقيلَ لَم ، كَذَِلك ما هنيفَب ، ابتراِس أَنْ يالن ضعب اِر ، فَكَادِإلَى الن

م يصِبر علَى الِْجراِح فَقَتلَ نفْسه ، فَأُخِبر النِبي ولَِكن ِبِه ِجراح شِديدةٌ ، فَلَما كَانَ ِمن اللَّيِل لَ
ال يدخلُ  ، ثُم أَمر ِبالال فَنادى أَنه اللَّه أَكْبر أَشهد أَني عبد اللَِّه ورسولُه : ِبذَِلك ، فَقَالَ �

أَنَّ اللَّهةٌ ، وِمنؤم فْسةَ ِإال ننِل الْفَاِجِرالْججِبالر ينذَا الده ديؤةَ ، قَالَ   ييو أُما أَبثَندح ، :
  .أنبا شعيب ، عِن الزهِري ، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه :  أَبو الْيماِن ، قَالَ حدثَنا

105ٍد الرمحم نِلِك بالْم دبةَ عو ِقالبا أَبثَندحقَالَ  و ، ا: قَاِشيثَنداٍل حهِمن نب اججح 
 جندب بن عبِد اللَِّه حدثَنا: سِمعت الْحسن ، يقُولُ :  جِرير بن حاِزٍم ، قَالَ حدثَنا: ، قَالَ 

ى أَنَّ جشخا نما ، وثَندذُ حنم اهِسينا نِجِد مسذَا الْموِل اللَِّه ِفي هسلَى رع ا كَذَببدن� 
جِرح رجلٌ ِفيمن كَانَ قَبلَكُم ِجراحةً فَضِجر ، فَعمد ِإلَى ِسكٍِّني   :�قَالَ رسولُ اللَِّه : قَالَ 

 فَقَالَ اللَّه ، اتى متح مقَِأ الدري فَلَم ، هدي فَقَطَع :ِدي ِبنبِني عرادةَبنِه الْجلَيع تمرفِْسِه ح  .  
 حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ بِن ساِلٍم ، ومحمد بن ِإسحاق الصاغَاِني ، وأبو داود 106

الْحجاِج  حماد بن زيٍد ، عِن حدثَنا: حدثَنا سلَيمانُ بن حرٍب ، قَالَ : احلراين ، قَالُوا 
 ، �جاَء الطُّفَيلُ بن عمٍرو الدوِسي ِإلَىالنِبي : الصواِف ، عن أَِبي الزبيِر ، عن جاِبٍر ، قَالَ 

 �فَأَبى ذَِلك رسولُ اللَِّه : يا رسولَ اللَِّه ، هلْ لَك ِفي ِحصٍن حِصٍني ومنعٍة ؟ قَالَ : فَقَالَ 
 ِإلَى الْمِدينِة هاجر الطُّفَيلُ بن عمٍرو وهاجر �ِذي ذَخر اللَّه ِلَألنصاِر ، فَلَما هاجر النِبي ِللَّ

 ، هاِجمرِبِه ب فَقَطَع اِقصشذَ مفَأَخ ِزعفَج ِرضةَ فَمِدينا الْمووتِمِه فَاجقَو لٌ ِمنجر هعم
تبخاِمِه ، فَقَالَ فَشنٍرو ِفي ممع نلُ بالطُّفَي َءاهفَر ، اتى متح اهد؟ :  ي كبر ِبك عنا صم

ما ِلي :  ورآه ِفي هيئٍَة حسنٍة ورآه مغطِّيا يديِه ، فَقَالَ �غَفَر ِلي ِبِهجرِتي ِإلَى نِبيِه : قَالَ 
طِّيغم اك؟ قَالَ أَر كيدقَالَ : ِقيلَ ِلي : ا ي ، تدا أَفْسم كِمن ِلحصن لَى : لَنلُ عا الطُّفَيهفَقَص
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  .  اللَّهم وِليديِه فَاغِْفر  :� ، فَقَالَ رسولُ اللَِّه �رسوِل اللَِّه 
وحدثَنا )  ح( النضر بن محمٍد ثَناحد:  حدثَنا أَحمد بن يوسف السلَِمي ، قَالَ 107

 حدثَنا:  ِعكِْرمةُ بن عماٍر ، قَالَ حدثَنا:  أَبو الْوِليِد ، قَاال حدثَنا: محمد بن يحيى ، قَالَ 
لَما :  عمر بن الْخطَّاِب ، قَالَ دثَناح:  عبد اللَِّه بن عباٍس ، قَالَ حدثَنا: أَبو زميٍل ، قَالَ 

قُِتلَ فُالنٌ شِهيدا ، :  فَجعلُوا يقُولُونَ �كَانَ يوم خيبر قُِتلَ أُناس ِمن أَصحاِب رسوِل اللَِّه 
كَال ِإني رأَيته ِفي الناِر   :�قُِتلَ فُالنٌ شِهيدا ، فَقَالَ رسولُ اللَِّه : حتى مروا ِبرجٍل ، فَقَالُوا 

ال  :يا ابن الْخطَّاِب ناِد ِفي الناِس  : �، ثُم قَالَ رسولُ اللَِّه  ِفي عباَءٍة غَلَّها أَو بردٍة غَلَّها
جنةَ ِإال الْمؤِمنونَ ، هذَا لَفْظُ فَناديت أَال ِإنه ال يدخلُ الْ: ، قَالَ  يدخلُ الْجنةَ ِإال الْمؤِمنونَ

فَقُمت فَناديت ، رواه أَبو عبيِد اللَِّه الْوراق ، : أَِبي النضِر ، وحِديثُ محمٍد ِبمعناه ، وقَالَ 
ِفي حِديِث أَِبي هريرةَ أَنّ النِبي قَد صح : عن أَِبي عاِصٍم ، عن ِعكِْرمةَ ِمثْلَه ، قَالَ أَبو عوانةَ 

� اِدينِبالال أَنْ ي رةٌ : أَملَمسم فْسةَ ِإال ننلُ الْجخدال ي هأَن  اِدينأَنْ ي رمع رأَمال  :، و
ن يبتِغ غَير اِإلسالِم ِدينا فَلَن وم{ : ، وقَالَ اللَّه تبارك وتعالَى  يدخلُ الْجنةُ ِإال الْمؤِمنونَ

 اِسِرينالْخ ِة ِمنِفي اآلِخر وهو هلَ ِمنقْبِصفَةَ  ] 85سورة آل آية [} ي اللَّه فصو قَدو ،
لَّه وأَصِلحوا فَاتقُوا ال{ : الْمؤِمِنني ِفي أَوِل سورِة اَألنفَال ، وِفي سورِة الْمؤِمِنني ، فَقَالَ 

 اللَّه ِإذَا ذُِكر ونَ الَِّذينِمنؤا الْممِإن ِمِننيؤم متِإنْ كُن ولَهسرو وا اللَّهأَِطيعو ِنكُميب ِإلَى } ذَات
لَى قَوِلِه ِإ}قَد أَفْلَح الْمؤِمنونَ { : ، وقَالَ  ] 3 – 1سورة األنفال آية [} ينِفقُونَ { : قَوِلِه 
: ، قَالَ أَبو عوانةَ  ] 11 – 1سورة املؤمنون آية [} يِرثُونَ الِْفردوس هم ِفيها خاِلدونَ { : 

وسأَلْت الْمزِني ِفي أَوِل ما وقَع الْخبر ِإلَينا ِبِمصر أَنَّ ِبحرانَ اخِتالف بين أَهِل الْحِديِث ِفي 
هما واللَِّه واِحد كَانَ بلَغنا عن أَحمد : ِه الْمسأَلَِة فَسأَلْته عِن اِإلمياِن واِإلسالِم ؟ فَقَالَ ِلي هِذ

ِلح بن بِن حنبٍل أَنه فَرق بينهما ، وزعم أَنَّ حماد بن زيٍد فَرق بينهما ، ثُم حدثَنا ِبِه صا
 ِنيزفَقَالَ ِلي الْم ، أَِبيِه ِبذَِلك نٍل ، عبنِن حب دمِديِث : أَحِه ِبحلَيع تججتفَاح ، اِحدا ومه

 ِبيالن�:  ِمنؤم وهِني وزي اِني ِحنيِني الززاِديِث  ال ياَألحو ، ِفي ذَِلك ِريهقُوِل الزبو ،
 ، فَسأَلَه عِن اِإلمياِن وسأَلَه عِن اِإلسالِم ِفي �ِتي جاَءت ِفي أَنَّ ِجبِريلَ جاَء ِإلَى النِبي الَّ

 لَه قُلْتِلِه ، وقَو نع ِجعرال ي هتأَيفَر ، راِديثَ أُخوا { : أَحِمنؤت ا قُلْ لَمنآم ابرقَالَِت اَألع
 لَِكنا ونلَما : ، قَالَ ] 14سورة احلجرات آية [} قُولُوا أَسا ، فَقَالَ ِلي ِفيمنلَمستِذِه اسه
سورة آل آية [} ومن يبتِغ غَير اِإلسالِم ِدينا فَلَن يقْبلَ ِمنه { : قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى : قَالَ 
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ِإنَّ الدين ِعند اللَِّه اِإلسالم { : ِدين أَعالها ِعند اللَِّه ؟ قَالَ اللَّه ويحك أَفَ: ، وقَالَ ِلي  ] 85
  . ِإنهما واِحد : ، وكَذَِلك كَانَ ِإسماِعيلُ الْقَاِضي ، يقُولُ  ] 19سورة آل آية [} 

)  ح(هٍب ، أن مالكا حدثَه أنبا ابن و:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى ، قَالَ 108
وحدثَنا )  ح( ماِلك حدثَنا:  ابن وهٍب ، قَالَ حدثَنا: وحدثَنا ِعيسى بن أَحمد ، قَالَ 

يِلي ، عن أَِبي  الْقَعنِبي ، عن ماِلٍك ، عن ثَوِر بِن زيٍد الدحدثَنا: محمد بن ِإسماِعيلَ ، قَالَ 
 عام خيبر فَلَم �خرجنا مع رسوِل اللَِّه : الْغيِث مولَى ابِن مِطيٍع ، عن أَِبي هريرةَ ، قَالَ 

ي الْقُرى  نحو واِد�فَوجه رسولُ اللَِّه : يغنم ذَهبا ، وال وِرقًا ، ِإال اَألموالَ والثِّياب ، قَالَ 
 عبد أَسود يقَالُ لَه ِمدعم ، حتى ِإذَا كُنا ِبواِدي الْقُرى فَبينما �وقَد أُهِدي ِلرسوِل اللَِّه 

ا لَه هِنيئً:  ِإذْ جاَءه سهم عاِئر فَأَصابه فَقَتلَه ، فَقَالَ الناس �ِمدعم يحطُّ رحلَ رسوِل اللَِّه 
كَال والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه ِإنَّ الشملَةَ الَِّتي أَخذَها يوم خيبر ِمن   :�الْجنةُ ، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

ِشراٍك أَو ، فَلَما سِمع الناس ذَِلك جاَء رجلٌ ِب الْمغاِنِم لَم يِصبها الْمقَاِسم لَتشتِعلُ علَيِه نارا
  .  ِشراك ِمن ناٍر أَو ِشراكَاِن ِمن ناٍر  :� ، فَقَالَ رسولُ اللَِّه �ِشراكَيِن ِإلَى رسوِل اللَِّه 

بيانُ الْخروِج ِمن اِإلمياِن ِلمنفَعٍة ينالُها ِمن عرِض الدنيا ِفي الِْفتنِة ، والدليلُ علَي ذَهاِبه 
يله إيل صاحِبها ملنفعِة الدنيا وإجياِب مبادرِة العمِل قَبلَ حلُوهلا ، وأن السريرةَ إذا كانت مب

  خبالِف العالنِيةَِّ مل ينتِفع بعمِله ، وأنَّ العملَ خبواتيِمِه
 عبد حدثَنا: زةَ ، قَالَ  ِإبراِهيم بن حمحدثَنا:  حدثَنا محمد بن يحيى ، قَالَ 109

باِدروا  : قَالَ �الْعِزيِز الدراورِدي ، عِن الْعالِء ، عن أَِبيِه ، عن أَِبي هريرةَ ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
اِفرا ، ويمِسي مؤِمنا ِباَألعماِل ِفتنا كَِقطَِع اللَّيِل الْمظِْلِم ، يصِبح الرجلُ مؤِمنا ويمِسي كَ

  .  ويصِبح كَاِفرا ، يِبيع ِدينه ِبعرٍض ِمن الدنيا
أنبا أَبو غَسانَ محمد بن :  ابن أَِبي مريم ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا الصاغَاِني ، قَالَ 110

 ، عن سهِل بِن سعٍد ، أَنَّ رجال كَانَ ِمن أَعظَِم الْمسِلِمني حدثَِني أَبو حاِزٍم: مطَرٍف ، قَالَ 
من  : ، فَقَالَ � فَنظَر ِإلَيِه رسولُ اللَِّه �غَناًء عِن الْمسِلِمني ِفي غَزوٍة غَزاها مع رسوِل اللَِّه 

ِل النأَه ٍل ِمنجِإلَى ر ظُرنأَنْ ي بذَاأَحِإلَى ه ظُرنلَى  اِر فَلْيع وهِم والْقَو لٌ ِمنجر هعبفَات ،
 نيِفِه بيس ابلَ ذُبعفَج تولَ الْمجعتفَاس ِرحى جتح ، ِرِكنيشلَى الْماِس عالن دأَش ذَِلك

ِه ، فَأَقْبكَِتفَي نيب ِمن جرى ختِه ، حييثَد ِبيلُ ِإلَى النجى �لَ الرى أَتتح هعالَِّذي كَانَ م 
وما   :�أَشهد أَنك رسولُ اللَِّه ، فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه :  مسِرعا ، فَقَالَ لَه �رسولَ اللَِّه 
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ٍل ِمن أَهِل الناِر فَلْينظُر ِإلَى هذَا ، فَكَانَ من أَحب أَنْ ينظُر ِإلَى رج: قُلْت ِلفُالٍن : قَالَ  لَك ؟
ِمن أَعظَِمنا ِغنا عِن الْمسِلِمني ، فَعرفْت أَنه ال يموت علَى ذَِلك ، فَلَما جِرح استعجلَ 

ملُ عملَ أَهِل الْجنِة وِإنه لَِمن أَهِل ِإنَّ الْعبد لَيع  :�الْموت فَقَتلَ نفْسه ، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
، رواه الْقَعنِبي ،  الناِر ، ويعملُ عملَ أَهِل الناِر وِإنه لَِمن أَهِل الْجنِة ، ِإنما اَألعمالُ ِبالْخواِتيم

 الْتقَى هو �، عن سهِل بِن سعٍد ، أَنّ النِبي عن عبِد الْعِزيِز بِن أَِبي حاِزٍم ، عن أَِبيه 
  . َ ذَكَر الْحِديثَ ِبطُوِلِه ِبمعناه . . . . . .والْمشِركُونَ ِفي بعِض مغاِزيِه 

يل بيانُ انِتزاِع اَألمانِة ِمن الْقُلُوِب ورفِْعها ، وأن القلب إذا أشرابه امليل إيل الفتنة وإ
  صاحبها ومل ينكرها بقلبة وركن إيل صاحب ران علي قلبة وانتزع األميان منه

 حدثَنا:  عبد اللَِّه بن نميٍر ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا الْحسن بن عِلي بِن عفَّانَ ، قَالَ 111
 حِديثَيِن ، فَرأَيت � رسولُ اللَِّه حدثَنا: لَ اَألعمش ، عن زيِد بِن وهٍب ، عن حذَيفَةَ ، قَا

أَنَّ اَألمانةَ تنِزلُ ِفي ِجذِْر قُلُوِب الرجاِل ، ونزلَ الْقُرآنُ  :أَحدهما وأَنا أَنتِظر اآلخر ، حدثَنا 
فَينام الرجلُ  اَألمانةَ ،: حدثَنا عن رفِْعها ، يعِني ، ثُم  فَعِلموا ِمن الْقُرآِن ، وعِلموا ِمن السنِة

النومةَ فَتقْبض اَألمانةُ ِمن قَلِْبِه فَيظَلُّ أَثَرها كَأَثَِر الْوكِْت ، ثُم ينام النومةَ فَتنزع اَألمانةُ ِمن قَلِْبِه 
مجِل كَجمٍر دحرجته علَى ِرجِلك فَنِفطَ فَتراه منتِبرا ولَيس ِفيِه شيٌء ، فَيظَلُّ أَثَرها كَأَثَِر الْ

ولَقَد كُنت وما أُباِلي أَيكُم بايعت لَِئن كَانَ مسِلما لَيردنه علَي ِدينه ، وِإنْ كَانَ نصراِنيا 
لَيع هندرلَي اسالن ِبحصا ، فَيفُالنا وِإال فُالن كُمِمن اِيعُألب أَكُن ي لَمفَِإن موا الْيأَماِعيِه ، وس 

ِإنَّ ِفي بِني فُالٍن رجال أَِمينا ، وحتى : يتبايعونَ وما يكَاد أَحدهم يؤدي اَألمانةَ ، حتى يقَالَ 
،  ما أَجلَده ، وما أَظْرفَه وأَعقَلَه ، وما ِفي قَلِْبِه ِمثْقَالُ حبٍة ِمن خردٍل ِمن ِإمياٍن: لرجِل يقَالَ ِل

عِن حدثَنا زهير ، :  النفَيِلي ، قَالَ حدثَنا: حدثَنا أَبو أُميةَ ، وأَبو داود الْحراِني ، قَاال 
  . نحوه . . . . اَألعمِش ، ِبِإسناِدِه 

 حدثَنا:  حدثَنا محمد بن عبِد الْمِلِك الدِقيِقي الْواِسِطي ، وعمار بن رجاٍء ، قَاال 112
بِن ِحراٍش ، عن حذَيفَةَ ، أَنه أنبا أَبو ماِلٍك اَألشجِعي ، عن ِربِعي : يِزيد بن هارونَ ، قَالَ 

:  ِفي الِْفتِن ؟ قَالُوا �أَيكُم سِمع حِديثَ رسوِل اللَِّه : قَِدم ِمن ِعنِد عمر ، فَقَالَ لَما جلَسنا 
لَست عن : أَجلْ ، قَالَ : لَعلَّكُم تعنونَ ِفتنةَ الرجِل ِفي أَهِلِه وجاِرِه ؟ قَالُوا : نحن ، قَالَ 

 �ِتلْك أَسأَلُ ، ِتلْك تكَفِّرها الصالةُ والصيام والصدقَةُ ، ولَِكن أَيكُم سِمع قَولَ رسوِل اللَِّه 
ي ايِإي هأَن تنظَنو مالْقَو كَتِر ؟ فَسحالْب جوم وجمِن الَِّتي تِفي الِْفت قُلْت ، ِريد : ، هتِمعا سأَن
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تعرض الِْفتن علَى الْقُلُوِب عرض الْحِصِري فَأَي قَلٍْب  :قُلْت : أَنت ِللَِّه أَبوك ، قَالَ : قَالَ 
تةٌ بيضاُء ، حتى تِصري أُشِربها نِكتت ِفيِه نكْتةٌ سوداُء ، وأَي قَلٍْب أَنكَرها نِكتت ِفي قَلِْبِه نكْ

أَبيض ِمثِْل الصفَا ال تضره ِفتنةٌ ما دامِت السموات واَألرض ، واآلخر : الْقُلُوب علَى قَلْبيِن 
ر منكَرا ِإال ما أُشِرب أَسود مربدا كَالْكُوِز مجخيا ، وأَمالَ كَفَّه ، ال يعِرف معروفًا وال ينِك

اهوه فَقَالَ  ِمن ، ركْسأَنْ ي وِشكي لَقغم ابا بهنيبو هنيأَنَّ ب هثْتدحو ، : ركْسأَي الَكال أَب
ق ، وحدثْته أَنَّ ذَِلك الْباب فَلَو أَنه فُِتح كَانَ لَعلَّه أَنْ يعاد فَيغلَ: نعم ، قَالَ : ، قُلْت ! كَسرا 

ِشدةُ : يقَالُ ِإنَّ تفِْسري مربد : رجلٌ يقْتلُ أَو يموت ، حِديثًا لَيس ِباَألغَاِليِط ، قَالَ أَبو عوانةَ 
 حدثَنا أَبو داود الْحراِني ، منكُوسا ،: الْبياِض ِفي السواِد ، وتفِْسري الْكُوز مجخيا ، قَالَ 

. . . . .  أَبو ماِلٍك اَألشجِعي حدثَنا:  زهير ، قَالَ حدثَنا:  النفَيِلي ، قَالَ حدثَنا: قَالَ 
ع ، ِزيدِن يثَاِبِت ب نِبيِع ، عالر نانُ بغَس اهورِوِه ِبطُوِلِه ، وحِم ِبنيعن نع ، ِمييانَ التملَيس ن

 ِفي �من يحدثُنا ما قَالَ رسولُ اللَِّه : بِن أَِبي ِهنٍد ، عن ِربِعي ، عن حذَيفَةَ ، أَنَّ عمر قَالَ 
حدثْته حِديثًا لَيس ِباَألغَاِليِط : الِْفتنِة ، وذَكَر الْحِديثَ ِبنحِوِه ، وقَالَ ِفي آِخِرِه ، قَالَ حذَيفَةُ 

 .  
  بيانُ الْكَباِئِر والذُّنوِب الْموِبقَاِت

:  عبيد اللَِّه بن عمر ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا محمد بن ِإسحاق الصغاِني ، قَالَ 113
 الْجريِري ، عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي بكْرةَ ، عن أَِبيِه حدثَنا:  ِبشر بن الْمفَضِل ، قَالَ حدثَنا
بلَى يا رسولَ : قَالَها ثَالثًا ، قَالُوا  أَال أُخِبركُم ِبأَكْبِر الْكَباِئِر ؟  :�قَالَ رسولُ اللَِّه : ، قَالَ 

وكَانَ جاِلسا وكَانَ متِكئًا يعِني رسولَ : ، قَالَ  وعقُوق الْواِلديِناِإلشراك ِباللَِّه ،  :اللَِّه ، قَالَ 
لَيته سكَت ، كَذَا : فَما زالَ يقُولُها حتى قُلْنا : ، قَالَ  وقَولُ الزوِر : فَجلَس ، قَالَ �اللَِّه 

  .  جاِلسا �وكَانَ رسولُ اللَِّه : قَالَ ابن علَيةَ 
 شعبةُ ، عن عبيِد حدثَنا:  أَبو داود ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب ، قَالَ 114

اِإلشراك  : عِن الْكَباِئِر ، فَقَالَ �سِئلَ النِبي : اللَِّه بِن أَِبي بكٍْر ، عن أَنِس بِن ماِلٍك ، قَالَ 
  .  قَولُ الزوِر :، أَو قَالَ  ِباللَِّه ، وعقُوق الْواِلديِن ، وقَتلُ النفِْس ، وشهادةُ الزور

أَخبرِني سلَيمانُ بن :  ابن وهٍب ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ ، قَالَ 115
اجتِنبوا  : قَالَ �زيٍد ، عن أَِبي الْغيِث ، عن أَِبي هريرةَ ، أَنّ رسولَ اللَِّه ِبالٍل ، عن ثَوِر بِن 
اِإلشراك ِباللَِّه ، والسحر ، وقَتلُ  :يا رسولَ اللَِّه وما هن ؟ قَالَ : ، ِقيلَ  السبع الْموِبقَاِت
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 اللَّه مرفِْس الَِّتي حِف ، النحالز موولِّي يالْمِتيِم ، واِل الْيأَكْلُ ما ، وبأَكْلُ الرو ، قِإال ِبالْح
 ابن أَِبي حدثَنا: ، حدثَنا محمد بن يحيى ، قَالَ  وقَذْف الْمحصناِت الْغاِفالِت الْمؤِمناِت

  . ِبِمثِْلِه . . . . .  عن سلَيمانَ حدثَِني أَِخي ،: أُويٍس ، قَالَ 
  بيانُ كَباِئِر الذُّنوِب

حدثَِني شعبةُ ، عن سعِد :  حجاج ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم ، قَالَ 116
 اِهيمرِن ِإباٍء ، قَالَ )  ح(بجر نب ارما عثَندحثَ: وداحقَالَ ن ، داوو دا:  أَبثَندح نةُ ، عبعش 

سعِد بِن ِإبراِهيم ، عن حميِد بِن عبِد الرحمِن ، عن عبِد اللَِّه بِن عمِرو بِن الْعاِص ، عِن 
 ِبياِل : قَالَ �النلُ وجالر بسوِب أَنْ يِر الذُّنأَكْب ِهِإنَّ ِمنيلُ : ، قَالُوا  دجالر بسي فكَيو

، رواه ابن الْهاِد ، عن  يسب الرجلُ أَباه فَيسب أَباه ، ويسب أُمه فَيسب أُمه :واِلديِه ؟ قَالَ 
  . سعٍد 

حدثَنا سفْيانُ ، عن :  أَبو عاِصٍم ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق ، قَالَ 117
 ، يزا الْغثَندحِش ، ومِن اَألعوٍر ، عصنامثَندح ، اِبييا الِْفرثَندِش ، حمِن اَألعانُ ، عفْيس 

يا رسولَ اللَِّه : قَالَ رجلٌ : قَالَ عن أَِبي واِئٍل ، عن عمِرو بِن شرحِبيلَ ، عِن ابِن مسعوٍد ، 
أَنْ تقْتلَ  :ثُم أَي ؟ قَالَ : ، قَالَ  أَنْ تجعلَ ِللَِّه ِندا وهو خلَقَك :، أَي الذَّنِب أَكْبر ؟ قَالَ 

كعم مطْعةَ أَنْ ييشخ كلَد؟ قَالَ : ، قَالَ  و أَي ثُم: اِنيزأَنْ تاِركِليلَةَ جلَ : ، قَالَ   حزفَأَن
والَِّذين ال يدعونَ مع اللَِّه ِإلَها آخر وال يقْتلُونَ {  ِفي ِكتاِبِه �اللَّه تصِديق قَوِل رسوِل اللَِّه 

 لْ ذَِلكفْعي نمونَ ونزال يو قِإال ِبالْح اللَّه مرالَِّتي ح فْسا النأَثَام لْقسورة الفرقان آية [} ي
 شعبةُ ، عن منصوٍر ، عن أَِبي حدثَنا: حدثَنا روح ، قَالَ : ، حدثَنا أَبو اَألزهِر ، قَالَ  ] 68

 الذَّنِب أَعظَم ؟  أَي�سأَلْت النِبي : واِئٍل ، عن عمِرو بِن شرحِبيلَ ، عن عبِد اللَِّه ، قَالَ 
  . وذَكَر نحوه ، رواه جِرير ، عن منصوٍر ِبِمثِْلِه . . . .  أَنْ تجعلَ ِللَِّه ِندا وهو خلَقَك :قَالَ 

   ِمن عاملها�بيانُ اَألعماِل الَِّتي بِرئ رسولُ اللَِّه 
118أَح ناللَِّه ب دبا عثَندٍل ، قَالَ  حبنِن حب دا: مثَندا:  أَِبي ، قَالَ حثَندح نب دمحم 

أنبا شعبةُ ، عن عبِد الْمِلِك بِن عميٍر ، عن ِربِعي ، أَنَّ أَبا موسى أُغِْمي علَيِه : جعفٍَر ، قَالَ 
  .  أَبرأُ ِإلَيكُم ِممن حلَق وسلَق وشق :ي بردةَ ، فَلَما أَفَاق قَالَ فَبكَت علَيِه ابنةُ الدوِمي أُم أَِب

 محمد بن الْمبارِك حدثَنا:  حدثَنا أَبو حميٍد الْعوِهي اَألزِدي الِْحمِصي ، قَالَ 119
وحدثَِني ابن عبدوٍس ، وأَبو حفٍْص الْقَاص ، )  ح( حمزةَ  يحيى بنحدثَنا: الصوِري ، قَالَ 
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 الْحكَم بن موسى ، عن يحيى ابن حمزةَ ، عن عبِد الرحمِن بِن يِزيد بِن جاِبٍر حدثَنا: قَاال 
وِجع أَبو : ثَِني أَبو بردةَ بن أَِبي موسى ، قَالَ حد: ، أَنَّ الْقَاِسم بن مخيِمرةَ حدثَه ، قَالَ 

 ِلِه ، فَلَمأَه أَةٌ ِمنرِت اماحِلِه فَصأَه أٍَة ِمنرِر امِفي ِحج هأْسرِه ولَيع ِشيا فَغعجى ووسم
 ، فَِإنَّ �نا بِريٌء ِممن بِرئ ِمنه رسولُ اللَِّه أَ: يستِطع أَنْ يرد علَيها شيئًا فَلَما أَفَاق ، قَالَ 

  .  بِريٌء ِمن الصاِلقَِة ، والْحاِلقَِة ، والشاِلقَِة  :�رسولَ اللَِّه 
ن  يحيى بحدثَنا:  نعيم بن حماٍد ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن ، قَالَ 120

 ِبياِدِه ، أَنّ الننةَ ، ِبِإسزماِلقَِة  :�حالْحاِلقَِة ، والس ِريٌء ِمنب  .  
 عبد حدثَنا:  يحيى بن سالٍم ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا بحر بن نصٍر الْخوالِني ، قَالَ 121

ِإنَّ رسولَ :  بِن مخيِمرةَ ، عن أَِبي بردةَ بِن أَِبي موسى قَالَ الرحمِن بن يِزيد ، عِن الْقَاِسِم
  :� ، ِإنَّ رسولَ اللَِّه � بِريٌء ِمن أَقْواٍم ، وأَنا بِريٌء ِممن بِرئ ِمنه رسولُ اللَِّه �اللَِّه 

قش أَو ، لَقح أَو ، لَقس نِريٌء ِممب  .  
أنبا محمد بن جعفٍَر :  ابن أَِبي مريم ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا محمد بن يحيى ، قَالَ 122

جاَء النِبي : أَخبرِني الْعالُء ، عن أَِبيِه ، عن أَِبي هريرةَ ، قَالَ : ابن أَِبي كَِثٍري ، قَالَ : يعِني 
�لَال ، فَقَالَ  ِإلَى السا بأَى ِبها فَرِفيه هدلَ يخةٌ فَأَدربصطَةٌ موِق فَِإذَا ِحن:  اِحبا صذَا يا هم

فَال جعلْته علَى  :يا رسولَ اللَِّه أَصابه مطَر فَهو هذَا الْبلَلُ الَِّذي ترى ، قَالَ : قَالَ  الطَّعاِم ؟
  .  ِم حتى يراه الناس ، من غَش فَلَيس ِمني ، من غَش فَلَيس ِمنيرأِْس الطَّعا
:  أَبو اَألحوِص محمد بن حيانَ ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا عثْمانُ بن خرزاذَ ، قَالَ 123

 قَالَ �سهيٍل ، عن أَِبيِه ، عن أَِبي هريرةَ ، عِن النِبي  عبد الْعِزيِز بن أَِبي حاِزٍم ، عن حدثَنا
: ، كَذَا رواه يعقُوب الدورِقي ، عن عبِد الْعِزيِز يرفَعه  من حملَ علَينا السالح فَلَيس ِمنا :

  . . . . . . من غَشنا 
124ب دمحا مثَندى ، قَالَ  حيحي ا: نثَندِليِد ، قَالَ حو الْوا:  أَبثَنداٍر حمع نةُ بِعكِْرم 
من سلَّ علَينا السالح   :�قَالَ رسولُ اللَِّه :  ِإياس بن سلَمةَ ، عن أَِبيِه ، قَالَ حدثَنا: ، قَالَ 

  .  فَلَيس ِمنا
125ا عثَندٍب ، قَالَ  حرح نب ا: ِليثَندح ِريسِإد نح( اب  ( اقحِإس نى بوسا مثَندحو

 يحيى بن سِعيٍد حدثَنا: وحدثَنا عمر بن شبةَ ، قَالَ )  ح( ابن نميٍر حدثَنا: الْقَواس ، قَالَ 
 أَبو حدثَنا: حسن بن عفَّانَ ، وأَحمد بن عبِد الْحِميِد الْحاِرِثي ، قَاال وحدثَنا الْ)  ح(الْقَطَّانُ 
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من حملَ   :�قَالَ النِبي : أُسامةَ ، كُلُّهم عن عبيِد اللَِّه ، عن ناِفٍع ، عِن ابِن عمر ، قَالَ 
  .  علَينا السالح فَلَيس ِمنا

  
  
  

بيانُ اَألخالِق واَألعماِل الْمحمودِة الَِّتي جعلَها رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلم ِمن 
اإلمياِن ونسبها ايل أهِل احلجاِز وما يليها ، واألخالِق واألعماِل املذمومِة اليت نسبها ايل 

  الكُفِْر وأا ِقبل املشِرِق ، 
   التوِفيِقوباِهللا
أنبا ِإسماِعيلُ بن أَِبي :  يِزيد بن هارونَ ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا الصنعاِني ، قَالَ 126

 �أَشار رسولُ اللَِّه  :خاِلٍد ، عن قَيِس بِن أَِبي حاِزٍم ، عن أَِبي مسعوٍد اَألنصاِري ، قَالَ 
ِدِه نِن ، فَقَالَ ِبيمالْي وِغلَظَ : حةَ ووِإنَّ الْقَسِن ، أَال ومالْي وحِدِه نِبي ارأَشا ، وناهانُ هاِإلمي

رضمةَ ، وِبيعطَاِن ِفي رينُ الشقَر طْلُعثُ يياِب اِإلِبِل ححأَص اِدينالْقُلُوِب ِفي الْفَد  .  
 وهب بن جِريٍر ، عن شعبةَ ، عن ِإسماِعيلَ بِن حدثَنا: َألزهِر ، قَالَ  حدثَنا أَبو ا127

 : قَالَ �أَِبي خاِلٍد ، عن قَيِس بِن أَِبي حاِزٍم ، عن أَِبي مسعوٍد اَألنصاِري ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
 الْيمِن ، والْجفَاُء وِغلَظُ الْقُلُوِب ِفي الْفَداِدين ِعند أُصوِل اِإلميانُ هاهنا ، وأَشار ِبيِدِه ِإلَى

رضمةَ ، وِبيعر طَاِن ِمنيا الشنقَر طْلُعثُ يياِب اِإلِبِل حأَذْن  .  
د الْعِزيِز أنبا عب: أنبا سِعيد بن أَِبي مريم ، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني ، قَالَ 128

اِإلميانُ يماٍن ،   :�الدراورِدي ، عِن الْعالِء ، عن أَِبيِه ، عن أَِبي هريرةَ ، قَالَ رسولُ اللَِّه 
أَه اِدينئَاُء ِفي الْفَدالرو رالْفَخِم ، ونِل الْغةُ ِفي أَهِكينالسِرِق ، وشلَ الْمِقب الْكُفْرِل ويِل الْخ

  .  وأَهِل الْوبِر
 أَبو معاِويةَ ، عِن اَألعمِش ، عن أَِبي صاِلٍح حدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب ، قَالَ 129

 أَفِْئدةً ، اِإلميانُ أَتاكُم أَهلُ الْيمِن أَلْين قُلُوبا وأَرق  :�قَالَ النِبي : ، عن أَِبي هريرةَ ، قَالَ 
   يماٍن والِْحكْمةُ يماِنيةٌ ، رأْس الْكُفِْر ِقبلَ الْمشِرِق

 داود الطَّاِئي ، حدثَنا:  مصعب بن الِْمقْداِم ، قَالَ حدثَنا: حدثَنا عِلي بن حرٍب ، قَالَ 
والِْحكْمةُ يماِنيةٌ ، والْقَسوةُ وِغلَظُ الْقُلُوِب ِفي الْفَداِدين  :وِلِه عِن اَألعمِش ِبِمثِْلِه ِإلَى قَ
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  .  أَصحاِب اِإلِبِل ِقبلَ الْمشِرِق
أنبا ابن وهٍب ، أن مالكا أخربه ، عن أَِبي :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى ، قَالَ 131

رأْس الْكُفِْر نحو الْمشِرِق ،  : قَالَ �عرِج ، عن أَِبي هريرةَ ، أَنّ رسولَ اللَِّه الزناِد ، عِن اَأل
  .  والْفَخر والْخيالُء ، ِفي أَهِل الْخيِل واِإلِبِل والْفَداِدين أَهِل الْوبِر ، والسِكينةُ ِفي أَهِل الْغنِم

 ماِلك حدثَنا:  خاِلد بن مخلٍَد ، قَالَ حدثَنا: ي بن عثْمانَ النفَيِلي ، قَالَ  حدثَنا عِل132
 ِبيِن النةَ ، عريرأَِبي ه نِج ، عرِن اَألعاِد ، عنأَِبي الز نقَالَ �، ع :  مِن هملُ الْيأَه اكُمأَت

  .  رق أَفِْئدةً ، اِإلميانُ يماٍن ، والِْفقْه يماٍن ، والِْحكْمةُ يماِنيةٌأَلْين قُلُوبا ، وأَ
أَخبرِني :  حجاج ، عِن ابِن جريٍج ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم ، قَالَ 133

ِغلَظُ الْقُلُوِب  : يقُولُ �سِمعت النِبي :  اللَِّه ، يقُولُ أَبو الزبيِر ، أَنه سِمع جاِبر بن عبِد
  .  والْجفَاُء ِفي أَهِل الْمشِرِق ، واِإلميانُ ِفي أَهِل الِْحجاِز

هِري ،  شعيب ، عِن الزحدثَنا:  أَبو الْيماِن ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ ، قَالَ 134
الْفَخر والْخيالُء   :�قَالَ رسولُ اللَِّه : أَخبرِني أَبو سلَمةَ ، أَنه سِمع أَبا هريرةَ ، قَالَ : قَالَ 

ةُ يالِْحكْماٍن ، ومانُ ياِإلميِم ، ونِل الْغةُ ِفي أَهِكينالسِر ، وبِل الْوأَه اِدينةٌِفي الْفَداِنيم  .  
أنبا شعيب ، عِن الزهِري ، عِن :  أَبو الْيماِن ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ ، قَالَ 135

جاَء أَهلُ الْيمِن هم  : ، يقُولُ �سِمعت رسولَ اللَِّه : ابِن الْمسيِب ، عن أَِبي هريرةَ ، قَالَ 
ةٌ أَراِنيمةُ يالِْحكْماٍن ، ومانُ يا ، اِإلميقُلُوب فعأَضةً وأَفِْئد ق. . .  ناب اهور ، هوحن ذَكَر ثُم ،

 بيعا قَالَ شا كَمضِعيٍد أَيس نع ، ِريهِن الزع ، ِريهأَِخي الز .  
  
  
  
  

دِليِل علَى أَنَّ اِإلميانَ قَولٌ وعملٌ ، وأن من ترك الصالةَ فقد بيانُ أَفْضِل اَألعماِل ، وال
  كَفَر ، والدليلُ علَي أا أعلَي األعماِل إذْ تاِركُها يِصري بترِكها كَافراً

 ، عِن ابِن جريٍج ،  أَبو عاِصٍمحدثَنا:  حدثَنا محمد بن يحيى ، والداِرِمي ، قَاال 136
 لَيس بين الْعبِد وبين الْكُفِْر ِإال ترك الصالِة  :�عن أَِبي الزبيِر ، عن جاِبٍر ، قَالَ رسولُ اللَِّه 

 .  
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عن أَِبي الزبيِر  سفْيانُ ، حدثَنا:  وِكيع ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا ابن أَِبي رجاٍء ، قَالَ 137
  .  بين الْعبِد وبين الْكُفِْر ترك الصالِة  :�قَالَ النِبي : ، عن جاِبٍر ، قَالَ 

وحدثَنا محمد بن )  ح( أَسباطُ بن محمٍد حدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب ، قَالَ 138
 أَبو عوانةَ ِكالهما ، عِن اَألعمِش ، عن أَِبي حدثَنا:  مسدد ، قَالَ حدثَنا :يحيى ، قَالَ 

 ِبيِن الناِبٍر ، عج نانَ ، عفْيالِة : قَالَ �سالص كرِك ترالْكُفِْر أَِو الش نيبِد وبالْع نيب  ،
  .  سفْيانُ ، عِن اَألعمِش ِمثْلَه حدثَنا:  قَِبيصةُ ، قَالَ حدثَنا: ِمي ، قَالَ حدثَنا أَبو جعفٍَر الداِر

:  يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني ، قَالَ 139
 ِإبراِهيم حدثَنا:  أَبو أَيوب الْعباِسي ، قَالَ حدثَنا: ميةَ ، قَالَ وحدثَنا أَبو أُ)  ح( أَِبي حدثَنا

 أَي �سِئلَ رسولُ اللَِّه : بن سعٍد ، عِن الزهِري ، عِن ابِن الْمسيِب ، عن أَِبي هريرةَ ، قَالَ 
 ثُم الِْجهاد ِفي سِبيِل اللَِّه :ثُم ماذَا ؟ قَالَ : ، ِقيلَ   ِباللَِّه ورسوِلِهِإميانٌ :اَألعماِل أَفْضلُ ؟ قَالَ 

، حدثَنا الدبِري ، عن عبِد الرزاِق ، عن معمٍر ، عِن  حج مبرور :ثُم ماذَا ؟ قَالَ : ، ِقيلَ 
  . م حج مبرور أَو عمرةٌ الزهِري ِبِإسناِدِه ِمثْلَه ، ثُ

 ابن فُضيٍل ، عِن اَألعمِش ، عن أَِبي سفْيانَ ، عن حدثَنا:  حدثَنا الْعطَاِرِدي ، قَالَ 140
  .   الصالِةبين الْمرِء وبين الشرِك والْكُفِْر ترك : يقُولُ �سِمعت النِبي : جاِبٍر ، قَالَ 
)  ح( عبيد اللَِّه بن موسى حدثَنا:  حدثَنا ِإسحاق بن سياٍر ، وأَبو أُميةَ ، قَاال 141

 جعفَر بن عوٍن ِكالهما ، حدثَنا: وحدثَنا عمار بن رجاٍء ، ومحمد بن عبِد الْوهاِب ، قَاال 
 أَي �سأَلْت النِبي : عن ِهشاِم بِن عروةَ ، عن أَِبيِه ، عن أَِبي مراِوٍح ، عن أَِبي ذَر ، قَالَ 

فَأَي الرقَاِب أَفْضلُ ؟ : قُلْت : ، قَالَ  ِإميانٌ ِباللَِّه ، وِجهاد ِفي سِبيِلِه :اَألعماِل أَفْضلُ ؟ قَالَ 
تِعني ضاِئعا ،  :فَِإنْ لَم أَفْعلْ ؟ قَالَ : قُلْت : ، قَالَ  غْالها ثَمنا ، وأَنفَسها ِعند أَهِلهاأَ :قَالَ 

قرَألخ عنصت قَالَ  أَو ، : لْ ؟ قَالَ : قُلْتأَفْع قَةٌ  :فَِإنْ لَمدا صهفَِإن ، رالش ِمن اسالن عدت
 قدصتفِْسكلَى نا عِبه  .  
 وِكيع ، عن ِهشاِم بِن عروةَ ، عن أَِبيِه ، عن أَِبي حدثَنا:  حدثَنا اَألحمِسي ، قَالَ 142

، ِإميانٌ ِباللَِّه  : أَي اَألعماِل أَفْضلُ ؟ قَالَ �سأَلْت النِبي : مراِوٍح ، عن أَِبي ذَر ، قَالَ 
  .  وِجهاد ِفي سِبيِلِه

أنبا معمر ، عِن الزهِري ، عن : أنبا عبد الرزاِق ، قَالَ :  حدثَنا الدبِري ، قَالَ 143
وِل جاَء رجلٌ ِإلَى رس: حِبيٍب مولَى عروةَ ، عن أَِبي مراِوٍح الِْغفَاِري ، عن أَِبي ذَر ، قَالَ 
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ِإميانٌ ِباللَِّه ، وِجهاد ِفي  :يا رسولَ اللَِّه ، أَي اَألعماِل أَفْضلُ ؟ قَالَ :  فَسأَلَه ، فَقَالَ �اللَِّه 
  :أَفَرأَيت ِإنْ لَم أَِجد ؟ قَالَ: ، قَالَ  أَنفَسها :فَأَي الْعتاقَِة أَفْضلُ ؟ قَالَ : ، قَالَ  سِبيِل اللَِّه

قرَألخ عنصتو ، اِئعالض ِعني؟ قَالَ : ، قَالَ  فَت ِطعتأَس ِإنْ لَم تأَيأَفَر:  كرش ِمن اسِع النفَد
فِْسكلَى نا عِبه قدصتقَةٌ تدا صهقَالَ  ، فَِإن ، ِريبالد اقحا ِإسثَنداِق ،: ، حزالر دبأنبا ع 

  . عن معمٍر ، عن ِهشاِم بِن عروةَ ، عن أَِبيِه ، عن أَِبي مراِوٍح ، عن أَِبي ذَر ِبنحِوِه 
وحدثَنا أَبو داود الْحراِني ، )  ح( أَبو داود حدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب ، قَالَ 144

: أَخبرِني الْوِليد ابن الْعيزاِر ، قَالَ :  شعبةُ ، قَالَ حدثَنا: بو الْوِليِد ، قَاال  أَحدثَنا: قَالَ 
 صاِحب هِذِه الداِر وأَشار ِبيِدِه ِإلَى داِر عبِد اللَِّه ، حدثَنا: سِمعت أَبا عمٍرو الشيباِني ، قَالَ 

ثُم أَي ؟ : ، قُلْت  الصالةُ ِلوقِْتها : أَي اَألعماِل أَفْضلُ ؟ قَالَ �رسولَ اللَِّه سأَلْت : قَالَ 
، فَحدثَِني ِبِهن  الِْجهاد ِفي سِبيِل اللَِّه :ثُم أَي ؟ قَالَ : قُلْت : ، قَالَ  ثُم ِبر الْواِلديِن :قَالَ 

لَز هتدزتلَِو اسِني واد .  
 شعبةُ حدثَنا:  أَسود بن عاِمٍر ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا ابن الْجنيِد الدقَّاق ، قَالَ 145

 عن �عبد اللَِّه بن مسعوٍد ، سأَلْت رسولَ اللَِّه : ِبِإسناِدِه ، حدثَِني صاِحب هِذِه الداِر يعِني 
: ِبِمثِْلِه ، ذَكَر عِلي بن حرٍب ، قَالَ  الصالةُ علَى وقِْتها :حب اَألعماِل ِإلَى اللَِّه ؟ قَالَ أَ

 أَبو معاِويةَ ، عِن الشيباِني ، عِن الْوِليِد بِن الْعيزاِر ِبنحِوِه ، حدثَنا الْعباس ابن أُخِت حدثَنا
 الْفَزاِري ، عن أَِبي يعفُوٍر ، عِن حدثَنا:  عِلي بن الْمِديِني ، قَالَ حدثَنا: َألسفَاِطي ، قَالَ ا

 هوحاِدِه نناِر ، ِبِإسزيِن الْعِليِد بالْو .  
 حدثَنا: حفِْص بِن ِغياٍث ، قَالَ  عمر بن حدثَنا:  حدثَنا عباس بن محمٍد ، قَالَ 146

 ِبيِن النِد اللَِّه ، عبع نع ، اِنيبيٍرو الشمأَِبي ع نِد اللَِّه ، عيبِن عِن بسِن الْحقَالَ �أَِبي ، ع 
  .  أَفْضلُ اَألعماِل الصالةُ ِلوقِْتها ، وِبر الْواِلديِن :

147ثَندطَّاٍب ، قَالَ  حو خٍر أَخِبش نب دمحا: ا مثَنداِلٍح ، قَالَ حص نِن بمحالر دبع  :
 عِلي بن مسِهٍر ، عن أَِبي ِإسحاق الشيباِني ، عِن الْوِليِد بِن الْعيزاِر ، عن أَِبي عمٍرو حدثَنا

ع نع ، اِنيبيوٍد ، قَالَ الشعسِن مِد اللَِّه بولَ اللَِّه : بسر أَلْتلُ ؟ قَالَ �ساِل أَفْضماَألع أَي 
الِْجهاد ِفي  :ثُم أَيةُ ؟ قَالَ : ، قُلْت  ِبر الْواِلديِن :ثُم أَيةُ ؟ قَالَ : ، قَالَ  الصالةُ ِلوقِْتها :

  . ركْت أَنْ أَستِزيده ِإال ِإرعاًء علَيِه ، فَما ت سِبيِل اللَِّه
بيانُ حقِْن ِدماِء من يِقر ِباِإلسالِم ِمن الْكُفَّاِر ِفي الْمحاربِة ، وِإنْ كانَ إقراره تقْيةً ، ودرِء 
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 شفَتِته وال يبيف كُفِره وحمار ابإقراِره فيما أَص ه بعدنِد عالقَو ليلُ علَي أن املؤمنه ، والدباِطن
  خيرج ِمن إمياِنه إذا قَتلَ املِقر باإلسالِم

 حجاج ، عِن ابِن جريٍج ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم الِْمصيِصي ، قَالَ 148
لَّيِثي ، عن عبيِد اللَِّه بِن عِدي بِن الِْخياِر أَخبرِني أَخبرِني ابن ِشهاٍب ، عن عطَاِء بِن يِزيد ال: 

يا رسولَ اللَِّه أَرأَيت ِإنْ لَِقيت رجال ِمن الْكُفَّاِر فَقَاتلَِني فَاختلَفْنا : ، أَنَّ الِْمقْداد أَخبره ، قَالَ 
أَسلَمت ِللَِّه : سيِف فَقَطَعها ، ثُم الذَ ِمني ِبشجرٍة ، فَقَالَ ضربتيِن فَضرب ِإحدى يدي ِبال

يا : ال تقْتلْه ، قُلْت  : �رب الْعالَِمني ، أَفَأَقْتلُه يا رسولَ اللَِّه بعد ما قَالَها ؟ قَالَ رسولُ اللَِّه 
ب ا قَالَ ذَِلكمولَ اللَِّه ِإنسولُ اللَِّه رسقَالَ ر ، يدي ا قَطَعم دع� :  هلْتِإنْ قَت كفَِإن لْهقْتال ت

، حدثَنا ابن الْجنيِد  فَِإنه ِبمنِزلَِتك قَبلَ أَنْ تقْتلَه وأَنت ِبمنِزلَِتِه قَبلَ أَنْ يقُولَ كَلَّمته الَِّتي قَالَ
و ، قَّاقةَ ، قَالُوا الديو أُمأَبو ، الْفَاِرِسي فوسو يا: أَبثَندِن حٍج ، عيرِن جِن اباِصٍم ، عو عأَب 

 ِمثْلَه هوحاِدِه نناٍب ، ِبِإسِن ِشهاب .  
 عبد حدثَنا: ِفي ، قَالَ  أَبو بكٍْر الْحنحدثَنا:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن الْبصِري ، قَالَ 149

 الزهِري ، عن عطَاِء بِن يِزيد اللَّيِثي ، عن عبيِد اللَِّه بِن حدثَنا: الْحِميِد بن جعفٍَر ، قَالَ 
ها ، أَنردب ِهدش نكَانَ ِممو ِديٍرو الِْكنمِن عاِد بِن الِْمقْدع ، ِديقَالَ ع هأَن ، هربا :  أَخي

أَرأَيت ِإنْ لَِقيت رجال ِمن الْكُفَّاِر فَقَاتلَِني فَقَطَع ِإحدى يدي ثُم الذَ ِمني ِبشجرٍة  رسولَ اللَِّه
ال تقْتلْه فَِإنْ قَتلْته فَِإنه :  ؟ قَالَ أَسلَمت ِللَِّه ، أَفَأَقْتلُه يا رسولَ اللَِّه ، بعد أَنْ قَالَها: ، فَقَالَ 

، سِمعت الرِبيع بن  ِبمنِزلَِتك قَبلَ أَنْ تقْتلَه ، وأَنت ِبمنِزلَِتِه قَبلَ أَنْ يقُولُ كَلَّمته الَِّتي قَالَ
 أَنْ يِصري مباح الدِم ال أَنه يِصري مشِركًا معناه: سِمعت الشاِفِعي ، يقُولُ : سلَيمانَ ، قَالَ 

  . كَما كَانَ مباح الدِم قَبلَ اِإلقْراِر 
:  عبد الرزاِق ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا السلَِمي ، ومحمد بن مهلٍّ الصنعاِني ، قَاال 150

ِن الزع ، رمعِن أنبا مب ِديِن عِد اللَِّه بيبع نع ، ِعيدنالْج ثُم ِثياللَّي ِزيدِن يطَاِء بع نع ، ِريه
أَرأَيت ِإِن اختلَفْت أَنا  يا رسولَ اللَِّه ،: قُلْت : الِْخياِر ، أَنَّ الِْمقْداد بن اَألسوِد حدثَه ، قَالَ 

ال ِإلَه : ن الْمشِرِكني ضربتيِن ِبالسيِف فَقَطَع يِدي ، فَلَما أَهويت ِإلَيِه َألضِربه ، قَالَ ورجلٌ ِم
وِإنْ فَعلَ ، فَراجعته : وِإنْ قَطَع يِدي ؟ قَالَ : ال بلْ دعه ، قُلْت : ِإال اللَّه أَقْتلُه أَم أَدعه ؟ قَالَ 

م ِبيثَالثًا ، قَالَ الن ِن أَويتلَ أَنْ   :�رقَب ِمثْلُه تفَأَن ِإال اللَّه قُولَ ال ِإلَهأَنْ ي دعب هلْتِإنْ قَت
لَهقْتلَ أَنْ تقَب ِمثْلُك وها ، وقُولَهِد ، قَالَ  يينالْج نفَِر بعو جا أَبثَندا: ، حثَندِر  أَحضو النب
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)  ح( اللَّيثُ بن سعٍد حدثَنا:  أَبو الْوِليِد ، قَاال حدثَنا: وحدثَنا يِزيد بن ِسناٍن ، قَالَ )  ح(
 أَِبي ، ثَناحد:  يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد ، قَالَ حدثَنا: وحدثَنا أَبو داود الْحراِني ، قَالَ 

 أَِبي ، حدثَنا:  وهب بن جِريٍر ، قَالَ حدثَنا: وحدثَنا يِزيد بن ِسناٍن ، قَالَ )  ح(عن صاِلٍح 
 هوحاِدِه ننِبِإس ِزيدِن يطَاِء بع نع ، ِريهِن الزع ، ماِشٍد كُلُّهِن راِن بمعِن النح(ع  (ا وثَندح

  .  ابن وهٍب ، عن أُسامةَ ، عِن الزهِري ِبِإسناِدِه نحوه حدثَنا: ِعيسى بن أَحمد ، قَالَ 
 يعلَى بن حدثَنا:  حدثَنا الصغاِني ، وأَبو أُميةَ ، وأَبو عبيدةَ السري بن حيىي ، قَالُوا 151

بعثَنا :  أُسامةُ بن زيٍد ، قَالَ حدثَنا:  اَألعمش ، عن أَِبي ظَبيانَ ، قَالَ حدثَنا:  ، قَالَ عبيٍد
ال :  سِريةً ِإلَى الْحرقَاِت فَنِذروا ِبنا فَهربوا فَأَدركْنا رجال ، فَلَما غَِشيناه ، قَالَ �رسولُ اللَِّه 

ِإلَه ِبيِللن هتفَذَكَر ، ذَِلك ٌء ِمنيفِْسي شِفي ن ضرفَع ، اهلْنى قَتتح اهنبرفَض فَقَالَ � ِإال اللَّه ، 
ِح ، يا رسولَ اللَِّه ، ِإنما قَالَها مخافَةَ السال: فَقُلْت  من لَك ِبال ِإلَه ِإال اللَّه يوم الِْقيامِة ؟ :

أَفَال شقَقْت عن قَلِْبِه حتى تعلَم قَالَها ِمن أَجِل ذَِلك أَم ال ؟ من لَك ِبال ِإلَه  :والْقَتِل ، قَالَ 
أَبو ، فَما زالَ يقُولُها ، حتى وِددت أَني لَم أُسِلم ِإال يومِئٍذ ، قَالَ  ِإال اللَّه يوم الِْقيامِة ؟

أُسامةَ ، فَقَالَ : وأَنا واللَِّه ال أَقْتلُ مسِلما حتى يقْتلَه ذُو الْبِطِني يعِني : فَقَالَ سعد : ظَبيانَ 
،  ] 193سورة البقرة آية [} وقَاِتلُوهم حتى ال تكُونَ ِفتنةٌ { : أَلَيس قَد قَالَ اللَّه : رجلٌ 
قَد قَاتلْنا حتى لَم تكُن ِفتنةٌ ، وأَنت وأَصحابك تِريدونَ أَنْ تقَاِتلُوا حتى تكُونَ : سعد فَقَالَ 

  . ِفتنةٌ ، حدثَنا عِلي بن حرٍب ، عن أَِبي معاِويةَ ، عِن اَألعمِش ، ولَم يذْكُر قَولَ سعٍد ِفيِه 
152دح  ، ِريهواِئيلَ الْجرِإس نب دمحمو ، اِسِطيِلِك الْوِد الْمبع نب دمحا مثَن

 أَبو منصوٍر الْحاِرثُ بن منصوٍر ، قَالَ حدثَنا: ومحمد بن ِإسحاق الْخياطُ الْواِسِطي ، قَالُوا 
غَزونا : ِري ، عِن اَألعمِش ، عن أَِبي ظَبيانَ ، عن أُسامةَ بِن زيٍد ، قَالَ  سفْيانُ الثَّوحدثَنا: 

ال ِإلَه ِإال اللَّه ، فَقَتلْته ، فَقَالَ النِبي : أَهلَ بيٍت ِمن جهينةَ ، فَحملْت علَى رجٍل ِمنهم ، فَقَالَ 
فَهال شقَقْت عن : ِإنما قَالَها تقيةً ، قَالَ : ال ِإلَه ِإال اللَّه ، قُلْت : ولُ قَتلْت رجال يقُ  :�
  .  قَلِْبِه

أنبا : أنبا هشيم ، قَالَ : أنبا خلَف بن ساِلٍم ، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني ، قَالَ 153
 نيصح(ح  ( اِنيدنا الدثَندحا ، قَالَ وِبه وِسيسِعيٍد الطَّرس نى بوسا: مثَندِليِد ، حو الْوأَب 
بعثَنا : سِمعت أُسامةَ بن زيٍد ، يقُولُ :  أَبو ظَبيانَ ، قَالَ حدثَنا: عن حصيٍن ، قَالَ : قَالَ 

حتى وِددت أَني : لَ حِديِث يعلَى بِن عبيٍد ِإلَى قَوِلِه  ِإلَى الْحرقَاِت ، فَذَكَر ِمثْ�رسولُ اللَِّه 
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 محمد بن الصلِْت ، عن أَِبي كُدينةَ ، عن حدثَنا: لَم أُسِلم ِإال يومِئٍذ ، حدثَنا أَبو أُميةَ ، قَالَ 
  . ر قَولَ سعٍد حصيٍن ، ِبِإسناِدِه نحوه ولَم يذْكُ

 ي عنه ، وأن الكَاِفرهلِْمِه بالنلَ عقَب هنع ِهينَء الْميأِْتي الشِن الَِّذي يفِْع اِإلثِْم عانُ ريب
ساِقطٌ عنه ما عِملَ يف كُفِره إذا أَسلَم وحسن إسالمه ، ومن أساَء يف ِإسالِمِه مل يسقُطْ عنه 

   يف كُفِْره وأخذَ اما كان منه
 حدثَنا:  عفَّانُ بن مسِلٍم ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا جعفَر بن محمٍد الصاِئغُ ، قَالَ 154

ِذين يأَيها الَّ{ : لَما نزلَت  :أنبا ثَاِبت ، عن أَنِس بِن ماِلٍك ، قَالَ : حماد بن سلَمةَ ، قَالَ 
 ِبيِت النوص قفَو كُماتووا أَصفَعروا ال تن2سورة احلجرات آية [} آم [  نب ثَاِبت دقَع ،

يا أَبا عمٍرو ، ما شأْنُ ثَاِبِث :  ، فَقَالَ ِلسعِد بِن معاٍذ �قَيٍس ِفي بيِتِه ، فَفَقَده رسولُ اللَِّه 
رٍس ال نِن قَيكَى ؟ فَقَالَ بتاش ، اه : دعِه سلَيلَ عخاِري ، فَدلَج هِإنا وضرم لَه تِلما عم

 ِبيلَ النقَو لَه وِل :  ، فَقَالَ �فَذَكَرسلَى رٍت عوص فْعر كُمدأَش ِمن تي كُنأَن متِلمع قَد
 ، �آليةُ وقَد هلَكْت أَنا ِمن أَهِل الناِر ، فَذَكَر سعد ذَِلك ِللنِبي  ، وقَد نزلَت هِذِه ا�اللَِّه 
حدثَنا سلَيمانُ :  أَبو النضِر ، قَالَ حدثَنا: ، حدثَنا الصغاِني ، قَالَ  هو ِمن أَهِل الْجنِة: فَقَالَ 

  . ٍت ، ِبِإسناِدِه نحوه وأَتم ِمنه بن الْمِغريِة ، عن ثَاِب
أنبا ابن :  أَزهر بن سعٍد السمانُ ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا يحيى بن أَِبي طَاِلٍب ، قَالَ 155
 افْتقَد ثَاِبت بن قَيٍس � أَنباِني موسى بن أَنٍس ، عن أَنِس بِن ماِلٍك ، أَنّ النِبي: عوٍن ، قَالَ 

أَنا يا رسولَ اللَِّه ، فَأَتاه ِفي : قَالَ لَه رجلٌ  من يعلَم ِلي عِلمه ؟  :�، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
، كُنت أَرفَع شر : ما شأْنك ؟ قَالَ : منِزِلِه فَوجده جاِلسا ِفي بيٍت منكِّس رأْسه ، فَقَالَ 

 فَقَد حِبطَ عملُه وهو ِمن أَهِل الناِر ، فَرجع ِإلَى رسوِل �صوِتي فَوق صوِت رسوِل اللَِّه 
يمٍة ، فَرجع واللَِّه ِإلَيِه ِفي الْمرِة اَألِخريِة ِبِبشارٍة عِظ:  فَأَخبره ، قَالَ موسى بن أَنس �اللَِّه 
  .  ِإنك لَست ِمن أَهِل الناِر ، ولَِكنك ِمن أَهِل الْجنِة: اذْهب فَقُلْ لَه  :فَقَالَ 

 حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن ، وِإبراِهيم بن مرزوٍق الْبصِرييِن ، والصغاين ، وسليمان بن 156
حدثَِني يِزيد بن أَِبي :  حيوةُ بن شريٍح ، قَالَ حدثَنا: و عاِصٍم ، قَالَ  أَبحدثَنا: سيف ، قَالُوا 

حضرنا عمرو بن الْعاِص وهو ِفي ِسياقَِة الْموِت : حِبيٍب ، عِن ابِن ِشماسةَ الْمهِري ، قَالَ 
لَ يعاِئِط فَجِإلَى الْح ههجلَّى ووو هناب ِكي طَِويال ، فَقَالَ لَهولُ : بسر كرشا ب؟ أَم ِكيكبا يم

ِإنَّ أَفْضلَ ما تعد : ثُم أَقْبلَ ِبوجِهِه ، فَقَالَ :  ؟ قَالَ � ِبكَذَا ؟ أَما بشرك رسولُ اللَِّه �اللَِّه 
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 ِليع :ِإال اللَّه ةَ أَنْ ال ِإلَهادهاٍق ثَالٍث شلَى أَطْبِني عتأَير ي قَدولُ اللَِّه ، ِإنسا ردمحأَنَّ مو  :
 وال أَحب ِإلَي ِمن أَنْ أَكُونَ قَِد �لَقَد رأَيتِني وما أَحد ِمن الناِس أَبغض ِإلَي ِمن رسوِل اللَِّه 

فَلَو هلْتفَقَت هِمن تكَنمتاس الماِإلس لَ اللَّهعا جاِر ، فَلَمِل النأَه ِمن تاِل لَكُنالْح لَى ِتلْكع ِمت 
يا رسولَ اللَِّه ، ابسطْ يدك ُألباِيعك ، فَبسطَ يِمينه :  ، فَقُلْت �ِفي قَلِْبي أَتيت رسولَ اللَِّه 

 تشتِرطُ ماذَا ؟ :أَردت أَنْ أَشتِرطَ ، فَقَالَ : فَقُلْت   يا عمرو ؟ما لَك :فَقَبضت يِدي ، فَقَالَ 
 ِلي ، قَالَ : قُلْت فَرغةَ  :يرأَنَّ الِْهجو ، لَها كَانَ قَبم ِدمهي المو أَنَّ اِإلسرما عي تِلما عأَم

جأَنَّ الْحا ، ولَها كَانَ قَبم ِدمهتلَها كَانَ قَبم ِدمهي   هِني ِمنيلُّ ِفي عأَج دا كَانَ أَحمو هتعايفَب ،
 ي لَمَألن ، ا أَطَقْتم أَنْ أَِصفَه ِئلْتس الال ، فَلَوِإج هِني ِمنيَأل عأَنْ أَم ِطيعتأَس أَكُن ي لَمِإن ،

و ِمت علَى ِتلْك الْحاِل لَرجوت أَنْ أَكُونَ ِمن أَهِل الْجنِة ، ثُم ولِّينا أَكُن أَمُأل عيِني ِمنه فَلَ
أَشياَء ال أَدِري ما حاِلي ِفيها ، فَِإذَا أَنا ِمت فَال تتبعِني ناِئحةٌ وال نار ، فَِإذَا دفَنتموِني ِفي 

رالت لَيوا عنِري فَسقَب ورزج رحنا تم رِري قَدقَب دوا ِعنفِْني فَأَِقيمد ِمن مغْتا ، فَِإذَا فَرنس اب
 اِحدو ِديِثِهمى حنعم ، ِبكُم أِْنستي أَسي فَِإنبلَ رسِبِه ر اِجعا أُرم لَمى أَعتا حهملَح مقَسيو

أَخبرِني ابن لَِهيعةَ ، عن يِزيد بِن أَِبي حِبيٍب ، : أنبا ابن وهٍب ، قَالَ : الَ ، حدثَنا يونس ، قَ
 هوحاِدِه ننِبِإس .  
وحدثَنا )  ح( أَبو أُسامةَ حدثَنا:  حدثَنا أَبو بكِْر بن أَِخي حسيٍن الْجعِفي ، قَالَ 157
 اَألعمش ، عن شِقيٍق ، عن عبِد اللَِّه ، قَالَ حدثَنا:  ابن نميٍر ، قَاال حدثَنا:  قَالَ ابن عفَّانَ ،

 : ِبيلٌ النجى رِة ؟ فَقَالَ :  ، فَقَالَ �أَتاِهِليلُ ِفي الْجمعا نا كُنذُ ِبماخؤولَ اللَِّه ، أَنسا ري: 
  .  ي اِإلسالِم لَم يؤاخذْ ِبما عِملَ ِفي الْجاِهِليِة ، ومن أَساَء أُِخذَ ِباَألوِل واآلخِرِمن أَحسن ِف
 سفْيانُ ، حدثَنا:  أَبو حذَيفَةَ ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ الترِمِذي ، قَالَ 158

يا رسولَ اللَِّه أَيؤاخذُ أَحدنا ِبما عِملَ : ي واِئٍل ، عن عبِد اللَِّه ، قَالُوا عن منصوٍر ، عن أَِب
من أَحسن ِفي اِإلسالِم لَم يؤاخذْ ِبما عِملَ ِفي الْجاِهِليِة ، ومن أَساَء  :ِفي الْجاِهِليِة ؟ قَالَ 

  .   واآلخِرِفي اِإلسالِم أُِخذَ ِباَألوِل
 أَبو حدثَنا: وحدثَنا الصغاِني ، قَالَ )  ح( ذَكَر أَبو عِلي الزعفَراِني ، عن حجاٍج 159

أَخبرِني يعلَى ابن مسِلٍم ، أَنه سِمع :  حجاج ، عِن ابِن جريٍج ، قَالَ حدثَنا: عبيٍد ، قَالَ 
اٍس ،سبِن عِن ابثُ ، عدحٍر ييبج نب ا  ِعيدونزوا ولُوا فَأَكْثَرِك قَترِل الشأَه ا ِمناسأَنَّ ن

ِإنَّ الَِّذي تقُولُ وتدعو لَحسن لَو تخِبرنا أَنَّ ِلما :  ، فَقَالُوا �فَأَكْثَروا ، ثُم أَتوا محمدا 
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ِملْنع لَتزةً ، فَنا كَفَّار } اللَّه مرالَِّتي ح فْسلُونَ النقْتال يو را آخاللَِّه ِإلَه عونَ معدال ي الَِّذينو
 فاعضا يأَثَام لْقي لْ ذَِلكفْعي نمونَ ونزال يو قِإال ِبالْح { ِلِهِإلَى قَو : } اِحيما رغَفُور {

يا ِعباِدي الَِّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسِهم ال { : ، ونزلَت  ] 70- 68ة الفرقان آية سور[
  .   ]53سورة الزمر آية [} تقْنطُوا ِمن رحمِة اللَِّه 

شرك يسمي بيانُ أَنَّ الْكَاِفر ال يبطُلَ معروفُه ِفي كُفِْرِه ِإذَا أَسلَم وكانَ علَي ذلك وأنَّ ال
  ظُلْما 

أَخبرِني يونس بن : أنبا ابن وهٍب ، قَالَ :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى ، قَالَ 160
بره ،أَنه أَخبرِني عروةُ بن الزبيِر ، أَنَّ حِكيم بن ِحزاٍم أَخ: يِزيد ، أَنَّ ابن ِشهاٍب أَخبره ، قَالَ 

يا رسولَ اللَِّه ، أَرأَيت أُمورا كُنت أَتحنثُ ِبها ِفي الْجاِهِليِة ماِلي ِفيها ِمن شيٍء ؟ : قَالَ 
دثَنا هو التعبد ، ح: ، والتحنثُ  أَسلَمت علَى ما أَسلَفْت ِمن خيٍر  :�فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 

أنبا يونس ، :  عثْمانُ بن عمر ، قَالَ حدثَنا: ِإبراِهيم بن مرزوٍق ، وأَبو داود الْحراِني ، قَاال 
  . أَخبرِني عروةُ ، عن حِكيِم بِن ِحزاٍم ، ثُم ذَكَر ِمثْلَه : عِن ابِن ِشهاٍب ، قَالَ 

161ثَندقَالَ  ح ، اِنيرالْح داوو دا: ا أَبثَندٍد ، قَالَ حعِن سب اِهيمرِإب نب قُوبعي  :
أَخبرِني عروةُ ، أَنَّ حِكيم بن ِحزاٍم أَخبره :  أَِبي ، عن صاِلٍح ، عِن ابِن ِشهاٍب ، قَالَ حدثَنا

أَرأَيت أُمورا كُنت أَتحنثُ ِبها ِفي الْجاِهِليِة ِمن ِصلٍَة ، وعتاقٍَة ،  : �ِه ، أَنه قَالَ ِلرسوِل اللَّ
أَسلَمت علَى ما   :�وصدقٍَة ، وِصلَِة رِحٍم ، فَهلْ ِلي ِفيها ِمن أَجٍر ؟ فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

أنبا أَبو : زاِق عن معمٍر ، عِن ، ِبِمثِْلِه ، حدثَنا أَبو أُميةَ ، قَالَ ، رواه عبد الر سلَفْت ِمن خيٍر
  . أنبا شعيب ، عِن الزهِري ، نحوه ، ِإالأَنه لَم يذْكُر شعيب ِصلَةَ الرِحِم فَقَطْ : الْيماِن ، قَالَ 
 أَبو معاِويةَ ، عن ِهشاٍم ، عن أَِبيِه ، عن حِكيِم حدثَنا: الَ  حدثَنا الْعطَاِرِدي ، ق162َ

يا رسولَ اللَِّه ، أَرأَيت أَشياَء كُنت أَتحنثُه ِفي الْجاِهِليِة ؟ قَالَ : قُلْت : بِن ِحزاٍم ، قَالَ 
يا رسولَ اللَِّه ، ال أَدع شيئًا ِمما كُنت : ، قَالَ  أَسلَمت علَى ما سلَف لَك  :�رسولُ اللَِّه 

 قتٍة فَأَعقَبِة ِمائَةَ راِهِليِفي الْج قتكَانَ أَعالِم ِبِمثِْلِه ، وِفي اِإلس تعنِة ِإال صاِهِليِفي الْج هعنأَص
ِهِليِة ِمائَةَ بدنٍة وساق ِفي اِإلسالِم ِمائَةَ بدنٍة ، رواه ِفي اِإلسالِم ِمائَةَ رقَبٍة ، وساق ِفي الْجا

َ حملَ : ابن نميٍر ، عن ِهشاِم بِن عروةَ ، عن أَِبيِه  أَنَّ حِكيما أَعتق ِفي الْجاِهِليِة ِمائَةَ رقَبٍة
  .  ، فَذَكَر نحوه �ِم ِمثْلَه ، ثُم أَتىالنِبي علَى ِمائَِة بِعٍري ، ثُم أَعتق ِفي اِإلسال

 أَبو معاِويةَ ، ومحمد بن فُضيٍل ، ووِكيع ، حدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب ، قَالَ 163
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الَِّذين آمنوا { : لَما نزلَت  بِد اللَِّه اَألعمش ، عن ِإبراِهيم ، عن علْقَمةَ ، عن عحدثَنا: قَالُوا 
يا : ، شق ذَِلك علَى الناِس ، قَالُوا  ] 82سورة األنعام آية [} ولَم يلِْبسوا ِإميانهم ِبظُلٍْم 

نَ ، أَلَم تسمعوا قَولَ الْعبِد ِإنه لَيس الَِّذي تعنو: رسولَ اللَِّه ، وأَينا لَم يظِْلم نفْسه ؟ فَقَالَ 
، ِإنما  ] 13سورة لقمان آية [} يا بني ال تشِرك ِباللَِّه ِإنَّ الشرك لَظُلْم عِظيم { : الصاِلِح 

كرالش وه  .  
 سفْيانُ ، عِن حدثَنا: ي ، قَالَ  أَبو أَحمد الزبيِرحدثَنا:  حدثَنا عمر بن شبةَ ، قَالَ 164

 ِبيِن النِد اللَِّه ، عبع نةَ ، علْقَمع نع ، اِهيمرِإب نِش ، عماَألع�:   } مهانوا ِإميلِْبسي لَمو
  .  ِبالشرِك: ، قَالَ  ] 82سورة األنعام آية [} ِبظُلٍْم 

 أَبو معاِويةَ ، حدثَنا:  بن عبِد الْحِميِد الْقُرِشي ، والْعطَاِرِدي ، قَاال  حدثَنا عبد اللَِّه165
{ : لَما نزلَت هِذِه اآليةُ  :عِن اَألعمِش ، سِمعت ِإبراِهيم ، عن علْقَمةَ ، عن عبِد اللَِّه ، قَالَ 

لِْبسي لَموا ونآم ِبظُلٍْم الَِّذين مهاناِس ،  ] 82سورة األنعام آية [} وا ِإميلَى النع ذَِلك قش ،
ِإنه لَيس الَِّذي تعنونَ أَلَم تسمعوا ما : يا رسولَ اللَِّه ، وأَينا لَم يظِْلم نفْسه ؟ قَالَ : فَقَالُوا 

 اِلحالص دبقَالَ الْع : }ينا بي ِظيمع لَظُلْم كرِباللَِّه ِإنَّ الش ِركش13سورة لقمان آية [}  ال ت 
وحدثَنا )  ح( أَبو الْوِليِد حدثَنا: ، حدثَنا محمد بن أَحمد بِن الْجنيِد ، وأَبو أُميةَ ، قَاال  ]

 شعبةُ ، عِن اَألعمِش ، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه حدثَنا: ن حرٍب ، قَاال  سلَيم بحدثَنا: الصغاِني ، قَالَ 
 عِلي حدثَنا:  ِإسماِعيلُ بن الْخِليِل ، قَالَ حدثَنا: فَطَابت أَنفُسنا وحدثَنا الصغاِني ، قَالَ : 

:  عبيد اللَِّه بن محمٍد ، قَالَ حدثَنا: يِد أَبو جعفٍَر ، قَالَ وحدثَنا ابن الْجن)  ح(بن مسِهٍر 
 يارسولَ اللَِّه ،:  عبد الْواِحِد بن ِزياٍد ِكالهما ، عِن اَألعمِش ، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه ، فَقَالُوا حدثَنا

لَيس ذَِلك ِإنما هو الشرك ، أَلَم تسمعوا قَولَ لُقْمانَ البِنِه وهو : فَأَينا ال يظِْلم نفْسه ؟ قَالَ 
 ِعظُهي : } ِظيمع لَظُلْم كرِباللَِّه ِإنَّ الش ِركشال ت ينا با   ]13سورة لقمان آية [} يثَندح ،

 عمار بن رزيٍق ، عِن اَألعمِش ، حدثَنا:  الْجواِب ، قَالَ  أَبوحدثَنا: سِعيد بن مسعوٍد ، قَالَ 
:  ابن ِإدِريس ، قَالَ حدثَنا:  أَبو كُريٍب ، قَالَ حدثَنا: ِبِمثِْلِه ، حدثَنا الْمعمِري ، قَالَ 

، ِلبغِن تانَ بأَب نال أَِبي ، عثَِنيِه أَودِش ، ِبِمثِْلِه حماَألع ِمن هتِمعس ِش ، ثُممِن اَألعع  .  
تسوسوا وهفُسِبِه أَن ثَتدا حمو ِلِمنيسِن الْماِن عيسالنطَِأ وفِْع الْخانُ ريب  

وحدثَ )  ح( سفْيانُ احدثَن أَبو عاِصٍم ، حدثَنا:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن ، قَالَ 167
وِكيع عن سفْيانَ ، عن آدم بِن سلَيمانَ مولَى خاِلٍد ، سِمعت سِعيد بن جبيٍر يحدثُ ، عِن 
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يحاِسبكُم ِبِه ِإنْ تبدوا ما ِفي أَنفُِسكُم أَو تخفُوه { : لَما نزلَت هِذِه اآليةُ  :ابِن عباٍس ، قَالَ 
 قَالَ  ] 284سورة البقرة آية [} اللَّه ، : ِمن مهلْ قُلُوبخدي ٌء لَميا شهِمن مهلَ قُلُوبخد

 ِبيٍء ، فَقَالَ النيا ، قَالَ : قُولُوا  : �شنلَّمسا ونأَطَعا ونِمعانَ ِفي قُلُوِبِه: ساِإلمي فَأَلْقَى اللَّه م
 لَ اللَّهزِلِه { : ، فَأَنا ِإلَى قَوهعسا ِإال وفْسن اللَّه كَلِّفا : ال يطَأْنأَخ سورة البقرة آية [} أَو

ربنا وال تحِملْ علَينا ِإصرا كَما حملْته علَى الَِّذين ِمن قَبِلنا { قَد فَعلْت ، : ، قَالَ  ] 286
} واغِْفر لَنا وارحمنا أَنت موالنا { قَد فَعلْت ، : ، قَالَ  ] 286البقرة آية سورة [} 
، هذَا لَفْظُ وِكيٍع ، وحِديثُ يِزيد ِبنحِوِه ، ولَم  قَد فَعلْت: ، قَالَ  ] 286سورة البقرة آية [

 ِبيلَ النقَو ذْكُرِفيِه �ي  .  
 ورقَاُء ، عن عطَاِء بِن حدثَنا:  آدم ، قَالَ حدثَنا: محمد بن عوٍف ، قَالَ  حدثَنا 168

آمن الرسولُ ِبما أُنِزلَ { : لَما نزلَت  :الساِئِب ، عن سِعيِد بِن جبيٍر ، عِن ابِن عباٍس ، قَالَ 
غُفْرانك { :  ، فَلَما قَالَ �، قَرأَها رسولُ اللَِّه  ] 285بقرة آية سورة ال[} ِإلَيِه ِمن ربِه 

ربنا ال تؤاِخذْنا ِإنْ { : قَد غَفَرت لَك ، قَالَ : ، قَالَ اللَّه  ] 285سورة البقرة آية [} ربنا 
وال { : ال أُؤاِخذُكُم ، فَلَما قَالَ  : ، قَالَ اللَّه] 286سورة البقرة آية [} نِسينا أَو أَخطَأْنا 

ال : ، قَالَ  ] 286سورة البقرة آية [} تحِملْ علَينا ِإصرا كَما حملْته علَى الَِّذين ِمن قَبِلنا 
،  ] 286رة آية سورة البق[} وال تحملْنا ما ال طَاقَةَ لَنا ِبِه { : أَحِملُ علَيكُم ، فَلَما قَالَ 

، قَالَ  ] 286سورة البقرة آية [} واعف عنا واغِْفر لَنا { : ال أُحملُكُم ، فَلَما قَالَ : قَالَ 
 ا قَالَ : اللَّهفَلَم ، لَكُم تغَفَر قَدو كُمنع تفَوع ا { : قَدنمحارسورة البقرة آية [} و
سورة البقرة آية [} فَانصرنا علَى الْقَوِم الْكَاِفِرين { : ِحمتكُم ، قَالَ قَد ر: ، قَالَ  ] 286
 حدثَنا:  مسِلم ، قَالَ حدثَنا: ، حدثَنا أَبو داود الْحراِني ، قَالَ  قَد نصرتكُم: ، قَالَ  ] 286

  . ِب ِبِمثِْلِه أَبو عوانةَ ، عن عطَاِء بِن الساِئ
 موسى بن ِإسماِعيلَ ، حدثَنا:  حدثَنا محمد بن يحيى ، وأَبو بكٍْر الراِزي ، قَاال 169

ٍم ،  أُميةُ بن ِبسطَاحدثَنا: وحدثَنا عباس الدوِري ، قَالَ )  ح( يِزيد بن زريٍع حدثَنا: قَالَ 
وحدثَنا أَبو ِإبراِهيم الزهِري ، وِإبراِهيم بن خرزاذَ ، )  ح( يِزيد بن زريٍع حدثَنا: قَالَ 

 يِزيد بن زريٍع ، عن حدثَنا:  محمد ابن الِْمنهاِل ، قَاال حدثَنا: ومسرور بن نوٍح ، قَالُوا 
لَما  : قَالَ �روِح بِن الْقَاِسِم ، عِن الْعالِء ، عن أَِبيِه ، عن أَِبي هريرةَ ، عن رسوِل اللَِّه 

علَى كُلِّ شيٍء : ِللَِّه ما ِفي السمواِت وما ِفي اَألرِض ِإلَى قَوِلِه { : أَنزلَ اللَّه علَى رسوِلِه 
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 وِل اللَِّه : ، قَالَ  ] 1التغابن آية سورة [} قَِديرساِب رحلَى أَصع ذَِلك دتا �فَاشوفَأَت ، 
أَي رسولَ اللَِّه ، كُلِّفْنا ِمن اَألعماِل ما :  ، ثُم بركُوا علَى الركَِب ، فَقَالُوا �رسولَ اللَِّه 

 ِطيقن :الِْجهو ، اميالصالةَ ، وولُ الصسةُ ، قَالَ رِذِه اآليه كلَيع ِزلَتأُن قَدقَةَ ، ودالصو ، اد
: سِمعنا وِعصينا ، بلْ قُولُوا : أَتِريدونَ أَنْ تقُولُوا كَما قَالَ أَهلُ الِْكتاِب قَبلَكُم  : �اللَِّه 

مِصري ، فَلَما أَقَر ِبها الْقَوم وذَلَّت ِبها أَلِْسنتهم ، أَنزلَ سِمعنا وأَطَعنا غُفْرانك ربنا وِإلَيك الْ
آمن الرسولُ ِبما أُنِزلَ ِإلَيِه ِمن ربِه والْمؤِمنونَ كُلٌّ آمن ِباللَِّه ومالِئكَِتِه { : اللَّه ِفي ِإثِْرها 

، فَلَما فَعلُوا ذَِلك  ] 285سورة البقرة آية [} وِإلَيك الْمِصري  : وكُتِبِه ورسِلِه ِإلَى قَوِلِه
 لَ اللَّهزفَأَن ، ا اللَّههخسِلِه { : نا ِإلَى قَوهعسا ِإال وفْسن اللَّه كَلِّفا : ال يطَأْنأَخ سورة [} أَو

 تحِملْ علَينا ِإصرا كَما حملْته علَى الَِّذين ِمن ربنا وال{ نعم ، : ، قَالَ  ] 286البقرة آية 
} ربنا وال تحملْنا ما ال طَاقَةَ لَنا ِبِه { نعم ، : ، قَالَ  ] 286سورة البقرة آية [} قَبِلنا 

ا وارحمنا أَنت موالنا واعف عنا واغِْفر لَن{ نعم ، ِإال : ، قَالَ  ] 286سورة البقرة آية [
 ِم الْكَاِفِرينلَى الْقَوا عنرصقَالَ  ] 286سورة البقرة آية [} فَان ، : نب دمحِإال أَنَّ م ، معن

 آية سورة البقرة[} اغِْفر لَنا وارحمنا { : الِْمنهاِل قَدم بعض الْكَالِم وأَخر بعضا ، وقَالَ 
، والْحِديثُ كُلُّه واِحد ، حدثَنا أَبو بكٍْر محمد  قَد غَفَرت لَكُم ورِحمتكُم: ، قَالَ  ] 286

ِمثْلَه  يِزيد بن زريٍع ، ِبِإسناِدِه حدثَنا:  أَبو سلَمةَ الِْمنقَِري ، قَالَ حدثَنا: بن ِزياٍد ِإمالًء ، قَالَ 
 .  

:  حدثَنا محمد بن عبِد الْمِلِك الْواِسِطي ، ومحمد بن أَحمد بِن الْجنيِد ، قَاال 170
أنبا ِمسعر ، عن قَتادةَ ، عن زرارةَ بِن أَوفَى ، عن أَِبي هريرةَ :  يِزيد بن هارونَ ، قَالَ حدثَنا
ِإنَّ اللَّه تجاوز عن أُمِتي ما تحدثُ ِبِه أَنفُسها أَو وسوست ِبِه   :�قَالَ رسولُ اللَِّه : ، قَالَ 

:  وِكيع ، قَالَ حدثَنا: ، حدثَنا ابن أَِبي رجاٍء ، قَالَ  أَنفُسها ما لَم تتكَلَّم ِبِه أَو تعملْ ِبِه
احثَنقَالَ ِفيِه دو ، فُوعرةَ ، ِبِمثِْلِه مادقَت نع ، امةَ :  ِهشيو أُما أَبثَندِتي ، حُألم زاوجت ِإنَّ اللَّه

ِإسناِدِه  سِعيد بن أَِبي عروبةَ ، عن قَتادةَ ، ِبحدثَنا:  أَبو زيٍد الْهرِوي ، قَالَ حدثَنا: ، قَالَ 
  . ما لَم يعملْ ِبيِدِه : ِمثْلَه ، ِإالأَنه قَالَ 

  بيانُ الوسوسِة اليت جيدها املؤمن يف نفِْسه 
مما يستعِظم أن يتكَلَّم ِبه ، اليت جعلَها النيب صلَّي اُهللا علية وسلَّم ِمن اِإلمياِن إذا أنكَرها 

  واِجدها
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171دقَالَ  ح ، وِسيسةَ الطَّريو أُما أَبا: ثَنثَندٍم ، قَالَ حيعو نا:  أَبثَندح نب ريهز 
جاَء ناس ِمن أَصحاِبِه : معاِويةَ ، عن سهيِل بِن أَِبي صاِلٍح ، عن أَِبيِه ، عن أَِبي هريرةَ ، قَالَ 

 :نِجد ِفي أَنفُِسنا شيئًا نعِظم أَنْ نتكَلَّم ِبِه ، أَِو الْكَالم ِبِه ، قَالَ  ولَ اللَِّه ،يا رس: ، فَقَالُوا 
  .  ذَاك صِريح اِإلمياِن :نعم ، قَالَ : قَالُوا  وقَد وجدتموه ؟

)  ح( شعبةُ حدثَنا:  ، قَالَ  أَبو داودحدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب ، قَالَ 172
وحدثَنا محمد بن الْخِليِل الْمخرِمي أَبو جعفٍَر ، وأَبو بكٍْر محمد بن ِإسحاق الصغاِني ، قَاال 

 اَألعمش ، عن أَِبي صاِلٍح دثَناح:  عمار بن رزيٍق ، قَالَ حدثَنا:  أَبو الْجواِب ، قَالَ حدثَنا: 
يا رسولَ اللَِّه ، ِإني أُحدثُ :  ، فَقَالَ �جاَء رجلٌ ِإلَى النِبي : ، عن أَِبي هريرةَ ، قَالَ 

 ذَاك صِريح اِإلمياِن :الَ نفِْسي ِبالْحِديِث َألنْ أَِخر ِمن السماِء أَحب ِإلَي ِمن أَنْ أَتكَلَّم ِبِه ، قَ
 ِبيةَ أَنَّ النبعلَفْظُ شاٍر ، ومذَا لَفْظُ عفَقَالَ �، ه ، هفْسلُ نجثُ ِبِه الردحا يمِئلَ عس ، 

  .  ذَاك محض اِإلمياِن  :�رسولُ اللَِّه 
أَتيت : سِمعت عِلي بن عثَّاٍم ، يقُولُ : لَ  حدثَنا محمد بن عبِد الْوهاِب ، قَا173

سعير بن الِْخمِس ، فَسأَلْته عن حِديِث الْوسوسِة ، فَلَم يحدثِْني ، فَأَدبرت أَبِكي ، ثُم لَِقيِني 
سأَلْت : ن علْقَمةَ ، عن عبِد اللَِّه ، قَالَ تعالَ ، حدثَنا مِغريةُ ، عن ِإبراِهيم ، ع: ، فَقَالَ ِلي 
 ، عِن الرجِل يِجد الشيَء لَو خر ِمن السماِء فَتخطَفُه الطَّير كَانَ أَحب ِإلَيِه ِمن �رسولَ اللَِّه 

  .  ذَاك محض ، أَو صِريح اِإلمياِن :أَنْ يتكَلَّم ِبِه ، قَالَ 
أَخبرِني يونس بن : أنبا ابن وهٍب ، قَالَ :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى ، قَالَ 174

يِزيد ، عِن ابِن ِشهاٍب ، عن أَِبي سلَمةَ ، وسِعيِد بِن الْمسيِب ، عن أَِبي هريرةَ ، أَنّ رسولَ 
رب أَِرِني كَيف تحِيي الْموتى قَالَ { :  أَحق ِبالشك ِمن ِإبراِهيم ِإذْ قَالَ نحن : قَالَ �اللَِّه 

ويرحم اللَّه : ، قَالَ  ] 260سورة البقرة آية [} أَولَم تؤِمن قَالَ بلَى ولَِكن ِليطْمِئن قَلِْبي 
كٍْن شأِْوي ِإلَى ركَانَ ي لُوطًا لَقَد تبَألج فوسِث يِن طُولَ لُبجِفي الس لَِبثْت لَوِديٍد ، و

اِعيقَالَ  الد ، اِنيرالْح ِليفَيانَ النثْمع نب ِليا عثَندا: ، حثَندِليٍد ، قَالَ حت نب ِعيدا:  سثَندح 
دثَنا بكْر بن مضر ، عن عمِرو بِن الْحاِرِث ، عن يونس ح: عبد الرحمِن بن الْقَاِسِم ، قَالَ 

 اِدِه ِمثْلَهناٍب ، ِبِإسِن ِشهِن ابع ، ِزيدِن يب .  
 يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد ، حدثَنا:  حدثَنا سِعيد بن مسعوٍد الْمروِزي ، قَالَ 175

وحدثَنا حمدانُ بن عِلي ، وِإبراِهيم بن أَِبي داود اَألسِدي ، )  ح( أَبو أُويٍس حدثَنا: لَ قَا
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 عبد اللَِّه بن محمِد بِن أَسماَء ، حدثَنا: وأَبو بكِْر بِن روزنةَ ، وِإسماِعيلُ الْقَاِضي ، قَالُوا 
)  ح(وحدثَنا محمد بن عِلي بِن داود ، عن ماِلٍك )  ح( جويِريةُ ، عن ماِلٍك حدثَنا: قَالَ 

 هماسو اِنيواِتٍم اَألسأَِبي ح نِد اللَِّه ببو عا أَبثَندحقَالَ : و ، راِب ِبِمصهِد الْوبع نب دمحم :
ثَندٍس ، قَالَ احيأَِبي أُو نِب ، :  ابيسالْم نب ِعيدأَنَّ س ، ِريهِن الزا عمثَِني أَِبي ، ِكالهدح

 ِبيِن النةَ ، عريرأَِبي ه نع ، اهربٍد أَخيبا عأَبقَالَ �و :  كِبالش قأَح نحن اِهيمرِإب اللَّه محري
} رب أَِرِني كَيف تحِيي الْموتى قَالَ أَولَم تؤِمن قَالَ بلَى ولَِكن ِليطْمِئن قَلِْبي { : نه قَالَ ِم
ثُم قَرأَ هِذِه اآليةَ حتى أَنجزها ، : ، زاد يعقُوب بن ِإبراِهيم ، قَالَ   ]260سورة البقرة آية [

رحم اللَّه لُوطًا لَقَد كَانَ يأِْوي ِإلَى ركٍْن شِديٍد ، ولَو لَِبثْت ِفي السجِن طُولَ ما وي :وقَالَ 
تباِعي َألجاِني الدأَت ثُم ، فوسٍس  لَِبثَ ييو أُوا : ، قَالَ أَبأَب تِمعاِعي ، ساَءِني الدج ثُم

:  يعِني نحن أَحق ِبالْمسأَلَِة ، وسِمعت الْقَاِضي ِإسماِعيلَ ، يقُولُ :حاِتٍم الراِزي ، يقُولُ 
  . كَانَ يعلَم ِبقَلِْبِه أَنَّ اللَّه يحِيي الْموتى ، ولَِكنه أَحب أَنْ يرى معاينةً 

  
الس وزجِة الَِّتي ال يوهكْرأَلَِة الْمسانُ الْميا ،باِبهوج در نعا وهنالُ عؤ  

  والدليل علي إجياب ترك التفكري فيها وأا من سؤال الشيطان ،
  وما حيب أن يقول املسئول عنها من جيدها نفسه

 ناحدثَ:  النضر بن محمٍد ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن يوسف السلَِمي ، قَالَ 176
 أَبو سلَمةَ ، عن أَِبي حدثَنا:  يحيى بن أَِبي كَِثٍري ، قَالَ حدثَنا: ِعكِْرمةُ بن عماٍر ، قَالَ 

هذَا اللَّه : ال يزالُونَ يسأَلُونك يا أَبا هريرةَ حتى يقُولُوا   :�هريرةَ ، قَالَ ِلي رسولُ اللَِّه 
فَبينا أَنا ِفي الْمسِجِد ِإذْ جاَءِني ناس ِمن اَألعراِب ، فَقَالُوا : ، قَالَ  قَنا ، فَمن خلَق اللَّه ؟خلَ
: فَأَخذَ حصى ِبكَفِِّه فَرماهم ، ثُم قَالَ : يا أَبا هريرةَ هذَا اللَّه ، فَمن خلَق اللَّه ؟ ، قَالَ : 

   . � ، قُوموا ، صدق خِليِلي قُوموا
 حدثَنا:  حدثَنا أَبو شعيٍب صاِلح بن حِكيٍم الْبصِري ، وحمدانُ بن عِلي ، قَاال 177

ر بن حرٍب ،  زهيحدثَنا: وحدثَنا الصغاِني ، قَالَ )  ح( وهيب حدثَنا: معلَّى بن أَسٍد ، قَالَ 
عن أَيوب ، عن محمِد بِن ِسِريين ، عن أَِبي هريرةَ ، :  ِإسماِعيلُ ، قَاال جِميعا حدثَنا: قَالَ 

 ِبيِن النقُولُوا  : قَالَ �عى يتِن الِْعلِْم حأَلُونَ عسي اسالُ النزا ،: ال يلَقَنخ ذَا اللَّهه نفَم 
فَبينما أَبو هريرةَ ذَات يوٍم آِخذٌ ِبيِد رجٍل وهو يقُولُ صدق اللَّه ورسولُه : ، قَالَ  خلَق اللَّه ؟
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فْظُ فَقَد سأَلَِني عنها رجالِن وهذَا الثَّاِلثُ ، هذَا لَ: صدق اللَّه ورسولُه ، قَالَ أَبو هريرةَ 
  . الْمعلَّى 
 حسين حدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب ، والْحسن بن عِلي بِن عفَّانَ ، قَاال 178

ِإنَّ  : �قَالَ النِبي : الْجعِفي ، عن زاِئدةَ ، عِن الْمختاِر بِن فُلْفٍُل ، عن أَنِس بِن ماِلٍك ، قَالَ 
هذَا اللَّه خلَق كُلَّ شيٍء ، فَمن : ال يزالُ أُمتك يسأَلُونَ حتى يقُولُوا  :لَّه تبارك وتعالَ يقُولُ ال

  .  خلَق اللَّه ؟
قُوب بن  يعحدثَنا:  حدثَنا محمد بن الْجنيِد الدقَّاق ، ومحمد بن يحيى ، قَاال 179

أَخبرِني عروةُ بن :  ابن أَِخي ابِن ِشهاٍب ، عن عمِه ، قَالَ حدثَنا: ِإبراِهيم بِن سعٍد ، قَالَ 
 خلَق من: يأِْتي الشيطَانُ أَحدكُم فَيقُولُ   :�قَالَ رسولُ اللَِّه : الزبيِر ، أَنَّ أَبا هريرةَ ، قَالَ 
 قُولَ لَهى يتكَذَا حِه: كَذَا وتنلْيِعذْ ِباللَِّه وتسفَلْي لَغَ ذَِلك؟ فَِإذَا ب كبر لَقخ نم  .  

 سفْيانُ ، حدثَنا:  الْحميِدي ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ الترِمِذي ، قَالَ 180
ال   :�قَالَ رسولُ اللَِّه :  ِهشام بن عروةَ ، عن أَِبيِه ، عن أَِبي هريرةَ ، قَالَ دثَناح: قَالَ 

فَِإذَا : هذَا اللَّه خلَق كُلَّ شيٍء ، فَمن خلَق اللَّه ؟ قَالَ : يزالُ الناس يسأَلُونَ حتى يقُولُون 
نعم ، ال : هو عن أَِبي هريرةَ ؟ قَالَ : ، قَالُوا ِلسفْيانَ  ك فَلْيقُلْ آمنا ِباللَِّهوجد أَحدكُم ذَِل

  . شك ِفيِه 
وحدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء )  ح( كَِثري بن ِهشاٍم حدثَنا:  حدثَنا الصاِئغُ ِبمكَّةَ ، قَالَ 181
 يِزيد بن حدثَنا:  ِفهر بن ِبشٍر السلَِمي ِكالهما ، عن جعفَِر بِن برقَانَ ، قَالَ احدثَن: ، قَالَ 

لَيسأَلَنكُم الناس حتى   :�قَالَ رسولُ اللَِّه : سِمعت أَبا هريرةَ ، يقُولُ : اَألصم ، قَالَ 
  .  لَق كُلَّ شيٍء ، فَمن خلَقَه ؟ِإنَّ اللَّه خ: يقُولُوا 

 ، هالمِإس نسالَِّذي كَانَ ح ِلمسا الْملُهمعٍة ينساِب حانُ ثَويب  
وثواب الذي هم ا ومل يعلمها ، وثواب من ترك السيئة اليت يهم بعملها من خشية اهللا 

  لها، وأن االمث ساقط عنه ، وعن الذي يهم بالسيئة حيت يعم
 حفْص بن حدثَنا:  الْهيثَم بن خاِرجةَ ، قَالَ حدثَنا:  وحدثَنا الصغاِني ، قَالَ 182

أنبا أَبو :  ابن أَِبي مريم ، قَالَ حدثَنا: وحدثَنا الصغاِني ، قَالَ )  ح(ميسرةَ ، عِن الْعالِء 
الدانَ ، وغَس ِديراوقَالَ )  ح(ر ، ِنيزا الْيثَندحا: وثَندقَالَ ح ، ِبينا:  الْقَعثَندِزيِز حالْع دبع 
 ِديراورى ، قَالَ )  ح(الديحي نب دمحا مثَندحا: وثَندةَ ، قَالَ حزمح نب اِهيمرا:  ِإبثَندح 
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عِن الْعالِء ، عن أَِبيِه ، عن أَِبي هريرةَ ، أَنّ رسولَ : لْعِزيِز بن أَِبي حاِزٍم ، كُلُّهم قَالُوا عبد ا
 ِإذَا هم عبِدي ِبحسنٍة فَلَم يعملْها كَتبتها لَه حسنةً ، فَِإذَا عِملَها فَِهي :قَالَ اللَّه :  قَالَ �اللَِّه 

عشر حسناٍت ِإلَى سبِعِمائَِة ِضعٍف ، وِإذَا هم عبِدي ِبسيئٍَة فَلَم يعملْها لَم أَكْتبها علَيِه ، فَِإنْ 
الَ اللَّه قَ: ، قَالَ ِإبراِهيم بن حمزةَ ، وحفْص ِفي حِديِثِهم  عِملَها كَتبتها لَه علَيِه سيئَةً واِحدةً

 .  
أنبا معمر ، :  عبد الرزاِق ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن يوسف السلَِمي ، قَالَ 183

 :ه قَالَ اللَّ : �قَالَ رسولُ اللَِّه : هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ ، قَالَ : عن هماِم بِن منبٍه ، قَالَ 
 ا لَههبا أَكْتا فَأَنِملَها ، فَِإذَاعلْهمعي ا لَمةً منسا حهبا أَكْتةً فَأَننسلَ حمعِدي ِبأَنْ يبثَ عدحِإذَا ت

ا لَمم ا لَهها أَغِْفرئَةً فَأَنيلَ سمعِدي ِبأَنْ يبثَ عدحِإذَا تا ، وثَاِلهِر أَمشا ِبعِملَها ، فَِإذَا علْهمعي 
  .  فَأَنا أَكْتبها ِبِمثِْلها

ِإذَا حسن أَحدكُم ِإسالمه فَكُلُّ حسنٍة يعملُها يكْتب عشر   :� وقَالَ رسولُ اللَِّه 184
ا تلُهمعئٍَة ييكُلُّ سٍف ، وِعِمائَِة ِضعبا ِإلَى سثَاِلهلَّأَمجو زع لْقَى اللَّهى يتا حِبِمثِْله لَه بكْت  .  

يا رب ذَاك عبدك يِريد أَنْ يعملَ سيئَةً ، : قَالَِت الْمالِئكَةُ   :� وقَالَ رسولُ اللَِّه 185
لَه ِبِمثِْلها ، وِإنْ تركَها فَاكْتبوها لَه ارقُبوه ، فَِإنْ عِملَها فَاكْتبوها : وهو أَبصر ِبِه ، فَقَالَ 

ايرج ا ِمنكَهرا تمةً ِإننسح  .  
 عبد اللَِّه بن بكٍْر السهِمي ، عن ِهشاِم بِن حسانَ ، حدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ ، قَالَ 186

ع ، ِن ِسِريينِد بمحم نع ِبيةَ ، قَالَ النريرأَِبي ه ن�:   لَه تا كُِتبلْهمعي ٍة فَلَمنسِبح مه نم
 ا لَملْهمعي ئٍَة فَلَميِبس مه نمِعِمائٍَة ، وبا ِإلَى سثَاِلهِر أَمشِبع لَه تا كُِتبِملَهِإنْ عةً ، ونسح

  .  نْ عِملَها كُِتبت سيئَةً واِحدةًتكْتب علَيِه ، فَِإ
 حدثَنا:  عفَّانُ بن مسِلٍم ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا محمد بن ِإسحاق الصغاِني ، قَالَ 187

ٍء الْعطَاِرِدي ، عِن ابِن  الْجعد أَبو عثْمانَ ، عن أَِبي رجاحدثَنا: جعفَر بن سلَيمانَ ، قَالَ 
ِإنَّ ربك رِحيم من هم ِبحسنٍة فَلَم  : ِفيما يرِوي عن ربِه قَالَ �عباٍس ، عن رسوِل اللَِّه 

 أَضعاٍف كَِثريٍة ، يعملْها كُِتبت لَه حسنةً ، فَِإنْ عِملَها كُِتبت عشرا ِإلَى سبِعِمائَِة ِضعٍف ِإلَى
 ا اللَّهوهحمي ةً أَواِحدو لَه تا كُِتبِملَهةً ، فَِإنْ عنسح لَه تا كُِتبلْهمعي ئٍَة فَلَميِبس مه نمو

اِلكلَى اللَِّه ِإال هع ِلكهال يو  .  
نتِة الَِّتي ِإذَا اجوهكْراِل الْممانُ اَألعيا دخل بِملُهعتسي نِة الَِّتي مودمحالْمو ِمنؤا الْمهب
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  اجلنه بغري حساب
 حدثَنا:  سِعيد بن منصوٍر ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا أَبو يحيى بن أَِبي مسرةَ ، قَالَ 188

أَيكُم : كُنت ِعند سِعيِد بِن جبيٍر ، فَقَالَ :  ، قَالَ أنبا حصين بن عبِد الرحمِن: هشيم ، قَالَ 
أَما ِإني لَم أَكُن ِفي : أَنا ، ثُم قُلْت : قُلْت : رأَى الْكَوكَب الَِّذي انقَض الْباِرحةَ ؟ قَالَ 

 � ، فَقَالَ حدثَنا ابن عباٍس ، عِن النِبي فَما صنعت ؟ فَأَخبرته: صالٍة ولَِكني لُِدغْت ، قَالَ 
 معه الرهطُ ، والنِبي معه الرجلُ ، والنِبي معه �عِرضت علَي اُألمم فَرأَيت النِبي  :قَالَ 

ادوِلي س ِفعرو ، دأَح هعم سلَي ِبيالنالِن ، وجالر فَقُلْت ، ِظيمفَِقيلَ ِلي :  ع ، ِبيذَا نه :
انظُر ِإلَى : هذَا موسى بن ِعمرانَ وقَومه ، ولَِكِن انظُر ِإلَى اُألفُِق فَِإذَا سواد عِظيم ، فَِقيلَ ِلي 

 ومعهم سبعونَ أَلْفًا يدخلُونَ الْجنةَ هِذِه أُمتك: الْجاِنِب اآلخِر فَِإذَا سواد عِظيم ، فَِقيلَ ِلي 
 فَدخلَ منِزلَه ، وخاض الناس ِفي ذَِلك ، �، ثُم نهض رسولُ اللَِّه  ِبغيِر ِحساٍب وال عذَاٍب

لَعلَّهم :  ؟ فَقَالَ بعضهم من هؤالِء الَِّذين يدخلُونَ الْجنةَ ِبغيِر ِحساٍب وال عذَاٍب: فَقَالُوا 
 ِبيوا النِحبص الَِّذين� مهضعقَالَ بوا :  ، وذَكَرِركُوا ِباللَِّه وشي لَمالِم ووا ِفي اِإلسِلدو الَِّذين

فَأَخبروا ِبما  ِفيِه ؟ما هذَا الَِّذي تخوضونَ  : ، فَقَالَ �أَشياَء ، فَخرج علَيِهم رسولُ اللَِّه 
هم الَِّذين ال يرقُونَ وال يسترقُونَ وال يكْتوونَ وال يتطَيرونَ وعلَى ربِهم  :قَالُوا ، فَقَالَ 

،  أَنت ِمنهم  :أَِمنهم أَنا يا رسولَ اللَِّه ؟ فَقَالَ: ، فَقَام عكَّاشةُ بن ِمحصٍن ، فَقَالَ  يتوكَّلُونَ
، ذَكَر عِلي بن حرٍب ، عن  سبقَك ِإلَيها عكَّاشةُ :أَنا ِمنهم ؟ فَقَالَ : فَقَام آخر ، فَقَالَ 

قَالَ :  ابن عباٍس ، قَالَ حدثَنا: محمِد بِن فُضيٍل ، عن حصيٍن ، عن سِعيِد بِن جبيٍر ، قَالَ 
 محمد بن كَِثٍري ، حدثَنا:  وذَكَر الْحِديثَ ، حدثَنا أَبو داود الْحراِني ، قَالَ �رسولُ اللَِّه 

 سلَيمانُ بن كَِثٍري ، عن حصيٍن ، عن سِعيِد بِن جبيٍر ، عِن ابِن عباٍس ِبتماِمِه حدثَنا: قَالَ 
 ولَم يسأَلُوه عِن الْحِديِث فَأَفَاض �فَانصرف رسولُ اللَِّه : ثْلَ حِديِث ِهشاٍم ، ِإالأَنه قَالَ ِم

 وآمنا ِبِه ، فَلَعلَّهم أَبناؤنا الَِّذين وِلدوا ِفي �نحن هم اتبعنا رسولَ اللَِّه : الناس ، فَقَالُوا 
ولَ اللَِّه اِإلسسلَغَ رفَقَالَ �الِم ، فَب ، ونَ : ذَِلكوكْتال ي الَِّذين مِبِمثِْلِه  ه .  

 موسى بن ِهالٍل الْعبِدي ، عن ِهشاِم بِن حسانَ ، حدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ ، قَالَ 189
أَعطَاِني   :�قَالَ رسولُ اللَِّه : مرانَ بِن حصيٍن ، قَالَ عِن الْحسِن ، وابِن ِسِريين ، عن ِع

فَقَام : ، قَالَ ابن ِسِريين ِفي حِديِثِه  ربي سبِعني أَلْفًا ِمن أُمِتي يدخلُونَ الْجنةَ ِبغيِر ِحساٍب
 أَنت ِمنهم :ع اللَّه أَنْ يجعلَِني ِمنهم ، فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه ، اد: عكَّاشةُ بن ِمحصٍن ، فَقَالَ 
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 :يا رسولَ اللَّه ، ادع اللَّه أَنْ يجعلَِني ِمنهم ، قَالَ : ثُم قَام رجلٌ آخر ، فَقَالَ : ، قَالَ 
  . عن ِهشاٍم ، عِن ابِن ِسِريين ِبِمثِْلِه ، رواه ِعيسى بن يونس ،  سبقَك ِبها عكَّاشةُ بن ِمحصٍن

وحدثَنا أَبو )  ح( أَبو زيٍد الْهرِوي حدثَنا:  حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق ، قَالَ 190
 ، عِن ابِن ِسِريين ، عن  أَبو حرةَحدثَنا:  أَبو عِلي الْحنِفي ، قَاال حدثَنا: اَألزهِر ، قَالَ 

 ِبيٍن ، أَنّ النيصِن حانَ براٍب ال  : قَالَ �ِعمِر ِحسيونَ أَلْفًا ِبغعبِتي سأُم ةَ ِمننلُ الْجخدي
: اق بن سياٍر ، قَالَ ، حدثَنا ِإسح يكْتوونَ وال يسترقُونَ وال يتطَيرونَ وعلَى ربِهم يتوكَّلُونَ

أنبا :  يِزيد بن هارونَ ، قَاال حدثَنا: وحدثَنا عمار بن رجاٍء ، قَالَ )  ح( اَألنصاِري حدثَنا
ةَ ، وذَكَر يدخلُ الْجن : �قَالَ النِبي : ِهشام ، عِن الْحسِن ، عن ِعمرانَ بِن حصيٍن ، قَالَ 

 هِمن مأَتِوِه وحِبن .  
بيانُ أَنه ال يدخلُ الْجنةَ ِإال نفْس مسِلمةٌ ، وأن ِنصف أهِل اجلنِة هم أُمةُ حممٍد صلّي اُهللا 

ما ، وأن علَيه وسلَّم ، والدليلُ علَي أنه يكونُ ِمن أمِة حممٍد صلَّي اُهللا عليه وسلَم إال مسِل
شفاعنه ألمِته دونَ سائِر اُألمِم الذين يتبعونه ويقْتدونَ به مِِن اَألقْربني و اَألبعِدين ، وأن 

  التقَرب إيل النيب صلي اهللا علية وسلم بالتقْوي
:  شعبةُ ، قَالَ حدثَنا:  أَبو داود ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب ، قَالَ 191

كُنا مع : أَخبرِني أَبو ِإسحاق ، عن عمِرو بِن ميموٍن ، عن عبِد اللَِّه يعِني ابن مسعوٍد ، قَالَ 
: قُلْنا  ع أَهِل الْجنِة ؟أَترضونَ أَنْ تكُونوا رب : ِفي قُبٍة نحوا ِمن أَربِعني ، فَقَالَ �رسوِل اللَِّه 
والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه  :نعم ، قَالَ : ، قُلْنا  أَترضونَ أَنْ تكُونوا ثُلُثَ أَهِل الْجنِة ؟ :نعم ، قَالَ 

ها ِإال نفْس مسِلمةٌ ، وما ِإني َألرجوا أَنْ تكُونوا ِنصف أَهِل الْجنِة وذَِلك أَنَّ الْجنةَ ال يدخلُ
أَنتم ِفي الشرِك ِإال كَالشعرِة الْبيضاِء ِفي جلِْد الثَّوِر اَألسوِد ، وكَالشعرِة السوداِء ِفي جلِْد 

 عبيد بن جناٍد ، حدثَنا: ، حدثَنا محمد بن عِلي بِن ميموٍن الرقِّي ، قَالَ  الثَّوِر اَألحمِر
 عبيد اللَِّه بن عمٍرو ، عن زيِد بِن أَِبي أُنيسةَ ، عن أَِبي حدثَنا: وعمرو بن عثْمانَ ، قَاال 

قَالَ : عوٍد ، يقُولُ سِمعت ابن مس: حدثَنا عمرو بن ميموٍن اَألوِدي ، قَالَ : ِإسحاق ، قَالَ 
 : ِبيِبِمثِْلِه �الن  .  

وسِمعت يِزيد بن عبِد .  خاِلد بن عبِد الرحمِن حدثَنا:  ذَكَر بحر بن نصٍر ، قَالَ 192
ِك بِن ِمغوٍل ، عن أَِبي ِثقَةٌ ، عن ماِل: سأَلْت يحيى بن مِعٍني عنه فَقَالَ : الصمِد ، قَالَ 

أَال ال  : فَأَسند ظَهره ِإلَى قُبِة أَدٍم ، فَقَالَ �خطَبنا رسولُ اللَِّه : ِإسحاق ، ِبِإسناِدِه ، قَالَ 
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دهاش ماللَّه تلَّغب قَد مةٌ ، اللَّهِلمسم فْسةَ ِإال ننلُ الْجخدِل أَ :، قَالَ  يأَه عبر كُمونَ أَنِحبت
  .  ما ِمثْلُكُم ِفيمن ِسواكُم ِإال كَالشعرِة السوداِء :، وذَكَر نحوه ، وقَالَ ِفيِه  الْجنِة

بن بشِمني عبد الْحِميِد :  أَبو يحيى واسمه حدثَنا:  وحدثَنا عباس الدوِري ، قَالَ 193
 وِكيع بن الْجراِح ، عِن حدثَنا:  ِإبراِهيم بن عبِد اللَِّه بِن أَِبي الْخيبِري الْكُوِفي ، قَالَ حدثَنا، 

يا : م الِْقيامِة يقُولُ اللَّه يو  :�قَالَ النِبي : اَألعمِش ، عن أَِبي صاِلٍح ، عن أَِبي سِعيٍد ، قَالَ 
فَيقُولُ لَبيك وسعديك والْخير ِفي يديك يا رب ، وما : آدم قُم فَابعثْ بعثَ الناِر ، قَالَ 

 الْمولُود فَِحينِئٍذ يِشيب: ِمن كُلِّ أَلٍْف ِتسعِمائٍَة وِتسعةٌ وِتسِعني ، قَالَ : بعثُ الناِر ؟ فَقَالَ 
وتضع كُلُّ ذَاِت حمٍل حملَها وترى الناس سكَارى وما هم ِبسكَارى ولَِكن عذَاب اللَِّه 

ِتسعِمائٍَة وِتسعةٌ  : �فَقَالَ رسولُ اللَِّه : وأَينا ذَِلك الْواِحد ؟ قَالَ : فَيقُولُونَ : شِديد ، قَالَ 
اللَّه أَكْبر ، فَقَالَ رسولُ : فَقَالَ الناس : سِعني ِمن يأْجوج ، ومأْجوج وِمنكُم واِحد ، قَالَ وِت

واللَِّه ِإني َألرجو أَنْ تكُونوا ربع أَهِل الْجنِة ، واللَِّه ِإني َألرجو أَنْ تكُونوا ثُلُثَ أَهِل  : �اللَِّه 
فَكَبر الناس ، فَقَالَ رسولُ اللَِّه : لْجنِة ، واللَِّه ِإني َألرجو أَنْ تكُونوا ِنصف أَهِل الْجنِة ، قَالَ ا

� : وِة السرعِد ، أَِو الشوِر اَألساِء ِفي الثَّوضيِة الْبرعاِس ِإال كَالشِئٍذ ِفي النموي متا أَناِء ِفي مد
  . ، هذَا لَفْظُ وِكيٍع  الثَّوِر اَألبيِض
 أَبو معاِويةَ ، عِن اَألعمِش ، عن أَِبي صاِلٍح حدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب ، قَالَ 194

قُم فَابعثْ ِمن :  آلدم يقُولُ اللَّه  :�قَالَ رسولُ اللَِّه : ، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري ، قَالَ 
ِمن كُلِّ أَلٍْف ِتسعِمائٍَة وِتسعةٌ وِتسعونَ : ذُريِتك بعثًا ِإلَى الناِر ، فَيقُولُ يا رب كَم ؟ فَيقُولُ 

، فَشق ذَِلك علَى  ويبقَى واِحد ، فَِعند ذَِلك يِشيب الصِغري ، وتضع كُلُّ ذَاِت حمٍل حملَها
الرقْمةُ ِفي ِذراِع : الناِس وذَكَر الْحِديثَ ِبِمثِْلِه ، رواه جِرير ، عِن اَألعمِش ، فَقَالَ ِفي آِخِرِه 

 أَِبي حدثَنا:  عمر بن حفِْص بِن ِغياٍث ، قَالَ حدثَنا: الِْحماِر ، وحدثَنا عباس الدوِري ، قَالَ 
:  ِبطُوِلِه ِإلَى قَوِلِه � اَألعمش ، عن أَِبي صاِلٍح ، عن أَِبي سِعيٍد ، عِن النِبي حدثَنا: ، قَالَ 

  . شطْر أَهِل الْجنِة فَكَبرنا 
 أَبو حدثَنا: ِلي بن حرٍب ، قَالَ  يعلَى ، وحدثَنا عحدثَنا:  حدثَنا اَألحمِسي ، قَالَ 195

  :�قَالَ النِبي : معاِويةَ ، ويعلَى ، عِن اَألعمِش ، عن أَِبي صاِلٍح ، عن أَِبي هريرةَ ، قَالَ 
عد أْتبتاخو ، هتوعد ِبيلَ كُلُّ نجةٌ فَعابجتسةٌ موعد ِبيِلكُلِّ ن ِهيِتي وةً ُألمفَاعِتي ، شو

: حدثَنا عِلي بن حرٍب ، قَالَ  ناِئلَةٌ ِإنْ شاَء اللَّه ، من مات ِمن أُمِتي ال يشِرك ِباللَِّه شيئًا
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  . ِش ِبهذَا حدثَنا داود الطَّاِئي ، عِن اَألعم:  مصعب بن الِْمقْداِم ، قَالَ حدثَنا
أَخبرِني ماِلك ، عِن : أنبا ابن وهٍب ، قَالَ :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى ، قَالَ 196

 ِبيةَ ، أَنّ النريرأَِبي ه نةَ ، علَمأَِبي س ناٍب ، عِن ِشهقَالَ �اب ، :  ةٌ ، فَأُِريدوعد ِبيِلكُلِّ ن
  .  أَختِبئَ دعوِتي ِإنْ شاَء اللَّه شفَاعةً ُألمِتي يوم الِْقيامِة أَنْ

)  ح( حجاج بن محمٍد ، عِن ابِن جريٍج حدثَنا:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم ، قَالَ 197
أَخبرِني أَبو الزبيِر ، :  ابن جريٍج ، قَالَ حدثَنا:  روح ، قَالَ حدثَنا: وحدثَنا الصغاِني ، قَالَ 

ِلكُلِّ نِبي دعوةٌ قَد دعا ِبها ِفي   :�قَالَ رسولُ اللَِّه : أَنه سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه ، يقُولُ 
وِتي يةً ُألمفَاعِتي شوعد أْتبتاخِتِه ، وِةأُمامالِْقي م  .  

أَخبرِني :  حجاج ، عِن ابِن جريٍج ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم ، قَالَ 198
ونَ أَرجو أَنْ يكُ : ، يقُولُ �سِمعت النِبي : أَبو الزبيِر ، أَنه سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه ، يقُولُ 

أَرجو أَنْ يكُونوا ثُلُثَ : من يتبعِني ِمن أُمِتي يوم الِْقيامِة ربع أَهِل الْجنِة ، فَكَبرنا ، ثُم قَالَ 
بِد الْجباِر ، أَرجو أَنْ يكُونوا الشطْر ، حدثَنا الْفَضلُ بن ع: فَكَبرنا ، قَالَ : أَهِل الْجنِة ، قَالَ 

  .  ِإسحاق بن ِإبراِهيم قَاِضي خواِرزم ، عِن ابِن جريٍج ِبِإسناِدِه ِمثْلَه حدثَنا: قَالَ 
 شعبةُ ، عن قَتادةَ ، حدثَنا:  روح بن عبادةَ ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا الصغاِني ، قَالَ 199

ٍس ، قَالَ عأَن ن : ِبيقَالَ الن�:   أْتبتي اخِإنِتِه ، وا ِفي أُما ِبهعد ةً قَدوعد ِبيِإنَّ ِلكُلِّ ن
وحدثَنا )  ح( خالد بن يحيى حدثَنا: ، حدثَنا ابن أَِبي مسرةَ ، قَالَ  دعوِتي شفَاعةً ُألمِتي

 ِمسعر ، عن قَتادةَ حدثَنا:  عِلي بن قَاِدٍم ، قَاال حدثَنا: ب بن ِإسحاق ، وأَبو أُميةَ ، قَاال أَيو
 ِبيالن تِمعٍس ، سأَن نِبِمثِْلِه �، ع قُولُ فَذَكَرِة :  ، يامالِْقي موِتي يُألم .  

200ب نسا الْحثَندقَالَ  ح ، اِمِريفَّانَ الْعع ا: نثَندٍر حيمن ناللَِّه ب دبو )  ح( عا أَبثَندح
 اَألعمش ، عن عمِرو بِن مرةَ ، عن سِعيِد حدثَنا:  أَبو أُسامةَ ، قَاال حدثَنا: الْبختِري ، قَالَ 

بِن عِن ابٍر ، عيبِن جاٍس ، قَالَ ب:  لَ اللَّهزا أَنلَم : } ِبنياَألقْر كتِشريع ِذرأَنسورة [} و
يا صباحاه :  الصفَا ، فَصِعد علَيِه ، ثُم نادى �أَتى رسولُ اللَِّه : ، قَالَ  ] 214الشعراء آية 

يا بِني  : �ورجٍل يبعثُ رسولَه ، فَقَالَ رسولُ اللَِّه ، فَاجتمع ِإلَيِه الناس بين رجٍل يِجيُء 
لَو أَني أَخبرتكُم أَنَّ خيال ِبسفِْح ! يا بِني فُالٍن ! يا بِني لُؤي ! يا بِني ِفهٍر ! عبِد الْمطَِّلِب 

فَِإني نِذير لَكُم بين يدي عذَاٍب : نعم ، قَالَ :  قَالُوا الْجبِل تِريد أَنْ تِغري علَيكُم صدقْتموِني ؟
تبت يدا { : تبا لَك ساِئر الْيوِم ، أَما جمعتنا ِإال ِلهذَا ، فَأَنزلَ اللَّه : شِديٍد ، قَالَ أَبو لَهٍب 
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 بتٍب و1سورة املسد آية [} أَِبي لَه[  دقَالَ ، ح ، طَاِرِديا الْعا: ثَنثَندِن حةَ ، عاِويعو مأَب 
 حفْص ، عِن حدثَنا:  زكَِريا بن عِدي ، قَالَ حدثَنا: اَألعمِش ِبنحِوِه ، حدثَنا أَبو أُميةَ ، قَالَ 

  . سناِدِه نحوه اَألعمِش ، وأَبو معاِويةَ ، عِن اَألعمِش ، ِبِإ
 حدثَنا:  حماد بن مسعدةَ ، قَالَ حدثَنا:  وحدثَنا يِزيد بن ِسناٍن الْبصِري ، قَالَ 201

ِن عِر بيهزاِرِق ، وخِن الْمةَ بقَِبيص نع ، ِديهانَ النثْمأَِبي ع نع ، ِمييانُ التملَيٍرو ، قَاال سم
: ، قَالَ  ] 214سورة الشعراء آية [} وأَنِذر عِشريتك اَألقْرِبني { : لَما نزلَت هِذِه اآليةُ  :

يا بِني عبِد :  ِإلَى رضفٍَة فَعال أَعالها حجرا ، ثُم جعلَ يقُولُ ، أَو يناِدي �أَتى نِبي اللَِّه 
افَاهنأَنْ  ! م ِشيفَخ لَهأُ أَهبري بفَذَه ودأَى الْعٍل رجثَِل ركَم ثَلُكُممثَِلي وا ممِإن ، ِذيري نِإن

 ِتفهي اِدي أَونلَ يعفَج ِهمِإلَي ودالْع ِبقَهسي :اهاحبا صةَ ، قَالَ )  ح (ييو أُما أَبثَندحو :داحثَن 
وحدثَنا )  ح( التيِمي ِبِمثِْلِه حدثَنا:  يحيى الْقَطَّانُ ، قَالَ حدثَنا: أَحمد بن حنبٍل ، قَالَ 

مٍد  يونس بن مححدثَنا: وحدثَنا ابن الْجنيِد الدقَّاق ، قَالَ )  ح(أنبا عفَّانُ : الصغاِني ، قَالَ 
  .  سلَيمانُ التيِمي ، ِبِإسناِدِه ِبِمثِْلِه ِبمعناه حدثَنا:  يِزيد بن زريٍع ، قَالَ حدثَنا: ، قَاال 

  أَبوحدثَنا:  حدثَنا محمد بن يحيى ، وِإبراِهيم بن مرزوٍق ، وأَبو أُميةَ ، قَالُوا 202
عن عبِد الْمِلِك بِن عميٍر ، عن :  عفَّانُ ، قَاال حدثَنا: وحدثَنا الزعفَراِني ، قَالَ )  ح(الْوِليِد 

سورة [} وأَنِذر عِشريتك اَألقْرِبني { : لَما نزلَت  :موسى بِن طَلْحةَ ، عن أَِبي هريرةَ ، قَالَ 
يا بِني كَعِب بِن لُؤي أَنِقذُوا أَنفُسكُم ِمن :  فَنادى �، قَام رسولُ اللَِّه  ] 214اء آية الشعر

الناِر ، يا بِني عبِد مناٍف أَنِقذُوا أَنفُسكُم ِمن الناِر ، يا بِني هاِشٍم أَنِقذُوا أَنفُسكُم ِمن الناِر ، 
بِني عا باِر يالن ِك ِمنفْسِقِذي نٍد أَنمحم تةُ ِبنا فَاِطماِر ، يالن ِمن كُمفُسِقذُوا أَنطَِّلِب أَنِد الْم

  .  ، فَِإني ال أَمِلك لَكُم ِمن اللَِّه شيئًا غَير أَنَّ لَكُم رِحما سأَبلُّها ِببالِلها
203نب دمحا مثَندقَالُوا  ح ، وِخينانَ التثْمو عأَبالِء ، والْع نِهاللُ بى ، ويحا:  يثَندح 

)  ح( عبيد اللَِّه بن عمٍرو ، عن عبِد الْمِلِك بِن عميٍر حدثَنا: عبد اللَِّه بن جعفٍَر ، قَالَ 
كَِثٍري الْح نب دمحا مثَندحقَالَ و ، اِنيا: رثَندلَى ، قَالَ حعي نى بيحا:  يثَندةُ ، قَالَ حاِئدز  :

لَما نزلَت هِذِه  : عبد الْمِلِك بن عميٍر ، عن موسى بِن طَلْحةَ ، عن أَِبي هريرةَ ، قَالَ حدثَنا
 �فَدعا رسولُ اللَِّه  ] 214سورة الشعراء آية [} اَألقْرِبني وأَنِذر عِشريتك { : اآليةُ 

يا معشر بِني عبِد مناٍف ، يا معشر بِني هاِشٍم ، يا معشر بِني : قُريشا فَعم وخص ، وقَالَ 
 ِبيقُولُ النطَِّلِب ، يِد الْمبع� فُ : لَكُمِقذُوا أَنٍد أَنمحم تةُ ِبنا فَاِطماِر ، يالن ِمن كُمس
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أَنِقِذي نفْسِك ِمن الناِر ، فَِإني واللَِّه ما أَمِلك لَكُم ِمن اللَِّه شيئًا ِإال أَنَّ لَكُم رِحما سأَبلُّها 
سن بن موسى ، وعبيد اللَِّه بن موسى ، عن  الْححدثَنا: ، حدثَنا أَبو أُميةَ ، قَالَ  ِببالِلها

 هوحٍر ، نيمِن عِلِك بِد الْمبع نانَ ، عبيش .  
 عوف ، عن قَسامةَ بِن حدثَنا:  أَبو عاِصٍم ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا أَبو ِقالبةَ ، قَالَ 204

سورة الشعراء آية [} وأَنِذر عِشريتك اَألقْرِبني { : لَما نزلَت  :لَ اَألشعِري قَا: زهيٍر ، قَالَ 
  .  يا آلَ عبِد منافَاه ِإني لَكُم نِذير:  ، فَقَالَ �، قَام نِبي اللَِّه  ] 214

)  ح(أَخبرِني يونس :  ، قَالَ أنبا وهب:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى ، قَالَ 205
حدثَنا سالمةُ بن روٍح ، : وحدثَنا محمد بن عِزيٍز اَأليِلي ، ويونس بن عبِد اَألعلَى ، قَاال 

وأَبو سلَمةَ بن عبِد حدثَِني سِعيد بن الْمسيِب ، : عن عقَيٍل ِكالهما ، عِن الزهِري ، قَالَ 
وأَنِذر عِشريتك { : ِحني أُنِزلَ علَيِه   :�قَالَ رسولُ اللَِّه : الرحمِن ، أن أبا هريرة ، قَالَ 

 ِبنياللَِّه ال : ، قَالَ  ] 214سورة الشعراء آية [} اَألقْر ِمن كُمفُسوا أَنرتٍش ، اشيقُر رشعا مي
 نب اسبا عئًا ، يياللَِّه ش ِمن كُمنطَِّلِب ال أُغِْني عِد الْمبِني عا بئًا ، يياللَِّه ش ِمن كُمنأُغِْني ع

 ِبيةَ النمةُ عِفيا صئًا ، يياللَِّه ش ِمن كنطَِّلِب ال أُغِْني عِد الْمباللَِّه�ع ِمن كنئًا  ال أُغِْني عيش 
  .  ، يا فَاِطمةُ ِبنت محمٍد سِليِني ما ِشئِْت ال أُغِْني عنِك ِمن اللَِّه شيئًا

 وِكيع بن الْجراِح حدثَنا:  حدثَنا أَبو عمر أَحمد بن عبِد الْجباِر الْعطَاِرِدي ، قَالَ 206
وأَنِذر عِشريتك { : لَما أُنِزلَت  : ، عن أَِبيِه ، عن عاِئشةَ ، قَالَت ، عن ِهشاِم بِن عروةَ

 ِبنيولُ اللَِّه  ] 214سورة الشعراء آية [} اَألقْرسر ٍد :  ، فَقَالَ �، قَاممحم تةُ ِبنا فَاِطمي
  .  ِلك لَكُم شيئًا سلُوِني ما ِشئْتم ِمن ماِليال أَم! يا بِني عبِد الْمطَِّلِب ! يا صِفيةُ ! 

أنبا شعيب ، : أنبا أَبو الْيماِن ، قَالَ :  حدثَنا محمد بن حيويِه بِن موسى ، قَالَ 207
 ِإسماِعيلُ بن أَِبي كَِرميةَ حدثَنا: وحدثَنا محمد بن كَِثٍري ، قَالَ )  ح(حدثَِني أَبو الزناِد : قَالَ 

حدثَنا محمد بن سلَمةَ ، عن أَِبي عبِد الرِحيِم ، عن عبِد الْوهاِب ، عن عبِد اللَِّه بِن : ، قَالَ 
 ِإبراِهيم بن حدثَنا:  أَِبي ، قَالَ حدثَنا: وحدثَنا طَاِهر بن خاِلِد بِن ِنزاٍر ، قَالَ )  ح(ذَكْوانَ 

طَهمانَ ، عن موسى بِن عقْبةَ ، عن أَِبي الزناِد ، عن عبِد الرحمِن اَألعرِج ، عن أَِبي هريرةَ ، 
 اللَِّه ، يا بِني عبِد الْمطَِّلِب يا بِني عبِد مناٍف اشتروا أَنفُسكُم ِمن  :�قَالَ رسولُ اللَِّه : قَالَ 

 ِبيةَ النما عِر ييبالز ا أُماللَِّه ، ي ِمن كُمفُسوا أَنرتوِل اللَِّه �اشسر تةُ ِبنا فَاِطما � ، يِريتاش 
، هذَا لَفْظُ  ي ِمن ماِلي ما ِشئْتماأَنفُسكُما ِمن اللَِّه ، ال أَمِلك لَكُما ِمن اللَِّه شيئًا ، سالِن
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: شعيِب بِن أَِبي حمزةَ ومعنى حِديِثِهم واِحد ، حدثَنا ِإبراِهيم بن الْوِليِد الْجشاش ، قَالَ 
  . نحِوِه  ماِلك ، عن أَِبي الزناِد ، ِبحدثَنا:  سِعيد بن داود ، قَالَ حدثَنا

 أَحمد بن حنبٍل ، ويحيى بن مِعٍني حدثَنا:  وحدثَنا أَبو ِإبراِهيم الزهِري ، قَالَ 208
 أَحمد بن حدثَنا: وحدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء ، وعبد اللَِّه بن أَحمد ِفي آخِرين ، قَالُوا )  ح(
نٍل ، قَالَ حا: بثَندفٍَر ، قَالَ حعج نب دمحا:  مثَنداِلٍد ، حِن أَِبي خاِعيلَ بمِإس نةُ ، عبعش 

 ِجهارا غَير �سِمعت النِبي : عن قَيٍس يعِني ابن أَِبي حاِزٍم ، عن عمِرو بِن الْعاِص ، قَالَ 
، حدثَنا  ال ِإنَّ آلَ أَِبي فُالٍن لَيسوا ِلي ِبأَوِلياَء ، ِإنما وِليي اللَّه وصاِلح الْمؤِمِننيأَ :ِسر يقُولُ 

 أَبو الْعاِص ِمن ولَِد سِعيِد حدثَنا: أَبو النضِر ِإسماِعيلُ بن عبيِد اللَِّه ، وفَهد بن سلَيمانَ ، قَاال 
اِص ، قَالَ بِن : ِن الْعاِزٍم ، عِن أَِبي حِس بقَي ناٍن ، عيب ناِحِد ، عِد الْوبع نةُ بسبنثَِني عدح

 ِبيالن تِمعاِص ، سِن الْعقُولُ �ابوا :  ، ينآم الَِّذينو ي اللَّهِليو ، ِمثْلَه ِني فُالٍن ، فَذَكَرِإنَّ ب
  . ِكن لَهم رِحم أَبلُّها ِببالها ولَ

بيانُ تهِويِن الْعذَاِب علَى أَِبي طَاِلٍب ِبشفَاعِة محمٍد صلَّى اللَّه علَيِه وسلم ، وأنه تناله 
  شفاعته بنجاه اهللا من النار ، والكافر ال ينفعة معروفه إذا مات

 ، عن عبِد اللَِّه بِن الْحاِرِث ، عن الْعباِس بِن عبِد  عن عبِد الْمِلِك بِن عميٍر209
هلْ نفَعت أَبا طَاِلٍب ِبشيٍء ؟ فَِإنه قَد كَانَ يحوطُك  يا رسولَ اللَِّه ،: قُلْت : الْمطَِّلِب ، قَالَ 

 ناٍر ، ولَوال ذَِلك لَكَانَ ِفي الدرِك نعم ، هو ِفي ضحضاٍح ِمن: ويغضب ِلغضِبك ، قَالَ 
 حدثَنا:  يحيى ، قَالَ حدثَنا:  مسدد ، قَالَ حدثَنا، حدثَنا الِْبرِتي الْقَاِضي ،  اَألسفَِل ِمن الناِر

حدثَِني الْعباس بن :  الْحاِرِث ، قَالَ سفْيانُ ، عن عبِد الْمِلِك بِن عميٍر ، عن عبِد اللَِّه بِن
وذَكَر الْحِديثَ . . . . . . ماذَا أَغْنيت عن عمك ؟  : �قُلْت ِللنِبي : عبِد الْمطَِّلِب ، قَالَ 

ِه بن جعفٍَر ، عن عبيِد اللَِّه بِن  أَِبي ، وعبد اللَّحدثَنا: ِبِمثِْلِه ، حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء ، قَالَ 
 الْعباس بن عبِد حدثَنا: عمٍرو ، عن عبِد الْمِلِك بِن عميٍر ، عن عبِد اللَِّه بِن الْحاِرِث ، قَالَ 

  . يا رسولَ اللَِّه ، فَذَكَر ِبِمثِْلِه : قُلْت : الْمطَِّلِب ، قَالَ 
 حيوةُ بن شريٍح ، عِن ابِن حدثَنا:  عمي ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا أَبو عبيِد اللَِّه ، قَالَ 210

 عبد الْعِزيِز بن حدثَنا:  أَبو نعيٍم ِضرار ، قَالَ حدثَنا: وحدثَنا السلَِمي ، قَالَ )  ح(الْهاِد 
 ابن أَِبي عمر حدثَنا: وحدثَنا ابن عبدوِس بِن كَاِمٍل ، قَالَ )  ح( ، عن يِزيد بِن الْهاِد محمٍد
 عبد الْعِزيِز بن محمٍد ، عِن ابِن الْهاِد ، عن عبِد اللَِّه بِن خباٍب ، عن أَِبي حدثَنا: ، قَالَ 
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ِعيٍد الْخس ِبيأَنّ الن ، ِريو طَاِلٍب ، فَقَالَ   :�دأَب همع هدِعن ذُِكر : موِتي يفَاعش هفَعني لَّهلَع
اغُهِدم هِلي ِمنغِه ييبلُغُ كَعباِر تالن اٍح ِمنضحلَ ِفي ضعجِة فَيامح (الِْقي  ( نب دمحا مثَندح

 عبد الْعِزيِز بن حدثَنا:  ِإبراِهيم بن حمزةَ الزبيِري ، قَالَ حدثَنا: مِديِني ، قَالَ حرٍب الْ
 ِبيالن دو طَاِلٍب ِعنأَب اِدِه ، ذُِكرناِد ، ِبِإسِن الْهِد اللَِّه ببِن عب ِزيدي نع ، ِديراورٍد الدمحم� 

  . ِمن الناِر يغِلي ِمنه أُم ِدماِغِه : ِمثِْلِه ِب
 يحيى بن حدثَنا:  ، قَالُوا 0 حدثَنا عباس الدوِري ، والصغاِني ، والصاِئغُ ِبمكَّةَ 211

 ، عِن النعماِن بِن أَِبي عياٍش ، عن  زهير ، عن سهيِل بِن أَِبي صاِلٍححدثَنا: أَِبي بكَيٍر ، قَالَ 
أَدنى أَهِل الناِر عذَابا ينعلُ ِبنعلَيِن ِمن ناٍر يغِلي ِدماغُه  : قَالَ �أَِبي سِعيٍد ، أَنّ رسولَ اللَِّه 

  .  ِمن حرارِة نعلَيِه
وحدثَنا محمد بن )  ح( الْحسن بن موسى ناحدثَ:  حدثَنا أَبو أُميةَ ، قَالَ 212

وحدثَنا أَبو قَيٍس عبد الْبر بن عبِد الْعِزيِز )  ح( عفَّانُ حدثَنا: ِإسماِعيلَ الصاِئغُ ِبمكَّةَ ، قَالَ 
 حماد بن حدثَنا:  بن الْمبارِك الْبصِري ، قَالُوا حدثَنا ِإبراِهيم: بِن محمٍد الْحراِني ، قَالَ 

قَالَ رسولُ اللَِّه : سلَمةَ ، عن ثَاِبٍت الْبناِني ، عن أَِبي عثْمانَ النهِدي ، عِن ابِن عباٍس ، قَالَ 
، وحدثَنا  جلَيِه نعالِن ِمن ناٍر يغِلي ِمنهما ِدماغُهأَهونُ أَهِل الناِر عذَابا أَبو طَاِلٍب وِفي ِر  :�

 حماد بن حدثَنا:  آدم بن أَِبي ِإياٍس ، قَالَ حدثَنا: يِزيد بن عبِد الصمِد الدمشِقي ، قَالَ 
 ةَ ، ِمثْلَهلَمس .  
: وحدثَنا أَبو ِقالبةَ ، قَالَ )  ح( أَبو داود حدثَنا:  ، قَالَ  حدثَنا يونس بن حِبيٍب213

 حدثَنا:  أَبو زيٍد الْهرِوي ، قَالُوا حدثَنا: وحدثَنا أَبو أُميةَ ، قَالَ )  ح( بكْر بن بكَّاٍر حدثَنا
ِإنَّ أَهونَ أَهِل   :�قَالَ رسولُ اللَِّه : لنعماِن بِن بِشٍري ، قَالَ شعبةُ ، عن أَِبي ِإسحاق ، عِن ا

اغُها ِدممهِلي ِمنغاِن يترمِه جيمِص قَدملٌ ِفي أَخجا رذَاباِر عالن  ، اِزيةَ الرعرو زا أَبثَندح ،
وحدثَنا )  ح( عمرو بن أَِبي قَيٍس حدثَنا: بِن ساِبٍق ، قَالَ  محمد بن سِعيِد حدثَنا: قَالَ 

عمرو بن أَِبي قَيٍس ِثقَةٌ ، عن أَِبي : سِمعت يحيى بن مِعٍني ، يقُولُ : عباس الدوِري ، قَالَ 
 ادزِبِمثِْلِه و ، اِنيدمالْه اقحلِْي ا: ِإسِل كَغجلِْمر .  

 أَبو أُسامةَ ، عِن حدثَنا:  ابن أَِبي شيبةَ ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ ، قَالَ 214
ِإنَّ أَهونَ أَهِل   :�قَالَ النِبي : اَألعمِش ، عن أَِبي ِإسحاق ، عِن النعماِن بِن بِشٍري ، قَالَ 

ى النرا يلُ ، مجِلي الِْمرغا يكَم اغُها ِدممهِلي ِمنغاٍر ين الِن ِمنعن لَه نِة مامالِْقي موا يذَاباِر ع
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  .  أَنَّ أَحدا أَشد عذَابا ِمنه وِإنه َألهونهم عذَابا
 حماد بن حدثَنا:  عفَّانُ ، قَالَ حدثَنا: الَ  حدثَنا جعفَر بن محمٍد الصاِئغُ ، ق215َ
 حدثَنا:  موسى بن ِإسماِعيلَ ، قَالَ حدثَنا: وحدثَنا أَبو داود السجِزي ، قَالَ )  ح(سلَمةَ 

يا رسولَ اللَِّه ، أَين أَِبي : رجال ، قَالَ حماد بن سلَمةَ ، عن ثَاِبٍت ، عن أَنِس بِن ماِلٍك ، أَنَّ 
  .  ِإنَّ أَِبي وأَباك ِفي الناِر :فَلَما قَفَّى دعا ِبِه ، فَقَالَ : ، قَالَ  ِفي الناِر :؟ قَالَ 

 حدثَنا: لَ  حدثَنا أَبو ِعمرانَ موسى بن ِعيسى بِن حرٍب ِبصور ، ولَقَبه موش ، قَا216
 اَألعمش ، عن أَِبي سفْيانَ حدثَنا:  عبد الْواِحِد بن ِزياٍد قَالَ حدثَنا: عفَّانُ بن مسِلٍم ، قَالَ 

 ا قَالَتهةَ ، أَناِئشع نٍر ، عيمِن عِد بيبع نع ، : ِبيِللن اللَِّه   :�قُلْت دبانَ ِإنَّ ععدج نب
كَانَ ِفي الْجاِهِليِة يقِْري الضيف ويِصلُ الرِحم ويفُك الْعاِن ويحِسن الِْجوار ، فَأَثْنيت علَيِه ، 

،  ي يوم الديِنال ِإنه لَم يقُلْ يوما اللَّهم اغِْفر ِلي خِطيئَِت : �هلْ نفَعه ذَِلك ؟ قَالَ رسولُ اللَِّه 
عبد الْواِحِد بن :  جاِمع بن حماٍد ، قَالَ حدثَنا: حدثَنا أَبو يوسف الْقَلُوِسي الْبصِري ، قَالَ 

ثِْلِه ، ويِصلُ يا رسولَ اللَِّه ، ِإنَّ ابن جدعانَ ِبِم: قُلْت : ِزياٍد ، عِن اَألعمِش ِبِإسناِدِه ، قَالَ 
 تيأَثْن لُهقَوِطيئَِتي وِفيِه خ ذْكُري يِن ، لَمالد موِلي ي ِبِمثِْلِه ، اغِْفر ، ذَِلك هفَعنلْ يفَه ِحمالر

  . علَيِه فَقَطْ 
 أَبو بكِْر بن أَِبي حدثَنا : حدثَنا أَبو أُميةَ ، وجعفَر بن محمٍد الْقَطَّانُ الرقي ، قَاال 217
 حفْص بن ِغياٍث ، عن داود ، عِن الشعِبي ، عن مسروٍق ، عن عاِئشةَ حدثَنا: شيبةَ ، قَالَ 
 قَالَت ، : ولَ اللَِّه ،: قُلْتسا ري ِصلُ الرِة ياِهِليانَ كَانَ ِفي الْجعدج نِإنَّ اب طِْعميو ِحم

ال يا عاِئشةُ ، ِإنه لَم يقُلْ يوما رب اغِْفر ِلي خِطيئَِتي يوم : الِْمسِكني ، فَهلْ ذَاك ناِفعه ؟ قَالَ 
  .  الديِن

ز يف مجيع بيانُ أَنَّ الساعةَ ال تقُوم ما دام ِفي اَألرِض من يوحد اهللا ، وأن االسالم يع
  االرض ويعود ايل املدينة كما بدأ منها ، والدليل علي ذهاب االسالم يف الفتنة

 حدثَنا ِإسحاق بن ِإبراِهيم الدبِري ، عن عبِد الرزاِق ، عن معمٍر ، عن ثَاِبٍت ، 218
  .  اللَّه اللَّه: عةُ علَى أَحٍد يقُولُ ال تقُوم السا  :�عن أَنٍس ، قَالَ رسولُ اللَِّه 

وحدثَنا )  ح( عفَّانُ بن مسِلٍم حدثَنا:  حدثَنا جعفَر بن محمٍد الصاِئغُ ، قَالَ 219
ن سلَمةَ ، عن ثَاِبٍت ،  حماد بحدثَنا:  شاذَانُ ، قَاال حدثَنا: محمد بن الْفَرِج اَألزرق ، قَالَ 

  .  اللَّه اللَّه: ال تقُوم الساعةُ حتى ال يقَالَ ِفي اَألرِض   :�قَالَ رسولُ اللَِّه : عن أَنٍس ، قَالَ 
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عثْمانَ ،  سهلُ بن حدثَنا:  حدثَنا عبد الْمؤِمِن بن أَحمد الْجنديسابوِري ، قَالَ 220
 عقْبةُ بن خاِلٍد ، عن عبيِد اللَِّه ، عن خبيِب بِن عبِد الرحمِن ، عن حفِْص بِن حدثَنا: قَالَ 

 تأِْرز ِإنَّ اِإلميانَ لَيأِْرز ِإلَى الْمِدينِة كَما  :�قَالَ رسولُ اللَِّه : عاِصٍم ، عن أَِبي هريرةَ ، قَالَ 
 ِإسماِعيلُ بن أَِبي أُويٍس ، قَالَ حدثَنا: ، حدثَِني ِإبراِهيم بن ِديِزيلَ ، قَالَ  الْحيةُ ِإلَى جحِرها

 :يا الْمثَنداٍد ِمثِْلِه ، حنِبِإس ، رمِن عِد اللَِّه بيبع نانَ ، عملَيس نثَِني أَِخي ، عدح ، وِنيم
  .  عبيد اللَِّه ِبِإسناِدِه ِمثْلَه حدثَنا: حدثَنا محمد بن عبيٍد ، قَالَ 

:  يحيى بن مِعٍني ، وحدثَنا الصغاِني ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا عباس الدوِري ، قَالَ 221
 موسى حدثَنا: وحدثَنا ِإبراِهيم بن محمٍد الصفَّار الرقِّي ، قَالَ )  ح(اٍد  محمد بن عبحدثَنا

 يِزيد بن كَيسانَ ، عن حدثَنا:  مروانُ بن معاِويةَ الْفَزاِري ، قَالَ حدثَنا: بن مروانَ ، قَالُوا 
بدأَ اِإلسالم غَِريبا وسيعود غَِريبا   :�قَالَ رسولُ اللَِّه : ِبي هريرةَ ، قَالَ أَِبي حاِزٍم ، عن أَ

  .  فَطُوبى ِللْغرباِء
 أَبومعاِويةَ ، عِن اَألعمِش ، عن أَِبي حدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب الطَّاِئي ، قَالَ 222
ناِئٍل ، عفَةَ ، قَالَ وذَيح  : ِبيا   :�قَالَ الن؟ قُلْن الملَفَّظَ اِإلست وا ِلي كَمصولَ : أَحسا ري

ِإنكُم ال تدرونَ لَعلَّكُم : قَالَ ! اللَِّه ، أَتخاف علَينا ونحن ما بين الستِمائَِة ِإلَى السبِعِمائَِة ؟ 
فَابتِلينا حتى جعلَ الرجلُ ِمنا ما يصلِّي ِإال ِسرا ، حدثَنا محمد بن اللَّيِث الْمروِزي ،  تبتلُونَ
ِبِمثِْلِه اكْتبوا ِلي :  عبدانُ ، عن أَِبي حمزةَ ، ِقراَءةً عِن اَألعمِش ِبِإسناِدِه ، قَالَ حدثَنا: ، قَالَ 

ا مِمائٍَة ، فَقُلْنسمخ ماهندجفَو ماهنبالِم ، فَكَتلِْفظُ ِباِإلسي ا : ننلَيع افخولَ اللَِّه ، أَتسا ري
  . ونحن خمسِمائٍَة ؟ 

 عبد حدثَنا :  يعقُوب بن محمٍد الزهِري ، قَالَحدثَنا:  وحدثَنا أَبو أُميةَ ، قَالَ 223
حدثَِني صفْوانُ بن سلَيٍم ، عن عبِد اللَِّه بِن سلْمانَ اَألغَر ، عن أَِبيِه : الْعِزيِز بن محمٍد ، قَالَ 
 أَلْين مسا ِمن يبعثُ اللَّه ِرحيا ِمن الْيمِن ِهي  :�قَالَ رسولُ اللَِّه : ، عن أَِبي هريرةَ ، قَالَ 

هفْسن تضاٍن ِإال قَبِإمي ٍل ِمندرخ ٍة ِمنبِفي قَلِْبِه ِمثْقَالُ ح دقَى أَحبِريِر فَال يالْح  .  
 ِمن أَهِل الكتاب ، وأن من أدرك منهم حممداً أو مسع به �بيانُ ثَواِب من آمن ِبمحمٍد 

 به من أهل النار وأن عيسي علية السالم إذا نزل حيكم بكتاب اهللا فلم يؤمن به ومبا ارسل
  وسنه حممد صلي اهللا علية وسلم ويكون إمامهم من أمة حممد صلي اهللا علية وسلم

 شعبةُ ، عن صاِلِح حدثَنا:  أَبو داود ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب ، قَالَ 224
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  :�قَالَ رسولُ اللَِّه : حدثَِني أَبو بردةَ ، عن أَِبيِه ، قَالَ : صاِلٍح ، عِن الشعِبي ، قَالَ بِن 
رجلٌ كَانت لَه أَمةٌ فَأَدبها فَأَحسن أَدبها ، وعلَّمها فَأَحسن : ثَالثَةٌ يؤتونَ أَجرهم مرتيِن 

ِليمعِبِه ، ت نفَآم ِبيالن كرأَد ِه ثُمِبيِبن ناِب آمِل الِْكتأَه لٌ ِمنجرا ، وهجوزا فَتقَهتأَع ا ثُمه
نِة قُم فَقَد كَانَ يرحلُ ِإلَى الْمِدي: ، فَقَالَ الشعِبي ِللرجِل  وعبد أَدى حق اللَِّه وحق مواِليِه

 سفْيانُ ، حدثَنا:  الِْفرياِبي ، قَالَ حدثَنا: ِفيما دونَ هذَا ، حدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي ، قَالَ 
 ِبيعِن الشاِلٍح ، عص نفَّانَ ، قَالَ )  ح(عع نب نسا الْحثَندحا: وثَنداٍمحِهش نةُ باِويعم  ، 

 عِلي بن عاِصٍم ، عن أَِبيِه ، عِن الشعِبي ، وحدثَنا أَبو أُميةَ ، حدثَنا الْحسن بن حدثَنا: قَالَ 
و حدثَنا أَب)  ح( الْحسن ، عن أَِبيِه ، عِن الشعِبي ِبِإسناِدِه نحوه حدثَنا: عِطيةَ ، قَالَ 

 مروانُ ، حدثَنا:  الْمعلَّى بن الْوِليِد ، قَالَ حدثَنا: الْكَروِس محمد بن عمِرو بِن تماٍم ، قَالَ 
  . حدثَِني الشعِبي ِبِإسناِدِه ِمثْلَه : عِن الْفَضِل بِن يِزيد ، قَالَ 

225حِإس نلُ ببنا حثَندقَالَ  ح ، ا: اقثَندقَالَ ح ، داود نانُ بملَيا:  سثَندٍد حيبو زأَب 
قَالَ : عبثَر ، عن مطَرٍف ، عِن الشعِبي ، عن أَِبي بردةَ ، عن أَِبي موسى اَألشعِري ، قَالَ 

 ِبيالن�:  تةٌ فَأَعاِريج لَه تكَان ناِنمرأَج ا كَانَ لَههجوزتا وقَه  .  
:  محمد بن الِْمنهاِل ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا جعفَر بن أَِبي عثْمانَ الطَّياِلِسي ، قَالَ 226

الشعِبي ، عن أَِبي بردةَ ،  شعبةُ ، عن أَِبي حِصٍني ، عِن حدثَنا:  يِزيد بن زريٍع ، قَالَ حدثَنا
 ِبيى ، أَنّ النوسأَِبي م نا  : قَالَ �عقَهتأَع ا ، ثُمهأِْديبت نسا فَأَحهبةٌ فَأَداِريج لَه تكَان نم
  .  وتزوجها كَانَ لَه أَجراِن

227لَِميالس فوسي نب دما أَحثَندا:  ، قَاال  حثَنداِق ، قَالَ حزالر دبع  : ، رمعا مبأَن
ال  والَِّذي نفْس محمٍد ِبيِدِه : �قَالَ رسولُ اللَِّه : عن هماِم بِن منبٍه ، عن أَِبي هريرةَ ، قَالَ 
 وِديهال يِة وِذِه اُألمه ِمن دِبي أَح عمسِبِه ِإال ي ِسلْتِبالَِّذي أُر ِمنؤي لَمو اتمو اِنيرصال نو

  .  كَانَ ِمن أَصحاِب الناِر
أَخبرِني عمرو بن : أنبا ابن وهٍب ، قَالَ :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى ، قَالَ 228

ثَهدح سونا ياِرِث ، أَنَّ أَبوِل اللَِّه الْحسر نةَ ، عريرأَِبي ه نقَالَ � ، ع  : فْسالَِّذي نو
ال يسمع ِبي أَحد ِمن هِذِه األمة يهوِدي وال نصراِني ثُم يموت ولَم يؤِمن ِبالَِّذي  محمٍد ِبيِدِه

   . أُرِسلْت ِبِه ِإال كَانَ ِمن أَصحاِب الناِر
وحدثَنا الِْحِريي )  ح( حجاج بن محمٍد حدثَنا:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم ، قَالَ 229
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عِن ابِن ِشهاٍب ، عِن ابِن :  مكِّي ، عِن ابِن جريٍج ِكالهما ، قَاال حدثَنا: أَبو بكٍْر ، قَالَ 
س هِب ، أَنيسقُولُ الْمةَ ، يريرا هأَب ولُ اللَِّه : ِمعسِدِه ، : �قَالَ رفِْسي ِبيالَِّذي نو  وِشكَنلَي

أَنْ ينِزلَ ِفيكُم ابن مريم حكَما مقِْسطًا يكِْسر الصِليب ، ويقْتلُ الِْخنِزير ، ويوضع الِْجزيةُ 
  .  يقْبلَه أَحدويِفيض الْمالُ حتى ال 

وحدثَنا عِلي بن )  ح( الْحميِدي حدثَنا:  حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ الترِمِذي ، قَالَ 230
حكَما يوِشك أَنْ ينِزلَ ِفيكُم ابن مريم   سفْيانُ ، عِن الزهِري ِبِإسناِدِه ،حدثَنا: حرٍب ، قَاال 

وِإماما مقِْسطًا فَيكِْسر الصِليب ، ويقْتلُ الِْخنِزير ، ويضع الِْجزيةَ ، ويِفيض الْمالُ حتى ال 
دأَح لَهقْبي  .  
:  ، قَالَ  يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍدحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني ، قَالَ 231

 أَِبي ، عن صاِلٍح ، عِن ابِن ِشهاٍب ، أَنَّ سِعيد بن الْمسيِب حدثَه ، أَنه سِمع أَبا هريرةَ حدثَنا
 حكَما لَيوِشكَن أَنْ ينِزلَ ِفيكُم ابن مريم والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه : �قَالَ رسولُ اللَِّه : ، يقُولُ 

 ، دأَح لَهقْبى ال يتالُ حالْم ِفيضيةَ ، ويالِْجز عضيو ، ِزيرلُ الِْخنقْتيو ، ِليبالص كِْسرال فَيدع
ُءوا ِإنْ اقْر: ، ثُم يقُولُ أَبو هريرةَ  وحتى تكُونَ السجدةُ الْواِحدةُ خيرا ِمن الدنيا وما ِفيها

 مِتِه { : ِشئْتولَ مِبِه قَب نِمنؤاِب ِإال لَيِل الِْكتأَه ِإنْ ِمن159سورة النساء آية [} و [  ،
 حدثَنا: وحدثَنا ِعيسى بن أَحمد ، قَالَ )  ح(أَخبرِني أَِبي : أَخبرِني الْعباس بن الْوِليِد ، قَالَ 

 رٍج ِبشيرِن جِديِث ابِبِمثِْل ح ، اِعيزِن اَألوا ، عمكٍْر ِكالهب نب .  
أنبا اللَّيثُ بن سعٍد :  ابن أَِبي مريم ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا محمد بن يحيى ، قَالَ 232

 حدثَنا: ، حدثَنا يونس بن محمٍد ، قَالَ : وحدثَنا الْحاِرثُ بن أَِبي أُسامةَ ، قَالَ )  ح(
حدثَِني سِعيد بن أَِبي سعٍد الْمقْبِري ، عن عطَاِء بِن ِميناَء مولَى ابِن : اللَّيثُ بن سعٍد ، قَالَ 

واللَِّه لَينِزلَن ابن مريم حكَما عدال  : قَالَ �أَِبي ذُباٍب ، عن أَِبي هريرةَ ، عن رسوِل اللَِّه 
فَلَيكِْسرنَّ الصِليب ، ولَيقْتلَن الِْخنِزير ، ولَيضعن الِْجزيةَ ، ولَيتركَن الِْقالص ، فَال يسعى 

، داسحالتو اغُضبالتاُء ونحالش نبذْهلَيا ، وهلَيعدأَح لَهقْباِل فَال ينَّ ِإلَى الْموعدلَيا   وثَندح ،
  .  سِعيد بن سلَيمانَ ، وعاِصم بن عِلي ، عن لَيِث بِن سعٍد ِبِمثِْلِه حدثَنا: أَبو أُميةَ ، قَالَ 
وحدثَنا ِعيسى بن أَحمد ، )  ح(ِني أَِبي أَخبر:  أَخبرِني الْعباس بن الْوِليِد ، قَالَ 233

أَخبرِني ابن ِشهاٍب ، عن ناِفٍع :  اَألوزاِعي ، قَالَ حدثَنا:  ِبشر بن بكٍْر ، قَاال حدثَنا: قَالَ 
كَيف أَنتم ِإذَا نزلَ ِفيكُم ابن  : قَالَ �مولَى أَِبي قَتادةَ ، عن أَِبي هريرةَ ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
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كُمِمن كُمامِإمو ميرم  .  
 ابن أَِبي حدثَنا:  يحيى بن عبِد اللَِّه ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني ، قَالَ 234

كَيف  : قَالَ �أَِبي قَتادةَ ، عن أَِبي هريرةَ ، أَنّ النِبي ِذئٍْب ، عِن الزهِري ، عن ناِفٍع مولَى 
كُمِمن كُمفَأَم ميرم ناب لَ ِفيكُمزِإذَا ن أَِبي ِذئٍْب  ِبكُم نقَالَ اب ، : كُمباِب رِبِكت كُمأَمِني وعي

   . �وسنِة نِبيكُم محمٍد 
: نا يوسف بن مسِلٍم ، وعباس الدوِري ، وحممد بن إمساعيل الصائغ ، قَالُوا  حدث235َ

أَخبرِني أَبو الزبيِر ، أَنه سِمع جاِبر بن :  حجاج بن محمٍد ، عِن ابِن جريٍج ، قَالَ حدثَنا
ال تزالُ طَاِئفَةٌ ِمن أُمِتي يقَاِتلُونَ علَى  : ، يقُولُ �ولَ اللَِّه سِمعت رس: عبِد اللَِّه ، يقُولُ 

تعالَى صلِّ : فَينِزلُ ِعيسى ابن مريم ، فَيقُولُ أَِمريهم : الْحق ظَاِهِرين ِإلَى يوِم الِْقيامِة ، قَالَ 
، حدثَِني مضر بن  بعٍض أُمراَء ِلتكِْرمِة اللَِّه هِذِه اُألمِةال ِإنَّ بعضكُم علَى : لَنا ، فَيقُولُ 
قَرأْنا علَى معِقٍل ، عن أَِبي :  عبد الرحمِن بن عمٍرو الْحراِني ، قَالَ حدثَنا: محمٍد ، قَالَ 

 ِبيِن الناِبٍر ، عج نِر ، عيبثِْلِه  ِبِم�الز .  
بيانُ اآلياِت الثَّالِث الَِّتي من آمن بعد خروِجها لَم يقْبلْ ِمنه ، وأنه مل يبق أحد من 
الكفار يومئذ إال آمن ورجع عن كفره ، وصفته طلوع الشمس من مغرا ، ومستقرها ، 

  وأا ال تطلع كل يوم حيت تستأذن
236 ، اِنيغا الصثَندٍد ، قَالَ : قَالَ  حيبع نلَى بعا يثَندا: حثَندانَ ، حوغَز نلُ بيفُض 

 ِبيِن النةَ ، عريرأَِبي ه ناِزٍم ، عأَِبي ح نا  : قَالَ �عهانا ِإميفْسن فَعني لَم نجرثَالثٌ ِإذَا خ
كَس لُ أَوقَب ِمن تنآم كُنت ا لَمريا خاِنهِفي ِإمي تب : ِس ِمنمالش طُلُوعةُ ، وابالدالُ ، وجالد

  .  مغِرِبها ، أَو ِمن الْمغِرِب
 عبد حدثَنا:  ِإبراِهيم بن حمزةَ ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا محمد بن يحيى ، قَالَ 237
اقْتربِت   :�قَالَ النِبي : ِبي حاِزٍم ، عِن الْعالِء ، عن أَِبيِه ، عن أَِبي هريرةَ ، قَالَ الْعِزيِز بن أَ

الساعةُ حتى تطْلُع الشمس ِمن مغِرِبها ، فَِإذَا طَلَعت آمن الناس كُلُّهم أَجمعونَ ، فَيومِئٍذ ال 
  .   ِإميانها لَم تكُن آمنت ِمن قَبلُ أَو كَسبت ِفي ِإمياِنها خيراينفَع نفْسا
 حدثَنا:  عمرو بن عوٍن ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ الصاِئغُ ، قَالَ 238

ِمييالت اِهيمرِإب نع ، سوني نع ، اِلدخ ِبيأَنّ الن ، أَِبي ذَر نأَِبيِه ، ع نونَ  : قَالَ � ، عردأَت
ِإنها تجِري ِلمستقَر لَها تحت  :اللَّه ورسولُه أَعلَم ، قَالَ : قَالُوا  أَين تذْهب هِذِه الشمس ؟
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 الُ كَذَِلكزةً فَال تاِجدس ِخرِش فَترا الْعقَالَ لَهى يتثُ ِجئِْت ، : حيح ِجِعي ِمنِفِعي فَارتار
،  اطْلُِعي ِمن مغِرِبِك: فَتصِبح طَاِلعةً ِفي مطِْلِعها فَتجِري ال ينِكر الناس ِمنها شيئًا ، فَيقَالُ لَها 

اللَّه : قَالُوا  أَتدرونَ أَي يوٍم ذَِلك ؟  :�ولُ اللَِّه ، فَقَالَ رس فَتصِبح طَاِلعةً ِمن مغِرِبها :قَالَ 
  .  ذَاك يوم ال ينفَع نفْسا ِإميانها لَم تكُن آمنت ِمن قَبلُ :ورسولُه أَعلَم ، قَالَ 

وحدثَنا ابن عفَّانَ ، )  ح(يٍد  محمد بن عبحدثَنا:  حدثَنا عمار بن رجاٍء ، قَالَ 239
 اَألعمش ، عن ِإبراِهيم التيِمي ، عن أَِبيِه ، عن أَِبي ذَر حدثَنا:  ابن نميٍر ، قَاال حدثَنا: قَالَ 

 ذَر ، أَين تذْهب الشمس ؟يا أَبا  : ِحني وجبِت الشمس ، فَقَالَ �كُنت مع النِبي : ، قَالَ 
 قَالَ : قُلْت ، لَمأَع ولُهسرو أِْذنُ ِفي  :اللَّهتسا فَتهبر يدي نيب دجسى تتح بذْها تهفَِإن

رِجع ِإلَى مطِْلِعها فَذَِلك ارِجِعي ِمن حيثُ ِجئِْت فَت: الرجوِع فَيؤذَنَ لَها ، وكَأَنها قَد ِقيلَ لَها 
، وهذَا لَفْظُ   ]38سورة يس آية [} والشمس تجِري ِلمستقَر لَها { : مستقَرها ، ثُم قَرأَ 

)  ح(ي  أَبو يحيى الِْحماِنحدثَنا: حِديِث محمِد بِن عبيٍد ، حدثَنا عباس الدوِري ، قَالَ 
 اَألعمش حدثَنا:  محاِضر ، قَاال حدثَنا: وحدثَنا أَحمد بن يحيى الساِبِري ، وأَبو أُميةَ ، قَاال 

 اِدِه ِمثْلَهنِبِإس .  
 اَألعمش ِبِإسناِدِه ، ثَناحد:  أَبو نعيٍم ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا حمدانُ بن عِلي ، قَالَ 240

 ِبيالن عا مِس ، قَالَ �كُنموِب الشغُر دِجِد ِعنسِفي الْم :  برغت نِري أَيدأَت ، ا ذَرا أَبي
ها ، ويوِشك أَنَّ حتى تسجد تحت الْعرِش ِعند ربها ، فَتستأِْذنُ فَيؤذَنَ لَ ِبِمثِْلِه الشمس ؟

أَِن اطْلُِعي مكَانِك ، : تستأِْذنُ فَال يؤذَنُ لَها حتى تستشِفع وتطْلُب فَِإذَا طَالَ علَيها ِقيلَ لَها 
 لُهقَو ِليِم { : فَذَِلكِزيِز الْعالْع قِْديرت ا ذَِلكلَه قَرتسِري ِلمجت سمالشرة يس آية سو[} و

38[   .  
 ِبيِث النعبانُ ِصفَِة مياِء تبعا ، والدليل علي أنه قبل أن يوحي إليه �بِبياَألن أَكْثَر هأَنو 

  اقرأ باسم ربك :كان مؤمنا باهللا ، وعلي أن أول ما أنزل من القران 
241 وِريالد اسبعفَّانَ ، وع نب نسا الْحثَندا: ، قَالَ  حثَندح نع ، ِفيعالْج نيسح 

ما صدق نِبي   :�قَالَ رسولُ اللَِّه : زاِئدةَ ، عِن الْمختاِر بِن فُلْفٍُل ، عن أَنِس بِن ماِلٍك قَالَ 
  .  ِه ِإال رجلٌ واِحدما صدقْت ، ِإنَّ ِمن اَألنِبياِء لَمن يِجيُء وما تِبعه ِمن أُمِت

)  ح( سفْيانُ حدثَنا:  يحيى بن الْيماِن ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب ، قَالَ 242
 معاِويةُ بن دثَناح:  عثْمانُ بن أَِبي شيبةَ ، قَالَ حدثَنا: وحدثَنا أَبو عبِد اللَِّه النهرِتِريي ، قَالَ 
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قَالَ النِبي :  سفْيانُ ، عِن الْمختاِر بِن فُلْفٍُل ، عن أَنِس بِن ماِلٍك ، قَالَ حدثَنا: ِهشاٍم ، قَالَ 
  .  جنِةأَنا أَكْثَر اَألنِبياِء تبعا يوم الِْقيامِة ، وأَنا أَولُ من يقْرع باب الْ  :�

 عمر بن حفِْص بِن ِغياٍث حدثَنا:  حدثَنا عباس الدوِري ، وابن أَِبي الْحنيِن ، قَاال 243
بينما نحن ذَات يوٍم نذْكُر : قَالَ أَنس :  أَِبي ، عِن الْمختاِر بِن فُلْفٍُل ، قَالَ حدثَنا: ، قَالَ 

أَنا أَولُ شِفيٍع ِفي الْجنِة ، وأَنا أَكْثَر اَألنِبياِء تبعا ، وِإنَّ ِمن   :�نِبياَء ، فَقَالَ رسولُ اللَِّه اَأل
اِحدلٌ وجِإال ر قدصم هعا مِة مامالِْقي موي أِْتي اللَّهي ناِء مِبياَألن  .  

244سونا ينربلَى ، قَالَ  أَخِد اَألعبع نٍب ، قَالَ :  بهو نأنبا اب : نثُ بِني اللَّيربأَخ
 قَالَ �سعٍد ، عن سِعيِد بِن أَِبي سِعيٍد الْمقْبِري ، عن أَِبيِه ، عن أَِبي هريرةَ ، أَنّ رسولَ اللَِّه 

 وقَد أُعِطي ِمن اآلياِت ما ِمثْلُه آمن علَيِه الْبشر ، وِإنما كَانَ الَِّذي ما ِمن اَألنِبياِء ِمن نِبي ِإال :
  .  أُوِتيت وحيا أَوحاه اللَّه ِإلَي فَأَرجو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرهم تاِبعا يوم الِْقيامِة

أَخبرِني يونس بن : أنبا ابن وهٍب ، قَالَ : الَ  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى ، ق245َ
 أَخبرته ، �حدثَِني عروةُ بن الزبيِر ، أَنَّ عاِئشةَ زوج النِبي : يِزيد ، عِن ابِن ِشهاٍب ، قَالَ 

 ا قَالَتهولُ اللَِّه  :أَنسِبِه ر ِدئا بلُ مِم ، فَكَانَ  ِم�كَانَ أَوواِدقَةُ ِفي النا الصيؤِي الرحالْو ن
ال يرى رؤيا ِإال جاَءت ِمثْلَ فَلَِق الصبِح ، ثُم حبب ِإلَيِه الْخالُء فَكَانَ يخلُو ِبغاٍر يتحنثُ ِفيِه 

 يرِجع ِإلَى أَهِلِه فَيتزود ، ثُم يرِجع ِإلَى خِدجيةَ فَيتزود وهو التعبد ِباللَّياِلي أُوالِت الْعدِد قَبلَ أَنْ
ما أَنا  :اقْرأْ ، فَقَالَ : ِلِمثِْلها حتى فَجأَه الْحق وهو ِفي غَاِر ِحراَء ، فَجاَءه الْملَك ، فَقَالَ 

: اقْرأْ ، فَقُلْت : تى بلَغَ ِمني الْجهد ، ثُم أَرسلَِني ، فَقَالَ فَأَخذَِني فَغطَِّني ح :، قَالَ  ِبقَاِرٍئ
اقْرأْ ، : فَأَخذَِني فَغطَِّني حتى بلَغَ ِمني الْجهد ، ثُم أَرسلَِني ، فَقَالَ : ما أَنا ِبقَاِرٍئ ، قَالَ 

 ذَِني فَ: فَقُلْتا ِبقَاِرٍئ ، فَأَخا أَنلَِني ، فَقَالَ مسأَر ثُم ، دهي الْجلَغَ ِمنى بتةَ حطَِّني الثَّاِنيغ :
 أْ ، فَقُلْتلَِني ، : اقْرسأَر ثُم ، دهي الْجلَغَ ِمنى بتطَِّني الثَّاِلثَةَ حذَِني فَغا ِبقَاِرٍئ ، فَأَخا أَنم

ِذي خلَق خلَق اِإلنسانَ ِمن علٍَق اقْرأْ وربك اَألكْرم الَِّذي علَّم اقْرأْ ِباسِم ربك الَّ{ : فَقَالَ 
 لَمعي ا لَمانَ مساِإلن لَّمولُ اللَِّه  ]5 - 1سورة العلقآية [} ِبالْقَلَِم عسا رِبه عجفَر ،� 

، فَزملُوه حتى ذَهب عنه الروع ،  زملُوِني  :ترجف بواِدره حتى دخلَ علَى خِدجيةَ ، فَقَالَ
، فَقَالَت  لَقَد خِشيت علَى نفِْسي :وأَخبرها الْخبر ، فَقَالَ  أَي خِدجيةُ ماِلي ؟ :قَالَ ِلخِدجيةَ 
، واللَِّه ِإنك لَتِصلُ الرِحم ، وتصدق كَال أَبِشر واللَِّه ال يحزنك اللَّه أَبدا : لَه خِدجيةُ 

 ، قاِئِب الْحولَى نع ِعنيتو ، فيقِْري الضتو ، ومدعالْم كِْسبتِملُ الْكَلَّ ، وحتِديثَ ، والْح
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ِن عِد بِن أَسفَِل بون نقَةَ برِبِه و تى أَتتةُ حِدجيخ طَلَقَتةَ فَانِدجيخ مع ناب وهى ، وزِد الْعب
 ِمن بكْتيو ِبيرالْع ابالِْكت بكْتكَانَ يِة ، واِهِليِفي الْج رصنًءا تركَانَ اما ، وأَِخي أَِبيه

ا كَِبريخيكَانَ شو ، بكْتأَنْ ي اَء اللَّها شِة مِبيرِجيِل ِبالْعةُ اِإلنِدجيخ لَه فَقَالَت ، ِميع ا قَد :
يا ابن أَِخي ، ماذَا ترى ؟ فَأَخبره : أَي عم ، اسمع ِمن ابِن أَِخيك ، فَقَالَ ورقَةُ بن نوفٍَل 

لَ علَى موسى ، يا لَيتِني هذَا الناموس الَِّذي أُنِز:  خبر ما رأَى ، فَقَالَ لَه ورقَةُ �رسولُ اللَِّه 
أَو مخِرِجي   :�ِفيها جذَعا ، يا لَيتِني أَكُونُ حيا ِحني يخِرجك قَومك ، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

كِْني يومك نعم ، لَم يأِْت رجلٌ قَطُّ ِبما ِجئْت ِبِه ِإال عوِدي ، وِإنْ يدِر: فَقَالَ ورقَةُ  هم ؟
أَنصرك نصرا مؤزرا ، ثُم لَم ينشب ورقَةُ أَنْ توفِّي وفَتر الْوحي فَترةً حتى حِزنَ رسولُ اللَِّه 

�راِل الْحاِهِق ِجبورؤوِس ش ى ِمندرتي ا ِلكَيارِلِه ِمرأَه ا ِمندا ، فَغنلَغا با  ِفيمِم ، فَكُلَّم
يا محمد ، ِإنك رسولُ اللَِّه حقا : أَوفَى ِذروةَ جبٍل ِلكَي يلِْقي نفْسه تبدى لَه ِجبِريلُ ، فَقَالَ 

ِي غَدحةُ الْورِه فَتلَيفَِإذَا طَالَ ع ، ِجعريو هفْسن ِقرتو هأْشج ِلذَِلك كُنسفَِإذَا ، فَي ا ِلِمثِْل ذَِلك
ِمثْلَ ذَِلك ِريلُ ، فَقَالَ لَهِجب ى لَهدبٍل تبِة جولَى ِذرفَى عأَو  .  

246 ابِشه نقَالَ اب  : نب اِبرٍف ، أَنَّ جوِن عِن بمحِد الربع نةَ بلَمو سِني أَبربفَأَخ
أَص كَانَ ِمنِد اللَِّه وبوِل اللَِّه عساِب رثُ ، قَالَ �حدحولُ اللَِّه :  كَانَ يسقَالَ ر� وهو 

فَبينا أَنا أَمِشي سِمعت صوتا ِمن السماِء ،  :يحدثُ عن فَترِة الْوحِي ، قَالَ ِفي حِديِثِه 
راَء جاِلسا علَى كُرِسي بين السماِء واَألرِض ، فَرفَعت رأِْسي فَِإذَا الْملَك الَِّذي جاَءِني ِبِح

زملُوِني زملُوِني ، فَدثَّروِني ، : فَجثَثْت ِمنه فَرقًا ، فَرجعت ، فَقُلْت  : �قَالَ رسولُ اللَِّه 
 لَ اللَّهزفَأَن : }كبرو ِذرفَأَن قُم ثِّردا الْمهأَيي رجفَاه زجالرو رفَطَه كابِثيو رسورة [}  فَكَب
  .  ثُم تتابع الْوحي: ، وِهي اَألوثَانُ ، قَالَ ] 5 -1املدثرآية 
ض وقَد كَانت خِدجيةُ توفِّيت قَبلَ أَنْ يفْر: فَأَخبرِني عروةُ بن الزبيِر ، قَالَ :  قَالَ 247

،  أُِريت ِلخِدجيةَ بيتا ِمن قَصٍب ال سخب ِفيِه وال نصب  :�ِمن الصالِة ، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
:  حجاج بن محمٍد ، قَالَ حدثَنا: وهو قَصب اللُّؤلُِؤ ، حدثَنا يوسف بن مسِلٍم ، قَالَ 

: ِبهذَا اِإلسناِد ، وقَالَ . حدثَِني عقَيلٌ ، عِن ابِن ِشهاٍب :  سعٍد ، قَالَ  لَيثُ بنحدثَنا
 فوسِض ، قَالَ يِإلَى اَألر تيوى هتقًا ، حفَر هِمن ثَثْتفَج ، ِذيتفَخ : ِذيتفَخ : تركَسان

 ثَثْتجلَ: ، وع سوني عابتو ، تدعتِلِه ارةَ : ى قَوِدجيلَ خقَو ذَكَرا ، ودأَب اللَّه ِزيكخال ي :
أَِي ابن عم اسمع ِمن ابِن أَِخيك ، حدثَنا ِإسحاق بن ِإبراِهيم الدبِري ، عن عبِد الرزاِق ، 
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روةَ ، عن عاِئشةَ ، ِبِإسناِدِه وذَكَر الْحِديثَ نحو أَخبرِني الزهِري ، عن ع: عن معمٍر ، قَالَ 
سورة [} والرجز فَاهجر :يأَيها الْمدثِّر ِإلَى قَوِلِه { : فَأَنزلَ اللَّه : حِديِث يونس ، وقَالَ 

فَجثَثْت ِمنه كَما قَالَ : انُ ، وقَالَ قَبلَ أَنْ تفْرض الصالةُ ، وِهي اَألوثَ ] 5 – 1املدثرآية 
 ِريهلٌ ، قَالَ الزقَيِد اللَِّه ، قَالَ : عبِن عاِبِر بج نِن ، عمحِد الربع نةَ بلَمو سِني أَبربفَأَخ :
فَجثَثْت : لْحِديثَ ، وقَالَ ِفيِه  وهو يحدثُ عن فَترِة الْوحِي ، وذَكَر ا�سِمعت رسولَ اللَِّه 
 ا ، فَقُلْتبعر هِمن : لَ اللَّهزوِني ، فَأَنثَّرلُوِني ، فَدمِلِه { : زِإلَى قَو ثِّردا الْمهأَيي : زجالرو

رجثَا ] 5 – 1سورة املدثرآية [} فَاهاَألو ِهيالةُ والص ضفْرلَ أَنْ تنُ قَب .  
أنبا : أَخبرِني أَِبي ، قَالَ :  أَخبرِني الْعباس بن الْوِليِد بِن مِزيٍد الْعذِْري ، قَالَ 248

أَي : سأَلْت أَبا سلَمةَ بن عبِد الرحمِن : حدثَِني يحيى بن أَِبي كَِثٍري ، قَالَ : اَألوزاِعي ، قَالَ 
اقْرأْ ِباسِم { أَِو : ، قُلْت  ] 1سورة املدثر آية [} يأَيها الْمدثِّر { : ِن أُنِزلَ قَبلُ ؟ فَقَالَ الْقُرآ
 كبلُ ؟ : ، قَالَ  ] 1سورة العلق آية [} رِزلَ قَبآِن أُنالْقُر ِد اللَِّه ، أَيبع نب اِبرج أَلْتس
سورة [} اقْرأْ ِباسِم ربك { أَِو : ، قُلْت ] ُ  1سورة املدثر آية [} دثِّر يأَيها الْم{ : فَقَالَ 

ِإني جاورت ِبِحرى شهرا ، فَلَما قَضيت   :�قَالَ رسولُ اللَِّه : ، فَقَالَ  ] 1العلق آية 
ظَرفَن ، وِديتفَن ، اِديالْو تطَنبتفَاس لْتزاِري نِميِني ، ِجوي نعلِْفي ، وخو ، يدي نيب ت

وعن ِشماِلي ، فَلَم أَر شيئًا ، ثُم نظَرت ِإلَى السماِء فَِإذَا هو علَى الْعرِش ِفي الْهواِء ، 
يأَيها الْمدثِّر { :  اللَّه عز وجلَّ فَأَخذَتِني وحشةٌ ، فَأَتيت خِدجيةَ فَأَمرتهم فَدثَّروِني ، فَأَنزلَ

 حدثَنا: حدثَنا عمار ، قَالَ )  ح ( ]4 -  1سورة املدثر آية [} وِثيابك فَطَهر : حتى بلَغَ 
 داوو دقَاِتٍل ، قَالَ )  ح(أَبو ما أَبثَندحا: وثَندحجر ناللَِّه ب دبا: اٍء ، قَاال  عثَندح نب برح 
)  ح( ِهشام حدثَنا:  أَبو داود ، قَالَ حدثَنا: وحدثَنا يونس بن حِبيٍب ، قَالَ )  ح(شداٍد 

دثَنا ِإسحاق بن وح)  ح( أَبانُ حدثَنا:  عفَّانُ ، قَالَ حدثَنا: وحدثَنا الصاِئغُ ِبمكَّةَ ، قَالَ 
وحدثَنا )  ح( عبد الْواِرِث ، عن حسيٍن الْمعلِِّم حدثَنا:  أَبو معمٍر ، قَالَ حدثَنا: سياٍر ، قَالَ 

وزاِعي ، كُلُّهم عن  ِبشر بن بكٍْر ، عِن اَألحدثَنا: يونس بن عبِد اَألعلَى ، والْكَيساِني ، قَاال 
 هوحاِدِه ننِن أَِبي كَِثٍري ِبِإسى بيحي .  

 وِكيع ، عن عِلي حدثَنا:  أَبو عماٍر ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا أَِبي رِحمه اللَّه ، قَالَ 249
حِن أَِبي كَِثٍري ، نى بيحي نِك ، عاربِن الْمقَالَ ِفيِه باِد ، ونذَا اِإلسِبه هو : اِبرأَال : قَالَ ج

فَرفَعت رأِْسي فَرأَيت شيئًا فَجثَثْت ِمنه  : ، وقَالَ ِفي آِخِرِه �أُخِبرك ِبما حدثَنا رسولُ اللَِّه 
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 ةَ ، فَقُلْتِدجيخ تيفَأَت ، :صوِني وثَّروِني فَدثِّراداِرداًء بم لَيوا عِإلَى آِخِرِه  ب .  
 الْوِليد بن مسِلٍم ، حدثَنا:  حدثَنا أَبو بكٍْر محمد بن عبِد اللَِّه بِن ميموٍن ، قَالَ 250

مِن ، أَي الْقُرآِن أُنِزلَ قَبلُ ؟ سأَلْت أَبا سلَمةَ بن عبِد الرح: عِن اَألوزاِعي ، عن يحيى ، قَالَ 
سورة [} اقْرأْ ِباسِم ربك { أَِو : ، فَقُلْت ] 1سورة املدثر آية [} يأَيها الْمدثِّر { : قَالَ 

 } 1ثِّر يأَيها الْمد{ : سأَلْت جاِبر بن عبِد اللَِّه عن ذَِلك ، فَقَالَ : فَقَالَ  ]1العلق آية 
أُحدثُكُم : فَقَالَ  ] 1سورة العلق آية [} اقْرأْ ِباسِم ربك { أَِو : ، فَقُلْت ] سورة املدثر آية[

جاورت ِبِحراَء شهرا فَلَما قَضيت ِجواِري نزلْت  : ، فَقَالَ �ِبما حدثَنا ِبِه رسولُ اللَِّه 
طْنب تطَنبتاِدي ، قَالَ فَاساِلي ، :  الْوِشم نعِميِني وي نعلِْفي ، وخاِمي وأَم تظَرفَن وِديتفَن

فَلَم أَر أَحدا ، ثُم نظَرت ِإلَى السماِء فَِإذَا هو علَى الْكُرِسي ِفي الْهواِء ، فَأَخذَتِني رجفَةٌ 
يأَيها { :  فَأَمرتهم فَدثَّروِني ، وصبوا علَي الْماَء ، فَأَنزلَ اللَّه علَي شِديدةٌ ، فَأَتيت خِدجيةَ

 رفَطَه كابِثيو رفَكَب كورب ِذرفَأَن قُم ثِّرد4 – 1سورة املدثر آية [} الْم[  .  
 ِبيِل قَلِْب النانُ غَسيب�ب مزماِء زما أخرج من جوفة مث خيط أثره وحشي إميانا  ِبم دع

وحكمة ، وصفة الرباق واملعراج ، والدليل علي أن السماء بعضها فوق بعض ، وأن هلا 
أبواباً وحجاباً ، وأنه عرج بنفس النيب صلي اهللا علية وسلم ال بروحه ، وأن االنبياء يرفعون 

ي اهللا علية وسلم يف صباه إيل أن أوحي إليه ايل السماء بعد موم ، والدليل علي أن النيب صل
  مؤمناً مهتديا
 ِهشام حدثَنا:  أَبو داود الطَّياِلِسي ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا عمار بن رجاٍء ، قَالَ 251

ِن صاِلِك بم ناِلٍك ، عِن مِس بأَن نةَ ، عادقَت نع ، اِئيوتسولَ اللَِّه الدسةَ ، أَنّ رعصقَالَ �ع 
أَحد الثَّالثَِة بين الرجلَيِن ، فَأُِتيت : بينا أَنا بين الناِئِم والْيقْظَاِن ِإذْ سِمعت قَاِئال يقُولُ  :

ِن ، ثُم أُخِرج الْقَلْب فَغِسلَ ِبماِء ِبطَسٍت مِلئَ ِحكْمةً وِإميانا ، فَشق ِمن النحِر ِإلَى مراِق الْبطْ
اقرالْب قَالُ لَهي ضياِر أَبالِْحم قفَوِل وغونَ الْبٍة دابِبد أُِتيتا ، وانِإميةً وِلئَ ِحكْممو مزمز  ،

  . وذَكَر الْحِديثَ 
 حدثَنا:  عبد الْوهاِب بن عطَاٍء ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا يحيى بن أَِبي طَاِلٍب ، قَالَ 252

وحدثَنا أَبو الْحسِن عبد الْمِلِك بن عبِد الْحِميِد بِن ميموِن بِن )  ح(سِعيد بن أَِبي عروبةَ 
ِعيد بن أَِبي عروبةَ ، عن قَتادةَ ، عن أنبا س:  روح بن عبادةَ ، قَالَ حدثَنا: ِمهرانَ ، قَالَ 

بينا أَنا ِعند الْبيِت بين الناِئِم  : قَالَ �أَنِس بِن ماِلٍك ، عن ماِلِك بِن صعصعةَ ، أَنَّ نِبي اللَِّه 
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فَأُِتيت فَانطُِلق ِبي ، ثُم : ن الرجلَيِن ، قَالَ أَحد الثَّالثَِة بي: والْيقْظَاِن ِإذْ سِمعت قَاِئال يقُولُ 
: أُِتيت ِبطَسٍت ِمن ذَهٍب ِفيها ِمن ماِء زمزم ، فَشِرح صدِري ِإلَى كَذَا وكَذَا ، قَالَ قَتادةُ 

تخِرج قَلِْبي فَغِسلَ ِبماِء زمزم ، ِإلَى أَسفَِل بطِْني فَاس: قَالَ : قُلْت ِللَِّذي مِعي ما يعِني ؟ قَالَ 
 قَالُ لَهي ، ضيٍة أَبابِبد أُِتيت ةً ، ثُمِحكْما وانِإمي ِشيفَح هكَانم أُِعيد اِر : ثُمالِْحم قفَو اقرالْب

 السماَء الدنيا ، ثُم استفْتح ِجبِريلُ ، فَِقيلَ دونَ الْبغِل ، فَحِملْت علَيِه ، ثُم انطَلَقْنا حتى أَتينا
أَوقَد بِعثَ ِإلَيِه ؟ قَالَ : محمد ، قَالُوا : ومن معك ؟ قَالَ : ِجبِريلُ ، ِقيلَ : من هذَا ؟ قَالَ : 
يا : ِتح ِلي فَأَتيت علَى آدم ، فَقُلْت مرحبا ِبِه ، ولَِنعم الْمِجيُء جاَء ، فَفُ: نعم ، قَالُوا : 

مرحبا ِباالبِن الصاِلِح والنِبي : هذَا أَبوك آدم ، فَسلَّمت علَيِه ، فَقَالَ : ِجبِريلُ من هذَا ؟ قَالَ 
: من هذَا ؟ قَالَ : استفْتح ِجبِريلُ فَِقيلَ فَ: الصاِلِح ، ثُم انطَلَقْنا حتى أَتينا السماَء الثَّاِنيةَ 

: نعم ، قَالُوا : أَوقَد بِعثَ ِإلَيِه ؟ قَالَ : محمد ، ِقيلَ : ومن معك ؟ قَالَ : ِجبِريلُ ، ِقيلَ 
حلَى يع تيا ، فَأَتلَن اَء ، فَفُِتحِجيُء جالْم ملَِنعا ِبِه ، وبحرم ى ، فَقُلْتِعيسى ، وا : يي

ابنا الْخالَِة ، : وأَحسبه ، قَالَ : هذَاِن يحيى ، وِعيسى ، قَالَ : ِجبِريلُ من هذَاِن ؟ قَالَ 
 حتى أَتينا السماَء مرحبا ِباَألِخ الصاِلِح والنِبي الصاِلِح ، ثُم انطَلَقْنا: فَسلَّمت علَيِهما ، فَقَاال 

: ومن معك ؟ قَالَ : ِجبِريلُ ، ِقيلَ : من هذَا ؟ قَالَ : فَاستفْتح ِجبِريلُ ، فَِقيلَ : الثَّاِلثَةَ 
جاَء فَفُِتح لَنا مرحبا ِبِه ، ولَِنعم الْمِجيُء : نعم ، قَالُوا : وقَد بِعثَ ِإلَيِه ؟ قَالَ : محمد ، ِقيلَ 

 فَقُلْت ، فوسلَى يع تيذَا ؟ قَالَ : ، فَأَته نِريلُ ما ِجبي : تلَّمفَس ، فوسي وكذَا أَخه
: الراِبعةَ مرحبا ِباَألِخ الصاِلِح والنِبي الصاِلِح ، ثُم انطَلَقْنا حتى أَتينا السماَء : علَيِه ، فَقَالَ 

: محمد ، ِقيلَ : ومن معك ؟ قَالَ : ِجبِريلُ ، ِقيلَ : من هذَا ؟ قَالَ : فَاستفْتح ِجبِريلُ فَِقيلَ 
يت علَى مرحبا ِبِه ، ولَِنعم الْمِجيُء جاَء ، فَفُِتح لَنا ، فَأَت: نعم ، قَالُوا : وقَد بِعثَ ِإلَيِه ، قَالَ 

 فَقُلْت ، ِريسذَا ؟ قَالَ : ِإده نِريلُ ما ِجبِه ، فَقَالَ : يلَيع تلَّمفَس ، ِريسِإد وكا : أَخبحرم
ا عِليا ورفَعناه مكَان{ : فَكَانَ قَتادةُ يقْرأُ ِعندها : قَالَ : ِباَألِخ الصاِلِح والنِبي الصاِلِح ، قَالَ 

: فَاستفْتح ِجبِريلُ ، فَِقيلَ : ، ثُم انطَلَقْنا حتى أَتينا السماَء الْخاِمسةَ ] 57سورة مرمي آية [} 
: وقَد بِعثَ ِإلَيِه ؟ قَالَ : محمد ، قَالَ : ومن معك ؟ قَالَ : ِجبِريلُ ، ِقيلَ : من هذَا ؟ قَالَ 

معقَالُوا ن ،  : ونَ ، فَقُلْتارلَى هع تيا ، فَأَتلَن اَء ، فَفُِتحِجيُء جالْم ملَِنعا ِبِه ، وبحرا : مي
مرحبا ِباَألِخ الصاِلِح والنِبي : أَخوك هارونُ ، فَسلَّمت علَيِه ، فَقَالَ : ِجبِريلُ من هذَا ؟ قَالَ 

من هذَا ؟ : فَاستفْتح ِجبِريلُ ، فَِقيلَ :  ، ثُم انطَلَقْنا حتى أَتينا ِإلَى السماِء الساِدسِة الصاِلِح
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نعم ، قَالُوا : أَوقَد بِعثَ ِإلَيِه ؟ قَالَ : محمد ، ِقيلَ : ومن معك ؟ قَالَ : ِجبِريلُ ، ِقيلَ : قَالَ 
يا ِجبِريلُ من : ِبِه ، ولَِنعم الْمِجيُء جاَء ، فَفُِتح لَنا ، فَأَتيت علَى موسى ، فَقُلْت مرحبا : 

مرحبا ِباَألِخ الصاِلِح والنِبي الصاِلِح : هذَا أَخوك موسى ، فَسلَّمت علَيِه ، فَقَالَ : هذَا ؟ قَالَ 
تزاوا جكَى ، ِقيلَ ، فَلَمب ؟ قَالَ : ه ِكيكبا يمِتِه : وأُم لُ ِمنخدِدي يعب هثَتعب ذَا غُالمه بر

فَاستفْتح ِجبِريلُ ، : الْجنةَ أَكْثَر ِمما يدخلُ ِمن أُمِتي ، ثُم انطَلَقْنا حتى أَتينا السماَء الساِبعةَ 
وقَد بِعثَ ؟ قَالَ : محمد ، قَالُوا : ومن معك ؟ قَالَ : ِجبِريلُ ، ِقيلَ :  من هذَا ؟ قَالَ :فَِقيلَ 
يا : مرحبا ِبِه ، ولَِنعم الْمِجيُء جاَء ، فَفُِتح لَنا ، فَأَتيت علَى ِإبراِهيم ، فَقُلْت : نعم ، قَالُوا : 

نِريلُ مذَا ؟ قَالَ ِجبِه ، فَقَالَ :  هلَيع تلَّمفَس ، اِهيمرِإب وكأَب : ِبيالناِلِح وِن الصا ِباالببحرم
 لَم هوا ِمنجرلٍَك ِإذَا خم ونَ أَلْفعبٍم سوكُلَّ ي لُهخدي ورمعالْم تيا الْبلَن ِفعر اِلِح ، ثُمالص

أَنَّ ورقَها  : � ِفيِه آِخر ما علَيِهم ، ثُم رِفعت لَنا السدرةُ الْمنتهى ، فَحدثَ نِبي اللَِّه يعودوا
 أَنه رأَى أَربعةَ أَنهاٍر : �ِمثْلُ آذَاِن الِْفيلَِة ، وأَنَّ نبقَها ِمثْلُ ِقالِل هجر ، وحدثَ نِبي اللَِّه 

يا ِجبِريلُ ما هِذه اَألنهار ؟ : نهراِن باِطناِن ، ونهراِن ظَاِهراِن ، فَقُلْت : يخرجن ِمن أَصِلها 
رات ، فَالنيلُ والْفُ: فَنهراِن ِفي الْجنِة ، وأَما النهراِن الظَّاِهراِن : أَما النهراِن الْباِطناِن : قَالَ 
أَصبت : أَحدهما لَبن ، واآلخر خمر ، فَاخترت اللَّبن ، فَِقيلَ ِلي : ثُم أُِتيت ِبِإنائَيِن : قَالَ 

 تيٍم ، فَأَتوالٍة ِفي كُلِّ يونَ صسمخ لَيع تفُِرضِة ، ولَى الِْفطْرع كتأُمو ِبك اللَّه ابأَص
ِإني : فُِرضت علَي خمسونَ صالةً كُلَّ يوٍم ، قَالَ : ِبما أُِمرت ؟ قُلْت : ى موسى ، فَقَالَ علَ

 ، ذَِلك ِطيقال ت كتإنَّ أُمِة ، والَجعالْم داِئيلَ أَشرِني ِإسب تالَجعو لَكقَب اسالن تلَوب قَد
بِإلَى ر ِجعقَالَ فَار ، ِتكُألم ِفيفخالت لْهفَس ك : ا ، ثُمسمي خنطَّ عي فَحبِإلَى ر تعجفَر

ِإني قَد بلَوت : حطَّ عني خمسا ، قَالَ : ِبما أُِمرت ؟ قُلْت : أَتيت علَى موسى ، فَقَالَ 
رِني ِإسب تالَجعو لَكقَب اسِإلَى الن ِجعفَار ، ذَِلك ِطيقال ت كتإنَّ أُمِة ، والَجعالْم داِئيلَ أَش

فَما ِزلْت : فَرجعت ِإلَى ربي فَحطَّ عني خمسا ، قَالَ : ربك فَسلْه التخِفيف ُألمِتك ، قَالَ 
ى خمِس صلَواٍت ِفي كُلِّ يوٍم ، فَأَتيت علَى موسى ، بين موسى وبين ربي حتى صيرت ِإلَ

ِإني بلَوت الناس : صيرت ِإلَى خمِس صلَواٍت كُلَّ يوٍم ، قَالَ : ِبما أُِمرت ؟ قُلْت : فَقَالَ 
متك ال تِطيق ذَِلك ، فَارِجع ِإلَى ربك قَبلَك وعالَجت بِني ِإسراِئيلَ أَشد الْمعالَجِة ، وإنَّ أُ

 فَقُلْت ، ِتكُألم ِفيفخالت لْهفَس : لِّمأُسى وضي أَرلَِكنو تييحتى استي حبِإلَى ر تعجر لَقَد
ِدي وجعلْت الْحسنةَ ِبعشرٍة فَنوِديت أَني قَد أَمضيت فَِريضِتي وخفَّفْت عن ِعبا: ، قَالَ 
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  .  أَمثَاِلها
:  محمد بن أَِبي بكٍْر ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا ِإسماِعيلُ بن ِإسحاق الْقَاِضي ، قَالَ 253

وحدثَنا ِإدِريس بن )  ح(ام  سِعيد بن أَِبي عروبةَ ، وِهشحدثَنا:  يِزيد بن زريٍع ، قَالَ حدثَنا
وحدثَنا مسرور )  ح( عبدةُ بن سلَيمانَ حدثَنا:  يوسف بن بهلُوٍل ، قَالَ حدثَنا: بكٍْر ، قَالَ 

ي ِكالهما ، عن سِعيِد  ابن أَِبي عِدحدثَنا: حدثَنا محمد بن مثَنى ، قَالَ : بن نوٍح ، قَالَ 
أَخبرنا : بِن أَِبي عروبةَ ، عن قَتادةَ ، عن أَنِس بِن ماِلٍك ، عن ماِلِك بِن صعصعةَ ، قَالَ 

: ، قَاال وحدثَنا يعقُوب بن سفْيانَ الْفَاِرِسي ، وأَبو داود الْحراِني )  ح( �رسولُ اللَِّه 
 قَتادةُ ، عن أَنِس بِن ماِلٍك ، أَنَّ حدثَنا:  همام ، قَالَ حدثَنا:  عمرو بن عاِصٍم ، قَالَ حدثَنا

أَنا ناِئم بينا  : حدثَهم عن لَيلَِة اِإلسراِء ، قَالَ �ماِلك بن صعصعةَ حدثَهم ، أَنَّ رسولَ اللَِّه 
: أَحد الثَّالثَِة ، قَالَ : ِفي الِْحجِر ، ِإذْ أَتاِني آٍت ، فَجعلَ يقُولُ : ِفي الْحِطيِم ، وربما قَالَ 
هو فَقُلْت ِللْجاروِد و: فَقَد ما بين هِذِه ِإلَى هِذِه ، قَالَ قَتادةُ : فَأَتاِني فَشق ، وربما قَالَ 

ِمن ِقصِتِه ِإلَى : وسِمعته يقُولُ : ِمن ثُغرِة نحِرِه ِإلَى ِشعرِتِه ، قَالَ : ما يعِني ؟ قَالَ : قَاِئِدي 
ا فَاستخرج قَلِْبي فَغسلَه ِبماِء زمزم ، وأُِتيت ِبطَسٍت ِمن ذَهٍب مملُوَءٍة ِإميان: ِشعرِتِه ، قَالَ 

وِحكْمةً ، فَغِسلَ قَلِْبي ، ثُم حِشي ، ثُم أُِعيد ، ثُم أُِتيت ِبدابٍة دونَ الْبغِل وفَوق الِْحماِر 
نعم ، يضع خطْوه ِعند : يا أَبا حمزةَ ، أَهو الْبراق ؟ قَالَ : فَقَالَ لَه الْجارود : أَبيض ، قَالَ 

قْصى طَرِفِه ، فَحِملْت علَيِه ، فَانطَلَق ِبي ِجبِريلُ حتى أَتى ِبي السماَء الدنيا ، فَاستفْتح ، أَ
أَوقَد بِعثَ ِإلَيِه ؟ : محمد ، ِقيلَ : ومن معك ؟ قَالَ : ِجبِريلُ ، قَالَ : من هذَا ؟ قَالَ : فَِقيلَ 
فَفُِتح ، فَلَما خلَصت ِإذَا ِفيها آدم : مرحبا ِبِه ، ولَِنعم الْمِجيُء جاَء ، قَالَ : م ، ِقيلَ نع: قَالَ 

فَسلَّمت علَيِه فَرد علَي ، وقَالَ مرحبا ِباالبِن : هذَا أَبوك آدم فَسلِّم علَيِه ، قَالَ : ، قَالَ 
: من هذَا ؟ قَالَ : فَاستفْتح ، فَِقيلَ : لنِبي الصاِلِح ، ثُم صِعد ِبي ِإلَى السماِء الثَّاِنيِة الصاِلِح وا

: نعم ، قَالَ : أَوقَد أُرِسلَ ِإلَيِه ؟ قَالَ : محمد ، ِقيلَ : ومن معك ؟ قَالَ : ِجبِريلُ ، ِقيلَ 
ا ِبِه ، وبحرالٍَة ، فَقَالَ ما خنا ابمهى وِعيسى ، ويحا ِإذَا ينلَصا خاَء ، فَلَمِجيُء جالْم ملَِنع :

مرحبا ِباَألِخ الصاِلِح : هذَا ِعيسى ، ويحيى ، فَسلِّم علَيِهما ، فَسلَّمت علَيِهما فَردا ، وقَاال 
: من هذَا ؟ قَالَ : فَاستفْتح ، فَِقيلَ :  ، ثُم صِعد حتى أَتى السماَء الثَّاِلثَةَ والنِبي الصاِلِح
: نعم ، ِقيلَ : وقَد أُرِسلَ ِإلَيِه ؟ قَالَ : محمد ، ِقيلَ : ومن معك ؟ قَالَ : ِجبِريلُ ، ِقيلَ 

هذَا يوسف ، فَسلِّم علَيِه :  جاَء ، فَلَما خلَصت ِإذَا يوسف ، قَالَ مرحبا ِبِه ، ولَِنعم الْمِجيُء
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ثُم صِعد ِبي ِإلَى السماِء : مرحبا ِباَألِخ الصاِلِح والنِبي الصاِلِح ، قَالَ : فَسلَّمت علَيِه ، وقَالَ 
محمد ، : ومن معك ؟ قَالَ : ِجبِريلُ ، ِقيلَ : من هذَا ؟ قَالَ : فَاستفْتح ، فَِقيلَ : الراِبعِة 

مرحبا ِبِه ، ولَِنعم الْمِجيُء جاَء ، فَلَما خلَصت ِإذَا : نعم ، ِقيلَ : ِقيلَ وقَد أُرِسلَ ِإلَيِه ؟ قَالَ 
مرحبا ِباَألِخ : لَيِه ، فَسلَّمت علَيِه فَرد علَي ، وقَالَ هذَا ِإدِريس فَسلِّم ع: ِإدِريس ، قَالَ 

من هذَا ؟ : فَاستفْتح ، فَِقيلَ : الصاِلِح والنِبي الصاِلِح ، ثُم صِعد ِبي ِإلَى السماِء الْخاِمسِة 
: نعم ، ِقيلَ : وقَد أُرِسلَ ِإلَيِه ؟ قَالَ : حمد ِقيلَ م: ومن معك ؟ قَالَ : ِجبِريلُ ، ِقيلَ : قَالَ 

سلِّم علَيِه ، فَسلَّمت علَيِه : مرحبا ِبِه ، ولَِنعم الْمِجيُء جاَء ، فَلَما خلَصت ِإذَا هارونُ ، قَالَ 
والنِبي الصاِلِح ، ثُم صِعد حتى أَتى السماَء الساِدسةَ مرحبا ِباَألِخ الصاِلِح : ، فَرد علَي وقَالَ 

وقَد : محمد ، ِقيلَ : ومن معك ؟ قَالَ : ِجبِريلُ ، ِقيلَ : من هذَا ؟ قَالَ : فَاستفْتح ، فَِقيلَ : 
، ولَِنعم الْمِجيُء جاَء ، فَلَما خلَصت ِإذَا موسى ، مرحبا ِبِه : نعم ، ِقيلَ : أُرِسلَ ِإلَيِه ؟ قَالَ 

مرحبا ِباَألِخ الصاِلِح : هذَا أَخوك موسى ، فَسلِّم علَيِه ، فَسلَّمت علَيِه فَرد علَي وقَالَ : قَالَ 
أَبِكي أَنَّ غُالما بِعثَ : ما يبِكيك ؟ قَالَ :  لَه والنِبي الصاِلِح ، فَلَما جاوزته بكَى ، فَِقيلَ

: بعِدي يدخلُ الْجنةَ ِمن أُمِتِه أَكْثَر ِممن يدخلُها ِمن أُمِتي ، ثُم صِعد ِإلَى السماِء الساِبعِة 
وقَد : محمد ، فَِقيلَ : ومن معك ؟ قَالَ : لَ ِجبِريلُ ، ِقي: من هذَا ؟ قَالَ : فَاستفْتح ، فَِقيلَ 
مرحبا ِبِه ، ولَِنعم الْمِجيُء جاَء ، فَلَما خلَصت ِإذَا ِإبراِهيم ، : نعم ، ِقيلَ : أُرِسلَ ِإلَيِه ؟ قَالَ 

مرحبا ِباالبِن الصاِلِح واَألِخ الصاِلِح : ِه وقَالَ هذَا ِإبراِهيم ، فَسلِّم علَيِه ، فَسلَّمت علَي: قَالَ 
نهراِن ظَاِهراِن ، : ، ثُم رِفعت ِلي ِسدرةُ الْمنتهى فَِإذَا هو يخرج ِمن تحِتها أَربعةُ أَنهاٍر 

 اِن ، فَقُلْتاِطناِن برهنِريلُ ؟ قَا: وا ِجبذَا يا هاِن : لَ ماِطنا الْبا : أَمأَمِة ، وناِن ِفي الْجرهفَن
  .  ثُم رِفعت ِإلَى الْبيت الْمعمور: فَالنيلُ ، والْفُرات ، قَالَ : الظَّاِهراِن 
الْبيت الْمعمور  :لَ  قَا� الْحسن ، عن أَِبي هريرةَ ، عِن النِبي وحدثَنا قَالَ قَتادةُ ، 254

ثُم رجع ِإلَى حِديِث أَنِس بِن : ، قَالَ  يدخلُه كُلَّ يوٍم سبعونَ أَلْف ملٍَك ثُم ال يعودونَ ِفيِه
ٍء ِمن عسٍل ، ثُم أُِتيت ِبِإناٍء ِمن خمٍر ، وِإناٍء ِمن لَبٍن ، وِإنا  :�ماِلٍك ، قَالَ رسولُ اللَِّه 
هِذِه الِْفطْرةُ أَنت علَيها وأُمتك ، ثُم فُِرضِت الصالةُ خمسونَ صالٍة : فَأَخذْت اللَّبن ، فَقَالَ 
أُِمرت : ما أُِمرت ؟ فَقُلْت : فَرجعت فَمررت ِبموسى ، فَقَالَ : قَالَ : ِفي كُلِّ يوٍم ، قَالَ 

ِإني عالَجت بِني ِإسراِئيلَ قَبلَك ، وِإنَّ أُمتك ال تستِطيع : خمِسني صالٍة كُلَّ يوٍم ، قَالَ ِب
خمِسني صالٍة ، وِإني قَد خبرت الناس قَبلَك ، وعالَجت بِني ِإسراِئيلَ أَشد الْمعالَجِة ، 
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ِإلَى ر ِجعقَالَ فَار ، ِتكُألم ِفيفخالت لْهفَس كا ، قَالَ : برشي عنع عضفَو تعجفَر : تعجفَر
ِإني خبرت الناس : أُِمرت ِبأَربِعني صالٍة ، قَالَ : ِبما أُِمرت ؟ قُلْت : ِإلَى موسى ، فَقَالَ 

ِئيلَ أَشد الْمعالَجِة ، فَارِجع ِإلَى ربك فَسلْه التخِفيف ُألمِتك ، قَالَ قَبلَك وعالَجت بِني ِإسرا
: ِبما أُِمرت ؟ فَقُلْت : فَرجعت ِإلَى موسى ، فَقَالَ : فَرجعت فَوضع عني عشرا ، قَالَ : 

تك ال تستِطيع ثَالِثني صالٍة وِإني قَد خبرت الناس قَبلَك ِإنَّ أُم: أُِمرت ِبثَالِثني صالٍة ، قَالَ 
: وعالَجت بِني ِإسراِئيلَ أَشد الْمعالَجِة ، فَارِجع ِإلَى ربك فَسلْه التخِفيف ُألمِتك ، قَالَ 

أُِمرت : ِبما أُِمرت ؟ فَقَالَ :  ِإلَى موسى ، فَقَالَ فَرجعت: فَرجعت فَوضع عني عشرا ، قَالَ 
ِإنَّ أُمتك ال تستِطيع ذَِلك ، وِإني قَد خبرت الناس قَبلَك وعالَجت : ِبِعشِرين صالٍة ، فَقَالَ 

فَرجعت فَأُِمرت ِبعشِر : سلْه التخِفيف ، قَالَ بِني ِإسراِئيلَ أَشد الْمعالَجِة ، فَارِجع ِإلَى ربك فَ
: أُِمرت ِبعشِر صلَواٍت ، قَالَ : ِبكَم أُِمرت ؟ فَقُلْت : صلَواٍت ، فَرجعت ِإلَى موسى ، فَقَالَ 

اسالن تربخ ي قَدِإناٍت ، ولَوص رشع ِطيعتسال ت كتاِئيلَ ِإنَّ أُمرِني ِإسب تالَجعو لَكقَب 
فَرجعت فَأُِمرت ِبخمِس : أَشد الْمعالَجِة ارِجع ِإلَى ربك فَسلْه التخِفيف ُألمِتك ، قَالَ 

 ِبخمِس صلَواٍت أُِمرت: ِبما أُِمرت ؟ قُلْت : صلَواٍت كُلَّ يوٍم ، فَرجعت ِإلَى موسى ، فَقَالَ 
ِإنَّ أُمتك ال تِطيق خمس صلَواٍت كُلَّ يوٍم وِإني قَد خبرت الناس قَبلَك وعالَجت : ، قَالَ 

قَد  : قُلْت: بِني ِإسراِئيلَ أَشد الْمعالَجِة ، فَارِجع ِإلَى ربك فَسلْه التخِفيف ُألمِتك ، قَالَ 
: فَلَما نفَذَت ناداِني مناِدي : سأَلْت ربي حتى قَِد استحييت ولَِكني أَرضى وأُسلِّم ، قَالَ 

، هذَا لَفْظُ هماٍم ، عن قَتادةَ ، وِفي حِديِث  ِإني قَد أَنفَذْت فَِريضِتي وخفَّفْت عن ِعباِدي
قَد خبرت الناس ، قَالَ : بِن أَِبي عروبةَ ِبنحِوِه ، ولَيس ِفيِه ِذكْر الْحسِن ، وقَالَ مكَانَ سِعيِد 
عن ِعباِدي وجعلْت كُلَّ حسنٍة عشرةَ أَمثَاِلها ، ولَيس ِفي : بلَوت الناس ، وزاد ِفيِه : 

 ِذكِْر الْحسِن وال الْجاروِد ، حدثَنا محمد بن عبيِد اللَِّه بِن الْمناِدي ، قَالَ حِديِث هماٍم أَيضا
 أَنس بن ماِلٍك ، أَنَّ حدثَنا: شيبانُ ، عن قَتادةَ ، قَالَ :  يونس بن محمٍد ، قَالَ حدثَنا: 

دةَ حعصعص نب اِلكم ، ِصيٍف الِْحموع نب دمحا مثَندحِديثَ ِبطُوِلِه ، والْح ذَكَرو ، مثَه
 شيبانُ ، عن قَتادةَ ، ِبِإسناِدِه نحوه ِبطُوِلِه حدثَنا:  أَحمد بن خاِلٍد الْوهِبي ، قَالَ حدثَنا: قَالَ 
 .  

255 دمحا مثَندى ، قَالَ  حيحي نا: بثَندح رمعاِق ، أنبا مزالر دبا )  ح( عثَندحو
 أَِبي ، عن صاِلٍح ِكالهما حدثَنا:  يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد ، قَالَ حدثَنا: الصغاِني ، قَالَ 
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لَما كَذَّبتِني قُريش ِحني   :� ، عن جاِبٍر ، عِن النِبي ، عِن ابِن ِشهاٍب ، عن أَِبي سلَمةَ
 تيثِّلَ ِلي بمأَنْ ي هأَلْتسي وبلَى رع تيأَثْنِر وِفي الِْحج تقِْدِس قُمِت الْميِبي ِإلَى ب ِريأُس

آي ملَه تعأَن لْتعِلي ، فَج ِفعقِْدِس ، فَرِهالْمِإلَي ظُرا أَنأَناِتِه و  .  
أَخبرِني يونس ، عِن : أنبا ابن وهٍب ، قَالَ :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى ، قَالَ 256

يش قُمت لَما كَذَّبتِني قُر :سِمعت جاِبر بن عبِد اللَِّه ، يقُولُ : ابِن ِشهاٍب ، قَالَ أَبو سلَمةَ 
  .  ِفي الِْحجِر ، فَجلَّى اللَّه ِلي بيت الْمقِْدِس ، فَطَِفقْت أُخِبرهم عن آياِتِه وأَنا أَنظُر ِإلَيِه

:  يونس بن محمٍد ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا محمد بن عبيِد اللَِّه بِن الْمناِدي ، قَالَ 257
أَتاه ِجبِريلُ وهو   :�أَنَّ نِبي اللَِّه :  حماد بن سلَمةَ ، عن ثَاِبٍت ، عن أَنِس بِن ماِلٍك حدثَنا

قَةً يلْعب مع الِْغلْماِن ، فَأَخذَه فَصرعه ، فَشق عن قَلِْبِه ، فَاستخرج الْقَلْب ، فَاستخرج ِمنه علَ
هذَا حظُّ الشيطَاِن ِمنك ، ثُم غَسلَه ِفي طَسٍت ِمن ذَهٍب ِبماِء زمزم ، ثُم َألمه ، : ، فَقَالَ 

قُِتلَ ِإنَّ محمدا قَد : ثُم أَعاده ِفي مكَاِنِه ، وجاَء الِْغلْمانُ يسعونَ ِإلَى أُمِه يعِني ِظئْره ، فَقَالُوا 
  . وكُنت أَرى أَثَر الِْمخيِط ِفي صدِرِه : ، قَالَ أَنس  ، فَاستقْبلُوه وهو منتِقع اللَّوِن

 عبد اللَِّه بن وهٍب ، عن حدثَنا:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ صاِحب الشاِفِعي ، قَالَ 258
سِمعت أَنس بن : حدثَِني شِريك بن عبِد اللَِّه بِن أَِبي نِمٍر ، قَالَ :  ِبالٍل ، قَالَ سلَيمانَ بِن

جاَءه ثَالثَةُ نفٍَر قَبلَ أَنْ   ِمن مسِجِد الْكَعبِة أَنه�ماِلٍك يحدثُنا ، عن لَيلَِة أُسِري ِبرسوِل اللَِّه 
ى ِإلَيوحي قِريلُ ، فَشِجب مهِمن الهوفَت ، مزمِبئِْر ز دِعن وهعضفَو لُوهمتى احتح وهكَلِّمي ِه فَلَم

ِجبِريلُ ما بين نحِرِه ِإلَى لَبِتِه حتى فَرج عن صدِرِه وجوِفِه ، فَغسلَه ِمن ماِء زمزم حتى أَنقَى 
ج هردا ِبِه صشةً ، فَحِحكْما وانا ِإميوشحٍب مذَه ِمن ورٍب ِفيِه نذَه ٍت ِمنِبطَس أُِتي ثُم ، فَهو

وجوفَه ، ثُم أَطْبقَه ثُم عرج ِبِه ِإلَى السماِء الدنيا ، فَضرب بابا ِمن أَبواِبها ، فَناداه أَهلُ 
قَد بِعثَ ِإلَيِه ؟ : محمد ، قَالُوا : ومن معك ؟ قَالَ : ِجبِريلُ ، قَالُوا : لسماِء من هذَا ؟ قَالَ ا

مرحبا وأَهال يستبِشر ِبِه أَهلُ السماِء ال يعلَم أَهلُ السماِء ِبما يِريد اللَّه : نعم ، قَالُوا : قَالَ 
مهلِّمعى يتِض حِديثَ  ِفي اَألرالْح ذَكَرو ، .  

 حماد حدثَنا:  أَحمد بن ِإسحاق الْحضرِمي ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ ، قَالَ 259
أُِتيت ِبالْبراِق وهو دابةٌ  : قَالَ �ِه بن سلَمةَ ، عن ثَاِبٍت ، عن أَنِس بِن ماِلٍك ، أَنّ رسولَ اللَّ

 تيب تيى أَتتح هتِكبِفِه ، فَرى طَرهتنم دِعن هاِفرح عضِل ، يغونَ الْبداِر والِْحم قفَو ، ضيأَب
نِبياُء ، فَدخلْت فَصلَّيت ِفيِه ركْعتيِن ، الْمقِْدِس ، فَربطْت الدابةَ ِبالْحلْقَِة الَِّتي يرِبطُ ِبها اَأل
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اخترت : فَأَتاِني ِجبِريلُ ِبِإناٍء ِمن لَبٍن ، وِإناٍء ِمن خمٍر ، فَاخترت اللَّبن ، فَقَالَ ِلي ِجبِريلُ 
حفْتتا ، فَاسيناِء الدما ِإلَى السِبن جرةَ ، فَعالِْفطْر ِريلُ ، فَِقيلَ لَه؟ قَالَ :  ِجب تأَن نا : مأَن

قَد بِعثَ ِإلَيِه ، : وقَد بِعثَ ِإلَيِه ؟ قَالَ : محمد ، ِقيلَ : من معك ؟ قَالَ : ِجبِريلُ ، وِقيلَ 
ع ٍر ، ثُميا ِلي ِبخعدو بحفَر ما ِبآدا ، فَِإذَا أَنلَن ِة فَفُِتحاِء الثَّاِنيمِإلَى الس جر : حفْتتفَاس

وقَد : محمد ، ِقيلَ : ومن معك ؟ قَالَ : ِجبِريلُ ، ِقيلَ : من أَنت ؟ قَالَ : ِجبِريلُ ، فَِقيلَ 
يحيى ، وِعيسى ، فَرحبا : الْخالَِة وقَد بِعثَ ِإلَيِه فَفُِتح لَه ، فَِإذَا أَنا ِبابنِي : بِعثَ ِإلَيِه ؟ قَالَ 

من أَنت ؟ قَالَ : فَاستفْتح ِجبِريلُ ، فَِقيلَ : ودعوا ِلي ِبخيٍر ، ثُم عِرج ِبنا ِإلَى السماِء الثَّاِلثَِة 
قَد بِعثَ ِإلَيِه : بِعثَ ِإلَيِه ؟ قَالَ وقَد : محمد ، ِقيلَ : ومن معك ؟ قَالَ : أَنا ِجبِريلُ ، ِقيلَ : 

 ٍر ، ثُميا ِلي ِبخعدو ، بحِن فَرسالْح طْرش ِطيأُع قَد وِإذَا هو ، فوسا ِبيا فَِإذَا أَنلَن فَفُِتح ،
: أَنا ِجبِريلُ ، ِقيلَ : ن أَنت ؟ قَالَ م: فَاستفْتح ِجبِريلُ ، ِقيلَ : عِرج ِبنا ِإلَى السماِء الراِبعِة 

قَد بِعثَ ِإلَيِه ، فَفُِتح لَنا ، فَِإذَا أَنا : وقَد بِعثَ ِإلَيِه ؟ قَالَ : محمد ، ِقيلَ : ومن معك ؟ قَالَ 
ورفَعناه مكَانا عِليا { :  هِذِه اآليةَ وقَرأَ رسولُ اللَِّه: ِبِإدِريس ، فَرحب ودعا ِلي ِبخيٍر ، قَالَ 

من : فَاستفْتح ِجبِريلُ ، ِقيلَ : ، ثُم عِرج ِبنا ِإلَى السماِء الْخاِمسِة ] 57سورة مرمي آية [} 
قَد : ثَ ِإلَيِه ؟ قَالَ وقَد بِع: محمد ، ِقيلَ : ومن معك ؟ قَالَ : ِجبِريلُ ، ِقيلَ : أَنت ؟ قَالَ 

بِعثَ ِإلَيِه ، فَفُِتح لَنا ، فَِإذَا أَنا ِبهارونَ فَرحب ِلي ودعا ِلي ِبخيٍر ، ثُم عِرج ِبي ِإلَى السماِء 
:  معك ؟ قَالَ ومن: ِجبِريلُ ، ِقيلَ : من أَنت ؟ قَالَ : فَاستفْتح ِجبِريلُ ، ِقيلَ : الساِدسِة 

قَد بِعثَ ِإلَيِه ، فَفُِتح لَنا ، فَِإذَا أَنا ِبموسى فَرحب : وقَد بِعثَ ِإلَيِه ؟ قَالَ : محمد ، ِقيلَ 
:  أَنت ؟ قَالَ من: فَاستفْتح ِجبِريلُ ، ِقيلَ : ودعا ِلي ِبخيٍر ، ثُم عِرج ِبنا ِإلَى السماِء الساِبعِة 

قَد بِعثَ ِإلَيِه ، : وقَد بِعثَ ِإلَيِه ؟ قَالَ : محمد ، ِقيلَ : ومن معك ؟ قَالَ : ِجبِريلُ ، ِقيلَ 
دي وِإذَا هوِر ، ومعِت الْميِإلَى الْب ِندتسم وِإذَا هو ، اِهيمرا ِبِإبا فَِإذَا أَنلَن ٍم فَفُِتحوكُلَّ ي لُهخ

سبعونَ أَلْف ملٍَك ثُم ال يعودونَ ِإلَيِه ، ودعا ِلي ِبخيٍر ، ثُم انتهيت ِإلَى السدرِة الْمنتهى ، 
ِه ما غَِشي تغيرت وِإذَا ثَمرها كَالِْقالِل ، وِإذَا ورقُها كَآذَاِن الِْفيلَِة ، فَلَما غَِشيها ِمن أَمِر اللَّ

 لَيع ضفَرى وحا أَوم ى ِإلَيحا ، فَأَوِنهسح ا ِمنهتعنلِْق اللَِّه أَنْ يخ ِمن دأَح ِطيعتسا يى متح
ما فَرض علَيك : لَ ِفي كُلِّ يوٍم ولَيلٍَة خمِسني صالٍة ، فَنزلْت حتى انتهيت ِإلَى موسى ، فَقَا

 ؟ قُلْت كبلٍَة ، قَالَ : رلَيٍم ووالٍة ِفي كُلِّ يص ِسنيمخ : ِفيفخالت لْهفَس كبِإلَى ر ِجعار
، مهتبرجاِئيلَ ورِني ِإسب تلَوب ي قَدفَِإن ، ِطيقُونَ ذَِلكال ي كتفَِإنَّ أُم ، ِتكقَالَ ُألم  :
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 ي ، فَقُلْتبِإلَى ر تعجى : فَرتح لْتزةً ، فَنسمي خنطَّ عِتي ، فَحأُم نع فِّفي خبا ري
ارِجع ِإلَى ربك : حطَّ عني خمسا ، قَالَ : ما صنعت ؟ قُلْت : انتهيت ِإلَى موسى ، فَقَالَ 

يف ، فَلَم أَزلْ بين ربي وبين موسى حتى جعلَ خمس صلَواٍت ِلكُلِّ صالٍة فَسلْه التخِف
عشرةٌ فَِتلْك عشرةٌ فَِتلْك خمسونَ ، ومن هم ِبحسنٍة فَلَم يعملْها كُِتبت حسنةً واِحدةً فَِإنْ 

ما ، ورشع تا كُِتبِملَهئَةً عيس تا كُِتبِملَهئًا فَِإنْ عيش بكْتي ا لَملْهمعي ئٍَة فَلَميِبس مه ن
ارِجع ِإلَى : ما صنعت ؟ فَأَخبرته ، فَقَالَ : واِحدةً ، فَنزلْت حتى انتهيت ِإلَى موسى ، فَقَالَ 

  .  قَد رجعت ِإلَى ربي حتى استحييت: لْت ربك فَسلْه التخِفيف ، فَقُ
وحدثَنا )  ح( أَبو أَحمد الزبيِري حدثَنا:  حدثَنا بكَّار بن قُتيبةَ الْبكْراِوي ، قَالَ 260

 ماِلك بن ِمغوٍل ، عِن الزبيِر بِن حدثَنا:  يحيى بن آدم ، قَاال حدثَنا: عمار بن رجاٍء ، قَالَ 
لَما أُسِري  :عِدي ، عن طَلْحةَ بِن مصرٍف ، عن مرةَ ، عن عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد ، قَالَ 

ِء الساِدسِة ، وِإلَيها ينتهى ِبما  انتِهي ِبِه ِإلَى ِسدرِة الْمنتهى وِهي ِفي السما�ِبرسوِل اللَِّه 
هبطَ ِمن فَوِقها حتى يقْبض ِمنها ، وِإلَيها ينتهى ِبما عرج ِمن تحِتها حتى يقْبض ِمنها ، قَالَ 

يت فَراشا ِمن ذَهٍب فَرأَ: ، قَالَ  ] 16سورة النجم آية [} ِإذْ يغشى السدرةَ ما يغشى { : 
أُعِطي الصلَواِت الْخمس ، وأُعِطي خواِتيم سورِة الْبقَرِة ، :  ، قُلْت �، فَأُعِطي رسولُ اللَِّه 

اتقِْحمئًا الْميِباللَِّه ش ِركشِتي ال يأُم ِمن اتا مِلم فَرغيةَ ويو أُما أَبثَندا:  ، قَالَ ، حثَندح 
 ماِلك بن ِمغوٍل ِبِإسناِدِه نحوه ، هذَا لَفْظُ يحيى بِن حدثَنا: سهلُ بن عاِمٍر الْبجِلي ، قَالَ 

ض ِبها ، وقَالَ ِإلَيها ينتهى ِبما عِرج ِمن اَألرواِح ويقْب :آدم ، وزاد ِفيِه أَبو أَحمد ، فَقَالَ 
 ِعندها ثَالث لَم يعطَهن نِبي قَبلَه ، فُِرض علَيِه خمس صلَواٍت وجِعلَت �أُعِطي رسولُ اللَِّه 
  .  ِبخمِسني صالٍة
أنبا معمر : زاِق ، قَالَ  عبد الرحدثَنا:  حدثَنا ِإسحاق بن ِإبراِهيم الصنعاِني ، قَالَ 261

  :�قَالَ النِبي : وأَخبرِني سِعيد بن الْمسيِب ، عن أَِبي هريرةَ ، قَالَ : ، عِن الزهِري ، قَالَ 
ِرب رِجلُ الرأِْس مضطَ: فَنعته ، فَِإذَا رجلٌ حِسبته قَالَ : ِحني أُسِري ِبِه ، لَِقيت موسى ، قَالَ 

ربعةُ أَحمر كَأَنه :  ، فَقَالَ �ولَِقيت ِعيسى ، نعته النِبي : كَأَنه ِمن ِرجاِل شنوَءةَ ، قَالَ 
ِفي : نائَيِن وأُِتيت ِبِإ: ورأَيت ِإبراِهيم وأَنا أَشبه ولَِدِه ِبِه ، قَالَ : خرج ِمن ِدمياٍس ، قَالَ 

خذْ أَيهما ِشئْت ، فَأَخذْت اللَّبن فَشِربته ، فَِقيلَ : أَحِدِهما لَبن ، وِفي اآلخِر خمر ، فَِقيلَ ِلي 
كتأُم تغَو ، رمالْخ ذْتأَخ لَو كا ِإنةَ أَمالِْفطْر تبأَص ِة أَوِللِْفطْر ِديتا ِلي هو ، اسميلد :
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 اممح .  
أَخبرِني اللَّيثُ ، :  ابن وهٍب ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى ، قَالَ 262

َألنِبياُء ، عِرض علَي ا : قَالَ �أَنَّ أَبا الزبيِر حدثَه ، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
 بفَِإذَا أَقْر ميرم نى ابِعيس تأَيروَءةَ ، وناِل شِرج ِمن هاِل كَأَنجالر ِمن برى ضوسفَِإذَا م

ي نفْسه ، من رأَيت ِبِه شبها عروةُ ، ورأَيت ِإبراِهيم فَِإذَا أَقْرب من رأَيت شبها صاِحبكُم يعِن
  .  ورأَيت ِجبِريلَ فَِإذَا أَقْرب من رأَيت ِبِه شبها ِدحيةُ بن خِليفَةَ

وحدثَنا ابن أَِبي مسرةَ ، )  ح( ابن وهٍب حدثَنا:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ ، قَالَ 263
 اللَّيثُ بن سعٍد ، أَنَّ أَبا الزبيِر أَخبره ، عن جاِبِر بِن عبِد حدثَنا:  قَاال  الْمقِْري ،حدثَنا: قَالَ 

عِرض علَي اَألنِبياُء ، فَِإذَا موسى ضرب ِمن الرجاِل كَأَنه ِمن  : قَالَ �اللَّهِ  ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
روَءةَ ، وناِل شوٍد ، ِرجعسم نةُ بورا عهبِبِه ش تأَير نم بفَِإذَا أَقْر ميرم نى ابِعيس تأَي

ورأَيت ِإبراِهيم فَِإذَا أَنا أَقْرب من رأَيت ِبِه شبها صاِحبكُم يعِني نفْسه ، ورأَيت ِجبِريلَ فَِإذَا 
 تأَير نم بةُأَقْريا ِدحهبِبِه ش  .  

 أَبو وحدثَنا)  ح( أَبو داود الطَّياِلِسي حدثَنا:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن الْبصِري ، قَالَ 264
 حدثَنا:  ، قَاال  سريج بن النعماِن الْجوهِريحدثَنا: أُميةَ ، وأَبو الْحسِن الْميموِني ، قَاال 

عبد الْعِزيِز بن عبِد اللَِّه بِن أَِبي سلَمةَ الْماِجشونُ ، عن عبِد اللَِّه بِن الْفَضِل ، عن أَِبي سلَمةَ 
 وأَنا ِفي الِْحجِر لَقَد رأَيتِني  :�قَالَ رسولُ اللَِّه : بِن عبِد الرحمِن ، عن أَِبي هريرةَ ، قَالَ 

وقُريش تسأَلُِني عن مسراي ، فَسأَلُوِني عن أَشياَء ِمن بيِت الْمقِْدِس لَم أُثِْبتها ، فَكُِربت كَربا 
ٍء ِإال أَنبأْتهم ِبِه ، وقَد فَما يسأَلُوِني عن شي: ما كُِربت ِمثْلَه ، فَرفَعه اللَّه ِلي أَنظُر ِإلَيِه ، قَالَ 

 ِمن هكَأَن دعج برلٌ ضجلِّي ، فَِإذَا رصي ى قَاِئموساِء فَِإذَا مِبياَألن ٍة ِمناعمِني ِفي جتأَير
بن مسعوٍد الثَّقَِفي ، ِرجاِل شنوَءةَ ، ورأَيت ِعيسى قَاِئما يصلِّي أَقْرب الناِس ِبِه شبها عروةُ 

وِإذَا ِإبراِهيم قَاِئم يصلِّي أَشبه الناِس ِبِه صاِحبكُم يعِني نفْسه ، فَحانِت الصالةُ وأَممتهم فَلَما 
ِر فَسلِّم علَيِه ، فَالْتفَت يا محمد ، هذَا ماِلك خاِزنُ النا: فَرغْت ِمن الصالِة ، قَالَ ِلي قَاِئلٌ 

 أَحمد بن خاِلٍد الْوهِبي ، قَالَ حدثَنا: ، حدثَنا ِعمرانُ بن بكَّاٍر ، قَالَ  ِإلَيِه فَبدأَِني ِبالسالِم
عةَ الْهاِشِمي ، عن أَِبي سلَمةَ ، عن عبد الْعِزيِز بن أَِبي سلَمةَ ، عن عبِد اللَِّه بِن الْفَضِل بِن رِبي

  .  ، فَذَكَر ِمثْلَه �قَالَ رسولُ اللَِّه : أَِبي هريرةَ ، قَالَ 
 اللَّيثُ ، عن عقَيٍل ، عِن حدثَنا:  قُتيبةُ ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا الْميموِني ، قَالَ 265
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ع ، ِريهولَ اللَِّه الزسِد اللَِّه ، أَنّ ربِن عاِبِر بج نِن ، عمحِد الربِن عةَ بلَمأَِبي س قَالَ �ن : 
 نع مهِبرأُخ قِْدِس ، فَطَِفقْتالْم تيِلي ب ال اللَّهِر ، فَجِفي الِْحج تقُم شيِني قُرتا كَذَّبلَم

ظُرا أَنأَناِتِه وِهآيِإلَي   .  
   
  

مبتدأُ أَبواٍب ِفي الرد علَى الْجهِميِة ، وبياِن أَنَّ الْجنةَ مخلُوقَةٌ ، وأن النيب صلي اهللا عليه 
وسلم دخلها ، وأا فوق السموات واألرض ، وأن السدرة املنتهي فوقها ، وأن اهللا فوقها ، 

 إليها ، وأنه دنا من رب العزة ورب العزة دنا منه قاب وأن النيب صلي اهللا عليه وسلم انتهى
قوسني أو أدين ، وأن ما غشي السدرة من األلوان كان من نوره تبارك وتعايل ، وأن الكوثر 
الذي أعطي حممد صلي اهللا عليه وسلم هو خملوق وموجود ، وهو ر من ماء ترابه املسك ، 

 عهد النيب صلي اهللا عليه وسلم من أمته مل وصفة احلوض ومائة ، وأن من بدل ما كان علي
يرد حوضه ، وأن النيل والفرات أصلهما يف السماء ، وإثبات صريف األقالم فوق السموات 

  السبع ، وأن موسي رفع فوق األنبياء بكالمه تبارك وتعايل
 سفْيانُ حدثَنا: يِدي ، قَالَ  الْحمحدثَنا:  حدثَنا حمدانُ بن الْجنيِد الدقَّاق ، قَالَ 266
سِمعت الْمِغريةَ بن :  ابن أَبجر ، ومطَرف بن طَِريٍف ، سِمعا الشعِبي ، يقُولُ حدثَنا: ، قَالَ 

هِل الْجنِة أَدنى منِزلَةً ؟ أَي أَ: ِإنَّ موسى سأَلَ ربه ، قَالَ   :�شعبةَ ، رفَعه ِإلَى رسوِل اللَِّه 
كَيف : ادخِل الْجنةَ ، فَيقُولُ : رجلٌ يِجيُء بعد ما دخلَ أَهلُ الْجنِة الْجنةَ ، فَيقَالُ لَه : قَالَ 

 قَالُ لَه؟ فَي ذَاِتِهمذُوا أَخأَخو ماِزلَهنلُوا مزن قَدى أَنْ: وضرأَفَت ِلٍك ِمنا كَانَ ِلمم كُونَ لَكي 
ذَِلك لَك ومع هذَا ما اشتهت نفْسك : نعم ، أَي رب ، فَيقَالُ : ملُوِك الدنيا ؟ فَيقُولُ 

 ِإياها أَردت :أَي رب فَأَي أَهِل الْجنِة أَرفَع منِزلَةً ؟ قَالَ : ولَذَّت عينك ، قَالَ موسى 
 مهنع ثُكدأُحسو : تِمعال أُذُنٌ سو أَتر نيا فَال عهلَيع تمتخِدي ، وِبي مهتامكَر تسغَر

رِة فَال تعلَم نفْس ما أُخِفي لَهم ِمن قُ{ : وال خطَر علَى قَلِْب بشٍر ، وذَِلك ِفي ِكتاِب اللَِّه 
  .   ]17سورة السجدة آية [} أَعيٍن جزاًء ِبما كَانوا يعملُونَ 

:  ابن وهٍب ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى ، وأَبو عبيِد اللَِّه ، قَاال 267
: كَانَ أَبو ذَر حدثَ : ٍك أَخبره ، قَالَ أَخبرِني يونس ، عِن ابِن ِشهاٍب ، عن أَنِس بِن ماِل

فُرج سقْف بيِتي وأَنا ِبمكَّةَ ، فَنزلَ ِجبِريلُ فَفَرج صدِري ، ثُم  : قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَِّه 
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ميانا ، فَأَفْرغَها ِفي صدِري ، غَسلَه ِبماِء زمزم ، ثُم جاَء ِبطَسٍت ِمن ذَهٍب ممتِلٍئ ِحكْمةً وِإ
ثُم أَطْبقَه ، ثُم أَخذَ ِبيِدي ، فَعرج ِبي ِإلَى السماِء ، فَلَما ِجئْنا السماَء ، قَالَ ِجبِريلُ ِلخاِزِن 

: هلْ معك أَحد ؟ قَالَ : ا هذَا ِجبِريلُ ، قَالُو: من هذَا ؟ قَالَ : افْتح ، قَالَ : السماِء الدنيا 
نعم ، وفُِتح ، فَلَما علَونا السماَء الدنيا ِإذَا : أُرِسلَ ِإلَيِه ؟ قَالَ : نعم ، مِعي محمد ، قَالَ 

مرحبا : ِه بكَى ، قَالَ رجلٌ عن يِميِنِه أَسِودةٌ ، وعن يساِرِه أَسِودةٌ ، فَِإذَا نظَر ِقبلَ ِشماِل
هذَا آدم ، وهِذِه : يا ِجبِريلُ من هذَا ؟ قَالَ : قُلْت : ِبالنِبي الصاِلِح واالبِن الصاِلِح ، قَالَ 

 ، واَألسِودةُ الَِّتي عن اَألسِودةُ عن يِميِنِه وعن ِشماِلِه نسم بِنيِه ، فَأَهلُ الْيِمِني هم أَهلُ الْجنِة
ثُم عرج : ِشماِلِه أَهلُ الناِر ، فَِإذَا نظَر ِقبلَ يِميِنِه ضِحك ، وِإذَا نظَر ِقبلَ ِشماِلِه بكَى ، قَالَ 

ه خاِزنها ِمثْلَ ما قَالَ افْتح ، فَقَالَ لَ: فَقَالَ ِلخاِزِنها : ِبي ِجبِريلُ حتى أَتى السماَء الثَّاِنيةَ 
حا فَفَتيناِء الدماِزنُ السخ  سقَالَ أَن ، : ، ِريسِإدو ، ماِت آداومِفي الس دجو هأَن فَذَكَر

 قَد هأَن رغَي ، ماِزلُهنكَانَ م فكَي ثِْبتي لَمو ، اِهيمرِإبى ، وِعيسى ، ووسمو ذَكَر:  قَد هأَن
 �فَلَما مر رسولُ اللَِّه : وجد آدم ِفي السماِء الدنيا ، وِإبراِهيم ِفي السماِء الساِدسِة ، قَالَ 

من :  ، فَقُلْت ثُم مر: مرحبا ِبالنِبي الصاِلِح واَألِخ الصاِلِح ، قَالَ : وِجبِريلُ ِبِإدِريس ، قَالَ 
مرحبا ِبالنِبي الصاِلِح واَألِخ : ثُم مررت ِبموسى ، قَالَ : هذَا ِإدِريس ، قَالَ : هذَا ؟ قَالَ 

ثُم مررت ِبِعيسى ، فَقَالَ : هذَا موسى ، قَالَ : من هذَا ؟ قَالَ : قُلْت : قَالَ : الصاِلِح ، قَالَ 
: هذَا ِعيسى ، قَالَ : من هذَا ؟ قَالَ : قُلْت : مرحبا ِبالنِبي الصاِلِح واَألِخ الصاِلِح ، قَالَ : 

من هذَا ؟ : قُلْت : مرحبا ِبالنِبي الصاِلِح واالبِن الصاِلِح ، قَالَ : ثُم مررت ِبِإبراِهيم ، قَالَ 
وأَخبرِني ابن حزٍم ، أَنَّ ابن عباٍس ، وأَبا حبةَ : ، قَالَ ابن ِشهاٍب  ذَا ِإبراِهيمه: قَالَ 

ثُم عِرج ِبي حتى ظَهرت ِبمستوى أَسمع ِفيِه   :�قَالَ رسولُ اللَِّه : اَألنصاِري كَانا يقُوالِن 
فَفَرض اللَّه علَى   :�قَالَ رسولُ اللَِّه : ابن حزٍم ، وأَنس بن ماِلٍك ، قَالَ  صِريف اَألقْالِم

ما فَرض : فَرجعت ِبذَِلك حتى أَمر ِبموسى ، فَقَالَ موسى : أُمِتي خمِسني صالٍة ، قَالَ 
 ؟ قُلْت ِتكلَى أُمع كبِس: رمخ ِهملَيع ضى فَروسالٍة ، قَالَ ِلي مص فَِإنَّ : ني ، كبر اِجعفَر

: أُمتك ال تِطيق ذَِلك ، فَراجعت ربي فَوضع شطْرها ، فَرجعت ِإلَى موسى فَأَخبرته ، قَالَ 
ِهي خمس ، وِهي : ربي ، فَقَالَ فَراجعت : راِجع ربك ، فَِإنَّ أُمتك ال تِطيق ذَِلك ، قَالَ 

: راِجع ربك ، فَقُلْت : فَرجعت ِإلَى موسى ، فَقَالَ : خمسونَ ال يبدلُ الْقَولُ لَدي ، قَالَ 
 فَغِشيها أَلْوانٌ ال ثُم انطَلَق ِبي حتى نأِْتي ِسدرةَ الْمنتهى ،: قَِد استحييت ِمن ربي ، قَالَ 
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  .  ثُم أُدِخلْت الْجنةَ فَِإذَا ِفيها جناِبذُ اللُّؤلُِؤ وِإذَا ترابها الِْمسك: أَدِري ما ِهي ، قَالَ 
ن عقَيٍل ،  سالمةُ بن روٍح ، عحدثَنا:  حدثَنا محمد بن عبِد الْعِزيِز اَأليِلي ، قَالَ 268

حدثَِني أَبو ذَر : حدثَِني أَنس بن ماِلٍك اَألنصاِري ، قَالَ : حدثَِني ابن ِشهاٍب ، قَالَ : قَالَ 
ِري فُِرج سقْف بيِتي وأَنا ِبمكَّةَ ، فَنزلَ ِجبِريلُ فَفَرج صد : قَالَ �الِْغفَاِري ، أَنّ رسولَ اللَِّه 

، ثُم غَسلَه ِبماٍء ِمن ماِء زمزم ، ثُم جاَء ِبطَسٍت ِمن ذَهٍب مملُوًءا ِحكْمةً وِإميانا فَأَفْرغَها ِفي 
ِلِه عن يِميِنِه وعن ِشما: ، ثُم ذَكَر الْحِديثَ ِبِمثِْل حِديِث يونس ِبتماِمِه ، ِإال أَنه قَالَ  صدِري

  . ولَم يقُلْ نسمةً فَقَطْ 
 حدثَنا:  حدثَنا محمد بن ِإسحاق السجِزي ، وِإسحاق بن ِإبراِهيم الدبِري ، قَاال 269

فُِرضت علَى  :قَالَ أنبا معمر ، عِن الزهِري ، أَخبرِني أَنس بن ماِلٍك ، : عبد الرزاِق ، قَاال 
 ِبيالن� وِدين ا ، ثُمسمخ ِعلَتى جتح تِقصن ثُم ، ِسنيمخ اتلَوِبِه الص ِريلَةَ أُسا :  لَيي

ِسنيمِس خمِذِه الْخِبه ِإنَّ لَكو ، يلُ لَدلُ الْقَودبال ي هِإن ، دمحم  .  
270ثَندانَ ، قَالَ  حملَيس نب ِبيعا: ا الرثَندِن ِبالٍل ، قَالَ حانَ بملَيس نٍب ، عهو ناب  :

سِمعت أَنس بن ماِلٍك يحدثُنا عن لَيلَةَ أُسِري ِبرسوِل : حدثَِني شِريك بن أَِبي نِمٍر ، قَالَ 
هذَا أَبوك فَسلِّم علَيِه ، فَرد : ي السماِء الدنيا آدم ، فَقَالَ لَه ِجبِريلُ فَوجد ِف : قَالَ �اللَِّه 

مرحبا ِبك وأَهال يا بني ، فَِنعم االبن أَنت ، فَِإذَا هو ِفي السماِء الدنيا ِبنهريِن : علَي ، فَقَالَ 
هذَا النيلُ والْفُرات عنصرهما ، ثُم مضى ِبِه ِفي : ما هذَاِن يا ِجبِريلُ ، قَالَ : لَ يطَِّرداِن ، فَقَا

 كِمس وفَِإذَا ه ، هابرت مشي بٍد فَذَهجربزلٍُؤ ولُؤ ِمن رِه قَصلَيع رٍر آخها فَِإذَا ِبنيناِء الدمالس
هذَا الْكَوثَر الَِّذي خبأَ لَك ربك ، ثُم عِرج ِبي ِإلَى :  ِجبِريلُ ، ما هذَا النهر ؟ قَالَ يا: ، قَالَ 

السماِء الثَّاِنيِة ، فَقَالَت لَه الْمالِئكَةُ ِمثْلَ ما قَالَت لَه ِفي اُألولَى ، وذَكَر ِقصةَ السمواِت ، قَالَ 
سماٍء ِفيها أَنِبياُء قَد سماهم أَنس ، فَوعيت ِمنهم ِإدِريس ، وهارونَ ، وِإبراِهيم ِفي وكُلُّ : 

لَم أَظُن أَنْ يرفَع علَي أَحد : الساِدسِة ، وموسى ِفي الساِبعِة ِبفَضِل كَالِمِه اللَّه ، فَقَالَ موسى 
 ِبِه ِفيما ال يعلَمه ِإال اللَّه حتى جاَء ِبِه ِسدرةَ الْمنتهى ، ودنا الْجبار رب الِْعزِة تبارك ، ثُم عال

وتعالَى ، فَتدلَّى حتى كَانَ ِمنه قَاب قَوسيِن أَو أَدنى فَأَوحى اللَّه ِفيما أَوحى خمِسني صالٍة 
يا محمد ، ما عِهد : ى أُمِتِه كُلَّ يوٍم ولَيلٍَة ، ثُم هبطَ حتى بلَغَ موسى ، فَاحتبسه ، فَقَالَ علَ

ِإنَّ أُمتك ال : عِهد ِإلَي خمِسني صالٍة علَى أُمِتي كُلَّ يوٍم ولَيلٍَة ، قَالَ : ِإلَيك ربك ؟ قَالَ 
ت ارأَشو ِفي ذَِلك هِشريتسي هِريلَ كَأَنِإلَى ِجب فَتفَالْت ، مهنعو كنع فِّفخفَلْت ِجعفَار ، ِطيعتس
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ب يا ر: ِإلَيِه أَنْ نعم ِإنْ ِشئْت ، فَعال ِبِه ِجبِريلُ حتى أَتى ِإلَى الْجباِر وهو ِفي مكَاِنِه ، فَقَالَ 
، خفِّف عنا ، فَِإنَّ أُمِتي ال تستِطيع هذَا ، فَوضع عنه عشر صلَواٍت ، ثُم رجع ِإلَى موسى 
 دِعن هسبتاح اٍت ، ثُملَوِس صمِإلَى خ ارى صتِه حبى ِإلَى روسم هددرلْ يزي فَلَم هسبتفَاح

يا محمد قَد راودت بِني ِإسراِئيلَ علَى أَدنى ِمن هِذِه الْخمِس فَضيعوه : سِة ، فَقَالَ الْخاِم
 كنع فِّفخفَلْي ِجعا ، فَاراعمأَسا ، وارصأَبا ، وقُلُوبا ، وادسأَج فعأَض كتأُمو ، كُوهرتو

ك يلْتِفت ِإلَى ِجبِريلَ ِليِشري علَيِه فَال يكْره ذَِلك ِجبِريلُ ، فَيرفَعه فَرفَعه ِعند ربك ، كُلُّ ذَِل
يا رب ، ِإنَّ أُمِتي ِضعاف أَجسامهم ، وقُلُوبهم ، وأَسماعهم ، وأَبصارهم : الْخاِمسِة ، فَقَالَ 

نع فِّفا ، فَقَالَ ، فَخ : سمخ ِهياِب ، والِْكت ونَ ِفي أُمسمخ ِهي يلُ لَدلُ الْقَودبي ال يِإن
خفَّف عنا أَعطَانا ِبكُلِّ حسنٍة عشر : كَيف فَعلْت ؟ فَقَالَ : علَيك فَرجع ِإلَى موسى ، فَقَالَ 

اودت بِني ِإسراِئيلَ علَى أَدنى ِمن هذَا فَتركُوه فَارِجع فَلْتخفِّف عنك قَد ر: أَمثَاِلها ، قَالَ 
  .  فَاهِبطْ ِبسِم اللَِّه: قَِد استحييت ِمن ربي ِمما أَختِلف ِإلَيِه ، قَالَ : أَيضا ، قَالَ 
:  مؤملُ بن الْفَضِل ، قَالَ حدثَنا: ٍري الْحراِني ، قَالَ  حدثَنا محمد بن يحيى بِن كَِث271

:  مروانُ بن معاِويةَ ، عن أَِبي ماِلٍك اَألشجِعي ، عن أَِبي حاِزٍم ، عن أَِبي هريرةَ ، قَالَ حدثَنا
 ِبيلَةَ ِإ  :�قَالَ النأَي ِمن دعِضي أَبوح لَى ِمنأَحالثَّلِْج ، و ا ِمناضيب دأَش وهنَ ، ودلَى ع

الْعسِل ، وآلِنيته أَكْثَر ِمن عدِد النجوِم ، وِإني َألصد الناس عنه كَما يصد الرجلُ ِإِبلَ الناِس 
نعم ، لَكُم ِسيما لَيست َألحٍد ِمن : ا رسولَ اللَِّه ؟ قَالَ وتعِرفُنا يومِئٍذ ي: عن حوِضِه ، قُلْنا 

 يعقُوب حدثَنا: ، حدثَنا محمد بن كَِثٍري ، قَالَ  اُألمِم تِردونَ علَي غُرا محجِلني ِمن الْوضوِء
مر ، عن سعِد بِن طَاِرٍق ، عن أَِبي حاِزٍم ، عن أَِبي  أَبو خاِلٍد اَألححدثَنا: بن كَعٍب ، قَالَ 
 ِبيِن النةَ ، عريرِوِه �هحِبن  .  

وِفيما قَرأْت علَى عبِد اللَِّه بِن ناِفٍع ، :  وحدثَنا محمد بن يحيى النيسابوِري ، قَالَ 272
طَرثَِنيِه مدحأَِبي و نأَِبيِه ، ع نِن ، عمحِد الربِن عالِء بِن الْعاِلٍك ، عم نِد اللَِّه ، عبع نب ف

السالم علَيكُم دار قَوٍم مؤِمِنني وِإنا  : خرج ِإلَى الْمقْبرِة ، فَقَالَ �هريرةَ ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
 اَء اللَّها ، قَالُوا ِإنْ شنانوِإخ تأَير ي قَدأَن تِددالِحقُونَ ، و ا : ِبكُمنولَ اللَِّه أَلَسسر

كَيف تعِرف من : بلْ أَنتم أَصحاِبي ، وِإخواننا الَِّذين لَم يأْتوا بعد ، قَالُوا : ِبِإخواِنك ؟ قَالَ 
أَرأَيت لَو كَانت ِلرجٍل خيلٌ غُر محجلَةٌ ِفي خيٍل دهٍم بهٍم أَال :  قَالَ لَم تر ِمن أُمِتك ؟
فَِإنهم يأْتونَ يوم الِْقيامِة غُرا محجِلني ِمن الْوضوِء ، وأَنا : بلَى ، قَالَ : يعِرف خيلَه ؟ قَالُوا 
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!  فَلَيذَادنَّ الرجلُ عن حوِضي كَما يذَاد الْبِعري الضالُّ أُناِديِهم أَال هلُم فَرطُهم علَى الْحوِض
 لُمقَالُ !أَال هلُوا ، فَأَقُولُ : َ يدب قَد مهقًا: ِإنحقًا ، فَسحقًا ، فَسحقَالَ  فَس ، سونا يثَندح ،

 ابن أَِبي حدثَنا: مالكا حدثَه ِبِإسناِدِه ِمثْلَه ، حدثَنا الصغاِني ، قَالَ أنبا ابن وهٍب ، أن : 
أَخبرِني الْعالُء بن عبِد الرحمِن ، : أنبا محمد بن جعفَِر بِن أَِبي كَِثٍري ، قَالَ : مريم ، قَالَ 

  . سحقًا سحقًا : لُ ِبِإسناِدِه ِمثْلَه ، فَأَقُو
بيانُ ضِحِك اللَِّه تبارك وتعالَى ِمن عبِدِه وِإلَى عِبيِدِه ، وإن أول من يدخل اجلنه تكون 

  وجوهم علي صورة القمر ، مث من دخلها بعدهم نور وجوهم دون نور من تقدمهم
:  ِإبراِهيم بن محمِد بِن عرعرةَ ، قَالَ ثَناحد:  حدثَنا أَبو زرعةَ الراِزي ، قَالَ 273

أَخبرِني أَبو الزبيِر ، أَنه سِمع جاِبر بن :  ابن جريٍج ، قَالَ حدثَنا:  أَبو عاِصٍم ، قَالَ حدثَنا
 يوم الِْقيامِة علَى كَذَا وكَذَا ، انظُر أَي ذَِلك نحن نِجيُء :عبِد اللَِّه يسأَلُ عِن الْوروِد ، فَقَالَ 

فَوق الناِس فَتدعى اُألمم ِبأَوثَاِنها وما كَانت تعبد اَألولَ فَاَألولَ ، ثُم يأِْتينا ربنا تبارك وتعالَى 
فَيتجلَّى لَهم : أَنا ربكُم ، قَالَ : فَيقُولُ : ننتِظر ربنا ، قَالَ : من تنتِظرونَ ؟ فَنقُولُ : ، فَيقُولُ 
  .  يضحك:  يقُولُ �سِمعت رسولَ اللَِّه : ، قَالَ 

ن  حجاج بحدثَنا:  يحيى بن مِعٍني ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا عباس الدوِري ، قَالَ 274
: وحدثَِني عبد اللَِّه بن أَحمد بِن حنبٍل ، وأَحمد أخي ، قَاال )  ح(محمٍد ، عِن ابِن جريٍج 

 أَبو حدثَنا:  ابن جريٍج ، قَالَ حدثَنا:  روح ، قَالَ حدثَنا:  ِإسحاق بن منصوٍر ، قَالَ حدثَنا
وِد ، فَقَالَ الزرِن الْوأَلَ عسِد اللَّهِ  يبع نب اِبرج ِمعس هِر ، أَنيب : ِة ، فَذَكَرامِم الِْقيوي نحن

 ، �سِمعت رسولَ اللَِّه : ِمثْلَه ، فَيقُولُونَ حتى ننظُر ِإلَيك ، فَيتجلَّى لَهم يضحك ، قَالَ 
حتى يبدو لَهواته أَو أَضراسه فَينطَِلق ربهم فَيتِبعونه ويعطَى كُلُّ ِإنساٍن ِمنهم مناِفق أَو  :يقُولُ 

 كسحو كَالِليب منهِر جلَى ِجسعو هونِبعتي ا ، ثُمهوحةً نكَِلم ى ، أَوشغتا وورن ِمنؤم
ٍة ترملُ زو أَوجنونَ ، فَيِمنؤو الْمجني ثُم ، اِفِقنينالْم ورطْفَأُ ني ثُم ، اَء اللَّهش نذُ مأْخ

وجوههم كَالْقَمِر لَيلَةَ الْبدِر سبعونَ أَلْفًا ال يحاسبونَ ، ثُم الَِّذين يلُونهم كَأَضوِأ نجٍم ِفي 
ال ِإلَه ِإال : لسماِء ، ثُم كَذَِلك ، ثُم تِحلُّ الشفَاعةُ ، فَيشفَعونَ حتى يخرج ِمن الناِر من قَالَ ا

لُ الْجلُ أَهعجيِة وناِء الْجلُونَ ِبِفنعجةً ، فَيِعريِزنُ شا يِر ميالْخ كَانَ ِفي قَلِْبِه ِمنو ، ِة اللَّهن
يرشونَ علَيِهم الْماَء ، ثُم ينبتونَ نبات الشيِء ِفي السيِل فَيذْهب حراقُه ، ثُم يسِئلُ حتى 

  . ، هذَا لَفْظُ حِديِث روٍح  يجعلَ لَهم الدنيا وعشرةَ أَمثَاِلها
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 شعبةُ ، عن محمِد بِن حدثَنا:  أَبو الْوِليِد ، قَالَ حدثَنا :  أَبو أُميةَ ، قَالَحدثَنا 275
يدخلُ الْجنةَ ِمن أُمِتي سبعونَ أَلْفًا   :�قَالَ رسولُ اللَِّه : ِزياٍد ، سِمعت أَبا هريرةَ ، يقُولُ 

سولَ اللَِّه ، ادع اللَّه أَنْ يجعلَِني ِمنهم ، فَدعا لَه ، فَقَام يا ر: ، فَقَالَ عكَّاشةُ  ِبغيِر ِحساٍب
 سبقَك ِبها عكَّاشةُ :يا رسولَ اللَِّه ، ادع اللَّه أَنْ يجعلَِني ِمنهم ، فَقَالَ : رجلٌ آخر ، فَقَالَ 

 غُندر ، عن شعبةَ ِبِمثِْلِه ، حدثَنا أَبو حدثَنا: لَف ، قَالَ  خحدثَنا: ، حدثَنا الصغاِني ، قَالَ 
 الرِبيع بن مسِلٍم ، عن محمِد بِن حدثَنا:  محمد بن كَِثٍري ، قَالَ حدثَنا: داود الْحراِني ، قَالَ 

  .  ِبنحِوِه �لنِبي ِزياٍد ، عن أَِبي هريرةَ ، عِن ا
أَخبرِني يونس ، عِن : أنبا ابن وهٍب ، قَالَ :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى ، قَالَ 276

ِه سِمعت رسولَ اللَّ: أَخبرِني ابن الْمسيِب ، أَنَّ أَبا هريرةَ حدثَه ، قَالَ : ابِن ِشهاٍب ، قَالَ 
يدخلُ الْجنةَ ِمن أُمِتي زمرةٌ هم سبعونَ أَلْفًا يِضيُء وجوههم ِإضاَءةُ الْقَمِر لَيلَةَ  : ، يقُولُ �
ا رسولَ ي: فَقَام عكَّاشةُ بن ِمحصٍن اَألسِدي يرفَع نِمرةً علَيِه ، فَقَالَ : ، قَالَ أَبو هريرةَ  الْبدِر

، ثُم قَام رجلٌ  اللَّهم اجعلْه ِمنهم  :�اللَِّه ، ادع اللَّه أَنْ يجعلَِني ِمنهم ، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
 ها عكَّاشةُسبقَك ِب :يا رسولَ اللَِّه ، ادع اللَّه أَنْ يجعلَِني ِمنهم ، فَقَالَ : ِمن اَألنصاِر ، فَقَالَ 

)  ح(أنبا شعيب ، عِن الزهِري :  أَبو الْيماِن ، قَالَ حدثَنا: ، حدثَنا أَبو الْجماِهِر ، قَالَ 
أَِخي  ِإبراِهيم بن حمزةَ ، عِن الدراورِدي ، عِن ابِن حدثَنا: وحدثَنا ِإسماِعيلُ الْقَاِضي ، قَالَ 

  . الزهِري ، عِن الزهِري ، ِبِإسناِدِه نحوه ، حِديثُ شعيٍب ِبِمثِْلِه سواٌء ، واآلخر ِبنحِوِه 
أنبا أَبو : أنبا ابن أَِبي مريم ، قَالَ :  حدثَنا محمد بن ِإسحاق الصغاِني ، قَالَ 277

دمحانَ مٍف ، قَالَ غَسطَرم نب  : ِبيٍد ، أَنّ النعِن سِل بهس ناِزٍم ، عو حثَِني أَبدقَالَ �ح 
لَيدخلَن الْجنةَ ِمن أُمِتي سبعونَ أَلْفًا ، أَو سبعِمائَِة أَلٍْف ، شك أَبو حاِزٍم ِفي أَحِد الْعدديِن  :

ِخذٌ بعضهم ِببعٍض حتى يدخلَ أَولُهم وآِخرهم الْجنةَ ، ووجوههم علَى ، متماِسكُونَ آ
  .  صورِة الْقَمِر لَيلَةَ الْبدِر

  عبد الْعِزيِزحدثَنا: أنبا أَحمد بن محمٍد الْمكِّي ، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني ، قَالَ 278
يدخلُ ِمن أُمِتي  : قَالَ �بن أَِبي حاِزٍم ، عن أَِبيِه ، عن سهِل بِن سعٍد ، أَنّ رسولَ اللَِّه 

متماِسكُونَ بعضهم آِخذٌ ِبيِد بعٍض : سبعونَ أَلْفًا ، أَو سبعِمائَِة أَلٍْف ال أَدِري أَي ذَِلك ، قَالَ 
  .   أَولُهم حتى يدخلَ آِخرهم ، وجوههم علَى ضوِء الْقَمِر لَيلَةَ الْبدِر، ال يدخلُ
أنبا حماد :  يِزيد بن هارونَ ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا محمد بن الْجنيِد الدقَّاق ، قَالَ 279
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 �ِني ، عن أَنِس بِن ماِلٍك ، عن عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد ، عِن النِبي بن سلَمةَ ، عن ثَاِبٍت الْبنا
ِإنَّ آِخر من يدخلُ الْجنةَ لَرجلٌ يمِشي علَى الصراِط فَينكَب مرةً ويمِشي مرةً وتسفَعه  :قَالَ 

تبارك الَِّذي نجاِني ِمنها لَقَد أَعطَاِني اللَّه : لصراطَ الْتفَت ِإلَيها ، فَقَالَ النار مرةً ، فَِإذَا جاوز ا
يا رب ، : فَترفَع لَه شجرةٌ فَينظُر ِإلَيها فَيقُولُ : مالَم يعِط أَحدا ِمن اَألوِلني واآلِخِرين ، قَالَ 

يا عبِدي ، فَلَعلِّي ِإنْ : ِه الشجرِة فَأَستِظلَّ ِبِظلِّها وأَشرب ِمن ماِئها ، فَيقُولُ أَدِنِني ِمن هِذ
ال يارب ، ويعاِهده أَنْ ال يسأَلَه غَيرها ، والرب يعلَم : أَدنيتك ِمنها سأَلْتِني غَيرها ، فَيقُولُ 

س ها ، أَنهِمن نسأَح ةٌ ِهيرجش لَه فَعرت ا ، ثُمهِنيِه ِمندِه ، فَيلَيع لَه ربا ال صى مري هَألن أَلُهسي
ا ي: يا رب ، أَدِنِني ِمن هِذِه الشجرِة ، فَأَستِظلَّ ِبِظلِّها وأَشرب ِمن ماِئها ، فَيقُولُ : فَيقُولُ 

يا رب هِذِه ال أَسأَلُك غَيرها ، فَيدِنيِه : عبِدي ، أَلَم تعاِهدِني أَنْ ال تسأَلَِني غَيرها ؟ فَيقُولُ 
ِذِه يا رب أَدِنِني ِمن ه: ِمنها ، فَترفَع لَه شجرةٌ ِعند باِب الْجنِة ِهي أَحسن ِمنهما ، فَيقُولُ 

أَي عبِدي ، أَلَم تعاِهدِني أَنْ ال تسأَلَِني : الشجرِة أَستِظلُّ ِبِظلِّها وأَشرب ِمن ماِئها ، فَيقُولُ 
 غَيرها يا رب ، هِذِه ال أَسأَلُك غَيرها ، ويعاِهده والرب يعلَم أَنه سيسأَلُه: غَيرها ؟ فَيقُولُ 

أَي : فَيقُولُ : َألنه يرى ما ال صبر لَه علَيِه ، فَيدِنيِه ِمنها ، فَيسمع أَصوات أَهِل الْجنِة ، قَالَ 
رها ؟ فَيدِنيِه يا عبِدي ، أَلَم تعاِهدِني أَنْ ال تسأَلَِني غَي: فَيقُولُ : رب ، أَدِخلِْني الْجنةَ ، قَالَ 

ما يصِري ِمنك ، أَي عبِدي أَيرِضيك أَنْ أُعِطيك : فَيقُولُ ربنا تبارك وتعالَى : ِمنها ، قَالَ 
 الِْعزِة ، قَالَ أَتهزأُ ِبي أَي رب وأَنت رب: فَيقُولُ : ِمن الْجنِة ِمثْلَ الدنيا وِمثْلُها معها ؟ قَالَ 

ِلضِحِك : أَال تسأَلُوِني لَم ضِحكْت ؟ قَالَ : فَضِحك عبد اللَِّه حتى بدت نواِجذُه ، قَالَ : 
ِلم ضِحكْت : أَال تسأَلُوِني ِلم ضِحكْت ؟ قَالُوا  : � ، ثُم قَالَ لَنا رسولُ اللَِّه �رسوِل اللَِّه 

ا رولَ اللَِّه ؟ قَالَ يقَالَ : س ، لَّ ِحنيجو زع بِحِك الرِة: ِلضالِْعز بر تأَنأُ ِبي وزهأَت  .  
 عمرو حدثَنا:  حدثَنا محمد بن أَحمد بِن الْجنيِد أَبو جعفٍَر الدقَّاق أَيضا ، قَالَ 280

أنبا حماد بن سلَمةَ ، عن ثَاِبٍت الْبناِني ، عن أَنِس بِن ماِلٍك ، : ِبي ، قَالَ بن عاِصٍم الِْكال
آِخر من يدخلُ الْجنةَ رجلٌ يمِشي علَى  : قَالَ �عن عبِد اِهللا بِن مسعوٍد ، أَنّ رسولَ اللَِّه 

، فَذَكَر نحو حِديِث يِزيد بِن هارونَ   ، ويمِشي مرةً ، وتسفَعه النارالصراِط ، فَهو يكْبو مرةً
يا رب ، أَتستهِزيُء ِبي وأَنت رب الْعالَِمني ؟ فَضِحك ابن مسعوٍد ، فَقَالَ  :فَيقُولُ : ، قَالَ 

 �هكَذَا فَعلَ رسولُ اللَِّه : وما يضِحكُك ؟ قَالَ : لُوا أَال تسأَلُوِني ِمما أَضحك ؟ فَقَا: 
ِمن : وِمما تضحك يا رسولَ اللَِّه ؟ قَالَ : أَال تسأَلُوِني ِمما أَضحك ؟ قَالُوا : فَضِحك ، قَالَ 
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ِإني ال : فَيقُولُ : قَالَ ! الْعالَِمني ؟ أَتهزأُ ِبي وأَنت رب : ضِحِك رب الْعالَِمني ِحني قَالَ 
اُء قَِديرا أَشلَى مي علَِكنو ِبك ِزئهتاِئغُ ، قَالَ  أَسالص فَرعا جثَندا: ، حثَندح نب ادمح 

  . سلَمةَ ِبِإسناِدِه نحو حِديِث عمِرو بِن عاِصٍم 
بوِل الرزانُ نيا ، وأن اهللا ال ينام وأنه خيفض القسط بيناِء الدمالَى ِإلَى السعتو كاربت 

ويرفعه ، وأن أعمال النهار ترفع إليه كل يوم وأعمال الليل ترفع إلية كل ليلة ، والدليل علي 
  أن النيب صلي اهللا علية وسلم حجبه نور الرب تعايل عن النظر ايل وجهه الكرمي

281دقَالَ  ح ، اِسِطيِلِك الْوِد الْمبع نب دمحا ما: ثَنثَندٍد حعِن سب اِهيمرِإب نب قُوبعي 
 أَِبي ، عِن ابِن ِشهاٍب ، عن أَِبي سلَمةَ ، عن أَِبي هريرةَ أَخبرهما ، أَنّ رسولَ حدثَنا: ، قَالَ 
من يدعوِني : نِزلُ ربنا تبارك وتعالَى كُلَّ لَيلٍَة ِحني يبقَى ثُلُثُ اللَّيِل فَيقُولُ ي : قَالَ �اللَِّه 

فَأَستِجيب لَه ، من يسأَلُِني فَأُعِطيه ، من يستغِفرِني فَأَغِْفر لَه ، حدثَنا محمد بن ِإسحاق بِن 
أنبا : وحدثَنا يونس ، قَالَ )  ح( عبد الرزاِق ، عن معمٍر حدثَنا: الصغاِني ، قَالَ الصباِح 

أنبا شعيب :  أَبو الْيماِن ، قَالَ حدثَنا: وحدثَنا أَبو أُميةَ ، قَالَ )  ح(ابن وهٍب ، عن ماِلٍك 
ِن الزع ، مأَِبي كُلُّه نةَ ، وأيب عبد اهللا األغر صاحيب أيب هريرة ، علَمأَِبي س نع ، ِريه

 ِبيِن النةَ ، عريرِبِمثِْلِه �ه  .  
:  محاِضر بن الْمورِع ، قَالَ حدثَنا:  أَخبرنا الْعباس بن محمٍد الدوِري ، قَالَ 282

: سِمعت أَبا هريرةَ ، يقُولُ : أَخبرِني سِعيد بن مرجانةَ ، قَالَ : د بن سِعيٍد ، قَالَ  سعحدثَنا
: ينِزلُ اللَّه ِإلَى السماِء الدنيا ِلشطِْر اللَّيِل أَو لَثُلُِث اللَّيِل اآلِخِر ، فَيقُولُ   :�قَالَ رسولُ اللَِّه 

دي نقُولُ مي ثُم ، هِطيأَلُِني فَأُعسي أَو ، لَه ِجيبتوِني فَأَسال ظَلُوٍم: عِدٍمي وع رغَي قِْرضي نم  ،
 ابن حدثَنا: حدثَنا صاِلح بن عبِد الرحمِن بِن عمِرو بِن الْحاِرِث ، ويِزيد بن ِسناٍن ، قَاال 

يرقَالَ أَِبي م ، ِعيٍد ، قَالَ : مِن سِد بعس نِبالٍل ، ع نانُ بملَيأنبا س : نب ِعيدِني سربأَخ
 ِبيِن النةَ ، عريرأَِبي ه نةَ ، عانجرم� ميرِن أَِبي مِن ابِديِثِه ، عِفي ح اِلحِبِمثِْلِه ، قَالَ ص  :

ِه تيدطُ يسبي قُولُ ثُمالَى ، فَيعتو كارقَالُ : بال ظَلُوٍم ، يِدٍمي وع رغَي قِْرضي نِه : مةُ أُمانجرم
  . وهو ابن عبِد اللَِّه 

 اَألعمش ، عن حدثَنا:  أَبو معاِويةَ ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب ، قَالَ 283
مى ، قَالَ عوسأَِبي م نةَ ، عديبأَِبي ع نةَ ، عرِن مولُ اللَِّه : ِرو بسا رِفين ِس �قَاممِبخ 

ِإنَّ اللَّه ال ينام وال ينبِغي لَه أَنْ ينام ، يخِفض الِْقسطَ ويرفَعه ، يرفَع ِإلَيِه  :كَِلماٍت ، فَقَالَ 
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يِل قَبلَ عمِل النهاِر ، وعملُ النهاِر قَبلَ عِمِل اللَّيِل ، ِحجابه النور لَو كَشفَه َألحرقَت عملُ اللَّ
  .  سبحات وجِهِه ما انتهى ِإلَيِه بصره ِمن خلِْقِه

 سفْيانُ ، عِن حدثَنا:  الِْفرياِبي ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي ، قَالَ 284
 ِبِمثِْلِه �قَالَ النِبي : اَألعمِش ، عن عمِرو بِن مرةَ ، عن أَِبي عبيدةَ ، عن أَِبي موسى ، قَالَ 

: هرصب كَهرىٍء أَدِهِه كُلَّ شجو اتحبس  .  
285ِزيدا يثَندقَالَ  ح ، ِريصاٍن الْبِسن نا:  بثَندِقيٍق ، قَالَ حِن شب رمع نب نسالْح  :

 جِرير ، عِن اَألعمِش ، عن عمِرو بِن مرةَ ، عن أَِبي عبيدةَ ، عن أَِبي موسى اَألشعِري حدثَنا
ِإنَّ اللَّه ال ينام ِبِمثِْلِه سبحات وجِهِه  : ِبأَربِع كَِلماٍت ، فَقَالَ �قَام ِفينا رسولُ اللَِّه : ، قَالَ 

هرصب كَهرٍء أَديكُلَّ ش  .  
)  ح(حدثَِني شعبةُ : حدثَنا حجاج ، قَالَ :  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم ، قَالَ 286

حدثَنا شعبةُ ، عن عمِرو بِن مرةَ ، : حدثَنا أَبو داود ، قَالَ : يٍب ، قَالَ وحدثَنا يونس بن حِب
ِإنَّ اللَّه ال  : ِبأَربٍع ، فَقَالَ �قَام ِفينا رسولُ اللَِّه : سِمعت أَبا عبيدةَ ، عن أَِبي موسى ، قَالَ 

نْ ينام ، يخِفض الِْقسطَ ويرفَعه ، يرفَع ِإلَيِه عملَ النهاِر قَبلَ اللَّيِل ، وعملَ ينام وال ينبِغي لَه أَ
  . عملَ النهاِر ِباللَّيِل ، وعملَ اللَّيِل ِبالنهاِر : ، قَالَ أَبو داود  اللَّيِل قَبلَ النهاِر
287ب سونا يثَندِبيٍب ، قَالَ  حح ا: نثَندقَالَ ح ، داوو دا:  أَبثَندح ، اِهيمرِإب نب ِزيدي 

 سأَلْته �لَو رأَيت رسولَ اللَِّه : قُلْت َألِبي ذَر : عن قَتادةَ ، عن عبِد اللَِّه بِن شِقيٍق ، قَالَ 
سأَلْت : كُنت أَسأَلُه هلْ رأَيت ربك ؟ فَقَالَ أَبو ذَر : لْت ما هو ؟ قُ: عن شيٍء ، فَقَالَ 

، حدثَنا ِإسحاق بن سياٍر ، وأَبو أُميةَ  نورا أَنى أُراه: هلْ رأَيت ربك ؟ فَقَالَ  �رسولَ اللَِّه 
)  ح( عفَّانُ حدثَنا: وسى ، وحدثَنا عِلي بن سهٍل ، قَالَ حدثَنا عبيد اللَِّه بن م: ، قَاال 
 يِزيد بن حدثَنا:  موسى بن ِإسماِعيلَ ، قَالُوا حدثَنا:  عثْمانُ بن خرزاذَ ، قَالَ وحدثَنا

ما : هو ابن خرزاذَ ، سِمعت أَحمد بن حنبٍل ، يقُولُ ِإبراِهيم ، عن قَتادةَ ِبِمثِْلِه ، قَالَ عثْمانُ 
ِزلْت منِكرا ِلحِديِث يِزيد بِن ِإبراِهيم ، حتى حدثَنا عفَّانُ ، عن هماٍم ، عن قَتادةَ ، عن عبِد 

سأَلْته عن :  لَسأَلْته ، قَالَ �و رأَيت رسولَ اللَِّه لَ: قُلْت َألِبي ذَر : اللَِّه بِن شِقيٍق ، قَالَ 
،  قَد رأَيت نورا أَنى أُراه: قَد سأَلْته ، فَقَالَ : هلْ رأَيت ربك ؟ فَقَالَ  :قُلْت : ماذَا ؟ قَالَ 
معاذٌ فَحدثَنا ، عن أَِبيِه ، عن قَتادةَ ، : اِئي يعِني فَقَِدم علَينا ابن ِهشاٍم الدستو: قَالَ عفَّانُ 

 معاذُ بن حدثَنا: حدثَناه الْقَواِريِري ، قَالَ : ِمثْلَ ما قَالَ همام ِبِه ، قَالَ عثْمانُ بن خرزاذَ 
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:  عفَّانُ ، قَالَ حدثَنا: نا عثْمانُ بن أَِبي شيبةَ ، قَالَ وحدثَ)  ح(ِهشاٍم ، عن أَِبيِه ، عن قَتادةَ 
: قَد سأَلْت ، فَقَالَ :  همام ، ِبِمثِْل حِديِث أَحمد بِن حنبِل ، وِفي حِديِث معاٍذ ، قَالَ حدثَنا

  .  عن عفَّانَ ِبِمثِْلِه نورا أَنى أُراه ، ورواه جعفَر بن محمٍد ،
  بيانُ ِإثْباِت خاِزِن الناِر ، والدليل علي أا خملوقة وإثبات عذاب القرب ، وصفة الدجال

:  يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني ، قَالَ 288
ال واللَِّه ما قَالَ : براِهيم بن سعٍد ، عِن ابِن ِشهاٍب ، عن ساِلٍم ، عن أَِبيِه ، قَالَ حدثَِني أَِبي ِإ
بينا أَنا ناِئم رأَيتِني أَطُوف ِبالْكَعبِة  : قَالَ � ِلِعيسى أَحمر ، ولَِكن رسولُ اللَِّه �رسولُ اللَِّه 

ملٌ آدجفَِإذَا ر ِن ، فَقُلْتلَيجر نيى بادهاًء يم هأْسر اقرهي أَو ، هأْسر ِطفنِر يعطُ الشبس  :
هذَا ِعيسى ابن مريم ، فَذَهبت أَلْتِفت فَِإذَا رجلٌ أَحمر جِسيم ، جعد : من هذَا ؟ فَقَالُوا 
الدجالُ ، : من هذَا ؟ قَالُوا :  الْيمنى ، كَأَنَّ عينه ِعنبةٌ طَاِفيةٌ ، فَقُلْت الشعِر ، أَعور الْعيِن

  .  فَأَقْرب الناِس ِبِه شبها ابن طَطٍَن رجلٌ ِمن خزاعةَ ِمن بِني الْمصطَِلِق هلَك ِفي الْجاِهِليِة
أنبا شعيب ، عِن الزهِري ، :  أَبو الْيماِن ، قَالَ حدثَنا: قَالَ  حدثَنا أَبو أُميةَ ، 289

 ِبياِدِه ، أَنّ الننِر  : قَالَ �ِبِإسعطُ الشبس ملٌ آدجِة فَِإذَا ربِبالْكَع ِني أَطُوفتأَير اِئما نأَن نيب
م هأْسر ِطفنِن ، يلَيجر نيب ذَا ؟ فَقَالُوا : اًء ، فَقُلْته نم :ميرم نِإال ،  اب ِمثْلَه ذَكَر ثُم ،

  . رجلٌ ِمن بِني الْمصطَِلِق ِمن خزاعةَ : أنه قال 
الَ  حجاج بن محمٍد ، عِن ابِن جريٍج ، قَحدثَنا:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم ، قَالَ 290

 يوما بين �ذَكَر رسولُ اللَِّه : قَالَ عبد اللَِّه : أَخبرِني موسى بن عقْبةَ ، عن ناِفٍع ، قَالَ : 
لْيمنى ِإنَّ اللَّه لَيس ِبأَعور أَال ِإنَّ الدجالَ أَعور عيِن ا :ظَهرانِي الناِس الْمِسيح الدجالَ ، فَقَالَ 

أُراِني اللَّيلَةَ ِفي الْمناِم ِعند الْكَعبِة فَِإذَا رجلٌ آدم ،   :�، وقَالَ رسولُ اللَِّه  كَأَنها ِعنبةٌ طَاِفيةٌ
قْطُرِر ، يعلُ الشجِه ، ريِكبنم هتِلم ِربضاِل ، يجِم الرأَد ى ِمنري نِن مسكَأَح اِضعو هأْسر 

هذَا الْمِسيح : من هذَا ؟ قَالُوا : يديِه علَى منِكبي رجلَيِن ، هو بينهما يطُوف ِبالْبيِت ، قُلْت 
ِه مبى كَأَشنمِن الْييع روا قَطَطًا أَعدعج اَءهرال وجر تأَير ثُم ، ميرم نى ابِعيس ِمن تأَير ن

 ِت ، قُلْتيِبالْب طُوفِن يلَيجِكِبي رنلَى مِه عيداضع يِن قَطٍَن واِس ِبابذَا ؟ قَالُوا : النه نم :
 الصياِد ال واللَِّه ما أَشك أنَّ الْمِسيح ابن: كَانَ عبد اللَِّه يقُولُ : ، وقَالَ ناِفع  الْمِسيح الدجالُ

 .  
أنبا ابن وهٍب ، أن مالكا أخربه ، عن ناِفٍع :  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى ، قَالَ 291
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أُراِني اللَّيلَةَ ِعند الْكَعبِة فَرأَيت رجال آدم كَأَحسِن  : قَالَ �، عِن ابِن عمر ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
نت راٍء ِمن أَدِم الرجاِل ، لَه ِلمةٌ كَأَحسِن ما أَنت راٍء ِمن اللِّمِم ، قَد رجلَها وِهي تقْطُر ما أَ

 أَلْتِت ، فَسيِبالْب طُوفِن يلَيجاِتِق رولَى عع ِن ، أَولَيجلَى رِكئًا عتاًء مذَا ؟ فَِقيلَ : مه نم :
مِسيح بن مريم ، ثُم ِإذَا أَنا ِبرجٍل جعٍد قَطٍَط أَعور الْعيِن الْيمنى كَأَنها ِعنبةٌ طَاِفيةٌ ، الْ

 أَلْتذَا ؟ فَِقيلَ : فَسه نالُ: مجالد ِسيحاِعيلَ ، قَالَ  الْممو ِإسأَب ِمِذيرا التثَندا: ، حثَندح 
  . قَعنِبي ، عن ماِلٍك ، ِمثْلَه الْ

حدثَِني شعبةُ ، عن قَتادةَ :  حجاج ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم ، قَالَ 292
قَالَ رسولُ : قَالَ ابن عباٍس ، :  يعِني �حدثَِني ابن عم نِبيكُم : ، عن أَِبي الْعاِليِة ، قَالَ 

أَنا خير ِمن يونس بِن متى ، ونسبه ِإلَى أَِبيِه ، وذَكَر أَنه : ما ينبِغي ِلعبٍد أَنْ يقُولَ   :�اللَِّه 
هأَن ذَكَروَءةَ ، وناِل شِرج ِمن هالٌ كَأَنطُو مى آدوسِإلَى م ظَرِبِه فَن ِريأُس نى ابأَى ِعيسر 

،  مريم مربوعا ِإلَى الْحمرِة والْبياِض جعد ، وذَكَر أَنه رأَى الدجالَ ، وماِلكًا خاِزنَ الناِر
 حدثَنا: الَ  حسين الْمروروِذي ، قَحدثَنا: حدثَنا أَبو ِعيسى الطَّرسوِسي الْمحتِسِبي ، قَالَ 

آيات أَراهن اللَّه ِإياه ، فَال يكُن ِفي : شيبانُ ، عن قَتادةَ ، ِبهذَا اِإلسناِد ، وقَالَ ِفي آِخِرِه 
  . ِمريٍة ِمن ِلقَاِء ربِه 

 يِزيد بن حدثَنا: ِليِد ، قَالَ  الْعباس بن الْوحدثَنا:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن ، قَالَ 293
 قَتادةُ ، عن أَِبي الْعاِليِة ، عِن ابِن حدثَنا:  سِعيد بن أَِبي عروبةَ ، قَالَ حدثَنا: زريٍع ، قَالَ 
 ِعمرانَ رجال طَِويال رأَيت لَيلَةَ أُسِري ِبي موسى بن  :�قَالَ رسولُ اللَِّه : عباٍس ، قَالَ 

 دعاِض جيالْبِة ورملِْق ِإلَى الْحالْخ وعبرال مجى رِعيس تأَيروَءةَ ، وناِل شِرج ِمن هكَأَن
  . ، ِفي آياٍت أَراه اللَّه ِإياه  الرأِْس ، ورأَيت ماِلكًا خاِزنَ الناِر

294سونا يثَندلَى ، قَالَ  حِد اَألعبع نٍب ، قَالَ :  بهو نأنبا اب : نِزيِز بالْع دبأنبا ع
 ِبيةَ ، أَنّ الناِئشع نأَِبيِه ، ع نةَ ، عورِن عاِم بِهش نٍد ، عمحقُولُ �مي  : ، كَانَ يِإن ماللَّه

  .  دجاِلأَعوذُ ِبك ِمن ِفتنِة الْمِسيِح ال
 حدثَنا:  الْقَعنِبي ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا ِإسماِعيلُ بن ِإسحاق الْقَاِضي ، قَالَ 295

أَنَّ يهوِديةً أَتت عاِئشةَ تسأَلُها ، فَقَالَت : سلَيمانُ بن ِبالٍل ، عن يحيى بِن سِعيٍد ، عن عمرةَ 
يارسولَ اللَِّه ، يعذَّب الناس ِفي : فَقُلْت : عاذَِك اللَّه ِمن عذَاِب الْقَبِر ؟ فَسأَلَت عاِئشةُ أَ: 

 عاِئذًا ِباللَِّه وذَكَر الْحِديثَ ، �قَالَ رسولُ اللَِّه : قَالَت عاِئشةُ : قُبوِرِهم ؟ فَقَالَت عمرةُ 
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: ، قَالَت عمرةُ  ِإني قَد أُِريتكُم تفْتنونَ ِفي الْقُبوِر كَهيئَِة الدجاِل  :�اللَِّه فَقَالَ رسولُ 
يتعوذُ ِباللَِّه ِمن عذَاِب الْقَبِر   بعد ذَِلك�كُنت أَسمع رسولَ اللَِّه : وسِمعت عاِئشةَ ، تقُولُ 

  .  وعذَاِب الناِر
 ِهشام بن حدثَنا:  عبد اللَِّه بن نميٍر ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن اَألزهِر ، قَالَ 296

 كٍْر ، قَالَتِت أَِبي باَء ِبنمأَس نِذِر ، عنِت الْمةَ ِبنفَاِطم نةَ ، عورولُ اللَِّه : عسر طَبفَخ� 
فَح اسقَالَ الن ثُم ، لُهأَه وا هِه ِبملَيى عأَثْنو اللَّه ِمد :دعا بِإال  أَم هتأَير أَكُن ٍء لَميش ا ِمنم

ونَ ِفي الْقُبنفْتت كُمأَن ِإلَي أُوِحي قَد هِإنو ، ارالنةَ ونى الْجتذَا حقَاِمي هِفي م هتأَير ا قَدوِر قَِريب
 قَالُ لَهفَي ، كُمدى أَحتؤاُء يمأَس قَالَت ذَِلك ِري أَياِل ال أَدجِسيِح الدِة الْمنِمثْلَ ِفت ا : أَوم

هو : يقُولُ ِعلْمك ِبهذَا الرجِل ؟ فَأَما الْموِقن ، أَِو الْمؤِمن ال أَدِري أَي ذَِلك قَالَت أَسماُء ، فَ
 قَالُ لَهاٍت ، فَيرا ثَالثَ منعباتا ونبى ، فَأَجدالْهاِت ونيا ِبالْباَءنولُ اللَِّه جسر دمحا : مكُن قَد

ال أَد ابترأَِو الْم ، اِفقنا الْمأَما ، واِلحص مِبِه فَن ِمنؤلَت تِإنْ كُن لَمعن قَالَت ذَِلك ِري أَي
، حدثَنا عبد اللَِّه بن محمِد بِن  ال أَدِري سِمعت الناس ، قَالُوا شيئًا فَقُلْت: أَسماُء ، فَيقُولُ 

دثَنا أَبو عتبةَ هو وح)  ح( أَبو أُسامةَ ، عن ِهشاِم بِن عروةَ حدثَنا: شاِكٍر هو الْعنبِري ، قَالَ 
حدثَنا شعيب بن أَِبي حمزةَ ، عن ِهشاِم :  محمد بن ِحميٍر ، قَالَ حدثَنا: الِْحمِصي ، قَالَ 

  . بِن عروةَ ، ِبِإسناِدِه نحوه ، وحِديثُ أَِبي أُسامةَ أَتم ِمن حِديِث شعيٍب 
: أَخبرِني أَِبي ، قَالَ : حدثَنا الْعباس بن الْوِليِد بِن مِزيٍد هو الْعذِْري ، قَالَ  297

:  الزهِري ، قَالَ حدثَنا: حدثَِني يونس بن يِزيد هو اَأليِلي ، قَالَ : سِمعت اَألوزاِعي ، قَالَ 
ةُ بورثَِني عدقُولُ حيِق ، تدكٍْر الصأَِبي ب تاَء ِبنمأَس ِمعس هِر ، أَنيبالز ولُ اللَِّه : نسر قَام� 

فَخطَبنا ، فَذَكَر الِْفتنةَ الَِّتي يفْتن ِفيها الْمرُء ِفي قَبِرِه ، فَلَما ذَكَر ذَِلك ضج الناس ضجةً 
 ، فَلَما سكَنت ضجتهم ، قُلْت ِلرجٍل � وبين أَنْ أَسمع آِخر كَالِم رسوِل اللَِّه حالَت بيِني
قَد أُوِحي  : ِفي آِخِر قَوِلِه ؟ قَالَ �أَي باِرك اللَّه ِفيك ، ماذَا قَالَ رسولُ اللَِّه : قَِريٍب ِمني 

  .  ي قُبوِركُم قَِريبا ِمن ِفتنِة الدجاِلِإلَي أَنكُم تفْتنونَ ِف
{ بيانُ رؤيِة النِبي ِجبِريلَ علَيِهما السالم ِفي صورِتِه ، وصفة جربيل ، واختالف تفسري 

سورة النجم [} قَاب قَوسيِن أَو أَدنى فَأَوحى ِإلَى عبِدِه ما أَوحى ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى 
  ]11 – 9آية 

 وِكيع ، عِن حدثَنا:  حدثَنا ِإبراِهيم بن عبِد اللَِّه بِن أَِبي الْخيبِري الْكُوِفي ، قَالَ 298
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ؤاد ما ما كَذَب الْفُ{  اَألعمِش ، عن ِزياِد بِن الْحصيِن ، عن أَِبي الْعاِليِة ، عِن ابِن عباٍس
: ، قَالَ ] 13سورة النجم آية [} ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى {  ]11سورة النجم آية [} رأَى 

  .  رآه ِبفُؤاِدِه مرتيِن
ما {   ابن نميٍر ، عِن اَألعمِش ِبِإسناِدِهحدثَنا:  حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ ، قَالَ 299

أَى كَذَبا رم ادِبقَلِْبِه: قَالَ ]11سورة النجم آية [}  الْفُؤ آهةَ  رميهو جٍن أَبيصح نب ادِزي ،
 هرقَالَ غَيو ، ِكيعو هنى عوِن : ، رٍر ، عيعِن ساِلِك بم نِه ، عيوتحس اهوةَ ، رمهو جأَب

   .اَألعمِش ، ِبِإسناِدِه 
:  عمر بن حفِْص بِن ِغياٍث ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا أَبو اَألحوِص الْقَاِضي ، قَالَ 300

حدثَِني ِزياد بن الْحصيِن أَبو جهيمةَ ، عن أَِبي :  اَألعمش ، قَالَ حدثَنا:  أَِبي ، قَالَ حدثَنا
رآه : قَالَ  ]11سورة النجم آية [} ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى {  : عباٍس الْعاِليِة ، عِن ابِن
  .  ِبفُؤاِدِه مرتيِن
 حدثَنا:  محمد بن فُضيٍل ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب هو الطَّاِئي ، قَالَ 301

سورة [} قَاب قَوسيِن أَو أَدنى {  :ي ، عن ِزر ، عن عبِد اللَِّه ، ِفي قَوِلِه أَبو ِإسحاق الشيباِن
  .  ِجبِريلَ لَه ِستِمائَِة جناٍح �رأَى النِبي : ، قَالَ ] 9النجم آية 
 أَبو حدثَنا:  زهير ، قَالَ ثَناحد:  النفَيِلي ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا السلَِمي ، قَالَ 302

قَاب قَوسيِن أَو { أَتيت ِزر بن حبيٍش ، وعلَي درتاِن ، فَسأَلْته عن : ِإسحاق الشيباِني ، قَالَ 
 أَنه �، عن رسوِل اللَِّه حدثَنا عبد اللَِّه بن مسعوٍد : ؟ فَقَالَ ] 9سورة النجم آية [} أَدنى 

  .  رأَى ِجبِريلَ لَه ِستِمائَِة جناٍح :
 شعبةُ ، عن حدثَنا:  أَبو داود ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب ، قَالَ 303

{   ، فَقُمت ِإلَيِه فَسأَلْته عن قَوِل اللَِّه جلَّ وعزمر ِبنا ِزر بن حبيٍش: سلَيمانَ الشيباِني ، قَالَ 
أَي ِجبِريلَ : قَالَ عبد اللَِّه : ، قَالَ ] 18سورة النجم آية [} لَقَد رأَى ِمن آياِت ربِه الْكُبرى 

  .  ِفي صورِتِه لَه ِستِمائَِة جناٍح
304نب دمحا مثَندقَالَ  ح ، وِريابسيالن وى هيحا:  يثَندونَ ، قَالَ حاره نب ِزيدي  :

: كُنت متِكئًا ِعند عاِئشةَ ، فَقَالَت : أنبا داود بن أَِبي ِهنٍد ، عن عاِمٍر ، عن مسروٍق ، قَالَ 
من زعم أَنَّ محمدا رأَى ربه فَقَد : قَد أَعظَم علَى اللَِّه الِْفريةَ يا أَبا عاِئشةَ ، ثَالثَةٌ من قَالَهن فَ
: يا أُم الْمؤِمِنني ، انظُِري أَلَيس اللَّه يقُولُ : فَجلَست ، فَقُلْت : أَعظَم علَى اِهللا الِْفريةَ ، قَالَ 
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سورة [ } ولَقَد رآه ِباُألفُِق الْمِبِني { ، ] 13سورة النجم آية [ } ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى{ 
ذَاك :  عن هذَا ، فَقَالَ �أَنا أَولُ من سأَلَ رسولَ اللَِّه : ؟ ، فَقَالَت  ] 23التكوير آية 

رأَيته منهِبطًا ِمن السماِء سادا ِعظَم ِجبِريلُ لَم أَره ِفي صورِتِه الَِّتي خِلق ِفيها ِإال مرتيِن ، 
ال تدِركُه اَألبصار وهو يدِرك اَألبصار { : خلِْقِه ما بين السماِء واَألرِض ، أَولَيس اللَّه يقُولُ 

 ِبريالْخ اللَِّطيف وه{ ، ] 103سورة األنعام آية [} وا كَانَ ِلبمِإال و اللَّه هكَلِّمٍر أَنْ يش
 ِكيمح ِليع هاُء ِإنشا يِبِإذِْنِه م وِحيوال فَيسِسلَ رري اٍب أَواِء ِحجرو ِمن ا أَويحسورة [} و

قَد أَعظَم علَى اللَِّه ِإنَّ محمدا كَتم شيئًا ِمما أَنزلَ اللَّه علَيِه فَ: ؟ ومن قَالَ ] 51الشورى آية 
يأَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنِزلَ ِإلَيك ِمن ربك وِإنْ لَم تفْعلْ فَما بلَّغت { : الِْفريةَ ، واللَّه يقُولُ 

 هالَتقَالَ  ] 67سورة املائدة آية [} ِرس نما : ، ودمحا ِفي �ِإنَّ مم لَمعي  ظَمأَع غٍَد فَقَد
قُلْ ال يعلَم من ِفي السمواِت واَألرِض الْغيب ِإال اللَّه وما { : علَى اللَِّه الِْفريةَ ، واللَّه يقُولُ 

 حدثَنا: اال ، حدثَنا الصغاِني ، وأَبو أُميةَ ، قَ  ]65سورة النمل آية [} يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ 
 داود ، عِن الشعِبي ، عن مسروٍق ، عن عاِئشةَ رِضي حدثَنا: عبد الْوهاِب بن عطَاٍء ، قَالَ 

 ا قَالَتها ، أَنهنع ةَ : اللَّهيلَى اللَِّه الِْفرع ظَمأَع فَقَد نها ِمناِحدقَالَ و نثَالثٌ م ذَكَر ثُم ،
 ها ِمنقَِريب أَو ِزيدِديِث يح وحن .  

 ِإسماِعيلُ ، حدثَنا:  يعلَى بن عبيٍد ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني ، قَالَ 305
: مؤِمِنني ، رأَى محمد ربه ؟ فَقَالَت يا أُم الْ :أَنَّ مسروق أَتى عاِئشةَ ، فَقَالَ : عن عاِمٍر 

 كَذَب فَقَد ثَكدح نثَالثٌ م ، ا قُلْتِري ِممعش قَف انَ اللَِّه ، لَقَدحبأَنَّ : س ثَكدح نم
 أَتقَر ثُم ، كَذَب فَقَد هبأَى را ردمحم : }و ارصاَألب ِركُهدال ت ارصاَألب ِركدي وه {

وما كَانَ ِلبشٍر أَنْ يكَلِّمه اللَّه ِإال وحيا أَو ِمن وراِء ِحجاٍب { ، ] 103سورة األنعام آية [
ِإنَّ { : ، ومن حدثَك أَنه يعلَم ما ِفي غٍَد فَقَد كَذَب ، ثُم قَرأَت ] 34سورة لقمان آية [} 
اآليةَ كُلَّها ، ومن حدثَك  ]51سورة الشورى آية [} ه ِعنده ِعلْم الساعِة وينزلُ الْغيثَ اللَّ

كَذَب فَقَد ، ما كَتدمحأَنَّ م  نع ، ِبيعِن الشاِعيلَ ، عمِإس نع ، ِكيعوٍر ، ويمن ناب اهور ،
  . عاِئشة مسروٍق قُلْت ِل
 جعفَر حدثَنا:  ، قَالَ 61 حدثَِني أَبو زيِد بن محمِد بِن طَِريٍف الْكُوِفي ِمن بِجيلَةَ 306

 يوسف بن أَسود ، عن بياٍن ، عن قَيٍس ، عن عاِئشةَ ، حدثَنا: بن محمِد بِن الْحسِن ، قَالَ 
قَالَت:   قَالَ اللَّه ، كَذَب فَقَد هبأَى را ردمحأَنَّ م معز نم : } ارصاَألب ِركُهدال ت {
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  .   ]103سورة األنعام آية [
 أَبو حدثَنا:  ِإبراِهيم بن سِعيٍد ، قَالَ حدثَنا:  حدثَِني أَبو ِعمرانَ التستِري ، قَالَ 307

قُلْت :  زكَِريا ، عِن ابِن أَشوع ، عن عاِمٍر ، عن مسروٍق ، قَالَ حدثَنا: سامةَ ، قَالَ أُ
ِإنما ذَاك ِجبِريلُ يأِْتيِه : ؟ قَالَت  ] 8سورة النجم آية [}ثُم دنا فَتدلَّى { : فَأَين قَولُه  ِلعاِئشةَ

جِة الروراِءِفي صمالس أُفُق دفَس ، هتورص ِتِه الَِّتي ِهيورِة ِفي صرِذِه الْمِفي ه اهأَت هأَناِل ، و 
 .  

أَخبرِني عمرو بن : أنبا ابن وهٍب ، قَالَ :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى ، قَالَ 308
بن سِعيٍد حدثَه ، أَنَّ داود بن أَِبي ِهنٍد حدثَه ، عن عاِمٍر الشعِبي ، الْحاِرِث ، أَنَّ عبد ربِه 

أَعظَم الِْفريِة علَى اللَِّه عز وجلَّ من قَالَ  :عن مسروِق بِن اَألجدِع ، أَنه سِمع عاِئشةَ ، تقُولُ 
 � محمدا رأَى ربه ، وأَنَّ محمدا كَتم شيئًا ِمن الْوحِي ، وأَنَّ محمدا ِإنَّ: من قَالَ : ثَالثَةً 

ال ِإنما ذَاك ِجبِريلُ علَيِه : يا أُم الْمؤِمِنني وما رآه ؟ ، قَالَت : قُلْت : يعلَم ما ِفي غٍَد ، قَالَ 
  .  ِفي صورِتِه مرةً ِباُألفُِق اَألعلَى ، ومرةً سادا آفَاق السماِء : السالم رآه مرتيِن

  بيانُ نظَِر أَهِل الْجنِة ِإلَى وجِه ربِهم تبارك وتعالَى 
وأَخبرِني يونس )  ح( عفَّانُ حدثَنا:  حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق هو الْبصِري ، قَالَ 309

وحدثَنا حمدانُ بن الْجنيِد الدقَّاق ، )  ح(أنبا أَسد هو ابن موسى : بن عبِد اَألعلَى ، قَالَ 
م هو ابن  مسِلحدثَنا: وحدثَنا يِزيد بن ِسناٍن ، قَالَ )  ح( اَألسود بن عاِمٍر حدثَنا: قَالَ 

 حماد بن سلَمةَ ، عن ثَاِبٍت ، عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي لَيلَى ، عن حدثَنا: ِإبراِهيم ، قَالُوا 
 ِبيِن النفَّانُ ، عٍب ، قَالَ عيهص� دوقَالَ اَألسولُ اللَِّه  : ، وسأَ رِة �قَرِذِه اآليه  : }

ِإذَا دخلَ أَهلُ الْجنِة الْجنةَ : ، قَالَ ] 26سورة يونس آية [}لَِّذين أَحسنوا الْحسنى وِزيادةٌ ِل
يا أَهلَ الْجنِة ، ِإنَّ لَكُم ِعند اللَِّه موعودا يِريد أَنْ ينِجزكُموه : وأَهلُ الناِر النار ، نادى مناٍد 

وما هذَا الْموعود ؟ أَلَيس قَد ثَقَّلَ مواِزيننا ؟ أَلَم يبيض وجوهنا وأَدخلَنا الْجنةَ : الُوا ، قَ
فَيرفَع الِْحجاب فَينظُرونَ ِإلَى وجِه اللَِّه ، فَما أُعطُوا شيئًا أَحب : ونجانا ِمن النار ؟ قَالَ 

  . ِإلَى وجِهِه : ِإلَيِه ، وقَالَ اَألسود : ، قَالَ عفَّانُ  يِهم ِمن النظَِرِإلَ
وحدثَنا جعفَر بن محمٍد )  ح( أَبو نعيٍم حدثَنا:  حدثَنا أَبو زرعةَ الراِزي ، قَالَ 310

أنبا : وحدثَنا الصاغَاِني ، قَالَ )  ح( الْهيثَم بن جِميٍل ناحدثَ: الْخفَّاف اَألنطَاِكي ، قَالَ 
وحدثَنا يونس )  ح( أَبو قُدامةَ الْحاِرثُ بن عبيٍد اِإلياِدي حدثَنا: سِعيد بن منصوٍر ، قَالُوا 
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 أَبو الْحاِرِث بن قُدامةَ ، قَالُوا كُلُّهم عن أَِبي دثَناح:  داود ، قَالَ حدثَنا: بن حِبيٍب ، قَالَ 
 �قَالَ رسولُ اللَِّه :  ، عن أَِبيِه ، قَالَ Lِعمرانَ الْجوِني ، عن أَِبي بكِْر بِن عبِد اللَِّه بِن قَيٍس 

:  عبِس أَرودالِْفر اتنا: جمهتاِن آِنيتٍة ِثنِفض اِن ِمنتِثنٍب ، وذَه ا ِمنا ِفيِهمما ومهِليحو 
آِنيتهما وحِليهما وما ِفيِهما ، وما بين الْقَوِم وبين أَنْ ينظُروا ِإلَى ربِهم عز وجلَّ ِإال ِرداُء 

وهِذِه اَألنهار :  زاد أَبو نعيٍم ، والْهيثَم ِفي حِديِثِهما ، الِْكبِرياِء علَى وجِهِه ِفي جنِة عدٍن
 حدثَنا: تشخب ِمن جناِت عدٍن ثُم تصدع بعد أَنهارا ، حدثَنا مهِدي بن الْحاِرِث ، قَالَ 

ِه اَألنهار تشخب ِمن ِجنِة عدٍن ِفي جوبٍة ، ثُم تصدع وهِذ: سِعيد بن منصوٍر ِبِمثِْلِه ِبتماِمِه 
  .  سِعيد بن منصوٍر ، ِبِمثِْل حِديِث مهِدي حدثَنا: بعد أَنهارا ، حدثَنا ِإدِريس بن بكٍْر ، قَالَ 

 ِبيِع النرضانُ تيب�و زلَّ واجتهاد يف الدعاء ألمته حيت أعطي رضاه فيهم  ِإلَى اللَِّه عج
  ، وأنه أول من يشفع ، وأنه أول من يفتح له خازن اجلنه باا

أَخبرِني عمرو بن : أنبا ابن وهٍب ، قَالَ :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى ، قَالَ 311
 حدثَه ، عن عبِد الرحمِن بِن جبيٍر ، عن عبِد اللَِّه بِن عمِرو بِن الْحاِرِث ، أَنَّ بكْر بن سوادةَ

 ِبياِص ، أَنّ النالْع�:   اِهيمرلَّ ِفي ِإبجو زلَ اللَِّه عال قَوت : } ا ِمنكَِثري لَلْنأَض نهِإن بر
،  ] 36سورة إبراهيم آية [}ني ومن عصاِني فَِإنك غَفُور رِحيم الناِس فَمن تِبعِني فَِإنه ِم

سورة [}ِإنْ تعذِّبهم فَِإنهم ِعبادك وِإنْ تغِفر لَهم فَِإنك أَنت الْعِزيز الْحِكيم { : وقَالَ ِعيسى 
هم أُمِتي أُمِتي ، وبكَى ، فَقَالَ اللَّه تبارك وتعالَى اللَّ: ، فَرفَع يديِه ، وقَالَ  ] 118املائدة آية 

 : هربفَأَخ ، أَلَهِريلُ فَسِجب اهِكيِه ؟ فَأَتبا يم لْهفَس لَمأَع كبرٍد ومحِإلَى م بِريلُ ، اذْها ِجبي
يا ِجبِريلُ ، اذْهب ِإلَى محمٍد : قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى  ِبما قَالَ وهو أَعلَم ، فَ�رسولُ اللَِّه 

 فَقُلْ لَه :وُءكسال نو ِتكِفي أُم ِضيكرنا سِلٍم ِبِمثِْلِه  ِإنسن مع ، سوني اهور ، .  
 أَِبي حدثَنا: حفِْص بِن ِغياٍث ، قَالَ  عمر بن حدثَنا:  حدثَنا عباس الدوِري ، قَالَ 312

بينما نحن ذَات يوٍم نذْكُر اَألنِبياَء ، فَقَالَ رسولُ : قَالَ أَنس : ، عِن الْمختاِر بِن فُلْفٍُل ، قَالَ 
 يحيى بن الْيماِن ، حدثَنا: ٍب ، قَالَ ، حدثَنا عِلي بن حر أَنا أَولُ شِفيٍع ِفي الْجنِة  :�اللَِّه 

  .  ِبِمثِْلِه �قَالَ النِبي : عن سفْيانَ ، عِن الْمختاِر بِن فُلْفٍُل ، عن أَنٍس ، قَالَ 
اد بن سلَمةَ  حمحدثَنا:  عمرو بن عاِصٍم ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا ابن الْجنيِد ، قَالَ 313

وحدثَنا أَبو جعفٍَر أَحمد بن حيانَ الْمؤذِّنُ ِفي مسِجِد الرصافَِة )  ح(، عن ثَاِبٍت ، عن أَنٍس 
 دثَناح:  أَبو النضِر هاِشم بن الْقَاِسِم ، قَالَ حدثَنا: سنةَ ِتسٍع وخمِسني وِمائَتيِن ، قَالَ 
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آِتي باب الْجنِة   :�قَالَ النِبي : سلَيمانُ بن الْمِغريِة ، عن ثَاِبٍت ، عن أَنِس بِن ماِلٍك ، قَالَ 
ت ال ِبك أُِمر: محمد ، فَيقَالُ : من أَنت ؟ فَأَقُولُ : يوم الِْقيامِة ، فَاستفِْتح ، فَيقُولُ الْخاِزنُ 

لَكٍد قَبَألح حقُولُ  أَفْتِر ، يضأَِبي الن نالْقَطَّانُ ع فوسي اهور ، : ِبكو لَكٍد قَبَألح هحأَفْت لَم
 هحفَفَت هحأَنْ أَفْت تأُِمر .  

هنم وأن من جيوز بيانٌ ِفي رؤيِة رب الِْعزِة يوم الِْقيامِة ، وصفة الصراط وأنه جسر ج
حممد وأمته ، وأن النار تأكل ابن آدم إال أثر السجود ممن يشهد أن ال إله إال اهللا ، وصفة 
آخر من خيرج من النار وآخر من يدخل اجلنه وما يعطى فيها من النعيم ، وأن املرائني 

ملؤمن بأعماهلم يف الدنيا تصري ظهورهم طبقاً واحداً فال يقدرون علي السجود إذا سجد ا
  حني يكشف عن ساق ويطفئ نورهم

 يعقُوب بن حدثَنا:  حدثَنا محمد بن عبِد الْمِلِك الْواِسِطي هو الدِقيِقي ، قَالَ 314
يِزيد اللَّيِثي ،  أَِبي ، عِن ابِن ِشهاٍب ، عن عطَاِء بِن حدثَنا: ِإبراِهيم بِن سعٍد الزهِري ، قَالَ 

 هربةَ أَخريرا ها قَالُوا : أَنَّ أَباسولَ اللَِّه ،: أَنَّ أُنسا رِة ؟ فَقَالَ  يامالِْقي موا ينبى ررلْ نه
هلْ : للَِّه ، قَالَ ال يا رسولَ ا: هلْ تضارونَ ِفي الْقَمِر لَيلَةَ الْبدِر ؟ ، قَالُوا  : �رسولُ اللَِّه 

فَِإنكُم ترونه كَذَِلك ، : ال ، قَالَ : تضارونَ ِفي الشمِس لَيس دونها سحاب ؟ ، قَالُوا 
بد الشمس من كَانَ يعبد شيئًا فَلْيتِبعه ، فَيتبع من كَانَ يع: يجمع الناس يوم الِْقيامِة ، فَيقُولُ 

الشمس ، ويتبع من كَانَ يعبد الْقَمر الْقَمر ، ويتبع من يعبد الطَّواِغيت الطَّواِغيت ، وتبقَى 
أَنا : ونَ ، فَيقُولُ هِذِه اُألمةُ ِفيها مناِفقُوها ، ثُم يأِْتيِهم اللَّه ِفي صورٍة غَيِر صورِتِه الَِّذي يعِرفُ

نعوذُ ِباللَِّه ِمنك هذَا مكَاننا حتى يأِْتينا ربنا ، فَِإذَا جاَء ربنا عرفْناه ، : ربكُم ، فَيقُولُونَ 
أَنت ربنا ، فَيتِبعونه : لُونَ أَنا ربكُم ، فَيقُو: فَيأِْتيِهم اللَّه ِفي صورِتِه الَِّتي يعِرفُونَ ، فَيقُولُ 

ويضرب الصراطُ بين ظَهراني جهنم ، فَأَكُونُ أَنا وأُمِتي أَولَ من يِجيزه ، وال يتكَلَّم يومِئٍذ 
ِفي جهنم كَالِليب ِمثْلُ شوِك اللَّهم سلِّم سلِّم ، و: ِإال الرسلُ ، ودعوى الرسلُ يومِئٍذ 
فَِإنها ِمثْلُ شوِك السعداِن : نعم يا رسولَ اللَِّه ، قَالَ : السعداِن هلْ رأَيتم السعدانَ ؟ قَالُوا 

ِلِهم ، فَِمنهم الْمؤِمن لَِقي ِبعمِلِه غَير أَنه ال يعلَم ما قَدر ِعظَِمها ِإال اللَّه تخطَف الناس ِبأَعما
وذَكَر كَِلمةً وِمنهم الْمجازى ، ثُم ينجي اللَّه ، حتى ِإذَا فَرغَ اللَّه ِمن الْقَضاِء بين الِْعباِد 

راِر أَمِل النأَه ِمن ادأَر نِتِه ممحِبر ِرجخأَنْ ي ادأَركَانَ ال و ناِر مالن وا ِمنِرجخالِئكَةَ أَنْ يالْم 
ال ِإلَه ِإال اللَّه ، فَيعِرفُونهم ِفي الناِر ، : يشِرك ِباللَِّه شيئًا ِممن أَراد أَنْ يرحمه ِممن يقُولُ 
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اب ارأْكُلُ النتوِد ، وجِبأَثَِر الس مهِرفُونعأْكُلَ ياِر أَنْ تلَى النع اللَّه مرحوِد وجالسِإال أَثَر مآد ن
أَثَر السجوِد ، فَيخرجونَ ِمن الناِر قَِد امتشجوا ، فَيصب علَيِهم ماُء الْحياِة فَينبتونَ ِفيِه كَما 

ِل ، ثُميِميِل السةُ ِفي حالِْحب تبنلَى تقِْبلٌ علٌ مجقَى ربياِد والِْعب نياِء بالْقَض ِمن غُ اللَّهفْري 
رب اصِرف وجِهي عِن الناِر ، فَِإنه : الناِر ِبوجِهِه هو آِخر أَهِل الْجنِة دخوال الْجنةَ ، فَيقُولُ 

هلْ : كَاؤها ، فَيدعو اللَّه ما شاَء اللَّه أَنْ يدعوه ، ثُم يقُولُ اللَّه قَد قَشبِني ِرحيها وأَحرقَِني ذَ
ال وِعزِتك ال أَسأَلُك غَيره ، ويعِطي ربه : عسيت ِإنْ أَفْعلْ ذَِلك ِبك تسأَلْ غَيره ؟ فَيقُولُ 

ق ما شاَء اللَّه ، فَيصِرف اللَّه وجهه عِن الناِر ، فَِإذَا أَقْبلَ علَى عز وجلَّ ِمن عهوٍد ومواِثي
أَي رب ، قَدمِني ِإلَى باِب الْجنِة ، : الْجنِة ورآها سكَت ما شاَء اللَّه أَنْ يسكُت ، ثُم يقُولُ 

 لَه قُولُ اللَّهأَ: فَي قَد تأَلَس لَكي؟ و كتطَيالَِّذي أَع رأَلُِني غَيسال ت اِثيقَكومو كودهع تطَيع
فَهلْ عسيت ِإنْ أَعطَيت : أَي رب يدعو اللَّه ، حتى يقُولُ : يا ابن آدم ما أَغْدرك ، فَيقُولُ 
ال وِعزِتك ، فَيعِطي ربه ما شاَء ِمن مواِثيِق :  غَيره ؟ فَيقُولُ ذَِلك أَو أَعطَيتك ذَِلك أَنْ تسأَلَ

 ا ِمنا ِفيهأَى مةُ فَرنالْج لَه قَتفَهانِة وناِب الْجِإلَى ب ِة ، فَِإذَا قَامناِب الْجِإلَى ب همقَدوٍد فَيهعو
وِر ، فَيرالسِة ورقُولُ الِْحبي ثُم ، كُتسأَنْ ي اَء اللَّها شم كُتةَ ، : سنِخلِْني الْجأَد ، بر أَي

 لَه قُولُ اللَّها : فَيي لَكي؟ و كتطَيا أَعم رأَلُ غَيسال ت اِثيقَكومو كودهع تطَيأَع قَد تأَلَس
أَي رب ، ال أَكُونُ أَشقَى خلِْقك ، فَال يزالُ يدعو اللَّه حتى : ولُ ابن آدم ما أَغْدرك ، فَيقُ

: ادخِل الْجنةَ ، فَِإذَا دخلَها ، قَالَ اللَّه لَه : يضحك اللَّه ِمنه ، فَِإذَا ضِحك اللَّه ِمنه ، قَالَ 
نمتيو هبأَلُ رسفَي ، هنمقُولُ تي ، هذَكِّرلَي ى ِإنَّ اللَّهتِبِه : ى ح تقَطَعى ِإذَا انتكَذَا حكَذَا و نم

 قَالَ اللَّه ، اِنياَألم :هعم ِمثْلُهو لَك ذَاك  ِزيدي نطَاُء بأَِبي : ، قَالَ ع عم ِريدِعيٍد الْخو سأَبو
لَيع درةَ ال يريرةَ هريرو هثَ أَبدى ِإذَا حتِديِثِه حح ئًا ِمنيالَى قَالَ : ِه شعتو كاربت أَنَّ اللَّه
وعشرةُ أَمثَاِلِه معه يا أَبا هريرةَ ، قَالَ : وِمثْلُه معه ، قَالَ أَبو سِعيٍد الْخدِري : ِلذَِلك الرجِل 

ريرو هةَ أَب : لَهِإال قَو ِفظْتا حم : ِريدِعيٍد الْخو سقَالَ أَب ، هعم ِمثْلُهو ، لَك ذَِلك : دهأَش
وذَِلك : ذَِلك لَك وعشرةُ أَمثَاِلِه ، قَالَ أَبو هريرةَ :  قَولَه �أَني حِفظْت ِمن رسوِل اللَِّه 

 ِعيسى بن زغْبةَ ، قَالَ حدثَنا:  الْجنِة دخوال ، حدثَنا فَضلَك الراِزي ، قَالَ الرجلُ آِخر أَهِل
أنبا اللَّيثُ بن سعٍد ، عن ِإبراِهيم بِن سعٍد ، عِن ابِن ِشهاٍب ِبِإسناِدِه ِبطُوِلِه ، حدثَنا : 

أنبا شعيب ، عِن :  أَبو الْيماِن ، قَالَ حدثَنا: ِسي ، وأَبو أُميةَ ، قَاال يعقُوب بن سفْيانَ الْفَاِر
أَخبرِني سِعيد بن الْمسيِب ، وعطَاُء بن يِزيد اللَّيِثي ، أن أبا هريرة أخربمها ، : الزهِري ، قَالَ 
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 ِبيا  : �أن الناس قَالُوا ِللنِديثَ ِبِمثِْل يالْح اقسِة ؟ وامالِْقي موا ينبى ررلْ نولَ اللَِّه ، هسر
  . معنى حِديِث ِإبراِهيم بِن سعٍد 

315 لَِميقَالَ الس ، يربالدو ، لَِميا السثَندا حثَنداِق حزِد الربع نع ِريبقَالَ الدو ،  ،
سورة اجلاثية آية [}كُلُّ أُمٍة تدعى ِإلَى ِكتاِبها { : أنبا معمر ، عِن الزهِري ، ِفي قَوِلِه : قَالَ 
هلْ نرى  يا رسولَ اللَِّه ،: قَالَ الناس : ، عن عطَاِء بِن يِزيد ، عن أَِبي هريرةَ ، قَالَ  ] 28

: قَالُوا  هلْ تضارونَ ِفي الشمِس لَيس دونها سحاب ؟ : �النِبي : ِقيامِة ؟ قَالَ ربنا يوم الْ
ال يا : هلْ تضارونَ ِفي الْقَمِر لَيلَةَ الْبدِر لَيس دونه سحاب ؟ قَالُوا : ال يا رسولَ اللَِّه ، قَالَ 

من كَانَ : ِإنكُم ترونه يوم الِْقيامِة كَذَِلك يجمع اللَّه الناس ، فَيقُولُ فَ: رسولَ اللَِّه ، قَالَ 
هِبعتئًا فَلْييش دبعي  ، وِريالد اسبا عثَندا ، حضِعيٍد أَيةَ أَِبي سِقصِديثَ ِبطُوِلِه ، والْح ذَكَرو ،
هس نب دمأَحقَاال و ، اِزيواَأله وبِن أَيا: ِل بثَندِك ، حاربالْم نِن بمحالر دبا عثَندح شيقُر 

عن أَِبي : بن حيانَ ، عن بكِْر بِن واِئٍل ، عِن الزهِري ، عن أَِبي عبِد اللَِّه اَألغَر كَذَا ، قَالَ 
نعم ، هلْ تضارونَ ِفي الشمِس  :يا رسولَ اللَِّه ، هلْ نرى ربنا ؟ قَالَ : قُلْنا  : هريرةَ ، قَالَ

ال ، وذَكَر الْحِديثَ ِبطُوِلِه ، وِفيِه ِقصةُ أَِبي سِعيٍد أَيضا ، وِفيِه : قُلْنا  لَيس دونها سحاب ؟
  . بلَغِني أَنَّ محمد بن يحيى كَتب هذَا الْحِديثَ ِمن ابِنِه حيكَانَ : نةَ ِزيادات ، قَالَ أَبو عوا

:  حدثَنا عباس الدوِري ، والصغاِني ، ومحمد بن ِإسماِعيلَ الصاِئغُ ِبمكَّةَ ، قَالُوا 316
 زهير بن محمٍد ، عن سهيِل بِن أَِبي صاِلٍح ، عِن حدثَنا: قَالَ  يحيى بن أَِبي بكَيٍر ، حدثَنا

ِإنَّ أَدنى أَهِل الْجنِة منِزلَةً  : قَالَ �النعماِن بِن أَِبي عياٍش ، عن أَِبي سِعيٍد ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
ِن النع ههجو اللَّه فرلٌ صجِظلٍّ ، فَقَالَ ر ةً ذَاترجش ثَلَ لَهمةَ ، ونلَ الْجاِر قَب : ، بر أَي

 لَه ا ، قَالَ اللَّهِرهثَم آكُلُ ِمنا وِة أَكُونُ ِفي ِظلِّهرجِذِه الشِني ِإلَى همِإنْ : قَد تيسلْ عفَه
ال وِعزِتك ، فَيقَدمه اللَّه ِإلَيها ، فَتمثَّلُ لَه شجرةٌ أُخرى : أُعِطيك أَنْ تسأَلَِني غَيره ؟ فَيقُولُ 
أَي رب ، قَدمِني ِإلَى هِذِه الشجرِة أَكُونُ ِفي ِظلِّها وآكُلُ : ذَات ِظلٍّ وثَمرٍة وماٍء ، فَيقُولُ 
ا ، فَياِئهم ِمن برأَشا وِرهثَم ِمن قُولُ : قُولُ لَه؟ فَي هرأَلَِني غَيسأَنْ ت لْتِإنْ فَع تيسلْ عه :

أَي رب ، قَدمِني ِإلَى باِب : ال وِعزِتك ، ال أَسأَلُك غَيره ، فَيبرز لَه باب الْجنِة ، فَيقُولُ 
 فَأَنظُر ِإلَى أَهِلها ، فَيقَدمه اللَّه ِإلَيها ، فَيرى أَهلَ الْجنِة الْجنِة ، فَأَكُونُ تحت ِنجاِف الْجنِة ،

هذَا : أَي رب أَدِخلِْني الْجنةَ ، فَيدِخلُه اللَّه الْجنةَ ، فَِإذَا دخلَ الْجنةَ ، قَالَ : وما ِفيها فَيقُولُ 
 لَه قُولُ اللَّهى ِإذَا : ِلي ، فَيتكَذَا ، ح لْ ِمنكَذَا س لْ ِمنس اللَّه هذَكِّريى ونمتفَي ، نمت
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 لَه قَالَ اللَّه ، اِنيِبِه اَألم تقَطَعِه : انلَيع ردبةَ تنلُ الْجخدي ثَاِلِه ، ثُمةُ أَمرشعو لَك وه
وِر الْعالْح ِمن اهتجوز قُوالِن لَهِن ، فَتقُولُ : يفَي ، ا لَكانيأَحا ، ولَن اكيِللَِّه الَِّذي أَح دمالْح :

ِطيتا أُعِمثْلَ م دأَح ِطيا أُعِديِثِه  ماِئغُ ِفي حا : ، قَالَ الصأَنبخا ولَن أَكبِللَِّه الَِّذي خ دمالْح
 لَك .  

:  عِلي بن الْمِديِني ، قَالَ حدثَنا:  ِإسماِعيلُ بن ِإسحاق الْقَاِضي ، قَالَ  حدثَنا317
سِمعت الْمِغريةَ :  مطَرف ، وابن أَبجر ، مسعنا الشعيب ، يقُولُ حدثَنا:  سفْيانُ ، قَالَ حدثَنا

اسالن ِبرخي وهةَ ، وبعش نوِل اللَِّه بسِإلَى ر هفَعرِر ، يبلَى الِْمنقَالَ � ع :  هبى روسأَلَ مس
هو رجلٌ يِجيُء بعدما يدخلُ أَهلُ الْجنِة الْجنةَ ، فَيقُولُ لَه : عن أَدنى أَهِل الْجنِة منِزلَةً ؟ قَالَ 

وكَيف أَدخلُ وقَد نزلَ الناس مناِزلَهم وأَخذُوا أَخذَاِتِهم ! أَي رب  : ادخِل الْجنةَ ، فَيقُولُ: 
: أَترضى أَنْ يكُونَ لَك ِمثْلُ ما يكُونُ ِلمِلٍك ِمن ملُوِك الدنيا ؟ فَيقُولُ : فَيقَالُ لَه : ؟ قَالَ 

 قُولُ لَهفَي ، بر أَي ِضيتقُولُ فَ: رفَي ، ِمثْلَهو ِمثْلَهو ِمثْلَهذَا وه ةَ : ِإنَّ لَكرشعو ِضيتر
لَك هذَا وما اشتهت نفْسك ولَذَّت عينك ، قَالَ : رِضيت رب ، فَيقَالُ لَه : أَمثَاِلِه ، فَيقُولُ 

: ِإياها أَردت ، وسأُحدثُك عنهم : رفَع منِزلَةً ؟ قَالَ أَي رب ، فَأَي أَهِل الْجنِة أَ: موسى 
 طَرال خو ، تِمعال أُذُنٌ سو ، أَتر نيا ، فَال عهلَيع تمتخِدي ، وِبي مهتامكَر تسغَر

 نفْس ما أُخِفي لَهم ِمن قُرِة أَعيٍن جزاًء فَال تعلَم{ : علَى قَلِْب ِبشٍر ، وذَِلك ِفي ِكتاِب اللَِّه 
  .   ]17سورة السجدة آية [}ِبما كَانوا يعملُونَ 

:  أَبو معاِويةَ ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا أَبو عِلي الْحسن بن محمٍد الزعفَراِني ، قَالَ 318
ِإني   :�قَالَ رسولُ اللَِّه : ن ِإبراِهيم ، عن عِبيدةَ ، عن عبِد اللَِّه ، قَالَ  اَألعمش ، عحدثَنا

 قَالُ لَهفًا ، فَيحا زهِمن جرخلٌ يجاِر ، رالن ا ِمنوجراِر خِل النأَه آِخر ِرفَألع : طَِلقان
خدفَي بذْهةَ فَينِل الْجخقُولُ فَادفَي ِجعراِزلَ ، فَينذُوا الْمأَخ قَد اسالن ِجدةَ ، فَينلُ الْج : أَي

 قُولُ لَهاِزلَ ، فَينالْم اسذَ النأَخ قَد ، بقُولُ : رِفيِه ؟ فَي تانَ الَِّذي كُنمالز ذْكُرأَت : ، معن
 قَالُ لَهى: فَينمتفَي نمت قَالُ لَهقُولُ :  ، فَيا ، فَييناِف الدعةُ أَضرشعو تينمالَِّذي ت لَك :

 ضِحك حتى بدت نواِجذُه ، حدثَنا �فَلَقَد رأَيت رسولَ اللَِّه  أَتسخر ِبي وأَنت الْمِلك ؟
 عبد الْواِحِد بن ِزياٍد ، حدثَنا:  عفَّانُ ، قَالَ حدثَنا: ٍق ، قَاال الزعفَراِني ، وِإبراِهيم بن مرزو

 اَألعمش ، عن ِإبراِهيم ، عن علْقَمةَ ، وعِبيدةَ ، عن عبِد اللَِّه ، رفَع الْحِديثَ ، حدثَنا: قَالَ 
  .  عِن اَألعمِش فَذَكَر نحو حِديِث أَِبي معاِويةَ ،
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 حدثَنا:  زكَِريا بن عِدي ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا محمد بن شاذَانَ الْجوهِري ، قَالَ 319
سولُ قَالَ ر: جِرير ، عن منصوٍر ، عن ِإبراِهيم ، عن عِبيدةَ ، عن عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد ، قَالَ 

ِإني َألعلَم آِخر أَهِل الناِر خروجا ِمنها ، وآِخر أَهِل الْجنِة دخوال الْجنةَ ، رجلٌ   :�اللَِّه 
 قُولُ اللَّها ، فَيوبو حبحي :َألى فَيا مهِه أَنلُ ِإلَييخا ، فَيأِْتيهةَ ، فَينِل الْجخفَاد باذْه ، ِجعر

ارِجع فَادخِل الْجنةَ ، ويأِْتيها فَيمثَّلُ ِإلَيِه : يا رب وجدتها مَألى ، فَيقُولُ اللَّه لَه : فَيقُولُ 
الْحِديثَ ، وذَكَر  ارِجع فَادخِل الْجنةَ: وجدتها مَألى ، فَيقُولُ : أَنها مَألى فَيرِجع ، فَيقُولُ 

فَكَانَ يقَالُ ذَِلك أَدنى أَهِل الْجنِة منِزلَةً ، حدثَنا أَبو عِلي : ِبنحِوِه ، وقَالَ ِفي آِخِر حِديِثِه 
 ، عن  شيبانُحدثَنا:  آدم ، قَالَ حدثَنا: الْحسن بن أَِبي سعٍد الْعسقَالِني ِبالرملَِة ، قَالَ 

 هوحاِدِه ننِبِإس ، اِهيمرِإب نوٍر ، عصنم .  
 حدثَنا:  حدثَنا محمد بن عبِد الْمِلِك الدِقيِقي ، وأَبو أُميةَ ، والصاغَاِني ، قَالُوا 320

 زيد بن أَسلَم ، عن عطَاِء بِن حدثَنا: الَ  ِهشام بن سعٍد ، قَحدثَنا: جعفَر بن عوٍن ، قَالَ 
هلْ نرى ربنا يوم الِْقيامِة ؟ قَالَ  قُلْنا يا رسولَ اللَِّه ،: يساٍر ، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري ، قَالَ 

 :ا لَيوحِة صِس ِبالظَِّهريمِة الشيؤونَ ِفي رارضلْ ت؟ قَالُوا ه ابحا سِفيه لْ : ال ، قَالَ : سفَه
ال يا رسولَ اللَِّه ، قَالَ : تضارونَ ِفي رؤيِة الْقَمِر لَيلَةَ الْبدِر صحوا لَيس ِفيها سحاب ؟ قَالُوا 

ي رؤيِة أَحِدِهما ، ِإذَا كَانَ يوم الِْقيامِة ما تضارونَ ِفي رؤيِتِه يوم الِْقيامِة ِإال كَما تضارونَ ِف: 
أَال ِليلْحق كُلُّ أُمٍة ما كَانت تعبد ، فَال يبقَى أَحد كَانَ يعبد صنما ، وال : نادى مناِدي 

، ويبقَى من كَانَ يعبد اللَّه وحده  ، وال صورةً ، ِإال ذَهبوا حتى يتساقَطُوا ِفي الناِر وحدثَنا
ِمن بر ، وفَاِجٍر ، وغُبرات أَهِل الِْكتاِب ، ثُم تعرض جهنم كَأَنها سراب يحِطم بعضها بعضا 

عزير ابن اللَِّه ، فَيقُولُ اللَّه عز : لُونَ ماذَا كُنتم تعبدونَ ؟ فَيقُو: ، ثُم يدعى الْيهود ، فَيقَالُ 
أَي ربنا ظَِمئْنا : كَذَبتم ما اتخذَ اللَّه ِمن صاِحبٍة وال ولٍَد ، فَماذَا تِريدونَ ؟ فَيقُولُونَ : وجلَّ 

 يتساقَطُوا ِفي الناِر ، ثُم يدعى النصارى ، أَال تِردونَ ماًء ، فَيذْهبوا حتى: فَاسِقنا ، فَيقُولُ 
كَذَبتم ما اتخذَ اللَّه ِمن : الْمِسيح ابن اللَِّه ، فَيقُولُ : ماذَا كُنتم تعبدونَ ؟ فَيقُولُونَ : فَيقُولُ 

أَال تِردونَ ماًء :  ربنا ظَِمئْنا فَاسِقنا ، فَيقُولُ أَي: صاِحبٍة وال ولٍَد ، فَماذَا تِريدونَ ؟ فَيقُولُونَ 
 ى اللَّهدبتي فَاِجٍر ، ثُمو رب ِمن اللَّه دبعكَانَ ي نقَى مبياِر ، واقَطُوا ِفي النستى يتونَ حبذْهفَي ،

يا أَيها الناس ، لَِحقَت كُلُّ أُمٍة : ه ِفيها أَولَ مرٍة ، فَيقُولُ لَنا ِفي صورٍة غَيِر صورِتِه الَِّتي رأَينا
فَارقْنا الناس ِفي الدنيا ونحن كُنا ِإلَى : ِبما كَانت تعبد وبِقيتم ، فَال يكَلِّمه يومِئٍذ ِإال اَألنِبياُء 
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وا أَحِفيه ِتِهمبحص ، دبعا نا الَِّذي كُننبر ِظرتنن نحنو ، دبعت تا كَانٍة ِبمكُلُّ أُم لَِحقَت ، ج
هلْ بينكُم وبين اللَِّه ِمن آيٍة : نعوذُ ِباللَِّه ِمنك ، فَيقُولُ : أَنا ربكُم ، فَيقُولُونَ : فَيقُولُ 

ا ؟ فَيهِرفُونعكَانَ : قُولُونَ ت دقَى أَحبال يو ، ِعنيما أَجدجس ِخراٍق ، فَنس نع فكْشفَي ، معن
 رخ دجسأَنْ ي ادا أَركُلَّم اِحدو قِرِه طَبلَى ظَهال ِنفَاقًا ِإال عِرئَاًء وةً وعما سينِفي الد دجسي

 ثُم يرفَع برنا ومِسيئُنا وقَد عاد لَنا ِفي صورِتِه الَِّتي رأَيناه أَولَ مرٍة ، فَيقُولُ :علَى قَفَاه ، قَالَ 
نعم أَنت ربنا ، ثَالثَ مراٍت ، ثُم يضرب ِبالْجسِر علَى جهنم ، : أَنا ربكُم ، فَيقُولُونَ : 

دحض مِزلَّةٌ لَه كَالِليب ، وخطَاِطيف : أَيما الِْجسر يا رسولَ اللَِّه ِبأَِبينا وأَمنا ؟ قَالَ و: فَقُلْنا 
 قَالُ لَهِقيفًا يٍد عجكُونُ ِبنكَةٌ تسحِف : ، وكَالطَّرِق ، ورِح الْبونَ كَلَمِمنؤالْم رمانُ ، فَيدعالس

كَالرو ، وشدخملٍَم ، وساٍج ماِكِب ، فَنالراِكِب وكَالرِل ، ويِد الْخوكَأَجِر ، وكَالطَّييِح ، و
منهاِر جِفي ن سدكَرملٌ ، وسرمانَ ،  ، وفْيس نب قُوبعا يثَندِديثَ ِبطُوِلِه ، حالْح ذَكَرو ،

  . حدثَِني اللَّيثُ ، عن ِهشاِم بِن سعٍد ِبِمثِْلِه : اِلٍح ، قَالَ  أَبو صحدثَنا: قَالَ 
وحدثَنا )  ح( زهير بن عباٍد الرؤاِسي حدثَنا:  حدثَنا يعقُوب بن سفْيانَ ، قَالَ 321

:  مخلَد بن يِزيد ، قَاال حدثَنا:  ، قَالَ أَبو هاِشِم بِن أَِبي ِخداٍش: عِلي بن حرٍب ، قَالَ 
 حفْص بن ميسرةَ ، عن زيِد بِن أَسلَم ، عن عطَاِء بِن يساٍر ، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري حدثَنا

،  نعم : �لِْقيامِة ؟ قَالَ رسولُ اللَِّه هلْ نرى ربنا يوم ا يا رسولَ اللَِّه ،: ، أَنَّ ناسا ، قَالُوا 
  . وذَكَر الْحِديثَ 
 حدثَنا:  آدم بن أَِبي ِإياٍس ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا محمد بن عوٍف الِْحمِصي ، قَالَ 322

ِعيِد بس نع ، ِزيدِن ياِلِد بخ نٍد ، ععس نثُ باللَّي نع ، لَمِن أَسِد بيز نِن أَِبي ِهالٍل ، ع
يكِْشف ربنا  : ، يقُولُ �سِمعت النِبي : عطَاِء بِن يساٍر ، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري ، قَالَ 

دنيا ِرئَاًء وسمعةً ، فَيذْهب عن ساٍق فَيسجد ِللَِّه كُلُّ مؤِمٍن ، ويبقَى من كَانَ يسجد لَه ِفي ال
  .  ِليسجد فَيعود ظَهره طَبقًا واِحدا

وحدثَنا عباس بن محمٍد )  ح( ابن نميٍر حدثَنا:  حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ ، قَالَ 323
 اَألعمش ، عِن الْمعروِر بِن سويٍد حدثَنا: لِْحماِني ، قَاال  أَبو يحيى احدثَنا: الدوِري ، قَالَ 

ِإني َألعلَم آِخر أَهِل الْجنِة دخوال ، وآخر أَهِل   :�قَالَ رسولُ اللَِّه : ، عن أَِبي ذَر ، قَالَ 
اعِرضوا علَيِه ِصغار ذُنوِبِه ، وارفَعوا عنه ِكبارها ، : لُ الناِر خروجا ِمنها ، رجلٌ يؤتى ِبِه فَيقَا

عِملْت يوم كَذَا وكَذَا كَذَا وكَذَا ، وعِملْت يوم : فَتعرض علَيِه ِصغار ذُنوِبِه ، فَيقَالُ : قَالَ 
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ستِطيع أَنْ ينِكر ، وهو مشِفق ِمن ِكباِر ذُنوِبِه أَنْ نعم ، ال ي: كَذَا وكَذَا كَذَا وكَذَا ، فَيقُولُ 
 قَالُ لَهِه ، فَيلَيع ضرعقُولُ : تةً ، فَينسئٍَة حيكَانَ كُلِّ سم اَء ال : فَِإنَّ لَكيأَش ِملْتع قَد بر

  .  ضِحك حتى بدت نواِجذُه حِديثُهما واِحد �ِه فَلَقَد رأَيت رسولَ اللَّ: ، قَالَ  أَرى هاهنا
 اَألعمش ، حدثَنا:  وِكيع ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا ابن أَِبي رجاٍء الِْمصيِصي ، قَالَ 324

يؤتى ِبالرجِل يوم الِْقيامِة   :� قَالَ رسولُ اللَِّه: عِن الْمعروِر بِن سويٍد ، عن أَِبي ذَر ، قَالَ 
عِملْت يوم كَذَا كَذَا : اعِرضوا علَيِه ِصغار ذُنوِبِه ، ويخبأُ عنه ِكبارها ، فَيقَالُ : ، فَيقَالُ 

ركَذَا ثَالثَ مكَذَا و موي ِملْتعكَذَا ، وكَذَا و موي ِملْتعكَذَا ، واٍت ، قَالَ و : ِقرم وهو
أَعطُوه : فَِإذَا أَراد اللَّه ِبِه خيرا ، قَالَ : لَيس ِبمنِكٍر ، وهو مشِفق ِمن الْكَباِئِر أَنْ تِجيَء ، قَالَ 

 هاهنا ، فَلَقَد رأَيت رسولَ يا رب ِإنَّ ِلي ذَنوبا ما رأَيتها: مكَانَ كُلِّ سيئٍَة حسنةً ، فَيقُولُ 
فَأُولَِئك يبدلُ اللَّه سيئَاِتِهم {  : � يضحك حتى بدت نواِجذُه ، ثُم تال رسولُ اللَِّه �اللَِّه 

  .   ]70سورة الفرقان آية [}حسناٍت 
أنبا معمر ، عن هماِم بِن منبٍه : الرزاِق ، قَالَ  عبد حدثَنا:  حدثَنا السلَِمي ، قَالَ 325

: ِإنَّ أَدنى مقْعِد أَحِدكُم ِمن الْجنِة أَنْ يقَالَ لَه   :�قَالَ رسولُ اللَِّه : ، عن أَِبي هريرةَ ، قَالَ 
 قَالَ لَهي ى أَونمتيى ونمتفَي ، نملْ: تقُولُ ه؟ فَي تينمت  : قَالَ لَهفَي ، معا : نم فَِإنَّ لَك

هعم ِمثْلَهو تينمت  .  
   

  باب ِفي ِصفَِة الشفَاعِة 
  وأن نبينا صلي اهللا علية وسلم سيد الناس يوم القيامة 

  وأن آدم خلقه اهللا بيده
:  أَبو أُسامةَ ، قَالَ حدثَنا: ِد الْحاِرِثي الْكُوِفي ، قَالَ  حدثَنا أَحمد بن عبِد الْحِمي326

 يوما ِبلَحٍم ، �أُِتي رسولُ اللَِّه : حدثَِني أَبو حيانَ ، عن أَِبي زرعةَ ، عن أَِبي هريرةَ ، قَالَ 
فَن ، هِجبعكَانَ يو اعِه الذِّرِإلَي فَعقَالَ فَر ةً ، ثُمسها نهِمن سِة ،  :هامالِْقي مواِس يالن ديا سأَن

وهلْ تدرونَ ِبما ذَاك ؟ ِإنَّ اللَّه يجمع يوم الِْقيامِة اَألوِلني واآلِخِرين ِفي صِعيٍد واِحٍد ، 
رصالْب مفُذُهنياِعي ، والد مهِمعسِب فَيالْكَرو مالْغ ِمن اسلُغُ النبفَي ، مهِمن سموا الشندتو ، 

أَال ترونَ ما أَنتم ِفيِه ؟ أَال ترونَ ما : ما ال يِطيقُونَ وال يحتِملُونَ ، فَيقُولُ بعض الناِس ِلبعٍض 
أَبوكُم آدم ، : ع ِإلَى ربكُم ؟ فَيقُولُ بعض الناِس ِلبعٍض قَد بلَغكُم ؟ أَال تنظُرونَ من يشفَ



com.wordpress.masgunku.www  
 

100 

يا آدم ، أَنت أَبو الْبشِر خلَقَك اللَّه ِبيِدِه ، ونفَخ ِفيك ِمن روِحِه ، : فَيأْتونَ آدم ، فَيقُولُونَ 
 ِإلَى ربك ، أَال ترى ِإلَى ما نحن ِفيِه ؟ أَال ترى ما قَد وأَمر الْمالِئكَةَ فَسجدوا لَك اشفَع لَنا

 مقُولُ لَها ؟ فَينلَغب : هدعب بضغال يو ، ِمثْلَه لَهقَب بضغي ا لَمبغَض موالْي غَِضب ي قَدبِإنَّ ر
صِة فَعرجِن الشاِني عهن هِإنو ، وا ِإلَى ِمثْلَهبِري ، اذْهوا ِإلَى غَيبفِْسي ، اذْهفِْسي نفِْسي نن تي
يا نوح ، أَنت أَولُ الرسِل ِإلَى أَهِل اَألرِض ، سماك اللَّه : نوٍح ، فَيأْتونَ نوحا ، فَيقُولُونَ 

ترى ِإلَى ما نحن ِفيِه ؟ أَال ترى ما قَد بلَغنا ؟ عبدا شكُورا ، أَال تشفَع لَنا ِإلَى ربك ؟ أَال 
 مقُولُ لَهفَي : ، ِمثْلَه هدعب بضغي لَنو ، ِمثْلَه لَهقَب بضغي ا لَمبغَض موالْي غَِضب ي قَدبِإنَّ ر

ِمي نلَى قَوا عِبه توعةٌ دوعِلي د تكَان هِإنوا وبِري ، اذْهوا ِإلَى غَيبفِْسي ، اذْهفِْسي نفِْسي ن
يا ِإبراِهيم ، أَنت نِبي اللَِّه وخِليلُه ِمن أَهِل اَألرِض : ِإلَى ِإبراِهيم ، فَيأْتونَ ِإبراِهيم ، فَيقُولُونَ 
ِإنَّ :  ؟ أَال ترى ما قَد بلَغنا ؟ فَيقُولُ لَهم ِإبراِهيم اشفَع لَنا ِإلَى ربك ، أَال ترى ما نحن ِفيِه

ربي قَد غَِضب الْيوم غَضبا لَم يغضب قَبلَه ِمثْلَه ، ولَن يغضب بعده ِمثْلَه ، وذَكَر كَذَباِتِه 
ي ، اذْهبوا ِإلَى موسى ، فَيأْتونَ موسى ، نفِْسي نفِْسي نفِْسي نفِْسي ، اذْهبوا ِإلَى غَيِر

يا موسى أَنت رسولُ اللَِّه فَضلَك اللَّه ِبِرساالِتِه وِبكَالِمِه علَى الناِس اشفَع لَنا ِإلَى : فَيقُولُونَ 
ِإنَّ ربي قَد غَِضب الْيوم : فَيقُولُ لَهم ربك أَال ترى ِإلَى ما نحن ِفيِه ؟ أَال ترى ما قَد بلَغنا ؟ 

غَضبا لَم يغضب قَبلَه ِمثْلَه ، ولَن يغضب بعده ِمثْلَه ، ِإني قَتلْت نفْسا لَم أُؤمر ِبقَتِلها ، نفِْسي 
يا : لَى ِعيسى ، فَيأْتونَ ِعيسى ، فَيقُولُونَ نفِْسي نفِْسي نفِْسي ، اذْهبوا ِإلَى غَيِري ، اذْهبوا ِإ

 فَعِد اشهِفي الْم اسالن تكَلَّم ، هِمن حورو ميرا ِإلَى مأَلْقَاه هتكَِلمولُ اللَِّه وسر تى أَنِعيس
ى ِإلَى مرِفيِه ؟ أَال ت نحا نى ِإلَى مرأَال ت كبا ِإلَى رى لَنِعيس مقُولُ لَها ؟ فَينلَغب ِإنَّ : ا قَد

ربي قَد غَِضب الْيوم غَضبا لَم يغضب قَبلَه ِمثْلَه ولَم يذْكُر ذَنبا ، نفِْسي نفِْسي نفِْسي نفِْسي 
يا محمد ، أَنت رسولُ : ولُونَ  ، فَيأْتوِني ، فَيقُ�، اذْهبوا ِإلَى غَيِري ، اذْهبوا ِإلَى محمٍد 

اللَِّه ، وخاتم النِبيني غُِفر لَك ما تقَدم ِمن ذَنِبك وما تأَخر ، اشفَع لَنا ِإلَى ربك أَال ترى ِإلَى 
فَآِتي ت طَِلقا ؟ فَأَننلَغب ا قَدى ِإلَى مرِفيِه ؟ أَال ت نحا ني ، مبا ِلراِجدس ِش ، فَأَِخررالْع تح

ثُم يفْتح اللَّه علَي ويلِْهمِني ِمن محاِمِدِه وحسِن الثَّناِء علَيِه شيئًا لَم يفْتحه علَى أَحٍد ِمن قَبِلي 
أُمِتي : اشفَع تشفَّع ، فَأَرفَع رأِْسي ، فَأَقُولُ يا محمد ارفَع رأْسك ، سلْ تعطَه ، : ، ثُم يقَالُ 

يا محمد ، أَدِخِل الْجنةَ من ال ِحساب علَيِهم ِمن الْباِب : أُمِتي ، ثَالثَ مرات ، فَيقَالُ 
ِلك ِمن اَألبواِب ، والَِّذي نفْس الثَّاِمِن ِمن أَبواِب الْجنِة وهم شركَاُء الناِس ِفيما ِسوى ذَ
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محمٍد ِبيِدِه ، ِإنَّ ما بين الِْمصراعيِن ِمن مصاِريِع الْجنِة لَكَما بين مكَّةَ وهجر وكَما بين مكَّةَ 
  .  وبصرى
 محمد بن عبيٍد ، قَالَ حدثَنا: ِني ، قَاال  حدثَنا عمار بن رجاٍء ، وأَبو داود الْحرا327

كُنا :  أَبو حيانَ التيِمي ، عن أَِبي زرعةَ بِن عمِرو بِن جِريٍر ، عن أَِبي هريرةَ ، قَالَ حدثَنا: 
 :وكَانَ يعِجبه ، فَنهس ِمنها نهسةً ، ثُم قَالَ  ِفي دعوٍة ، فَرِفع ِإلَيِه الذِّراع �مع رسوِل اللَِّه 

أَنا سيد الناِس يوم الِْقيامِة ، تدرونَ ِمم ذَاك ؟ يجمع اللَّه اَألوِلني واآلِخِرين ِفي صِعيٍد واِحٍد 
دتاِعي ، والد مهعمسيو اِظرالن مهِصربٍض ، فَيعاِس ِلبالن ضعقُولُ بفَي ، سمالش مهو ِمنا : نأَم

ترونَ ما أَنتم ِفيِه ؟ أَما ترونَ ِإلَى ما قَد بلَغتم ؟ أَال تنظُرونَ من يشفَع لَكُم ِإلَى ربكُم ؟ 
يا آدم ، أَنت أَبو الْبشِر : أْتونَ آدم ، فَيقُولُونَ أَبوكُم آدم ، فَي: فَيقُولُ بعض الناِس ِلبعٍض 

خلَقَك اللَّه ِبيِدِه ، ونفَخ ِفيك ِمن روِحِه وأَسكَنك الْجنةَ ، وأَمر الْمالِئكَةَ فَسجدوا لَك أَال 
نلَغب ا قَدى ِإلَى مرِفيِه ؟ أَال ت نحا نى ِإلَى مرت مقُولُ آد؟ فَي كبا ِإلَى رلَن فَعشِإنَّ : ا ؟ أَال ت

ربي قَد غَِضب الْيوم غَضبا لَم يغضب قَبلَه ِمثْلَه ، ولَن يغضب بعده ِمثْلَه ، وِإنه نهاِني عِن 
يِري ، اذْهبوا ِإلَى نوٍح ، فَيأْتونَ نوحا ، الشجرِة فَعصيت ، نفِْسي نفِْسي ، اذْهبوا ِإلَى غَ

يا نوح ، أَنت أَولُ الرسِل ِإلَى أَهِل اَألرِض وسماك اللَّه عبدا شكُورا ، أَال ترى : فَيقُولُونَ 
ِإنَّ ربي : نا ِإلَى ربك ؟ فَيقُولُ نوح ِإلَى ما نحن ِفيِه ؟ أَال ترى ِإلَى ما قَد بلَغنا ؟ أَال تشفَع لَ

قَد غَِضب الْيوم غَضبا لَم يغضب ِمثْلَه قَبلَه ولَن يغضب ِمثْلَه بعده ، نفِْسي نفِْسي ، اذْهبوا 
هم ِمن اَألنِبياِء ، حتى يأِْتي ِإلَي ، ال أَدِري ِإلَى من أَرشد: ِإلَى غَيِري ، قَالَ محمد ابن عبيٍد 

  .  يا محمد ، ارفَع رأْسك سلْ تعطَه ، اشفَع تشفَّع: فَأَِجيُء فَأَسجد تحت الْعرِش ، فَيقَالُ 
:  نعيم بن حماٍد ، قَالَ ثَناحد:  حدثَنا الصغاِني ، وأَبو ِإسماِعيلَ الترِمِذي ، قَاال 328

 أَبو حيانَ التيِمي ، عن أَِبي زرعةَ بِن عمِرو بِن جِريٍر ، عن حدثَنا: أنبا ابن الْمبارِك ، قَالَ 
انَ يعِجبه فَنهس ِمنها نهسةً ،  ِبلَحٍم ، فَدِفع ِإلَيِه الذِّراع ، وكَ�أُِتي رسولُ اللَِّه : أَِبي هريرةَ 
، ثُم ذَكَر ِمثْلَه حِديثَ أَِبي أُسامةَ ِبطُوِلِه ومعناه ، ِإال أَنه قَالَ ثَالثَ  أَنا سيد الناِس :ثُم قَالَ 
كَذَبت : اِت الَِّذي قَالَ ِإبراِهيم ذَكَر أَبو حيانَ الْكَِلم: نفِْسي نفِْسي نفِْسي ، وقَالَ : مراٍت 

ما بين الِْمصراعيِن ِمن مصاِريِع الْجنِة كَما بين مكَّةَ : كَِذباٍت ولَم يبينه ِفي الْحِديِث ، وقَالَ 
  . ، وِحمير أَو كَما بين مكَّةَ ، وبصرى 

329ب دمحا مثَندى ، قَالَ  حيحي ا: نثَنداِعيلَ ، قَالَ حمِإس نى بوسا:  مثَندح دبع 
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سِمعت :  أَبو حاِزٍم سلْمانُ اَألشجِعي ، قَالَ حدثَنا:  أَبو ماِلٍك ، قَالَ حدثَنا: الْواِحِد ، قَالَ 
: علَى اللَِّه يوم الِْقيامِة خمسةٌ يقُولُ الناس يوم الِْقيامِة آلدم أَكْرم الناِس : أَبا هريرةَ ، يقُولُ 

 مقُولُ آدِة ، فَينالْج ابا بلَن فِْتحتاِحِب : اسِبص تِطيئَِتي لَسِة ِإال خنالْج ِمن كُمجرلْ أَخهو
  . ، فَيأْتونَ ِإبراِهيم ، وذَكَر الْحِديثَ ذَاك ائْتوا ِإبراِهيم خِليلَ ربِه 

 حدثَنا:  سريج بن يونس ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا عِلي بن ِإسماِعيلَ علُّويِه ، قَالَ 330
ِعي بِن ِحراٍش ، عن حذَيفَةَ ،  أَبو ماِلٍك اَألشجِعي ، عن ِربحدثَنا: مروانُ بن معاِويةَ ، قَالَ 

! يا لَبيكَاه : يا رباه يوم الِْقيامِة ، فَيقُولُ لَه الرب : يقُولُ ِإبراِهيم   :�قَالَ رسولُ اللَِّه : قَالَ 
 ِفي قَلِْبِه ِمثْقَالُ برٍة ِمن ِإمياٍن ، أَخِرجوا ِمن الناِر من كَانَ: أَحرقَت بِني ؟ فَيقُولُ : فَيقُولُ 

  .  ِمثْقَالُ شِعريٍة ِمن ِإمياٍن
 محمد بن سِعيِد بِن اَألصبهاِني حدثَنا:  حدثَِني ِإسحاق بن الْحسِن الْحرِبي ، قَالَ 331
أَِبي ماِلٍك اَألشجِعي ، عن أَِبي حاِزٍم ، عن أَِبي هريرةَ  محمد بن فُضيٍل ، عن حدثَنا: ، قَالَ 

أَضلَّ اللَّه عِن الْجمعِة   :�قَالَ رسولُ اللَِّه : ، وعن ِربِعي بِن ِحراٍش ، عن حذَيفَةَ ، قَاال 
ِت ، وبالس مووِد يها ، فَكَانَ ِللْيلَنكَانَ قَب نا ماندا فَهِبن اَء اللَّهِد ، فَجاَألح موى يارصكَانَ ِللن

 نحِة ، نامالِْقي موا يلَن عبت مه كَذَِلكو ، داَألحو تبالسةَ وعملَ الْجعِة ، فَجعمِم الْجوِلي
: ، قَالَ أَبو عوانةَ  يامِة ، الْمقِْضي لَهم قَبلَ الْخالِئِقاآلخرونَ ِمن أَهِل الدنيا اَألولُونَ يوم الِْق

  . هذَا حِديثٌ طَِويلٌ ِفي الِْقيامِة 
332 ، ِدينِن الساِء بجر نب دمحمو ، لِْخيالْب قَالِنيسالْع دمأَح نى با ِعيسثَندح 

 النضر بن شميِل بِن خرشةَ الْماِزِني أَبو الْحسِن حدثَنا: لْمروِزي ، قَالُوا وسِعيد بن مسعوٍد ا
 أَبو هنيدةَ الْبراُء بن نوفٍَل ، عن واالنَ الْعدِوي ، عن حدثَنا:  أَبو نعامةَ ، قَالَ حدثَنا: ، قَالَ 

 ، ذَات يوٍم فَصلَّى �أَصبح رسولُ اللَِّه : الْيماِن ، عن أَِبي بكٍْر الصديِق ، قَالَ حذَيفَةَ بِن 
 ، ثُم جلَس مكَانه حتى �الْغداةَ ، ثُم جلَس حتى ِإذَا كَانَ ِمن الضحى ضِحك رسولُ اللَِّه 

مغِرب ، كُلُّ ذَِلك ال يتكَلَّم حتى صلَّى الِْعشاَء اآلِخرةَ ، ثُم قَام صلَّى اُألولَى ، والْعصر ، والْ
 ما شأْنه ؟ صنع الْيوم شيئًا لَم يصنعه �سلْ رسولُ اللَِّه : ِإلَى أَهِلِه ، فَقَالَ الناس َألِبي بكٍْر 

عِرض علَي ما هو كَاِئن ِمن أَمِر الدنيا وأَمِر اآلِخرِة ، فَجِمع  ،نعم : قَطُّ ، فَسأَلَه ، فَقَالَ 
 كَاد قرالْعو مطَِلقُوا ِإلَى آدى انتح ِلذَِلك اسالن اِحٍد ، فَفَِظعِعيٍد وونَ ِفي صراآلخلُونَ واَألو

:  أَبو الْبشِر وأَنت اصطَفَاك اللَّه ، اشفَع لَنا ِإلَى ربك ، قَالَ يا آدم ، أَنت: يلِْجمهم ، فَقَالُوا 
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ِإنَّ اللَّه اصطَفَى آدم { : قَد لَِقيت ِمثْلَ الَِّذي لَِقيتم ، انطَِلقُوا ِإلَى أَِبيكُم بعد أَِبيكُم ِإلَى نوٍح 
فَينطَِلقُونَ ِإلَى : ، قَالَ  ] 33سورة آل آية [}نَ علَى الْعالَِمني ونوحا وآلَ ِإبراِهيم وآلَ ِعمرا

اشفَع لَنا ِإلَى ربك وأَنت اصطَفَاك اللَّه ، واستجاب لَك ِفي دعاِئك ، ولَم : نوٍح ، فَيقُولُونَ 
لَيس ذَاكُم ِعنِدي ، ولَِكِن انطَِلقُوا ِإلَى : لُ يدع علَى اَألرِض ِمن الْكَاِفِرين ديارا ، فَيقُو

لَيس ذَاكُم ِعنِدي ، ولَِكِن : فَيأْتونَ ِإبراِهيم ، فَيقُولُ : ِإبراِهيم ، فَِإنَّ اللَّه اتخذَه خِليال ، قَالَ 
لَيس ذَاكُم ِعنِدي ، ولَِكِن : فَيقُولُ موسى انطَِلقُوا ِإلَى موسى ، فَِإنَّ اللَّه كَلَّمه تكِْليما ، 

لَيس : انطَِلقُوا ِإلَى ِعيسى ، فَِإنه يبِريُء اَألكْمه واَألبرص ويحِيي الْموتى ، فَيقُولُ ِعيسى 
أَو هفَِإن ، ملَِد آدِد ويطَِلقُوا ِإلَى سلَِكِن انِدي ، وِعن ِة ذَاكُمامالِْقي موي ضاَألر هنع قشنت نلُ م

فَينطَِلق ، فَآِتي ِجبِريلَ ، فَيأِْتي :  ، فَلْيشفَع لَكُم ِإلَى ربكُم ، قَالَ �، انطَِلقُوا ِإلَى محمٍد 
 لَه قُولُ اللَّهِريلُ ، فَيِة ، قَ: ِجبنِبالْج هرشبو ا : الَ ائْذَنْ لَهاِجدس ِخرِريلُ ، فَيِبِه ِجب طَِلقنفَي

 قُولُ اللَّهي ٍة ، ثُمعمج رقَالَ : قَد ، فَّعشت فَعاشو ، عمسقُلْ تو ، كأْسر فَعار ، دمحا مي :
ج را قَداِجدس رِه خبِإلَى ر ظَرفَِإذَا ن ، هأْسر فَعرفَي قُولُ اللَّهى ، فَيرٍة أُخعم : ، دمحا مي
فَيأْخذُ : فَيذْهب لَيقَع ساِجدا ، قَالَ : ارفَع رأْسك ، وقُلْ تسمع ، واشفَع تشفَّع ، قَالَ 

: فَيقُولُ : تحه علَى ِبشٍر قَطُّ ، قَالَ ِجبِريلُ ِبضبعيِه ، فَيفْتح اللَّه علَيِه ِمن الدعاِء شيئًا لَم يفْ
 رال فَخِة وامالِْقي موي ضاَألر هنع قشنت نلَ مأَوو ، رال فَخو ملَِد آدو ديِني سلْتعج ، بر أَي

ادعوا الصديِقني : َء ، وأَيلَةَ ، ثُم يقَالُ ، حتى ِإنه ِليِرد علَي الْحوض َألكْثَر ِمما بين صنعا
فَيِجيُء النِبي معه الِْعصابةُ ، والنِبي معه الْخمسةُ : ادعوا اَألنِبياَء ، قَالَ : فَيشفَعونَ ، ثُم يقَالُ 

فَيشفَعونَ ِلمن أَرادوا ، : ادعوا الشهداَء ، قَالَ : الُ والستةُ ، والنِبي لَيس معه أَحد ، ثُم يقَ
أَنا أَرحم الراِحِمني ، ادخلُوا جنِتي من كَانَ ال : يقُولُ اللَّه : فَِإذَا فَعلَِت الشهداُء ذَِلك ، قَالَ 

انظُروا ِفي الناِر هلْ ِمن أَحٍد : ثُم يقُولُ : نةَ ، قَالَ فَيدخلُونَ الْج: يشِرك ِباللَِّه شيئًا ، قَالَ 
: هلْ عِملْت خيرا قَطُّ ؟ فَيقُولُ : فَيِجدونَ ِفي الناِر رجال ، فَيقَالُ لَه : عِملَ خيرا قَطُّ ، قَالَ 

أَسِمحوا ِلعبِدي كَِإسماِحِه ِإلَى عِبيِدي :  فَيقُولُ ال ، غَير أَني كُنت أُساِمح الناس ِفي الْبيِع ،
ال ، غَير : هلْ عِملْت خيرا قَطُّ ؟ ، فَيقُولُ : ، ثُم يخِرجونَ ِمن الناِر رجال آخر ، فَيقُولُ 

ناطْح اِر ، ثُمِرقُوِني ِبالنفَأَح لَِدي ِإذَا ِمتو تري أَمِل ، أَنِمثْلَ الْكُح تى ِإذَا كُنتوِني ح
ِمن : ِلم فَعلْت ذَِلك ؟ قَالَ : فَقَالَ اللَّه : فَاذْهبوا ِإلَى الْبحِر فَذَروِني ِفي الريِح ، قَالَ 

:  وعشرةَ أَمثَاِلِه ، قَالَ انظُر ِإلَى ملِْك أَعظَِم مِلٍك ، فَِإنَّ لَك ِمثْلَه: فَيقُولُ : مخافَِتك ، قَالَ 
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  .  ِلم تسخر ِبي وأَنت الْمِلك ؟ فَذَِلك الَِّذي ضِحكْت ِمنه ِمن الضحى: فَيقُولُ 
الدِليلُ علَى أَنَّ أَولَ من يستشِفع ِإلَى اَألنِبياِء وِإلَى محمٍد صلَوات اهللا عليهم أمجعني هم 

  ؤمنني ، لريحهم اهللا من مقامهم ، وأن الشفاعة ألهل النار بعد الرب من القضاءامل
وحدثَنا يونس بن حِبيٍب ، )  ح( روح بن عبادةَ حدثَنا:  حدثَنا الصغاِني ، قَالَ 333

تواِئي ، عن قَتادةَ ، عن أَنِس بِن ماِلٍك ، أَنَّ  ِهشام الدسحدثَنا:  أَبو داود ، قَاال حدثَنا: قَالَ 
لَِو استشفَعنا ِإلَى : يجمع الْمؤِمنونَ يوم الِْقيامِة فَيهتمونَ ِلذَِلك ، فَيقُولُونَ  : قَالَ �نِبي اللَِّه 

يا آدم ، أَنت أَب الناِس خلَقَك : تونَ آدم ، فَيقُولُونَ ربنا حتى يِرحينا ِمن مكَاِننا هذَا ، فَيأْ
اللَّه ِبيِدِه ، وأَسجد لَك مالِئكَته ، وعلَّمك أَسماَء كُلِّ شيٍء ، اشفَع لَنا ِإلَى ربنا حتى يِرحينا 

 ، ويذْكُر خِطيئَته الَِّتي أَصاب ، ولَِكِن ائْتوا نوحا أَولَ لَست هناك: ِمن مكَاِننا هذَا ، فَيقُولُ 
لَست هناكُم ، ويذْكَر خِطيئَته الَِّتي أَصاب ، : الرسِل بعثَه اللَّه ، فَيأْتونَ نوحا ، فَيقُولُ 
لَست هناكُم ، ويذْكَر لَهم : تونَ ِإبراِهيم ، فَيقُولُ ولَِكِن ائْتوا ِإبراِهيم خِليلَ الرحمِن ، فَيأْ

خطَايا أَصابها ، ولَِكِن ائْتوا موسى عبدا آتاه اللَّه التوراةَ وكَلَّمه تكِْليما ، فَيأْتونَ موسى ، 
ِتي أَصاب ، ولَِكِن ائْتوا ِعيسى عبد اللَِّه ورسولَه لَست هناكُم ، ويذْكَر خِطيئَته الَّ: فَيقُولُ 

 عبدا �لَست هناكُم ، ولَِكِن ائْتوا محمدا : وكَِلمةَ اللَِّه وروحه ، فَيأْتونَ ِعيسى ، فَيقُولُ 
فَي ، رأَخا تمِبِه وذَن ِمن مقَدا تم لَه اللَّه ذَنَ ِلي ، غَفَرؤي ، فَيبلَى رأِْذنُ عتفَأَس طَِلقوِني ، فَأَنأْت

ارفَع : فَِإذَا رأَيت ربي وقَعت لَه ساِجدا ، فَيدعِني ما شاَء اللَّه أَنْ يدعِني ، ثُم يقَالُ ِلي 
ع ، فَأَحمد ربي ِبتحِميٍد يعلِّمِنيِه ، ثُم أَشفَع محمد ، قُلْ تسمع ، وسلْ تعطَ ، واشفَع تشفَّ

فَيِحد ِلي حدا فَأُدِخلُهم الْجنةَ ، ثُم أَرِجع فَِإذَا رأَيت ربي وقَعت لَه ساِجدا ، فَيدعِني ما شاَء 
حمد ، قُلْ تسمع ، وسلْ تعطَه ، واشفَع تشفَّع ، ارفَع م: اللَّه أَنْ يدعِني ، ثُم يقَالُ ِلي 

فَأَحمد ربي ِبتحِميٍد يعلِّمِنيِه ، ثُم أَشفَع ، فَيِحد ِلي حدا فَأُدِخلُهم الْجنةَ ، ثُم أَرِجع فَِإذَا 
ا شِني معدا ، فَياِجدس تقَعي وبر تأَيقَالُ ري ِني ، ثُمعدأَنْ ي قُلْ : اَء اللَّه ، دمحم فَعار

تسمع ، وسلْ تعطَه ، واشفَع تشفَّع ، فَأَحمد ربي ِبتحِميٍد يعلِّمِنيِه ، ثُم اشفَع فَيِحد ِلي حدا 
يا رب ، ما بِقي ِفي الناِر ِإال من حبسه الْقُرآنُ أَي : لُ فَأُدِخلُهم الْجنةَ ، ثُم أَرِجع ، فَأَقُو

لُودِه الْخلَيع بجةَ ،  ويو أُما أَبثَندٍض ، حعب ِمن هضعب ا قَِريبمِديثُهحٍح ، ووذَا لَفْظُ ره ،
  .  ِهشام ، فَذَكَر نحوه حدثَنا: الَ  مسِلم ، قَحدثَنا: ويوسف الْقَاِضي ، قَاال 

 محمد بن ِبشٍر حدثَنا:  أَبو بكِْر بن أَِبي شيبةَ ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ ، قَالَ 334
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يجتِمع  : قَالَ �، أَنَّ نِبي اللَِّه ، عن سِعيِد بِن أَِبي عروبةَ ، عن قَتادةَ ، عن أَنِس بِن ماِلٍك 
لَِو استشفَعنا علَى ربنا ، ويلْهمونَ ذَِلك ، فَأَراحنا ِمن : الْمؤِمنونَ يوم الِْقيامِة ، فَيقُولُونَ 

مونَ آدأْتذَا فَيا هكَاِننم ِديثَ ِبطُوِلِه ِبِمثِْلِه ، والْح ذَكَرالْقَاِضي ، قَالَ ، و فوسا يثَندح :
 سِعيد بن حدثَنا:  يحيى الْقَطَّانُ ، قَالَ حدثَنا:  محمد بن أَِبي بكٍْر الْمقَدِمي ، قَالَ حدثَنا

 محمد بن أَِبي بكٍْر الْمقَدِمي احدثَنأَِبي عروبةَ ، ِبِإسناِدِه ِبطُوِلِه ، وحدثَنا يوسف الْقَاِضي ، 
  .  الْمعتِمر ، عن أَِبيِه ، عن قَتادةَ ، عن أَنٍس ، وذَكَر الْحِديثَ حدثَنا، 

لُ بن  أَبو نعيٍم الْفَضحدثَنا:  حدثَنا حمدانُ بن عِلي الْوراق ، وأَبو أُميةَ ، قَاال 335
وحدثَنا محمد بن )  ح( أَبو عاِصٍم محمد بن أَِبي أَيوب الثَّقَِفي حدثَنا: دكَيٍن ، قَالَ 

 سِعيد بن سلَيمانَ ، عن عبِد الْواِحِد بِن سلَيٍم الْبصِري ، حدثَنا: ِإسحاق الصاغَاِني ، قَالَ 
كُنت قَد شغفَِني رأْي ِمن رأِْي الْخواِرِج وكُنت  : يِزيد بن صهيٍب الْفَِقري ، قَالَ حدثَنا: اال قَ

: رجال شابا ، فَخرجنا ِفي ِعصابٍة ذَِوي عدٍد نِريد أَنْ نحج ، ثُم نخرج علَى الناِس ، قَالَ 
ا عنرروِل اللَِّه فَمسر نع مثُ الْقَودحِد اللَِّه يبع نب اِبرِة فَِإذَا جِدينِإلَى �لَى الْم اِلسج 

 لَه ونَ ، فَقُلْتِمينهالْج ذَكَر قَد وِإذَا هٍة ، واِريذَا الَِّذي : سا هوِل اللَِّه ، مسر اِحبا صي
اللَّهثُونَ ، ودحقُولُ تي  : } هتيزأَخ فَقَد ارِخِل الندت نم كِإن{] 192سورة آل آية [  و }

، فَما هذَا الَِّذي  ] 20سورة السجدة آية [}كُلَّما أَرادوا أَنْ يخرجوا ِمنها أُِعيدوا ِفيها 
أَسِمعتم ِبمقَاِم محمٍد الْمحموِد : نعم ، قَالَ : ت أَي بني أَتقْرأُ الْقُرآنَ ؟ قُلْ: تقُولُونَ ؟ قَالَ 

 ِفيِه ؟ قُلْت اللَّه ثُهعبقَالَ : الَِّذي ي ، معن : ِبِه ِمن اللَّه ِرجخوِد الَِّذي يمحٍد الْممحم قَامم هفَِإن
فَأَخاف أَنْ ال أَكُونَ : ، قَالَ   الصراِط ومر الناِس علَيِهثُم نعت وضع: يخِرج ِمن الناِر ، قَالَ 

: حِفظْت ذَاك غَير أَنه قَد زعم أَنَّ قَوما يخرجونَ ِمن الناِر بعد أَنْ يكُونوا ِفيها ، قَالَ 
يدخلُونَ نهرا ِمن أَنهاِر الْجنِة فَيغتِسلُونَ ِفيِه فَ: فَيخرجونَ كَأَنهم ِعيدانُ السماِسِم ، قَالَ 
ويحكُم أَترونَ هذَا الشيخ يكِْذب : فَرجعنا فَقُلْنا : فَيخرجونَ كَأَنهم الْقَراِطيس الِْبيض ، قَالَ 

 ِمنا رجلٌ غَير واِحٍد ، هذَا لَفْظُ أَِبي عاِصٍم ،  ؟ فَرجعنا وواِهللا ما خرج�علَى رسوِل اللَِّه 
ما { : الشفَاعةُ بينةٌ ِفي ِكتاِب اللَِّه  :قَالَ جاِبر : وقَالَ عبد الْواِحِد بن سلَيٍم ِفي آِخِر حِديِثِه 

 لَمو لِّنيصالْم ِمن كن قَالُوا لَم قَرِفي س لَكَكُمس عم وضخا نكُنو ِكنيالِْمس طِْعمن كن
 اِفِعنيةُ الشفَاعش مهفَعنا تفَم ِقنيا الْيانى أَتتيِن حِم الدوِبي كَذِّبا نكُنو اِئِضنيسورة [}الْخ

  .   ]48 - 42املدثر آية 
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ال ِإلَه إال اهللا وكان يف قلبه شيء من اخلري ، وأنه  : بيانُ الدِليِل علَى أَنَّ الشفَاعةَ ِلمن قَالَ
ال إله إال اهللا ومل يكن يف قلبه من : ال حترق النار صورهم ، وأن الشفاعة ال تنفع من قال 

  اخلري شئ
 حدثَنا: وا  حدثَنا محمد بن عبِد الْمِلِك الْواِسِطي ، وأَبو أُميةَ ، والصغاِني ، قَال336ُ

 ِهشام بن سعٍد ، عن زيِد بِن أَسلَم ، عن عطَاِء بِن يساٍر ، عن حدثَنا: جعفَر بن عوٍن ، قَالَ 
ا ، ِإذَا خلَص الْمؤِمنونَ ِمن الناِر وأَِمنو  :�قَالَ رسولُ اللَِّه : أَِبي سِعيٍد الْخدِري ، قَالَ 

 اِنِهموِفي ِإخ ِمِننيؤالْم ِمن ا لَهِضيم ِريدي قةً ِفي الْحا ِشدِمن دِبأَش دا أَحِدِه مفِْسي ِبيالَِّذي نفَو
، ويصومونَ أَي ربنا ِإخواننا كَانوا يصلُّونَ معنا : ِإذَا رأَوهم قَد خلَصوا ِمن الناِر ، يقُولُونَ 

اذْهبوا فَمن عرفْتم : معنا ، ويحجونَ معنا ، ويجاِهدونَ معنا ، قَد أَخذَتهم النار ، فَيقُولُ 
 ارالن هذْتأَخ لَ قَدجونَ الرِجداِر ، فَيلَى النع مهتورص مرحتو ، وهِرجفَأَخ هتورِه ، صيمِإلَى قَد

وِإلَى أَنصاِف ساقَيِه ، وِإلَى ركْبتيِه ، وِإلَى ِحقْويِه ، فَيخِرجونَ ِمنها بشرا كَِثريا ، ثُم يعودونَ 
أَخِرجوه ، اذْهبوا فَمن وجدتم ِفي قَلِْبِه ِمثْقَالَ ِقرياٍط ِمن خيٍر فَ: فَيتكَلَّمونَ ، فَيقُولُ 

اذْهبوا فَمن وجدتم ِفيِه أَو قَالَ : فَيخِرجونَ ِمنها بشرا كَِثريا ، ثُم يعودونَ فَيتكَلَّمونَ ، فَيقُولُ 
ِرجونَ ِمنها ِمثْقَالَ ِنصِف ِقرياِط خيٍر فَأَخِرجوه ، فَيخ: ِفي قَلِْبِه ِنصف ِقرياِط خيٍر ، أَو قَالَ : 

اذْهبوا فَأَخِرجوا : بشرا كَِثريا ، ثُم يعودونَ فَيتكَلَّمونَ فَال يزالُ يقُولُ ذَِلك لَهم حتى يقُولَ 
هذَا الْحِديِث من وجدتم ِفي قَلِْبِه ِمثْقَالَ ذَرٍة ِمن خيٍر فَأَخِرجوه ، فَكَانَ أَبو سِعيٍد ِإذَا حدثَ ِب

ِإنَّ اللَّه ال يظِْلم ِمثْقَالَ ذَرٍة وِإنْ تك حسنةً يضاِعفْها { : ِإنْ لَم تصدقُوا فَاقْرأُوا : يقُولُ 
را ، ربنا لَم نذَر ِفيها خي: ، فَيقُولُونَ  ] 40سورة النساء آية [}ويؤِت ِمن لَدنه أَجرا عِظيما 

قَد شفَعِت الْمالِئكَةُ ، وشفَعِت اَألنِبياُء ، وشفَع الْمؤِمنونَ ، فَهلْ بِقي ِإال أَرحم : فَيقُولُ 
 فَيأْخذُ قَبضةً ِمن الناِر ، فَيخِرج قَوما قَد عادوا حممةً لَم يعملُوا لَه عملَ: الراِحِمني ، قَالَ 

 قَالُ لَهِة ، يناِر الْجهأَن ٍر ِمنهونَ ِفي نحطْرٍر قَطُّ ، فَييالَِّذي : خونَ ِفيِه ، وتبناِة ، فَييالْح رهن
يالظِّلِّ أُص ا ِمنِليها يما وهورت ِل ، أَلَميِميِل السةُ ِفي حالِْحب تبنا تِدِه كَمفِْسي ِبيا نمو ، ِفر

فَينبتونَ : يا رسولَ اللَِّه ، كَأَنك كُنت ِفي الْماِشيِة ، قَالَ : يِليها ِمن الشمِس أُخيِضر ؟ قُلْنا 
ِفي الْجنِة ، كَذَِلك ، فَيخرجونَ ِمنه ِمثْلَ اللُّؤلُِؤ ، فَيجعلُ ِفي أَعناِقِهم الْخواِتيم ، ثُم يرسلُونَ 

هؤالِء الْجهنِميونَ هؤالِء الَِّذين أَخرجهم اللَّه ِمن الناِر ِبغيِر عمٍل عِملُوه ، وال خيٍر : يقُولُونَ 
 ملَه قُولُ اللَّهي ، وهموا ، ثُ: قَدهتنى يتذُونَ حأْخفَي مذْتا أَخم ذُوا فَلَكُمقُولُونَ خي ا : منبر
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 قُولُ اللَّهفَي ، الَِمنيالْع ا ِمندِط أَحعت ا لَما منتطَيأَع : ، مذْتا أَخلَ ِممأَفْض ِطيكُمي أُعفَِإن
، حدثَنا  كُم أَبداِرضواِني فَال أَسخطُ علَي: ربنا وما أَفْضلُ ِمما أَخذْنا ؟ فَيقُولُ : فَيقُولُونَ 

 محمد بن ثَوٍر ، عن معمٍر ، حدثَنا:  محمد بن عبيٍد ، قَالَ حدثَنا: يوسف الْقَاِضي ، قَالَ 
  . عن زيِد بِن أَسلَم ، ِبنحِوِه 

 حماد حدثَنا: سلَيمانُ بن حرٍب ، قَالَ  حدثَنا:  حدثَنا محمد بن حيويِه ، قَالَ 337
اجتمعنا ناس ِمن أَهِل الْبصرِة ، فَانطَلَقْنا ِإلَى :  معبد بن ِهالٍل ، قَالَ حدثَنا: بن زيٍد ، قَالَ 

سي ، اِنينا ِبثَاِبٍت الْبنعا منبذَهاِلٍك ، وِن مِس بِديثَ أَنالْح اقسِة ، وفَاعِديِث الشح نا علَن أَلُه
لَو ِملْنا ِإلَى الْحسِن فَسلَّمنا : خرجنا ِمن ِعنِدِه ، فَلَما كُنا ِبظَهِر الْجباِن قُلْنا : ِبطُوِلِه ، وقَالَ 

قَد : دخلْنا علَيِه فَحدثْناه الْحِديثَ ، فَقَالَ علَيِه ، وهو مستخِفي ِفي داِر أَِبي خِليفَةَ ، فَ
حدثَناه منذُ ِعشِرين سنةً ، ولَقَد ترك شيئًا ما أَدِري أَنِسي الشيخ أَم كَِره أَنْ يحدثَكُم فَتتِكلُوا 

 ا لَها ، فَقَالَ : ، قُلْنثَندِني ال: حعقال ي ِبين�:   ِبِتلْك هدمِة فَأَحاِبعي ِفي الربِإلَى ر ِجعأَر ثُم
يا محمد ، ارفَع ، وقُلْ تسمع لَك ، وسلْ تعطَ ، : الْمحاِمِد ، ثُم أَِخر لَه ساِجدا ، فَيقَالُ 

لَيس ذَاك لَك : ال ِإلَه ِإال اللَّه ، قَالَ : ِلي ِفيمن قَالَ يا رب ، ائْذَنْ : واشفَع تشفَّع ، فَأَقُولُ 
ال ِإلَه ِإال : لَيس ذَاك ِإلَيك ، ولَِكن وِعزِتي وِكبِرياِئي وعظَمِتي ُألخِرجن من قَالَ : أَو قَالَ 

ثَ: ، قَالَ  اللَّهدح هِن أَنسلَى الْحع دهاِلٍك فَأَشم نب سأَن ِمعس ها أَنن .  
حدثَِني شعبةُ ، حدثَنا :  حجاج ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم ، قَالَ 338

:  الصغاِني ، قَالَ وحدثَنا)  ح( شعبةُ حدثَنا:  أَبو داود ، قَالَ حدثَنا: عمار بن رجاٍء ، قَالَ 
 �قَالَ رسولُ اللَِّه : أنبا شعبةُ ، عن قَتادةَ ، عن أَنٍس ، قَالَ :  اَألسود بن عاِمٍر ، قَالَ حدثَنا

 يِزنُ برةً ، ال ِإلَه ِإال اللَّه ومن كَانَ ِفي قَلِْبِه ِمن الْخيِر ما: أَخِرجوا ِمن الناِر من قَالَ  :
ال ِإلَه ِإال اللَّه ومن كَانَ ِفي قَلِْبِه ِمن الْخيِر ما يِزنُ شِعريةً ، : أَخِرجوا ِمن الناِر من قَالَ 
  .  ذَرةًال ِإلَه ِإال اللَّه ومن كَانَ ِفي قَلِْبِه ِمن الْخيِر ما يِزنُ : أَخِرجوا ِمن الناِر من قَالَ 

)  ح( ِهشام حدثَنا:  عبد الصمِد ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا محمد بن يحيى ، قَالَ 339
 ِهشام ، حدثَنا:  سِعيد بن عاِمٍر ، قَالَ حدثَنا: وحدثَنا الصاغَاِني ، وعباس بن محمٍد ، قَاال 

ال ِإلَه ِإال اللَّه وِفي قَلِْبِه : يخرج ِمن الناِر من قَالَ  : قَالَ �تادةَ ، عن أَنٍس ، أَنّ النِبي عن قَ
ال ِإلَه ِإال اللَّه وِفي قَلِْبِه وزنُ برٍة ِمن : وزنُ شِعريٍة ِمن الْخيِر ، ويخرج ِمن الناِر من قَالَ 

: قَالَ : ، قَالَ ِهشام  ال ِإلَه ِإال اللَّه وِفي قَلِْبِه وزنُ ذَرٍة: لْخيِر ، ويخرج ِمن الناِر من قَالَ ا



com.wordpress.masgunku.www  
 

108 

  . برٍة : قَالَ : ذَرٍة ، وقَالَ شعبةُ 
340 سونيانَ ، وملَيس نب ِبيعالرو ، دمأَح نى با ِعيسثَندلَى ، قَاال  حِد اَألعبع نب :

أَخبرِني ماِلك ، عن عمِرو بِن يحيى بِن عمارةَ ، :  ، وقَالَ يونس أنبا ابن وهٍب ، قَالَ حدثَنا
اللَّه أَهلَ الْجنِة يدِخلُ  : قَالَ �أَخبرِني أَِبي ، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري ، أَنّ رسولَ اللَِّه : قَالَ 

انظُروا من وجدتم ِفي : الْجنةَ يدِخلُ من يشاُء ِبرحمِتِه ، ويدِخلُ أَهلَ الناِر النار ، ثُم يقُولُ 
مما حهونَ ِمنجرخفَي ، وهِرجاٍن فَأَخِإمي ٍل ِمندرخ ٍة ِمنبنَ قَلِْبِه ِمثْقَالَ حلْقَووا ، فَيِحشتا قَِد ام

ِفي نهِر الْحياِة ، أَو نهِر الْحيا ، فَينبتونَ ِفيِه كَما تنبت الِْحبةُ ِإلَى جاِنِب السيِل ، قَالَ علَيِه 
 المةً: السِويلْتاَء مفْرص جرخت فا كَيهورت أَلَم ما ِإسثَندا: اِعيلُ الْقَاِضي ، قَالَ ، حثَندح ناب 

  .  ماِلك ِبِمثِْلِه حدثَنا: أَِبي أُويٍس ، قَالَ 
 وهيب ، عن حدثَنا:  معلَّى بن أَسٍد ، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا ابن أَِبي الْحنيِن ، قَالَ 341

ِإذَا دخلَ أَهلُ الْجنِة الْجنةَ  : قَالَ �، عن أَِبي سِعيٍد ، عِن النِبي عمِرو بِن يحيى ، عن أَِبيِه 
 قَالَ اللَّه ، اراِر النلُ النأَهونَ قَِد : وجرخفَي ، وهِرجٍر فَأَخيخ ٍة ِمنبكَانَ ِفي قَلِْبِه ِمثْقَالُ ح نم
نهر الْحياِة ، فَينبتونَ كَما تنبت : فَيلْقَونَ ِفي نهِر يقَالُ لَه :  قَالَ امتِحشوا وعادوا حمما ،

أَال ترونها تنبت  : �الِْحبةُ ِفي حِميِل السيِل أَو حِمئَِة السيِل شك عمرو ، قَالَ رسولُ اللَِّه 
  .  صفْراَء ملْتِويةً
هلْ ِمن مزيد حىت يضع الرب : هِل الناِر الْمخلَّدونَ ِفيها وأَنه يلْقَى ِفيها وتقُولُ ِصفَةُ أَ

تبارك وتعايل قدمه فيها وأن أهل النار يدخلون ، مث خيرجون ، فيعرضوا علي رم وصفة 
  خلق آدم 
 حدثَنا: نبا النضر بن شميٍل ، قَالَ أ:  حدثَنا سِعيد بن مسعوٍد الْمروِزي ، قَالَ 342

 ِبيِن النع ، ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نةَ ، عرضأَِبي ن نةَ ، علَمسأَِبي م نةُ ، عبعا  : قَالَ �شأَم
ِكنها تِصيب أَقْواما ِبذُنوِبِهم أَهلُ الناِر الَِّذين هم أَهلُها ال يموتونَ ِفيها وال يحيونَ ، ولَ

وخطَاياهم ، فَِإذَا صاروا فَحما أُِذنَ ِفي الشفَاعِة ، فَأُخِرجوا ضباِئر ضباِئر ، فَبثُّوا علَى أَنهاِر 
الْماِء ، فَينبتونَ كَما تنبت الِْحبةُ ِفي يا أَهلَ الْجنِة أَهِريقُوا علَيِهم ِمن : الْجنِة ، فَيناِدي مناِدي 

حدثَنا ِبشر بن الْمفَضِل :  مسدد ، قَالَ حدثَنا: ، حدثَنا حمدانُ السلَِمي ، قَالَ  حِميِل السيِل
فَقَالَ رجلٌ ِمن الْقَوِم كَأَنَّ رسولَ اللَِّه : لَ  أَبو مسلَمةَ ، ِبِإسناِدِه ِبنحِوِه ، قَاحدثَنا: ، قَالَ 

 حدثَنا:  ِإسماِعيلُ بن حِكيٍم ، قَالَ حدثَنا:  كَانَ ِبالْباِديِة ، حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن ، قَالَ �
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 ِبنحِوِه ، حدثَنا �ي سِعيٍد ، عِن النِبي  أَبو نضرةَ ، عن أَِبحدثَنا: سلَيمانُ التيِمي ، قَالَ 
 محمد بن ثَاِبٍت ، عن سلَيمانَ حدثَنا:  عاِصم بن عِلي ، قَالَ حدثَنا: الصاغَاِني ، قَالَ 
  . التيِمي ِبنحِوِه 
343بنِن حب دمأَح ناللَِّه ب دبثَِني عدا: ٍل ، قَالَ  حثَندقَالَ ح ، رمع ناللَِّه ب ديبع  :

قَالَ رسولُ اللَِّه :  شعبةُ ، عن قَتادةَ ، عن أَنِس بِن ماِلٍك ، قَالَ حدثَنا:  حرِمي ، قَالَ حدثَنا
قَطْ : ضع قَدمه أَو ِرجلَه علَيها ، فَتقُولُ هلْ ِمن مِزيٍد ، حتى ي: يلْقَى ِفي الناِر وتقُولُ   :�
  . قَطْ قَطْ : ، ورواه عبدانُ عن أَِبيِه عن شعبةَ ، فَقَالَ  قَطْ

 آدم حدثَنا:  حدثَنا محمد بن عوٍف ، وعالنُ بن الْمِغريِة ، وأَبو ِقرصافَةَ ، قَالُوا 344
ناٍس ، قَالَ با:  أَِبي ِإيثَندح ِبيِن الناِلٍك ، عِن مِس بأَن نةَ ، عادقَت نانُ ، عبيال  : قَالَ � ش

قَطْ قَطْ : هلْ ِمن مِزيٍد ، حتى يضع رب الِْعزِة ِفيها قَدمه ، فَتقُولُ : تزالُ جهنم تقُولُ 
و ، ِتكِعزٍضوعا ِإلَى بهضعِوي بزني  .  
 حماد بن سلَمةَ ، عن ثَاِبٍت ، حدثَنا: أنبا عفَّانُ ، قَالَ :  حدثَنا الصاغَاِني ، قَالَ 345

:  ِعمرانَ يخرج أَربعةٌ ِمن الناِر ، قَالَ أَبو : قَالَ �وأيب عمران ، عن أَنٍس ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
 قَالَ ثَاِبتةٌ ، وعباِر ، قَالَ : أَرِإلَى الن ِبِهم رمؤي لَى اللَِّه ، ثُمونَ عضرعالِن ، فَيجر : ِفتلْتفَي
فَينِجيِه  : أَي رب ، قَد كُنت أَرجو ِإذْ أَخرجتِني ِمنها أَنْ ال تِعيدِني ، قَالَ: أَحدهم ، فَيقُولُ 

 حماد بن سلَمةَ ، حدثَنا: أنبا يحيى بن أَِبي بكَيٍر ، قَالَ : ، حدثَنا الصاغَاِني ، قَالَ  اللَّه ِمنها
 هوحاِدِه ننِبِإس .  
 حماد حدثَنا: حرٍب ، قَالَ  سلَيمانُ بن حدثَنا:  حدثَنا أَبو جعفٍَر الداِرِمي ، قَالَ 346
وال يزالُ ِفي الْجنِة فَضلٌ  : ثَاِبت ، وأَبو ِعمرانَ الْجوِني ، عن أَنِس بِن ماِلٍك حدثَنا: ، قَالَ 

  .  حتى ينِشئَ اللَّه خلْقًا فَيسِكنه فُضولَ الْجنِة
347لَِميا السثَندا:  ، قَالَ  حثَنداِق ، قَالَ حزالر دبٍه :  عبنِن ماِم بمه نع ، رمعأنبا م

أُوِثرت : تحاجِت الْجنةُ والنار ، فَقَالَِت النار   :�قَالَ رسولُ اللَِّه : ، عن أَِبي هريرةَ ، قَالَ 
بجتالْمو ِرينكَبتةُ ِبالْمنقَالَِت الْجو ، ِرين : ، مهقَطَتساِس وفَاُء النعلُِني ِإال ضخداِلي ال يم
ِإنما أَنِت : ِإنما أَنِت رحمِتي أَرحم ِبِك من أَشاُء ِمن ِعباِدي ، وقَالَ ِللناِر : فَقَالَ اللَّه ِللْجنِة 

ِبِك م ذِّبذَاِبي أُعِلئُ عتمفَال ت ارا النا ، فَأَمها ِملْؤكُمٍة ِمناِحدِلكُلِّ واِدي ، وِعب اُء ِمنأَش ن
قَطْ قَطْ قَطْ ، فَهناِلك تمتِلئُ ويزوى بعضها ِإلَى بعٍض ، وال : حتى يضع ِفيها ِرجلَه ، فَتقُولُ 
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  .   أَحدا ، فَأَما الْجنةُ فَِإنَّ اللَّه ينِشئُ لَها خلْقًايظِْلم اللَّه ِمن خلِْقِه
  .  خلَق اللَّه آدم علَى صورِتِه طُولُه ِستونَ ِذراعا  :� وقَالَ رسولُ اللَِّه 348
: م ، فَقَالَ لَه جاَء ملَك الْموِت ِإلَى موسى علَيِه السال  :� وقَالَ رسولُ اللَِّه 349

فَرجع الْملَك ِإلَى اللَِّه ، : فَلَطَم موسى عين ملَِك الْموِت فَفَقَأَها ، قَالَ : أَِجب ربك ، قَالَ 
  . يِه عينهِإنك أَرسلَتِني ِإلَى عبٍد لَك ال يِريد الْموت ، وقَد فَقَأَ عيِني فَرد اللَّه علَ: فَقَالَ 
  

  مبتدأُ ِكتاِب الطَّهارِة 
بيانُ الطَّهاراِت الَِّتي تِجب علَى اِإلنساِن ِفي بدِنِه، ومن ذلك إجياب جز الشوارب 

  وإخفاء واجياب إعفاء اللحية، وإجياب خمالفة اوس، والتشبه بأمورهم
350الص اقحِإس نب دمحا مثَندقَالَ ح ،قَالَ: اغَاِني ،ميرأَِبي م نأنبا اب : نب دمحأنبا م

أَخبرِني الْعالُء بن عبِد الرحمِن، عن أَِبيِه، عن أَِبي : جعفٍَر أَخو ِإسماِعيلَ بِن جعفٍَر، قَالَ
ب، وأَعفُوا اللِّحى، خاِلفُوا الْمجوس، رواه أَحفُوا الشواِر: �قَالَ رسولُ اللَِّه : هريرةَ، قَالَ

  . جزوا : سلَيمانُ بن ِبالٍل
351 ،وِريٍد الدمحم نب اسبعلٍَد، وِبب لَِديِن الْبكَيالس نب نسوٍر الْحصنو ما أَبثَندح 

: وحدثَنا موسى بن ِإسحاق الْقَواس الْكُوِفي، قَالَ)  ح(بِدي محمد بن ِبشٍر الْعحدثَنا: قَاال
 عبد اللَِّه بن نميٍر ِكالهما، عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ حدثَنا
  . فُوا اللِّحىأَحفُوا الشواِرب وأَع:  قَالَ�اللَِّه 

وحدثَنا )  ح(أنبا ابن وهٍب، أن مالكا أخربه:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال352َ
حدثَنا ماِلك بن أَنٍس، عن أَِبي بكِْر بِن :  مطَرف، قَالَحدثَنا: ابن الْجنيِد أَبو جعفٍَر، قَالَ

اِفٍع، عولَ اللَِّه نسأَنّ ر ،رمِن عِن اباِفٍع، عأَِبيِه ن ى، : �نفَاِء اللِّحِإعاِرِب ووفَاِء الشِبِإح رأَم
: أنبا عبد اللَِّه بن يوسف، عن ماِلٍك ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، ِإال أَنه قَالَ: وحدثَنا الصاغَاِني، قَالَ

اِربالش.   
353هماسكَّةَ، واِن ِبماببش نا ابثَنداِن، قَالَ:  حاببِن شى بوسِن مِد بمحم نب دمأَح :

: حدثَنا عمر بن محمٍد، قَالَ:  يِزيد بن زريٍع، قَالَحدثَنا:  أَبو ِبشٍر بكْر بن خلٍَف، قَالَحدثَنا
خاِلفُوا الْمجوس، أَحفُوا الشواِرب وأَعفُوا : �قَالَ النِبي :  ناِفع، عِن ابِن عمر، قَالَناحدثَ

  . اللِّحى 
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: إجياب حلق العانة، وقص الشارب، وتقليم االظافر، ونتِف اِإلبِط، والتوقيت فيها، ومنه
  اخلتان، وغسل الرباجم، وانتقاض املاء

354دِبيٍب، قَالَ حح نب سونا يا: ثَنثَندقَالَح ،داوو دا:  أَبثَندانَ، حملَيس نب فَرعج 
وقِّت لَنا ِفي قَص الشاِرِب، وتقِْليِم : عن أَِبي ِعمرانَ الْجوِني، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ

ِط، وِف اِإلبتنااَألظْفَاِر، وموي ِعنيبِة أَرانلِْق الْعح .  
)  ح(أَخبرِني يونس: أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال355َ

 سعٍد ِكالهما، عِن  ِإبراِهيم بنحدثَنا:  أَبوأَيوب الْهاِشِمي، قَالَحدثَنا: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ
الِْفطْرةُ : ، أَنه قَالَ�الزهِري، عن سِعيِد بِن الْمسيِب، عن أَِبي هريرةَ، عن رسوِل اللَِّه 

سمِط: خاِإلب فتناَألظْفَاِر، و قِْليمتاِرِب، والش قَصو ،اددِتحاالسانُ، وِتتاالخ .  
356دٍد، قَالَ حِن أَسى بيحي نا بكَِريا زا: ثَنثَندحِريهِن الزةَ، عنييع نانُ بفْيح( س  (

سِمعت الزهِري، عن :  سفْيانُ، قَالَحدثَنا:  الْحميِدي، قَالَحدثَنا: وحدثَنا الترِمِذي، قَالَ
: الِْفطْرةُ خمس، أَو خمس ِمن الِْفطْرِة:  قَالَ�مسيِب، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ النِبي سِعيِد ابِن الْ

  . الِْختانُ، واالسِتحداد، وتقِْليم اَألظْفَاِر، ونتف اِإلبِط، وقَص الشاِرِب
357ِن أَِبي رِد بمحم نب دما أَحثَندقَالَ ح ،يِصياٍء الِْمصا: جثَنداِح، حرالْج نب ِكيعو 

 زكَِريا بن أَِبي زاِئدةَ، عن مصعِب بِن شيبةَ، عن طَلِْق بِن حِبيٍب، عِن ابِن الزبيِر، حدثَنا: قَالَ
ةَ، قَالَتاِئشع نولُ اللَِّه : عسةٌ ِم: �قَالَ ررشِةعنالس ى، : نفَاُء اللِّحِإعاِرِب، والش قَص

والسواك، واالسِتنثَار ِبالْماِء، وقَص اَألظْفَاِر، وغَسلُ الْبراِجِم، ونتف اِإلبِط، وحلْق الْعانِة، 
ونِسيت الْعاِشرةَ ِإال أَنْ : ا، وقَالَ مصعباالسِتنجاَء ِبالْماِء، قَالَ زكَِري: وانِتقَاص الْماِء، يعِني

 وِكيع حدثَنا:  يحيى بن مِعٍني، قَالَحدثَنا: تكُونَ الْمضمضةَ، حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ
  . الِْفطْرةُ، واالسِتنشاق: ِبِمثِْلِه، وقَالَ بدلَ السنِة

ِكِه، وأن استعماله يف برِة تاحلَى ِإبِليِل عالدالٍة وكُلِّ ص داِك ِعنوِغيِب ِفي السرانُ التي
  الوضوء وغري الوضوء غري حتم

وحدثَنا محمد )  ح(أنبا سفْيانُ: أنبا الشاِفِعي، قَالَ:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَال358َ
 سفْيانُ بن عيينةَ، عن أَِبي حدثَنا:  الْمعلَّى بن منصوٍر، قَالَحدثَنا: بن شاذَانَ الْجوهِري، قَالَ

 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نِج، عرِن اَألعاِد، عنقَالَ�الز  :مهترِتي َألملَى أُمع قال أَنْ أَشلَو 
ِبالسواِك ِعند كُلِّ صالٍة، وَألمرتهم ِبتأِْخِري الِْعشاِء، حدثَنا ِإبراِهيم السراج أَخو أَِبي الْعباِس، 
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علَى :  يحيى بن يحيى، عن مِغريةَ يعِني ابن عبِد الرحمِن، عن أَِبي الزناِد ِبِمثِْلِهحدثَنا: قَالَ
  . الناِس َألمرتهم ِبالسواِك 

 سفْيانُ، عِن الِْمقْداِم بِن شريٍح، حدثَنا:  قَِبيصةُ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال359َ
ةَ، قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نع : ِبيكَانَ الن� :أَو هتيلَ بخِإذَا داكوأُ ِبِه السدبا يلُ م .  

وحدثَنا محمد بن ِإسحاق الْبكَّاِئي، )  ح( وِكيعحدثَنا:  حدثَنا ابن أَِبي رجاٍء، قَال360َ
وحدثَنا الْحسن بن  ) ح( يِزيد بن هارونَحدثَنا: وحدثَنا الدِقيِقي، قَالَ)  ح( يعلَىحدثَنا: قَالَ

 أَبو نعيٍم، وعبيد اللَِّه حدثَنا: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح( محمد بن عبيٍدحدثَنا: عفَّانَ، قَالَ
ِبأَي شيٍء : قُلْت لَها: كلهم، عن ِمسعٍر، عِن الِْمقْداِم بِن شريٍح، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ، قَالَ

  . ِبالسواِك:  ِإذَا دخلَ بيته؟ قَالَت�كَانَ يبدأُ رسولُ اللَِّه 
  ِصفَةُ السواِك وأنه للسان والفم

، وحدثَنا  الْهيثَم بن جِميٍلحدثَنا:  حدثَنا جعفَر بن محمٍد الْخفَّاف اَألنطَاِكي، قَال361َ
 محمد بن حدثَنا: وحدثَنا جعفَر بن نوٍح اَألذَِني، قَالَ)  ح( أَبو النعماِنحدثَنا: أَبو أُميةَ، قَالَ

عن أَِبي بردةَ،  حماد بن زيٍد، عن غَيالنَ بِن جِريٍر، حدثَنا: ِعيسى يعِني ابن الطَّباِع، قَالُوا
 وهو يستاك علَى طَرِف ِلساِنِه، ولَفْظُ أَِبي �دخلْت علَى رسوِل اللَِّه : عن أَِبي موسى، قَالَ

عق عق، : وهو يستاك والسواك علَى ِفيِه، وهو يقُولُ: �دخلْت علَى رسوِل اللَِّه : النعماِن
الْقَاِضي، قَالَح فوسا يثَنا: دثَندِبيِع، قَالَحو الرا:  أَبثَندقُولُحي وهِبِمثِْلِه، و ادمح  : ،ِإه ِإه

عوهتي هكَأَن .  
 قُرةُ حدثَنا: الَ أَبو عتاٍب سهلُ بن حماٍد، قَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال362َ

 يستاك، �رأَيت النِبي : بن خاِلٍد، عن حميِد بِن ِهالٍل، عن أَِبي بردةَ، عن أَِبي موسى، قَالَ
اكتسي وهو قَلَص اِك قَدوِإلَى الس ظُرا أَنمفَكَأَن .  

 قُرةُ ِبِإسناِدِه، حدثَنا:  حجاج بن نصيٍر، قَالَحدثَنا: الَ حدثَِني سِعيد بن مسعوٍد، ق363َ
  .  يستاك، فَكَأَني أَنظُر ِإلَى ِسواٍك تحت شفَِتِه وقَد قَلَصت عنه �أَقْبلْت ورسولُ اللَِّه : قَالَ

 سفْيانُ بن عيينةَ، عن منصوٍر، عن أَِبي حدثَنا:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال364َ
 ِبيفَةَ، أَنّ النذَيح ناِئٍل، عو� نب دمحا مثَنداِك، حوِبالس فَاه وصشِل ياللَّي ِمن كَانَ ِإذَا قَام 

وحدثَنا ِإسحاق بن سياٍر، والْغزي، )  ح( أَبو نعيٍمناحدثَ: ِإسحاق الْبكَّاِئي، والصاغَاِني، قَاال
 سفْيانُ، عن حدثَنا:  أَبو نعيٍم، قَاالحدثَنا:  أَبو نعيٍم، والِْفرياِبي، وقَالَ ِإسحاقحدثَنا: قَاال



com.wordpress.masgunku.www  
 

113 

  . منصوٍر ِبِمثِْلِه
365 سونا يثَندِبيٍب، قَالَ حح نا: بثَندقَالَح ،داوو دا:  أَبثَندٍنحيصح نةُ، عبعح( ش  (

 محمد بن فُضيٍل، عن حصيٍن، عن أَِبي واِئٍل، عن حدثَنا: وحدثَنا أَحمد بن عبِد الْجباِر، قَالَ
 ِإذَا قَام ِللتهجِد يشوص فَاه ِبالسواِك، حدثَنا ِإسحاق بن سياٍر، � كَانَ النِبي: حذَيفَةَ، قَالَ

 سفْيانُ، عن منصوٍر، وحصيٍن، عن أَِبي واِئٍل، ِبِإسناِدِه حدثَنا:  أَبو نعيٍم، قَالَحدثَنا: قَالَ
  . ِبِمثِْل حِديِث ابِن عيينةَ

بيانُ حظِْر الْخالِء ِفي طُرِق الناِس وِظلِِّهم، وِإيثَاِر التباعِد ِبِه ِمن الناس والدليل علي إجياد 
  االرتياد للبول واالستنثار منه

ن  سلَيمانُ بحدثَنا:  يحيى بن صاِلٍح، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن يحيى، قَال366َ
:  قَالَ� الْعالُء بن عبِد الرحمِن، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ النِبي حدثَنا: ِبالٍل، قَالَ

و الَِّذين يبرزونَ علَى طَِريِق الناِس، أَ: وما الالِعناِن يا رسولَ اللَِّه؟ قَالَ: اجتِنبوا الالِعنيِن، قَالُوا
 محمد بن حدثَنا: أنبا ابن أَِبي مريم، قَالَ: ِفي مجِلِس قَوٍم، وحدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ

  . الَِّذي يتغوطُ علَى طَِريِق الناِس أَو ِفي مجِلِس قَوٍم: جعفٍَر، عِن الْعالِء ِبِمثِْلِه، قَالَ
: وحدثَنا أَبو الْبختِري، قَالَ)  ح( أَبو معاِويةَحدثَنا:  عِلي بن حرٍب، قَالَ حدثَنا367

 اَألعمش، عن أَِبي الضحى، عن مسروٍق، عِن الْمِغريِة بِن حدثَنا:  أَبو أُسامةَ، قَاالحدثَنا
يا مِغريةُ، خِذ اِإلداوةَ، فَأَخذْتها، فَانطَلَق :  ِفي سفٍَر، فَقَالَ�ِبي كُنت مع الن: شعبةَ، قَالَ

 اقفَض هدي ِرجخي بوٍف، فَذَهص ةٌ ِمناِميةٌ شبِه جلَيعاَء وج ي، ثُمنى عاروى تتِتِه حاجِلح
 وصببت علَيِه فَتوضأَ وضوَءه ِللصالِة، ومسح علَى خفَّيِه كُمها فَأَخرج يده ِمن أَسفَِلها،

  . وصلَّى
وحدثَنا )  ح( عبيد اللَِّه بن موسىحدثَنا:  حدثَنا ِإسحاق بن سياٍر النِصيِبي، قَال368َ

 أَبو نعيٍم، وعبيد حدثَنا: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح(بو نعيٍم أَحدثَنا: محمد بن حيويِه، قَالَ
حدثَنا زكَِريا بن أَِبي زاِئدةَ، عن عاِمٍر، عن عروةَ بِن الْمِغريِة، عن أَِبيِه، : اللَِّه بن موسى، قَاال

نعم، فَنزلَ عن : أَمعك ماٌء؟ فَقُلْت:  ذَات لَيلٍَة ِفي سفٍَر، فَقَالَ�ِه كُنت مع رسوِل اللَّ: قَالَ
راِحلَِتِه فَمشى حتى توارى عني ِفي سواِد اللَّيِل، ثُم جاَء فَأَفْرغْت علَيِه ِمن اِإلداوِة، فَغسلَ 

 ِمن صوٍف، فَلَم يستِطع أَنْ يخِرج ِذراعيِه ِمنهما حتى أَخرجهما ِمن يديِه ووجهه وعلَيِه جبةٌ
دعهما فَِإني : أَسفَِل الْجبِة، فَغسلَ ِذراعيِه ومسح ِبرأِْسِه، ثُم أَهويت َألنِزع خفَّيِه، فَقَالَ
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ِن فَميتا طَاِهرمهلْتخقَالَأَد ،ِبيرالْح اِهيمرا ِإبثَندا، حِهملَيع حا: سثَندٍر، قَالَحيمن ناب  :
  .  زكَِريا، ِبِإسناِدِه ِمثْلَهحدثَنا:  أَِبي، قَالَحدثَنا

ن خاِلٍد، عن خاِلٍد  وهب بن بِقيةَ، عحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال369َ
دخلَ حاِئطًا ومعه : �الْحذَّاِء، عن عطَاِء بِن أَِبي ميمونةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، أَنّ رسولَ اللَِّه 

 جرفَخ ،هتاجى حِة، فَقَضردالس دا ِعنهعضا، فَونرغأَص وهأَةٌ، وِميض هعم قَِد غُالما ونلَيع
  . استنجى ِبالْماِء 
 شعبةُ، عن عطَاِء بِن حدثَنا:  يِزيد بن هارونَ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الزعفَراِني، قَال370َ

 ِبياِلٍك، أَنّ النِن مِس بأَن نةَ، عونميأَِبي م�ِإلَى الْغ جرٍة  كَانَ ِإذَا خاوِبِإد غُالما وأَن هتياِئِط أَت
 شعبةُ، عن عطَاِء بِن حدثَنا:  عفَّانُ، قَالَحدثَنا: وعنزٍة فَاستنجى ِبِه، حدثَنا الزعفَراِني، قَالَ

  . عنزةًسِمعت أَنسا، فَذَكَر نحوه ولَم يذْكُر : أَِبي ميمونةَ، قَالَ
 ِإسماِعيلُ بن حدثَنا: حدثَِني أَِبي، قَالَ:  حدثَِني عبد اللَِّه بن أَحمد بِن حنبلٍ ، قَال371َ

كَانَ رسولُ : علَيةَ، عن روِح بِن الْقَاِسِم، عن عطَاِء بِن أَِبي ميمونةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ
  .  ِإذَا تبرز ِلحاجِتِه أَتيته ِبالْماِء فَيغتِسلَ ِمنه�اللَِّه 

 أَبو معاِويةَ، ووِكيع، عِن اَألعمِش، عن حدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال372َ
 حدثَنا: حدثَنا وِكيع، قَالَ: ٍر، قَالَوحدثَنا عبد الرحمِن بن ِبش)  ح(مجاِهٍد، عن طَاوٍس

 �مر النِبي : سِمعت مجاِهدا يحدثُ، عن طَاوٍس، عِن ابِن عباٍس، قَالَ: اَألعمش، قَالَ
فَكَانَ ال يستِتر ِمن الْبوِل، : ماِإنهما لَيعذَّباِن وما يعذَّباِن ِفي كَِبٍري، أَما أَحده: ِبقَبريِن، فَقَالَ
را اآلخأَمٍر : وِفي كُلِّ قَب زغَرِن، وفَيا ِبِنصقَّهةً فَشطْبةً رِريدذَ جأَخ ِة، ثُمِميمِشي ِبالنمفَكَانَ ي

أَنْ يخفِّف عنهما ما لَم ييبسا، لَعلَّه : يا رسولَ اللَِّه، ِلم صنعت هذَا؟ قَالَ: واِحدةً، فَِقيلَ
 عبد الْواِحِد بن ِزياٍد، حدثَنا:  معلَّى بن أَسٍد، قَالَحدثَنا: واللَّفْظُ ِلعِلي، حدثَنا السلَِمي، قَالَ

  . كَانَ ال يستِتر ِمن الْبوِل: عِن اَألعمِش، فَقَالَ
يثَاِر التستِر ِبالْهدِف ِللْمتغوِط والدليل علي إباحة اخلالء يف ظل الشجر واهلدف، بيانُ ِإ

  واإلباحة للباطن أن ال خيلو ببوله عن الناس وأن يبول قائما يف ظل احلائط
وحدثَنا )  ح(ِدي مهحدثَنا:  عاِرم، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال373َ

 محمد بن حدثَنا:  مهِدي بن ميموٍن، قَالَحدثَنا:  حبانُ، قَالَحدثَنا: عمار بن رجاٍء، قَالَ
أَردفَِني رسولُ : عبِد اللَِّه بِن أَِبي يعقُوب، عِن الْحسِن بِن سعٍد، عن عبِد اللَِّه بِن جعفٍَر، قَالَ
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 ذَات يوٍم خلْفَه، فَأَسر ِإلَي حِديثًا ال أُحدثُه أَحدا ِمن الناِس، وكَانَ أَحب ما استتر ِبِه �اللَِّه 
نصاِر فَِإذَا فَدخلَ حاِئطًا ِلرجٍل ِمن اَأل:  ِلحاجِتِه هدفًا أَو حاِئش نخٍل، قَالَ�رسولُ اللَِّه 

 ِبيأَى النا رلٌ، فَلَممج� ِبيالن اهفَأَت ،اهنيع فَتذَرو نح � ،كَنِه فَسيِذفْرو هاترس حسفَم ،
أَال : فَقَالَهو ِلي يا رسولَ اللَِّه، : من رب هذَا الْجمِل؟ فَجاَء فَتى ِمن اَألنصاِر، فَقَالَ: فَقَالَ

 هِئبدتو هِجيعت كأَن كَا ِإلَيش ها، فَِإناهِإي لَّكَكِة الَِّتي مِهيمِذِه الْبِفي ه ِقي اللَّهتت .  
 شعبةُ، عن منصوٍر، حدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال374َ

ِإنَّ أَبا موسى يشدد ِفي الْبوِل، قَالَ أَبو : ِقيلَ ِلحذَيفَةَ: سِمعت أَبا واِئٍل يحدثُ، قَالَ: قَالَ
داواِد: دنذَا اِإلسِفي ه ِريرِل، : قَالَ جوِفي الْب ددشيٍة وورولُ ِفي قَاربى كَانَ يوسا مِإنَّ أَب

 فَأَتى سباطَةً ِلقَوٍم فَبالَ �وِددت أَنه ال يفْعلُ هذَا، ِإني كُنت مع رسوِل اللَِّه : يفَةُفَقَالَ حذَ
  . قَاِئما

وحدثَنا أَبو عِلي )  ح( وِكيعحدثَنا:  حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ اَألحمِسي، قَال375َ
أنبا يحيى : وحدثَنا الْحسن بن عِلي بِن عفَّانَ، قَالَ)  ح( أَبو معاِويةَحدثَنا: ي، قَالَالزعفَراِن

 �رأَيت النِبي :  اَألعمش، عن أَِبي واِئٍل، عن حذَيفَةَ، قَالَحدثَنا: بن ِعيسى الرمِلي، قَالُوا
 قَوٍم فَبالَ علَيها قَاِئما، فَأَتيته ِبوضوٍء فَذَهبت َألتأَخر عنه، فَدعاِني حتى كُنت ِعند أَتى سباطَةَ

 أنبا سفْيانُ بن عيينةَ، عِن: عِقبيِه فَتوضأَ ومسح علَى خفَّيِه، حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ
 اَألعمش حدثَنا:  أَبو بدٍر، قَالَحدثَنا: اَألعمش، ِبِإسناِدِه ِبِمثِْلِه، حدثَنا زيد بن ِإسماِعيلَ، قَالَ

  . الْكُناسةُ: السباطَةُ: ِبِمثِْلِه، قَالَ أَبو بدٍر
أنبا سفْيانُ، عِن :  عبيد اللَِّه، قَالَحدثَنا: لَ حدثَنا ِإسحاق بن سياٍر النِصيِبي، قَا376

 فَبالَ قَاِئما علَى سباطٍَة، �كُنت مع رسوِل اللَِّه : اَألعمِش، عن أَِبي واِئٍل، عن حذَيفَةَ، قَالَ
 حدثَنا:  مسدد، قَالَحدثَنا: م الْحرِبي، قَالَودعا ِبماٍء فَتوضأَ ومسح علَى خفَّيِه، حدثَنا ِإبراِهي

  . أَبو معاِويةَ، عِن اَألعمِش، ِبِإسناِدِه ِبِمثِْلِه
  بيانُ ِإيثَاِر ترِك الْبوِل قَاِئما والدليل علي أنه منسوخ من فعل النيب صلي اهللا علية وسلم

أنبا قَِبيصةُ، عن سفْيانَ، عِن الِْمقْداِم بِن شريٍح، عن أَِبيِه، : الَ حدثَنا الصاغَاِني، ق377َ
ةَ، قَالَتاِئشع نولُ اللَِّه : عسالَ را بِن �مع ِكيعاه ووآنُ، رِه الْقُرلَيِزلَ عذُ أُننا مقَاِئم 
هِمن نسأَح ِريالثَّو .  
باِل الِْقبلَِة واسِتدباِرها ِبالْغاِئِط والْبوِل، والدليل علي إباحة استقباهلما يف بيانُ حظِْر اسِتقْ
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  البيوت، وفيما سواها علي احلظر واجياب االستقبال ما شرقا وغربا
هِري، عن  سفْيانُ بن عيينةَ، عِن الزحدثَنا:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال378َ

ِإذَا أَتيتم الْغاِئطَ : �قَالَ رسولُ اللَِّه : عطَاِء بِن يِزيد اللَّيِثي، سِمع أَبا أَيوب اَألنصاِري، قَالَ
اما الشنوا، فَقَِدمبغَرقُوا ورش لَِكنٍل، ووال باِئٍط ولَةَ ِبغقِْبلُوا الِْقبتسفَال ت قَد اِحيضرا مندجفَو 

اللَّه ِفرغتسنا وهنع ِرفحنلَِة، فَنالِْقب وحن تِنيب .  
 حدثَنا:  حدثَنا محمد بن ِإسحاق بِن الصباِح، ومحمد بن يحيى، والسلَِمي، قَالُوا379

ِإذَا أَتى أَحدكُم :  قَالَ�، عِن الزهِري، ِبِمثِْلِه ِبِإسناِدِه، أَنّ رسولَ اللَِّه عبد الرزاِق، عن معمٍر
وبو أَيقَالَ أَب ،برغي أَو قرشِلي لَِكنلَةَ، وقِْبلُوا الِْقبتساِئطَ فَال تا : الْغندجو اما الشنا قَِدمفَلَم

حن اِحيضرماللَّه ِفرغتسنو ِرفحنا نلَِة، فَكُنالِْقب و .  
أنبا ابن وهٍب، عن يونس، عِن الزهِري، :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال380َ

  . وا أَو غَربوا ِبِإسناِدِه فَال تستقِْبلُوا الِْقبلَةَ وال يولِّيها ظَهره، ولَِكن شرقُ
أنبا ابن أَِبي ِذئٍْب، عِن :  يِزيد بن هارونَ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الدِقيِقي، قَال381َ

  . الزهِري، ِبِإسناِدِه وال تستقِْبلُوا الِْقبلَةَ، وال يولِّيها ظَهره، ولَِكن شرقُوا أَو غَربوا
 ابن عجالنَ، حدثَنا:  صفْوانُ بن ِعيسى، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَال382َ

ِإذَا أَتى أَحدكُم الْغاِئطَ فَال : �قَالَ النِبي : عِن الْقَعقَاِع، عن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
قِْبِل الِْقبتسايهِبردتسال يلَةَ و .  
 اللَّيثُ، عِن ابِن عجالنَ، حدثَنا شعيب، حدثَنا:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَال383َ

 حدثَنا:  عمر بن عبِد الْوهاِب، قَالَحدثَنا: ِبِمثِْلِه، رواه أَحمد بن الْحسِن بِن ِخراٍش، قَالَ
روح بن الْقَاِسِم، عن سهيٍل، عِن الْقَعقَاِع، عن أَِبي صاِلٍح، 63 حدثَنا: يِزيد بن زريٍع، قَالَ
ال ِإذَا جلَس أَحدكُم علَى حاجِتِه فَال يستقِْبِل الِْقبلَةَ و: �قَالَ النِبي : عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

  . يستدِبرها
أنبا سفْيانُ بن عيينةَ، عن :  الشاِفِعي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَال384َ

ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه ناِلٍح، عأَِبي ص نِكيٍم، عِن حقَاِع بِن الْقَعالنَ، عجِن عِد بمحم � 
ِإنما أَنا لَكُم ِمثْلُ الْواِلِد، فَِإذَا ذَهب أَحدكُم ِإلَى الْغاِئِط فَال يستقِْبِل الِْقبلَةَ وال يستدِبرها : قَالَ

تسأَنْ يِة، ومالرِث، ووِن الرى عهناٍر، وجِج ِبثَالثَِة أَحنتسلْيٍل، ووال باِئٍط ولُ ِبغجالر ِجين
  . ِبيِميِنِه
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 محمد بن عبِد اللَِّه بِن نميٍر، حدثَنا:  حدثَنا محمد بن ِإسحاق الصاغَاِني، قَال385َ
 محمِد بِن يحيى بِن  عبيد اللَِّه بن عمر، عنحدثَنا:  محمد بن ِبشٍر الْعبِدي، قَالَحدثَنا: قَالَ

رِقيت علَى بيِت أُخِتي حفْصةَ، فَرأَيت : حبانَ، عن عمِه واِسِع بِن حبانَ، عِن ابِن عمر، قَالَ
  .  قَاِعدا ِلحاجِتِه مستقِْبلَ الشاِم مستدِبر الِْقبلَِة�رسولَ اللَِّه 
 سلَيمانُ بن حدثَنا:  خاِلد بن مخلٍَد الْقَطَواِني، قَالَحدثَنا:  أَبو أُميةَ، قَالَ وحدثَنا386
سِمعت محمد بن يحيى بِن حبانَ، عن عمِه : حدثَِني يحيى بن سِعيٍد، قَالَ: ِبالٍل، قَالَ

نت أُصلِّي ِفي الْمسِجِد، وعبد اللَِّه بن عمر مسِندا ظَهره ِإلَى الِْقبلَِة، كُ: واِسِع بِن حبانَ، قَالَ
قَد رِقيت علَى ظَهِر بيِت : فَلَما قَضيت صالِتي انصرفْت ِإلَيِه ِمن ِشقِّي اَأليسِر، فَقَالَ عبد اللَِّه

 تأَيةَ، فَرفْصِتي حِتِهأُخاجقِْدِس ِلحِت الْميقِْبلَ بتسِن ميتلَى لَِبنا عولَ اللَِّه قَاِعدسر .  
 أَنس بن ِعياٍض، عن يحيى بِن سِعيٍد، حدثَنا:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال387َ

يقُولُ ناس : قَالَ ِلي ابن عمر:  واِسِع بِن حبانَ، قَالَعن محمِد بِن يحيى بِن حبانَ، عن عمِه
ِإذَا قَعدت علَى حاجِتك فَال تقْعد مستقِْبلَ الِْقبلَِة وال بيت الْمقِْدِس، ولَقَد رِقيت مرةً علَى 

  .  بيِت الْمقِْدِس ِلحاجِتِه مستقِْبلَ�ظَهِر منِزِلنا فَرأَيت رسولَ اللَِّه 
  بيانُ تطِْهِري الثَّوِب الَِّذي يصلِّي ِفيِه ِمن بوِل الْمولُوِد الذِّكِْر الَِّذي مل يطعم ال األنثي 

 بن أنبا يحيى:  حدثَنا عبد الرحمِن بن محمِد بِن منصوٍر الْبصِري قُربزانُ، قَال388َ
وضع صِبيا : �أَخبرِني أَِبي، عن عاِئشةَ، أَنّ النِبي : سِعيٍد الْقَطَّانُ، عن ِهشاِم بِن عروةَ، قَالَ

اهِإي هعباٍء فَأَتا ِبمعِه فَدلَيالَ عِرِه، فَبِفي ِحج .  
 ِهشام، عن أَِبيِه، حدثَنا:  وِكيع، قَالَحدثَنا: الَ حدثَنا ابن أَِبي رجاٍء الِْمصيِصي، ق389َ

 ِبيةَ، أَنّ الناِئشع نع� :ِسلْهغي لَماَء والْم ذَِلك هعبِه، فَأَتلَيالَ عفَب ،ِبيِبص أُِتي .  
ر، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، عن  محاِضحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال390َ

 ِبيةَ، أَنّ الناِئشع� :ِسلْهغي لَماَء والْم ذَِلك هعبِه، فَأَتلَيالَ عفَب ،ِبيِبص أُِتي .  
 حدثَنا:  وهيب، قَالَحدثَنا:  مسِلم، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال391َ

 ِبيةَ، أَنّ الناِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورع نب امِرِه، : �ِهشِفي ِحج هدفَأَقْع ،لَه عدي ِبيِبص أُِتي
اهِإي هعبتِل يولَى الْبع هباٍء فَصا ِبمعِه فَدلَيالَ عفَب .  

392ناب اهور  ِبيةَ، أَنّ الناِئشع نأَِبيِه، ع ناٍم، عِهش نع ، ٍ كَانَ يؤتى : � نمير
 لَهوب هعباٍء فَأَتا ِبمعِه، فَدلَيالَ عفَب ِبيِبص فَأُِتي ،مكَهنحيو ِهملَيع اِركباِن فَييبِبالص  
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 سفْيانُ بن عيينةَ، حدثَنا: َألعلَى، وشعيب بن عمٍرو، قَاال حدثَنا يونس بن عبِد ا393
عِن الزهِري، عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه بِن عتبةَ، عن أُم قَيٍس ِبنِت ِمحصٍن أُخِت عكَّاشةَ بِن 

ٍن، قَالَتصلَ: ِمحٍن ِلي عِباب لْتخوِل اللَِّه دساٍء �ى را ِبمعِه، فَدلَيالَ عفَب ،امأْكُِل الطَّعي لَم 
  . فَرشه علَيِه
أَخبرِني ماِلك، :  ابن وهٍب، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال394َ

، أن ابن شهاب حدثهم، عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه، ويونس، وعمرو بن الْحاِرِث، واللَّيثُ
 ِبياَءِت النا جهٍن أَنصِت ِمحٍس ِبنقَي أُم نع� هلَسفَأَج ،امأْكُِل الطَّعي ِغٍري لَما صٍن لَهِباب 

  .  ِبماٍء فَنضحه ولَم يغِسلْه�للَِّه  ِفي ِحجِرِه، فَبالَ علَيِه فَدعا رسولُ ا�رسولُ اللَِّه 
 أَِبي، حدثَنا:  يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا عباس الدوِري، قَال395َ

أَنها أَتت : ، عن أُم قَيٍس صاِلح، عِن ابِن ِشهاٍب، عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّهحدثَنا: قَالَ
 ِبابٍن لَها لَم يأْكُِل الطَّعام، فَوضعه ِفي ِحجِرِه، فَبالَ فَلَم يِزد علَى أَنْ نضح �رسولَ اللَِّه 

  . الْماَء
أنبا معمر، عِن : ، قَالَ عبد الرزاِقحدثَنا:  حدثَنا أَبو اَألزهِر، والسلَِمي، قَاال396

اِدِه، قَالَتنِبِإس ِريهالز : ِبيٍن ِلي ِإلَى النِباب ِجئْت� ِبيالن ذَهِرِه، � فَأَخِفي ِحج هعضفَو 
امأْكُلَ الطَّعلَغَ أَنْ يب ِبيكُِن الصي لَمو ،هحضاٍء فَنا ِبمعِه فَدلَيالَ عفَب.   

  بيانُ تطِْهِري الثَّوِب الَِّذي يصلِّي ِفيِه ِمن الْمِني والدِم والدِليلُ علَى أن املين طاهر
أنبا :  يِزيد بن هارونَ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن عبِد الْمِلِك الْواِسِطي، قَال397َ

 كَانَ �أَنَّ النِبي : أَخبرتِني عاِئشةُ:  حدثَِني سلَيمانُ بن يساٍر، قَالَ:عمرو بن ميموٍن، قَالَ
ِإذَا أَصاب ثَوبه الْمِني غَسلَ ما أَصاب ِمنه ِمن ثَوِبِه، ثُم خرج ِإلَى الصالِة، وأَنا أَنظُر ِإلَى أَثَِر 

  . ك ِمن أَثَِر الغسلالْبقَِع ِفي ثَوِبِه ذَا
 عبيد حدثَنا: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح( عاِرمحدثَنا:  حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء، قَال398َ

 عِن  مهِدي بن ميموٍن، عن واِصٍل اَألحدِب، عن ِإبراِهيم،حدثَنا: اللَِّه بن موسى، قَاال
لَقَد رأَيتِني وِإنه : رأَتِني أُم الْمؤِمِنني قَد غَسلْت أَثَر جنابٍة أَصابت ثَوِبي، فَقَالَت: اَألسوِد، قَالَ

  .  فَما أَِزيد علَى أَنْ أَفْرك ِبِه هكَذَا فَأَدلُكَه�لَِفي ثَوِب رسوِل اللَِّه 
 مهِدي بن ميموٍن، حدثَنا:  عفَّانُ بن مسِلٍم، قَالَحدثَنا: زعفَراِني، قَالَ حدثَنا ال399

رأَتِني عاِئشةُ :  واِصلٌ اَألحدب، عن ِإبراِهيم النخِعي، عِن اَألسوِد بِن يِزيد، قَالَحدثَنا: قَالَ
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 وما أَِزيد �لَقَد رأَيتِني وِإنه لَيِصيب ثَوب رسوِل اللَِّه : أَصابت ثَوِبي، قَالَتأَغِْسلُ أَثَِر جنابٍة 
  . علَى أَنْ أَفْرك ِبِه هكَذَا 

ي، حدثَنا عمرو بن أَِبي سلَمةَ، عِن اَألوزاِع:  حدثَنا أَحمد بن ِعيسى التنيِسي، قَال400َ
أنبا عمرو : حدثَنا الشاِفِعي، قَالَ: وحدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ)  ح(عن يحيى بِن سِعيٍد

ةَ، قَالَتاِئشع نِن الْقَاِسِم، عِعيٍد، عِن سى بيحي نع ،اِعيزِن اَألوةَ، علَمأَِبي س نب : تكُن
كوِل اللَِّه أَفْرسِب رثَو ِمن ِنيالْم � .  

401 نب وبأَيكَّةَ، واِئغُ ِبمالصو ،ِدييمالْح اقركٍْر وو بأَب ِريسِإد نب دمحا مثَندح 
اِعي، عن يحيى بِن سِعيٍد،  ِبشر بن بكٍْر، عِن اَألوزحدثَنا: ِإنَّ الْحميِدي، قَالَ: ِإسحاق، قَالُوا

ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عرمع نوِل اللَِّه : عسِب رثَو ِمن ِنيالْم كأَفْر تا �كُناِبسِإذَا كَانَ ي 
  . وأَمسحه، أَو أَغِْسلُه، شك الْحميِدي ِإذَا كَانَ رطْبا

402ع نب سونا يثَندلَى، قَالَ حِد اَألعانَ، قَالَ: بسح نى بيحا: أنبا يثَندح ناللَِّه ب دبع 
 ناٍر، عسِن يانَ بملَيس نانَ، عرِن ِمهوِن بميِن مِرو بمع نِل، عفَضالْم نب رِبشِك، واربالْم

ةَ، قَالَتاِئشع :ِنيأَغِْسلُ الْم توِل اللَِّه كُنسِب رثَو ِمن � قَعِإنَّ بالِة وِإلَى الص جرخفَي ،
  . الْماِء ِفي ثَوِبِه
 خاِلد الْحذَّاُء، عن أَِبي حدثَنا:  خاِلد، قَالَحدثَنا:  رواه يحيى بن يحيى، قَال403َ

أَنَّ رجال نزلَ ِبعاِئشةَ، فَأَصبح يغِسلُ ثَوبه، فَقَالَت :  واَألسوِدمعشٍر، عن ِإبراِهيم، عن علْقَمةَ،
  ِإنما كَانت تجِزئُك : عاِئشةُ

وحدثَنا أَبو أُميةَ، )  ح( الْهيثَم بن جِميٍلحدثَنا:  حدثَنا ابن مسعوٍد الْمقِْدِسي، قَال404َ
أنبا مِغريةُ، عن ِإبراِهيم، عِن اَألسوِد، عن :  هشيم، قَالَحدثَنا:  معلَّى، قَاالحدثَنا: قَالَ

ةَ، قَالَتاِئشوِل اللَِّه : عسِب رثَو ِمن ِنيالْم كِني أَحتأَير لَقَد�هنع هتفَأَح  .  
405اللَِّه ب دبا عثَندٍل، قَالَ حبنِن حب دمأَح ا: نثَندأَِبي، قَالَح  : ،ِعيجاَألش نثَِني ابدح

 الْهيثَم بن حدثَنا: عن أَِبيِه، عن سفْيانَ، عن منصوٍر، وحدثَنا ابن مسعوٍد الْمقِْدِسي، قَالَ
عن منصوٍر، عن ِإبراِهيم، عن هماِم بِن الْحاِرِث، عن عاِئشةَ،  زاِئدةُ، حدثَنا: جِميٍل، قَالَ

وِل اللَِّه : قَالَتسِب رثَو ِمن ِنيالْم كأَفْر أَو تأَح تكُن لَقَد� .  
 الْحسن بن عفَّانَ، وحدثَنا)  ح( أَبو بدٍرحدثَنا:  حدثَنا عِلي بن ِإشكَاب، قَال406َ

نزلَ : أنبا اَألعمش، عن ِإبراِهيم، عن هماِم بِن الْحاِرِث، قَالَ:  ابن نميٍر، قَاالحدثَنا: قَالَ
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را أَنْ ييحتا، فَاسِفيه لَمتاَء، فَاحفْرا صفٍَة لَهِبِملْح لَه ترفَأَم ،فيةَ ضاِئشِبع ا أَثَرِفيها وِسلَ ِبه
ا، فَقَالَتلَ ِبهسأَر اِء، ثُما ِفي الْمهسمِتالِم، فَغكِْفيِه : االحا كَانَ يما؟ ِإننبا ثَونلَيع تدأَفْس ِلم

 ِبيِب النثَو ِمن هكْتا فَرمبِعِه لَربِبأُص كَهفْرذَ�أَنْ يه ،يعبٍر ِبأُصيمِن نِد اللَِّه ببا لَفْظُ ع .  
 ِهشام بن عروةَ، حدثَنا:  عبد اللَِّه بن نميٍر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو اَألزهِر، قَال407َ

اَء، قَالَتمأَس نِذِر، عنِت الْمةَ ِبنفَاِطم نع : ِبيِت النأَةٌ، فَقَ�أَترام ولَ اللَِّه، : الَتسا ري
ِإذَا أَصاب ثَوب ِإحداكُن : أَرأَيت ثَوب ِإحدانا يِصيب ِمن دِم الْحيضِة، فَكَيف تصنع ِبِه؟ قَالَ
  .  ِفيِه ِمن دِم الْحيضِة فَلْتحته، ثُم ِلتقْرصه ِبالْماِء، ثُم ِلتنضحه، ثُم ِلتصلِّ

أَخبرِني ماِلك بن أَنٍس، : أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال408َ
 نةَ، عفَاِطم نةَ، عورِن عب امِهش ناِلٍم، عِن سِد اللَِّه ببع نى بيحياِرِث، والْح نو برمعو

اَء ِبنمأَسكٍْر، قَالَتولُ اللَِّه : ِت أَِبي بسِئلَ رِة، فَقَالَ�سضيالْح ِمن مالد ِصيبِب يِن الثَّوع  :
حتيِه، : ِلتحته، ثُم ِلتقْرصه، ثُم ِلتنضحه الْماَء، ثُم ِلتصلِّي ِفيِه، رواه ابن عيينةَ، عن ِهشاٍم، قَالَ

انُثُمفْيِإال س ،هحضنِلت ثُم هوواٍم رِهش ابحا أَصأَملِّي ِفيِه، وصيِه وشر اِء، ثُمِصيِه ِبالْماقْر  .  
أنبا ماِلك، عن ِهشاِم بِن عروةَ، :  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، عِن الشاِفِعي، قَال409َ
ِإذَا : �أَرأَيت ِإحدانا ِإذَا أَصاب ثَوبها الدم الْحيضةُ، كَيف تصنع؟ فَقَالَ النِبي : ِبِإسناِدِه

  . أَصاب ثَوب ِإحداكُن الدم، فَلْتقْرصه، ثُم ِلتتِبعه ِبماٍء، ثُم تصلِّي ِفيِه
   ِفيِه الْكَلْب وإحياب إهراق ما فيهِصفَةُ تطِْهِري اِإلناِء ِإذَا ولَغَ

وحدثَنا )  ح(أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال410َ
 اَألعرِج، عن أنبا ماِلك، عن أَِبي الزناِد، عِن:  الشاِفِعي، قَالَحدثَنا: الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ

ِإذَا شِرب الْكَلْب ِفي ِإناِء أَحِدكُم فَلْيغِسلْه سبع مراٍت، :  قَالَ�أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
  . ِإذَا ولَغَ : كَذَا قَالَ أَصحاب أَِبي الزناِد ِإال سفْيانَ فَإنه قال

أنبا سفْيانُ، عن أَِبي الزناِد، عِن :  الشاِفِعي، قَالَحدثَنا: لَ حدثَنا الرِبيع، قَا411
 ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه نِج، عرقَالَ�اَألع  : عبس ِسلْهغفَلْي ِدكُماِء أَحِفي ِإن لَغَ الْكَلْبِإذَا و

  . مراٍت
:  عبد اللَِّه بن محمٍد الِْكرماِني، قَالَحدثَنا:  الْحراِني، قَالَ حدثَنا محمد بن كَِثٍري412

 عِلي بن مسِهٍر، عِن اَألعمِش، عن أَِبي رِزيٍن، وأيب صاحل، عن أَِبي هريرةَ، عِن النِبي حدثَنا
  . حِدكُم فَلْيهِرقْه ولْيغِسلْه سبع مراٍتِإذَا ولَغَ الْكَلْب ِفي ِإناِء أَ:  قَالَ�
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وحدثَنا الدبِري، عن )  ح( ِإبراِهيم بن صدقَةَحدثَنا:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَال413َ
حدثَنا زاِئدةُ كُلُّهم، :  بن عمٍرو، قَالَ معاِويةُحدثَنا: وحدثَنا الصاغَاِني، قَالَ)  ح(عبِد الرزاِق

 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نع ،ِن ِسِريينِد بمحم نانَ، عسِن حاِم بِهش نع� : لَغَ الْكَلْبِإذَا و
  . ِفي اِإلناِء فَاغِْسلُوه سبع مراٍت أُوالهن ِبالتراِب

414دةَ، قَالَ حيو أُما أَبا: ثَنثَندقَالَح ،ِميهكٍْر السب ناللَِّه ب دبا:  عثَندح نع ،امِهش 
 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نٍد، عمحقَالَ�م  : ِسلَهغأَنْ ي لَغَ ِفيِه الْكَلْبِإذَا و ِدكُماِء أَحِإن ورطُه

رم عبس ناِق، عزِد الربع نع ،ِريبالداِح، وبالص نب دمحا مثَنداِب، حرِبالت ناٍت أُواله
 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نع ،ِن ِسِريينِن ابع ،وبأَي نٍر، عمعم� ،ِبيعا الرثَندحِبِمثِْلِه، و 

  . أنبا سفْيانُ، عن أَيوب، ِبِمثِْلِه أُوالهن أَو أُخراهن ِبالتراِب: ِفِعي، قَالَ الشاحدثَنا
 حدثَنا السلَِمي، حدثَنا عبد الرزاِق، عن معمٍر، عن هماِم بِن منبٍه، عن أَِبي هريرةَ، 415

  . طُهور ِإناِء أَحِدكُم ِإذَا ولَغَ الْكَلْب فَيغِسلُه سبع مراٍت: �قَالَ النِبي : قَالَ
 شعبةُ، عن أَِبي التياِح، عن حدثَنا: أنبا أَبو النضِر، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال416َ

مالَهم وِللِْكالِب، :  ِبقَتِل الِْكالِب، ثُم قَالَ�لُ اللَِّه أَمر رسو: مطَرٍف، عن عبِد اللَِّه بِن مغفٍَّل
فَرخص ِفي كَلِْب الصيِد والْغنِم، وقَالَ ِفي اِإلناِء ِإذَا ولَغَ ِفيِه الْكَلْب اغِْسلُوه سبع مراٍت، 

اوو دا أَبثَنداِب، حرةَ ِفي التالثَّاِمن وهفِّرعقَالَو ،ِزيجالس ا: دثَندٍل، قَالَحبنح نب دمأَح  :
يحيى بن :  أَبو التياِح، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، قَالَحدثَنا:  يحيى بن سِعيٍد، عن شعبةَ، قَالَحدثَنا

الزرع ِإال يحيى، ولَم يقُلْ أَحمد : رِع، لَم يقُِلكَلْب الْغنِم، والصيِد، والز: سِعيٍد، عن شعبةَ
  . بن حنبٍل
 خاِلد بن مخلٍَد الْقَطَواِني، عن سلَيمانَ بِن ِبالٍل، عن حدثَنا:  حدثَنا الْبكَّاِئي، قَال417َ

ةَ، عريرأَِبي ه نأَِبيِه، ع نٍل، عيهس ِبيقَالَ�ِن الن  : عبس ِسلْهغاِء فَلْيِفي اِإلن لَغَ الْكَلْبِإذَا و
  . مراٍت

  تطِْهري جلُوِد الْميتِة والدليل علي أن اجللد واإلهاب واحد
، عن عبيِد اللَِّه أنبا سفْيانُ، عِن الزهِري:  الشاِفِعي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الرِبيع، قَال418َ

ما علَى : � مر ِبشاٍة ِلميمونةَ ميتٍة، فَقَالَ النِبي �أَنّ النِبي : بِن عبيِد اللَِّه، عِن ابِن عباٍس
ِإنما حرم :  ِإنها ميتةٌ، قَالَيا رسولَ اللَِّه: أَهِل هِذِه لَو أَخذُوا ِإهابها فَدبغوه فَانتفَعوا ِبِه، قَالُوا

  . أَكْلُها 
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 سفْيانُ بن عيينةَ، عِن الزهِري، عن حدثَنا:  حدثَنا شعيب بن عمٍرو الدمشِقي، قَال419َ
أَال :  مر ِبشاٍة لَها ميتٍة، قَالَ�أَنّ النِبي : عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه، عِن ابِن عباٍس، عن ميمونةَ

ِإنما حرم أَكْلُها، : يا رسولَ اللَِّه ِإنها ميتةٌ، قَالَ: نزعتم ِإهابها فَدبغتموه فَانتفَعتم ِبِه، قَالُوا
 سفْيانُ، عِن الزهِري، حدثَنا:  عِلي بن الْمِديِني، قَالَثَناحد: حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ

 ِبيِن الناٍس، عبِن عِن ابِد اللَِّه، عبِن عِد اللَِّه بيبع نع� رانُ غَيفْيقَالَ سو ،ِليِبِمثِْلِه، قَالَ ع 
  . ونةَعِن ابِن عباٍس، عن ميم: مرٍة

 عبد الرزاِق، عن معمٍر، عِن الزهِري، عن عبيِد اللَِّه حدثَنا:  حدثَنا السلَِمي، قَال420َ
 ِبيالن راٍس، مبِن عِن ابِد اللَِّه، عبِن عٍة، فَقَالَ�بتيةَ مونمياٍة ِلملَى شع  :تعتمتأَفَال اس م

  . ِإنما حرم لَحمها: يا رسولَ اللَِّه، كَيف وِهي ميتةٌ يا رسولَ اللَِّه؟ قَالَ: ِبِإهاِبها، قَالُوا
 يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن حدثَنا:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، وعباس الدوِري، قَاال421
 أَِبي، عن صاِلٍح، عِن ابِن ِشهاٍب، أَنَّ عبيد اللَِّه بن عبِد اللَِّه أَخبره، أَنَّ عبد حدثَنا: قَالَسعٍد، 

هرباٍس أَخبع نولَ اللَِّه : اللَِّه بسٍة، فَقَالَ�أَنّ رتياٍة مِبش را، قَالُ:  ماِبهِبِإه متعتمتال اسا : واهي
  . ِإنما حرم أَكْلُها: رسولَ اللَِّه، ِإنها ميتةٌ، قَالَ

أَخبرِني يونس بن يِزيد، : أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال422َ
 وجد شاةً ميتةً �أَنّ رسولَ اللَِّه :  عِن ابِن عباٍسعِن ابِن ِشهاٍب، عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه،

ِإنها : أَال انتفَعتم ِبِجلِْدها، قَالُوا: �أُعِطيتها موالةٌ ِلميمونةَ ِمن الصدقَِة، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
 الشاِفِعي، عن ماِلٍك، عِن الزهِري، حدثَنا: لرِبيع، قَالَِإنما حرم أَكْلُها، حدثَنا ا: ميتةٌ، قَالَ

أنبا :  عمرو بن الرِبيِع بِن طَاِرٍق، قَالَحدثَنا: ِبِجلِْدها، حدثَنا الصاغَاِني، قَالَ: ِبنحِوِه، وقَالَ
ع ،سونيٍل، وقَيع نع ،وبأَي نى بيحقَااليِبِمثِْلِه، و ،ِريها: ِن الزِبِجلِْده .  

 اللَّيثُ، عن حدثَنا:  شعيب بن اللَّيِث، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَال423َ
ماتت شاةٌ، :  عباٍس، يقُولُسِمعت ابن: يِزيد بِن أَِبي حِبيٍب، عن عطَاِء بِن أَِبي رباٍح، قَالَ

  . أَال نزعتم ِجلْدها، ثُم دبغتموه فَاستمتعتم ِبِه:  َألهِل الشاِة�فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
: يناٍر، قَالَ أَبو عاِصٍم، عِن ابِن جريٍج، عن عمِرو بِن ِدحدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال424َ

أَال : � عطَاٌء أَظُنه منذُ أَربِعني سنةً، عِن ابِن عباٍس أَنَّ شاةً ِلميمونةَ ماتت، فَقَالَ النِبي حدثَنا
هرقَالَ غَيا، واِبهِبِإه متفَعتا: انضأَي اِلكقَالَ مو ،وهمتفَعتفَ: فَانتال اناهِبِجلِْده متع .  

 سفْيانُ، عن حدثَنا:  عِلي بن الْمِديِني، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال425َ
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 ِبياٍس، أَنّ النبِن عِن ابطَاٍء، عع نٍرو، عمةَ �عونميالِة موٍة ِلمتياٍة مِبش رقَِة، ، مدالص ِمن
  . أَال أَخذُوا ِإهابها فَدبغوه فَانتفَعوا ِبِه: فَقَالَ

بيانُ ِإباحِة االنِتفَاِع ِبجلِْد الْميتِة الَِّتي يؤكَلُ لَحمها وإن مل يدبغ، وأن احلرام منها أكلها، 
ة اسم اإلهاب، وإن مل يعرف والدليل علي أن شعرها بالدباغ، وأن ما ال يؤكل مما يقع علي

  ما هي، طاهرة إذا كانت مدبوغة
 عبد الرزاِق، عن معمٍر، عِن الزهِري، عن عبيِد اللَِّه حدثَنا:  حدثَنا السلَِمي، قَال426َ

أَفَال :  شاٍة ِلميمونةَ ميتٍة، فَقَالَ علَى�مر رسولُ اللَِّه : بِن عبِد اللَِّه، عِن ابِن عباٍس، قَالَ
ِإنما حرم لَحمها، حدثَنا يونس : كَيف وِهي ميتةٌ يا رسولَ اللَِّه؟ قَالَ: انتفَعتم ِبِإهاِبها؟ قَالُوا
:  الزهِري، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، ِإالأنه قالأنبا يونس، عِن: أنبا ابن وهٍب، قَالَ: بن عبِد اَألعلَى، قَالَ

  . ِبِجلِْدها ولَم يذْكُِر الدباغَ، رواه أَبو بكِْر بن أَِبي شيبةَ، الْحِديثَ
  سفْيانُ بنحدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن شيبانَ، وشعيب بن عمٍرو، ويونس، قَالُوا427

: �قَالَ النِبي : عيينةَ، عن زيِد بِن أَسلَم، عن عبِد الرحمِن بِن وعلَةَ، عِن ابِن عباٍس، قَالَ
رطَه ِبغَ فَقَداٍب دا ِإهمأَي .  

428و أُما أَبثَندحو ،اِبييا الِْفرثَند ،يزالْغ اسباُ الْعثَنداللَِّه  ح ديبعٍم، ويعو نا أَبثَنةَ، حدي
سأَلْت ابن : بن موسى، عن سفْيانَ، عن زيِد بِن أَسلَم، عن عبِد الرحمِن بِن وعلَةَ، قَالَ

أَيما :  يقُولُ� رسولَ اللَِّه ما أَدِري ما أَقُولُ لَك غَير أَني سِمعت: عباٍس عِن اَألسِقيِة، فَقَالَ
رطَه ِبغَ فَقَداٍب دِإه .  

 عمرو بن حدثَنا:  حدثَنا أَبو حاِتٍم الراِزي، ومحمد بن ِإسحاق الصغاِني، قَاال429
:  بِن رِبيعةَ، أَنَّ أَبا الْخيِر حدثَه، قَالَأنبا يحيى بن أَيوب، عن جعفَِر: الرِبيِع بِن طَاِرٍق، قَالَ

اٍس، فَقُلْتبع ناللَِّه ب دبع أَلْتس ،ِئيبلَةَ السعو نثَِني ابدا : حأِْتينِرِب فَتغكُونُ ِبالْما نِإن
رأَيا تراه؟ فَقَالَ ابن عباٍس : ب، فَقُلْتاشر: الْمجوس ِباَألسِقيِة ِفيها الْماُء والْودك، فَقَالَ

  . ِدباغُه طُهوره:  يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه 
:  عمرو بن الرِبيِع بِن طَاِرٍق، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو حاِتٍم الراِزي، والصغاِني، قَاال430

أَي نى بيحقَالَأنبا ي ،ثَهدِر حيا الْخِبيٍب، أَنَّ أَبِن أَِبي حب ِزيدي نع ،لَةَ : وبعِن ولَى ابع تأَير
ِإنا نكُونُ : ما لَك تمسه؟ سأَلْت عنه عبد اللَِّه بن عباٍس فَقُلْت: السبِئي فَروا فَمسسته، فَقَالَ

 ومعنا الْبربر والْمجوس نؤتى ِبالْكَبِش قَد ذَبحوه، ونحن ال نأْكُلُ ذَباِئحهم، ونؤتي ِبالْمغِرِب
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  . ِدباغُه طُهوره:  قَالَ�قَد سأَلْنا رسولَ اللَِّه : ِبالسقَاِء يجعلُونَ ِفيِه الْودك؟ فَقَالَ ابن عباٍس
431دقَالَ ح ،ِديانَ اَألوثْمع نب دما أَحا: ثَنثَندانَ، قَالَحو غَسا:  أَبثَندح نب فَرعج 

ِزياٍد، عن يحيى بِن سِعيٍد، عن عبِد الرحمِن بِن وعلَةَ، عِن ابِن عباٍس، أَنه سِئلَ عن هِذِه 
  . أَيما ِإهاٍب دِبغَ فَقَد طَهر:  يقُولُ�ال أَدِري سِمعت رسولَ اللَِّه : فَقَالَالْمسوِك الْميتِة، 

بيانُ تطِْهِري اَألرِض الَِّتي يصلِّي علَيها ِإذَا أَصابها الْبولُ، والدليل علي أن النجاسة إذا 
  رحيه كان طاهراًخالطها املاء واملاء أقل من قلتني فلم يغري طعمه وال 

:  يِزيد بن هارونَ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو عِلي الزعفَراِني، وأَبو داود الْحراِني، قَاال432
 �اللَِّه دخلَ أَعراِبي الْمسِجد علَى رسوِل :  يحيى بن سِعيٍد، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَحدثَنا

فَصاح ِبِه الناس، فَصدهم رسولُ اللَِّه : فَقَضى حاجته، ثُم قَام ِإلَى ناِحيِة الْمسِجِد فَبالَ، قَالَ
�اِبيرِل اَألعولَى بع هباٍء، فَصم وٍب ِمنا ِبذُنعد غَ، ثُمى فَرتح  .  

433ع ،ِبيعا الرثَندقَالَ ح ،اِفِعيانُ، قَالَ: ِن الشفْيا: أنبا سثَندِعيٍد، قَالَحس نى بيحي  :
بالَ أَعراِبي ِفي الْمسِجِد فَعِجلَ الناس ِإلَيِه، فَنهاهم عنه، : سِمعت أَنس بن ماِلٍك، يقُولُ

  . صبوا علَيِه دلْوا ِمن ماٍء: وقَالَ
 عمر حدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن يحيى الساِبِري، وِإبراِهيم بن مرزوٍق الْبصِري، قَاال434

 ِإسحاق بن عبِد اللَِّه بِن أَِبي حدثَنا:  ِعكِْرمةُ بن عماٍر، قَالَحدثَنا: بن يونس الْيماِمي، قَالَ
 ِإذْ جاَء �بينما نحن ِفي الْمسِجِد مع نِبي اللَِّه : حدثَِني أَنس بن ماِلٍك، قَالَ: حةَ، قَالَطَلْ

مه مه، فَقَالَ رسولُ اللَِّه : �أَعراِبي، فَقَام يبولُ ِفي الْمسِجِد، فَقَالَ أَصحاب رسوِل اللَِّه 
� :وهِرمزولَ اللَِّه ال تسِإنَّ ر الَ، ثُمى بتح كُوهرفَت ،وهعد ،�فَقَالَ لَه ،اهعِذِه :  دِإنَّ ه

الْمساِجد ال تصلُح ِلشيٍء ِمن هذَا الْبوِل وال الْقَذَِر، وِإنما ِهي ِلِذكِْر اللَِّه والصالِة وِقراَءِة 
 رأَم آِن، ثُمولُ اللَِّه الْقُرسا �رثَندح ،اززٍل الْبهس نب ِليا عثَندِه، حلَيع هناٍء فَشم لٍْو ِمنِبد 

 ِعكِْرمةُ بن عماٍر، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه ولَم يذْكُر ِقراَءةَ الْقُرآِن، حدثَنا السلَِمي، حدثَناأَبو الْوِليِد، 
احثَنٍد، دمحم نب رضا النثَندح ذْكُري لَما، ونِه شلَيع هناٍء فَشم وٍب ِمنةُ، ِبِمثِْلِه ِبذَنِعكِْرم 

  . ِقراَءةَ الْقُرآِن
زيٍد، عن ثَاِبٍت،  حماد بن حدثَنا:  أَبو عباٍد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الزعفَراِني، قَال435َ
دعوه، ال : �أَنَّ أَعراِبيا بالَ ِفي الْمسِجِد، فَقَام ِإلَيِه الْقَوم، فَقَالَ رسولُ اللَِّه : عن أَنٍس

   .فَتركُوه حتى بالَ وفَرغَ، ثُم دعا ِبدلٍْو ِمن ماٍء فَصب علَى الْبوِل: تزِرموه، قَالَ
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 سلَيمانُ بن حرٍب، حدثَنا:  حدثَنا أَبو بكٍْر الراِزي محمد بن ِزياٍد ِإمالًء، قَال436َ
أَنَّ أَعراِبيا بالَ ِفي الْمسِجِد، فَهم ِبِه :  حماد بن زيٍد، عن ثَاِبٍت، عن أَنٍسحدثَنا: قَالَ

الن ابحأَص ولُ اللَِّه �ِبيسقَالَ: �، فَقَالَ ر ،وهِرمزال ت ،وهعد : اٍء، أَوم لٍْو ِمنا ِبدعد ثُم
  . ذَنوبا ِمن ماٍء، فَصبه علَيِه: قَالَ

  بيانُ حظِْر الْبوِل ِفي الْماِء الراِكِد، والدليل علي إباحة البول يف املاء اجلاري
 سفْيانُ حدثَنا:  أَبو أَحمد الزبيِري، قَاالحدثَنا: نا أَحمد بن ِعصاٍم، قَالَ حدث437َ

رمِن عِن اباِفٍع، عن نانَ، عثْمِن عاِك بحِن الضع ،ِريوِل اللَِّه : الثَّوسلَى رع رال مجأَنَّ ر� 
  . يِه فَلَم يرد علَيِهوهو يبولُ فَسلَّم علَ

 سفْيانُ، عِن حدثَنا:  أَبو أَحمد الزبيِري، قَاالحدثَنا:  وحدثَنا أَحمد بن ِعصاٍم، قَال438َ
رمِن عِن اباِفٍع، عن ناٍم، عِن ِحزِكيِم بلَِد حو انَ ِمنثْمِن عاِك بحالض :لَى أَنَّ رع رال مج

  .  وهو يبولُ أَو يتوضأُ، فَسلَّم علَيِه، فَلَم يرد علَيِه حتى فَرغَ�رسوِل اللَِّه 
وحدثَنا ِإبراِهيم بن )  ح( شعيب بن اللَّيِث، عِن اللَّيِثحدثَنا:  حدثَنا الرِبيع، قَال439َ
اقحقَالَِإس ،اجرا:  السثَندى، قَالَحيحي نى بيحاِبٍر، :  يج نِر، عيبأَِبي الز نثُ، عأنبا اللَّي

 ِبيِن النفَّانَ، قَالَ: �عع نب نسا الْحثَنداِكِد، حاِء الرالَ ِفي الْمبى أَنْ يهن ها: أَنثَندو حأَب 
 أَبو داود الْحفَِري، حدثَنا الْحسن حدثَنا: وحدثَنا عمار بن رجاٍء، قَالَ)  ح(لْحفَِريداود ا

  .  زيد بن الْحباِبحدثَنا: بن عفَّانَ، قَالَ
 يف املوضع الذي بيانُ ما يقَالُ ِعند دخوِل الْخالء، والدليل علي إباحة ذكر اهللا والدعاء

  يتغوط فيه، وبيان إباحة ذكر اهللا يف األحوال كلها ومجيع املواضيع
: وحدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، قَالَ)  ح( وِكيعحدثَنا:  حدثَنا ابن أَِبي رجاٍء، قَال440َ

 شعبةُ، حدثَنا:  أَبو النضِر، قَالُواحدثَنا:  قَالَوحدثَنا الصغاِني،)  ح( وهب بن جِريٍرحدثَنا
 ِبياِلٍك، أَنّ النِن مِس بأَن نٍب، عيهِن صِزيِز بِد الْعبع نالَء، قَالَ�علَ الْخخكَانَ ِإذَا د  :

  . ظُ وِكيٍع، وأَِبي النضِراللَّهم ِإني أَعوذُ ِبك ِمن الْخبِث والْخباِئِث، هذَا لَفْ
 حماد بن زيٍد، حدثَنا:  يحيى بن يحيى، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن حيويِه، قَال441َ

اللَّهم : قُولُ ِإذَا دخلَ الْخالَء، ي�كَانَ رسولُ : عن عبِد الْعِزيِز بِن صهيٍب، عن أَنٍس، قَالَ
  . ِإني أَعوذُ ِبك ِمن الْخبِث والْخباِئِث

أنبا ابن أَِبي :  يحيى بن مِعٍني، قَالَحدثَنا:  حدثَنا معاِويةُ بن صاِلٍح الدمشِقي، قَال442َ
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: أنبا ابن أَِبي زاِئدةَ، قَالَ: لَّى بن منصوٍر، قَالَ معحدثَنا: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح(زاِئدةَ
ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عورع نع ،ِهيِن الْبةَ، علَمِن ساِلِد بخ نِني أَِبي، عربولُ اللَِّه : أَخسكَانَ ر

  .  يذْكُر اللَّه علَى كُلِّ أَحياِنِه�
دخوِل الْخالِء ِمن ذَِلك ِإجياب ترِك اسِتقْباِل القبلة بالغائط والبول، ِصفَةُ ما يِجب ِفي 

وحظر االستنجاء باليمني، والتمسح بالعظم والبعر، والدليل علي االستنجاء بغريها مما جيوز 
به، وعلي أنه ال جيزي فيه دون ثالث مرات، وعلي أن زاد جائز إذا كان وتراً، وبيان حظر 

  اء مبا قد استنجي بهاالستنج
 محمد بن فُضيٍل، عِن حدثَنا:  حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ اَألحمِسي، قَال443َ

ِإنَّ : قَالَ ِلي الْمشِركُونَ: اَألعمِش، عن ِإبراِهيم، عن عبِد الرحمِن بِن يِزيد، عن سلْمانَ، قَالَ
ِإنْ قُلْتم ذَِلك لَقَد نهانا أَنْ : قُلْت: لَيعلِّمكُم ِدينكُم حتى ِإنه لَيعلِّمكُم الِْخراَء، قَالَهذَا 

ا دونَ ال يكِْفي أَحدن: نستقِْبلَ الِْقبلَةَ أَو نستدِبرها ِبغاِئٍط أَو بوٍل، أَو نستنِجي ِبأَيماِننا، وقَالَ
  . ثَالثَِة أَحجاٍر، أَو يستنِجي ِبرِجيٍع أَو عظٍْم

 سفْيانُ، عن منصوٍر، حدثَنا:  الِْفرياِبي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، قَال444َ
ع ،ِزيدِن يِن بمحِد الربع نع ،اِهيمرِإب نقَالَع ،انَ الْفَاِرِسيلْمس ِركُونَ ِإنْ : نشقَالَ الْم

أَجلْ نهانا أَنْ نستقِْبلَ الِْقبلَةَ، أَو : نحسب صاِحبكُم يعلِّمكُم كُلَّ شيٍء حتى الِْخراَءةَ، فَقَالَ
ال يكِْفي أَحدكُم دونَ ثَالثَِة : لْعظِْم، وقَالَيستنِجي أَحدنا ِبيِميِنِه، ونهانا عِن الروِث وا

 سفْيانُ، حدثَنا:  أَبو حذَيفَةَ، قَالَحدثَنا: أَحجاٍر فَيستنِجي ِبها، حدثَنا محمد بن حيويِه، قَالَ
نب ِليع اهور ،ِمثْلَه اِهيمرِإب نِش، عمِن اَألعع ،ِديِجرابارِن الدسا الْحثَندح ناللَِّه ب دبع 

  .  سفْيانُ، عن منصوٍر، واَألعمِش، مبثلهحدثَناالْوِليِد، 
)  ح( روححدثَنا:  أَحمد بن حنبٍل، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال445َ

دحقَالَو ،اِنيرالْح داوو دا أَبا: ثَنثَندالٍم، قَالَحس نب ِعيدا:  سثَندحاقحِإس نا بكَِريح( ز  (
 ناحدثَ:  زكَِريا بن ِإسحاق، قَالَحدثَنا:  روح بن عبادةَ، قَالَحدثَنا: وحدثَنا أَبو اَألزهِر، قَالَ

 أَنْ نمسح ِبعظٍْم أَو ِببعٍر، واللَّفْظُ ِلسِعيٍد، �نهانا رسولُ اللَِّه : أَبو الزبيِر، سِمع جاِبرا، يقُولُ
اِحدٍح وور نٍل، عبنِن حابِر، وهلَفْظُ أَِبي اَألزو .  

:  عبد الْوهاِب بن عطَاٍء، قَالَحدثَنا: الْبزاز، قَاال حدثَنا الصغاِني، وعِلي بن سهٍل 446
 ،هذَكَر ِة الِْجنِديِث ِقصوٍد ِفي حعسِن مِن ابةَ، علْقَمع ناِمٍر، عع نٍد، عأَِبي ِهن نب داوأنبا د
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وال ِبالْبعِر، فَِإنه زاد ِإخواِنكُم ِمن الِْجن، زاد ال تستنجوا ِبالِْعظَاِم، : �قَالَ رسولُ اللَِّه : قَالَ
داوقَالَ د ،اِنيغالص :ِبيعالش ٌء قَالَهيش ِديِث أَوِفي الْح وِري هفَال أَد .  

 حفْص بن حدثَنا: الَ يحيى بن طَلْحةَ الْيربوِعي، قَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال447َ
ال تستنجوا : �قَالَ النِبي : ِغياٍث، عِن اَألعمِش، عن ِإبراِهيم، عن علْقَمةَ، عن عبِد اللَِّه، قَالَ

اِنيغقَالَ الص ،الِْجن ِمن اِنكُموِإخ ادز هال ِبالِْعظَاِم، فَِإنِث، ووِبالر :ِإن نع ،فْصح وا هم
 وِعيبرطَأَ ِفيِه الْيةَ، أَخلْقَمع ناِمٍر، عع نع ،داود .  

 يِزيد بن حدثَنا:  يحيى بن غَيالنَ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا ابن الْجنيِد الدقَّاق، قَال448َ
قُلْت ِلعبِد اللَِّه بِن : أَِبي ِهنٍد، عِن الشعِبي، عن علْقَمةَ، قَالَ داود بن حدثَنا: زريٍع، قَالَ
ما صِحبه ِمنا أَحد، :  لَيلَةَ الِْجن، فَقَالَ�ِإنَّ الناس يتحدثُونَ أَنك صِحبت النِبي : مسعوٍد

اغِْتيلَ استِطري، : ات لَيلٍَة فَالْتمسناه ِفي اَألوِديِة والشعاِب، فَقُلْناولَِكنا فَقَدناه ونحن ِبمكَّةَ ذَ
يا رسولَ اللَِّه ِبتنا : فَِبتنا ِبشِر لَيلٍَة بات ِبها قَوم، فَلَما أَصبحنا رأَيناه مقِْبال ِمن ِحراَء، فَقُلْنا

اتلٍَة بِر لَيقَالَِبش ،ما قَوا :  ِبهانا فَأَرِبن طَلَقآنَ فَانالْقُر مأُقِْرئُه تبفَذَه الِْجن اِعياِني دأَت
اِمرقَالَ ع ،اِنِهمِنري آثَارو مه؟ قَالَ: آثَارادالز أَلُوهسو : قَعِه يلَياللَِّه ع مذْكَِر اسي ظٍْم لَمكُلُّ ع

أَنْ : �ونهى رسولُ اللَِّه : أَحِدكُم أَوفَر ما كَانَ لَحما، وكُلُّ بعرٍة علَفًا ِلدوابكُم، قَالَِفي يِد 
  . ِإنهما زاد ِإخواِنكُم ِمن الِْجن: يستنجى ِبِه، وقَالَ

أنبا ابن جريٍج، : أنبا عبد الرزاِق، قَالَ: لَ حدثَنا ِإسحاق بن ِإبراِهيم الصنعاِني، قَا449
ِإذَا استجمر : �قَالَ النِبي :  أَبو الزبيِر، أَنه سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه، يقُولُحدثَنا: قَالَ

وِترفَلْي كُمدأَح .  
خلالء بيمينه واالستنجاء به والتنفس يف بيان حظر إمساك البائل ذكره بيمينه أو ميسه يف ا

إنائه، وبيان االستنجاء باملاء، والدليل يف هذا الباب والذي قبله علي اجلمع بني االستنجاء 
  باحلجارة واالستنجاء باملاء إذا ظهر البول علي احلشفة والغائط علي املسربة

أنبا ِهشام الدستواِئي، : يد بن هارونَ، قَالَ يِزحدثَنا:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَال450َ
: �قَالَ رسولُ اللَِّه : عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، عن عبِد اللَِّه ابن أيب قتادة، عن أَِبي قَتادةَ، قَالَ

ى الْخِإذَا أَتاِء، وِفي اِإلن فَّسنتفَال ي كُمدأَح ِربِإذَا ش حسمتال يِميِنِه وِبي هذَكَر حسمالَء فَال ي
  .  ِهشام، ِبنحِوِهحدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا: ِبيِميِنِه، حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ

:  الْوِليد بن مسِلٍم، قَالَثَناحد:  وحدثَنا أَحمد بن محمِد بِن عثْمانَ الثَّقَِفي، قَال451َ



com.wordpress.masgunku.www  
 

128 

قَالَ :  أَبو عمٍرو، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي قَتادةَ، عن أَِبيِه، قَالَحدثَنا
 ِبيالن� :ِميِنِه، وِبي هذَكَر ِسكَنمالَء فَال يالْخ كُمدى أَحِجي ِإذَا أَتنتسالَء فَال يى الْخِإذَا أَت

 عبد الْوهاِب حدثَنا: ِبيِميِنِه، وِإذَا شِرب فَال يتنفَّس ِفي اِإلناِء، حدثَنا عمر بن شبةَ، قَالَ
اِدِه ِمثْلَهنى، ِبِإسيحي نع ،وبأَي نع ،الثَّقَِفي .  

452ا السثَندقَالَ ح ،ا: لَِميثَنداِدِه ِبِمثِْل حنى، ِبِإسيحي نٍر، عمعم ناِق، عزالر دبع 
 ِبيأَنّ الن ،اِعيزِديِث اَألوأَنْ : �حِميِنِه، وِبي هذَكَر سمأَنْ ياِء، وِفي اِإلن فَّسنتى أَنْ يهن

  . حِديثُ عبِد الْوهاِبيستِطيب ِبيِميِنِه، هذَا 
 سفْيانُ، عن معمٍر، حدثَنا:  أَبو نعيٍم، قَالَحدثَنا:  حدثَنا جعفَر بن الْهذَيِل، قَال453َ

  . ِإذَا جاَء أَحدكُم الْغاِئطَ فَال يمس ذَكَره ِبيِميِنِه: عن يحيى، ِبِإسناِدِه
454دقَالَ ح ،اِنيغا الصا: ثَنثَندحِويرٍد الْهيو زقَالَ)  ح( أَب ،ِقيِقيا الدثَندحا: وثَندح 

  . وال يمِسكَن ذَكَره ِبيِميِنِه:  عِلي بن الْمبارِك، عن يحيى ِبِمثِْلِهحدثَنا: هارونُ، قَاال
 شعبةُ، عن حدثَنا:  يِزيد بن هارونَ، قَالَحدثَنا:  عِلي الزعفَراِني، قَالَ حدثَنا أَبو455

 ِبياِلٍك، كَانَ النِن مِس بأَن نةَ، عونميِن أَِبي مطَاِء با : �عأَن هتياِئِط أَتِإلَى الْغ جرِإذَا خ
زنعٍة واوِبِإد غُالمِبيٍب، وح نب سونا يثَنداذَانُ، حشو رضالنو رداه كَذَا غُنوى، رجنتٍة فَاس

تِبعته أَنا وغُالم ِمنا ِبِإداوٍة ِمن ماٍء يستنِجي :  شعبةُ ِبِمثِْلِهحدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا: قَالَ
  . ِمنها

حدثَِني ِإسماِعيلُ : حدثَِني أَِبي، قَالَ: ِني عبد اللَِّه بن أَحمد بِن حنبلٍ ، قَالَ حدث456َ
حدثَِني عطَاُء بن أَِبي ميمونةَ، عن أَنِس بِن : حدثَِني روح بن الْقَاِسِم، قَالَ: بن ِإبراِهيم، قَالَ

  .  ِإذَا تبرز ِلحاجِتِه أَتيته ِبماٍء فَيغتِسلَ ِبِه�رسولُ اللَِّه كَانَ : ماِلٍك، قَالَ
الترِغيب ِفي التيمِن ِفي الطُّهوِر والترجِل واالنِتعاِل، والدليل يف االبتداء بغسيل الكف 

  ما يليها من اليسرياألمين وبالنخر األمين يف االستنشاق واليد اليمين والرجل اليمين و
: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح( ِبشر بن عمرحدثَنا:  حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، قَال457َ

عن سِمعت أَِبي يحدثُ، : أنبا شعبةُ، عن أَشعثَ بِن أَِبي الشعثَاِء، قَالَ:  عفَّانُ، قَاالحدثَنا
ةَ، قَالَتاِئشع نوٍق، عرسم : ِبيِلِه �كَانَ النجرتوِرِه وِفي طُه أِْنِه كُلِّهِفي ش نميالت ِحبي 

  . التيمن ما استطَاع: ثُم سأَلْته ِبالْكُوفَِة بعد، فَقَالَ: وتنعِلِه، قَالَ
458نب سونا يثَندِبيٍب، قَالَ حا:  حثَندقَالَح ،داوو دا:  أَبثَنداِدِه، قَالَحنةُ ِبِإسبعش  :
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 ِبيكَانَ الن� :أِْنِه كُلِّهةً ِفي شرقَالَ مو ،طَاعتا اسم نميالت ِحبِفي : يأَ، وضووِرِه ِإذَا تطُه
  . ترجِلِه ِإذَا ترجلَانِتعاِلِه ِإذَا انتعلَ، وِفي 

أشهد أن : الترِغيب ِفي الْوضوِء وثَواب ِإسباِغِه، وثواب من يقول بعد فراغه من وضوئه
  ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله، وبيان ثوابه

)  ح( أَبانُحدثَنا: انُ، قَالَ عفَّحدثَنا:  حدثَنا محمد بن عِلي بِن أُخِت غَزاٍل، قَال459َ
 يحيى بن أَِبي حدثَنا:  أَبانُ، قَالَحدثَنا:  مسِلم بن ِإبراِهيم، قَالَحدثَنا: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ

سأَنّ ر ،ِريعاِلٍك اَألشأَِبي م نالٍم، عأَِبي س نٍد، عيز نقَالَ�ولَ اللَِّه كَِثٍري، ع  : ورالطُّه
شطْر اِإلمياِن، والْحمد ِللَِّه تمُأل الِْميزانَ، وسبحانَ اللَِّه والْحمد ِللَِّه يمَآلِن ما بين السماِء 

جآنُ حالْقُراٌء، وِضي ربالصانٌ، وهرب موالصو ،ورالةُ نالصِض، واَألركُلُّ و ،كلَيع أَو ةٌ لَك
  . الناِس يغدو باِئع نفِْسِه فَموِبقُها أَو معِتقُها

 ِهشام بن حدثَنا:  حدثَنا محمد بن ِإسحاق الصغاِني، ويِزيد بن عبِد الصمِد، قَاال460
أَخبرِني معاِويةُ بن سالٍم، عن أَِخيِه زيِد بِن سالٍم : ن شعيٍب، قَالَ محمد بحدثَنا: عماٍر، قَالَ

 ،ثَهدح ِريعاِلٍك اَألشا مٍم، أَنَّ أَبِن غَنِن بمحِد الربع نع ،ِشيبالٍم الْحأَِبي س نع ،هربأَخ هأَن
باغُ الْوضوِء شطْر اِإلمياِن، والْحمد ِللَِّه تمُأل الِْميزانَ، والتسِبيح ِإس:  قَالَ�عن رسوِل اللَِّه 

والتكِْبري يمَآلِن السمواِت واَألرِض، والصالةُ نور، والصوم برهانٌ، والصبر ِضياٌء، والْقُرآنُ 
  . لُّ ِإنساٍن باِئع نفْسه فَمعِتقُها أَو موِبقُهاِشفَاٌء حجةٌ لَك أَو علَيك، كُ

:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، والصغاِني، ويعقُوب بن سفْيانَ، ومحمد بن حيويِه، قَالُوا461
 زيد بن أَسلَم، عن حمرانَ مولَى ثَناحد: أنبا أَبو غَسانَ، قَالَ:  ابن أَِبي مريم، قَالَحدثَنا

ِإنَّ أُناسا يتحدثُونَ عن : أَتيت عثْمانَ ِبوضوٍء وهو علَى الْمقَاِعِد فَتوضأَ، فَقَالَ: عثْمانَ، قَالَ
:  وهو يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه  أَحاِديثَ ال أَدِري ما ِهي، ِإال أَني أَشهد لَ�رسوِل اللَِّه 

من توضأَ ِمثْلَ وضوِئي هذَا غُِفر لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبِه، وكَانت صالته ومشيه ِإلَى الْمسِجِد 
فَّانَ غَسلَ وجهه ثَالثًا، ويديِه رأَيت عثْمانَ بن ع: ناِفلَةً، زاد يعقُوب، والصغاِني، قَالَ حمرانُ

  . ثَالثًا، ومسح ِبرأِْسِه وأُذُنيِه، وغَسلَ ِرجلَيِه ثَالثًا ثَالثًا
أَخبرِني أَِبي، وشعيب بن اللَّيِث، :  حدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه بِن عبِد الْحكَِم، قَال462َ
وحدثَنا صاِلح بن عبِد الرحمِن بِن عمِرو بِن الْحاِرِث، )  ح(يِث، عن خاِلِد بِن يِزيدعِن اللَّ
 ابن وهٍب، عن عمِرو بِن الْحاِرِث ِكالهما، عن حدثَنا: حدثَنا حجاج بن ِإبراِهيم، قَالَ: قَالَ
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: ٍل، عن نعيِم بِن عبِد اللَِّه الْمجِمِر، أَنه رأَى أَبا هريرةَ يتوضأُ، مث قالسِعيِد بِن أَِبي ِهال
ِإنَّ أُمِتي يأْتونَ يوم الِْقيامِة غُرا محجِلني ِمن أَثَِر الْوضوِء، فَمِن : ، يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه 

كُمِمن طَاعتاساهنعِث ِبمِديثُ اللَّيحٍرو، ومذَا لَفْظُ علْ، هفْعفَلْي هتِطيلَ غُرأَنْ ي  .  
حدثَِني معاِويةُ بن :  زيد بن الْحباِب، قَالَحدثَنا:  حدثَنا عباس بن محمٍد، قَال463َ
د الدمشِقي، عن أَِبي ِإدِريس الْخوالِني، عن عقْبةَ بِن عاِمٍر، حدثَِني رِبيع بن يِزي: صاِلٍح، قَالَ

أَشهد : من توضأَ فَأَحسن الْوضوَء، ثُم قَالَ: �قَالَ رسولُ اللَِّه : عن عمر بِن الْخطَّاِب، قَالَ
ه، وأَنَّ محمدا عبده ورسولُه، فُِتحت لَه ثَماِنيةُ أَبواِب أَنْ ال ِإلَه ِإال اللَّه وحده ال شِريك لَ

  . الْجنِة يدخلُ ِمن أَيها شاَء 
 معاِويةُ بن حدثَنا:  زيد بن الْحباِب، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو بكٍْر الْجعِفي، قَال464َ
ناِلٍح، عانَ، صثْمأَِبي ع نةَ، عاِويعمو ،الِنيوالْخ ِريسأَِبي ِإد نع ،ِقيشمالد ِزيدِن يةَ بِبيعر 

من بالَغَ ِفي الْوضوِء، : �قَالَ النِبي : عن جبيِر بِن نفَيٍر، عن عقْبةَ بِن عاِمٍر، عن عمر، قَالَ
 أَنْ ال ِإلَه ِإال اللَّه وحده ال شِريك لَه وأَشهد أَنَّ محمدا عبده ورسولُه فُِتحت لَه أَشهد: فَقَالَ

  . ثَماِنيةُ أَبواِب الْجنِة يدخلُ ِمن أَيها شاَء
سِمعت معاِويةَ بن صاِلٍح :  ابن وهٍب، قَالَحدثَنا:  حدثَنا بحر بن نصٍر، قَال465َ

كُنا مع رسوِل اللَِّه : يحدثُ، عن أَِبي عثْمانَ، عن جبيِر بِن نفَيٍر، عن عقْبةَ بِن عاِمٍر، أنه قال
� كْترفَأَد ،ِشيا ِبعهتحوا، فَرةَ ِإِبِلنايِرع باونتا نفُِسنأَن امدولَ اللَِّه  خسر� طُبخي 

ما ِمنكُم أَحد يتوضأُ فَيحِسن الْوضوَء، ثُم يقُوم فَيركَع ركْعتيِن يقِْبلُ : الناس فَسِمعته يقُولُ
فَقُلْت ،بجأَو ِهِه فَقَدجِبوا ِبقَلِْبِه وِهملَيِذِه : عه دوا أَجٍخ مٍخ بفَ! بيدي نيلٌ بجالَِّتي : قَالَ ر

لَه طَّاِب، فَقُلْتالْخ نب رمع وِه، فَِإذَا هِإلَي تظَرفَن ،دوا أَجلَهفٍْص؟ قَالَ: قَبا حا أَبي ا ِهيم :
الْوضوَء، ثُم يقُولُ ِحني يفْرغُ ما ِمنكُم ِمن أَحٍد يتوضأُ فَيحِسن : ِإنه قَالَ آِنفًا قَبلَ أَنْ تِجيَء

أَشهد أَنْ ال ِإلَه أَال اللَّه وحده ال شِريك لَه وأَنَّ محمدا عبده ورسولُه ِإال : ِمن الْوضوِء
وحدثَِني رِبيعةُ بن : ِويةُ بن صاِلٍحفُِتحت لَه أَبواب الْجنِة الثَّماِنيِة يدخلُ ِمن أَيها شاَء، قَالَ معا

وهو ابن صاِلٍح، وحدثَِني عبد الْوهاِب بن : يِزيد، عن أَِبي ِإدِريس، عن عقْبةَ، قَالَ معاِويةُ
  . بخٍت، عن لَيِث بِن أَِبي سلَيٍم، عن عقْبةَ بِن عاِمٍر

466ثَندح  ،ِدياَألزاِح، ورِن الْجِرو بمِن عِد بمحم ناللَِّه ب دبع يزاِس الْغبو الْعا أَب
 رِبيعةُ بن يِزيد، عن حدثَنا:  معاِويةُ بن صاِلٍح، قَالَحدثَنا:  أَسد بن موسى، قَالَحدثَنا: قَالَ
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ع ،ِريساِمٍر، قَالَأَِبي ِإدِن عةَ بقْبع نٍر، عفَيِن نِر بيبج نانَ، عثْمو عأَباِمٍر، وِن عةَ بقْبع ن :
 �كُنا نتناوب رعيةَ اِإلِبِل فَجاَءت نوبِتي أَرعاها، فَروحتها ِبالْعشاِء فَأَدركْت رسولَ اللَِّه 

: ثُم يقُولُ: ما ِمنكُم، ثُم ذَكَر ِبطُوِلِه ِبِمثِْلِه ِإال أَنه قَالَ: أَدركْت ِمن قَوِلِهقَاِئما يخطُب فَ
أَشهد أَنْ ال ِإلَه ِإال اللَّه وأَنَّ محمدا عبده ورسولُه ِإال فُِتحت لَه أَبواب الْجنِة الثَّماِنيِة يدخلُ 

 قَالَ ِفيِهِمناَء، وا شهةُ: أَينالْج لَه تبجقَلِْبِه ِإال وِهِه وجِبو .  
 حدثَنا:  محاِضر بن الْمورِع، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن يحيى، والصغاِني، قَال467َ

 أَبو حدثَنا: ا محمد بن عبِد الرحمِن الْجعِفي، قَالَوحدثَن)  ح(ِهشام بن عروةَ، عن أَِبيِه
أُسامةَ، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، عن حمرانَ مولَى عثْمانَ بِن عفَّانَ، عن عثْمانَ بِن 

من توضأَ فَأَحسن :  قَالَ�سِمعت رسولَ اللَِّه : الَتوضأُ عثْمانُ ِبالْمقَاِعِد، ثُم قَ: عفَّانَ، قَالَ
  . الْوضوَء، ثُم صلَّى غَفَر اللَّه لَه ما بينه وبين الصالِة اُألخرى

ثَنا وحد)  ح(أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال468َ
: وحدثَنا محمد بن حيويِه، قَالَ)  ح( الْقَعنِبي، عن ماِلٍكحدثَنا: أَبو ِإسماِعيلَ الترِمِذي، قَالَ

مانَ أنبا مطَرف، عن ماِلٍك، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، عن حمرانَ مولَى عثْمانَ، أَنَّ عثْ
: بن عفَّانَ جلَس علَى الْمقَاِعِد، فَجاَء الْمؤذِّنُ فَآذَنه ِبصالِة الْعصِر فَدعا ِبماٍء فَتوضأَ، فَقَالَ

 اللَِّه سِمعت رسولَ: واللَِّه ُألحدثَنكُم حِديثًا لَوال آيةٌ ِفي ِكتاِب اللَِّه ما حدثْتكُموه، ثُم قَالَ
ما ِمِن امِرٍئ يتوضأُ فَيحِسن وضوَءه، ثُم يصلِّي الصالةَ ِإال غُِفر لَه ما بينه وبين :  يقُولُ�

اِلكا، قَالَ مهلِّيصى يتى حرالِة اُألخةَ: الصِذِه اآليه ِريدي هفَِي {: ِإنالةَ طَرأَِقِم الص
ه114سورة هود آية [}اِرالن .[   

أَخبرِني عمرو بن : أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال469َ
واللَِّه : الْحاِرِث، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، عن حمرانَ، عن عثْمانَ بِن عفَّانَ،أنه قال

دولَ اللَِّه ُألحسر تِمعس ،وهكُمثْتدا حاِب اللَِّه مةٌ ِفي ِكتال آيِديثًا لَوح كُمقُولُ�ثَنال : ، ي
يتوضأُ رجلٌ فَيحِسن وضوَءه، ثُم يصلِّي ِإال غُِفر لَه ِفيما بينه وبين الصالِة اُألخرى حتى 

  . يصلِّيها
 حدثَنا:  يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن يحيى، قَال470َ

 حدثَنا:  عبد الْعِزيِز اُألويِسي، قَالَحدثَنا: وحدثَنا محمد بن النعماِن بِن بِشٍري، قَالَ)  ح(أَِبي
ولَِكن عروةَ يحدثُ، عن : عن صاِلِح بِن كَيسانَ، قَالَ ابن ِشهاٍب: ِهيم ابن سعٍد، قَاالِإبرا
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واللَِّه ُألحدثَنكُم حِديثًا لَوال آيةٌ ِمن : فَلَما توضأَ عثْمانُ بن عفَّانَ، قَالَ: حمرانَ، أنه قال
اِب اللَِّه مولَ اللَِّه ِكتسر تِمعي سِإن ،وهكُمثْتدقُولُ�ا حي ، : ِسنحلٌ فَيجأُ رضوتالي

الَِّذين {: اآليةُ: وضوَءه، ثُم يصلِّي ِإال غُِفر لَه ما بينهما وبين الصالِة الَِّتي يصلِّيها، قَالَ عروةُ
لْنزا أَنونَ ممكْتاِتينيالْب 159سورة البقرة آية [}ا ِمن .[   
وحدثَنا يِزيد بن )  ح( أَبو عاِمٍر الْعقَِديحدثَنا:  حدثَنا محمد بن يحيى، قَال471َ
 أَبو داود، دثَناح:  يونس بن حِبيٍب، قَالَوحدثَنا)  ح( وهب بن جِريٍرحدثَنا: ِسناٍن، قَالَ

سِمعت حمرانَ يحدثُ، عن عثْمانَ، أَنّ النِبي :  شعبةُ، عن جاِمِع بِن شداٍد، قَالَحدثَنا: قَالُوا
بينهن، هذَا لَفْظُ من أَتم الْوضوَء كَما أَمره اللَّه فَالصلَوات الْمكْتوبات كَفَّارات ِلما :  قَالَ�

اِقنيلَفْظُ الْباِمٍر، وِديِث أَِبي عح :نهنيا بِلم اتكَفَّار سمالْخ اتلَوفَالص .  
 حدثَنا:  أَبو أَحمد الزبيِري، قَالَحدثَنا:  حدثَنا حمدانُ بن الْجنيِد الدقَّاق، قَال472َ

عانَ، قَالَِمسِن أَبانَ برمح ناٍد، عدِن شاِمِع بةَ جرخأَِبي ص نع ،فَّانَ، : رع نانُ بثْمقَالَ ع
ما ِمِن امِرٍئ يِتم الْوضوَء الَِّذي كَتبه اللَّه علَيِه، ثُم يصلِّي هؤالِء : �قَالَ رسولُ اللَِّه 
سماِت الْخلَوِديِثِهالصٍر، فَقَالَ ِفي حعِمس نع ،ِكيعو اهورو ،نهنيا باٍت ِلمكَفَّار ِإال كُن  :

ما أَدِري أُحدثُكُم :  ِعند انِصراِفنا ِمن صالِتنا هِذِه، فَقَالَ�حدثَنا رسولُ اللَِّه : قَالَ عثْمانُ
  . ِبشيٍء

473ا الصثَندقَالَ ح ،اِنيِر، قَالَ: غضو النا: أنبا أَبثَندةُ، قَالَحبعش  : نب اِمعِني جربأَخ
سِمعت حمرانَ بن أَبانَ يحدثُ أَبا بردةَ ِفي مسِجِد الْبصرِة وأَنا قَاِئم : شداٍد أَبو صخرةَ، قَالَ

ِإنه من أَتم الْوضوَء كَما أَمره : �قَالَ رسولُ اللَِّه : مانَ بن عفَّانَ، يقُولُمعه، أَنه سِمع عثْ
نهنيا بِلم اتكَفَّار سمالْخ اتلَوفَالص اللَّه .  

وحدثَنا )  ح(ر يوسف بن كَاِمٍل الْعطَّاحدثَنا:  حدثَنا يعقُوب بن سفْيانَ، قَال474َ
 عثْمانُ بن حدثَنا:  عبد الْواِحِد بن ِزياٍد، قَالَحدثَنا: أنبا عفَّانُ بن مسِلٍم، قَاال: الصغاِني، قَالَ
قَالَ رسولُ :  قَالَ محمد بن الْمنكَِدِر، عن حمرانَ، عن عثْمانَ بِن عفَّانَ،حدثَنا: حِكيٍم، قَالَ

من توضأَ فَأَحسن الْوضوَء خرجت خطَاياه ِمن جسِدِه حتى تخرج ِمن تحِت : �اللَِّه 
: ، قَالَ مروانُ بن معاِويةَحدثَنا:  الْحميِدي، قَالَحدثَنا: أَظْفَاِرِه، حدثَنا ابن أَِبي مسرةَ، قَالَ

  . جاَء عثْمانُ بن حِكيٍم، ِبِإسناِدِه ِبِمثِْلِه ِبِمثِْل حِديِث يعقُوب بِن سفْيانَ
  بيانُ ِإجياِب ِإسباِغ الْوضوء وثواب إسباغه علي املكاره
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: ن بن عفَّانَ، قَالَوحدثَنا الْحس)  ح( وِكيعحدثَنا:  حدثَنا ابن أَِبي رجاٍء، قَال475َ
 حدثَنا:  الِْفرياِبي، قَالُواحدثَنا: وحدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، قَالَ)  ح( أَبو داود الْحفَِريحدثَنا

: ِه بِن عمٍرو، قَالَسفْيانُ، عن منصوٍر، عن ِهالِل بِن ِيساٍف، عن أَِبي يحيى، عن عبِد اللَّ
 ِبيأَى النفَقَالَ�ر ،لُوحت مهقَابأَى أَعئُونَ فَرضوتا يموا :  قَوِبغاِر، أَسالن قَاِب ِمنلٌ ِلَألعيو

 عمار حدثَنا:  قَالَ أَبو الْجواِب،حدثَنا: الْوضوَء، حدثَنا الْعباس بن محمٍد، قَالَ ابن محمٍد
اِدِه ِمثْلَهنوٍر، ِبِإسصنم نٍق، عيزر نب .  

 شعبةُ، عن منصوٍر، حدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال476َ
يحيى اَألعرِج، عن عبِد اللَِّه بِن عمٍرو، أَنّ سِمعت ِهاللَ بن ِيساٍف يحدثُ، عن أَِبي : قَالَ

أَسِبغوا الْوضوَء، ويلٌ : ، أَتى علَى قَوٍم يتوضئُونَ وكَانَ ِفي سفٍَر، فَقَالَ�رسولَ اللَِّه 
  . أَحدهما ِلَألعقَاِب ِمن الناِر، أَو ويلٌ ِللْعراِقيِب ِمن الناِر، قَالَ شعبةُ 

)  ح(أنبا عمي يعِني ابن وهٍب:  حدثَنا أَحمد بن عبِد الرحمِن الْوهِبي، قَال477َ
:  أَحمد بن ِعيسى، قَالَحدثَنا: وحدثَنا أَحمد بن محمِد بِن سلَيمانَ بِن الْفَأْفَاِء الْعالف، قَالَ

داحاٍد، قَالَثَندلَى شواِلٍم مس نأَِبيِه، ع نٍر، عكَيِن بةَ بمرخم نٍب، عهو نلَى :  ابع لْتخد
عاِئشةَ يوم توفِّي سعد بن أَِبي وقَّاٍص، فَدخلَ عبد الرحمِن بن أَِبي بكٍْر فَتوضأَ ِعندها، 

ا: فَقَالَتولَ اللَِّه يسر تِمعي سوَء، فَِإنضِبِغ الْوِن أَسمحالر دبقُولُ� عي  : قَاِب ِمنلٌ ِلَألعيو
  . الناِر

 ِعكِْرمةُ حدثَنا:  عمرو بن يونس، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن الْبصِري، قَال478َ
 حرب حدثَنا:  عبد اللَِّه بن رجاٍء، قَالَحدثَنا: وحدثَنا أَبو مقَاِتٍل الْبلِْخي، قَالَ)  ح(بن عماٍر
 حدثَنا:  هارونُ بن ِإسماِعيلَ، قَالَحدثَنا: وحدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، قَالَ)  ح(بن شداٍد
: وحدثَنا يوسف، قَالَ)  ح( يحيى بن أَِبي كَِثٍري، عن ساِلٍمحدثَنا: لْمبارِك، قَالُواعِلي بن ا

مولَى الْمهِري، وقَالَ :  يحيى، قَالَ ِعكِْرمةُحدثَنا:  محمد بن كَِثٍري، عِن اَألوزاِعي، قَالَحدثَنا
برأَ: ح اِلماسضأَي اِعيزقَالَ اَألوو ،ِسيوِد اللَِّه الدبو عب : نب ِليقَالَ عو ،ِسيوالد اِلمس
أَسِبِغ الْوضوَء فَِإني : ، عن عاِئشةَ، أَنها قَالَت ِلعبِد الرحمِن بِن أَِبي بكٍْر23ساِلم : الْمبارِك

  . ويلٌ ِلَألعقَاِب ِمن الناِر:  يقُولُ�ِه سِمعت رسولَ اللَّ
 أَبو عوانةَ عن أَِبي ِبشٍر، حدثَنا:  معلَّى، قَالَحدثَنا:  حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء، قَال479َ

 ِبيٍرو، أَنّ النمِن عِد اللَِّه ببع نع ،كاهِن مب فوسي ناِر : قَالَ�عالن قَاِب ِمنلٌ ِلَألعيو 
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  . مرتيِن أَو ثَالثًا
وِفيما قَرأْت علَى عبِد اللَِّه بِن ناِفٍع الصاِئِغ، :  حدثَنا محمد بن يحيى، قَال480َ

أنبا : حاق بن ِعيسى، قَالَأنبا ِإس: وحدثَِنيِه مطَرف، عن ماِلٍك،ح وحدثَنا الصغاِني، قَالَ
اِلكلَى، قَالَ)  ح(مِد اَألعبع نب سونا ينربأَخٍب، قَالَ: وهو نالِء، : أنبا ابِن الْعع ،اِلكأنبا م

 ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه نأَِبيِه، ع نِب:  قَالَ�ع و اللَّهحما يِبم كُمِبرِبِه أَال أُخ فَعريا وطَايِه الْخ
ِإسباغُ الْوضوِء علَى الْمكَاِرِه، وكَثْرةُ الْخطَى ِإلَى الْمساِجِد، وانِتظَار الصالِة بعد : الدرجاِت

دمحا مثَنداطُ، حبالر اطُ، فَذَِلكُمبالر اطُ، فَذَِلكُمبالر الِة، فَذَِلكُمى، قَالَالصيحي نا:  بثَندح 
  . ِإلَى الْمساِجِد: أنبا شعبةُ، عِن الْعالِء، ِبنحِوِه ِإلَى قَوِلِه: عثْمانُ بن عمر، قَالَ

بيانُ االقِْتصاِد ِفي صب الْماِء ِفي الْوضوِء والْغسِل، وتقدير املاء فيهما وتوقيت، والدليل 
  جياب التوقيت والتقدير يف املاء هلماعلي إبطال ا
 سفْيانُ، عن جعفَِر بِن حدثَنا:  قَِبيصةُ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال481َ

 �رسولُ اللَِّه كَانَ : سأَلْناه عِن الْغسِل ِمن الْجنابِة، فَقَالَ: محمٍد، عن أَِبيِه، عن جاِبٍر، قَالَ
كَانَ : ِإني رجلٌ كَِثري الشعِر، فَقَالَ: يصب علَى رأِْسِه ثَالثًا، فَقَالَ لَه الْحسن بن محمٍد

  .  أَكْثَر شعرا ِمنك وأَطْيب �رسولُ اللَِّه 
أنبا سفْيانُ، عن جعفَِر بِن : ِعي، قَالَأنبا الشاِف:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَال482َ

 ِبياِبٍر، أَنّ النج نأَِبيِه، ع نٍد، عمحثَالثًا�م بنج وهأِْسِه ولَى رع ِرفغكَانَ ي  .  
 حدثَنا: يٍب، قَالَوحدثَنا يونس بن حِب)  ح( عفَّانُحدثَنا:  حدثَنا الزعفَراِني، قَال483َ

:  شعبةُ، عن عبِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه بِن جبٍر، سِمع أَنس بن ماِلٍك، يقُولُحدثَنا: أَبو داود، قَاال
  .  يتوضأُ ِبمكُّوٍك ويغتِسلُ ِبخمِس مكَاِكي�كَانَ رسولُ اللَِّه 

484ا أَبثَنداٍد، قَالَ حنأَِخي ه نةَ ابديبا: و عثَندٍم، قَالَحيعو نقَالَ:  أَب ،رعا ِمسثَندح :
كَانَ رسولُ : سِمعت أَنسا، يقُولُ: حدثَِني شيخ ِمن اَألنصاِر، يقَالُ لَه عبد اللَِّه بن جبٍر، قَالَ

  . اِع ِإلَى خمسِة أَمداٍد، وكَانَ يتوضأُ ِبالْمد، رواه وِكيع، عن ِمسعٍر ِبِمثِْلِه يغتِسلُ ِبالص�اللَِّه 
 حدثَنا:  معاِويةُ بن ِهشاٍم، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الْحسن بن عِلي بِن عفَّانَ، قَال485َ

ِد اللَِّه ببع نانُ، عفْيٍر، قَالَسبقُولُ: ِن جاِلٍك، يم نب سأَن تِمعس : ِبيالن تِمعقُولُ�سي  :
اعِل الصسالْغ كِْفي ِمنيو ،دوِء الْمضالْو كِْفي ِمني .  

:  وهيب، قَالَناحدثَ:  مسِلم بن ِإبراِهيم، قَالَحدثَنا:  حدثَنا حمدانُ بن عِلي، قَال486َ
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 يتوضأُ ِبالْمد ويغتِسلُ ِبالصاِع، حدثَنا �كَانَ النِبي :  أَبو ريحانةَ، عن سِفينةَ، قَالَحدثَنا
ِمثِْلِه، حدثَنا أَبو  ابن علَيةَ، عن أَِبي ريحانةَ، عن سِفينةَ ِبحدثَنا: أَحمد بن أَِبي روٍح، قَالَ

  .  عِلي بن عاِصٍم، عن أَِبي ريحانةَ، عن سِفينةَ، ِبِمثِْلِهحدثَنا: اَألزهِر، قَالَ
: وحدثَنا عِلي بن حرٍب، قَالَ)  ح( يِزيد بن هارونَحدثَنا:  حدثَنا الدِقيِقي، قَال487َ

ثَنداحاذَةَ، قَالَتعم ناِصٍم، عع نا، عمِكاله اِضرحةُ:  ماِئشِني عتربِسلُ : أَختغت تا كَانهأَن
  .  ِمن ِإناٍء واِحٍد�ِهي ورسولُ اللَِّه 

، عن عاِصٍم، عن أنبا سفْيانُ: أنبا الشاِفِعي، قَالَ:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَال488َ
ةَ، قَالَتاِئشع نِة، عِويداذَةَ الْععولُ اللَِّه : مسرا وِسلُ أَنأَغْت تا �كُنمباِحٍد، فَراٍء وِإن ِمن 

ِق ِلي : قُلْتِق ِلي أَبأَب .  
   

قْبا ال تهأَنالٍة ووِء ِلكُلِّ صضاِب الْولَى ِإجيِليلُ عطاهر وما عليه طاهر، وبيان الد لُ ِإال ِمن
نسخ الوضوء لكل صالة، واإلباحة ملن يصلي الصلوات بوضوء واحد، وأن املتطهر ال جيب 
عليه وضوء الصلوات بوضوء واحد وال لغريها حيت حيدث، والدليل علي أنه ال يزيل طهارته 

  ظنه أنه أحدث، وأنه ال جيب عليه الوضوء حيت يستيقن
489دوٍق، قَاال حزرم نب اِهيمرِإبى، ويحي نب دمحا ما: ثَنثَندِريٍر، قَالَحج نب بهو  :

جعلَ الناس يثْنونَ علَى ابِن عاِمٍر ِعند :  شعبةُ، عن ِسماٍك، عن مصعِب بِن سعٍد، قَالَحدثَنا
مع نِتِه، فَقَالَ ابومولَ اللَِّه : رسر تِمعي سلَِكنو ،لَك ِهمِبأَغَش تي لَسا ِإنقُولُ�أَمِإنَّ :  ي

  . اللَّه ال يقْبلُ صالةً ِبغيِر طَهوٍر، وال صدقَةً ِمن غُلُوٍل
 زاِئدةُ، حدثَنا: بو الْوِليِد، قَالَ أَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن حيويِه، وأَبو الْمثَنى، قَاال490

 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن ابٍد، ععِن سِب بعصم ناٍك، عِسم نقَالَ�ع  : قَةً ِمندص لُ اللَّهقْبال ي
تقْبلُ صالةٌ ِبغيِر كُنت علَى الْبصرِة وال : غُلُوٍل، وال صالةً ِبغيِر طَهوٍر، وقَالَ ِفي حِديِثِه

  . فَدلَّ قَولُه أَنَّ قَبولَها ِباجِتناِبِه أَكْلَ الْحراِم ولُبس الْحراِم: طَهوٍر، قَالَ أَبو عوانةَ
: نبٍه، قَالَأنبا معمر، عن هماِم بِن م:  عبد الرزاِق، قَالَحدثَنا:  حدثَنا السلَِمي، قَال491َ
 فَذَكَر أَحاِديثَ ِمنها، وقَالَ رسولُ اللَِّه � أَبو هريرةَ، عن محمٍد رسوِل اللَِّه حدثَناهذَا ما 

جه ِمن هنا لَم يخِر10: ال تقْبلُ صالةُ أَحِدكُم ِإذَا أَحدثَ حتى يتوضأَ، قَالَ أَبو عوانةَ: �
  . أَصحابنا
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: وحدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ)  ح( أَبو عاِمٍرحدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال492َ
 �نِبي  شعبةُ، عن قَتادةَ، عن أَِبي الْمِليِح، عن أَِبيِه، عِن الحدثَنا:  وهب بن جِريٍر، قَاالحدثَنا
  . ِإنَّ اللَّه ال يقْبلُ صالةً ِبغيِر طَهوٍر، وال صدقَةً ِمن غُلُوٍل: قَالَ

 أَِبي، عِن ابِن حدثَنا:  يعقُوب بن ِإبراِهيم، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو اَألزهِر، قَال493َ
)  ح( أَِبي حِبيٍب، عن ِسناٍن الِْكنِدي، عن أَنِس بِن ماِلٍكوحدثَِني يِزيد بن: ِإسحاق، قَالَ

 اللَّيثُ، عن يِزيد بِن أَِبي حِبيٍب، عن حدثَنا:  قُتيبةُ، قَالَحدثَنا: وحدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ
ال تقْبلُ صالةٌ ِبغيِر طَهوٍر، وال : �قَالَ النِبي : الَسعِد بِن ِسناٍن، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَ

  . صدقَةٌ ِمن غُلُوٍل
 حدثَنا:  عبد اللَِّه بن الزبيِر الْحميِدي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن يحيى، قَال494َ

 ِإبراِهيم بن حمزةَ، عن عبِد حدثَنا: حدثَنا أَبو زرعةَ، قَالَو)  ح(عبد الْعِزيِز بن أَِبي حاِزٍم
 حدثَنا:  ابن وهٍب، قَالَحدثَنا: وحدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ)  ح(الْعِزيِز بِن أَِبي حاِزٍم

ِري بِن زيٍد، عِن الْوِليِد بِن رباٍح، عن أَِبي هريرةَ، أَنَّ نِبي سلَيمانُ بن ِبالٍل ِكالهما، عن كَِث
وال صدقَةً ِمن غُلُوٍل، : ال يقْبلُ اللَّه صالةً ِبغيِر طَهوٍر، زاد الرِبيع، وأَبو زرعةَ:  قَالَ�اللَِّه 

 يعلَى بن عبيٍد، عن يحيى بِن عبيِد اللَِّه، عن أَِبيِه، عن ثَناحد: حدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ
 ِبيِن النةَ، عريرِبِمثِْلِه�أَِبي ه  .  

 ِعكِْرمةُ حدثَنا:  أَبو حذَيفَةَ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ الْمكِّي، قَال495َ
ةَ، قَالَبريرأَِبي ه نةَ، علَمأَِبي س نِن أَِبي كَِثٍري، عى بيحي ناٍر، عمع ن : ِبيالن تِمعس� 

  . ال يقْبلُ اللَّه صالةً ِبغيِر طَهوٍر، وال صدقَةً ِمن غُلُوٍل : يقُولُ
496بو الْعالْقَاِضي أَب ِتيا الِْبرثَندا: اِس، قَالَ حثَندى، قَالَحوسم نب كَما:  الْحثَندح 

 �سِمعت النِبي : ِهقْلٌ، عن ِهشاِم بِن حسانَ، عن محمِد بِن ِسِريين، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
  . وٍلال يقْبلُ اللَّه صالةً ِإال ِبوضوٍء، وال صدقَةً ِمن غُلُ: يقُولُ

: حدثَِني أَِبي، قَالَ:  حدثَنا محمد بن عبيِد اللَِّه بِن يِزيد الْقَردواِني الْحراِني، قَال497َ
 ،ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نةَ، عويِن حاِء بجر نوٍل، عكْحم نع ،داوأَِبي د نانُ بملَيثَِني سدح

  . ال يقْبلُ اللَّه صدقَةً ِمن غُلُوٍل، وال صالةً ِبغيِر طَهوٍر:  قَالَ� نِبي اللَِّه أَنَّ
:  عبد اللَِّه بن عمٍرو الْواِقِعي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن الْهيثَِم ِبسرمرا، قَال498َ

سِمعت أَبا : ِويةَ، عن جاِبٍر، عِن الشعِبي، عن مسروٍق، عن عاِئشةَ، قَالَت زهير بن معاحدثَنا
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ال يقْبلُ اللَّه صدقَةً ِمن غُلُوٍل، وال : �قَالَ رسولُ اللَِّه : بكٍْر الصديق رِضي اللَّه عنه، يقُولُ
  . ِإلَى هنا ِزدت ِمن ِعنِدي: ِبمن تعولُ، قَالَ أَبو عوانةَصالةً ِبغيِر طَهوٍر، وابدأْ 

 أَبو عاِمٍر الْعقَِدي، والقاسم بن يزيد حدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب الطَّاِئي، قَال499َ
ةَ بلْقَمع نانَ، عفْيس نع ،مكُلُّه داوو دأَبأَِبيِه، يعين اجلرمي، و نةَ، عديرِن بِن ابثٍَد، عرِن م

  .  يتوضأُ ِلكُلِّ صالٍة حتى كَانَ عام الْفَتِح فَصلَّى الصلَواِت ِبوضوٍء واِحٍد�كَانَ النِبي : قَالَ
 سفْيانُ الثَّوِري، عن حدثَنا: قَالَ الِْفرياِبي، حدثَنا:  حدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، قَال500َ

 الصلَواِت كُلَّها �صلَّى رسولُ اللَِّه : علْقَمةَ بِن مرثٍَد، عن سلَيمانَ بِن بريدةَ، عن أَِبيِه، قَالَ
ع ِه، فَقَالَ لَهفَّيلَى خع حسماِحٍد ووٍء وضكَّةَ ِبوِح مفَت مويرئًا : ميش تعنص موالْي كتأَيي رِإن

  . عمدا فَعلْته يا عمر : لَم تكُن تصنعه، فَأَقْبلَ ِإلَيِه، فَقَالَ
  سفْيانُ، ِبِإسناِدِه لَما كَانَ يومحدثَنا:  وِكيع، قَالَحدثَنا:  حدثَنا اَألحمِسي، قَال501َ

 ِبيأَ النضوكَّةَ تِح مفَت�رمع ِه، فَقَالَ لَهفَّيلَى خع حسمو  : موالْي كتأَير ولَ اللَِّه، لَقَدسا ري
كَِري، عمدا صنعته يا عمر، حدثَنا أَبو عبيِد اللَِّه الْعس: صنعت شيئًا لَم تكُن صنعته، قَالَ

صنعته يا :  سفْيانُ، عن علْقَمةَ، ِبِمثِْل حِديِث وِكيٍعحدثَنا:  أَبو بكٍْر الْحنِفي، قَالَحدثَنا: قَالَ
رمع .  

 بِن  سفْيانُ، عِن الزهِري، عن عباِدحدثَنا:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال502َ
 ِبيِه، أَنّ النمع نِميٍم، عالِة، فَقَالَ�تَء ِفي الصيالش ِجدي هِه أَنلُ ِإلَييخِل يجِن الرِئلَ عس  :

  . ال ينصِرف حتى يسمع صوتا أَو يِجد ِرحيا
أنبا سفْيانُ، ِبِإسناِدِه، عن عمِه عبِد اللَِّه بِن : أنبا الشاِفِعي، قَالَ:  أَخبرنا الرِبيع، قَال503َ

 ِبيكَا ِإلَى النش هٍد، أَنيالِة، فَقَالَ�زِه ِفي الصلُ ِإلَييخلَ يجا :  الرتوص عمسى يتفَِتلُ حنال ي
  . أَو يِجد ِرحيا

 ِبيوِء النضانُ ويأَنَّ�بثالثاً ثالثاً، وبيان االبتداء بغسيل الكفني  و هغبأَسوِء وضالْو مأَت 
  ثالثا قبل إدخاهلما يف وضوئه، وإباحة الوضوء من اإلناء

أَخبرِني يونس، عِن :  ابن وهٍب، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال504َ
اٍب، عِن ِشهاب نانَ بثْمأَنَّ ع ،هربانَ أَخثْملَى عوانَ مرمأَنَّ ح هربأَخ ،ِثياللَّي ِزيدِن يطَاِء بع ن

عفَّانَ دعا يوما ِبوضوٍء، فَتوضأَ فَغسلَ كَفَّيِه ثَالثَ مراٍت، ثُم مضمض واستنثَر، ثُم غَسلَ 
 مراٍت، ثُم غَسلَ يده الْيمنى ِإلَى الِْمرفَِق ثَالثَ مراٍت، ثُم غَسلَ يده الْيسرى وجهه ثَالثَ
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ِمثْلَ ذَِلك، ثُم مسح ِبرأِْسِه، ثُم غَسلَ ِرجلَه الْيمنى ِإلَى الْكَعبيِن ثَالثَ مراٍت، ثُم غَسلَ 
ى ِمثْلَ ذَِلكرسولُ اللَِّه : ، مث قالالْيسقَالَ ر� : كَعفَر قَام ذَا، ثُموِئي هضأَ ِمثْلَ وضوت نم

وكَانَ علَماؤنا : ركْعتيِن ال يحدثُ ِفيِهما نفْسه غُِفر لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبِه، قَالَ ابن ِشهاٍب
  .  ما يتوضأُ ِبِه أَحد ِللصالِةيقُولُونَ هذَا الْوضوُء أَسبغُ

وحدثَنا الزعفَراِني، والصغاِني، )  ح( أَبو داودحدثَنا:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَال505َ
 ابن حدثَنا: ن سعٍد، قَالَ ِإبراِهيم بحدثَنا: حدثَنا سلَيمانُ بن داود الْهاِشِمي، قَالَ: قَاال

ِشهاٍب، عن عطَاِء بِن يِزيد، عن حمرانَ مولَى عثْمانَ، أَنه رأَى عثْمانَ دعا ِبِإناٍء، فَأَفْرغَ علَى 
م غَسلَ وجهه ثَالثَ كَفَّيِه ثَالثَ مراٍت، ثُم أَدخلَ يِميِنِه ِفي اِإلناِء فَمضمض واستنشق، ثُ

مراٍت، ويديِه ِإلَى الِْمرفَقَيِن ثَالثَ مراٍت، ثُم مسح رأْسه، ثُم غَسلَ ِرجلَيِه ِإلَى الْكَعبيِن ثَالثَ 
ى ركْعتيِن ال من توضأَ نحو وضوئي هذَا، ثُم صلَّ: �قَالَ رسولُ اللَِّه : مراٍت، ثُم قَالَ

  . يحدثُ نفْسه ِفيِهما ِبشيٍء غُِفر لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبِه
 عبد حدثَنا:  حدثَنا محمد بن ِإسحاق بِن الصباِح الصنعاِني، والسلَِمي، قَاال506
زهِري، عن عطَاِء بِن يِزيد اللَّيِثي، أَنَّ حمرانَ مولَى عثْمانَ، أنبا معمر، عِن ال: الرزاِق، قَالَ

رأَيت عثْمانَ بن عفَّانَ توضأَ فَأَفْرغَ علَى يديِه ثَالثًا فَغسلَهما، ثُم مضمض، ثُم ذَكَر : قَالَ
 عثْمانُ بن سِعيِد حدثَنا: ن ذَنِبِه، حدثَنا أَبو بكٍْر الْجعِفي، قَالَِبِمثِْل حِديِث يونس ِإلَى قَوِلِه ِم

 شعيب، عِن الزهِري، حدثَنا: أنبا أَبو الْيماِن، قَاال: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح(بِن كَِثٍري
ا أَبثَندح ،هوحاِدِه ننقَالَِبِإس ،ِفيعكٍْر الْجا: و بثَندحِفيعالْج نيسح( ح  ( ،اِنيفَرعا الزثَندحو

 جعفَر بن برقَانَ، عِن الزهِري، ِبِإسناِدِه حدثَنا:  كَِثري بن ِهشاٍم، ِكالهما قَاالحدثَنا: قَالَ
هوحن .  

507نا ابثَنداٍء، قَالَ حجا:  أَِبي رثَندقَالَح ،ِكيعا:  وثَندح نِر، عضأَِبي الن نانُ، عفْيس 
 ثُم توضأَ ثَالثًا �أَال أُِريكُم وضوَء رسوِل اللَِّه : أَِبي أَنٍس، أَنَّ عثْمانَ توضأَ ِبالْمقَاِعِد، مث قال

، �عن أَِبي أَنٍس وِعنده ِرجالٌ ِمن أَصحاِب رسوِل اللَِّه : الَ أَبو النضِرقَ: ثَالثًا، قَالَ سفْيانُ
  . نعم:  يتوضأُ؟ قَالُوا�أَلَيس هكَذَا رأَيتم رسولَ اللَِّه : فَقَالَ
   

باب إباحة الوضوء مرتني مرتني، وبيان إباحة املضمضة واالستنشاق بغرفة واحدة، 
  بيان الوضوء من التورو
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أنبا ماِلك، عن عمِرو بِن يحيى الْماِزِني، : أنبا الشاِفِعي، قَالَ:  حدثَنا الرِبيع، قَال508َ
اِريصٍد اَألنيِن زِد اللَِّه ببقَالَ ِلع هأَِبيِه، أَن نكَانَ : ع فِني، كَيِريأَنْ ت ِطيعتسلْ تولُ هسر� 

نعم، فَدعا ِبوضوٍء، فَأَفْرغَ علَى يِدِه فَغسلَ يده مرتيِن : يتوضأُ؟ فَقَالَ عبد اللَِّه بن زيٍد
لِْمرفَقَيِن، ثُم ومضمض واستنثَر ثَالثًا، ثُم غَسلَ وجهه ثَالثًا، ثُم غَسلَ يديِه مرتيِن مرتيِن ِإلَى ا

مسح رأْسه ِبيديِه فَأَقْبلَ ِبِهما وأَدبر، بدأَ ِبمقَدِم رأِْسِه، ثُم ذَهب ِبِهما ِإلَى قَفَاه، ثُم ردهما 
  . ِإلَى الْموِضِع الَِّذي بدأَ ِمنه، ثُم غَسلَ ِرجلَيِه 

أَخبرِني يحيى بن عبِد اللَِّه بِن ساِلٍم، :  ابن وهٍب، قَالَحدثَنا: الَ حدثَنا يونس، ق509َ
 نع ،اِزِنياِصٍم الْمِن عِد بيِن زِد اللَِّه ببع نأَِبيِه، ع نع ،اِزِنيى الْميحِن يِرو بمع نع ،اِلكمو

لَى يديِه ِمن اِإلناِء فَغسلَهما، وأَنه مضمض واستنثَر ثَالثًا ثَالثًا،  أَنه صب ع�رسوِل اللَِّه 
وأَنه أَخذَ ِبيديِه ماًء فَبدأَ ِبمقَدِم رأِْسِه، ثُم ذَهب ِبيديِه ِإلَى مؤخِر الرأِْس، ثُم ردهما ِإلَى 

أَحسن ما سِمعت ِفي ذَِلك ِعنِدي وأَعمه ِفي مسحِة الرأِْس هذَا، وقَالَ : كمقَدِمِه، قَالَ ماِل
 خاِلد حدثَنا: ذَِلك أَحسن الْمسِح ِعندنا، حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ: ِلي عبد الْعِزيِز بن أَِبي سلَمةَ

حدثَِني عمرو بن يحيى، عن أَِبيِه وذَكَر الْحِديثَ :  سلَيمانُ، قَالَثَناحد: بن مخلٍَد، قَالَ
 يتوضأُ، حدثَنا أَبو داود �هكَذَا رأَيت رسولَ اللَِّه : غَسلَ يديِه ثَالثًا، وقَالَ: حنوه، وقَالَ

 خاِلد، عن عمِرو بِن يحيى، عن أَِبيِه، عن عبِد حدثَنا:  قَالَ مسدد،حدثَنا: السجِزي، قَالَ
فَمضمض واستنشق ِمن كَف واِحٍد يفْعلُ ذَِلك : اللَِّه بِن زيِد بِن عاِصٍم، وذَكَر الْحِديثَ، قَالَ

امماِلٍد تِديثُ خثَالثًا ح .  
510ا أَبثَندةَ، قَالَ حيٍل، قَالَ: و أُموِن ِمغاِلِك بِن مِد بأَس نب دما أَحثَندا: حثَندح 

 ِبيٍد، أَنّ النيِن زِد اللَِّه ببع نأَِبيِه، ع نى، عيحِن يِرو بمع نع ،اِلدخ� قشنتأَ فَاسضوت 
   . ومضمض ِمن غَرفٍَة واِحدٍة

:  وهيب، قَالَحدثَنا:  سلَيمانُ بن حرٍب، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَال511َ
شِهدت عمرو بن أَِبي حسٍن، سأَلَ عبد اللَِّه بن زيٍد عن :  عمرو بن يحيى، عن أَِبيِهحدثَنا

 فَدعا ِبتوٍر فَتوضأَ لَهم فَأَكْفَأَ علَى يديِه ثَالثَ مراٍت ِمن التوِر فَغسلَ �للَِّه وضوِء رسوِل ا
يديِه، ثُم أَدخلَ يده ِفي اِإلناِء فَمضمض واستنشق واستنثَر ِمن ثَالِث غَرفَاٍت، وقَالَ أَيضا، 

فَأَقْبلَ ِبيديِه وأَدبر، ثُم أَدخلَ يده ِفي اِإلناِء فَغسلَ ِرجلَيِه ِفي الْكَعبيِن، رواه ابن ومسح ِبرأِْسِه 
  . وغَسلَ يديِه مرتيِن مرتيِن: عيينةَ عن عمٍرو، وقَالَ ِفيِه
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روِء مضِة الْواحلَى ِإبِليِل عانُ الديئُ، وبيان إباحة جماوزة املرفقني بضوتالْم هغبةً ِإذَا أَسرةً م
والكعبني بالغسل يف الوضوء ايل املنكبني والساقني، والدليل علي أن الفضيلة يف ترك 

  جماوزما
: اِلد بن مخلٍَد، قَالَ خحدثَنا:  حدثَنا الْعباس بن محمٍد الدوِري، وأَبو أُميةَ، قَاال512

: حدثَِني عمارةُ بن غَِزيةَ، عن نعيِم بِن عبِد اللَِّه الْمجِمِر، قَالَ: حدثَِني سلَيمانُ بن ِبالٍل، قَالَ
ه الْيمنى حتى أَشرع ِفي توضأَ فَغسلَ وجهه وأَسبغَ الْوضوَء، ثُم غَسلَ يد: رأَيت أَبا هريرةَ

الْعضِد، ثُم يده الْيسرى حتى أَشرع ِفي الْعضِد، ثُم مسح ِبرأِْسِه ثُم غَسلَ ِرجلَه الْيمنى، حتى 
اِق، ثُمِفي الس عرى أَشتى حرسالْي لَهلَ ِرجغَس اِق، ثُمِفي الس عرقَالَأَش  : تأَيكَذَا ره

أَنتم الْغر الْمحجلُونَ يوم الِْقيامِة ِمن ِإسباِغ :  يتوضأُ، زاد عباس وقَالَ لَنا�رسولَ اللَِّه 
يرأَِبي م ناب اهور ،ِجيلَهحتو هتِطلْ غُرفَلْي كُمِمن طَاعتِن اسوِء، فَمضقَالَالْو ،م : نى بيحأنبا ي

 نِن أَِبي ِهالٍل عِعيِد بس ناِرِث، عالْح نو برمى عورو ،هوحةَ نِن غَِزيةَ بارمع نع ،وبأَي
  . نعيٍم

 أَحمد بن حميٍد احدثَن:  حدثَنا محمد بن كَِثٍري الْحراِني، وعباس بن محمٍد، قَاال513
سِمعت أَبا ماِلٍك :  عبد اللَِّه بن ِإدِريس، قَالَحدثَنا: ختن عبيِد اللَِّه بِن موسى، قَالَ

اِء عضديِه رأَيته يتوضأُ فَيبلُغُ ِبالْم: اَألشجِعي، يذْكُر عن أَِبي حاِزٍم، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
ذَا؟ قَالَ: فَقُلْتاهولَ اللَِّه : مسر تِمعس ،وخِني فَرا بِلي يوح متأَنقُولُ�ولُغُ :  يبةُ تالِْحلْي

  . مواِضع الطُّهوِر
:  الْمروِزي، قَالَ حسين بن محمٍدحدثَنا:  حدثَنا حنبلُ بن ِإسحاق بِن حنبٍل، قَال514َ

كُنت خلْف أَِبي :  خلَف بن خِليفَةَ، عن أَِبي ماِلٍك اَألشجِعي، عن أَِبي حاِزٍم، قَالَحدثَنا
لَه ِطِه، فَقُلْتوَء ِإلَى ِإبضالْو دمي وهأُ، وضوتي وهةَ وريروُء؟ فَقَالَ: هضذَا الْوا هِني : ما بي

 �فَروخ وأَنتم هاهنا لَو عِلمت أَنكُم هاهنا ما توضأْت هذَا الْوضوَء سِمعت رسولَ اللَِّه 
  . تبلُغُ الِْحلْيةُ ِمن الْمؤِمِن حيثُ يبلُغُ الْوضوُء : يقُولُ

وحدثَنا محمد بن يحيى، )  ح( وهب بن جِريٍرحدثَنا:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَال515َ
 حدثَنا:  أَبو داود، قَالُواحدثَنا:  أَبو عاِمٍر الْعقَِدي، وحدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَحدثَنا: قَالَ

من :  قَالَ�ت حمرانَ يحدثُ، عن عثْمانَ، أَنّ النِبي سِمع: شعبةُ، عن جاِمِع بِن شداٍد، قَالَ
نهنيا بةً ِلمكَفَّار اِت كُنوبكْتاِت الْملَوِفي الص اللَّه هرا أَموَء كَمضالْو مأَت .  
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ائر أعضاء الوضوء، بيانُ ثَواِب الْمضمضِة واالسِتنشاِق وِصفَِتهما، وثواب غسل س
والدليل علي أنه إذا وقع علي كل عضو منها اسم الغسل مرة كانت أو أكثر كان وضوءاً 

  جائزاً، وعلي أن الفضيلة يف ترك التمسح باملنديل
كِْرمةُ  ِعحدثَنا:  أَبو الْوِليِد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن يحيى النيسابوِري، قَال516َ

 شداد بن عبِد اللَِّه أَبو عماٍر، وكَانَ قَد أَدرك نفَرا ِمن أَصحاِب النِبي حدثَنا: بن عماٍر، قَالَ
 شيٍء يا عمرو بن عبسةَ ِلصاِحِب الْعقِْل رجٍل ِمن بِني سلَيٍم، ِبأَي: قَالَ أَبو أُمامةَ:  قَالَ�

ِإني كُنت أَرى الناس علَى ضاللٍَة وال أَرى اَألوثَانَ ِبشيٍء، : تدِعي أَنك ربع اِإلسالِم؟ فَقَالَ
ةَ، ثُم سِمعت عن رجٍل يخِبر أَخبارا ِبمكَّةَ ويحدثُ أَحاِديثًا، فَرِكبت راِحلَِتي حتى أَقْدم مكَّ

يا رسولَ اللَِّه، :  مستخِفيا، فَذَكَر صدرا ِمن الْحِديِث وقَالَ ِفيِه، قُلْت�فَِإذَا أَنا ِبرسوِل اللَِّه 
ما ِمنكُم ِمن رجٍل يقْرب وضوَءه، ثُم يتمضمض فَيمسح ثُم : أَخِبرِني عِن الْوضوِء؟ فَقَالَ

نتسِإال ي اللَّه هرا أَمكَم ههجِسلُ وغي اِء، ثُمالْم عاِشيِمِه ميخا ِفيِه وطَايخ ترِإال خ ِثرتنيو ،ِشق
 ترِن ِإال خفَقَيِه ِإلَى الِْمريدِسلُ يغي اِء، ثُمالْم عِتِه مياِف ِلحأَطْر ِهِه ِمنجا وطَايخ ترخ
خطَايا يديِه ِمن أَطْراِف أَناِمِلِه مع الْماِء، ثُم يمسح رأْسه كَما أَمره اللَّه ِإال خرت خطَايا 
رِإال خ اللَّه هرا أَمِن كَميبِه ِإلَى الْكَعيمِسلُ قَدغي اِء، ثُمالْم عِرِه معاِف شأَطْر عأِْسِه مر ت

 لَه وِه ِبالَِّذي هلَيثِْني عيو اللَّه دمحفَي قُومي اِء، ثُمالْم عاِبِعِه، ماِف أَصأَطْر عِه ميما قَدطَايخ
هأُم هتلَدِم ووئَِة ييوِبِه كَهذُن ِمن فرصِن ِإال انيتكْعر كَعري لٌ، ثُمأَه .  

517نربقَالَ أَخ ،سوناِلٍح، : ا يِن أَِبي صِل بيهس نع ،ثَهدٍب، أن مالكا حهو نأنبا اب
 ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه نأَِبيِه، ع نقَالَ�ع  : ههجلَ وسفَغ ،ِمنؤأَِو الْم ،ِلمسالْم دبأَ الْعضوِإذَا ت

 خِطيئٍَة نظَر ِإلَيها ِبعينيِه مع الْماِء، أَو مع آِخِر قَطِْر الْماِء، فَِإذَا غَسلَ خرجت ِمن وجِهِه كُلُّ
يديِه خرجت ِمن يديِه كُلُّ خِطيئٍَة بطَشتها يداه مع الْماِء، أَو مع آِخِر قَطِْر الْماِء، فَِإذَا غَسلَ 

 تجرِه خلَياِء، قَالَِرجآِخِر قَطِْر الْم عم اِء، أَوالْم عم الها ِرجهتشِطيئٍَة مكُلُّ خ : جرخى يتح
قَرأْت علَى ابِن ناِفٍع، وحدثَِني مطَرف، عن : نِقيا ِمن الذُّنوِب، حدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ

  . حدثَنا الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه : ا الترِمِذي أَبو ِإسماِعيلَ، قَالَوحدثَن)  ح(ماِلٍك
بيانُ ِإجياِب االسِتنشاِق ِفي الْوضوِء، وِإجياِب االسِتنثَاِر علَى الْمستيِقِظ ِمن نوِمه ثالثا، 

  وبيان علة إجيابه حني يستيقظ
وحدثَنا )  ح(أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال518َ
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 الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن أَِبي الزناِد، عِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، عِن حدثَنا: الترِمِذي، قَالَ
 ِبياه :  قَالَ�النور ،وِترفَلْي رمجتِن اسمو ،ثُرنِلي اًء ثُمِفِه ملْ ِفي أَنعجفَلْي كُمدأَ أَحضوِإذَا ت

اِد ِمثْلَهنأَِبي الز نةَ، عنييع ناب .  
، وقَالَ حدثَنا: لدبِري، قَاال حدثَنا محمد بن مِهلٍّ الصنعاِني ِبصنعاَء، والسلَِمي، وا519
 ،ِريباالدثَندٍه، قَالَحبنِن ماِم بمه نٍر، عمعم ناِق، عزالر دبا :  عذَا ماهثَندةَ، حريرو هأَب 

ق ِبمنِخريِه ِمن ماٍء، ثُم ِلينتِثر، زاد ِإذَا توضأَ أَحدكُم فَلْيستنِش:  قَالَ�عن محمٍد رسوِل اللَِّه 
  . ومِن استجمر فَلْيوِتر: ابن مِهلٍّ
أنبا يونس، :  عثْمانُ بن عمر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال520َ
اِلكمح(و  (َقَال ،سونا يثَندحو :احثَندثَهداِلكًا حٍب، أَنَّ مهو ناب )ح  ( نب دمحا مثَندحو

 يحيى بن يحيى، ومطَرف، والْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عِن ابِن ِشهاٍب، عن حدثَنا: حيويِه، قَالَ
من توضأَ فَلْيستنِثر، ومِن :  قَالَ�، أَنّ رسولَ اللَِّه أَِبي ِإدِريس الْخوالِني، عن أَِبي هريرةَ

أنبا يونس، عِن :  عثْمانُ بن عمر، قَالَحدثَنا: استجمر فَلْيوِتر، حدثَنا الْحسن بن مكْرٍم، قَالَ
  . الزهِري، ِبِمثِْلِه
521،لَِميا السثَندى، قَاال حيحي نب دمحما:  وثَنداِلٍك، حمٍر، ومعم ناِق، عزالر دبع 
ِريهِن الزقَالَ)  ح(ع ،اِنيعناِح الصبِن الصب اقحِإس نب دمحا مثَندحا: وثَنداِق، حزالر دبع 

ِإذَا توضأَ أَحدكُم فَلْيستنِثر، وِإذَا استجمر فَلْيوِتر، قَالَ : �لَ النِبي عن معمٍر، ِبِإسناِدِه، قَا
دمحأَ: مضوت نم .  

 أَِبي، عن حدثَنا:  يعقُوب بن ِإبراِهيم، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال522َ
 حدثَنا: وحدثَنا سعد بن عبِد الْحكَِم، قَالَ)  ح(ٍح، عِن ابِن ِشهاٍب، ِبِمثِْل حِديِث ماِلٍكصاِل

وحدثَنا الْميموِني، ومحمد بن )  ح( يونسحدثَنا: أَبو زرعةَ يعِني وهب اللَِّه بن راِشٍد، قَالَ
عِن :  أَِبي، عن يونس ِكالهما، قَاالحدثَنا:  أَحمد بن شِبيٍب، قَالَحدثَنا: يحيى، قَاال

 ِبيِن النةَ، وأيب سعيد اخلدري، عريرأَِبي ه نع ،ِريسأَِبي ِإد نع ،ِريهأَ :  قَالَ�الزضوت نم
  . يوِتر، كَذَا قَاال جِميعا فَلْيستنِثر، ومِن استجمر فَلْ

 ابن أَِبي مريم، حدثَنا:  حدثَنا محمد بن يحيى، والنفَيِلي علي بن عثمان، قَاال523
 طَلْحةَ، أنبا ابن الْهاِد، عن محمِد بِن ِإبراِهيم، عن ِعيسى بِن: أنبا يحيى بن أَيوب، قَالَ: قَالَ

ِإذَا استيقَظَ أَحدكُم ِمن مناِمِه فَتوضأَ فَلْيستنِثر ثَالثَ :  قَالَ�عن أَِبي هريرةَ، عن رسوِل اللَِّه 
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  . مراٍت، فَِإنَّ الشيطَانَ يِبيت علَى خياِشيِمِه، وكَذَا رواه الدراورِدي عِن ابِن الْهاِد
  ِصفَةُ مسِح الرأِْس، وأَنه مرةً واِحدةً، ويمسح ِبماٍء جِديٍد

 حدثَنا: وأَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ)  ح(أنبا الشاِفِعي:  حدثَنا الرِبيع، قَال524َ
ٍس، عِن أَناِلِك بم نا عمٍب، ِكالههو نِد اللَِّه اببع نأَِبيِه، ع نع ،اِزِنيى الْميحِن يِرو بمع ن

 توضأَ فَغسلَ وجهه ثَالثًا ويديِه مرتيِن مرتيِن، ومسح رأْسه ِبيديِه �أَنّ رسولَ اللَِّه : بِن زيٍد
قَدأَ ِبمدب ،ربأَدا ولَ ِبِهمكَاِن الَِّذي فَأَقْبا ِإلَى الْممهدر ثُم ،ا ِإلَى قَفَاهِبِهم بذَه أِْسِه، ثُمِم ر

أَحسن ما سِمعت ِفي هذَا وأَعمه : قَالَ ِلي ماِلك: بدأَ ِمنه، ثُم غَسلَ ِرجلَيِه، قَالَ ابن وهٍب
قَالَ ِلي عذَا، وأِْس هِح الرسةَِفي ملَمأَِبي س نِزيِز بالْع دذَا : بها، وندِح ِعنسالْم نسأَح ذَِلكو

:  سلَيمانُ بن حرٍب، قَالَحدثَنا: لَفْظُ الشاِفِعي رِحمه اللَّه، حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ
فَمسح ِبرأِْسِه فَأَقْبلَ ِبيِدِه : يحيى، ِبنحِوِه، وقَالَ أَيضا عمرو بن حدثَنا:  وهيب، قَالَحدثَنا

وأَدبر مرةً واِحدةً، ثُم أَدخلَ يده ِفي اِإلناِء فَغسلَ ِرجلَيِه ِإلَى الْكَعبيِن، رواه بهز عن وهيٍب، 
 واِحدةً، رواه سلَيمانُ بن ِبالٍل، وعبد الْعِزيِز بن محمٍد، عن عمِرو فَأَقْبلَ ِبيِدِه مرةً: وقَالَ ِفيِه

  . فَأَدبر ِبيديِه وأَقْبلَ: بِن يحيى، فَقَاال
بن  حجاج حدثَنا:  حدثَنا صاِلح بن عبِد الرحمِن بِن عمِرو بِن الْحاِرِث، قَال525َ

قراَألز اِهيمرٍب، قَاال)  ح(ِإبهِن وِن ابٍب، عهِن وأَِخي اب نا ابثَندحا: وثَندو، أَنَّ حرمع 
حبانَ بن واِسٍع اَألنصاِري حدثَه، أَنَّ أَباه حدثَه، أَنه سِمع عبد اللَِّه بن زيِد بِن عاِصٍم 

ولَ اللَِّه الْمسأَى رر هأَن ذَكَر ،ثَالثًا، �اِزِني ههجلَ وغَس ثُم ،ثَرنتاس ثُم ،ضمضمأَ فَتضوت 
ويده الْيمنى ثَالثًا، واُألخرى ثَالثًا، ومسح رأْسه ِبماٍء غَيِر فَضِل يِدِه، وغَسلَ ِرجلَيِه حتى 

قَاهاأَنم .  
بيانُ ِإثْباِت غَسِل الرجلَيِن حتى تنِقيا وابطال املسح عليهما، والدليل علي أن املتوضئ إذا 
ترك غسيل بعض أعضاء الوضوء رجع يف وضوءه فأعاده، وأنه ال جيزيه إن مسحه ببلل 

تيقن أنه قد وضوئه، والتشديد يف السهو يف إسباغ الوضوء، وأنه جيب عليه أن ينقيه حيت يس
  نقاه، وإباحة الوضوء من املطهرة

وحدثَنا )  ح( شعبةُحدثَنا:  حجاج، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال526َ
عت ِهاللَ بن  شعبةُ، عن منصوٍر، سِمحدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا: يونس بن حِبيٍب، قَالَ

 أَتى علَى �ِيساٍف يحدثُ، عن أَِبي يحيى اَألعرِج، عن عبِد اللَِّه بِن عمٍرو، أَنّ رسولَ اللَِّه 
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 أَسِبغوا الْوضوَء، ويلٌ ِلَألعقَاِب ِمن الناِر، أَو ويلٌ: قَوٍم يتوضئُونَ وكَانَ ِفي سفٍَر، فَقَالَ
  . أَحدهما: ِللْعراِقيِب ِمن الناِر، قَالَ شعبةُ

)  ح( أبو عوانةَحدثَنا:  معلَّى بن أَسٍد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء، قَال527َ
 أبو عوانةَ، عن أيب بشر، عن حدثَنا:  عفَّانُ، قَالَحدثَنا: وحدثَنا ابن أُخِت غَزاٍل، قَالَ

 عنا ِفي سفَِرِه فَأَدركَنا وقَد �تخلَّف النِبي : يوسف بِن ماهك، عن عبِد اللَِّه بِن عمٍرو، قَالَ
ويلٌ ِلَألعقَاِب ِمن : صوِتِهأَرهقَنا الْعصر، فَجعلْنا نتوضأُ ونمسح علَى أَرجِلنا فَنادى ِبأَعلَى 

  . الناِر مرتيِن أَو ثَالثًا، هذَا لَفْظُ ِهالِل بِن معلَّى
 شعبةُ، عن أَِبي ِبشٍر، عن حدثَنا:  النضر، قَالَحدثَنا:  روى أَحمد بن سِعيٍد، قَال528َ

 رأَى �هو يوسف بن ماهك، عن عبِد اللَِّه بِن عمٍرو، أَنّ النِبي و: رجٍل ِمن أَهِل مكَّةَ، قَالَ
: ويلٌ ِللْعراِقيِب ِمن الناِر، حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَالَ: قَوما توضئُوا ولَم يِتموا الْوضوَء، فَقَالَ

 سفْيانُ، عن ِعمرانَ، عن ساِلٍم سبالن، حِديثُ عِلي هذَا حدثَنا: الَ الْقَاِسم بن يِزيد، قَحدثَنا
  . خرجت مع عاِئشةَ، وحِديثُ يونس بعده سِمعت عاِئشةَ ِبِمثِْلِه: تام وهو قَولُ سبالنَ

 ابن أَِبي ِذئٍْب، عن حدثَنا:  أَبو داود، قَالَاحدثَن:  وحدثنا يونس بن حِبيٍب، قَال529َ
خرجت مع عاِئشةَ : سِمعت عاِئشةَ ِبِمثِْلِه، قَالَ: ِعمرانَ بِن بِشٍري، عن ساِلٍم سبالنَ، قَالَ

ِبِغ الْوضوَء، فَِإني سِمعت رسولَ اللَِّه يا عبد الرحمِن أَس: فَسِمعتها تقُولُ َألِخيها عبِد الرحمِن
  . ويلٌ ِلَألعقَاِب ِمن الناِر:  يقُولُ�

530 ناباٍر، ويس نب اقحِإساٍن، وِسن نب ِزيديةَ، وارِن وِلِم بسم نب دمحا مثَندح 
 أَبو عاِصٍم، عِن ابِن عجالنَ، عِن الْمقْبِري، عن أَِبي سلَمةَ، ثَناحد: الْجنيِد، وأَبو أُميةَ، قَالُوا
ا قَالَتهةَ، أَناِئشع نولَ اللَِّه : عسر تِمعي سوَء، فَِإنضِبِغ الْوِن أَسمحالر دبا عقُولُ�يي  :

با عثَنداِر، حالن قَاِب ِمنلٌ ِلَألعيٍر، قَالَوِبش نِن بمحالر ا: دثَندِن حِن ابةَ، عنييع نانُ بفْيس 
  . عجالنَ، ِبِمثِْلِه
: وحدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ)  ح( وِكيعحدثَنا:  حدثَنا ابن أَِبي رجاٍء، قَال531َ

وحدثَنا الصغاِني، )  ح( أَبو داودحدثَنا: ونس بن حِبيٍب، قَالَوحدثَنا ي)  ح( حجاجحدثَنا
كَانَ :  شعبةُ، عن محمِد بِن ِزياٍد، سِمعت أَبا هريرةَ، قَالَحدثَنا: أنبا أَبو النضِر، قَالُوا: قَالَ

ئُونَ ِمنضوتي اسالنا وِبن رمقُولُيِة، فَيرطْها الْقَاِسِم :  الْمأَب تِمعي سوَء، فَِإنضوا الْوِبغأَس� 
ِللْعراِقيِب، والزيادةُ َألِبي داود، روى الرِبيع بن : ويلٌ ِللْعِقِب ِمن الناِر، قَالَ حجاج: يقُولُ
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ناٍد، عِن ِزيِد بمحم نِلٍم، عسةَمريرأَِبي ه  .  
 سلَيمانُ بن حدثَنا:  ابن أَِبي مريم، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو حاِتٍم الراِزي، قَال532َ

)  ح(الٍل سلَيمانُ بن ِبحدثَنا:  خاِلد بن مخلٍَد، قَالَحدثَنا: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح(ِبالٍل
 عبد الرزاِق، عن معمٍر، ِكالهما عن سهيٍل، حدثَنا: وحدثَنا ِإبراِهيم بن بزةَ الصنعاِني، قَالَ
 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نأَِبيِه، ع ناِر:  قَالَ�عالن قَاِب ِمنلٌ ِلَألعيو .  

 حدثَنا:  ماِلك بن سعيٍر، قَالَحدثَنا:  سختويِه بن مازيار أَبو عِلي، قَالَ حدثَنا533
 رجال توضأَ ولَم يمس عِقبه الْماُء، �رأَى النِبي : اَألعمش، عن أَِبي سفْيانَ، عن جاِبٍر، قَالَ

  .  ِمن الناِرويلٌ ِلَألعقَاِب: فَقَالَ
 عبد السالِم بن حدثَنا:  عبد الْمؤِمِن، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو حاِتٍم الراِزي، قَال534َ

ةَ، قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورِن عاِم بِهش نٍب، عرح : ِبيقَالَ الن� :قَاِب ِمنلٌ ِلَألعيو 
  . الناِر

535هماسلَةُ ودرا خثَندقَاال:  ح ،كَِريسانَ الْعثْمع نب بيعشاللَِّه، و دبا: عثَندةُ حلَمس 
عن أَِبي حدثَنا معِقلُ بن عبيِد اللَِّه :  الْحسن بن محمِد بِن أَعين، قَالَحدثَنا: بن شِبيٍب، قَالَ

أَخبرِني عمر بن الْخطَّاِب، أَنَّ رجال توضأَ فَترك موِضع ظُفٍُر علَى : الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ
 ِبيالن هرصِمِه، فَأَبفَقَالَ�قَد  :ر هانٌ أَنيلَّى ِفيِه بص ثُم عجفَر ،وَءكضو ِسنفَأَح ِجعِفي ار عج

  . وضوٍء ِبقَوِلِه فَرجع ثُم صلَّى
:  هارونُ بن معروٍف، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، وأَبو داود السجِزي، قَاال536

 أَنس بن ماِلٍك، أَنَّ رجال احدثَن:  ابن وهٍب، عن جِريِر بِن حاِزٍم، أَنه سِمع قَتادةَ، قَالَحدثَنا
ارِجع : � وقَد توضأَ وترك علَى قَدِمِه ِمثْلَ موِضِع الظُّفُِر، فَقَالَ النِبي �جاَء ِإلَى رسوِل اللَِّه 

داوو دقَالَ أَب ،وَءكضو ِسنِريٍر: فَأَحج نوٍف، عرعِديثُ ِبمذَا الْحه سلَي ةَ، لَمادقَت نال عو ،
  . يرِوِه ِإال ابن وهٍب

 أَبو حدثَنا:  الْحسن بن أَشيب، عِن ابِن لَِهيعةَ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال537َ
 حدثَنا: حدثَنا الصومِعي، قَالَو)  ح(فَرجع فَتوضأَ ثُم صلَّى: الزبيِر، ِبِمثِْل حِديِث معِقٍل

أَخبرِني ابن لَِهيعةَ، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، عن عمر : أَخبرِني ابن وهٍب، قَالَ: أَصبغُ، قَالَ
ى ظَهِر قَدِمِه ِمثْلَ موِضِع الظُّفُِر، بِن الْخطَّاِب، أَنه رأَى رجال قَد جاَءه وقَد توضأَ وترك علَ

 ِبيالن فَقَالَ لَه� :وَءكضو ِسنفَأَح ِجعار .  
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 الْواِزع، حدثَنا:  الْمِغريةُ بن ِسقْالٍب، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو فَروةَ الرهاِوي، قَال538َ
نأَِبيِه، ع ناِلٍم، عس نقَالَع ،هنع اللَّه ِضييِق ردكٍْر الصأَِبي ب نع ،رمِه عدج  : اِلسا جا أَننيب

 ِإذْ جاَءه رجلٌ قَد توضأَ وبِقي علَى ظَهِر قَدِمِه ِمثْلُ ظُفُِر ِإبهاِمِه، فَأَبصره �مع رسوِل اللَِّه 
  . فَفَعلَ، ِإلَى هنا لَم يخِرجاه : ارِجع فَأَِتم وضوَءك، قَالَ:  فَقَالَ�رسولُ اللَِّه 

  
   

  بيانُ ِإثْباِت الْمسِح علَى الْخفَّيِن
 حدثَنا: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ)  ح( وِكيعحدثَنا:  حدثَنا ابن أَِبي رجاٍء، قَال539َ

وِليِد، ِكالهما عِن اَألعمِش، عن ِإبراِهيم، عن هماِم بِن الْحاِرِث، رأَيت جِرير شجاع بن الْ
ِه، فَِقيلَ لَهفَّيلَى خع حسمأَ وضوةَ فَترطْهى الْمأَت الَ، ثُمِد اللَِّه ببع نب : اِحبص تأَنلُ وفْعأَت

 يمسح علَى الْخفَّيِن، قَالَ �وما يمنعِني وقَد رأَيت رسولَ اللَِّه : قَالَ؟ فَ�رسوِل اللَِّه 
شمِة: اَألعاِئدوِل الْمزن دعب هالمِريٍر، َألنَّ ِإسِديثُ جح مهِجبعكَانَ ي .  
540يش نب دمأَحلَى، وِد اَألعبع نب سونا يثَندةَ النصييب، قَالُوا حوأَِبي فَر نابانَ، وب :

رأَيت جِريرا توضأَ ِمن :  سفْيانُ بن عيينةَ، عِن اَألعمِش، عن ِإبراِهيم، عن هماٍم، قَالَحدثَنا
ِه، فَِقيلَ لَهفَّيلَى خع حسم ِة، ثُمرطْهالْم :لَى خع حسم؟ قَالَأَتكفَّي : ِبيالن تأَيي رِإن� 

 دعكَانَ ب هالمِد اللَِّه، َألنَّ ِإسبع ابحأَص ِجبعِديثُ يذَا الْحِه، فَكَانَ هفَّيلَى خع حسمي
  . نزوِل الْماِئدِة
وحدثَنا يونس بن )  ح( سفْيانُدثَناح:  الِْفرياِبي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الْغزي، قَال541َ
 شعبةُ، عِن اَألعمِش، عن ِإبراِهيم، عن هماِم بِن حدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا: حِبيٍب، قَالَ

 ِبيِريٍر، أَنّ النج ناِرِث، عالْح�ِن، قَالَ ِإبفَّيلَى الْخع حسم اِهيمذَا : ره مهِجبعكَانَ ي
  . الْحِديثُ، َألنَّ ِإسالم جِريٍر كَانَ بعد نزوِل الْماِئدِة

: قَالَ)  ح( أَبو معاِويةَحدثَنا:  ابن نميٍر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا ِإبراِهيم الْحرِبي، قَال542َ
وحدثَنا أَبو أُسامةَ، وحسين، عن )  ح( عِلي بن مسِهٍرحدثَنا: ِه بن عمر، قَالَوحدثَنا عبيد اللَّ

اِهيمرةَ، قَالَ ِإباِئدةَ، قَالَ)  ح(زاِئشع نا ابثَندحا: وثَندحاِهيمرانُ،ح قَالَ ِإبفْيسةَ، وانوأبو ع  :
ا ِإسثَندحاِعيلَ، قَالَومِإس نب اقا: حثَندح نع ،اِهيمرِإب نِش، عمِن اَألعع ،ِكيعوو ،ِريرج 

  .  بالَ ثُم توضأَ ومسح علَى خفَّيِه �رأَيت النِبي : هماٍم، عن جِريٍر، قَالَ
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  بيانُ ِإباحِة الْمسِح علَى الْخفَّيِن 

  ِإذَا أَدخلَ ِرجلَيِه ِفيِهما وهما طَاِهرتاِن
)  ح( زكَِريا بن أَِبي زاِئدةَحدثَنا:  جعفَر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال543َ

: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح( بن موسى عبيد اللَِّهحدثَنا: وحدثَنا ِإسحاق بن سياٍر، قَالَ
وحدثَنا محمد بن حيويِه، وأَبو داود الْحراِني، )  ح( أَبو نعيٍم، وعبيد اللَِّه بن موسىحدثَنا
 عاِمر، عن عروةَ بِن حدثَنا: ن أَِبي زاِئدةَ، قَالَ زكَِريا بحدثَنا:  أَبو نعيٍم، قَالُواحدثَنا: قَاال

أَمعك :  ذَات لَيلٍَة ِفي سفٍَر، فَقَالَ�كُنت مع رسوِل اللَِّه : الْمِغريِة بِن شعبةَ، عن أَِبيِه، قَالَ
اٌء؟ قُلْتم :ى تتى حشاِحلَِتِه فَمر نلَ عزفَن ،معن غْتاَء فَأَفْرج ِل، ثُماِد اللَّيوي ِفي سنى عارو

علَيِه ِمن اِإلداوِة، فَغسلَ يديِه ووجهه، وعلَيِه جبةٌ ِمن صوٍف، فَلَم يستِطع أَنْ يخِرج ِذراعيِه، 
ِة، فَغبفَِل الْجأَس ا ِمنمهجرى أَختا حمهِمن ِزعَألن تيوأَه أِْسِه، ثُمِبر حسمِه وياعلَ ِذرس

دعهما، فَِإني أَدخلْتهما طَاِهرتيِن، فَمسح علَيِهما حدثَنا الْعباس بن محمٍد، : خفَّيِه، فَقَالَ
 زكَِريا بن أَِبي زاِئدةَ ِبمعنى حِديِث أَِبي ثَناحد:  أَبو يحيى الِْحماِني، قَالَحدثَنا: قَالَ
:  أَبو نعيٍم، وعبيد اللَِّه، عن يونس، عن عاِمٍر، قَالَحدثَنا: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح(نعيٍم

هِة، فَذَكَرِغريأَِبيِه الْم نةُ، عورثَِني عدح .  
 سفْيانُ بن عيينةَ، حدثَنا:  سريج بن النعماِن، قَالَحدثَنا:  وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَال544َ

يا : قُلْت: عن حصيِن بِن عبِد الرحمِن، عِن الشعِبي، عن عروةَ بِن الْمِغريِة، عن أَِبيِه، قَالَ
  . ِإني أَدخلْتهما وهما طَاِهرتاِن:  اللَِّه، أَتمسح علَى خفَّيك؟ قَالَرسولَ

 حدثَنا:  ِإسحاق بن منصوٍر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن ِعيسى اَألبرص، قَال545َ
ع نع ،ِبيعِن الشةَ، عاِئدأَِبي ز نب رما ِإال، أنه عكَِريِديِث زِو ححأَِبيِه، ِبن نِة، عِغريِن الْمةَ بور

  . فَلَما أَقْبلَ استقْبلْته ِبالِْمطْهرِة وكَانت علَيِه جبةٌ شاِميةٌ ضيقَةُ الْكُميِن: قال
أنبا ابن عيينةَ، عن حصيٍن، : اِفِعي، قَالَأنبا الش:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَال546َ

يا رسولَ اللَِّه، : قُلْت: وزكَِريا، ويونس، عِن الشعِبي، عن عروةَ، عِن الْمِغريِة بِن شعبةَ، قَالَ
  . هما طَاِهرتاِننعم، ِإني أَدخلْتهما و: أَتمسح علَى الْخفَّيِن؟ قَالَ

   
باب بياِن اِإلباحِة ِللْمتوضئ أَنْ يِعينه علَى وضوِئِه غَيره ويصبه علَيِه، والدليل علي إجازة 



com.wordpress.masgunku.www  
 

148 

  املسح علي اخلفني كيف ما مسح إذا وقع علية اسم املسح
: وحدثَنا أَبو الْبختِري، قَالَ)  ح(عاِويةَ أَبو محدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال547َ

 اَألعمش، عن أَِبي الضحى مسِلِم بِن صبيٍح، عن مسروٍق، عِن حدثَنا:  أَبو أُسامةَ، قَاالحدثَنا
يا مِغريةُ، خِذ اِإلداوةَ، فَأَخذْتها : الَ ِفي سفٍَر، فَقَ�كُنت مع النِبي : الْمِغريِة بِن شعبةَ، قَالَ

 هدي ِرجخي بوٍف، فَذَهص ةٌ ِمناِميةٌ شبِه جلَيعاَء وج ي، ثُمنى عاروى تتِتِه حاجِلح طَلَقفَان
ِه فَتلَيع تببصا، وفَِلهأَس ِمن هدي جرا، فَأَخهكُم اقلَى فَضع حسمالِة وِللص وَءهضأَ وضو

  . خفَّيِه وصلَّى
)  ح( ِإسماِعيلُحدثَنا:  محمد بن الصباِح، قَالَحدثَنا:  حدثَنا ِإبراِهيم الْحرِبي، قَال548َ

 ِإسماِعيلُ بن جعفٍَر، عن شِريٍك يعِني دثَناح:  عِلي بن حجٍر، قَالَحدثَنا: وحدثَِني أَِبي، قَالَ
سِمعت الْمِغريةَ بن شعبةَ، : ابن أَِبي نِمٍر، أَنه سِمع أَبا الساِئِب مولَى ِهشاِم بِن زهرةَ يقُولُ

 فَتِبعته ِبِإداوٍة فَصببت �رز رسولُ اللَِّه  ِفي سفٍَر فَنزلَ منِزال فَتب�خرج رسولُ اللَِّه : يقُولُ
  . علَيِه فَتوضأَ ومسح علَى الْخفَّيِن

حدثَنا سلَيمانُ بن :  خاِلد بن مخلٍَد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا ِإسحاق بن سياٍر، قَال549َ
: يك بن عبِد اللَِّه بِن أَِبي نِمٍر، عن أَِبي الساِئِب مولَى ِهشاٍم، قَالَحدثَِني شِر: ِبالٍل، قَالَ

 ِفي سفٍَر فَأَتيته ِبِإداوٍة ِمن ماٍء، �كُنت مع رسوِل اللَِّه : حدثَِني الْمِغريةُ بن شعبةَ، قَالَ
  . فَتوضأَ ومسح علَى خفَّيِه

 سريج بن النعماِن، حدثَنا:  حدثَنا محمد بن عِلي بِن أُخِت غَزاٍل، وأَبو أُميةَ، قَاال550
 عبد الْعِزيِز بن أَِبي سلَمةَ، عن سعِد بِن ِإبراِهيم، عن ناِفِع بِن جبيٍر، عن عروةَ بِن حدثَنا: قَالَ

 ِلبعِض حاجِتِه، فَقُمت أَسكُب علَيِه �ذَهب رسولُ اللَِّه : الْمِغريِة بِن شعبةَ، عن أَِبيِه، قَالَ
 ا ِمنمهجرةُ، فَأَخبِه الْجلَيع اقِه، فَضياعِسلَ ِذرغِلي بذَهو ههجلَ وسٍة، فَغاوِإد اَء ِمنالْم

  . فَغسلَهما، ثُم مسح علَى خفَّيِهأَسفَلَ 
 عبد الْوهاِب حدثَنا:  عِلي بن عبِد اللَِّه، قَالَحدثَنا:  حدثَنا ِإسماِعيلُ الْقَاِضي، قَال551َ

 بن ِإبراِهيم، أَنَّ ناِفع بن أَخبرِني سعد: سِمعت يحيى بن سِعيٍد، قَالَ: بن عبِد الْمِجيِد، قَالَ
 هةَ أَنبعِن شِة بِغريِن الْمثُ عدحةَ، يبعِن شِة بِغريالْم نةَ بورع ِمعس هأَن هربطِْعٍم، أَخِن مِر بيبج

أَنَّ مِغريةَ جعلَ يصب علَيِه وهو  ِفي سفٍَر وأَنه ذَهب ِلحاجٍة لَه، و�كَانَ مع رسوِل اللَِّه 
 ،اقحِإس نب اِهيمرا ِإبثَندِن، حفَّيلَى الْخع حسمأِْسِه وِبر حسمِه، ويديو ههجلَ وسأُ فَغضوتي
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حدثَِني : سِمعت يحيى بن سِعيٍد، قَالَ: لَحدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر،َ ثَنا عبد الْوهاِب، قَا: قَالَ
  . سعد بن ِإبراِهيم، أَنَّ ناِفع بن جبيٍر أَخبره، أَنه سِمع عروةَ يحدثُ، عِن الْمِغريِة، ِبنحِوِه

 اللَّيثُ، عن يحيى بِن سِعيٍد حدثَنا:  ابن بكَيٍر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا ابن ِملْحانَ، قَال552َ
ِبِإسناِدِه، أَنه خرج ِلحاجِتِه وأَتبعه الْمِغريةُ ِبِإداوٍة ِفيها ماٌء، فَصب علَيِه ِحني فَرغَ ِمن حاجِتِه 

  . فَتوضأَ ومسح علَى الْخفَّيِن
  ى الِْعمامِة ِإذَا مسحها مع ناِصيِتِه، وعلَى الِْخماِرِإباحةُ الْمسِح علَ

:  يِزيد بن زريٍع، قَالَحدثَنا:  مسدد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَال553َ
، عن حمزةَ بِن الْمِغريِة بِن شعبةَ، عن  بكْر بن عبِد اللَِّه الْمزِنيحدثَنا:  حميد، قَالَحدثَنا

أَمعك ماٌء؟ فَأَتيته :  فَتخلَّفْت معه، فَلَما قَضى حاجته، قَالَ�تخلَّف رسولُ اللَِّه : أَِبيِه، قَالَ
اعِذر نع ِسرحي بذَهو ،ههجوِه ولَ كَفَّيسٍة فَغرِبِمطْه ِه ِمنيدي جرِة، فَأَخبالْج كُم اقِه، فَضي

 حسمِة واملَى الِْعمعِتِه واِصيِبن حسمِه وياعلَ ِذرسِه، فَغيِكبنلَى مةَ عبأَلْقَى الْجِة وبِت الْجحت
 وقَد قَاموا ِإلَى الصالِة يصلِّي ِبِهم عبد علَى الْخفَّيِن، فَرِكب ورِكبت فَانتهى ِإلَى الْقَوِم

 ِبيِبالن سا حةً، فَلَمكْعر كَعر قَدٍف ووع نِن بمحالر� ِبيِه النأَ ِإلَيمفَأَو رأَختي بذَه � 
 ِبيالن قَام لَّما سفَلَم ،لَّى ِبِهمفَص�كَعفَر تقُما وِبقْنةَ الَِّتي سكْعا الرن .  

 حدثَنا:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، ومحمد بن ِعيسى اَألبرص، وعمار بن رجاء، قَالُوا554
ريِة، عن أَِبيِه، أنبا سلَيمانُ التيِمي، عن بكِْر بِن عبِد اللَِّه، عِن ابِن الْمِغ: يِزيد، أنبا هارونُ، قَالَ

 ِبيلَى �أَنّ النع حسم ِة، أَواملَى الِْعمع هدي عضوأِْسِه ور مقَدم حسمِن، وفَّيلَى الْخع حسم 
  . الِْعمامِة

 سِعيٍد الْقَطَّانُ،  يحيى بنحدثَنا:  حدثَنا عبد الرحمِن بن ِبشِر بِن الْحكَِم، قَال555َ
 سلَيمانُ التيِمي، عن بكِْر بِن عبِد اللَِّه، عِن الْحسِن، عِن ابِن الْمِغريِة بِن شعبةَ، حدثَنا: قَالَ

كْرأَِبيِه، قَالَ ب نأَِبيِه، أَنّ: ع نةَ، عبعِن شِة بِغريِن الْمِمِن اب هتِمعس قَدو ِبيالن � حسأَ فَمضوت 
 محمد بن حدثَنا: علَى ناِصيِتِه، وعلَى الِْعمامِة وعلَى الْخفَّيِن، حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ

  .  يحيى بن سِعيٍد، ِبِمثِْلِهحدثَنا: أَِبي بكٍْر، قَالَ
556 نب نسا الْحثَندقَاال ح ،دمأَح نى بِعيساِبِه، وِل ِكتأَص فَّانَ ِمنا: عثَندح ناب 

نميٍر، عِن اَألعمِش، عِن الْحكَِم بِن عتيبةَ، عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي لَيلَى، عن كَعِب بِن 
 ِبيالن تأَيِبالٍل، ر نةَ، عرجع�ع حسمي  ،اِزيةَ الرعرو زا أَبثَنداِر، حالِْخمِن وفَّيلَى الْخ
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علَى :  أَبو معاِويةَ، عِن اَألعمِش، ِبِإسناِدِه ِمثْلَهحدثَنا:  محمد بن سِعيٍد، قَالَحدثَنا: قَالَ
و ،سوني نى بِعيس اهوِة، رامالِْعمِن وفَّيِهٍر هكذا الْخسم نب ِليع .  

)  ح( ِعيسى بن يونسحدثَنا:  مسدد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا ِإبراِهيم الْحرِبي، قَال557َ
 أَِبي، حدثَنا:  ابن نميٍر، قَالَوحدثَنا: قَال)  ح( أَبو معاِويةَحدثَنا: وحدثَنا أَبو بكٍْر، قَالَ: قَالَ

 ِبيِبالٍل، أَنّ الن نةَ، عرجِن عِب بكَع نلَى، عِن أَِبي لَيِن ابكَِم، عِن الْحِش، عمِن اَألعع� 
  . مسح علَى الْخفَّيِن والِْخماِر

 ابن فُضيٍل، عِن حدثَنا: ، قَالَ عبيد اللَِّه بن عمرحدثَنا:  وحدثَنا ِإبراِهيم، قَال558َ
 مسح علَى الْخفَّيِن �رأَيت النِبي : اَألعمِش، ِبِإسناِدِه ِبِمثِْلِه، عن كَعٍب، عن ِبالٍل، قَالَ

  . والِْخماِر
   

  باب بياِن التوِقيِت ِفي الْمسِح علَى الْخفَّيِن
 حدثَنا:  الِْفرياِبي، قَالَحدثَنا: يد بن عبدوٍس وراق الِْفرياِبي بالشام، قَالَ حدثَنا سِع559

 نةَ، عِمريخِن مِن الْقَاِسِم بةَ، عبيتِن عكَِم بِن الْحع ،الِئيٍس الْمِن قَيِرو بمع نانُ، عفْيس
ع ناِنٍئ، عِن هِح بيرقَالَش ،ولُ اللَِّه : ِليسلَ رعِقيِم �جِللْماِفِر، وسِللْم نهاِليلَياٍم وثَالثَةَ أَي 

  . يوما ولَيلَةً الْمسح علَى الْخفَّيِن
560ِبش نِن بمحالر دبعو ،اقحو ِإسةَ أَبرِن بِد بمحم نب اِهيمرا ِإبثَندا: ٍر، قَاال حثَندح 

وحدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عِن الثَّوِري، عن )  ح( الثَّوِريحدثَنا: عبد الرزاِق، قَالَ
: بِن هاِنٍئ، قَالَعمِرو بِن قَيٍس، عِن الْحكَِم بِن عتيبةَ، عِن الْقَاِسِم بِن مخيِمرةَ، عن شريِح 

ِن، فَقَالَتفَّيلَى الْخِح عسِن الْما عأَلُهةَ أَساِئشع تيكَانَ : أَت هفَِإن ،لْهِن أَِبي طَاِلٍب فَسِباب كلَيع
 أَياٍم ولَياِليهن  ثَالثَةَ�جعلَ رسولُ اللَِّه :  فَأَتيته فَسأَلْته، فَقَالَ�يسافَر مع رسوِل اللَِّه 

  . ِللْمساِفِر، ولَيلَةً ويوما ِللْمِقيِم
وحدثَنا عمار بن )  ح( سفْيانُحدثَنا:  قَِبيصةُ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال561َ

 سفْيانُ، عن حدثَنا:  زيد بن الْحباِب، قَالَحدثَنا: رجاٍء، وأَحمد بن بكْرويِه الْباِلِسي، قَاال
عمِرو بِن قَيٍس الْمالِئي، عِن الْحكَِم بِن عتيبةَ، عِن الْقَاِسِم بِن مخيِمرةَ، عن شريِح بِن هاِنٍئ، 

 ِبيأَنّ الن ،ِليع ناِفِر أَنْ :  قَالَ�عسِللْم موِقيِم يِللْما، وهاِليلَياٍم وِن ثَالثَةَ أَيفَّيلَى الْخع حسمي
:  ِإسحاق اَألزرق، قَالَحدثَنا:  وهب بن بِقيةَ، قَالَحدثَنا: ولَيلَةٌ، حدثَنا ِإبراِهيم الْحرِبي، قَالَ
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 أَبو معاِويةَ، عِن حدثَنا:  ِبِمثِْلِه، حدثَنا أَبو عِلي الزعفَراِني، قَال سفْيانُ، عن عمٍرو،حدثَنا
سأَلْت : اَألعمِش، عِن الْحكَِم بِن عتيبةَ، عِن الْقَاِسِم بِن مخيِمرةَ، عن شريِح بِن هاِنٍئ، قَالَ

لَى الْخِح عسِن الْمةَ عاِئشعِن، فَقَالَتفَّي : أَلَها فَسِليى عي، فَأَتِمن ِبذَاك لَمأَع ها، فَِإنِليائِْت ع
فَذَكَر ِمثْلَه، حدثَنا ِإبراِهيم الْحرِبي، . �كَانَ رسولُ اللَِّه : عِن الْمسِح علَى الْخفَّيِن، فَقَالَ

  .  أَبو معاِويةَ، عِن اَألعمِش، عِن الْحكَِم، ِبِمثِْلِهحدثَنا: ، قَالَ أَبو بكٍْرحدثَنا: قَالَ
 يحيى بن حدثَنا:  مسدد، قَالَحدثَنا:  وحدثَنا أَبو ِقالبةَ، وِإبراِهيم الْحرِبي، قَاال562
ِم، عِن الْقَاِسِم، عن شريِح بِن هاِنٍئ، سأَلْت عاِئشةَ عِن  شعبةُ، عِن الْحكَحدثَنا: سِعيٍد، قَالَ

ِن، فَقَالَتفَّيلَى الْخِح عسوِل اللَِّه : الْمسر عم افَرسكَانَ ي ها، فَِإنِليلْ عس�أَلْتفَس ، : ِليع
مسح علَى الْخفَّيِن ثَالثَةُ أَياٍم ولَياِليِهن ِللْمساِفِر، الْ: �قَالَ رسولُ اللَِّه : بن أَِبي طَاِلٍب، فَقَالَ

 سفْيانُ، عن منصوٍر، عن حدثَنا: وِللْمِقيِم يوم ولَيلَةٌ، حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ
عن أَِبي عبِد اللَِّه الْجدِلي، عن خزيمةَ بِن ثَاِبٍت، عِن ِإبراِهيم التيِمي، عن عمِرو بِن ميموٍن، 

 ِبيالن� ِمثْلَه ذَكَر ِن ثُمفَّيلَى الْخِح عسِفي الْم  .  
ِإجياب غَسِل الْيديِن ثَالثًا علَى الْمستيِقِظ ِمن نوِمِه، والدليل علي أنه إن غسلها دون ذلك 

  ، وعلي أن النائم إذا زالت طهارته وأن عليه الوضوء، ومن مس الذكرجائز
وحدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ، )  ح(أنبا الشاِفِعي:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَال563َ

 الزهِري، عن أَِبي سلَمةَ، حدثَنا: ، قَالَ سفْيانُ بن عيينةَحدثَنا:  الْحميِدي، قَاالحدثَنا: قَالَ
 ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه ناِء :  قَالَ�عِفي اِإلن هدي ِمسغِمِه فَال يون ِمن كُمدقَظَ أَحيتِإذَا اس

حو ،هدي تاتب نِري أَيدال ي ها ثَالثًا، فَِإنِسلَهغى يتقَالَح ،ِبيعا الرثَنا: دثَندحاِفِعيح( الش  (
 أَبو الزناِد، عِن حدثَنا:  سفْيانُ، قَالَحدثَنا:  الْحميِدي، قَاالحدثَنا: وحدثَنا الترِمِذي، قَالَ

 ِبيةَ، أَنَّ النريرأَِبي ه نِج، عراَألع�ز ،انُ ِمثْلَهفْيقَالَ س ،ِدييمالْح اد : نلَ مقَو دشذَا يه
  . الْوضوُء ِمن مس الذِّكِْر: يقُولُ

 ِبشر بن الْمفَضِل، حدثَنا:  نصر بن عِلي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَال564َ
ع نذَّاِء، عاِلٍد الْحخ نع ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه نِقيٍق، عِن شِد اللَِّه بقَظَ :  قَالَ�بيتِإذَا اس

هدي تاتب نِري أَيدال ي ها ثَالثًا، فَِإنِسلَهغى يتاِء حِفي اِإلن هدي ِمسغِمِه، فَال يون ِمن كُمدأَح .  
565نب قُوبعا يثَندقَالَ ح ،انَ الْفَاِرِسيفْيا:  سثَندح اِنيرِن الْحمحِد الربع نةُ بِغريالْم 

وحدثَنا شعيب بن ِعمرانَ الْعسكَِري ِبمكَّةَ، )  ح( الْحسن بن محمٍدحدثَنا: أَبو أَحمد، قَالَ
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 معِقلُ بن عبيِد اللَِّه، حدثَنا:  الْحسن بن أَعين، قَالَحدثَنا: ِبيٍب، قَالَ سلَمةُ بن شحدثَنا: قَالَ
 ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه ناِبٍر، عج نِر، عيبأَِبي الز نلَى :  قَالَ�عفِْرغْ عفَلْي كُمدقَظَ أَحيتِإذَا اس

  .  قَبلَ أَنْ يدِخلَه ِفي ِإناِئِه، فَِإنه ال يدِري ِفيم باتت يدهيِدِه ثَالثَ مراٍت
 اَألعمش، عن أَِبي حدثَنا:  أَبو معاِويةَ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال566َ

ِإذَا قَام أَحدكُم ِمن اللَّيِل فَال يدِخلْ يده ِفي : �ِه قَالَ رسولُ اللَّ: صاِلٍح، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
هدي تاتب نِري أَيدال ي ها، فَِإنِسلَهغى يتاِء حاِإلن .  

عن  عبد الرزاِق، حدثَنا:  حدثَنا محمد بن ِإسحاق بِن الصباِح الصنعاِني، قَال567َ
ِإذَا استيقَظَ : �قَالَ رسولُ اللَِّه : معمٍر، عِن الزهِري، عِن ابِن الْمسيِب، أَنَّ أَبا هريرةَ قَالَ

ِفي وضوءِه، حتى يغِسلَها ثَالثَ مراٍت، فَِإنه ال : أَحدكُم فَال يدِخلْ يده ِفي ِإناِئِه أَو قَالَ
دقَاالي ،طَاِرِديالْعو ،ِريبيأَِبي الْخ نب اِهيمرا ِإبثَندح ،هدي تاتب نا: ِري أَيثَندِن حع ،ِكيعو 

  . اَألعمِش، عن أَِبي صاِلٍح، وأيب رزين، عن أَِبي هريرةَ، يرفَعه ِمثْلَ حِديِث أَِبي معاِويةَ
 عبد الرزاِق، عن معمٍر، عن هماِم بِن منبٍه، حدثَنا:  السلَِمي، والدبِري، قَاال حدثَنا568

ِإذَا استيقَظَ أَحدكُم فَال يضع يده ِفي الْوضوِء حتى : �قَالَ رسولُ اللَِّه : عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
ا، ِإنِسلَهغي هدي تاتب نأَي كُمدِري أَحدال ي ه .  
أَخبرِني ِزياد، أَنَّ :  عبِد الرزاِق، عِن ابِن جريٍج، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الدبِري، قَال569َ

هأَن ،هربطَّاِب أَخِن الْخِد بيِن زِن بمحِد الربلَى عوا مقُولُثَاِبتةَ يريرا هأَب ِمعولُ :  سسقَالَ ر
ِإذَا كَانَ أَحدكُم ناِئما، ثُم استيقَظَ فَأَراد الْوضوَء فَال يضع يده ِفي اِإلناِء حتى : �اللَِّه 

ِمن ِروايِة جاِبٍر، وابِن الْمسيِب، يصب علَى يِدِه، لَم يقُلْ واِحد ِمنهم ثَالثًا ِإال ما قَد قَدمنا 
  . وأَِبي سلَمةَ، وعبِد اللَِّه بِن شِقيٍق، وأَِبي صاِلٍح، وأَِبي رِزيٍن، فَِإنَّ ِفي حِديِثِهم ِذكْر الثَّالِث

 عبد الْعِزيِز حدثَنا:  قَالَ ِإبراِهيم بن حمزةَ،حدثَنا:  حدثَنا محمد بن يحيى، قَال570َ
 ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه نأَِبيِه، ع نالِء، عِن الْعاِزٍم، عأَِبي ح نِإلَى :  قَالَ�ب كُمدأَح ِإذَا قَام

يفِْرغْ علَى يديِه ثَالثًا، فَِإنه ِمن نوِمِه، أَو كَِلمةً نحوها، فَلْ: الْوضوِء ِحني يصِبح، أَو لَعلَّه قَالَ
هدي تاتب نِري أَيدال ي .  

   
 ِبيالن رلَى أَنَّ أَمِليِل عالد ابِقِظ من النوم غسيل يديه علي إباحة، وأن النائم �بيتسِللْم 

  يف املسجد النتظار الصالة ال جيب علية الوضوء
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571حو يا أَبثَندةَ، قَالَ حرسأَِبي م نى با: يثَندقَالَح ،ِدييما:  الْحثَندةَحنييع نح( اب  (
 ابن عيينةَ، عن عمِرو بِن ِديناٍر، عن كُريٍب مولَى ابِن حدثَنا: وحدثَنا عِلي بن حرٍب، قَالَ

 ِمن اللَّيِل فَتوضأَ ِمن �ِبت ِعند خالَِتي ميمونةَ فَقَام رسولُ اللَِّه :  قَالَعباٍس، عِن ابِن عباٍس،
فَقُمت فَصنعت ِمثْلَ ما : شن معلٍَّق وضوًءا خِفيفًا، فَجعلَ يِصفُه وجعلَ يقَلِّلُه، قَالَ ابن عباٍس

 ِبيالن عنِج�ص ثُم ، عطَجاض لَّى، ثُمِميِنِه فَصي نلَِني ععلَفَِني فَجاِرِه فَأَخسي نع تفَقُم ئْت
 نب ِليع ذْكُري أْ، لَمضوتي لَملَّى وفَص جرالِة فَخِبالص هِباللٌ فَآذَن اهأَت ثُم ،فَخى نتح امفَن

فَخى نتح امٍب، فَنرحِدييمالْح ادانُ:  فَقَطْ، زفْيِن : قَالَ سطَاٍء، عع نٍج، عيرج ناب اهثَنو
ِهيِه ِزدنا يا : فَأَخلَفَِني فَجعلَِني عن يِميِنِه، فَصلَّى فَقَالَ لَه عمرو: ابِن عباٍس، ِبِمثِْلِه ِإلَى، قَوِلِه

أَخبرِني كُريب، عِن ابِن عباٍس : ما ِهيِه؟ هكَذَا سِمعت، فَقَالَ عمرو: اٌءأَبا محمٍد، قَالَ عطَ
ثُم اضطَجع فَنام حتى نفَخ، ثُم أَتاه ِباللٌ فَناداه ِبالصالِة فَصلَّى ولَم يتوضأْ، قَالَ ابن : أَنه قَالَ
  .  خاصةً، َألنه كَانَ تنام عيناه وال ينام قَلْبه �ِبي هذَا ِللن: عيينةَ

:  أَبو عاِمٍر الْعقَِدي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، وِإبراِهيم بن مرزوٍق، قَال572َ
 ينامونَ، ثُم �كَانَ أَصحاب رسوِل اللَِّه : ، يقُولُسِمعت أَنسا:  شعبةُ، عن قَتادةَ، قَالَحدثَنا

  . يقُومونَ فَيصلُّونَ وال يتوضؤنَ
 شعبةُ، عن عبِد حدثَنا:  أَِبي، قَالَحدثَنا:  أَِبي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو الْمثَنى، قَال573َ

أُِقيمِت الصالةُ فَجاَء رجلٌ فَجعلَ يناِجي : ، سِمع أَنس بن ماِلٍك، قَالَالْعِزيِز بِن صهيٍب
  .  حتى نام أَصحابه، ثُم جاَء فَصلَّى ِبِهم، رواه غُندر أَيضا�رسولَ اللَِّه 
 حماد بن سلَمةَ، حدثَنا: ِه بن عمر، قَالَ عبيد اللَّحدثَنا:  حدثَنا جعفَر الصاِئغُ، قَال574َ

يا رسولَ اللَِّه، ِإنَّ ِلي : أُِقيمت صالةُ الِْعشاِء ذَات لَيلٍَة، فَقَالَ رجلٌ: عن ثَاِبٍت، عن أَنٍس، قَالَ
ِم، ثُمالْقَو ضعب سعى نتاِجيِه حني هعم ةً، فَقَاماجو حوًءا، قَالَ أَبضو ذْكُري لَمو ،لَّى ِبِهمص 

  . قَِليلُ النوِم وكَِثريه يِجب الْوضوُء ِعنِدي واللَّه أَعلَم: عوانةَ
   

باب ِإجياِب الْوضوِء ِمن الريِح، والدليل علي إجياب الوضوء علي من يدافع األخبثني عند 
والدليل علي أن من وجد شيئاً من ذلك وهو يف صالته مل جيب عليه القيام ايل الصاله، 

  االنصراف وصالته جائزة
 زهير، عن حدثَنا:  حسين بن عياٍش، قَالَحدثَنا:  حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء، قَال575َ
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ِإذَا وجد أَحدكُم ِفي بطِْنِه شيئًا : �سولُ اللَِّه قَالَ ر: سهيٍل، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
 ِني ِمنعا، يِرحي ِجدي ا أَوتوص عمسى يتح نجرخفَال ي جرخي لَم أَو جرِه خلَيكَلَ عفَأَش

  . الْمسِجِد
 الزهِري، عن حدثَنا: أنبا سفْيانُ، قَالَ:  قَالَ الشاِفِعي،حدثَنا:  حدثَنا الرِبيع، قَال576َ

 الرجلُ يخيلُ ِإلَيِه ِفي الصالِة، �شِكي ِإلَى النِبي : عباِد بِن تِميٍم، عن عمِه عبِد اللَِّه بِن زيٍد
  . حياال ينفَِتلْ حتى يسمع صوتا أَو يِجد ِر: فَقَالَ

أنبا معمر، :  عبد الرزاِق، قَالَحدثَنا:  حدثَنا السلَِمي، وابن الصباِح الصنعاِني، قَاال577
اِديثًا، ، فَذَكَر أَح�هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ، عن محمٍد رسوِل اللَِّه : عن هماِم بِن منبٍه، قَالَ

: الْمالِئكَةُ تصلِّي علَى أَحِدكُم ما دام ِفي مصاله الَِّذي صلَّى ِفيِه، تقُولُ: �وقَالَ رسولُ اللَِّه 
فَقَالَ رجلٌ ِمن أَهِل حضرموت، َألِبي : اللَّهم اغِْفر لَه، اللَّهم ارحمه ما لَم يحِدثْ، قَالَ

يرةَهثُ؟ قَالَ: ردا الْحماطٌ: ورض اٌء أَوفُس .  
 أَبو حدثَنا:  ِإسماِعيلُ، قَالَحدثَنا:  عِلي بن حجٍر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَِبي، قَال578َ
ِتيٍق، عن عاِئشةَ، أَنّ النِبي يعقُوب الْقَاص بن مجاِهٍد، عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي ع: حزرةَ يعِني

ال يصلِّين أَحدكُم ِبحضرِة الطَّعاِم وال هو يداِفعه اَألخبثَاِن، رواه يحيى : صلَّى علَيِه وسلَّم قَالَ
  . ن محمِد بِن أَِبي عِتيٍق عبد اللَِّه بحدثَنا:  أَبو حرزةَ، قَالَحدثَنا: الْقَطَّانُ قَالَ
 أَحمد بن حنبٍل، ومحمد بن ِعيسى حدثَنا:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال579َ

:  أَبو حزرةَ، قَالَحدثَنا:  يحيى الْقَطَّانُ، قَالَحدثَنا: الطَّباع، ومسدد، املعىن واحد، قَالُوا
ابن أَِبي بكٍْر، ثُم اتفَقُوا أَخو الْقَاِسِم :  عبد اللَِّه بن محمٍد، قَالَ ابن ِعيسى ِفي حِديِثِهحدثَنا

سِمعت : كُنا ِعند عاِئشةَ فَِجيَء ِبطَعاٍم لَها فَقَام الْقَاِسم يصلِّي، فَقَالَت: بِن محمٍد، قَالَ
سقُولُ�ولَ اللَِّه رثَاِن :  يباَألخ هاِفعدي وال هاِم وِة الطَّعرضلِّي ِبحصال ي .  

بيانُ ِإجياِب الْوضوِء ِمما مسِت النار، وبيان ما يعارضه من االخبار، والدليل علي أن 
  الوضوء مما مست النار منسوخ، وإثبات الوضوء من حلوم االبل

580دٍر، قَالَ حِبش نِن بمحالر دبا عا: ثَنثَنداِق، قَالَحزالر دبٍج:  عيرج نح(أنبا اب  (
 ابن جريٍج، عِن ابِن حدثَنا:  مخلَد بن يِزيد، قَالَحدثَنا: وحدثَنا أَبو عمر اِإلمام، قَالَ

ي عمر بن عبِد الْعِزيِز، أَنَّ ِإبراِهيم بن عبِد اللَِّه بِن قَاِرٍظ أَخبره، أَنه وجد أَخبرِن: ِشهاٍب، قَالَ
 ِإنما أَتوضأُ ِمن أَثْواِر أَِقٍط أَكَلْتها، َألنَّ: أَبا هريرةَ يتوضأُ علَى ظَهِر الْمسِجِد، فَقَالَ أَبو هريرةَ
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 ِبيقَالَ�الن  :ارِت النسا متوضؤا ِمم .  
وحدثَنا محمد بن خلٍَف )  ح(أنبا ابن وهٍب:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال581َ
 بِن أَسلَم، عن عطَاِء بِن  ماِلك، عن زيِدحدثَنا:  خاِلد بن مخلٍَد، قَاالحدثَنا: التيِمي، قَالَ

  . أَكَلَ كَِتف شاٍة، ثُم صلَّى ولَم يتوضأْ: �يساٍر، عِن ابِن عباٍس، أَنّ رسولَ اللَِّه 
 ِإسماِعيلُ، عن محمِد بِن حدثَنا:  عِلي بن حجٍر، قَالَحدثَنا:  حدثَِني أَِبي، قَال582َ

جمع : �عمِرو بِن حلْحلَةَ، عن محمِد بِن عمِرو بِن عطَاٍء، عِن ابِن عباٍس، أَنّ رسولَ اللَِّه 
ِثيابه، ثُم خرج ِإلَى الصالِة فَأُِتي ِبهِديٍة خبٍز ولَحٍم فَأَكَلَ ثَالثَ لُقٍَم، ثُم خرج فَصلَّى ِبالناِس 

ماًءوم سا م .  
 أَبو أُسامةَ، عِن الْوِليِد بِن حدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن عبِد الْحِميِد الْحاِرِثي، قَال583َ

كُنت مع ابِن عباٍس ِفي بيِت ميمونةَ ِفي : كَِثٍري، عن محمِد بِن عمِرو بِن عطَاٍء، قَالَ
 وقَد توضأَ، ثُم لَِبس ِثيابه، �لَقَد رأَيتِني ِفي هذَا الْبيِت ِعند رسوِل اللَِّه : ِد، فَقَالَالْمسِج

 ِبيالن ِمن ذَِلك ِهداٍس شبع نِفيِه أَنَّ ابلَةَ ولْحِن حِديِث ابى حنعِبم ذَكَرقَالَ�وو  : لَملَّى وص
  . الناِس،يقُلْ ِب

 عمرو بن حدثَنا: أنبا ابن وهٍب، قَالَ: أنبا أَصبغُ، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال584َ
)  ح(حدثَِني سِعيد بن أَِبي ِهالٍل، عن عبِد اللَِّه بِن عبيِد اللَِّه بِن أَِبي راِفٍع: الْحاِرِث، قَالَ

 عمرو، عن سِعيِد بِن أَِبي حدثَنا:  عمي، قَالَحدثَنا: أَحمد بن عبِد الرحمِن، قَالَوحدثَنا 
أَشهد : ِهالٍل، عن عبِد اللَِّه بِن عبيِد اللَِّه بِن أَِبي راِفٍع، عن أَِبي غَطَفَانَ، عن أَِبي راِفٍع، قَالَ

أَش تكُن وِل اللَِّه لَقَدسأْ�ِوي ِلرضوتي لَملَّى وص اِة، ثُمالش طْنب  .  
: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ)  ح( سلَيمانُ بن داودحدثَنا:  حدثَنا ابن الْجنيِد، قَال585َ

  ح، . بن سعٍد ِإبراِهيمحدثَنا:  يونس بن محمٍد، قَاالحدثَنا
وحدثَنا الرِبيع بن )  ح( شعيبحدثَنا: أنبا أَبو الْيماِن، قَالَ: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ

مد بن  حجاج بن ِإبراِهيم اَألزرق وحدثَنا أَححدثَنا: سلَيمانَ، وصاِلح بن عبِد الرحمِن، قَاال
  ح، .عبِد الرحمِن، ِكالهما عِن ابِن وهٍب، عن عمٍرو

 أَِبي، حدثَنا:  يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد، قَالَحدثَنا: وحدثَنا الدِقيِقي، وعباس، قَاال
ثَِني جعفَر بن عمِرو بِن أُميةَ الضمِري، عن أَِبيِه، حد: عن صاِلٍح، كُلُّهم عِن ابِن ِشهاٍب، قَالَ

 يحتز ِمن كَِتِف شاٍة يحتز ِمنها، ثُم دِعي ِإلَى الصالِة فَصلَّى ولَم �أَنه رأَى رسولَ اللَِّه 
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  . زهِرييتوضأْ وهذَا لَفْظُ ِإبراِهيم بِن سعٍد، عِن ال
عن عثْمانَ :  مسدد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، وِإبراِهيم الْحرِبي، قَاال586

ند كُنت جاِلسا ِع: بِن عبِد اللَِّه بِن موهٍب، عن جعفَِر بِن أَِبي ثَوٍر، عن جاِبِر بِن سمرةَ، قَالَ
 ِبيِم؟ قَالَ�الننوِم الْغلُح أُ ِمنضوتِئلَ أَنأْ، قَالَ:  فَسضوفَال ت ِإنْ ِشئْتأْ، وضوفَت ِإنْ ِشئْت :

ِم؟ أُصلِّي ِفي مراِبِض الْغن: نعم، فَتوضأْ ِمن لُحوِم اِإلِبِل، قَالَ: أَتوضأُ ِمن لُحوِم اِإلِبِل؟ قَالَ
  . نعم : قَالَ

أنبا سفْيانُ بن عيينةَ، عِن الزهِري، عن : أنبا الشاِفِعي، قَالَ:  حدثَنا الرِبيع، قَال587َ
 كَِتِف  أَكَلَ�أَحدهما جعفَر بن عمِرو بِن أُميةَ الضمِري، عن أَِبيِه، أَنّ رسولَ اللَِّه : رجلَيِن

  . شاٍة، ثُم صلَّى ولَم يتوضأْ
   

  باب ِفي الْمضمضِة ِمن شرِب اللَّبِن والدسم، والدليل علي إباحة تركه، وباهللا التوفيق
و داود وحدثَنا أَب)  ح( أَبو عاِصٍمحدثَنا:  حدثَنا محمد بن ِإسحاق الصغاِني، قَال588َ

 حدثَنا:  أَبو عاِصٍم، وأَيوب بن خاِلٍد، ويحيى بن عبِد اللَِّه، قَالُواحدثَنا: الْحراِني، قَالَ
 �ِبي شِرب الن: اَألوزاِعي، عِن الزهِري، عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه، عِن ابِن عباٍس، أنه قال

  . ِإنَّ لَه دسما: لَبنا فَمضمض ِمنه، وقَالَ
حدثَِني : أنبا اللَّيثُ، قَالَ:  حجاج، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال589َ

شِرب رسولُ اللَِّه : عباٍس، أنه قالعقَيلٌ، عِن ابِن ِشهاٍب، عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه، عِن ابِن 
  . ِإنَّ لَه دسما :  لَبنا، ثُم دعا ِبماٍء فَتمضمض، ثُم قَالَ�

حدثَِني عمرو بن :  ابن وهٍب، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال590َ
 شِرب �هاٍب، عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه، عِن ابِن عباٍس، أَنّ النِبي الْحاِرِث، عِن ابِن ِش

  . ِإنَّ لَه دسما: لَبنا، ثُم دعا ِبماٍء فَتمضمض ِمنه، ثُم قَالَ
 سِعيٍد، عن ِهشاِم بِن عروةَ،  يحيى بنحدثَنا:  حدثَنا عبد الرحمِن بن ِبشٍر، قَال591َ

 �حدثَِني الزهِري، عن عِلي بِن عبِد اللَِّه بِن عباٍس، عِن ابِن عباٍس، أَنّ رسولَ اللَِّه : قَالَ
  . أَكَلَ عرقًا ِمن شاٍة، ثُم صلَّى ولَم يتوضأْ

 ِهشام بن عروةَ، عن حدثَنا:  محاِضر، قَالَحدثَنا: حراِني، قَالَ حدثَنا أَبو داود ال592ْ
 تعرق عرقًا، ثُم �محمِد بِن عِلي بِن عبِد اللَِّه، عن أَِبيِه، عِن ابِن عباٍس، أَنّ رسولَ اللَِّه 
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  . صلَّى ولَم يتوضأْ
593ثَندكَِم، قَالَ حِد الْحبِن عِد اللَِّه ببع نب دمحا: ا مثَنداِم حِهش ناٍض، عِعي نب سأَن 

: بِن عروةَ، عن وهِب بِن كَيسانَ، عن محمِد بِن عمِرو بِن عطَاٍء يخِبر، عِن ابِن عباٍس، قَالَ
يأْكُلُ عرقًا ِمن شاٍة، ثُم صلَّى ولَم يمضِمض ولَم يمس ماًء، رواه  �رأَيت رسولَ اللَِّه 

  . بندار، عن يحيى بِن سِعيٍد، عن ِهشاِم بِن عروةَ، هِذِه الثَّالثَةُ اَألحاِديثُ صِحيحةٌ
   

  باب ِإجياِب الْوضوِء ِمن الْمذِْي، 
ِتناالسونضح الفرج باملاءو هاِء ِمناِء ِبالْمج  
 وِكيع، عِن اَألعمِش، حدثَنا:  حدثَنا ِإبراِهيم بن عبِد اللَِّه بِن أَِبي الْخيبِري، قَال594َ

اًء وكُنت أَستحِيي أَنْ كُنت رجال مذَّ: عن منِذٍر أَِبي يعلَى، عِن ابِن الْحنِفيِة، عن عِلي، قَالَ
  . يغِسلُ ذَكَره ويتوضأُ :  ِلمكَاِن ابنِتِه، فَأَمرت الِْمقْداد فَسأَلَه، فَقَالَ�أَسأَلَ رسولَ اللَِّه 

رمةُ بن بكَيٍر، حدثَِني مخ:  عمي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن عبِد الرحمِن، قَال595َ
قَالَ عِلي بن أَِبي طَاِلٍب أَرسلْنا الِْمقْداد : عن أَِبيِه، عن سلَيمانَ بِن يساٍر، عِن ابِن عباٍس، قَالَ

 ِبيِد ِإلَى النواَألس نلُ �بفْعي فاِن كَيساِإلن ِمن جرخذِْي يِن الْمع أَلَهولُ  فَسسِبِه؟ فَقَالَ ر
 أَصبغُ، وحدثَنا حدثَنا: توضأْ وانضح فَرجك، حدثَنا يعقُوب بن سفْيانَ، قَالَ: �اللَِّه 

  . أنبا ابن وهٍب، عن مخرمةَ ِبِمثِْلِه:  أَحمد بن ِعيسى، قَاالحدثَنا: ِإسماِعيلُ الْقَاِضي، قَالَ
 محمد بن عبِد الْعِزيِز، ويِزيد بن خاِلِد بِن حدثَنا:  حدثَنا موسى بن سهٍل، قَال596َ
 سلَيمانُ بن حيانَ، عن ِهشاِم بِن حسانَ، عن محمِد بِن ِسِريين، عن حدثَنا: مرِشٍل، قَاال
لْمةَ السِبيدِن أَِبي طَاِلٍب، قَالَعب ِليع نع ،اِني : ِبيأَلَ النأَنْ أَس تييحتذَّاًء فَاسال مجر تكُن

� ِبيأَلَ النفَس ادالِْمقْد لْتسفَأَر ،� ِبيفَقَالَ الن ،ذَِلك نأُ : � عضوتيو هذَكَرِه ويثَيِسلُ أُنغي
  . لصالِةوضوَءه ِل
   

 ،مطْعأَنْ ي ادِط ِإذَا أَروغتوِء ِللْمضِك الْورِة تاحِفي ِإب ابب  
  وللجنب ترك االغتسال إذا أراد أن يطعم أو يعمل عمالً

نةَ، عن  سفْيانُ بن عييحدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، ويونس بن عبِد اَألعلَى، قَاال597
 فَأَتى الْخالَء، ثُم �كُنا ِعند النِبي : عمٍرو، عن سِعيِد بِن الْحويِرِث، عِن ابِن عباٍس، قَالَ
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آكُلُ : أُصلِّي فَأَتوضأُ؟، زاد يونس: يا رسولَ اللَِّه، أَال تتوضأُ؟ قَالَ: خرج فَأُِتي ِبطَعاٍم، فَِقيلَ
  . ِبيِميِني وِإنما أَستِطيب ِبِشماِلي، رواه محمد بن مسِلٍم الطَّاِئِفي عن عمٍرو

 حماد بن سلَمةَ، حدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال598َ
ع نٍد، عيز نب ادمحاٍس، قَالَوبِن عِن ابِرِث، عيوِن الْحِعيِد بس ناٍر، عِن ِدينِرو بم : جرخ

  . ال أُصلِّي فَأَتوضأُ: نأِْتيك ِبوضوٍء؟ قَالَ:  ِمن الْخالِء، فَقَالُوا�رسولُ اللَِّه 
:  ابن جريٍج، قَالَحدثَنا: ن عمر، قَالَ عثْمانُ بحدثَنا:  حدثَنا عباس الدوِري، قَال599َ

 ِلحاجِتِه، ثُم رجع فَأُِتي �تبرز النِبي : حدثَِني سِعيد بن الْحويِرِث، عِن ابِن عباٍس، قَالَ
أَال : ِقيلَ لَه:  بِن ِديناٍر فَعرفَه وزاد ِفيِهفَذَكَرت ذَِلك ِلعمِرو: ِبعرٍق فَأَكَلَ ِمنه ولَم يتوضأْ، قَال

  . ما أُِريد الصالةَ فَأَتوضأُ: توضأُ؟ فَقَالَ
 أَبو عاِصٍم، عِن ابِن جريٍج، عن سِعيٍد، عِن ابِن عباٍس، حدثَنا:  حدثَنا الْعباس، قَال600َ
 ِبيأَنّ الن�جرا، فَقَالُوا خامطَع لَه بالِء فَقَرالْخ أُ؟ فَقَالَ:  ِمنضوتأَال ت : لِّيأَنْ أُص ا أُِريدم
  . فَأَتوضأَ

حدثَِني ابن جريٍج، أَنَّ : أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال601َ
يوالْح نب ِعيداٍس، قَالَسبِن عِن ابع ،ثَهدولُ اللَِّه : ِرِث حسر جراَء �خج اِئِط، ثُمِإلَى الْغ 

  . فَأَكَلَ عرقًا ولَم يتوضأْ
 يِزيد بن حدثَنا:  محمد بن أَِبي بكٍْر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَال602َ

يرا: ٍع، قَالَزثَندالْقَاِسِم، قَالَح نب حوا:  رثَندِرِث، حيوِن الْحِعيِد بس ناٍر، عِدين نو برمع 
 ِبياٍس، أَنّ النبِن عِن ابأُ؟ فَقَالَ�عضوتفَِقيلَ أَال ت طَِعم الِء، ثُمالْخ ِمن جرخ  : ي ال أُِريدِإن

أَأَنْ أُصضوفَأَت لِّي .  
:  ِبشر بن الْمفَضِل، قَالَحدثَنا:  مسدد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن يحيى، قَال603َ

رةَ، أَنه لَِقيه حدثَِني بكْر بن عبِد اللَِّه، عن أَِبي راِفٍع، عن أَِبي هري:  حميد الطَِّويلُ، قَالَحدثَنا
 ِبيالن� ِبيالن هفَقَّدلَ فَتسفَاغْت بلَّ فَذَهسفَان ،بنج وهِة وِدينِق الْمطُر ِفي طَِريٍق ِمن � 

ب فَكَِرهت أَنْ يا رسولَ اللَِّه، لَِقيتِني وأَنا جن: أَين كُنت يا أَبا هريرةَ؟ قَالَ: فَلَما جاَء قَالَ
: سبحانَ اللَِّه ِإنَّ الْمؤِمن ال ينجس، حدثَنا الصغاِني، قَالَ: أُجاِلسك حتى أَغْتِسلَ، فَقَالَ

  .  ِإسماِعيلُ، عن حميٍد ِبِإسناٍد ِمثِْلِهحدثَنا:  أَشِكيب أَبو عِلي، قَالَحدثَنا
604ةَ، قَالَ ذَكَربش نب رما:  عثَندِعيٍد، قَالَحس نى بيحا:  يثَندقَالَح ،رعثَِني :  ِمسدح
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 ِبيفَةَ، أَنّ النذَيح ناِئٍل، عأَِبي و ناِصلٌ، عقَالَ�و ،بنج وهو هلَِقي  :فَقُلْت ،ى ِإلَيوفَأَه :
  .  ِإنَّ الْمؤِمن ال ينجس، رواه بندار أَيضا، ورواه وِكيع عن ِمسعٍر:ِإني جنب، فَقَالَ

 يحيى، حدثَنا:  مسدد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يوسف الْقَاِضي، وِإبراِهيم الْحرِبي، قَاال605
 لَِقيه وهو جنب فَأَهوى ِإلَيِه، �ٍل، عن حذَيفَةَ، أَنّ النِبي عن ِمسعٍر، عن واِصٍل، عن أَِبي واِئ

 محمد بن حدثَنا: ِإنَّ الْمسِلم لَيس ِبنِجٍس، وحدثَنا يوسف، قَالَ: ِإني جنب، فَقَالَ: فَقَالَ
  . ٍد، ِبِمثِْلِه يحيى بن سِعيحدثَنا: أَِبي بكٍْر، قَالَ

بيان حظر اغتسال اجلنب يف املاء الدائم، وإباحة االغتسال به والوضوء منه إذا تناوله 
  بيده تناولوا، وحظر االغتسال باملاء الدائم إذا بال فيه

بن حدثَِني عمرو :  ابن وهٍب، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال606َ
الْحاِرِث، عن بكَيِر بِن عبِد اللَِّه بِن اَألشج حدثَه، أَنَّ أَبا الساِئِب مولَى ِهشاِم بِن زهرةَ 

 ال يغتِسلْ أَحدكُم ِفي الْماِء الداِئِم: �قَالَ رسولُ اللَِّه : حدثَه، أَنه سِمع أَبا هريرةَ، يقُولُ
نتناولُه تناوال، حدثَنا الصبِحي الْحراِني، : فَكَيف تفْعلُ يا أَبا هريرةَ؟ قَالَ: وهو جنب، فَقَالَ

:  سِعيد بن حفٍْص، قَالَوحدثَنا: قَرأْت علَى أَِبي، قَالَ:  محمد بن موسى، قَالَحدثَنا: قَالَ
احثَنداِدِه ِمثْلَهنٍرو ِبِإسمع نع ،نيأَع نى بوسم  .  

أنبا معمر، عن :  عبد الرزاِق، قَالَحدثَنا:  حدثَنا ِإسحاق بن ِإبراِهيم بِن عباٍد، قَال607َ
ةَ، أَنّ النريرأَِبي ه نع ،ِن ِسِريينِن ابع ،وبأَي اِئِم، :  قَالَ�ِبياِء الدِفي الْم كُمدأَح ولَنبال ي

هأُ ِمنضوتي ثُم .  
 حدثَنا السلَِمي، والدبِري، مجيعا عن عبِد الرزاِق، عن معمٍر، عن هماِم بِن منبٍه، 608

ال يبالُ ِفي الْماِء الداِئِم الَِّذي ال يجِري، ثُم يغتسلُ : � اللَِّه قَالَ رسولُ: عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
  . ِبِه

بيانُ ِإجياِب الْوضوِء علَى الْجنِب ِإذَا أَراد أَنْ ينام أَو يأْكُلَ، واجياب غسيل الذكر مع 
  الوضوء إذا أراد النوم

 ابن عيينةَ، عِن الزهِري، عن أَِبي حدثَنا:  اَألنصاِري، قَالَ حدثَنا عِلي بن عمٍرو609
ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، علَمس : ِبيالِة�كَانَ النِللص وَءهضأَ وضوت بنج وهو امنأَنْ ي ادِإذَا أَر  .  

610،يِصيٍد الِْمصيمو حا أَبثَندِن :  قَالَ حاِفٍع، عن نٍج، عيرِن جِن ابع ،اججح تِمعس
 ِبيى النفْتتاس رمأَنَّ ع ،رمِن ع؟ قَالَ�اببنج وها وندأَح امنلْ يه  : منِلي أْ، ثُمضوتِلي ،معن
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ا أَراد أَنْ ينام وهو جنب يتوضأُ، حدثَنا الدبِري، عن حتى يغتِسلَ ِإذَا شاَء وكَانَ ابن عمر ِإذَ
حدثَِني ناِفع، ِبِمثِْلِه، ولَم يذْكُر ِفعلَ ابِن عمر، حدثَنا : عبِد الرزاِق، عِن ابِن جريٍج، قَالَ
زِد الربع نع ،ِريبالدو ،لَِميقَالَالس ،رمأَنَّ ع ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نِد اللَِّه، عيبع ناِق، ع :

 محمد بن عبيٍد، عن عبيِد اللَِّه، عن حدثَنا: نعم ويتوضأُ، حدثَنا الْميموِني، قَالَ: ِبنحِوِه، قَالَ
نع ،رمِن عِن اباِفٍع، عِوِهنحِبن ،رمأَ: قَالَ.  عضوِإذَا ت معن .  

أَخبرِني يونس، عِن ابِن ِشهاٍب، وحدثَنا : أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس، قَال611َ
)  ح(ي ابِن ِشهاٍب، عن عمِه ابن أَِخحدثَنا:  يعقُوب، قَالَحدثَنا: ابن الْجنيِد، والصغاِني، قَاال
 هاِشم بن الْقَاِسِم، حدثَنا: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ)  ح( معلَّىحدثَنا: وحدثَنا ابن شاذَانَ، قَالَ

 ِإذَا �كَانَ النِبي : ها قَالَت اللَّيثُ، عِن ابِن ِشهاٍب، عن أَِبي سلَمةَ، عن عاِئشةَ أَنحدثَنا: قَاال
امنلَ أَنْ يالِة قَبِللص وَءهضأَ وضوت بنج وهو امنأَنْ ي ادأَر .  

وحدثَنا يونس بن )  ح( بدلُ بن الْمحبِرحدثَنا:  حدثَنا محمد بن ِإبراِهيم، قَال612َ
 حدثَنا:  ِبشر بن عمر، قَالُواحدثَنا: وحدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ)  ح( أَبو داودحدثَنا: حِبيٍب، قَالَ

يا رسولَ اللَِّه، ِإنه : قَالَ عمر: سِمعت ابن عمر، يقُولُ: شعبةُ، عن عبِد اللَِّه بِن ِديناٍر، قَالَ
  . اغِْسلْ ذَكَرك وتوضأْ وارقُد:  الْجنابةُ ِمن اللَّيِل فَكَيف أَصنع؟ قَالَتِصيبِني
حدثَِني معاِويةُ بن :  ابن وهٍب، قَالَحدثَنا:  حدثَنا بحر بن نصٍر الْخوالِني، قَال613َ

 ينام وهو �يٍس حدثَه، أَنه سأَلَ عاِئشةَ، هلْ كَانَ رسولُ اللَِّه صاِلٍح، أَنَّ عبد اللَِّه بن أَِبي قَ
؟ قَالَتامنلَ أَنْ يِسلُ قَبتغي أَم بنج : ،امنلَ أَنْ يلَ قَبسا اغْتمبلُ، رفْعكَانَ ي قَد كُلَّ ذَِلك

  . الْحمد ِللَِّه الَِّذي جعلَ ِفي اَألمِر سعةً:  يغتِسلَ قُلْتوربما توضأَ ثُم نام قَبلَ أَنْ
 حدثَنا:  يحيى بن أَِبي بكَيٍر، وِبشر بن عمر، قَاالحدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال614َ

 شعبةُ، عِن الْحكَِم، عن حدثَنا: شر بن عمر، قَالَ ِبحدثَنا: وحدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ)  ح(شعبةُ
ةَ، قَالَتاِئشع نِد، عوِن اَألسع ،اِهيمرِإب : ِبيكَانَ الن� بنج وهأْكُلَ وي أَو امنأَنْ ي ادِإذَا أَر 

  . توضأَ وضوَءه ِللصالِة
باِئِل ِإذَا أَراد النوم والرخصة للجنب إذا توضأ وضوءاً خفيفاً أو أراد بيانُ ِصفَِة وضوِء الْ
  أن ينام قبل أن يغتسل

 حجاج بن حدثَنا:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، وأَبو حميٍد الِْمصيِصياِن، قَاال615
:  أَبو داود، قَالَحدثَنا: نا يونس بن حِبيٍب، قَالَوحدثَ)  ح(أَخبرِني شعبةُ: محمٍد، قَالَ
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ِبت ِفي بيِت خالَِتي :  شعبةُ، عن سلَمةَ بِن كُهيٍل، عن كُريٍب، عِن ابِن عباٍس، قَالَحدثَنا
م قَام فَبالَ، ثُم غَسلَ وجهه وكَفَّيِه، ثُم  كَيف يصلِّي، فَنام ثُ�ميمونةَ فَتعينت رسولَ اللَِّه 
  . ، وذَكَر الْحِديثَ، وكَذَا رواه ابن مهِدي، عن سفْيانَ ......نام ثُم قَام فَعمد ِإلَى الِْقربِة

 سفْيانُ، عن حدثَنا: و حذَيفَةَ، قَالَ أَبحدثَنا:  حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ الترِمِذي، قَال616َ
 �ِبت ِعند خالَِتي ميمونةَ فَقَام النِبي : سلَمةَ بِن كُهيٍل، عن كُريٍب، عِن ابِن عباٍس، قَالَ

امن ثُم ههجوِه ويدلَ يغَس ثُم ،هتاجى حِد...... فَأَتالْح ذَكَرو ِديهم ناب اهويثَ، كَذَا ر
  . أَيضا، عن سفْيانَ

وحدثَنا الْميموِني، )  ح( ابن نميٍرحدثَنا:  حدثَنا موسى بن ِإسحاق الْقَواس، قَال617َ
 عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنَّ  محمد بن عبيٍد، ِكالهما عن عبيِد اللَِه بِنحدثَنا: قَالَ

  . نعم ِإذَا توضأَ: يا رسولَ اللَِّه، أَينام أَحدنا وهو جنب؟ قَالَ: عمر، قَالَ
  

618رمِن عِد اللَِّه بيبع ناِق، عزِد الربع نع ،ِريبالدو ،لَِميا السثَندِن  حاِفٍع، عن نع ،
 ِبيأَلَ النس رمأَنَّ ع ،رمِن ع؟ قَالَ: ، فَقَالَ�اببنج وها وندأَح قُدرولَ اللَِّه، أَيسا ري : معن

  .  ما خال ِرجلَيِهويتوضأُ، وكَانَ ابن عمر ِإذَا أَراد أَنْ ينام وهو جنب توضأَ وضوَءه ِللصالِة
 سفْيانُ، عن سلَمةَ بِن كُهيٍل، حدثَنا:  الِْفرياِبي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الْغزي، قَال619َ

 ِبياٍس كَانَ النبِن عِن ابٍب، عيكُر نع�نأَنْ ي ادأَرةَ واجالْح ابأَصقَظَ ويتلَ  ِإذَا اسغَس ام
ههجوِه ويدي .  

بيانُ ِإجياِب الْوضوِء علَى الْجنِب ِإذَا أَراد أَنْ يعود ِفي الِْجماِع، واإلباحة ملن طاف علي 
  نسائه بغسل واحد

 عاِصم ثَناحد محاِضر بن الْمورِع، حدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَاال620
ِإذَا غَِشي : �قَالَ رسولُ اللَِّه : اَألحولُ، عن أَِبي الْمتوكِِّل، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، قَالَ

لَ يجاِمع، يعِني الرج: أَحدكُم أَهلَه، ثُم أَراد أَنْ يعود فَلْيتوضأْ وضوَءه ِللصالِة، قَالَ أَبو أُميةَ
  . ثُم يعود قَبلَ أَنْ يغتِسلَ

)  ح( ِمسِكني بن بكَيٍرحدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن عبِد الرحمِن الْكُزبراِني، قَال621َ
 شعبةُ، حدثَنا: ِليِد، ِكالهما قَالَ بِقيةُ بن الْوحدثَنا: وحدثَنا أَحمد بن الْفَرِج الِْحمِصي، قَالَ

 ِبياِلٍك، أَنّ النِن مِس بأَن نٍد، عيِن زاِم بِهش ناِحٍد، �عٍل وساِئِه ِبغلَى ِنسع طُوفكَانَ ي 
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  . وِءِنساِئِه ِبغسٍل واِحٍد، يعاِرض هِذِه اَألخبار ِفي ِإجياِب الْوض: زاد بِقيةُ
622 619 ِبياٍس، أَنّ النبِن عِن ابكَةَ، علَيِن أَِبي مِن ابع ،وبِديثُ أَيح � ِمن جرخ 

اٍم، فَِقيلَ لَهِبطَع الِء فَأُِتيأُ؟ قَالَ: الْخضوالِة، ِإنْ : أَال تِإلَى الص توِء ِإذَا قُمضِبالْو تا أُِمرمِإن
  يحا ِعند أَهِل التمِييِزكَانَ صِح
 طَاف � ابن علَيةَ، عن حميٍد، عن أَنٍس، أَنّ النِبي حدثَنا:  حدثَنا الزعفَراِني، قَال623َ

  . علَى ِنساِئِه ِفي لَيلٍَة ِبغسٍل واِحٍد
   

غَياِل واالغِْتس دي ِعنرعِة التاحِإب ابِرِه، ب  
  وبيان حظر النظر ايل الفرج

أنبا معمر، عن :  عبد الرزاِق، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن يوسف السلَِمي، قَال624َ
وقَالَ : ا ِمنها، قَالَ فَذَكَر أَحاِديثً�هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ، عن محمٍد : هماِم بِن منبٍه، قَالَ

كَانت بنو ِإسراِئيلَ يغتِسلُونَ عراةً ينظُر بعضهم ِإلَى سوَءِة بعٍض، وكَانَ : �رسولُ اللَِّه 
فَذَهب : ، قَالَواللَِّه ما يمنع موسى أَنْ يغتِسلَ معنا ِإال أَنه آدر: موسى يغتِسلُ وحده، فَقَالُوا

ثَوِبي : فَجمح ِفي أَثَِرِه ويقُولُ: مرةً يغتِسلُ فَوضع ثَوبه علَى حجٍر، فَفَر الْحجر ِبثَوِبِه، قَالَ
سى ِمن واللَِّه ما ِبمو: حجر ثَوِبي حجر، حتى نظَرت بنو ِإسراِئيلَ ِإلَى سوَءِة موسى، فَقَالُوا

واللَِّه : بأٍْس، فَقَام الْحجر بعدما نظَروا ِإلَيِه فَأَخذَ ثَوبه فَطَِفق ِبالْحجِر ضربا، فَقَالَ أَبو هريرةَ
  . ِإنه ندبا ِبالْحجِر ِستةٌ أَو سبعةٌ أَثَر ضرِب موسى 

 ابن جريٍج، عن حدثَنا:  حجاج، قَالَحدثَنا: صيِصي، قَالَ حدثَنا أَبو حميٍد الِْم625
 �لَما بِنيِت الْكَعبةُ ذَهب النِبي : سِمعت جاِبر بن عبِد اللَِّه، يقُولُ: عمِرو بِن ِديناٍر، قَالَ

بةَ، فَقَالَ الْعارقُالِن الِْحجني اسبالْعو ِبيِللن ِة، : �اسارالِْحج ِمن ِتكقَبلَى رع كارلْ ِإزعاج
ِإزاِري ِإزاِري، فَشد علَيِه : فَفَعلَ فَخر ِإلَى اَألرِض وطَمحت عيناه ِإلَى السماِء، ثُم قَام فَقَالَ

ع نع ،ِريبالد اقحا ِإسثَندح ،هارٍج، قَالَِإزيرِن جِن اباِق، عزِد الراٍر : بِدين نو برمِني عربأَخ
  . ِبِمثِْلِه

 روح بن حدثَنا:  حدثَنا ابن الْجنيِد، والصاِئغُ، والصغاِني، وعِلي بن سهٍل، قَالُوا626
سِمعت جاِبر بن :  عمرو بن ِديناٍر، قَالَحدثَنا:  ِإسحاق، قَالَ زكَِريا بنحدثَنا: عبادةَ، قَالَ

 ِبيثُ، أَنَّ الندحِد اللَِّه يبع� اسبالْع فَقَالَ لَه ،هارِه ِإزلَيعِة وبةَ ِللْكَعارالِْحج مهعقُلُ منكَانَ ي 
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همع :ح أَِخي لَو نا ابِة، قَالَيارونَ الِْحجد كيِكبنلَى مع هلْتعفَج كارِإز لَى : لَلْتع لَهعفَج
  . فَما رِئي بعد ذَِلك الْيوِم عريانا: منِكبيِه فَسقَطَ مغِشيا علَيِه، قَالَ

:  ِإبراِهيم بن ِزياٍد سبالنُ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا ابن أَِبي الدنيا، والْمرثَِدي، قَاال627
 حدثَنا: وحدثَنا محمد بن ِإبراِهيم، والنهرِتِريي، قَاال)  ح( يحيى بن سِعيٍد اُألمِويحدثَنا

أَخبرِني أَبو :  عثْمانُ بن حِكيٍم، قَالَثَناحد:  أَِبي، قَالَحدثَنا: سِعيد بن يحيى اُألمِوي، قَالَ
أَقْبلْت ِبحجٍر أَحِملُه ثَِقيٍل وعلَي : أُمامةَ بن سهِل بِن حنيٍف، عِن الِْمسوِر بِن مخرمةَ، قَالَ

 أضعه حىت بلغت إىل موضعه، فَانحلَّ ِإزاِري، ومِعي الْحجر مل أستطع أن: ِإزار خِفيف، قَالَ
  . ارِجع ِإلَى ثَوبِك فَخذْه وال تمشوا عراةً: �فقال رسولُ اللَِّه 

 أَبو أُسامةَ، عِن الْوِليِد حدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن عبِد الْحِميِد الْحاِرِثي الْكُوِفي، قَال628َ
 بِن أَِبي ِهنٍد، أَنَّ أَبا مرةَ مولَى عِقيِل بِن أَِبي طَاِلٍب حدثَه، أَنَّ أُم هاِنٍئ بِن كَِثٍري، عن سِعيِد

، ِفي �ِبنت أَِبي طَاِلٍب حدثَته، أَنَّ عِلي بن أَِبي طَاِلٍب دخلَ علَيها وهو مع رسوِل اللَِّه 
فَوجد ِعنِدي رجلَيِن ِمن أَهِل زوِجي قَد فَرا ِإلَي فَأَراد أَنْ :  قَالَتغَزوِة الْفَتِح ِبمكَّةَ،

وذَكَر الْحِديثَ، ثُم سِكب لَه غُسلٌ فَسترته ابنته فَاِطمةُ ِبثَوِبِه، فَلَما اغْتسلَ ....... يقْتلَهما
ِبِه، ثُم فحالْتو ذَهىأَخحض ذَِلكاٍت ودجانَ سلَّى ثَمفَص قَام  .  

:  ابن أَِبي فُديٍك، قَالَحدثَنا:  عِلي بن الْمِديِني، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال629َ
 أَسلَم، عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي حدثَِني زيد بن:  الضحاك بن عثْمانَ اَألسِدي، قَالَحدثَنا

ال ينظُِر الرجلُ ِإلَى عريِة الرجِل، وال : �قَالَ رسولُ اللَِّه : سِعيٍد الْخدِري، عن أَِبيِه، قَالَ
 ِفي ثَوٍب واِحٍد، وال تفِْضي تنظُِر الْمرأَةُ ِإلَى عريِة الْمرأَِة، وال يفِْضي الرجلُ ِإلَى الرجِل

الْمرأَةُ ِإلَى الْمرأَِة ِفي ثَوٍب واِحٍد، رواه زيد بن الْحباِب، عن الضحاك ِبنحِوِه ِإلَى عورِة 
  . الرجِل
   

ا يف إناء واحد، والدليل باب اِإلباحِة ِللرجِل أَنْ يغتِسلَ ِبفَضِل ماِء الْمرأَِة واالغتسال معه
  علي إبطال توقيت املاء يف الغسل، وإباحة اغتسال اجلماعة من احلوض واألوقه وغريها

أَخبرِني عمرو بن ِديناٍر، :  حجاج، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو حميٍد الِْمصيِصي، قَال630َ
أَخبرِني ابن عباٍس أَخبره، أَنّ النِبي : ى باِلي أَنَّ أَبا الشعثَاِء، قَالَِعلِْمي والَِّذي يخطُر علَ: قَالَ
  ......  كَان يغتِسلُ ِبفَضِل ميمونةَ�



com.wordpress.masgunku.www  
 

164 

ن  ابحدثَنا:  حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ اَألحمِسي، وعبد الرحمِن بن ِبشٍر، قَاال631
أَنَّ : أَخبرتِني ميمونةُ: عيينةَ، عن عمِرو بِن ِديناٍر، عن جاِبِر بِن زيٍد، عِن ابِن عباٍس، قَالَ

 ِبيالن�ِسيمذَا لَفْظُ اَألحهاِحٍد واٍء وِإن ِمن ِهيلَ وساغْت  .  
وحدثَنا )  ح(أنبا سفْيانُ:  الشاِفِعي، قَالَحدثَنا: قَالَ حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، 632

: أنبا عمٍرو، قَالَ:  سفْيانُ، قَالَحدثَنا:  الْحميِدي، قَالَحدثَنا: الرِبيع، وابن أَِبي مسرةَ، قَاال
بع ناب ِمعس هثَاِء، أَنعو الشِني أَبربقُولُأَخاٍس، ي : ِسلُ ِهيتغت تا كَانهةُ أَنونميِني مثَتدح

 ِبيالنانُ�وفْيةَ، قَالَ سرسأَِبي م ناب اداِحٍد، زاٍء وِإن ِبِه :  ِمن بجعكَانَ ي ادنذَا اِإلسه
ِصيلَهوى تهتاش هكَأَن ،تِمعِني سربةُ، أَخبعش .  

: حدثَِني ابن أَِبي فُديٍك، قَالَ:  حدثَنا عبد اللَِّه بن عبِد الْحِميِد الْقُرِشي ِبالرقَِّة، قَال633َ
ا قَالَتهةَ، أَناِئشع نِن الْقَاِسِم، عٍد، عيمح نب ِني أَفْلَحربولُ اللَِّه : أَخسكَانَ ر�تغا نأَنِسلُ  و

  . ِمن ِإناٍء واِحٍد تختِلف ِفيِه أَيِدينا ِمن الْجنابِة
أَخبرِني أَفْلَح بن حميٍد : أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال634َ

ِإني :  تقُولُ�ِمعت عاِئشةَ زوج النِبي س: اَألنصاِري، أَنه سِمع الْقَاِسم بن محمٍد، يقُولُ
 ِمن ِإناٍء واِحٍد تختِلف أَيِدينا ِفيِه وتلْتِقي، رواه وِكيع، عن �كُنت َألغْتِسلُ أَنا ورسولُ اللَِّه 

  . ِمن الْجنابِة: أَفْلَح، فَقَالَ
 حدثَنا:  يحيى بن صاِلٍح الْوحاِظي، قَالَحدثَنا: مِصي، قَالَ حدثَنا أَبو حميٍد الِْح635

معاِويةُ بن سالٍم، عن يحيى ابِن أَِبي كَِثٍري، عن أَِبي سلَمةَ، أَخبرته زينب ِبنت أُم سلَمةَ، أَنها 
  .  ِمن ِإناٍء واِحٍد ِمن الْجنابِة�أَغْتِسلُ أَنا ورسولُ اللَِّه كُنت : سِمعت أُم سلَمةَ، تقُولُ

 حدثَنا:  ِهشام، قَالَحدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَال636َ
بينما أَنا :  زينب، عن أُم سلَمةَ، قَالَتحدثَتِني: حدثَِني أَبو سلَمةَ، قَالَ: يحيى، قَالَ

، يغتِسالِن ِمن � وذَكَر الْحِديثَ، وكَانت ِهي ورسولُ اللَِّه �مضطَِجعةٌ مع رسوِل اللَِّه 
  . ِإناٍء واِحٍد ِمن الْجنابِة

   
  ِجماِع ِإذَا لَم ينِزلْ، باب ِذكِْر ِإباحِة ترِك االغِْتساِل ِمن الْ

  وما يعارضه من األخبار الدالة علي إجياب االغتسال من مس اخلتان اخلتان وإن مل يرتل
 ِإسماِعيلُ، عن شِريِك بِن حدثَنا:  عِلي بن حجٍر، قَالَحدثَنا:  حدثَِني أَِبي، قَال637َ
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محِد الربع نِمٍر، عأَِبيِه، قَالَأَِبي ن نع ،ِريدِعيٍد الْخِن أَِبي سوِل اللَِّه : ِن بسر عم تجرخ
 علَى باِب ِعتبانَ � يوم االثْنيِن ِإلَى قُباَء حتى ِإذَا كُنا ِفي بِني ساِلٍم وقَف رسولُ اللَِّه �

يا رسولَ : أَعجلْنا الرجلَ، فَقَالَ ِعتبانُ: � رسولُ اللَِّه فَصرخ ِبِه فَخرج يجر ِإزاره، فَقَالَ
ِإنما الْماُء : �اللَِّه، أَرأَيت الرجلُ يعجلَ عِن امرأَِتِه ولَم يمِن، ماذَا علَيِه؟ فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

 زهير بن حدثَنا:  أَبو عاِمٍر الْعقَِدي، قَالَحدثَنا: ، قَالَِمن الْماِء، حدثَنا عمار بن رجاٍء
 ِبيأَِبيِه، أَنّ الن نِعيٍد، عِن أَِبي سِن بمحِد الربع نِمٍر، عِن أَِبي نِريِك بش نٍد، عمحقَالَ�م  :

ِإال أَن هوحن ذَكَراِء، والْم اُء ِمنقَالَالْم قَالَ: ه ،اِنيغا الصثَندانُ، حبِعت نا: أَيثَندح نب ميعن 
 � عبد الْعِزيِز بن محمٍد، عن شِريِك بِن أَِبي نِمٍر ِبِإسناِدِه، سِمعت النِبي حدثَنا: حماٍد، قَالَ

  . الْماُء ِمن الْماِء : يقُولُ
أَخبرِني شعبةُ، عِن الْحكَِم، :  حجاج، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال638َ

، مر علَى رجٍل ِمن �عن ذَكْوانَ أَِبي صاِلٍح، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، أَنّ رسولَ اللَِّه 
رِه فَخلَ ِإلَيساِر فَأَرصفَقَالَاَألن ،قْطُري هأْسرو قَالَ: ج ،اكلْنجا أَعلَّنولَ اللَِّه، : لَعسا ري معن

  . ِإذَا أُعِجلْت أَو أُقِْحطْت فَال غُسلَ علَيك، وعلَيك الْوضوُء: قَالَ
639ٍد ممحم نب دمأَح وه يِصيٍد الِْمصيمو حا أَبثَنداِشٍم، قَالَ حِني هلَى با: وثَندح 

حدثَِني أُبي بن كَعٍب، عِن : حجاج، حدثَِني ِهشام بن عروةَ، عن أَِبيِه، عن أَِبي أَيوب، قَالَ
 ِبيِن؟ قَالَ:  أنه قال�النمي لَملَ وا فَأَكْسندأَح عامِإنْ ج تأَيِئلَ أَرس ِبيا : � النِسلْ مغِلي

  . مس الْمرأَةَ ِمنه ولْيتوضأْ، وكَانَ أَبو أَيوب يفِْتي ِبهذَا، عن أُبي بِن كَعٍب
 شيبانُ، عن حدثَنا:  الْحسن بن موسى اَألشيب، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال640َ

ي ِنيهاِلٍد الْجخ نب ديأَنَّ ز ،هرباٍر أَخسي نطَاَء بةَ، أَنَّ علَمأَِبي س نِن أَِبي كَِثٍري، عى بيح
قَالَ أَرأَيت ِإذَا جامع الرجلُ امرأَته ولَم يمِن؟ فَ: قُلْت: أَخبره، أَنه سأَلَ عثْمانَ بن عفَّانَ، قَالَ

  . �سِمعته ِمن رسوِل اللَِّه : يتوضأُ كَما يتوضأُ ِللصالِة ويغِسلُ ذَكَره، وقَالَ عثْمانُ: عثْمانُ
  أَبو معاِويةَ، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، عن أَِبيحدثَنا:  حدثَنا الْعطَاِرِدي، قَال641َ

عِن الرجِل يِصيب ِمن الْمرأَِة، ثُم : �سأَلْت رسولَ اللَِّه : أَيوب، عن أُبي بِن كَعٍب، قَالَ
  . يغِسلُ ما أَصاب ِمنها، ثُم يتوضأُ ويصلِّي: يقِْحطُ؟ قَالَ
 عبد حدثَنا:  أَبو سلَمةَ الِْمنقَِري، قَالَدثَناح:  حدثَنا حمدانُ بن عِلي الْوراق، قَال642َ

أَخبرِني حسين الْمعلِّم، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، عن أَِبي سلَمةَ، عن عطَاِء بِن : الْواِرِث، قَالَ
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ثْمانَ بن عفَّانَ عِن الرجِل يجاِمع امرأَته فَال سأَلْت ع: يساٍر أَخبره، عن زيِد بِن خاِلٍد، قَالَ
وسأَلْت : ، قَالَ�سِمعته ِمن رسوِل اللَِّه : لَيس ِمنه ِإال الْوضوُء، وقَالَ عثْمانُ: ينِزلُ؟ قَالَ

يأُبِد اللَِّه، ويبع نةَ بطَلْحاِم، ووالْع نب ريبالزٍب، فَقَالُوا ِمثْلَ ذَِلككَع نب  .  
643 ،الْفَاِرِسي فوسو يأَباٍر، ويس نب اقحِإسو ،ِقيِقيِلِك الدِد الْمبع نب دمحا مثَندح 

ةُ، ومطَر، كالمها عِن  قَتادحدثَنا:  همام، قَالَحدثَنا:  عمرو بن عاِصٍم، قَالَحدثَنا: قَالُوا
ِإذَا قَعد بين شعِبها اَألربِع : �قَالَ رسولُ اللَِّه : الْحسِن، عن أَِبي راِفٍع، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

  . وأَجهد نفْسه، فَقَد وجب الْغسلُ
:  معاذُ بن ِهشاٍم، قَالَحدثَنا:  أَِبي بكٍْر، قَالَ محمد بنحدثَنا:  حدثَنا يوسف، قَال644َ

:  قَالَ� أَِبي، عن قَتادةَ، ومطٍَر، عِن الْحسِن، عن أَِبي راِفٍع، عن أَِبي هريرةَ، عِن النِبي حدثَنا
 ا، فَقَدهدهج ِع، ثُمبا اَألرِبهعش نيب لَسطٍَرِإذَا جِديِث مِفي حلُ، وسالْغ بجو : ِإنْ لَمو

  . ينِزلْ
 شعبةُ، وِهشام، عن حدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال645َ

ِن النةَ، عريرأَِبي ه ناِفٍع، عأَِبي ر نِن، عسِن الْحةَ، عادقَت ا :  قَالَ�ِبيِبهعش نيب دِإذَا قَع
أَنزلَ أَو : وزاد حماد بن سلَمةَ ِفي هذَا الْحديث: اَألربِع، ثُم اجتهد فَقَد وجب الْغسلُ، قَالَ
 ِهشام، حدثَنا: وأَبو نعيٍم، قَاال عبد الصمِد، حدثَنا: لَم ينِزلْ، حدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ

  .  شعبةُ، عن قَتادةَ ِبنحِوِهحدثَنا: ووهب بن جِريٍر، قَاال
 حدثَنا أَيوب بن ِإسحاق بِن ساِفِري، ومحمد بن ِإسماِعيلَ الترِمِذي أبو إمساعيل، 646

 حميد حدثَنا:  ِهشام بن حسانَ، قَالَحدثَنا: محمد بن عبِد اللَِّه اَألنصاِري، قَالَ حدثَنا: قَاال
كُنا جلُوسا فَذَكَروا ما يوِجب الْغسلَ، فَقَالَ : بن ِهالٍل، عن أَِبي بردةَ، عن أَِبي موسى، قَالَ

هالْم ِمن رضح نماِجِرين : بجو انَ فَقَدانُ الِْختالَطَ الِْختخ انَ أَوانُ الِْختالِْخت سِإذَا م
أَنا آِتيكُم ِبالْخبِر، : ال، حتى يدِفق، فَقَالَ أَبو موسى: الْغسلُ، وقَالَ من حضر ِمن اَألنصاِر

ال : ِإني أُِريد أَنْ أَسأَلَِك عن شيٍء وأَنا أَستحِيي؟ فَقَالَت: الَفَقَام ِإلَى عاِئشةَ فَسلَّم، ثُم قَ
ما : قُلْت: تستحِي أَنْ عن شيٍء كُنت ساِئال عنه أُمك الَِّتي ولَدتك، فَِإنما أَنا أُمك، قَالَ

ِإذَا جلَس بين : �ِبِري سقَطْت، قَالَ رسولُ اللَِّه علَى الْخ: يوِجب الْغسلَ؟ فَقَالَت عاِئشةُ
  . شعِبها اَألربِع ومس الِْختانُ الِْختانَ فَقَد وجب الْغسلُ 

حدثَِني ِعياض بن عبِد : أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال647َ
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أَخبرتِني أُم كُلْثُوٍم، عن عاِئشةَ، أَنَّ :  الْقُرِشي، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَاللَِّه
 عِن الرجِل يجاِمع أَهلَه، ثُم يكِْسلُ هلْ علَيِه ِمن غُسٍل؟ وعاِئشةُ �رجال سأَلَ رسولَ اللَِّه 

ولُ اللَِّه جسةٌ، فَقَالَ رِسلُ: �اِلستغن ِذِه، ثُمها وأَن لُ ذَِلكي َألفْعِإن .  
أنبا سِعيد بن أَِبي :  يِزيد بن هارونَ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو عِلي الزعفَراِني، قَال648َ

، عِن الْمرأَِة ترى ِفي مناِمها �أَنَّ أُم سلَيٍم سأَلْت رسولَ اللَِّه عروبةَ، عن قَتادةَ، عن أَنٍس، 
: ِإذَا رأَت ذَِلك الْمرأَةُ فَلْتغتِسلْ، فَقَالَت أُم سلَمةَ: �ما يرى الرجلُ؟ فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

قَالَتو ،تييحتاسذَا : وكُونُ هي ولُ اللَِّه أَوسولَ اللَِّه؟ فَقَالَ رسا ركُونُ : �يي نأَي فَِمن ،معن
 ههبأَش قبس ال أَوا عِهمأَي فَِمن ،فَرأَص ِقيقأَِة رراُء الْممو ،ضيِل غَِليظٌ أَبجاَء الر؟ ِإنَّ مهبالش

 سِعيد بن أَِبي حدثَنا:  محمد بن بكٍْر، قَالَحدثَنا:  الْوراق، قَالَالْولَد، حدثَنا أَبو عبيِد اللَِّه
لَدكُونُ الْوي هال فَِمنع أَو قباٍء سم فَأَي ،اِدِه ِمثْلَهناِلٍك ِبِإسِن مِس بأَن نةَ، عادقَت نةَ، عوبرع .  

649اِهيمرا ِإبثَندقَاال ح ،اِبِريى السيحي نب دمأَحوٍق، وزرم نا:  بثَندح نب رمع 
حدثَِني :  ِإسحاق بن عبِد اللَِّه بِن أَِبي طَلْحةَ، قَالَحدثَنا:  ِعكِْرمةُ، قَالَحدثَنا: يونس، قَالَ
يا رسولَ اللَِّه، الْمرأَةُ : ، فَقَالَت، وعاِئشةُ ِعنده�رسوِل اللَِّه جاَءت أُم سلَيٍم ِإلَى : أَنس، قَالَ

يا : ترى ما يرى الرجلُ ِفي الْمناِم فَترى ِمن نفِْسها ما يرى الرجلُ ِمن نفِْسِه، فَقَالَت عاِئشةُ
بلْ أَنِت تِربت يِمينِك، نعم، فَلْتغتِسلْ : ينِك، فَقَالَ ِلعاِئشةَأُم سلَيٍم فَضحِت النساَء تِربت يِم

ذَِلك أَتٍم ِإذَا رلَيس ا أُمي .  
 محمد بن كَِثٍري، عِن اَألوزاِعي، عن ِإسحاق بِن حدثَنا:  حدثَنا أَبو اَألزهِر، قَال650َ
ِد اللَِّه بباِلٍك، قَالَعِن مِس بأَن نةَ، عِن أَِبي طَلْح : ِبيلَى النٍم علَيس أُم لَتخد� أُم هدِعنو 

ةَ فَقَالَتلَمةَ: سلَمس أُم لُ، فَقَالَتجى الررا يا ماِمهنى ِفي مرأَةُ ترولَ اللَِّه، الْمسا ري : تِربت
بلْ أَنِت تِربت يداِك، ِإنَّ خيركُن : �م سلَيٍم فَضحِت النساَء، فَقَالَ رسولُ اللَِّه يداِك يا أُ

: وهلْ ِللنساِء ِمن ماٍء؟ قَالَ: الَِّتي تسأَلُ عما يعِنيها، ِإذَا رأَِت الْمرأَةُ فَلْتغتِسلْ، فَقَالَت أُم سلَمةَ
معاِلنجالر قَاِئقش نا همِإن ،لَدالْو نهِبهشى يفَأَن ، .  

 حدثَنا:  حدثَنا فَضلَك الراِزي، وأَبو بكٍْر محمد بن الْحسِن بِن الْجنيِد الْفَِقيه، قَال651َ
 أَبو ماِلٍك اَألشجِعي، عن حدثَنا: ر الْواِسِطي، قَالَ صاِلح بن عمحدثَنا: داود بن رشيٍد، قَالَ
، عِن الْمرأَِة ترى ِفي مناِمها ما يرى الرجلُ �سأَلْت امرأَةَ رسوِل اللَِّه : أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ

 ِبياِمِه، فَقَالَ الننا : �ِفي ما مهِد ِإذَا كَانَ ِمنبع نب ِليا عثَندِسلْ، حتغِل فَلْتجالر كُونُ ِمني
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  .  صاِلح بن عمر ِبِإسناِدِه ِمثْلَهحدثَنا:  داود بن عمٍرو، قَالَحدثَنا: الْعِزيِز، قَالَ
 ِهشام بن عروةَ، عن حدثَنا: ، قَالَ أَبو معاِويةَحدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال652َ

ةَ، قَالَتلَمس أُم نع ،بنيز نأَِبيِه، ع : ِبيٍم ِإلَى النلَيس أُم اَءتج�ال : ، فَقَالَت ِإنَّ اللَّه
نعم، ِإذَا رأَِت : �فَقَالَ النِبي يستحِيي ِمن الْحق، فَهلْ علَى الْمرأَِة ِمن غُسٍل ِإذَا احتلَمت؟ 

قُلْتِهي وجو تطَّيِسلْ، فَغتغاَء فَلْتأَةُ؟ قَالَ: الْمرالْم ِلمتحت ولَ اللَِّه أَوسا ري : تِربت ،معن
  . يداِك فَِبم أَشبهها ولَدها

)  ح( ِهشام بن عروةَحدثَنا:  عبد اللَِّه بن نميٍر، قَالَناحدثَ:  حدثَنا أَبو اَألزهِر، قَال653َ
 ِهشام بن عروةَ، عن أَِبيِه، حدثَنا:  محمد بن ِبشٍر، قَالَحدثَنا: وحدثَنا عباس الدوِري، قَالَ

أُم نةَ، علَمس ِت أُمِبن بنيز نعةَ، قَالَتلَمس  : ِبيٍم ِإلَى النلَيس أُم اَءتج�ِإنَّ : ، فَقَالَت
 ِبي؟ فَقَالَ النتلَمتٍل ِإذَا احغُس أَِة ِمنرلَى الْملْ عفَه ،قالْح ِيي ِمنحتسال ي ِإذَا : �اللَّه ،معن

أُم ِسلْ، فَقَالَتتغاَء فَلْتأَِت الْمةَرلَمولَ اللَِّه؟ قَالَ:  سسا رأَةُ يرالْم ِلمتحلْ تهِك : وِميني تِربت
 يحيى بن سِعيٍد الْقَطَّانُ، حدثَنا: فَِبما يشِبهها ولَدها، حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن الْبصِري، قَالَ

  . ةَ ِبِإسناِدِه نحوه ِهشام بن عروحدثَنا: قَالَ
:  محمد بن بكٍْر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو عبيِد اللَِّه حماد بن الْحسِن الْوراق، قَال654َ

ِبي سلَمةَ حدثَِني ِهشام بن عروةَ، عن أَِبيِه، عن زينب ِبنِت أَ: أَخبرِني ابن جريٍج، قَالَ
 ِبيِج النوةَ زلَمس أُم نع ،هثَتدح�وِل اللَِّه : ، قَالَتسلَى رٍم علَيس أُم لَتخد�ا : ، فَقَالَتي

  . نعم، ِإذَا رأَِت الْماَء: رسولَ اللَِّه، هلْ علَى الْمرأَِة ِمن غُسٍل ِإذَا احتلَمت؟ قَالَ
655قَالَ ح ،وِريالد اسبا عثَنا: دثَندقَاِدٍم، قَالَح نب لْما:  سثَندٍب، حرح نب دمحم 

أَخبرِني عروةُ، أَنَّ عاِئشةَ أَخبرته، أَنَّ أُم سلَيٍم اَألنصاِريةَ، : عِن الزبيِدي، عِن الزهِري، قَالَ
ِهيولَ اللَِّه وسر تاِلٍك، كَلَّمِن مِس بأَن أُم �ةٌ، فَقَالَتاِلسةُ جاِئشعولَ اللَِّه، ِإنَّ : ، وسا ري

اللَّه ال يستحِيي ِمن الْحق، أَرأَيت الْمرأَةَ ترى ِفي النوِم ما يرى الرجلُ أَتغتِسلُ ِمن ذَِلك؟ 
سةُ: �ولُ اللَِّه فَقَالَ راِئشع فَقَالَت ،معن :؟ قَالَتأَةُ ذَِلكرى الْمرتلَِك أَو أُف : ِإلَي فَتفَالْت

أَرأَيت ِإذَا لَم تهِريق : تِربت يِمينِك ِمن أَين يكُونُ الشبه؟، ِقيلَ لَه: ، فَقَالَ�رسولُ اللَِّه 
:  عمي، قَالَحدثَنا:  غُسلَ ِإذًا، وقَالَ أَحمد بن عبِد الرحمِن الْوهِبي، قَالَال: الْماَء؟ قَالَ

:  ِبنحِوِه، قَالَ ابن وهٍب� يونس، عِن الزهِري، عن عروةَ، عن عاِئشةَ، عِن النِبي حدثَنا
يٍل، عِن ابِن ِشهاٍب، عن عروةَ، أَنَّ عاِئشةَ أَخبرته، أَنَّ أُم سلَيٍم وذَكَر وحدثَِني اللَّيثُ، عن عقَ
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ةَ، قَالَتاِئشِفيِه أَنَّ عو ،اهنعمِوِه وحِديثَ ِبنالْح :قُلْتا، وهلَيع لْتى : فَأَقْبرلْ تهلَِك و أُف
  . ذَِلك الْمرأَةُ؟
656أَِبيِه،  ر نةَ، عاِئدأَِبي ز نى بيحلِْت، أنبا يِن الصِد بمحم نى، عيحي نب دمحم اهو

ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عورع نِد اللَِّه، عبِن عاِفِع بسم نةَ، عبيِن شِب بعصم نع : دِعن تكُن
 ِبيالن� هأَلَتفَس أَةٌ، فَقَالَترِسلُ؟ قَالَ: امتغاَء تأَِت الْمرو تلَمتأَةُ ِإذَا احرولَ اللَِّه، الْمسا ري :

وهلْ يكُونُ الشبه ِإال كَذَِلك، ِإذَا : �تِربت يداِك، فَقَالَ رسولُ اللَِّه : نعم، فَقَالَت عاِئشةُ
جاَء الرا مهاؤال مع اِلدالْو لَدالْو هبا أَشاَءهِل مجاُء الرال مِإذَا عو ،الَهوأَخ لَدالْو هبِل أَش .  

 أَبو حدثَنا:  حدثَنا أَبو حاِتٍم محمد بن ِإدِريس، وأَبو عمر محمد بن عاِمٍر، قَال657َ
 معاِويةُ بن سالٍم، عن زيِد بِن سالٍم، أَنه سِمع أَبا سالٍم، حدثَنا: ، قَالَتوبةَ الرِبيع بن ناِفٍع

كُنت قَاِعدا ِعند :  حدثَه، قَالَ�حدثَِني أَبو أَسماَء الرحِبي، أَنَّ ثَوبانَ مولَى رسوِل اللَِّه : قَالَ
فَدفَعته دفْعةً : سالم علَيك يا محمد، قَالَ:  حبر ِمن أَحباِر الْيهوِد، فَقَالَ، فَجاَء�رسوِل اللَِّه 

ِإنما : أَال تقُولُ يا رسولَ اللَِّه، فَقَالَ الْيهوِدي: ِلم تدفَعِني؟ فَقُلْت: كَاد يصرع ِمنها، فَقَالَ
ِإنَّ اسِمي الَِّذي سماِني ِبِه أَهِلي : �ِذي سماه ِبِه أَهلُه، فَقَالَ رسولُ اللَِّه نسميِه ِباسِمِه الَّ

وِديهفَقَالَ الْي ،دمحولُ اللَِّه : مسر فَقَالَ لَه ،أَلُكأَس ؟، : �ِجئْتكثْتدٌء ِإنْ حيش كفَعني
: سلْ، فَقَالَ الْيهوِدي:  ِبعوٍد معه ِفي اَألرِض، فَقَالَ�ت رسولُ اللَِّه أَسمع ِبأُذُني، فَنكَ: قَالَ

هم ِفي الظُّلْمِة : �أَين الناس يوم تبدلُ اَألرض غَير اَألرِض والسموات؟ قَالَ رسولُ اللَِّه 
ما : فُقَراُء الْمهاِجِرين، فَقَالَ الْيهوِدي:  ِإجازةً؟ قَالَمن أَولُ الناِس: دونَ الِْجسِر، فَقَالَ

: فَما غَداؤهم علَى ِإثِْرها؟ قَالَ: ِزيادةُ كَِبِد النوِن، قَالَ: تحفَتهم ِحني يدخلُونَ الْجنةَ؟ قَالَ
ِمن عيٍن : فَما شرابهم علَيِه؟ قَالَ: ِمن أَطْراِفها، قَالَينحر لَهم ثَور الْجنِة الَِّذي كَانَ يأْكُلُ 

صدقْت ِجئْت أَسأَلُك عن شيٍء ال يعلَمه أَحد ِمن أَهِل اَألرِض ِإال نِبي : تسمى سلْسِبيال، قَالَ
أَسأَلُك عِن الْولَِد؟ : أَسمع ِبأُذُني، قَالَ: ك؟ قَالَوينفَعك ِإنْ حدثْت: أَو رجلٌ أَو رجالِن، قَالَ

ماُء الرجِل أَبيض وماُء الْمرأَِة أَصفَر، فَِإذَا اجتمعا فَعال مِني الرجِل مِني الْمرأَِة أَذْكَرا : قَالَ
أَِة مرالْم ِنيال مِإذَا عِبِإذِْن اللَِّه، ووِديهثَا ِبِإذِْن اللَِّه، قَالَ الْيِل آنجالر ِني : كِإنو قْتدص لَقَد

لَقَد سأَلَِني هذَا عِن الَِّذي سأَلَِني عنه وما ِلي ِعلْم : �لَنِبي، ثُم انصرف، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
ِه، رواه يحيى بن حسانَ، عن معاِويةَ، أَذَكَر وآنثَ، ولَم يذْكُر ِبشيٍء ِمنه حتى أَتاِني اللَّه ِب

  . أَذْكَرا وآنثَا
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باب ِصفَِة اَألواِني الَِّتي كَانَ يغتِسلُ ِمنها رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه عليه وسلم من اجلنابة 

  دهوصفة غسل رأسه من اجلنابة دون سائر جس
أنبا ابن عيينةَ، عِن الزهِري، : أنبا الشاِفِعي، قَالَ:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَال658َ

 كَانَ يغتِسلُ ِمن الْقَدِح، وهو الْفَرق، وكُنت أَغْتِسلُ �عن عروةَ، عن عاِئشةَ أَنَّ رسولَ اللَِّه 
ا وانُأَنفْياِحٍد، قَالَ ساٍء وِإن ِمن وه :قالْفَر :عثَالثَةُ آص .  

وحدثَنا يونس بن )  ح( يونس بن محمٍدحدثَنا:  حدثَنا محمد بن الْخِليِل، قَال659َ
 اللَّيثُ، عِن ابِن ِشهاٍب، عن حدثَنا: قَالَ شعيب بن اللَّيِث، ِكالهما حدثَنا: عبِد اَألعلَى، قَالَ

ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عوراللَِّه : ع ِبيِسلُ �كَانَ نأَغْت تكُنو ،قالْفَر وهِح، وِسلُ ِفي الْقَدتغي 
حمد بن الصباِح، ومحمد بن  ِمن ِإناٍء واِحٍد لَفْظُ ابِن الْخِليِل، حدثَنا م�ورسولُ اللَِّه 
أنبا معمر، عِن الزهِري، ِبِإسناِدِه ِمن ِإناٍء واِحٍد قَدر :  عبد الرزاِق، قَالَحدثَنا: مِهلٍّ، قَالَ

  .  اللَّيثُ ِبِمثِْلِهحدثَنا: وانُ، قَالَ مرحدثَنا: الْفَرِق، حدثَنا شعيب بن شعيِب بِن ِإسحاق، قَالَ
أنبا شعبةُ، عن : حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ:  حدثَنا محمد بن ِعيسى الْعطَّار، قَال660َ

ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، علَمأَِبي س نفٍْص، عِن حكِْر با: أَِبي بوها أَخأَلَهِل سغُس نِة عاعضالر ِمن 
 ِبيا ثَالثًا�النأِْسهلَى رع تبصو لَتساِع، فَاغْتِر الصاٍء قَدِبِإن تعِة، فَدابنالْج ِمن  .  

بِن معاٍذ،  عبيد اللَِّه بن معاِذ حدثَنا:  حدثَِني عبد اللَِّه بن أَحمد بِن حنبٍل، قَال661َ
 معاذُ بن معاٍذ، عن شعبةَ، عن أَِبي بكِْر بِن حفٍْص، عن أَِبي سلَمةَ، عن عاِئشةَ، حدثَنا: قَالَ
قَالَت : ِبيالن اجوأَز اللَّ�كُن دبثَِني عدِة، حفْركُونَ كَالْوى يتح ُءوِسِهنر ِمن نذُهأَخ  نِه ب

 أَبو بكٍْر اَألعين، عن حدثَنا: حدثَِني أَبو عبِد الرحمِن الْحبِلي، قَالَ: أَحمد بِن حنبٍل، قَالَ
هِن مِن بمحِد الربع نع ،ِديِنيِن الْمب ِليع نٍل، عبنِن حب دمأَح ناِز، عزٍد الْخيمح نع ،ِدي

  . معاِذ بِن معاٍذ ِبنحِوِه
 رواه شبابةُ، عن لَيٍث، عن يِزيد، عن ِعراٍك، عن حفْصةَ ِبنِت عبِد الرحمِن بِن أَِبي 662

 ِبيالنو ِسلُ ِهيتغت تا كَانها أَنهتربةَ، أَخاِئشكٍْر، أَنَّ عب�اٍد  ِفي ِإندثَالثَةَ أَم عساِحٍد ياٍء و
 ذَِلك ا ِمنقَِريب أَو  

 أَبو عاِصٍم، عن حنظَلَةَ، سِمعت الْقَاِسم بن حدثَنا:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَال663َ
ِسلُ ِفي ِحالٍب ِمثِْل هذَا،  يغت�كَانَ رسولُ اللَِّه : سِمعت عاِئشةَ، تقُولُ: محمٍد، يقُولُ
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ووصف أَبو عاِصٍم ِبيِدِه أَقَلَّ ِمن ِشبٍر ِفي ِشبٍر، فَكَانَ يأْخذُ غَرفَةً ِبكَفَّيِه فَيجعلُها علَى ِشقِِّه 
ثُم يأْخذُ غَرفَةً ِبيديِه فَيجعلُها اَأليمِن، ثُم يأْخذُ غَرفَةً أُخرى ِبكَفَّيِه فَيجعلُها علَى ِشقِِّه اَأليسِر، 

  . علَى وسِط رأِْسِه 
 ِإذَا اغْتسلَ � أَبو عاِصٍم ِبِإسناِدِه، كَانَ النِبي حدثَنا:  حدثَنا عباس الدوِري، قَال664َ

فِِّه بدأَ ِبِشق رأِْسِه اَأليمِن، ثُم اَأليسِر، ثُم أَخذَ ِمن الْجنابِة دعا ِبشيٍء نحو الِْحالِب، فَأَخذَ ِبكَ
  . ِبكَفَّيِه، فَقَالَ ِبِهما علَى رأِْسِه

 شعبةُ، عن أَِبي حدثَنا:  سِعيد بن عاِمٍر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَال665َ
 �ذُِكر غُسلُ الْجنابِة ِعند النِبي :  بِن صرد، عن جبيِر بِن مطِْعٍم، قَالَِإسحاق، عن سلَيمانَ

  . أَما أَنا فَأُفِْرغُ علَى رأِْسي ثَالثًا: فَقَالَ
 عن  وِكيع بن الْجراِح،حدثَنا:  حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ اَألحمِسي، قَال666َ

تذَاكَرنا الْغسلَ : سفْيانَ، عن أَِبي ِإسحاق، عن سلَيمانَ بِن صرد، عن جبيِر بِن مطِْعٍم، قَالَ
 ِبيالن دأِْسي ثَالثًا:  فَقَالَ�ِعنلَى رع ا فَأُِفيضا أَنأَم .  
 هشيم، عن أَِبي ِبشٍر، حدثَنا:  منصوٍر، قَالَ رواه محمد بن يحيى، عن سِعيِد بِن667

ِإنَّ أَرضنا أَرض : ، فَقَالُوا�عن أَِبي سفْيانَ، عن جاِبٍر، أَنَّ وفْد ثَِقيٍف سأَلُوا رسولَ اللَِّه 
  ي ثَالثًا أَما أَنا فَأُفِْرغُ علَى رأِْس: باِردةٌ، فَكَيف ِبالْغسِل؟ فَقَالَ

 يف غسله، وأنه ابتدأ بغسيل ميينه من اجلنابة، �بيانُ غَسِل ما ابتدأَ ِبِه رسولُ اللَِّه 
  واالبتداء بالوضوء مث غسيل اجلسد، والدليل علي أنه ال جيب علية الوضوء بعد الغسيل

حدثَِني مخرمةُ بن :  وهٍب، قَالَ ابنحدثَنا:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال668َ
 ِإذَا �كَانَ رسولُ اللَِّه : قَالَت عاِئشةُ: بكَيٍر، عن أَِبيِه، عن أَِبي سلَمةَ بِن عبِد الرحمِن، قَالَ

ماَء علَى اَألذَى الَِّذي ِبِه ِبيِميِنِه اغْتسلَ بدأَ ِبيِميِنِه فَصب علَيها ِمن الْماِء فَغسلَها، ثُم صب الْ
وغَسلَ عنه ِبِشماِلِه حتى ِإذَا فَرغَ ِمن ذَِلك، ثُم ذَكَر نحو هذَا، يعِني ِمثْلَ حِديِث ِهشام، عن 

  . أَِبيِه عن عاِئشةَ
669نب دمحمو ،اِنيرالْح داوو دا أَبنرباِب، قَالَ أَخهِد الْوبا:  عثَندٍن، حوع نب فَرعج 

 يبدأُ فَيغِسلُ يديِه، �كَانَ رسولُ اللَِّه : أنبا ِهشام بن عروةَ، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ، قَالَت: قَالَ
ي الْماِء فَيتخلَّلُ ِبِهما أُصولَ شعِرِه، حتى ِإذَا ثُم يتوضأُ وضوَءه ِللصالِة، ثُم يدِخلُ كَفَّيِه ِف

رأَى أَنه قَِد استوفَى الْبشرةَ غَرف ِبيِدِه ثَالثَ غَرفَاٍت فَصبها علَى رأِْسِه، ثُم اغْتسلَ، حدثَنا 
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 ِهشام بن عروةَ، ِبِإسناِدِه حدثَنا: ن كُناسةَ، قَالَ محمد بحدثَنا: الْحاِرثُ بن أَِبي أُسامةَ، قَالَ
  . ِللصالِة ثُم يخلِّلُ شعره ِبالْماِء، ثُم يِفيض علَيِه ثَالثًا ِبيديِه، ثُم يغتِسلُ: ِإلَى قَوِلِه
 حفْص بن ِغياٍث، عن ِهشاِم بِن عروةَ، ثَناحد:  حدثَنا أَحمد بن عبِد الْجباِر، قَال670َ

ةَ، قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نع : ِه، ثُميدِسلُ يغأَ فَيدِة بابنالْج ِمن لَهغُس لَه تعضِإذَا و تكُن
شعِر حتى يرى أَنْ قَِد استبرأَ الْبشرةَ، ثُم توضأَ وضوَءه ِللصالِة، ثُم أَدخلَ أَصاِبعه ِفي أُصوِل ال

كَانَ رسولُ اللَِّه، : ثُم غَسلَ ِرجلَيِه، وقَالَت: يِفيض علَى ساِئِر جسِدِه، رواه أَبو معاِويةَ، فَقَالَ
  . غَسلُ الرجلَيِن: يِثِهماورواه عِلي بن مسِهٍر، وابن نميٍر ولَيس ِفي حِد

بيانُ دلِْك الشماِل ِباَألرِض بعد غَسِل الْفَرِج، وغسيل الرجلني يف الوضوء بعد غسل 
اجلسد بعد أن ينحي مقامه، والدليل علي إباحة القيام من مقعده بني وضوء وقعوده يف مكان 

ديل بعد الغسل، وبيان االبتداء بغسيل ميينه آخر المتام وضوئه، والترغيب يف ترك املسح باملنا
  يصب علية بشماله

 محمد بن فُضيٍل، عِن اَألعمِش، عن حدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن عبِد الْجباِر، قَال671َ
 �قَربت ِلرسوِل اللَِّه : قَالَتساِلِم بِن أَِبي الْجعِد، عن كُريٍب، عِن ابِن عباٍس، عن ميمونةَ، 

ِب، قَالَتِبالثَّو هترتسِة وابنالْج ال ِمنغُس : ِه، ثُميدلَ يساِء فَغاِإلن ِه ثَالثًا ِمنيدلَى يع بفَص
أَو ِبالْحاِئِط، ثُم مضمض صب ِبيِميِنِه علَى ِشماِلِه فَغسلَ فَرجه، ثُم مسح يديِه ِباَألرِض 

واستنشق وغَسلَ وجهه وِذراعيِه، ثُم أَفَاض الْماَء علَى رأِْسِه وعلَى ساِئِر جسِدِه، ثُم تنحى 
   .فَغسلَ قَدميِه، ثُم ناولْته الِْمنِديلَ ينشف وجعلَ ينفُض عنه الْماَء

وحدثَنا عِلي بن )  ح( وِكيعحدثَنا:  حدثَنا اَألحمِسي، وعِلي بن حرٍب، قَال672َ
 أَبو معاِويةَ، عِن اَألعمِش، عن ساِلٍم، عن أَِبي الْجعِد، عن كُريٍب، عِن حدثَنا: حرٍب، قَالَ

ميم ناٍس، عبِن عاباِرِث، قَالَتِت الْحةَ ِبنوِل اللَِّه : ونسِلر تعضو� لَ ِمنسال فَاغْتغُس 
الْجنابِة فَأَكْفَأَ اِإلناَء ِبيِميِنِه علَى يساِرِه فَغسلَ كَفَّيِه، ثُم أَدخلَ يده ِفي اِإلناِء فَأَفَاض علَى 

 اَألرِض أَو ِبالْحاِئِط، ثُم تمضمض واستنشق وغَسلَ وجهه فَرِجِه، ثُم دلَك يده علَى
وِذراعيِه، ثُم أَفَاض الْماَء علَى رأِْسِه ثَالثًا، ثُم أَفَاض علَى ساِئِر جسِدِه، ثُم تنحى فَغسلَ 

ِكيعو ادِه، زلَيِن: ِرجعٍب يِبثَو هتيكَذَافَأَتِدِه هِديِل، فَقَالَ ِبييِه، قَالَ : ي ِبالِْمندِني رعي
ِسيماَء: اَألحالْم فُضنِني يعكَذَا، يِدِه هقُولُ ِبيلَ يعجو هدٍب فَرِبثَو هتيفَأَت .  
وحدثَنا أَحمد بن )  ح(ِحماِني أَبو يحيى الْحدثَنا:  حدثَنا الْعباس بن محمٍد، قَال673َ



com.wordpress.masgunku.www  
 

173 

 حفْص، ِكالهما عِن اَألعمِش، عن ساِلٍم، عن كُريٍب، عِن ابِن حدثَنا: عبِد الْجباِر، قَالَ
ةَ، قَالَتونميم ناٍس، عبغَ: عِة فَأَفْرابنالْج ال ِمنوِل اللَِّه غُسسِلر تعضا، ولَهسِميِنِه فَغلَى يع 

ثُم أَفْرغَ ِبيِميِنِه علَى يساِرِه فَغسلَها، ثُم أَفْرغَ ِبيِميِنِه علَى يساِرِه فَغسلَ فَرجه، ثُم ضرب ِبيِدِه 
وضوَءه ِللصالِة، ثُم أَفْرغَ علَى الْحاِئِط، فَدلَكَها، ثُم توضأَ : علَى اَألرِض، وقَالَ أَبو يحيى

 هلْتاوِه فَنلَيلَ ِرجسِلِه فَغستغم ى ِمنحنت ِدِه، ثُمساِئِر جلَى سع ِدِه ثَالثًا، ثُمأِْسِه ِبيلَى راَء عالْم
  . ٍص، وحِديثُ أَِبي يحيى قَِريب ِمنه الِْمنِديلَ فَلَم يأْخذْه وجعلَ ينفُض ِبيديِه، وهذَا لَفْظُ حفْ

   
  باب ِإباحِة ترِك نقِْض ضفِْر الرأِْس ِفي الْغسِل ِمن الْجنابِة

 حدثَنا:  يِزيد بن هارونَ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا عِلي بن شيبةَ، بغداِدي ِبِمصر، قَال674َ
أنبا الثَّوِري، عن أَيوب بِن : أنبا عبد الرزاِق، قَالَ: وحدثَنا ِإسحاق الدبِري، قَالَ)  ح(سفْيانُ

ةَ، قَالَتلَمس أُم ناِفٍع، عِن رِد اللَِّه ببع نع ،ِريقْبِعيٍد الْمِن أَِبي سِعيِد بس نى، عوسم :قُلْت :
ال ِإنما يكِْفيِك أَنْ تأْخِذي : لَ اللَِّه، ِإني أَشد ضفْر رأِْسي أَفَأَنقُضه ِللْجنابِة؟ فَقَالَيا رسو

ِبكَفَّيِك ثَالثُ حثَياٍت، ثُم تصبني علَى ِجلِْدِك الْماَء فَتطَهِري، وهذَا لَفْظُ عبِد الرزاِق، ولَفْظُ 
ِزيدِل؟ فَقَالَ: يسالْغ دِعن هقُضلَى : أَفَأَنا عهفِْرِغيناٍء تم اٍت ِمنثَيكِْفيِك ثَالثُ حا يمال ِإن

  . رأِْسِك
 حدثَنا: وحدثَنا عمار بن رجاٍء، قَالَ)  ح( الشاِفِعيحدثَنا:  حدثَنا الرِبيع، قَال675َ
،ِدييما:  قَالَالْحثَندح نع ،ِريقْبِعيٍد الْمِن أَِبي سِعيِد بس نى، عوسِن مب وبأَي نانُ، عفْيس 

ةَ، قَالَتلَمس أُم ناِفٍع، عِن رِد اللَِّه ببولَ اللَِّه : عسر أَلْتس�فَقُلْت ، : يفْرض دأَةٌ أَشري امِإن
أِْسي أَفَأَنر ِبيِة؟ فَقَالَ النابنِل الْجسِلغ هأِْسِك ثَالثَةَ : �قُضلَى رِثي عحكِْفيِك أَنْ تا يمال ِإن

فَِإذَا أَنِت قَد طَهرِت، رواه أَيوب : حثَياٍت ِمن ماٍء، ثُم تِفيِضي علَيِك الْماَء فَتطَهِري، أَو قَالَ
 ،اقحِإس نقَالَب ،ِديع نا بكَِريا زثَندا: حثَندِن الْقَاِسِم، قَالَحِح بور نٍع، عيرز نب ِزيدي  :

أَفَأَحلُّه فَأَغِْسلُه ِمن الْجنابة؟ ولَم يذْكُِر :  أَيوب بن موسى، ِبهذَا اِإلسناِد، فَقَالَحدثَنا
  . الْحيضةَ
  نُ نزوِل التيمِم، والدِليلُ علَى أَنَّ تراب اَألرِض كُلِّها طَهور ِإذَا مل يوجد ماءبيا

 الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن عبِد حدثَنا:  حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ السلَِمي، قَال676َ
 ِفي بعِض أَسفَاِرِه �خرجنا مع رسوِل اللَِّه : يِه، عن عاِئشةَ، قَالَتالرحمِن بِن الْقَاِسِم، عن أَِب
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 علَى الِْتماِسِه، �حتى ِإذَا كُنا ِبالْبيداِء أَو ِبذَاِت الْجيِش انقَطَع ِعقِْدي، فَأَقَام رسولُ اللَِّه 
لَى موا عسلَيو هعم اسالن أَقَامو ِضييِق ردكٍْر الصِإلَى أَِبي ب اسى الناٌء، فَأَتم مهعم سلَياٍء و

 وِبالناِس ولَيسوا علَى �أَال ترى ِإلَى ما صنعت عاِئشةُ، أَقَامت ِبرسوِل اللَِّه : اللَّه عنه، فَقَالُوا
 واِضع رأْسه علَى فَِخِذي، �فَجاَء أَبو بكٍْر ورسولُ اللَِّه : شةُماٍء ولَيس معهم ماٌء، قَالَت عاِئ

 والناس ولَيسوا علَى ماٍء، ولَيس معهم ماٌء؟ قَالَت �حبسِت رسولَ اللَِّه : قَد نام، فَقَالَ
ه أَنْ يقُولَ، وجعلَ يطْعنِني ِفي خاِصرِتي فَال يمنعِني فَعاتبِني أَبو بكٍْر، وقَالَ ما شاَء اللَّ: عاِئشةُ

، حتى أَصبح علَى غَيِر � علَى فَِخِذي، فَنام رسولُ اللَِّه �التحرك ِإال مكَانُ رسوِل اللَِّه 
، فَقَالَ  ]43سورة النساء آية [}وا صِعيدا طَيبافَتيمم{: ماٍء، فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ آيةَ التيمم

فَبعثْنا الْبِعري الَِّذي كُنت علَيِه، : ما ِهي ِبأَوِل بركَِتكُم يا آلَ أَِبي بكٍْر، قَالَت: أُسيد بن حضيٍر
أنبا مطَرف، والْقَعنِبي، عن ماِلٍك، : ، قَالَفَوجدنا الِْعقْد تحته، حدثَنا محمد بن حيويِه

  . أنبا الشاِفِعي، عن ماِلٍك ِبنحِوِه: ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، حدثَنا الرِبيع، قَالَ
: و معاِويةَ، قَالَ أَبحدثَنا:  النفَيِلي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال677َ
 عبدةُ، والْمعنى واِحد، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن حدثَنا:  عثْمانُ بن أَِبي شيبةَ، قَالَوحدثَنا

ةَ، قَالَتاِئشع نولُ اللَِّه : أَِبيِه، عسثَ رعِفي طَ�ب هعا ماسأُنٍر ويضح نب ديٍة  أُسلَِب ِقالد
 ِبيِو النا أَتوٍء، فَلَمضِر ويلُّوا ِبغالةُ فَصِت الصرضةُ، فَحاِئشا عهلَّتأَض� ِه ذَِلكا ِإلَيكَوش 

لَِّه، ما نزلَ ِبِك جزاِك اللَّه خيرا فَوال: أُسيد بن حضيٍر: فَنزلَت آيةُ التيمِم، زاد النفَيِلي، فَقَالَ
  . أَمر تكْرِهينه ِإال جعلَ اللَّه ِللْمسِلِمني ولَِك ِفيِه فَرجا

 أبو حدثَنا:  حجاج بن ِمنهاٍل، أَنا سأَلْته، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن يحيى، قَال678َ
 أبو عوانة، عن أَِبي حدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا: بن حِبيٍب، قَالَوحدثَنا يونس )  ح(عوانة

: فُضلْنا علَى الناِس ِبثَالٍث:  قَالَ�ماِلٍك اَألشجِعي، عن ِربِعي، عن حذَيفَةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
رِعلَ تجا، وِجدسا ملَن ضِعلَِت اَألرا جفُوفُنص ِعلَتجاَء، وِد الْمجن ا ِإذَا لَمورا طَها لَنهاب

  . كَصفُوِف الْمالِئكَِة
بيانُ ِصفَِة التيمِم وأَنه ضربةٌ واِحدةٌ ِبالْكَفَّيِن، ومسِح الشماِل علَى اليمني، والدليل علي 

  أنه ميسح الكف اليسري بظهر كف اليمين
سِمعت :  الْوِليد بن الْقَاِسِم الْهمداِني، قَالَحدثَنا:  حدثَنا حمدانُ بن الْجنيِد، قَال679َ

كُنا جلُوسا ِعند عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد فَسأَلَ أَبو : اَألعمش يذْكُر، عن شِقيِق بِن سلَمةَ، قَالَ
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دبى عوس؟ قَالَ:  اللَِّه، فَقَالَممميتاَء أَيالْم ِجدال يو ِنبجٍل يجقُولُ ِفي را تال، قَالَ: م : أَلَم
رماٍر ِلعملَ عقَو رولُ اللَِّه : تسا رثَنعا �بِعيِد، فَلَمِفي الص غْترماَء فَتأَِجِد الْم فَلَم تبنفَأَج 

ثُم ضرب : ِإنما كَانَ يجِزئُك أَنْ تضِرب ِبيديك اَألرض، قَالَ: ، أَخبرته، فَقَالَ�لنِبي أَتيت ا
أَلَم .: ِبِإحداهما علَى اُألخرى، ثُم مسح وجهه، ثُم مسح ِإحداهما ِباُألخرى، فَقَالَ عبد اللَِّه

فَلَم تِجدوا ماًء فَتيمموا صِعيدا {: فَما تقُولُ ِفي هِذِه اآليِة: م يقْنع ِبذَِلك؟ قَالَتر عمر لَ
لَو رخصنا لَهم ِفي ذَِلك فَوجد أَحدهم برد : فَقَالَ عبد اللَِّه ] 43سورة النساء آية [}طَيبا

ِإنما كَانَ يمنعهم ذَِلك، حدثَنا : ِإنما كَانَ يمنعهم ذَِلك؟ قَالَ: ت ِلشِقيٍققُلْ: الْماِء تيمم، قَالَ
وحدثَنا ابن الْجنيِد، )  ح( عبد الْواِحِدحدثَنا:  أَبو كَاِمٍل، قَالَحدثَنا: يِزيد بن ِسناٍن، قَالَ

:  سلَيمانُ، قَالَحدثَنا:  عبد الْواِحِد، قَالَحدثَنا: ُء بن عبِد الْجباِر، قَالَ الْعالحدثَنا: قَالَ
ِإنما كَانَ يكِْفيك أَنْ تقُولَ هكَذَا، وضرب عبد الْواِحِد ِبيِدِه :  شِقيق ِبِمثِْلِه، وقَالَحدثَنا

، ثُم مسح عبد الْواِحِد يديِه جِميعا ووجهه ضربةً � فَحكَى النِبي الْحاِئطَ مرةً واِحدةً،
  . ال : فَما كَانَ ِلعبِد اللَِّه ِإال ذَاك؟ قَالَ: واِحدةً الْكَفَّيِن والْوجه، وذَكَر ِفيِه قُلْت ِلشِقيٍق

680و أُمأَبو ،اِنيغا الصثَندةَ، قَالَ حا: يثَندلَى، قَالَحعا:  يثَندِقيٍق حش نع ،شماَألع 
يا أَبا عبِد : كُنت جاِلسا ِعند عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد، وأَِبي موسى، فَقَالَ أَبو موسى: قَالَ

أَلَم تسمع قَولَ عماٍر ِلعمر، : ال، فَقَالَ: ؟ قَالَالرحمِن الرجلُ يجِنب فَال يِجد الْماَء أَيصلِّي
 � بعثَِني أَنا وأَنت فَأَجنبت، فَتمعكْت ِبالصِعيِد، فَأَتينا رسولَ اللَِّه �ِإنَّ رسولَ اللَِّه 
جهه وكَفَّيِه واِحدةً، رواه عِلي بن حرٍب ِإنما كَانَ يكِْفيك هكَذَا، ومسح و: فَأَخبرناه، فَقَالَ

ِإنما كَانَ يكِْفيك أَنْ تقُولَ ِبيديك، وضرب ِبيديِه ضربةً : عن أَِبي معاِويةَ عِن اَألعمِش، فَقَالَ
أَفَلَم تر : يِه ووجهه، فَقَالَ عبد اللَِّهعلَى اَألرِض، ثُم مسح الشمالَ علَى الْيِمِني وظَاهر كَفَّ

ِبيديِه ِإلَى اَألرِض فَنفَض يديِه : عمر لَم يقْنع ِبقَوِل عماٍر، ورواه غَيره، عِن اَألعمِش، فَقَالَ
:  الْحسن بن عمر بِن شِقيٍق، قَالَحدثَنا: فَمسح وجهه وكَفَّيِه، حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَالَ

 اَألعمش، عن سلَمةَ بِن كُهيٍل، عن سِعيِد بِن عبِد الرحمِن بِن حدثَنا:  جِرير، قَالَحدثَنا
ما كَانَ يكِْفيك كَذَا وكَذَا، جاَء رجلٌ ِإلَى عمر، فَذَكَر الْحديث، ِإن: أَبزي، عن أَِبيِه، قَالَ

: ووضع يده ِبالصِعيِد ثُم مسح يديِه ووجهه، وذَكَر الْحِديثَ، حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، قَالَ
: عن أَِبيِه، عن عمر، قَالَ ابن نميٍر، عِن اَألعمِش، عن سلَمةَ بِن كُهيٍل، عِن ابِن أَبزي، حدثَنا

ارمع لِّ، فَقَالَ لَهأُص ا لَمرهاَء شأَِجِد الْم لَم ثُم ،تبنأَج لَو :ذْكُرا تأَم.......... ذَكَرو ،
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  . الْحِديثَ
   

  يِن، بيانُ ِإباحِة النفِْخ ِفي التيمِم قَبلَ الْمسِح ِبالْوجِه والْكَفَّ
  وبيان االبتداء فيه بالوجه مث الكفني، 

  وأن اجلنب وغريه يف الضربه الواحدة سواء
 شعبةُ، عِن حدثَنا:  آدم بن أَِبي ِإياٍس، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يِزيد بن عبِد الصمِد، قَال681َ

ِإنَّ : الرحمِن بِن أَبزي، عن أَِبيِه، أَنَّ عمار، قَالَ ِلعمرالْحكَِم، عن ذَر، عن سِعيِد بِن عبِد 
 ِبكَفَّيِه اَألرض ونفَخ ِفيِهما، ثُم �أَما يكِْفيك هكَذَا وضرب النِبي :  قَالَ�رسولَ اللَِّه 

عِن الْحكَِم، عن ذَر، : ا قَالَ يحيى الْقَطَّانُمسح ِبِهما وجهه وكَفَّيِه، ومعنى الْحِديِث، كَذَ
كَمقَالَ ِفي آِخِرِه، قَالَ الْحو ،هِمن مأَتاِمِه ومِن، ِبتمحِد الربِن عِعيِد بن سِد : عبع نثَِنيِه ابدحو

وحدثَِني سلَمةُ، عن ذَر، ِبهذَا اِإلسناِد : الرحمِن بِن أَبزي، عن أَِبيِه، ِمثْلَ حِديِث ذَر، قَالَ
 ابن نميٍر، حدثَنا: الَِّذي ذَكَر عمر،َ قَالَ عمر نولِّيك ما تولَّيت، حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، قَالَ

زِن أَبِن ابٍل، عيِن كُهةَ بلَمس نِش، عمِن اَألعقَالَع ،رمع نأَِبيِه، ع ني، ع : ثُم ،تبنأَج لَو
ارمع لِّ؟ فَقَالَ لَهأُص ا لَمرهاَء شأَِجِد الْم لَم :ذْكُرا تِديثَ...... أَمالْح ذَكَرو .  

ةَ يحدثُ، عِن سِمعت شعب:  حجاج، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يوسف بن سِعيٍد، قَال682َ
ِإني : الْحكَِم، عن ذَر، عِن ابِن عبِد الرحمِن بِن أَبزي، عن أَِبيِه، أَنَّ رجال أَتى عمر، فَقَالَ

رماًء، فَقَالَ عم أَِجد فَلَم تبنأَج :رمِلع ارملِّ، فَقَالَ عصال ت :ا أَِمريي ذْكُرا تِإذْ أَم ،ِمِننيؤالْم 
أَنا وأَنت ِفي سِريٍة فَأَجنبنا فَلَم نِجد ماًء، فَأَما أَنت فَلَم تصلِّ، وأَما أَنا فَتمعكْت ِفي التراِب 

 ِبيالن تيا أَتفَلَم ،تلَّيفَقَالَ�فَص ،لَه ذَِلك تكْ:  ذَكَرا كَانَ يمِإن ِبيالن برضو ،ِفيك� 
أنبا أَبو : ِبيديِه ِإلَى اَألرِض، ثُم نفَخ ِفيِهما ومسح ِبِهما وجهه وكَفَّيِه، حدثَنا الصغاِني، قَالَ

ِن بِن أَبزي، عن أَِبيِه،  شعبةُ، عِن الْحكَِم، عن ذَر، عِن ابٍن ِلعبِد الرحمحدثَنا: النضِر، قَالَ
كَمِديثَ: قَالَ الْحالْح ذَكَري، وزِن أَبِن بمحِد الربٍن ِلعاب ِمن هتِمعسو .  

   
  بيانُ ِإباحِة التيمِم ِبالِْجداِر ِفي الْحضِر، 

  والدليل علي إباحة التيمم عند عدم املاء وإن كان قريبا منه، 
  اف فوت وقت الصالةإذا خ
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 شعيب بن اللَّيِث، عن جعفٍَر يعِني ابن حدثَنا:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَال683َ
ت أَنا أَقْبلْ: رِبيعةَ، عن عبِد الرحمِن بِن هرمز، عن عميٍر مولَى ابِن عباٍس، أَنه سِمعه، يقُولُ

 ِبيِج النوةَ زونميلَى مواٍر مسي ناللَِّه ب دبعِن �واِرِث بِن الْحِم بهلَى أَِبي الْجا علْنخى دتح 
رجلٌ سلَّم  ِمن نحِو ِبئِْر جمٍل، فَلَِقيه �أَقْبلَ رسولُ اللَِّه : الصمِة اَألنصاِري، فَقَالَ أَبو الْجهِم

 حتى أَقْبلَ علَى الِْجداِر فَمسح ِبوجِهِه ويديِه، ثُم رد علَيِه �علَيِه فَلَم يرد رسولُ اللَِّه 
المالس .  

هدسِسلُ جغاَء يالْم دجِة ِإذَا وابنِم ِللْجميتانُ الْميب  
684ى با ِعيسثَندقَالَ ح ،دمأَح ٍل، قَالَ: نيمش نب رضأَِبي : أنبا الن نع ،فوأنبا ع

 ِفي سفٍَر فَصلَّى ِبالناِس، فَلَما �كُنا مع رسوِل اللَِّه : رجاٍء، عن ِعمرانَ بِن حصيٍن، قَالَ
ِزٍل لَمتعٍل مجِبر والِتِه ِإذَا هص فَلَ ِمنِم، فَقَالَانتلِّ ِفي الْقَوصي  : لِّيصا فُالنُ أَنْ تي كعنا مم

علَيك : �يا رسولَ اللَِّه، أَصابتِني جنابةٌ وال ماَء، فَقَالَ رسولُ اللَِّه : مع الْقَوِم؟ فَقَالَ
 ِبيالن ارس ثُم ،كِْفيكي هِعيِد، فَِإنِبالص�تا  فَاشا فُالنعد لَ ثُمزفَن ،طَشالْع اسِه النكَى ِإلَي

فَانطَلَقَا فَيلْقَياِن امرأَةً بين مزادتيِن أَو سِطيحتيِن : اذْهبا فَابتِغيا الْماَء، قَالَ: ودعا عِليا، فَقَالَ
 ِبِإناٍء فَأَفْرغَ ِفيِه � فَدعا رسولُ اللَِّه � رسوِل اللَِّه ِمن ماٍء علَى بِعٍري لَها فَجاَءا ِبها ِإلَى

اذْهب : فَسقَى واستقَى، وكَانَ آِخر ذَِلك أَنْ أَعطَى من أَصابته الْجنابةُ ِإناًء ِمن ماٍء، فَقَالَ
: وكَتب ِإلَي محمد بن يحيى بِن ضريٍس، قَالَفَأَفِْرغْه علَيك، حدثَنا أَبو اَألحوِص صاِحبنا، 

حدثَِني : سِمعت أَبا رجاٍء الْعطَاِرِدي، قَالَ:  سلْم بن زريٍر، قَالَحدثَنا:  أَبو الْوِليِد، قَالَحدثَنا
 ِفي مِسٍري، وذَكَر الْحِديثَ ِبطُوِلِه، سلْم عِزيز �ِعمرانُ بن حصيٍن، أَنه كَانَ مع رسوِل اللَِّه 

  .الْحِديِث 
  
  

  مبتدأُ ِكتاِب الْحيِض واالسِتحاضِة
  بيانُ ِإباحِة مباشرِة الْحاِئِض وبينهما ثَوب ِمن غَيِر أَنْ يقِْضي الرجلُ حاجته دون اإلزار

685ونا يثَندِبيٍب، قَالَ حح نب ا: سثَندقَالَح ،داوو دا:  أَبثَندح نةُ، عبعش 
عن منصوٍر، :  أَحمد بن عبِد الْمِلِك، قَالَحدثَنا: وحدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء، قَالَ)  ح(منصوٍر

 يأْمر ِإحدانا ِإذَا كَانت �كَانَ رسولُ اللَِّه : ، قَالَتعن ِإبراِهيم، عِن اَألسوِد، عن عاِئشةَ
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  . حاِئضا أَنْ تلْبس ثَوبا، ثُم يباِشرها
 حدثَنا: وحدثَنا الْغزي، قَالَ)  ح( يحيى بن آدمحدثَنا:  حدثَنا عباس الدوِري، قَال686َ

:  سفْيانُ، عن منصوٍر، عن ِإبراِهيم، عِن اَألسوِد، عن عاِئشةَ، قَالَتحدثَنا: ي، قَالَالِْفرياِب
 ِمن ِإناٍء واِحٍد ونحن جنباِن، وكُنت ِإذَا ِحضت أَمرِني �كُنت أَغْتِسلُ أَنا ورسولُ اللَِّه 

 ِبيالن�ِزرولُ اللَِّه  أَنْ أَتسكَانَ رِني، واِشربفَكَانَ ي � وهِجِد وسالْم ِمن هأْسر ِرجخي 
اِئضا حأَنو فَأَغِْسلُه ِكفتعم .  

 عِلي بن مسِهٍر، عِن حدثَنا: حدثَنا زكَِريا بن عِدي، قَالَ:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال687َ
 ِمن �كَانَ رسولُ اللَِّه : شيباِني، عن عبِد الرحمِن بِن اَألسوِد، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ، قَالَتال

 �فَوِر حيضِتها يأْمرها أَنْ تتِزر، ثُم يباِشرها، وأَيكُم كَانَ يمِلك ِإربه كَما كَانَ رسولُ اللَِّه 
  !. يمِلك؟ 
 حدثَنا:  عِلي بن ثَاِبٍت الدهانُ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو عمِرو بن أَِبي غَرزةَ، قَال688َ

يِه، منصور بن أَِبي اَألسوِد، عن أَِبي ِإسحاق الشيباِني، عن عبِد الرحمِن بِن اَألسوِد، عن أَِب
  .  يباِشر ِنساَءه فَوق اِإلزاِر وهن حيض�كَانَ النِبي : قَالَت عاِئشةُ: قَالَ

 أَسباطُ، عِن الشيباِني، عن عبِد اللَِّه حدثَنا:  حدثَنا الْحسن بن عِلي بِن عفَّانَ، قَال689َ
  .  يباِشر ِنساَءه فَوق اِإلزاِر وهن حيض�كَانَ النِبي : ، عن ميمونةَ، قَالَتبِن شداِد بِن الْهاِد

ذَكَر أَحمد بن عبِد الرحمِن الْوهِبي، أنبا ابن وهٍب، عن مخرمةَ، عن أَِبيِه، :  قَال690َ
 �كَانَ رسولُ اللَِّه :  تقُولُ�سِمعت ميمونةَ زوج النِبي : قَالَعن كُريٍب مولَى ابِن عباٍس، 

بثَو هنيبِني ويبو اِئضا حأَنِعي وم طَِجعضي .  
 ناحدثَ:  ِهشام، قَالَحدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَال691َ

بينا : حدثَتِني زينب، عن أُم سلَمةَ، قَالَت: حدثَِني أَبو سلَمةَ، قَالَ: يحيى بن أَِبي كَِثٍري، قَالَ
 ِفي الْخِميلَِة ِإذْ ِحضت، فَانسلَلْت فَأَخذْت ِثياب ِحيضِتي، �أَنا مضطَِجعةٌ مع رسوِل اللَِّه 

  . نعم، فَدعاِني فَاضطَجعت معه ِفي الْخِميلَِة: أَنِفسِت؟ قُلْت: � ِلي رسولُ اللَِّه فَقَالَ
أنبا حرب بن :  عبد اللَِّه بن رجاٍء، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو مقَاِتٍل الْبلِْخي، قَال692َ

أَخبرتِني زينب ِبنت أُم سلَمةَ، أَنَّ أُم : ٍري، عن أَِبي سلَمةَ، قَالَشداٍد، عن يحيى بِن أَِبي كَِث
ةَ، قَالَتلَمس : ِبيالن عةٌ مطَِجعضا ما أَننيولُ �بسِميلَِة، فَقَالَ رالْخ ِمن لَلْتسفَان تِإذْ ِحض 

 ِإلَى الْخِميلَِة �فَأَخذْت ِثياب ِحيضِتي ِإذْ دعاِني رسولُ اللَِّه نعم، : أَنِفسِت؟ قُلْت: �اللَِّه 
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هعم تعطَجفَاض .  
693ولُ اللَِّه :  قَالَتسكَانَ راِحٍد، �واٍء وِإن ِسالِن ِمنتغا يكَانو ،اِئمص وها ولُهقَبي 

 عبد الْواِرِث، عن حسيٍن حدثَنا:  أَبو معمٍر، قَالَحدثَنا :حدثَنا ِإسحاق بن سياٍر، قَالَ
  . الْمعلِِّم، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري ِبِإسناِدِه سواٌء

  بيانُ ِإباحِة شرِب سؤِر الْحاِئِض، 
  والدليل علي أا ليست بنجسة يف حالتها تلك، 

يف املسجد، وطهارة املاء الذي تدخل يدها فيه، وما يعارضه من وعلي إباحة مرورها 
  اخلري إلباحة دخوهلا املساجد، 
  وإباحة إصابتها دون النكاح

وحدثَنا )  ح( مخلَد بن يِزيدحدثَنا:  حدثَنا أَبو عمر ِإمام مسِجِد حرانَ، قَال694َ
وحدثَنا أَبو أُميةَ، )  ح( يِزيد بن هارونَحدثَنا:  الْهمداِني ِبِمصر، قَالَالدِقيِقي، وأَبو غَسانَ

 عِلي بن قَاِدٍم، كُلُّهم عن ِمسعٍر، عِن الِْمقْداِم بِن شريٍح، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ، حدثَنا: قَالَ
قَالَت :ُألوت تِضِع ِإنْ كُنولَى مع هفَم عضفَي ذُهأْخي ثُم ،هِمن برفَأَش اِئضا حأَناِء وى ِباِإلن

فَِمي، وأُوتى ِبالْعرِق فَأَعضه فَيأْخذُه فَيضعه علَى موِضِع فَِمي، والْحِديثُ ِليِزيد بِن هارونَ، 
،ِرين الثَّوع ،ِكيعو اهوٍر ؛ فَقَالَرعِمسو  : ِبيلُ الناوأُن ِضِع ِفي �ثُمولَى مع فَاه عضفَي 

 فَيضع فَاه �فَيأْخذُه النِبي : فَيشرب، حدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عِن الثَّوِري ِبِإسناِدِه
دح ،برشِضِع ِفي فَيولَى مقَالَع ،اِنيغا الصا: ثَنثَندفَّانُ، قَالَحا:  عثَندةَ، حلَمس نب ادمح 

  . عن ثَاِبٍت، عن أَنٍس 
 حدثَنا:  عمرو بن عاِصٍم، قَالَحدثَنا:  وحدثَنا حمدانُ بن الْجنيِد الدقَّاق، قَال695َ

لَمس نب ادما : ةَ، قَالَحوهجرأَةُ أَخرِت الْماضِإذَا ح تكَان ودهٍس، أَنَّ الْيأَن نع ،أنبا ثَاِبت
 ِبيالن ِبيالن ابحأَلَ أَصا، فَسوهاِمعجي لَما واِكلُوهؤي لَمِت ويالْب ِمن� لَ اللَّهزفَأَن ،ذَِلك نع 

سورة [}سأَلُونك عِن الْمِحيِض قُلْ هو أَذًى فَاعتِزلُوا النساَء ِفي الْمِحيِضوي{: عز وجلَّ
ما يِريد هذَا : ، فَأَمرهم أَنْ يصنعوا كُلَّ شيٍء ِإال النكَاح، فَقَالَِت الْيهود ]222البقرة آية 

:  يخاِلفُنا ِفيِه، فَجاَء أُسيد بن حضيٍر، وعباد بن ِبشٍر، فَقَالَالرجلُ أَنْ يدع شيئًا ِمن أَمِرنا ِإال
 �تمعر وجه رسوِل اللَِّه : يا رسولَ اللَِّه ِإنَّ الْيهود، قَالَت كَذَا وكَذَا، أَفَال ننِكحهن؟ قَالَ

، �خرجا ِمن ِعنِدِه واستقْبلَهما ِبهِديٍة ِمن لَبٍن ِإلَى رسوِل اللَِّه حتى ظَننا أَنه وجد علَيِهما، فَ
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فَبعثَ ِفي آثَاِرِهما فَدعاهما فَسقَاهما فَظَننا أَنه لَم يِجد علَيِهما، وهذَا حِديثُ عفَّانَ بِن 
 حماد بن حدثَنا:  عمرو بن عاِصٍم، قَالَحدثَنا:  الدقَّاق، قَالَمسِلٍم، وحدثَنا ابن الْجنيِد

 ِد لَمينِن الْجِن ابِإال ع هبكْتن لَماِصٍم وِلع ٍس ِبِمثِْلِه غَِريبأَن ناِصٍم، ععثَاِبٍت، و نةَ، علَمس
هِرجخي .  
696 نب دمحا مثَندقَالَ ح ،ِمييلٍَف التا: خثَندلٍَد، قَالَحخم نب اِلدا:  خثَندح 

اِلكلَى، قَالَ)  ح(مِد اَألعبع نب سونا يثَندحٍب، قَالَ: وهو نأنبا اب : نع ،اِلكِني مربأَخ
تربةَ أَخاِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورِن عاِم بِهشقَالَت ،وِل اللَِّه : هسر أْسلُ رجأُر تا �كُنأَنو 

اِئضح .  
أَخبرِني :  حجاج، عِن ابِن جريٍج، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال697َ

ِئض أَو تدِني ِمني الْمرأَةُ وِهي جنب؟ ِهشام بن عروةَ، عن عروةَ، أَنه سِئلَ هلْ تخدمِني الْحا
 وِهي �كُلُّ ذَِلك علَي هين، وأَخبرتِني عاِئشةُ أَنها كَانت ترجلُ ِلرسوِل اللَِّه : قَالَ عروةُ

ا رأْسه وِهي ِفي حجرِتها  ِحينِئٍذ مجاِور ِفي الْمسِجِد، فَيدِني لَه�حاِئض ورسولُ اللَِّه 
اِئضح ِهيو لُهجرفَت .  

: وحدثَنا الْغزي، قَالَ)  ح(حدثَنا مؤملٌ:  حدثَنا بكَّار بن قُتيبةَ الْبكْراِوي، قَال698َ
وٍر، عن ِإبراِهيم، عِن اَألسوِد، عن عاِئشةَ،  سفْيانُ، عن منصحدثَنا:  الِْفرياِبي، قَالَحدثَنا
وِل اللَِّه : قَالَتسر أْسأَغِْسلُ ر تكُن�اِئضا حأَنو ِكفتعم وهو  .  

ِن  سفْيانُ، عن منصوِر بحدثَنا:  قَِبيصةُ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَال699َ
ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عِفيِه صأُم نِن، عمحِد الربولُ اللَِّه : عسِفي �كَانَ ر هأْسرآنَ وأُ الْقُرقْري 

اِئضا حأَنِري وِحج .  
: ِر، قَالَوحدثَنا أَبو اَألزه)  ح( أَبو داودحدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال700َ

 شعبةُ، عِن اَألعمِش، عن ثَاِبِت بِن عبيٍد، عِن الْقَاِسِم بِن حدثَنا:  بدلُ بن الْمحبِر، قَاالحدثَنا
: ، قَالَِإني حاِئض: ناِوِليِني الْخمرةُ، فَقَالَت: ، قَالَ لَها�محمٍد، عن عاِئشةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 

اها ِإيهلْتاوفَن سوني ادِدِك، زِفي ي سِك لَيتضيِإنَّ ح .  
 أَبو يحيى الِْحماِني، ويحيى بن حدثَنا:  حدثَنا موسى بن ِإسحاق الْقَواس، قَال701َ

اِبِت بِن عبيٍد، عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد، عن عاِئشةَ،  اَألعمش، عن ثَحدثَنا: ِعيسى الرمِلي، قَالَ
ولُ اللَِّه : قَالَتسقَالَ ِلي ر� :ِجِد، قُلْتسالْم ةَ ِمنرماِوِليِني الْخن :فَقُلْت : ،اِئضي حِإن
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  . ِإنَّ حيضتِك لَيس ِفي يِدِك: فَقَالَ
702ب دمحا مثَندةَ، قَالَ حارِن وِلِم بسم ا: نثَندقَالَح ،نيِن أَعى بوسم نب دمحم  :

 أَِبي، عن محمِد بِن سلَمةَ الْكُوِفي، عن سلَيمانَ اَألعمِش، عن ثَاِبِت بِن عبيٍد، عِن حدثَنا
ِلِم بسم نعٍد، ومحِن مالْقَاِسِم ب ِبيةَ، أَنّ الناِئشع نوٍق، عرسم نٍح، عيبا�ِن صقَالَ لَه ، :

ِجِد، فَقُلْتسالْم ةَ ِمنرماِوِليِني الْخن : ِبيفَقَالَ الن ،اِئضي حِفي : �ِإن سِك لَيِمن ِإنَّ ذَاك
هلْتاوِك فَنيدي .  
 يحيى بن سِعيٍد حدثَنا: بن محمِد بِن منصوٍر الْبصِري، قَالَ حدثَنا عبد الرحمِن 703
 يحيى بن سِعيٍد، حدثَنا:  أَحمد بن حنبٍل، قَالَحدثَنا: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ)  ح(الْقَطَّانُ

 ِفي �بينما نِبي اللَِّه : أَبو حاِزٍم، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ حدثَنا: عن يِزيد بِن كَيسانَ، قَالَ
ِإنه لَيس ِفي يِدِك : ِإني لَست أُصلِّي، قَالَ: يا عاِئشةُ ناِوِليِني الثَّوب قَالَت: الْمسِجِد، فَقَالَ

هلْتاوفَن .  
   

 كراِئِض تِة ِللْحاحاِإلب اباُء إيل شؤون بلَ الْمصاِل ِإذَا وا ِلالغِْتسأِْسهفِْر رقِْض ضن
  رأسها

 روح حدثَنا:  عبد الْوهاِب بن عطَاٍء، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يحيى بن أَِبي طَاِلٍب، قَال704َ
ِن عِد بيبع نِر، عيبأَِبي الز نالْقَاِسِم، ع نٍر، قَالَبيم : رأْماِص يِن الْعِرو بمع ناللَِّه ب دبكَانَ ع

ةَ، فَقَالَتاِئشع لَغَ ذَِلكا، فَبأِْسهونَ رقُر قُضنِة أَنْ تابنالْج ِمن لَتسأَةَ ِإذَا اغْترالْم : نهرأْمأَال ي
 ِمن اِإلناِء الْواِحِد فَما أَنقُض ِلي شعرا، � أَنا ورسولُ اللَِّه ِبجز نواِصيِهن، لَقَد كُنت أَغْتِسلُ

قَالَت اِب: أَوهالْو دبع كاٍت، شرأِْسي ثَالثَ ملَى رع ِفنلَى أَنْ أَحع ا أَِزيدفَم .  
 سلَيمانُ، ومسدد، حدثَنا: ي، قَالَ حدثَنا أَحمد بن محمِد بِن أَِبي بكٍْر الْمقَدِم705

يا :  حماد، عن أَيوب، عن أَِبي الزبيِر، عن عبيِد بِن عميٍر، أَنَّ عاِئشةَ، قَالَتحدثَنا: قَالُوا
 ِإذَا اغْتسلْن أَفَال يأْمرهن أَنْ عِجيبةُ ِمِن ابِن عمٍرو وهو يأْمر النساَء أَنْ ينقُضن رؤوسهن

 نغتِسلُ ِمن اِإلناِء الْواِحِد فَما أَِزيد علَى أَنْ �يجززنَ رؤوسهن، لَقَد كُنت أَنا ورسولُ اللَِّه 
 حماد بن حدثَنا: قَالَ مسدد، حدثَنا: أَحِثي علَى رأِْسي ثَالثًا، حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ

أَفَال : قَالَت عاِئشةُ: زيٍد، عن أَيوب بِن موسى، عن أَِبي الزبيِر ِبهذَا اِإلسناِد، وقَالَ ِفيِه
اِصيِهنون زِبج نهرأْمي .  
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وحدثَنا الدبِري، عن عبِد )  ح(ن هارونَ يِزيد بحدثَنا:  حدثَنا عِلي بن شيبةَ، قَال706َ
الرزاِق، ِكالهما عن سفْيانَ الثَّوِري، عن أَيوب بِن موسى، عن سِعيٍد الْمقْبِري، عن عبِد اللَِّه 

ةَ، قَالَتلَمس أُم ناِفٍع، عِن رب :ولَ اللَِّه، : قُلْتسا ري هقُضأِْسي أَفَأَنر فْرض دأَةٌ أَشري امِإن
ال، ِإنما يكِْفيِك أَنْ تأْخِذي ِبكَفَّيِك ثَالثَ حثَياٍت، ثُم تصبي علَى ِجلِْدِك : ِللْجنابِة؟ فَقَالَ

ِزيدقَالَ ياِق، وزِد الربذَا لَفْظُ عهو ،ِرينطْهاَء فَتثَال: الْم رمو عا أَبثَنداٍء، حم اٍت ِمنفَنثَ ح
  ح، . سفْيانُحدثَنا:  مخلَد بن يِزيد، قَالَحدثَنا: اِإلمام، قَالَ

  سفْيانُ، عنحدثَنا:  الْحميِدي، قَالَحدثَنا: ِبِإسناِدِه ثَالثٌ، حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَالَ
  . أَيوب بِن موسى ِبِإسناِدِه ِمثْلَه،ح

فَِإذَا أَنِت : ثُم تِفيِضي علَيِك فَتطَهِري، أَو قَالَ: أَفَأَنقُضه ِلغسِل الْجنابِة؟ وقَالَ أَيضا: وقَالَ
  . يينةَ ِبِإسناِدِه ِمثْلَه عِن الشاِفِعي، عِن ابِن ع: قَد طَهرِت، حدثَنا الرِبيع، قَالَ

بيانُ ِصفَِة اغِْتساِل الْحاِئِض، وِإجياِب دلِْك رأِْسها ِبالسدِر واتباع الفرصة املمسكة حوايل 
  فرجها بعد االغتسال

 خاِلد بن ناحدثَ:  محمد بن أَِبي بكٍْر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَال707َ
)  ح( يحيى، حدثَنا شعبةُحدثَنا محمد، حدثَنا يوسف، وحدثَنا شعبةُ، حدثَناالْحاِرِث، 

: فٍَر، قَالَ محمد بن جعحدثَنا:  أَِبي، قَالَحدثَنا: وحدثَنا عبد اللَِّه بن أَحمد بِن حنبٍل، قَالَ
سِمعت صِفيةَ تحدثُ، عن عاِئشةَ، أَنَّ أَسماَء :  شعبةُ، عن ِإبراِهيم بِن مهاِجٍر، قَالَحدثَنا

 ِبيأَلِْت النِحيِض، فَقَالَ�سِل الْمغُس نع  :حفَت رطَها فَتهترِسدا واَءهم اكُندذُ ِإحأْخت ِسن
 بصت ا، ثُمأِْسهئُونَ رلُغَ شبى تتا حِديدلْكًا شا دلُكُهدا فَتأِْسهلَى رع بصت ثُم ،ورالطُّه

 :وكَيف تطْهر ِبها؟ فَقَالَ: علَيها الْماَء، ثُم تأْخذُ ِفرصةً ممسكَةً فَتطَهر ِبها، فَقَالَت أَسماُء
  . كَأَنها تخِفي ذَِلك تتبِعي ِبها أَثَر الدِم: سبحانَ اللَِّه تطَهِري ِبها، فَقَالَت عاِئشةُ

تأْخِذي ماًء فَتطَهِري فَتحِسِني الطُّهور، أَو تبلُِغي :  وسأَلْته عن غُسِل الْجنابِة، فَقَال708َ
 وِر، ثُماَء، الطُّها الْمهلَيع ِفيضت ا، ثُمأِْسهئُونَ رلُغَ شبى تتح لُكُهداَء فَتا الْمأِْسهلَى رع بصت
  . ِنعم النساُء ِنساُء اَألنصاِر لَم يكُن يمنعهن الْحياُء أَنْ يتفَقَّهن ِفي الديِن: فَقَالَت عاِئشةُ
 حدثَنا:  أَبو بكٍْر الْحنِفي، قَالَحدثَنا: نا أَحمد بن ِعصاٍم اَألصبهاِني، قَالَ حدث709َ

ال يضر الْمرأَةَ الْحاِئض : �قَالَ رسولُ اللَِّه : سفْيانُ الثَّوِري، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ
  .  تنقُض شعرها ِإذَا بلَغَ الْماُء شئُونَ الرأِْسوال الْجنب أَنْ ال
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 سفْيانُ بن عيينةَ، عن منصوِر بِن صِفيةَ، عن حدثَنا:  حدثَنا شعيب بن عمر، وقَال710َ
ةَ، قَالَتاِئشع نِه، عأُم : ِبيأَةٌ النرأَلَِت امغُ�س نع  فا كَيهلَّمِحيِض فَعالْم ا ِمنِلهس

سبحانَ : كَيف أَتطَهر ِبها؟ قَالَ: خِذي ِفرصةً ِمن ِمسٍك فَتطَهِري ِبها، فَقَالَت: تغتِسلُ، قَالَ
 ِبيالن رتتاسا، وِري ِبهطَهانُ طَ�اللَِّه تفْيذَ سأَخكَذَا، وِبِه هِبثَو  لَهعجِه ويدلَى يِبِه عثَو فر

تتبِعي ِبها أَثَر الدِم، ورواه وهيب عن : فَاجتذَبتها ِإلَي وقُلْت: بينه وبينها، قَالَت عاِئشةُ
  . منصوٍر، عن أُمه
أنبا سفْيانُ بن عيينةَ ِبِإسناِدِه، جاَءِت :  قَالَحدثَنا الشاِفِعي،:  حدثَنا الرِبيع، قَال711َ

 ِبيأَةٌ ِإلَى النرِل، فَقَالَ�امسا ِبالْغهرِحيِض، فَأَمالْم ِل ِمنسِن الْغع أَلُهست  : ةً ِمنصِذي ِفرخ
ا، فَقَالَتِري ِبهطَهٍك فَتا؟ قَالَ: ِمسِبه رطَهأَت فكَي ِبيِبِه : � النِبثَو رتتاسانَ اللَِّه، وحبس

ا، قَالَتِري ِبهطَها: تلَه فَقُلْت ادالَِّذي أَر فْترعا وهتذَبتِني: فَاجعِم يالد ا أَثَرِعي ِبهبتت :
جالْفَر .  

 وهيب، عن حدثَنا:  مسِلم بن ِإبراِهيم، قَالَناحدثَ:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال712َ
يارسولَ : أَنَّ امرأَةً ِمن اَألنصاِر، قَالَت: منصوِر بِن عبِد الرحمِن الْحجي، عن أُمِه، عن عاِئشةَ

خِذي ِفرصةً ممسكَةً فَتوضِئي ثَالثَ ِمراٍر، ثُم : اللَِّه، كَيف أَغْتِسلُ ِمن الْمِحيِض؟ فَقَالَ لَها
فَأَخذْتها فَجذَبتها : توضِئي ِبها، قَالَت: ، تنحى وأَعرض ِبوجِهِه عنها وقَالَ�ِإنَّ رسولَ اللَِّه 

  . �ِإلَي، فَأَخبرتها ِبما يِريد رسولُ اللَِّه 
713دقَالَ ح ،اِنيرالْح داوو دا أَبا: ثَنثَندحاِهيمرِإب نب ِلمسى، )  ح( مثَنو الْما أَبثَندحو

 مسدد، ِكالهما عن ِإبراِهيم بِن مهاِجٍر، عن صِفيةَ ِبنِت شيبةَ، عن عاِئشةَ، أَنها حدثَنا: قَالَ
قَالَت : ِبيلَى الناِر عصاَألن أَةٌ ِمنرلَِت امخد�فَقَالَت ، : رطَهأَت فولَ اللَِّه، كَيسا رِني يربأَخ

ِحيِض؟، قَالَتالْم ِسِن : فَقَالَ: ِمنحلْتا، وِسلْ ِبهغا فَلْتهترِسدا واَءهم اكُندذُ ِإحأْخت ،معن
م ِلتصب علَى رأِْسها، ولْتلِْصق ِبشئُوِن رأِْسها ولْتدلُكْه فَِإنَّ ذَِلك طَهور، ثُم ِلتصب الطُّهور، ثُ

ا، قَالَتِبه رطَّهكَةً فَلْتسمةً مصذْ ِفرأْخِلت اِء، ثُمالْم ا ِمنهلَيولُ اللَِّه : عسكَانَ رو� نكِْني عي 
  . تتبِعي ِبها أَثَر الدِم، وهذَا حِديثُ أَِبي داود: ك، قَالَت عاِئشةُذَِل

   
  باب ِفي الْمستحاضِة

وحدثَنا أَحمد )  ح( وِكيع، وجعفَر بن عوٍنحدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال714َ
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وحدثَنا عمار بن رجاٍء، ومحمد بن عبِد الْوهاِب، )  ح( وِكيعحدثَنا :بن أَِبي رجاٍء، قَالَ
جاَءت فَاِطمةُ :  جعفَر بن عوٍن، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ، قَالَتحدثَنا: قَالَ

يا رسولَ اللَِّه، ِإني امرأَةٌ أُستحاض فَال أَطْهر أَفَأَدع : ، فَقَالَت�ي ِبنت أَِبي حبيٍش ِإلَى النِب
ال، ِإنما ذَِلك ِعرق ولَيست ِبحيضٍة، فَِإذَا أَقْبلَِت الْحيضةُ فَدِعي الصالةَ، وِإذَا : الصالةَ؟، قَالَ

مِك الدنفَاغِْسِلي ع تربلِّي أَدصو  .  
حدثَِني سِعيد بن عبِد :  ابن وهٍب، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال715َ

 نب امدٍ ، أَنَّ ِهشعس نثُ باللَّياِرِث، والْح نو برمعٍس، وأَن نب اِلكمو ،ِحيمِن الْجمحالر
ورولَ اللَِّه عسر اَءتٍش جيبأَِبي ح تةَ ِبنةَ، أَنَّ فَاِطماِئشع نأَِبيِه، ع نع ،مهربةَ أَخ� 

فَقَالَت ،اضحتست تكَانا؟ فَقَالَ : ودالةَ أَبالص عأَفَأَد را أَطْهاللَِّه مي وولَ اللَِّه، ِإنسا ري
نما ذَِلك ِعرق ولَيست ِبالْحيضِة، فَِإذَا أَقْبلَِت الْحيضةُ فَاترِكي الصالةَ، فَِإذَا ِإ: �رسولُ اللَِّه 

 حدثَنا:  أَبو معمٍر، قَالَحدثَنا: ذَهب قَدرها فَاغِْسِلي عنِك الدم ثُم صلِّي، حدثَنا الِْبرِتي، قَالَ
 أَيوب، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه ِبِإسناِدِه نحوه، سِمعت حدثَنا: ِث، قَالَعبد الْواِر

ِإنَّ فَاِطمةَ ِبنت أَِبي حبيِش بِن عبِد الْمطَِّلِب بِن : ِإبراِهيم الْحرِبي، يقُولُ ِفي حِديِث عروةَ
ِد الْعبِن عِد بدأَسمحم لَه تلَدٍش فَوحج ناللَِّه ب دبا عهجوزى تز .  

  بيانُ ِصفَِة ِقصِة أُم حِبيبةَ ِبنِت جحٍش، 
والدليل علي أن املستحاضة اليت يغلبها الدم وكانت يف مثل معين قصة أم حبيبة اغتسلت 

  لكل صالة
وحدثَنا ِإبراِهيم )  ح( داود بن منصوٍرحدثَنا: الَ حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، ق716َ

 ِإبراِهيم بن سعٍد، عِن ابِن حدثَنا:  سلَيمانُ بن داود الْهاِشِمي، قَالَحدثَنا: الْحرِبي، قَالَ
هنع اللَّه ِضيةَ راِئشع نةَ، عرمع ناٍب، عِت ِشهكَانٍش وحج تةَ ِبنِبيبح ا، أَنَّ أُم
فوسقَالَ يو ،ذَِلك كَتفَش ِسِنني عبس تِحيضتاس : ِبيِإلَى الن ذَِلك كَتتفَاش� تفْتتفَاس 

ِكنه ِعرق فَاغْتِسِلي ِإنَّ هذَا لَيس ِبحيضٍة، ولَ: ِإنه لَيس ِبحيٍض، وقَالَ يوسف: ِفيِه، فَقَالَ
فوسي ادالٍة، زكُلِّ ص دِسلُ ِعنتغت تلِّي، فَكَانصةُ: واِئشع ِسلُ : قَالَتتغةَ تِبيبح أُم تكَانو

  . ِلكُلِّ صالٍة وتجِلس ِفي ِمركٍَن يعلُو الدم الْماَء، ثُم تصلِّي
717دما أَحثَندقَالَ ح ،ِقيرالْب نا:  بثَندةَحلَمأَِبي س نو برمح( ع  ( ،اِنيسا الْكَيثَندحو

حدثَِني :  ابن ِشهاٍب، قَالَحدثَنا:  اَألوزاِعي، قَالَحدثَنا:  ِبشر بن بكٍْر، قَالَحدثَنا: قَالَ
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اِئشع نةُ، عرمعةُ، وورعِد : ةَ، قَالَتبع تحت ِهيٍش وحج تةَ ِبنِبيبح أُم تِحيضتاس
ِإنَّ هِذِه : �، فَقَالَ لَها رسولُ اللَِّه �الرحمِن بِن عوٍف سبع ِسِنني فَشكَت ِإلَى رسوِل اللَِّه 

بلَِت الْحيضةُ فَدِعي الصالةَ، وِإذَا أَدبرت فَاغْتِسِلي، لَيست ِبالْحيضِة ولَِكن هذَا ِعرق، فَِإذَا أَقْ
فَكَانت تغتِسلُ ِلكُلِّ صالٍة وكَانت تقْعد ِفي ِمركٍَن ُألخِتها زينب : ثُم صلَّى، قَالَت عاِئشةُ

 عبد اللَِّه حدثَنا: حدثَنا ِإسحاق الطَّحانُ، قَالَِبنِت جحٍش حتى ِإنَّ حمرةَ الدِم لَيعلُو الْماَء، 
 النعمانُ بن الْمنِذِر، واَألوزاِعي وأَبو حدثَنا:  الْهيثَم بن حميٍد، قَالَحدثَنا: بن يوسف، قَالَ

  . معيٍد، عِن الزهِري ِبنحِوِه
 حدثَنا:  حسين الْمروروِذي، قَالَحدثَنا: أَبو أُميةَ، وِإبراِهيم الْحرِبي، قَالَ حدثَنا 718

ابن أَِبي ِذئٍْب، عِن الزهِري، عن عروةَ، وعمرةَ، عن عاِئشةَ، أَنَّ أُم حِبيبةَ ِبنت جحٍش 
 ِسِنني عبس تِحيضتاس ِبيأَلَِت النفَقَالَ�فَس ،ذَِلك نٍة، :  عضيِبح تسلَيو قذَا ِعرِإنَّ ه

  . وأَمرها أَنْ تغتِسلَ وتصلِّي فَكَانت تغتِسلُ ِعند كُلِّ صالٍة
عت الْوِليد بن مسِلٍم، سِم: سِمعت ِهشام بن عماٍر، يقُولُ: حدثَنا محمد بن عوٍف، قَالَ

يا : احترقَت كُتب اَألوزاِعي ِمن الرجفَِة ثَالثَةَ عشر قُنداقًا فَأَتاه رجلٌ فَنسخها، فَقَالَ: يقُولُ
ا حهٍء ِمنيِلش ضرا عفَم ِدكِبي كالحِإصو اِبكةُ ِكتخسِذِه نٍرو هما عاأَبينالد قى فَارت  

 حجاج بن حدثَنا:  حدثَنا صاِلح بن عبِد الرحمِن بِن عمِرو بِن الْحاِرِث، قَال719َ
 حدثَِني: حدثَِني عمي، قَالَ: وحدثَنا أَبو عبيِد اللَِّه، قَالَ)  ح(أنبا ابن وهٍب: ِإبراِهيم، قَالَ

 تةَ ِبنِبيبح ةَ، أَنَّ أُماِئشع نةَ، عرمعةَ، وورع ناٍب، عِن ِشهِن اباِرِث، عالْح نو برمع
 وتحت عبِد الرحمِن بِن عوٍف استِحيضت سبع ِسِنني، �جحٍش ختنةَ رسوِل اللَِّه 

ِإنَّ هِذِه لَيست ِبالْحيضِة، ولَِكن : �ن ذَِلك، فَقَالَ رسولُ اللَِّه ، ع�فَاستفْتت رسولَ اللَِّه 
وكَانت تغتِسلُ ِعند كُلِّ صالٍة ِفي ِمركٍَن ِفي : هذَا ِعرق فَاغْتِسِلي وصلِّي، قَالَت عاِئشةُ
  .  الدِم الْماَءحجرِة أُخِتها زينب ِبنِت جحٍش تعلُو حمرةُ

 سفْيانُ، عِن حدثَنا: حدثَنا محمد بن الصباِح، قَالَ:  حدثَنا ِإبراِهيم الْحرِبي، قَال720َ
 ِسِنني عبكُثُ سمت تفَكَان ،تِحيضتٍش اسحةَ جنةَ، أَنَّ اباِئشع نةَ، عرمع نع ،ِريهالز

 ِبيِت النفَأَت ،مالد لُوهعكَِن فَيِفي الِْمر ِلسجتو� ا، ثُماِئهأَقْر رالةَ قَدالص كرتا أَنْ تهرفَأَم 
  . ثُم يأْمرها أَنْ تغتِسلَ ِلكُلِّ صالٍة: تغتِسِلي وتصلِّي، تقُولُ

  من إدبارها بتغري الدم وعرفت أيام أقرائهايف املستحاضة اليت ال تعرف إقبال احليضة 
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وحدثَنا عباس )  ح( شعيب بن اللَّيِثحدثَنا:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَال721َ
ِزيد بِن أَِبي  اللَّيثُ بن سعٍد، عن يحدثَنا:  يونس بن محمٍد، قَالَحدثَنا: الدوِري، قَالَ

ا قَالَتهةَ، أَناِئشع نةَ، عورع ناٍك، عِعر نةَ، عِبيعِن رفَِر بعج نِبيٍب، عةَ : حِبيبح ِإنَّ أُم
 ِبيأَلِْت النةُ�ساِئشع ِم، فَقَالَتِن الدع  :سا را، فَقَالَ لَهمَألى دا مهكَنِمر تأَير ولُ اللَِّه قَد

  . امكُِثي قَدر ما كَانت تحِبسِك حيضتِك ثُم اغْتِسِلي : �
 ِإسحاق بن بكِْر بِن مضر، حدثَنا:  حدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه بِن عبِد الْحكَِم، قَال722َ

ِإنَّ أُم حِبيبةَ : راٍك، عن عروةَ، عن عاِئشةَ، أَنها قَالَتعن أَِبيِه، عن جعفَِر بِن رِبيعةَ، عن ِع
 الدم، فَقَالَ �ِبنت جحٍش الَِّتي كَانت تحت عبِد الرحمِن بِن عوٍف شكَت ِإلَى رسوِل اللَِّه 

 اغْتِسِلي ِعند كُلِّ صالٍة، حدثَنا عِلي بن امكُِثي قَدر ما كَانت تحِبسِك حيضتِك، ثُم: لَها
 بكْر بن مضر ِبِإسناِدِه، فَكَانت تغتِسلُ حدثَنا:  أَبو اَألسوِد، قَالَحدثَنا: عثْمانَ النفَيِلي، قَالَ

: اختلَفُوا ِفي اسِم هِذِه الْمرأَِة، فَقَالَ اللَّيثُ: لُِعند كُلِّ صالٍة، سِمعت ِإبراِهيم الْحرِبي، يقُو
أُم حِبيبةَ، ووافَقَه اَألوزاِعي، ومعاِويةُ بن يحيى، وِإبراِهيم بن ناِفٍع، ويونس فَهؤالِء أَوهموا، 

ه ِإبراِهيم بن سعٍد، وابن أَِبي ِذئٍْب، ومعمر، وهذَا هو حِبيبةُ ووافَقَ: عِن الزهِري، وقَالَ سفْيانُ
ِهي ابوِن ِرئَاٍب: الصِش بحِت جةَ ِبننمح تةَ أُخِبيبح ى أُمكَنٍش تحج تةُ ِبنِبيبح .  
 عبد الْعِزيِز بن محمٍد ثَناحد:  أَبو مروانَ، قَالَحدثَنا:  حدثَِني أَِبي، قَال723َ

 نةَ، عرمع نٍم، عزِن حِرو بمِن عِد بمحِن مكِْر بأَِبي ب ناِد، عِن الْهب ِزيدي نع ،ِديراورالد
وِن عِن بمحِد الربع تحت تٍش كَانحج تةَ ِبنِبيبح ةَ، أَنَّ أُماِئشال ع تِحيضتا اسهأَنٍف و

لَيست ِبحيضٍة ِلتنظُر قَدر قُرِئها الَِّتي : �، فَقَالَ رسولُ اللَِّه �تطْهر فَذَكَرت ِلرسوِل اللَِّه 
  .  صالٍةكَانت تِحيض لَه فَتترك الصالةَ، ثُم تنظُر ما كَانَ بعد ذَِلك وتغتِسلُ ِلكُلِّ

  بيان إباحة ترك قضاء الصالة اليت تترك احلائض يف أيام حيضتها
724 ناِصٍم، عع نٍر، عمعم ناِق، عزِد الربع نع ،اِنيعنالص اِهيمرِإب نب اقحا ِإسثَندح 

اذَةَ، قَالَتعم :ةَ، قُلْتاِئشع أَلْتاِئِض: سالُ الْحا بالةَ؟ مقِْضي الصال تو موقِْضي الصت 
فَقَالَت :ِت؟ قُلْتةٌ أَنوِريرأَح :أَلُ، قَالَتي أَسلَِكنٍة ووِريرِبح تلَس : عا منِصيبكَانَ ي قَد

ا الدبِري، عن عبِد  فَنؤمر ِبقَضاِء الصوِم وال نؤمر ِبقَضاِء الصالِة، حدثَن�رسوِل اللَِّه 
ةَ ِمثْلَهاِئشع ناذَةَ، ععم نةَ، عأَِبي ِقالب نع ،وبأَي نٍر، عمعم ناِق، عزالر .  

 : عبد الْوهاِب الثَّقَِفي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو زيٍد عمر بن شبةَ النميِري، قَال725َ
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أَتقِْضي الْحاِئض الصالةَ؟ : حدثَنا أَيوب، عن أَِبي ِقالبةَ، عن معاذَةَ، أَنَّ امرأَةً سأَلَت عاِئشةَ
وِل اللَِّه : فَقَالَتسر دِعن ِحيضا نكُن ِت؟ لَقَدةٌ أَنوِريراٍء�أَحِبقَض رمؤال نقِْضي وفَال ن  .  

726دٍب، قَالَ حرح نب ِليا عا: ثَنثَندقَالَح ،فَِريالْح داوو دأَب  : نانُ، عفْيا سثَندح
ةَ، قَالَتاِئشع ناذَةَ، ععم نع ،وبأَي : ِبيالن را أَمم� ِهيالةَ والص قِْضيا أَنْ تأَةً ِمنرام 

اِئضح .  
727ا يثَندِبيٍب، قَالَ حح نب سا: ونثَندقَالَح ،داوو دا:  أَبثَندأَِبي ح ِزيدي نةُ، عبعش 

ِة، قَالَتِويداذَةَ الْععم نِك، عشاِم الرالْقَس ِعيبِر الضهةَ: اَألزاِئشِلع قُلْت : اِئضقِْضي الْحأَت
الةَ؟ قَالَتو: الصروِل اللَِّه أَحسِد رهلَى عع ِحيضا نِت؟ كُنةٌ أَنِري� اهوقِْضي؟، را نأَفَكُن 
:  يِحضن، أَفَأَمرهن أَنْ يجِزين؟ قَالَ محمد بن جعفٍَر�قَد كُن ِنساَء النِبي : غُندر، عن شعبة

قِْضنيِني يعي.  
  

  ِكتاب الصالِة
مبتدأُ بدو اَألذَاِن وما جاَء ِفيِه، وأن الصالة قبلها ومبكة كانت بال أذان، وأن النيب صلي 

  اهللا علية وسلم أمر به عن قول عمر، وبيان إجياب التأذين قائما
: د املصيصي، قَالَ حدثَنا أَبو بكٍْر محمد بن ِإسحاق، وعبد اللَِّه بن محمٍد أَبو محي728

أَخبرِني ناِفع مولَى ابِن عمر، عن عبِد اللَِّه بِن :  حجاج بن محمٍد، عِن ابِن جريٍج، قَالَحدثَنا
لَيس يناِدي ِبها كَانَ الْمسِلمونَ ِحني قَِدموا الْمِدينةَ يجتِمعونَ فَيتحينونَ الصالةَ و: عمر، قَالَ

مهضعفَقَالَ ب ،ا ِفي ذَِلكمووا يكَلَّمفَت ،دقَالَ : أَحى، وارصاقُوِس النا ِمثْلَ ناقُوسِخذُوا نات
مهضعب :رموِد، فَقَالَ عهِن الْيا ِمثْلَ قَرنالِة، فَقَ: قَراِدي ِبالصنال يجثُونَ رعبال تولُ أَوسالَ ر
  . فَناِد ِبالصالِة: فَأَذِّنْ ِبالصالِة، وقَالَ محمد بن ِإسحاق: يا ِباللُ قُم، قَالَ أَبو حميٍد: �اللَِّه 

بيانُ أَذَاِن ِبالٍل وِإقَامِتِه، والدليل علي أنه شفع ال وتر، واإلقامة وتر ال شفع، والدليل 
 علية وسلم أمر بالالً أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة بقوله صلي اهللا علي أن النيب صلي اهللا

  يا بالل قم فأذن بالصالة، : علية وسلم يف حديث ابن جريج
  وصفة حتريف بالل رأسه يف أذنه مييناً ومشاالً

ب، عن خاِلٍد  وهيحدثَنا:  عفَّانُ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الْحسن بن مكْرٍم، قَال729َ
لَما كَثُر الناس ذَكَروا أَنْ يجعلُوا وقِْت : الْحذَّاِء، عن أَِبي ِقالبةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ
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يشفَع اَألذَانَ الصالِة شيئًا يعِرفُونه، فَذَكَروا أَنْ ينوروا نارا أَو يضِربوا ناقُوسا، فَأُِمر ِباللٌ أَنْ 
  . ويوِتر اِإلقَامةَ
أنبا خاِلد، عن أَِبي ِقالبةَ، : أنبا عبد الْوهاِب بن عطَاٍء، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال730َ

  . أُِمر ِباللٌ أَنْ يشفَع اَألذَانَ ويوِتر اِإلقَامةَ : عن أَنٍس، قَالَ
731ثَندِبيٍب، قَالَ حح نب سونا: ا يثَندقَالَح ،داوو دا:  أَبثَنداِلٍد حخ نةُ، عبعش 

  . أُِمر ِباللٌ أَنْ يشفَع اَألذَانَ ويوِتر اِإلقَامةَ: الْحذَّاِء، عن أَِبي ِقالبةَ، عن أَنٍس، قَالَ
 شعبةُ، وحماد بن زيٍد، حدثَنا:  عفَّانُ، قَالَحدثَنا: ، قَالَ وحدثَنا ِإبراِهيم بن ِديِزيل732َ

 خاِلد الْحذَّاُء، عن أَِبي ِقالبةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، حدثَنا: ووهيب، ويِزيد بن زريٍع، قَالُوا
 ِإسماِعيلُ حدثَنا: وِتر اِإلقَامةَ، حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَالَأُِمر ِباللٌ أَنْ يشفَع اَألذَانَ وي: قَالَ

 حدثَنا:  سفْيانُ، قَالَحدثَنا:  قَِبيصةُ، قَالَحدثَنا: وحدثَنا عمار بن رجاٍء، قَالَ)  ح(بن حِكيٍم
اِدِه ِمثْلَهنذَّاُء ِبِإسالْح اِلدخ.   

وحدثَنا أَبو داود السجِزي، )  ح( سلَيمانُ بن حرٍبحدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال733َ
 حماد بن زيٍد، عن حدثَنا:  سلَيمانُ بن حرٍب، وعبد الرحمِن بن الْمبارِك، قَالَحدثَنا: قَالَ

   بِن عِطيةَ،ح ِسماِك
داوو دا: قَالَ أَبثَندحاِعيلَ، قَالَومِإس نى بوسا:  مثَندح نع ،وبأَي نا عِميعج ،بيهو 

  . أُِمر ِباللٌ أَنْ يشفَع اَألذَانَ ويوِتر اِإلقَامةَ: أَِبي ِقالبةَ، عن أَنٍس، قَالَ
734محا مثَندِليفَةَ، قَالُوا حو خأَبو ،وبأَي نب دمحمِه، ويويح نب ا: دثَندح نب دمحم 

أُِمر ِباللٌ أَنْ يشفَع : كَِثٍري، عن شعبةَ، عن أَيوب، عن أَِبي ِقالبةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ
حدثَناه محمد بن حيويِه، وقَالَ ِلي : فَذَكَرته ِلعبيٍد الِْعجِل، فَقَالَ ِلياَألذَانَ ويوِتر اِإلقَامةَ، 

دمحفَقَالَ: م ،ِديِنيِن الْمب ِليِلع هتثَ، : ذَكَردةُ حبعكُونَ شونَ أَنْ يِكرنٍش يكَِثٍري ِثقَةٌ إَي ناب
وبأَي نع .  
735دقَالَ ح ،ِزيجالس داوو دا أَبا: ثَنثَندةَ، قَالَحدعسم نب ديما:  حثَنداِعيلُ حمِإس 

أُِمر ِباللٌ أَنْ يشفَع :  خاِلد، عن أَِبي ِقالبةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَحدثَنا: ابن ِإبراِهيم، قَالَ
  . ِإال اِإلقَامةَ: فَحدثْت ِبِه أَيوب، فَقَالَ:  يوِتر اِإلقَامةَ، قَالَ ِإسماِعيلُاَألذَانَ وأَنْ
 عبد الرزاِق، عن معمٍر، عن أَيوب، عن أَِبي ِقالبةَ، حدثَنا:  حدثَنا أَبو اَألزهِر، قَال736َ

  . قَد قَامِت الصالةُ:  ِباللٌ يثَني اَألذَانَ ويوِتر اِإلقَامةَ، ِإال قَولَهكَانَ: عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ



com.wordpress.masgunku.www  
 

189 

وحدثَِني محمد بن اللَّيِث، )  ح( يحيى بن مِعٍنيحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال737َ
 أَيوب، عن أَِبي ِقالبةَ، عن حدثَنا:  الْوهاِب الثَّقَِفي، قَالَ عبدحدثَنا:  عبدانُ، قَالَحدثَنا: قَالَ

 ِبياِلٍك، أَنّ النِن مِس بةَ�أَناِإلقَام وِترياَألذَانَ و فَعشِبالال أَنْ ي رأَم  .  
عن سلَيمانَ : ن الْحجاِج، قَالَ ِإبراِهيم بحدثَنا:  حدثَنا جعفَر الطَّياِلِسي، قَال738َ

  . أُِمر ِباللٌ أَنْ يشفَع اَألذَانَ ويوِتر اِإلقَامةَ: التيِمي، عن أَِبي ِقالبةَ، عن أَنٍس، قَالَ
بةَ، عن  محمد بن ِبشٍر، عِن ابِن أَِبي عروحدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال739َ

: أُِمر ِباللٌ أَنْ يشفَع اَألذَانَ ويوِتر اِإلقَامةَ، حدثَنا أَبو اَألزهِر، قَالَ: قَتادةَ، عن أَنٍس، قَالَ
  .  روح، عن سِعيٍد ِبِمثِْلِهحدثَنا

 حدثَنا: لْمستِنري الِْمصيِصي، قَالَ حدثَنا محمد بن عاِمٍر الرمِلي، وأَبو الْخِصيِب ا740
 ِعيسى بن يونس، عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، عن ناِفعٍ ، حدثَنا: سِعيد بن الْمِغريِة الصياد، قَالَ

  . ى، واِإلقَامةُ فُرادى مثْنى مثْن�عِن ابِن عمر، كَانَ اَألذَانُ علَى عهِد رسوِل اللَِّه 
 عمر بن عِلي بِن مقَدٍم، عِن الْحجاِج بِن أَرطَاةَ، حدثَنا:  حدثَنا عمر بن شبةَ، قَال741َ

ته استدار ِفي فَرأَي: ، قَالَ�عن عوِن بِن أَِبي جحيفَةَ، عن أَِبيِه، أَنَّ ِبالال أَذَّنَ ِلرسوِل اللَِّه 
  . أَذَاِنِه ووضع أُصبعيِه ِفي أُذُنيِه

 عبد الرحمِن بن مهِدي، عن حدثَنا:  الْقَواِريِري، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال742َ
رأَيت ِبالال أَذَّنَ فَجعلَ يتبع ِبِفيِه يِمينا : قَالَسفْيانَ، عن عوِن بِن أَِبي جحيفَةَ، عن أَِبيِه، 

  . وِشماال
  

:  مؤملٌ، قَالَحدثَنا:  محمد بن أَِبي بكٍْر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَال743َ
 وهو ِباَألبطَِح، فَخرج ِإلَينا ِباللٌ �يت النِبي أَت:  سفْيانُ، عن عوٍن، عن أَِبيِه، قَالَحدثَنا

 عضوا، وناهها وناهه فَاه عبتلَ يعِصيٍب، فَأَذَّنَ ِباللٌ فَجماِئٍل وِن نيب وِئِه، فَِمنضٍل وِبفَض
 ِبيالن جرخ ِه، ثُميِه ِفي أُذُنيعبأُص�لَّى ِبنٍة فَصزنا ِإلَى ع .  

 روى سعدانُ، عن ِإسحاق اَألزرِق، عن سفْيانَ الثَّوِري، عن عوِن بِن أَِبي 744
 ِبالْبطْحاِء وهو ِفي قُبٍة حمراَء وِعنده أُناس يِسري، �شِهدت النِبي : جحيفَةَ، عن أَِبيِه، قَالَ

حي علَى الصالِة، حي علَى : يعِني قَولَه: اللٌ فَأَذَّنَ، ثُم جعلَ يتبع هاهنا وهاهنا، قَالَفَجاَء ِب
  الْفَالِح 
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بيانُ أَذَاِن أَِبي محذُورةَ وإجياب الترجيع فيه، والدليل بعد ما أُمر بالل باألذان، وعلي أن 
خ إذْ مل يصح يف حديث أيب حمذورة تثنية اإلقامة يف رواية إال اإلقامة إقامة بالل وتر مل ينس

  وحديث أنس يف اإلفراد أصح منه، فإذا تعارض اخلربان وأحدمها أصح كان األخذ به أويل
و  أَبحدثَنا: وحدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَالَ)  ح( عفَّانُحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال745َ

وحدثَنا )  ح( موسى بن داودحدثَنا: وحدثَنا محمد بن عاِمٍر الرمِلي، قَالَ)  ح(الْوِليِد
وحدثَنا محمد بن )  ح( همامحدثَنا:  سِعيد بن عاِمٍر، قَالُواحدثَنا: الْحسن بن مكْرٍم، قَالَ

ويِه، قَالَحقَالَ: ي ،ِديِنيالْم نب ِليا: أنبا عثَنداِمٍر حع نا عمأَِبيِه، ِكاله ناٍم، عاذُ ِهشعم 
حدثَِني مكْحولٌ، أَنَّ عبد اللَِّه بن محيِريٍز حدثَه، أَنَّ أَبا محذُورةَ حدثَه، أَنَّ : اَألحوِل، قَالَ

ِبيذَا اَألذَانَ: � اللَِّه نه هلَّمِإال : ع أَنْ ال ِإلَه دهأَش ،رأَكْب اللَّه ،رأَكْب اللَّه ،رأَكْب اَللَّه ،رأَكْب اللَّه
 رسولُ اللَِّه، ثُم اللَّه، أَشهد أَنْ ال ِإلَه ِإال اللَّه، أَشهد أَنَّ محمدا رسولُ اللَِّه، أَشهد أَنَّ محمدا

أَشهد أَنْ ال ِإلَه ِإال اللَّه، أَشهد أَنْ ال ِإلَه ِإال اللَّه، أَشهد أَنَّ محمدا رسولُ اللَِّه، : يعود فَيقُولُ
يِن، حيترالِة ملَى الصع يِن، حيترولُ اللَِّه مسا ردمحأَنَّ م دهأَش ِن، اللَّهيترلَى الْفَالِح مع 

 ،هكْترِة فَتاِإلقَام ِديِثِه ِذكْرِفي ح اممه ادزاٍم، وذَا لَفْظُ ِهشه ،ِإال اللَّه ال ِإلَه ،رأَكْب اللَّه ،رأَكْب
مرِل الْحأَه اعمَألنَّ ِإجو ،هِمن قَنأَتفَظُ وا أَحامِتِهَألنَّ ِهشادلَى ِخالِف ِزيِن عي .  

 شعبةُ، حدثَنا:  عبد الصمِد بن عبِد الْواِرِث، قَالَحدثَنا:  حدثَنا عمر بن شبةَ، قَال746َ
 فَكَانَ � رسوِل اللَِّه عِن الْمِغريِة، عِن الشعِبي، عن عبِد اللَِّه بِن زيٍد اَألنصاِري، سِمعت أَذَانَ

  . أَذَانه وِإقَامته مثْنى مثْنى
   

  باب ِإجياِب اَألذَاِن واِإلقَامِة ِعند حضوِر الصالِة 
  وأن يؤذن هلا مؤذنان

عاِرم،  سلَيمانُ بن حرٍب، وحدثَنا:  حدثَنا ِإسماِعيلُ بن ِإسحاق الْقَاِضي، قَال747َ
قَِدمنا :  حماد بن زيٍد، عن أَيوب، عن أَِبي ِقالبةَ، عن ماِلِك بِن الْحويِرِث، قَالَحدثَنا: قَالَ

 � ونحن شببةٌ، فَأَقَمنا ِعنده نحوا ِمن ِعشِرين لَيلٍَة، وكَانَ رسولُ اللَِّه �علَى رسوِل اللَِّه 
أَمرتموهم صلُّوا صالةَ كَذَا : لَو رجعتم ِإلَى بلَِدكُم فَعلَّمتموهم، أَو قَالَ: رِحيما، فَقَالَ لَنا

 ،كُمرأَكْب كُممؤلْيو كُمدأَح ذِّنْ لَكُمؤالةُ فَلْيِت الصرضكَذَا، فَِإذَا حكَذَا ِفي ِحِني كَذَا وو
  .  سلَيمانَ بِن حرٍبلَفْظُ
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 وهيب، عن حدثَنا:  حبانُ بن ِهالٍل، قَالَحدثَنا:  حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، قَال748َ
لَما أَردنا  أَنا وصاِحب، فَ�أَتيت النِبي : أَيوب، عن أَِبي ِقالبةَ، عن ماِلِك بِن الْحويِرِث، قَالَ

ارِجعوا وكُونوا ِفيِهم وعلِّموهم وصلُّوا، فَِإذَا حضرِت الصالةُ فَلْيؤذِّنْ لَكُم : اِإلقْبالَ، قَالَ
 كُمرأَكْب كُممؤلْيو ،كُمدأَح .  

وحدثَنا أَبو الْعباِس )  ح(حفَِري أَبو داود الْحدثَنا:  حدثَنا عباس الدوِري، قَال749َ
 سفْيانُ الثَّوِري، عن خاِلٍد الْحذَّاِء، عن أَِبي ِقالبةَ، حدثَنا: حدثَنا الِْفرياِبي، قَالَ: الْغزي، قَالَ

ِإذَا سافَرتما فَأَذِّنا وأَِقيما، : فَقَالَ �جاَء رجالِن ِإلَى النِبي : عن ماِلِك بِن الْحويِرِث، قَالَ
اِبييا، قَالَ الِْفركُمرا أَكْبكُممؤلْيو : ِبيفَقَالَ الن ،فَراِن السِريدةَ �يرضِديثُ أَِبي نِبِمثِْلِه، ح 
 ِبيِن النع ،ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نِر، ِإذَا كَانَ ثَالثَةٌ: �عبذَا الْخِله اِرضعم ،مهدأَح مهمؤفَلْي 

 ِقيمطَِنِه أَنْ يِإلَى و عجلَ ِفي الِْعلِْم ِإذَا رحر نلَى مع ِجبي هلَى أَنِليلٌ عد وبِديِث أَيِفي حو
ِعلٍْم ي لَِتِه ِمنِفي ِرح فَادتا اسم مهلِّمعفَِلي ،مهدِعن ناِب عهالْو دبقَالَ عو ،هِليمعت ِهملَيع ِجب

  .  ماِلك بن الْحويِرِثحدثَنا: أَيوب، عن أَِبي ِقالبةَ، قَالَ
:  قَالَ محمد بن ِبشٍر الْعبِدي،حدثَنا:  حدثَنا محمد بن عبِد الرحمِن الْجعِفي، قَال750َ

كَانَ ِلرسوِل اللَِّه مؤذِّناِن ِباللٌ، وابن :  عبيد اللَِّه بن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَحدثَنا
  . أُم مكْتوٍم اَألعمى

   
 منفي عنه باب الترِغيِب ِفي اَألذَاِن، والدليل علي أن املؤذن يف أذانه وإقامته إيل أن يفرغ

  الوسوسة والرئاء لتباعد الشيطان منه
أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه، وحدثَنا :  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال751َ

: ماِعيلَ، قَالَوحدثَنا أَبو ِإس)  ح(أنبا مطَرف، والْقَعنِبي، ويحيى: محمد بن حيويِه، قَالَ
 � الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن سمي، عن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه حدثَنا
يِه لَو يعلَم الناس ما ِفي النداِء والصف اَألوِل، ثُم لَم يِجدوا ِإال أَنْ يستِهموا علَ: قَالَ

  . الستهموا
 حدثَنا: وحدثَنا الْحاِرِثي، قَالَ)  ح( يعلَى بن عبيٍدحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال752َ

فْيانَ،  طَلْحةُ بن يحيى، عن ِعيسى بِن طَلْحةَ، عن معاِويةَ بن أَِبي سحدثَنا: أَبو أُسامةَ، قَالَ
الْمؤذِّنونَ أَطْولُ الناِس أَعناقًا يوم الِْقيامِة، حدثَنا أَبو داود :  يقُولُ�سِمعت النِبي : قَالَ



com.wordpress.masgunku.www  
 

192 

  .  طَلْحةُ بن يحيى ِبِمثِْلِهحدثَنا:  محمد بن عبيٍد، قَالَحدثَنا: الْحراِني، قَالَ
753وٍق، قَالَ حزرم نب اِهيمرا ِإبثَنا: دثَندحقَِدياِمٍر الْعو عح( أَب  ( ،يزا الْغثَندحو

:  سفْيانُ، عن طَلْحةَ بِن يحيى، عن ِعيسى بِن طَلْحةَ، قَالَحدثَنا:  الِْفرياِبي، قَالَحدثَنا: قَالَ
اِويعم تِمعقُولُسولُ اللَِّه : ةَ، يسِة: �قَالَ رامالِْقي مواقًا يناِس أَعلُ النونَ أَطْوذِّنؤالْم .  
 اَألعمش، عن أَِبي حدثَنا:  أَبو معاِويةَ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال754َ

 قَالَ ِإذَا نادى الْمؤذِّنُ ِباَألذَاِن هرب الشيطَانُ حتى يكُونَ �ي سفْيانَ، عن جاِبٍر، عِن النِب
  . ِبالروحاِء، وِهي ثَالثُونَ ِميال ِمن الْمِدينِة

وحدثَنا )  ح(أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال755َ
حقَالَم ،لَِمياِعيلَ السمِإس نب دا: مثَندِج، حرِن اَألعاِد، عنأَِبي الز ناِلٍك، عم نع ،ِبينالْقَع 

ِإذَا نوِدي ِللصالِة أَدبر الشيطَانُ لَه ضراطٌ حتى ال :  قَالَ�عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
مسي ثِْويبالت ى ِإذَا قُِضيتح ،ربالِة أَدِبالص بى ِإذَا ثُوتلَ حاُء أَقْبدالن فَِإذَا قُِضي ،أِْذينالت ع

لُ اذْكُر كَذَا، ِلما لَم يكُن يذْكُر حتى يظَلَّ الرج: أَقْبلَ حتى يخِطر بين الْمرِء ونفِْسِه، فَيقُولَ
  . هو اِإلقَامةُ: التثِْويب: ال يدِري كَم صلَّى، قَالَ أَبو عوانةَ

 أَبو أَنٍس، حدثَنا:  ِإبراِهيم بن موسى، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو زرعةَ الراِزي، قَال756َ
ِإذَا أَذَّنَ الْمؤذِّنُ أَدبر الشيطَانُ لَه : �قَالَ النِبي : الَعن سهيٍل، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، قَ

  . حصاص، رواه خاِلد الْواِسِطي عن سهيٍل ِبِمثِْلِه
 زريٍع،  يِزيد بنحدثَنا:  أُميةُ بن ِبسطَاٍم، قَالَحدثَنا:  حدثَنا عباس الدوِري، قَال757َ

أَرسلَِني أَِبي ِإلَى بِني حاِرثَةَ ومعه غُالم لَنا وصاِحب، : عن روِح بِن الْقَاِسِم، عن سهيٍل، قَالَ
: فَأَشرف الَِّذي مِعي علَى الْحاِئِط فَلَم ير شيئًا، قَالَ: فَنادى مناٍد ِمن حاِئٍط ِباسِمِه، قَالَ

لَو شعرت أَنك تلْقَى هذَا اَألمر لَم أُرِسلْك، ولَِكن ِإذَا سِمعت : كَرت ذَِلك َألِبي، فَقَالَفَذَ
ِإنَّ الشيطَانَ :  أَنه قَالَ�صوتا فَناِد ِبالصالِة، فَِإني سِمعت أَبا هريرةَ يحدثُ، عن رسوِل اللَِّه 

هذَا دِليلٌ علَى أَنَّ الرجلَ ِإذَا أَحس : نوِدي ِبالصالِة ولَّى ولَه حصاص، قَالَ أَبو عوانةَِإذَا 
ذَِلك ِمن ِجدا يم هنع بأَذَّنَ ذَه وِع، ثُمرصلَى الْمع فرأَش وِل أَوِبالْغ .  

   
ماِذ اَألعخِة ِفي اتاحاِإلب ابابذِّنؤى م  

: وحدثَنا ِإسماِعيلُ الْقَاِضي، قَالَ)  ح( الْقَعنِبيحدثَنا:  حدثَنا أَبو الْمثَنى، قَال758َ
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شةَ،  الدراورِدي، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، عن عاِئحدثَنا:  ِإبراِهيم بن حمزةَ، قَالَحدثَنا
  .  وهو أَعمى�أَنَّ ابن أُم مكْتوٍم كَانَ يؤذِّنُ ِلرسوِل اللَِّه 

 عبد اللَِّه بن حدثَنا:  محمد بن سلَمةَ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال759َ
 ساِلٍم، وسِعيِد بِن عبِد الرحمِن، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن وهٍب، عن يحيى بِن عبِد اللَِّه بِن

  .  وكَانَ أَعمى�أَِبيِه، عن عاِئشةَ، أَنَّ ابن أُم مكْتوٍم كَانَ مؤذِّنا ِلرسوِل اللَِّه 
   

  باب ِفي ثَواِب اَألذَاِن
 حماد بن سلَمةَ، عن حدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا: لَ حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَا760

 يِغري ِعند الصباِح فَيتسمع، فَِإنْ سِمع صوتا �كَانَ النِبي : ثَاِبٍت، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ
ِإال أَغَارو كسأَم .  

761اِنيغا الصثَندا: ، قَالَ حثَندِلٍم، قَالَحسم نفَّانُ با:  عثَندةَ، حلَمس نب ادما حثَندح 
 ِبيٍس، أَنّ النأَن نع ،قُولُ�ثَاِبتال يجر ِمعفَقَالَ:  س ،رأَكْب ةُ، قَالَ: اللَّهِإال : الِْفطْر ال ِإلَه

  . ناِرخرجت ِمن ال: اللَّه، فَقَالَ
:  يونس بن محمٍد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن عبيِد اللَِّه بِن الْمناِدي، قَال762َ

 يِغري ِعند صالِة الْفَجِر �كَانَ رسولُ اللَِّه :  حماد بن سلَمةَ، عن ثَاِبٍت، عن أَنٍس، قَالَحدثَنا
تسقُولُفَيال يجر ِمعٍم فَسوي ذَات عمتفَاس ،ِإال أَغَارو كسا أَمأَذَان ِمعاَألذَانَ، فَِإنْ س ِمع : اللَّه

أَشهد أَنْ ال ِإلَه ِإال اللَّه، فَقَالَ النِبي : الِْفطْرةُ، فَقَالَ: �أَكْبر، اللَّه أَكْبر، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
  . خرجت ِمن الناِر: �

بيانُ ِإجياِب ِإجابِة الْمؤذِِّن ِإذَا أَذَّنَ، والصالة علي النيب صلي اهللا عليه وسلم، وسؤال 
  الوسيلة له، وثواب من قال ذلك

أَخبرِني : قَالَ عبد اللَِّه بن وهٍب، حدثَنا:  حدثَنا ِعيسى بن أَحمد الْعسقَالِني، قَال763َ
أَخبرِني كَعب بن علْقَمةَ، سِمع عبد الرحمِن بن جبيٍر يحدثُ، عن : حيوةُ بن شريٍح، قَالَ

 ِبيالن ِمعٍرو، سمِن عِد اللَِّه ببقُولُ�عقُو:  يا يذِّنَ فَقُولُوا ِمثْلَ مؤالْم متِمعلُّوا ِإذَا سص لُ، ثُم
علَي، فَِإنه من صلَّى علَي صالةً صلَّى اللَّه علَيِه ِبها عشرا، ثُم سلُوا اللَّه ِلي الْوِسيلَةَ، فَِإنها 

و أَنْ أَكُونَ أَنجأَراِد اللَِّه، وبع ٍد ِمنبِغي ِإال ِلعبنِة ال تنِزلَةٌ ِفي الْجنأَلَ ِلي مس نفَم ،وا ه
 سِعيد حدثَنا:  الْمقِْرئ، قَالَحدثَنا: الْوِسيلَةَ حلَّت علَيِه الشفَاعةُ، حدثَنا ابن أَِبي مسرةَ، قَالَ
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دثَنا أَبو داود ِبِإسناِدِه ِبِمثِْلِه، ح...... حدثَِني كَعب بن علْقَمةَ: بن أَِبي أَيوب، قَالَ
 حيوةُ، وسِعيد حدثَنا:  ابن وهٍب، قَالَحدثَنا:  محمد بن سلَمةَ، قَالَحدثَنا: السجِزي، قَالَ
وبأَِبي أَي نمبثله...... ب .  

  ناديبيان إجياب إجابة املؤذن مثل ما يؤذن، وإجابة النيب صلي اهللا عليه وسلم امل
أنبا :  عثْمانُ بن عمر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، والصغاِني، قَال764َ

سونلَى، قَالَ)  ح(يِد اَألعبع نب سونا يثَندحٍب، قَالَ: وهو نأنبا اب : سونيو ،اِلكِني مربأَخ
:  ِشهاٍب، أَنَّ عطَاَء بن يِزيد اللَّيِثي أَخبره، أَنَّ أَبا سِعيٍد الْخدِري، قَالَبن يِزيد، عِن ابِن
  . ِإذَا سِمعتم الْمؤذِّنَ فَقُولُوا ِمثْلَ ما يقُولُ:  يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه 

أَخبرِني ابن ِشهاٍب، : ٍم، عِن ابِن جريٍج، قَالَأنبا أَبو عاِص:  وحدثَنا الصغاِني، قَال765َ
 ِبيِن النِعيٍد، عأَِبي س نع ،ِزيدِن يطَاِء بع نا :  قَالَ�عذِّنَ فَقُولُوا ِمثْلَ مؤالْم متِمعِإذَا س

  . يقُولُ
: وحدثَنا الرِبيع، قال)  ح(أنبا ماِلك: لَأنبا عبد الرزاِق، قَا:  حدثَنا السلَِمي، قَال766َ

أنبا ماِلك، ومعمر، عِن الزهِري، عن عطَاٍء اللَّيِثي، عن أَِبي سِعيٍد : أنبا الشاِفِعي، قَالَ
ِإذَا : قُولُ الْمؤذِّنُ، قَالَ الرِبيعِإذَا سِمعتم الْمناِدي فَقُولُوا كَما ي: �قَالَ النِبي : الْخدِري، قَالَ
  . سِمعتم النداَء 
:  أَبو زرعةَ وهب اللَِّه بن راشد، قَالَحدثَنا:  أَخبرنا محمد بن عبِد الْحكَِم، قَال767َ

أَنّ : م، عن ِعيسى بِن طَلْحةَ، عن معاِويةَأنبا حيوةُ، عن يِزيد بِن الْهاِد، عن محمِد بِن ِإبراِهي
اللَّه أَكْبر، اللَّه أَكْبر، فَقَالَ : اللَّه أَكْبر، اللَّه أَكْبر، فَقَالَ معاِويةُ: الْمناِدي نادى ِبالصالِة، فَقَالَ

أَشهد أَنَّ محمدا رسولُ : وأَنا، فَقَالَ الْمؤذِّنُ: عاِويةُأَشهد أَنْ ال ِإلَه ِإال اللَّه، فَقَالَ م: الْمناِدي
  .  يقُولُ ِإذَا سِمع الْمناِدي�، هكَذَا سِمعت أَبا الْقَاِسِم ......وأَنا: اللَِّه، فَقَالَ معاِويةُ

بد الْعِزيِز الدراورِدي، عن يِزيد بِن الْهاِد،  عحدثَنا أَبو مروانَ، حدثَنا حدثَنا أَِبي، 768
 ِبيالن ِمعس هةَ، أَنريرأَِبي ه نةَ، علَمأَِبي س نع ،اِهيمرِن ِإبِد بمحم نقُولُ�عي  : لَو متأَيأَر

:  يوٍم خمس مراٍت ما تقُولُونَ مبِقيا ِمن درِنِه؟ قَالُواأَنَّ نهرا ِبباِب أَحِدكُم يغتِسلُ ِمنه ِفي كُلِّ
 ِبيِنِه، قَالَ النرد ِمن ِقي ذَِلكبا: �ال يطَايا الْخِبه و اللَّهحمِس يماِت الْخلَوِمثْلُ الص فَذَِلك .  

أنبا ابن عيينةَ، عن طَلْحةَ بِن :  الشاِفِعي، قَالَأنبا:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَال769َ
 �سِمعت رسولَ اللَِّه : سِمعت معاِويةَ يحدثُ، يقُولُ: يحيى، عن ِعيسى بِن طَلْحةَ، قَالَ
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: أَشهد أَنْ ال ِإلَه ِإال اللَّه، وِإذَا قَالَ: أَشهد أَنْ ال ِإلَه ِإال اللَّه، قَالَ: ِإذَا قَالَ الْمؤذِّنُ: يقُولُ
 أَبو عِلي حدثَنا: وأَنا ثُم يسكُت، حدثَنا أَبو داود، قَالَ: أَشهد أَنَّ محمدا رسولُ اللَِّه، قَالَ

: وحدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ)  ح( ِهشام، عن يحيى، عن أَِبي كَِثٍريحدثَنا: الْحنِفي، قَالَ
 ِهشام، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، عن محمِد بِن ِإبراِهيم التيِمي، حدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا

  . وذَكَر الْحِديثَ.... عن ِعيسى بِن طَلْحةَ
ال حول وال قوة إال باهللا عند قول : الَ ِمثْلَ ما يقُولُ الْمؤذِّنُ، وقالبيانُ ثَواِب من قَ

  املؤذن حي علي الصالة، حي علي الفالح
 حدثَنا أَبو اَألزهِر، وأَبو أُميةَ، وكُردوس الْواِسِطي، وأبو خالد عبد العزيز بن 770

 ِإسماِعيلُ بن جعفٍَر، عن حدثَنا: حمد بن جهضٍم، قَالَ محدثَنا: معاوية البصري، قَالُوا
عمارةَ بِن غَِزيةَ، عن خبيِب بِن عبِد الرحمِن، عن حفِْص بِن عاِصِم بِن عمر بِن الْخطَّاِب، 

اللَّه أَكْبر، : ِإذَا قَالَ الْمؤذِّنُ: �لَ رسولُ اللَِّه قَا: عن أَِبيِه، عن جدِه عمر بِن الْخطَّاِب، قَالَ
كُمدفَقَالَ أَح ،رأَكْب قَالَ: اللَّه ثُم ،رأَكْب اللَّه ،رأَكْب فَقَالَ: اللَّه ،ِإال اللَّه أَنْ ال ِإلَه دهأَش : دهأَش
أَشهد أَنَّ محمدا رسولُ اللَِّه، : د أَنَّ محمدا رسولُ اللَِّه، قَالَأَشه: أَنْ ال ِإلَه ِإال اللَّه، ثُم قَالَ

: حي علَى الْفَالِح، قَالَ: ال حولَ وال قُوةَ ِإال ِباللَِّه، ثُم قَالَ: حي علَى الصالِة، قَالَ: ثُم قَالَ
ةَ ِإال ِباللَِّه، ثُمال قُولَ ووقَالَ:  قَالَال ح ،رأَكْب اللَّه ،رأَكْب قَالَ: اللَّه ثُم ،رأَكْب اللَّه ،رأَكْب اللَّه :

 حدثَنا: ال ِإلَه ِإال اللَّه ِمن قَلِْبِه دخلَ الْجنةَ، حدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ: ال ِإلَه ِإال اللَّه، قَالَ
  .  ِبِإسناِدِه ِمثْلَهٍ....حدثَنا ِإسماِعيلُ بن جعفَر: رِوي، قَالَِإسحاق الْفَ

أَشهد أَنْ ال إله إال اهللا وحده ال شريك : بيانُ ثَواِب من قَالَ ِإذَا سِمع الْمؤذِّنُ يؤذِّنُ
  وما بعده من القول...... له

771ملَيس نب ِبيعا الرثَندا: انَ، قَالَ حثَندِثحاللَّي نب بيعح( ش  ( ،اِنيغا الصثَندحو
 اللَّيثُ بن سعٍد، حدثَنا:  يحيى بن ِإسحاق السالَِحيِني، قَالَحدثَنا: ومحمد بن عاِمٍر، قَالَ

ٍس، عِن قَيِد اللَِّه ببِن عِكيِم بِن الْحقَّاٍص، قَالَعِن أَِبي وِد بعس نٍد، ععِن ساِمِر بع قَالَ : ن
أَشهد : ِحني يسمع الْمؤذِّنَ: وقَالَ ابن عاِمٍر من قَالَ: من سِمع الْمؤذِّنَ، قَالَ: �رسولُ اللَِّه 

ال اللَّه، رِضيت ِباللَِّه ربا وِباِإلسالِم ِدينا وِبمحمٍد أَشهد أَنْ ال ِإلَه ِإ: أَنْ ال ِإلَه ِإال اللَّه، قَالَ
يا سعد بن : رسوال، غُِفر لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبِه وما تأَخر، فَقَالَ لَه رجلٌ: نِبيا، وقَالَ ابن عاِمٍر

هكَذَا : ما تقَدم ِمن ذَنِبِه وما تأَخر؟ قَالَ: لَه يا سعدفَِقيلَ : أَِبي وقَّاٍص، وقَالَ ابن عاِمٍر
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من قَالَ ِحني :  يقُولُ، هذَا لَفْظُ يحيى بِن ِإسحاق، ولَفْظُ شعيٍب، قَالَ�سِمعت رسولَ اللَِّه 
، حدثَنا أَبو ِإبراِهيم �فَذَكَر ِمثْلَه، عِن النِبي .... هوأَنا أَشهد أَنْ ال ِإلَه ِإال اللَّ: يسمع الْمؤذِّنَ
  .  عمرو بن خاِلٍد، ويحيى بن بكَيٍر، عِن اللَّيِث ِبِمثِْلِهحدثَنا: الزهِري، قَالَ

   
  

  مبتدأُ أَبواِب مواِقيِت الصالِة 
   فَصلَّى فَبين لَه املواقيت وقتاً واحداً�النِبي وأَنَّ ِجبِريلَ أَم ِب

وحدثَنا )  ح(أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال772َ
قَرأْت : مد بن يحيى، قَالَوحدثَنا مح)  ح( الْقَعنِبي، عن ماِلٍكحدثَنا: أَبو ِإسماِعيلَ، قَالَ

 نب رماٍب، أَنَّ عِن ِشهِن ابٍس، عِن أَناِلِك بم نع ،فطَرثَِنيِه مدحاِفٍع، وِن نِد اللَِّه ببلَى عع
ِر فَأَخيبالز نةُ بورِه علَيلَ عخا، فَدموالةَ يالص رِزيِز أَخِد الْعبع رةَ أَخبعش نةَ بِغريأَنَّ الْم ،هرب

ما هذَا يا مِغريةُ؟ أَلَيس : الصالةَ يوما وهو ِبالْكُوفَِة، فَدخلَ علَيِه أَبو مسعوٍد اَألنصاِري، فَقَالَ
لَّى رلَّى، فَصلَ فَصزن المِه السلَيِريلَ عأَنّ ِجب تِلمع ولُ اللَِّه قَدلَّى �سلَّى، فَصص ثُم ،

، ثُم صلَّى، �، ثُم صلَّى، فَصلَّى رسولُ اللَِّه �، ثُم صلَّى، فَصلَّى رسولُ اللَِّه �رسولُ اللَِّه 
ما تحدثُ يا عروةُ أَو انظُر : ِبهذَا أُِمرت، ثُم قَالَ عمر ِلعروةَ: ، ثُم قَالَ�فَصلَّى رسولُ اللَِّه 

كَذَِلك كَانَ بِشري بن أَِبي :  وقْت الصالِة؟ فَقَالَ عروةُ�ِإنَّ ِجبِريلَ هو أَقَام ِلرسوِل اللَِّه 
  . مسعوٍد يحدثُ، عن أَِبيِه

انَ يصلِّي الْعصر والشمس ِفي حجرِتها  كَ�أَنَّ النِبي ,ولَقَد حدثَتِني عاِئشةُ : قَالَ عروةُ
رظْهلَ أَنْ تقَب .  
وحدثَنا الرِبيع، )  ح( سفْيانُ بن عيينةَحدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن شيبانَ الرمِلي، قَال773َ

 عِن الزهِري، عن عروةَ، أَن عمر بن عبِد الْعِزيِز أَخر أنبا سفْيانُ،:  الشاِفِعي، قَالَحدثَنا: قَالَ
نزلَ ِجبِريلُ علَيِه السالم فَأَمِني فَصلَّيت معه، :  قَالَ�ِإنّ رسولَ اللَِّه : الصالةَ، فَقَالَ لَه عروةُ

ثُم ،هعم تلَّيِني فَصلَ فَأَمزن لَ ثُمزن ثُم ،هعم تلَّيِني فَصلَ فَأَمزن ثُم ،هعم تلَّيِني فَصلَ فَأَمزن 
اتِق اللَّه، وانظُر ما تحدثُ : فَأَمِني فَصلَّيت معه، وحدثَ ِبِه عروةُ عمر بن عبِد الْعِزيِز، فَقَالَ

، هذَا لَفْظُ أَحمد بِن �خبرِنيِه بِشري بن أَِبي مسعوٍد، عن أَِبيِه، عِن النِبي أَ: ِبنا عروةُ، قَالَ
أَخر عمر بن عبِد الْعِزيِز : شيبانَ، ولَفْظُ الرِبيِع فَأَمِني، أَخبرنا سفْيانُ، عِن الزهِري، قَالَ
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الةَ، فَقَالَ لَهةُالصورولَ اللَِّه :  عسقَالَ�ِإنَّ ر  : هعم تلَّيِني فَصِريلُ فَأَملَ ِجبزن .  
 حدثَنا:  سفْيانُ، قَالَحدثَنا:  الْحميِدي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَال774َ

 يصلِّي الْعصر �كَانَ رسولُ اللَِّه : عن عاِئشةَ، قَالَتوأَخبرِني عروةُ، : الزهِري، قَالَ
دعا بهلَيئُ عِر الْفَيظْهي ِتي لَمرجةٌ ِفي حطَاِلع سمالشو .  

أنبا شعيب بن اللَّيِث، عن أَِبيِه، عِن ابِن :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال775َ
 اللَّيثُ بن سعٍد، حدثَنا:  حجاج، قَالَحدثَنا: وحدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ)  ح(هاٍبِش
 عبد اللَِّه بن يِزيد الْمقِْريُء، حدثَنا: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ)  ح(حدثَِني ابن ِشهاٍب: قَالَ
عمر بِن 63حدثَِني ابن ِشهاٍب، أَنه كَانَ قَاِعدا علَى ِمنبِر :  اللَّيثُ بن سعٍد، قَالَاحدثَن: قَالَ

 ئًا، فَقَالَ لَهيش رصالْع رمع رِر، فَأَخيبالز نةُ بورع هعمِة وِدينلَى الْمِتِه عرِزيِز ِفي ِإمِد الْعبع
، فَقَالَ لَه عمر بن عبِد �أَما ِإنَّ ِجبِريلَ قَد نزلَ فَصلَّى أَمام رسوِل اللَِّه : بن الزبيِرعروةُ 
سِمعت بِشري بن أَِبي مسعوٍد : أَعلَم ما تقُولُ يا عروةُ سِمعت؟ فَقَالَ عروةُ: الْعِزيِز

نزلَ ِجبِريلُ :  يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه :  سِمعت أَبا مسعوٍد، يقُولُ:اَألنصاِري، يقُولُ
 ِسبحي ،هعم تلَّيص ثُم ،هعم تلَّيص ثُم ،هعم تلَّيص ثُم ،هعم تلَّيص ثُم ،هعم تلَّيِني فَصفَأَم

 عبد الرزاِق، عن معمٍر، عِن حدثَنا: حدثَنا محمد بن يحيى، قَالَِبأُصبِعِه خمس صلَواٍت، 
  ,الزهِري، عن عروةَ 

كُنا مع عمر بِن عبِد الْعِزيِز فَأَخر الصالةَ، فَذَكَر الْحِديثَ، حدثَنا أَبو حميٍد، : قَالَ. ح
حدثَِني ابن ِشهاٍب، أَنه سِمع عمر بن عبِد : قَالَ ابن جريٍج، قَالَ:  حجاج، قَالَثَناحد: قَالَ

  . مسى الْمِغريةُ بن شعبةَ ِبصالِة الْعصِر، وذَكَر الْحِديثَ: الْعِزيِز يسأَلُ عروةَ، فَقَالَ عروةُ
محافَظَِة علَى الصلَواِت علَى وقِْتها وِإجياِب الصالِة ِلوقِْتها، والتشديد يف الترِغيب ِفي الْ

  تأخريها
 حدثَنا:  عِلي بن الْمِديِني، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الْعباس بن الْوِليِد اَألسفَاِطي، قَال776َ

وٍر، عِن الْوِليِد بِن الْعيزاِر، عن أَِبي عمٍرو الشيباِني، عن عبِد اللَِّه بِن الْفَزاِري، عن أَِبي يعفُ
ثُم : الصالةُ ِلوقِْتها، قُلْت: أَي الْعمِل أَفْضلُ؟ قَالَ: �سأَلْت رسولَ اللَِّه : مسعودٍ ، أَنه قَالَ

  . الِْجهاد ِفي سِبيِل اللَِّه: ثُم أَي؟ قَالَ: اِلديِن، قُلْتثُم ِبر الْو: أَي؟ قَالَ
  

 أَِبي، عِن الْحسِن حدثَنا:  عمر بن حفٍْص، قَالَحدثَنا:  حدثَنا عباس الدوِري، قَال777َ
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بع نع ،اِنيبيٍرو الشمأَِبي ع نِد اللَِّه، عيبِن عب ِبيِن الناِل : ، قَالَ�ِد اللَِّه، عملُ اَألعأَفْض
  . الصالةُ ِلوقِْتها، وِبر الْواِلديِن

 جعفَر بن حدثَنا:  حبانُ بن ِهالٍل، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَال778َ
مرانَ الْجوِني، عن عبِد اللَِّه بِن الصاِمِت، عن أَِبي ذَر، أَنّ رسولَ  أَبو ِعحدثَنا: سلَيمانَ، قَالَ

يا أَبا ذَر، أُمراُء يكُونونَ بعِدي يؤخرونَ الصالةَ، فَصلِّ الصالةَ ِلوقِْتها، فَِإنْ :  قَالَ�اللَِّه 
  . ةًصلَّيت ِلوقِْتها كَانت لَك ناِفلَ

 حماد بن زيٍد، عن حدثَنا:  مسدد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال779َ
يا أَبا : �قَالَ رسولُ اللَِّه : أَِبي ِعمرانَ الْجوِني، عن عبِد اللَِّه بِن الصاِمِت، عن أَِبي ذَر، قَالَ

يا رسولَ : يؤخرونَ الصالةَ؟ قَالَ: يف ِإذَا كَانت علَيك أُمراُء يِميتونَ الصالةَ أَو قَالَذَر كَ
  . صلِّ الصالةَ ِلوقِْتها، فَِإنْ أَدركْتها معهم فَصلِّ فَِإنها لَك ناِفلَةً: اللَِّه، فَما تأْمرِني؟ قَالَ

 حدثَنا: حدثَِني أَبو غَسانَ الِْمسمِعي، قَالَ: نا مسِلم بن الْحجاِج ِببغداد، قَالَ حدث780َ
قُلْت ِلعبِد اللَِّه بِن : حدثَِني أَِبي، عن مطٍَر، عن أَِبي الْعاِليِة الْبراُء، قَالَ: معاذُ بن ِهشاٍم، قَالَ

فَضرب فَِخِذي ضربةً : صلِّي يوم الْجمعِة خلْف أُمراَء يؤخرونَ الصالةَ؟ قَالَن: الصاِمِت
 عن �سأَلْت رسولَ اللَِّه : سأَلْت أَبا ذَر عن ذَِلك، فَضرب فَِخِذي، وقَالَ: أَوجعِني، وقَالَ
ذُِكر ِلي أَنَّ : قِْتها واجعلُوا صالتكُم معهم ناِفلَةً، قَالَ عبد اللَِّهصلُّوا الصلَواِت ِلو: ذَِلك، فَقَالَ
  .  ضرب فَِخذَ أَِبي ذَر�نِبي اللَِّه 
   

  بيانُ وقِْت الظُّهِر وِإجياِب تعِجيِلها وِإنْ كَانَ حرا مؤِذيا، 
  روإباحة السجود علي الثوب إذا آذاه احل

 شعبةُ، عن سياِر بِن حدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال781َ
  .  الظُّهر حيثُ تدحض الشمس �كَانَ يصلِّي ِبنا النِبي : سالمةَ، أَنه سِمع أَبا برزةَ، قَالَ

782ا عثَندقَالَ ح ،ارا: مثَنداِمٍرحع نب ِعيدةَ، قَالَ)  ح( سو ِقالبا أَبثَندحا: وثَندو حأَب 
 كَانَ يصلِّي � شعبةُ، عن أَِبي الِْمنهاِل، عن أَِبي برزةَ، أَنّ النِبي حدثَنا: عمر الْحوِضي، قَالَ

  .  الشمسالظُّهر ِإذَا زالَِت
 حدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، ويونس بن حِبيٍب، قَال783َ
سِمعت خباب بن :  أَبو ِإسحاق، عن سِعيِد بِن وهٍب الْخيواِني، قَالَحدثَنا: شعبةُ، قَالَ
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  .  الرمضاَء فَلَم يشِكنا�شكَونا ِإلَى رسوِل اللَِّه : ولُاَألرت، يقُ
 سفْيانُ الثَّوِري، حدثَنا:  محمد بن كَِثٍري، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَال784َ

 �شكَونا ِإلَى رسوِل اللَِّه : ن خباٍب، قَالَ أَبو ِإسحاق، عن سِعيِد بِن وهٍب، عحدثَنا: قَالَ
  . الرمضاَء ِفي صالِة الْهِجِري فَما أَشكَانا

 ِبشر بن حدثَنا:  أَبو عاِمٍر الْعقَِدي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَال785َ
كُنا مع : اِلب، عن بكِْر بِن عبِد اللَِّه الْمزِني، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ غَحدثَنا: الْمفَضِل، قَالَ

 هبطَ ثَوسِض باَألر ِمن هتهبج كِّنما أَنْ يندأَح ِطعتسي فَِإذَا لَم ،رِة الْحوِل اللَِّه ِفي ِشدسر
  . فَسجد علَيِه
 خاِلد بن عبِد حدثَنا:  وِكيع، قَالَحدثَنا: نا ابن أَِبي رجاٍء الِْمصيِصي، قَالَ حدث786َ

كُنا ِإذَا صلَّينا : الرحمِن، عن غَاِلٍب الْقَطَّاِن، عن بكِْر بِن عبِد اللَِّه، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ
  .  سجدنا علَى ِثياِبنا مخافَةَ الْحر�مع رسوِل اللَِّه 

   
 ،رِر ِفي الْحالِة الظُّهاِد ِبصراِب اِإلبِإجي ابب  

  وبياِن الِْعلَِّة ِفي ِإبراِدها
)  ح(با معمرأن:  عبد الرزاِق، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن ِإسحاق بِن شبويِه، قَال787َ

 حدثَنا: وحدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ)  ح(أنبا سفْيانُ:  الشاِفِعي، قَالَحدثَنا: وحدثَنا الرِبيع، قَالَ
ِن الْمسيِب، عن  سفْيانُ، عِن الزهِري، عن سِعيِد بحدثَنا: الْحميِدي، وعِلي بن الْمِديِني، قَالَ

 ِبيِن النةَ، عريرقَالَ�أَِبي ه  :منهِح جفَي ِمن رةَ الْحالِة، فَِإنَّ ِشدوا ِبالصِردأَب .  
 وحدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ،)  ح( سفْيانُحدثَنا: أنبا الشاِفِعي، قَالَ:  حدثَنا الرِبيع، قَال788َ

أَخبرِني سِعيد بن :  الزهِري، قَالَحدثَنا:  سفْيانُ، قَالَحدثَنا: حدثَنا الْحميِدي، قَالَ: قَالَ
 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نِب، عيسةَ :  قَالَ�الْمالِة، فَِإنَّ ِشدوا ِبالصِردفَأَب رالْح دتِإذَا اش رالْح

  . اشتكَِت النار ِإلَى ربها، وذَكَر الْحِديثَ: ِمن فَيِح جهنم، وقَالَ
 ابن عيينةَ، عِن الزهِري، عِن ابِن الْمسيِب، حدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن شيبانَ، قَال789َ

ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نقَالَ� ع  :ا، فَقَالَتهبِإلَى ر اركَِت النا، : شضعِضي بعأَكَلَ ب با ري
نفٍَس ِفي الشتاِء، ونفٍَس ِفي الصيِف، فَِشدةُ الْحر ما تِجدونَ ِمن الْحر ِمن : فَأَِذنَ لَها ِبنفَسيِن

  . برِد ِمن زمهِريِرهاحرها، وِشدةُ ما تِجدونَ ِمن الْ
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 شبابةُ، وحدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، حدثَنا:  حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ الْمكِّي، قَال790َ
ِن وهٍب، عن  شعبةُ، عن مهاِجٍر أَِبي الْحسِن، عن زيِد بحدثَنا:  أَبو عمر، قَاالحدثَنا: قَالَ

 ِفي مِسٍري فَأَراد ِباللٌ أَنْ يؤذِّنَ ِبالظُّهِر، فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه �كُنا مع النِبي : أَِبي ذَر، قَالَ
� :ذِّنَ، فَقَالَ لَهؤأَنْ ي ادأَر ثُم ،ِردأَب : لُوِل، ثُمَء التا فَينأَيى رتح ،ِردا أَبفَلَم ،أَقَامفَأَذَّنَ و هرأَم

  . ِإنَّ ِشدةَ الْحر ِمن فَيِح جهنم، فَِإذَا اشتد الْحر فَأَبِردوا عِن الصالِة: صلَّى قَالَ
:  بِن منبٍه، قَالَأنبا معمر، عن هماِم:  عبد الرزاِق، قَالَحدثَنا:  حدثَنا السلَِمي، قَال791َ

أَبِردوا عِن الْحر ِفي الصالِة، فَِإنَّ ِشدةَ : �قَالَ رسولُ اللَِّه : هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ، وقَالَ
منهِح جفَي ِمن رالْح .  

 شعبةُ، عِن حدثَنا:  بن جِريٍر، قَالَ وهبحدثَنا:  حدثَنا أَبو جعفٍَر الداِرِمي، قَال792َ
 ِفي سفٍَر �كُنا مع رسوِل اللَِّه : الْمهاِجِر أَِبي الْحسِن، عن زيِد بِن وهٍب، عن أَِبي ذَر، قَالَ

مه يا ِباللُ حتى : ذِّنَ، فَقَالَمه يا ِباللُ، وذَكَر الْحِديثَ، ثُم أَراد أَنْ يؤ: فَأَذَّنَ ِباللٌ، فَقَالَ
  . ِإنَّ ِشدةَ الْحر ِمن فَيِح جهنم، فَأَبِردوا ِفي الصالِة ِإذَا اشتد الْحر: رأَينا فَيَء التلُوِل، ثُم قَالَ

 حدثَنا:  أَبو زرعةَ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه بِن عبِد الْحكَِم، قَال793َ
حدثَِني يِزيد بن عبِد اللَِّه بِن الْهاِد، عن محمِد بِن ِإبراِهيم، عن أَِبي سلَمةَ، عن : حيوةُ، قَالَ

عِضي بعضا، فَأْذَنْ ِلي أَتنفَّس، رب أَكَلَ ب: قَالَِت النار:  قَالَ�أَِبي هريرةَ، عن رسوِل اللَِّه 
نفٍَس ِفي الشتاِء، ونفٍَس ِفي الصيِف، فَما وجدتم ِمن برٍد أَو زمهِريٍر فَِمن : فَأَِذنَ لَها ِبنفَسيِن

منهفَِس جن وٍر فَِمنرح أَو رح ِمن متدجا ومو ،منهفَِس جن .  
 عبد حدثَنا:  أَبو مروانَ محمد بن عثْمانَ بِن خاِلٍد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَِبي، قَال794َ

 ناِرِث، عِن الْحب اِهيمرِن ِإبِد بمحم ناِد، عِن الْهِد اللَِّه ببِن عب ِزيدي نع ،دمحم نِزيِز بالْع
رب أَكَلَ بعِضي : قَالَِت النار:  يقُولُ�سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ، أَنه سِمع رسولَ اللَِّه أَِبي 

نفٍَس ِفي الشتاِء ونفٍَس ِفي الصيِف، فَما وجدتم ِمن برٍد أَو زمهِريٍر : بعضا، فَأَِذنَ لَها ِبنفَسيِن
  .  جهنم، وما وجدتم ِمن حر أَو حروٍر فَِمن نفَِس جهنمفَِمن نفَِس
 ِإبراِهيم بن حمزةَ، عن عبِد الْعِزيِز بِن أَِبي حدثَنا:  حدثَنا محمد بن يحيى، قَال795َ

 الدراورِدي، عِن الْعالِء، عن حدثَنا: ا الْقَعنِبي، قَالَحدثَن: وحدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ)  ح(حاِزٍم
  . هذَا الْحر ِمن فَيِح جهنم فَأَبِردوا ِبالصالِة :  قَالَ�أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، عن رسوِل اللَِّه 

 ابن حدثَنا:  عبد الْجباِر بن سِعيٍد، قَالَثَناحد:  حدثَنا أَبو زرعةَ الراِزي، قَال796َ
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  أَخبرِني عمرو بن الْحاِرِث،: وهٍب، قَالَ
 عمرو، أَنَّ حدثَنا:  عمي، قَالَحدثَنا: وحدثَنا أَحمد بن عبِد الرحمِن بِن وهٍب، قَالَ. ح

ثَهدا حركَيولَ اللَِّه بسةَ، أَنّ رريرأَِبي ه نع ،انَ اَألغَرلْمسِعيٍد، وِن سِر بسب نِإذَا :  قَالَ�، ع
منهِح جفَي ِمن رةَ الْحالِة، فَِإنَّ ِشدوا ِبالصِردفَأَب ارالْح موكَانَ الْي .  

وحدثَنا )  ح(أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه: ى، قَالَ أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعل797َ
 الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن أَِبي الزناِد، عِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ حدثَنا: الترِمِذي، قَالَ

 ِبيقَالَ�الن  :وا عِردفَأَب رالْح دتِإذَا اشمنهِح جفَي ِمن رةَ الْحالِة، فَِإنَّ ِشدِن الص .  
  ِفي ِصفَِة وقِْت الظُّهِر

وحدثَنا أَبو )  ح( همامحدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال798َ
حدثَنا موسى بن : وحدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ)  ح(وِضي أَبو عمر الْححدثَنا: ِقالبةَ، قَالَ

داوح(د  (َةَ، قَاليو أُما أَبثَندحا: وثَندِليِدحو الْوأَب )قَالَ)  ح ،ِعيموا الصثَندحا: وثَندو حأَب 
 قَتادةُ، عن أَِبي أَيوب، قَالَ حدثَنا:  همام، قَالَحدثَنا كُلُّهم الْوِليِد، وعمرو بن عاِصٍم، قَالُوا

 عن وقِْت �عن عبِد اللَِّه بِن عمٍرو، أَنَّ رجال سأَلَ النِبي : واسمه يحيى بن ماِلٍك: أَبو أُميةَ
ا زالَِت الشمس وكَانَ ِظلُّ الرجِل كَطُوِلِه مالَم يحضِر الْعصر، وقْت الظُّهِر ِإذَ: الصالِة؟ فَقَالَ

ووقْت الْعصِر ما لَم تصفَر الشمس، ووقْت الْمغِرِب ما لَم يِغِب الشفَق، ووقْت الِْعشاِء ِإلَى 
الْفَجِر ما لَم تطْلُِع الشمس، هذَا لَفْظُ موسى بِن داود، ِنصِف اللَّيِل، ووقْت الصبِح ِمن طُلُوِع 

  . وأَِبي الْوِليِد
:  عمر بن عبِد اللَِّه بِن رِزيٍن، قَالَحدثَنا:  ذَكَر أَحمد بن يوسف السلَِمي، قَال799َ

اِج بِن حجاٍج، عن قَتادةَ، عن أَِبي أَيوب، عن عبِد اللَِّه  ِإبراِهيم بن طَهمانَ، عن حجحدثَنا
وقْت صالِة الظُّهِر ِإذَا زالَِت :  عن وقِْت الصلَواِت، فَقَالَ�سِئلَ رسولُ اللَِّه : بِن عمٍرو، قَالَ

رصِر الْعضحي الَماِء ممطِْن السب نع سمالش.   
  ِصفَةُ وقِْت صالِة الْعصِر

:  عمر بن عبِد اللَِّه بِن رِزيٍن، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن يوسف السلَِمي، قَال800َ
وب، عن عبِد  ِإبراِهيم بن طَهمانَ، عِن الْحجاِج بِن الْحجاِج، عن قَتادةَ، عن أَِبي أَيحدثَنا

وقْت صالِة الْعصِر مالَم :  عن وقِْت الصلَواِت، فَقَالَ�سِئلَ رسولُ اللَِّه : اللَِّه بِن عمٍرو، قَالَ
  . تصفَر الشمس ويسقُطْ قَرنها اَألولُ
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 حدثَنا:  سفْيانُ، قَالَحدثَنا: ِدي، قَالَ الْحميحدثَنا:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَال801َ
 يصلِّي الْعصر والشمس �كَانَ النِبي : وأَخبرِني عروةُ، عن عاِئشةَ، قَالَت: الزهِري، قَالَ

دعُء با الْفَيهلَيع رظْهي ِتي لَمرجةٌ ِفي حطَاِلع .  
 مروانُ بن محمٍد، حدثَنا:  أَبو محمٍد شعيب بن شعيِب بِن ِإسحاق، قَالَ حدثَنا802

 صلَّى �حدثَِني ابن ِشهاٍب، عن عروةَ، عن عاِئشةَ، أَنّ النِبي :  اللَّيثُ، قَالَحدثَنا: قَالَ
  . لَم يظْهِر الْفَيُء ِمن حجرِتهاالْعصر والشمس ِفي حجرِتها 

 حدثَنا: وحدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ)  ح( أَبو سلَمةَحدثَنا:  حدثَِني مهِدي، قَال803َ
كَانَ رسولُ :  حماد، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ، قَالَتحدثَنا: حجاج، قَاال

  .  يصلِّي الْعصر والشمس طَاِلعةٌ ِفي حجرِتها�اللَِّه 
804 نأَِبيِه، ع نةَ، عورِن عاِم بِهش ناٍض، عِن ِعيِس بأَن نِذِر، عنالْم نب اِهيمرِإب اهور 

ةَ، قَالَتاِئشولُ اللَِّه : عسلِّي الْ�كَانَ رصي  اهورا، وِتهرجح ِمن جرخت لَم سمالشو رصع
  . ِمن بعِد حجرِتها: أَبو أُسامةَ عن ِهشاٍم، وقَالَ

805 نع ،ِريهِن الزٍر، عمعم ناِق، عزِد الربع نع ،ِريبالدو ،فوسي نب دما أَحثَندح 
  .  يصلِّي الْعصر فَيذْهب الذَّاِهب ِإلَى الْعواِلي والشمس مرتِفعةٌ�كَانَ النِبي : لَأَنٍس، قَا
: وحدثَنا الزعفَراِني، قَالَ)  ح(أنبا ابن وهٍب:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال806َ

ِإنْ : س الشاِفِعي ِكالهما، عن ماِلٍك، عِن ابِن ِشهاٍب، عن أَنٍس، قَالَ محمد بن ِإدِريحدثَنا
 نب دما أَحثَندةٌ، حِفعترم سمالشا وأِْتيهاَء فَيِإلَى قُب الذَّاِهب بذْهي ثُم ،رصلِّي الْعصا لَنكُن

)  ح( ِإبراِهيم بن أَِبي عبلَةَحدثَنا:  محمد بن ِحميٍر، قَالَثَناحد: الْفَرِج الِْحمِصي، قَالَ
وحدثَنا يونس بن )  ح( اللَّيثُحدثَنا:  حجاج، قَالَحدثَنا: وحدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ

وحدثَنا الزعفَراِني، حدثَنا سِعيد بن )  ح(يِث، عِن اللَّيِثأنبا شعيب بن اللَّ: عبِد اَألعلَى، قَالَ
أنبا لَيثٌ ِكالهما، عِن :  أَبو النضِر، قَالَحدثَنا:  لَيثٌ، وحدثَنا الصغاِني، قَالَحدثَناسلَيمانَ، 

 ابن حدثَنا:  يعقُوب بن ِإبراِهيم، قَالَحدثَنا: ن الْجنيِد، قَالَوحدثَنا اب)  ح(ابِن ِشهاٍب، ِبِمثِْلِه
  . أَِخي الزهِري، عِن الزهِري ِبِمثِْلِه

أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه، عن ِإسحاق :  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال807َ
بِن عاِلٍك، قَالَبِن مِس بأَن نةَ، عِن أَِبي طَلْحانُ : ِد اللَِّه بساِإلن جرخي ثُم ،رصلِّي الْعصا نكُن

رصلُّونَ الْعصي مهِجدٍف فَيوِن عِرو بمِني عِإلَى ب .  
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808 ،دمأَح نى با ِعيسثَندا حثَندكٍْر، قَحب نب رالَ ِبش :اِعيزِني اَألوربح(أَخ  (
حدثَِني أَبو :  أَبو الْمِغريِة، عِن اَألوزاِعي، قَالَ ِبشرحدثَنا: وحدثَنا محمد بن عوٍف، قَالَ

 صالةَ الْعصِر، ثُم �لَِّه كُنا نصلِّي مع رسوِل ال: حدثَِني راِفع بن خِديٍج، قَالَ: النجاِشي، قَالَ
 سمالش ِغيبلَ أَنْ تا قَبِضيجا نمأْكُلُ لَحفَن خطْبت ٍم، ثُمِقس رشع مقْسفَت ورزالْج رحنن .  

 ابن حدثَنا:  حبانُ بن موسى، قَالَحدثَنا:  كَتب ِإلَي الْحسن بن سفْيانَ، قَال809َ
سِمعت أَبا أُمامةَ بن : أَخبرِني أَبو بكِْر بن عثْمانَ بِن سهِل بِن حنيٍف، قَالَ: الْمبارِك، قَالَ

ى صلَّينا مع عمر بِن عبِد الْعِزيِز الظُّهر، ثُم خرجنا حتى دخلْنا علَ: سهِل بِن حنيٍف، يقُولُ
فَقُلْت ،رصلِّي الْعصي اهندجاِلٍك فَوِن مِس ب؟ قَالَ: أَنتلَّيالةُ الَِّتي صِذِه الصا هم ،ما عي :

  .  الَِّتي كُنا نصلِّيها معه�الْعصر وِهي صالةُ رسوِل اللَِّه 
أَخبرِني عمرو، عن يِزيد بِن أَِبي :  عمي، قَالَناحدثَ:  حدثَنا أَبو عبيِد اللَِّه، قَال810َ

حِبيٍب، أَنَّ موسى بن سعٍد اَألنصاِري حدثَه، عن حفِْص بِن عبيِد اللَِّه بِن أَنٍس، عن أَنِس بِن 
يا : صرف أَتاه رجلٌ ِمن بِني سِلمةَ، فَقَالَ الْعصر، فَلَما ان�صلَّى لَنا رسولُ اللَِّه : ماِلٍك، قَالَ

نعم، فَانطَلَق : رسولَ اللَِّه، ِإنا نِريد أَنْ ننحر جزورا لَنا ونحن نِحب أَنْ تحضرها، قَالَ
ثُم ،تِحرفَن ،رحنت لَم ورزا الْجندجفَو ،هعا مطَلَقْنانو ا، ثُمهِمن طُِبخ ثُم ،تقُطِّع ثُم ،تِضعو 

سمالش ِغيبلَ أَنْ تا قَبأَكَلْن .  
  بيانُ ِإجياِب الْمحافَظَِة علَى وقِْت صالِة الْعصِر

ن زيِد بِن أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه، ع:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال811َ
أَمرتِني عاِئشةُ زوج : أَسلَم، عِن الْقَعقَاِع بِن حِكيٍم، عن أَِبي يونس مولَى عاِئشةَ، أَنه قَالَ

 ِبيالن�قَالَت فًا، ثُمحصا ملَه بِني :  أَنْ أَكْتةَ فَآِذنِذِه اآليه تلَغلَ{ِإذَا باِفظُوا عى ح
وا ِللَِّه قَاِنِتنيقُومِر وصالِة الْعصطَى وسالِة الْوالصاِت ولَو238سورة البقرة آية [}الص[  ثُم ،

وِل اللَِّه : قَالَتسر ا ِمنهتِمعس� .  
وحدثَنا أَبو )  ح(يٍر يحيى بن أَِبي بكَحدثَنا:  حدثَنا الصاِئغُ ِبمكَّةَ، والصغاِني، قَاال812
:  الِْفرياِبي، قَالُواحدثَنا: وحدثَنا ابن ثَوٍر الْقَيسراِني، قَالَ)  ح( أَبو نعيٍمحدثَنا: أُميةَ، قَالَ
نزلَت هِذِه اآليةُ : ٍب، قَالَ فُضيلُ بن مرزوٍق، عن شِقيِق بِن عقْبةَ، عِن الْبراِء بِن عاِزحدثَنا

 ما شاَء اللَّه أَنْ نقْرأَها، �حاِفظُوا علَى الصلَواِت وصالِة الْعصِر، فَقَرأْناها علَى رسوِل اللَِّه 
البقرة آية سورة [}حاِفظُوا علَى الصلَواِت والصالِة الْوسطَى{ثُم نسخها اللَّه عز وجلَّ 
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وكَانَ زاِهر وكَانَ مع : فَقَالَ زاِهر: عن يحيى بِن أَِبي بكَيٍر، قَالَ: ، قَالَ الصاِئغُ ]238
قَد حدثْتك، كَيف نزلَت وكَيف نسخها اللَّه، واللَّه أَعلَم، : أَفَِهي صالةُ الْعصِر؟ فَقَالَ: شِقيٍق
 اَألشجِعي، عن حدثَنا ِإبراِهيم بن أَِبي اللَّيِث، حدثَنانا موسى بن سِعيٍد الطَّرسوِسي، حدثَ

: سفْيانَ يعِني الثَّوِري، عِن اَألسوِد بِن قَيٍس، عن شِقيِق بِن عقْبةَ، عِن الْبراِء بِن عاِزٍب، قَالَ
سورة البقرة [}حاِفظُوا علَى الصلَواِت والصالِة الْوسطَى{ زمانا �ها مع رسوِل اللَِّه قَرأْنا ِب
  . ، وال أَدِري أَِهي ِهيه أَم ال؟ ]238آية 
   

  باب ِفي التشِديِد ِفي وقِْت الْعصِر
)  ح( حماد بن مسعدةَحدثَنا: ِه الْوراق، قَالَ حدثَنا حماد بن الْحسِن أَبو عبيِد الل813َّ

 عبيد اللَِّه بن عمر، عن ناِفٍع، حدثَنا:  محمد بن عبيٍد، قَاالحدثَنا: وحدثَنا الْميموِني، قَالَ
  . ِذي يفُوته الْعصر فَكَأَنما وِتر أَهلَه ومالَهِإنَّ الَّ:  قَالَ�عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه 

وحدثَنا )  ح(أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال814َ
اِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه  الْقَعنِبي ِكالهما، عن ماِلٍك، عن نحدثَنا: الترِمِذي، قَالَ

  . الَِّذي يفُوته صالةُ الْعصِر فَكَأَنما وِتر أَهلَه ومالَه:  قَالَ�
حدثَِني شعبةُ، عن قَتادةَ، :  حجاج، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال815َ

 يوم �قَالَ رسولُ اللَِّه : ت أَبا حسانَ يحِدثُ، عن عبيدةَ، عن عِلي، قَالَسِمع: قَالَ
شغلُونا عِن الصالِة الْوسطَى حتى آبِت الشمس، مَأل اللَّه قُبورهم وبيوتهم نارا : اَألحزاِب

  . بطُوِن والْبيوِت، وأَما الْقُبور فَلَيس ِفيِه شكوبطُونهم، وشك شعبةُ ِفي الْ
 يِزيد بن حدثَنا:  محمد بن الِْمنهاِل، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَال816َ

 يوم �قَالَ رسولُ اللَِّه : ، قَالَزريٍع، عن سِعيٍد يعِني ابن أَِبي عروبةَ، عن قَتادةَ ِبِمثِْلِه
اللَّهم امْأل علَيِهم قُبورهم وبيوتهم نارا كَما حبسونا عِن الصالِة الْوسطَى حتى : اَألحزاِب

سمِت الشآب .  
)  ح(أَخبرِني شعبةُ: حمٍد، قَالَ حجاج بن محدثَنا:  وحدثَنا يوسف بن سِعيٍد، قَال817َ

أَخبرِني الْحكَم، قَالَ :  شعبةُ، قَالَحدثَنا:  أَبو النضِر، قَالَحدثَنا: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ
 يوم اَألحزاِب � اللَِّه كَانَ رسولُ: سِمعت يحيى بن الْجزاِر يحدثُ، عن عِلي، أَنه قَالَ

شغلُونا عِن الصالِة الْوسطَى حتى غَابِت : قَاِعدا علَى فُرضٍة ِمن فُرِض الْخندِق، فَقَالَ
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  . الشمس، مَأل اللَّه قُبورهم وبيوتهم وبطُونهم وقُبورهم نارا
818نب نسا الْحثَندفَّانَ، قَالَ حا:  عثَندٍر، قَالَحيمن نا:  ابثَندِلِم حسم نع ،شماَألع 

 يقُولُ �قَالَ سِمعت رسولَ اللَِّه : بِن صبيٍح، عِن ابِن شكٍَل، عن عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب، قَالَ
ى صالِة الْعصِر مَأل اللَّه قُبورهم وبيوتهم نارا، شغلُونا عن صالِة الْوسطَ: يوم اَألحزاِب

أنبا عِلي بن : حدثَنا ِإسماِعيلُ بن الْخِليِل، قَالَ: وصالها بين الِْعشائَيِن، حدثَنا الصغاِني، قَالَ
بين :  رواه عِلي بن حرٍب عن أَِبي معاِويةَ، فَقَالَأنبا اَألعمش ِبِإسناِدِه ِمثْلَه،: مسِهٍر، قَالَ
  . الْمغِرِب والِْعشاِء : الِْعشائَيِن
 أَبو عاِصٍم، وأَبو نعيٍم، والْحسن بن موسى، واللفظ حدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال819َ

 محمد بن طَلْحةَ، عن زبيٍد، عن مرةَ بِن شراِحيلَ، عن عبِد اللَِّه، احدثَن: أليب عاصم، قَالُوا
 الْمشِركُونَ عن صالِة الْعصِر حتى اصفَرِت الشمس أَِو احمرت، �شغلُوا رسولَ اللَِّه : قَالَ
  .  اللَّه قُبورهم وأَجوافَهم ناراحبسونا عن صالِة الْوسطَى مَأل: فَقَالَ

أنبا :  محمد بن ِإدِريس، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، والزعفَراِني، قَاال820
اِلكلَى، قَالَ)  ح(مِد اَألعبع نب سونا ينربأَخٍب، أن ما: وهو نالِء أنبا ابِن الْعع ،ثَهدلكا ح

دخلْنا علَى أَنِس بِن ماِلٍك بعد الظُّهِر فَقَام يصلِّي الْعصر، فَلَما فَرغَ : بِن عبِد الرحمِن، قَالَ
:  يقُولُ� اللَِّه سِمعت رسولَ: ذَكَرها، فَقَالَ: ِمن صالِتِه ذَكَرنا لَه تعِجيلَ الصالِة أَو قَالَ

ِتلْك صالةُ الْمناِفِقني ثَالثًا، يجِلس أَحدهم حتى ِإذَا اصفَرِت الشمس وكَانت بين قَرنِي 
  . الشيطَاِن أَو علَى قَرنِي الشيطَاِن، قَام فَنقَر أَربعا ال يذْكُر اللَّه ِفيها ِإال قَِليال

يوالدليل علي أن من فاتته ب ،سمالش برغى تتِر حصالةُ الْعص هفُوتت نِفيم ِجبا يانُ م
صالة مفروضة حيت دخل وقت صالة أخري أنه يبدأ بالفائتة، وإن خشي أن يفوته وقت 

  هذه الصالة األخري
)  ح( ِهشام، عن يحيىحدثَنا: داود، قَالَ أَبو حدثَنا:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَال821َ

أنبا ِهشام، عن يحيى : أنبا عبد اللَِّه بن بكٍْر، قَالَ: وحدثَنا محمد بن ِإسحاق الصغاِني، قَالَ
أَنَّ عمر بن الْخطَّاِب رِضي اللَّه عنه، بِن أَِبي كَِثٍري، عن أَِبي سلَمةَ، عن جاِبِر بِن عبِد اللَّهِ ، 

يا رسولَ اللَِّه، ما : جاَء يوم الْخندِق بعد ما غَربِت الشمس فَجعلَ يسب كُفَّار قُريٍش، قَالَ
ما صلَّيتها : �رسولُ اللَِّه ِكدت أَنْ أُصلِّي الْعصر حتى كَادِت الشمس أَنْ تغرب، فَقَالَ 

 أَحسبه فَتوضأَ ِللصالِة، وتوضأْنا لَها، فَصلَّى الْعصر بعد �فَنزلْت مع رسوِل اللَِّه : بعد، قَالَ
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ِربغا الْمهدعلَّى بص ثُم ،سمِت الشبا غَرم .  
822يو أُما أَبثَندا: ةَ، قَالَ حثَندقَالَح ،ِويرِبيِع الْهالر نب ِعيدِك، :  ساربالْم نب ِليأنبا ع

 ِإلَى بطْحانَ ونزلْت معه، �فَنزلْنا مع رسوِل اللَِّه : عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، قَالَ
  . الْعصر بعد ما غَربِت الشمس، ثُم صلَّى بعدها الْمغِرب� فَصلَّى رسولُ اللَِّه

 شيبانُ، عن يحيى بِن أَِبي حدثَنا:  أَبو نعيٍم، قَالَحدثَنا: ح، حدثَنا عباس الدوِري، قَالَ
 جاَءه عمر بن �با جاِبر بن عبِد اللَِّه، أَنَّ رسولَ اللَِّه أن: سِمعت أَبا سلَمةَ، يقُولُ: كَِثٍري، قَالَ

اِدِه ِمثْلَهنِق ِبِإسدنالْخ موطَّاِب يالْخ .  
   

  باب ِفي آِخِر وقِْت صالِة الْعصِر
وحدثَنا )  ح(حدثَهأنبا ابن وهٍب، أن مالكا :  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال823َ

 الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن زيِد بِن أَسلَم، عن عطَاِء بِن يساٍر، وعن حدثَنا: أَبو ِإسماِعيلَ، قَالَ
من أَدرك :  قَالَ�بسِر بِن سِعيٍد، وعِن اَألعرِج يحدثُونه، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 

 طْلُعلَ أَنْ تِح قَببالص ةً ِمنكْعر كرأَد نمو ،كرأَد فَقَد سمالش برغلَ أَنْ تِر قَبصالْع ةً ِمنكْعر
حبالص كرأَد فَقَد سمالش .  

 حفْص بن حدثَنا: عاذُ بن فَضالَةَ، قَالَ محدثَنا:  حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، قَال824َ
ميسرةَ، عن زيِد بِن أَسلَم، وموسى بِن عقْبةَ، عن عبِد الرحمِن اَألعرِج، وبسِر بِن سِعيٍد، 

 ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه نع ،هونذْكُراِلٍح يأَِبي ص نعلَ :  قَالَ�وةً قَبكْعِر رصالْع لَّى ِمنص نم
 حدثَنا:  معلَّى بن منصوٍر، قَالَحدثَنا: أَنْ تغرب الشمس فَلَم تفُته، حدثَنا ابن شاذَانَ، قَالَ

ِن اَألعمحِد الربع نع ،لَمِن أَسِد بيز نةَ، عرسيم نب فْصأَِبي حِعيٍد، وِن سِر بسب نعِج، ور
 ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه نع ،هثُوندحاِلٍح يِوِه:  قَالَ�صحِبن .  

 أَبو عاِمٍر، عن شعبةَ، عن قَتادةَ، عن أَِبي حدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال825َ
بع نع ،وبأَي ِبيِن النٍرو، عمِن عقَالَ�ِد اللَِّه ب  : اهورو ،سمالش فَرصت ا لَمِر مصالْع قْتو

  . الدستواِئي، عن قَتادةَ
بيانُ ثَواِب من حافَظَ علَى صالِة الْعصِر، وأنه ال صالة بعدها حيت يطلع النجم، وما 

  ل علي أنه يصلي بعدها حني تغرب الشمس، وأن هذا منسوخيعارضه من اخلرب الدا
 حدثَنا:  يحيى بن ِإسحاق السالَِحيِني، قَالَحدثَنا:  حدثَنا عباس الدوِري، قَال826َ



com.wordpress.masgunku.www  
 

207 

: ب أَبو صاحل البزاز، قَاالوحدثَنا أَبو أُميةَ، وشعي)  ح(اللَّيثُ بن سعٍد، عن خيِر بِن نعيٍم
 اللَّيثُ بن سعٍد، عن خيِر بِن نعيٍم، عن عبِد اللَِّه بِن هبيرةَ حدثَنا:  عاِصم بن عِلي، قَالَحدثَنا

صلَّى ِبنا : ، قَالَ� النِبي السبِئي، عن أَِبي تِميٍم الْجيشاِني، عن أَِبي بصرةَ الِْغفَاِري صاِحِب
 ِبيالِة، قَالَ�النالص غَ ِمنا فَرلَم فرصان قَالَ ِحني ِب، ثُمصحِر ِبالْمصالةَ الْعِذِه :  صِإنَّ ه

وِتي أَجرها مرتيِن، الصالةَ عِرضت علَى من كَانَ قَبلَكُم فَضيعوها فَمن حافَظَ علَيها ِمنكُم أُ
اِهدالش طْلُعى يتا حهدعالةَ بال صو .  

حدثَِني اللَّيثُ، :  أَبو صاِلٍح، قَالَحدثَنا:  حدثَنا عالنُ بن الْمِغريِة، والصومِعي، قَاال827
ِر بِن نعيٍم ِبِإسناِدِه فَمن صالها ِمنكُم ضعف لَه حدثَِني يِزيد بن أَِبي حِبيٍب، عن خي: قَالَ

وسِمعت هذَا الْحِديثَ ِمن : أَجرها ِضعفَيِن، وال صالةَ بعدها حتى يطْلُع الشاِهد، قَالَ اللَّيثُ
: كُر ِفي حِديِث اللَّيِث، عن خيٍر هِذِه الْكَِلمةَخيِر بِن نعيٍم ِبهذَا اِإلسناِد، وأَبو صاِلٍح لَم يذْ

وال صالةَ بعدها حتى يطْلُع الشاِهد، وذَكَر ِفي حِديِث يِزيد بِن أَِبي حِبيٍب، عن خيِر بِن 
:  أَحمد بن خاِلٍد الْوهِبي، قَالَناحدثَ: نعيٍم، حدثَنا محمد بن أَِبي خاِلٍد الصومِعي، قَالَ

 محمد بن ِإسحاق، عن يِزيد بِن أَِبي حِبيٍب، عن رجل وخيِر بِن نعيٍم، عن عبِد اللَِّه حدثَنا
ةَ بلَمِديثُ سح هاِرضعِديِث، يذَا الْحكَانَ ِثقَةً ِبهةَ، وريبِن هب ِبيِع، أَنَّ النلَّى �ِن اَألكْوص 

  . الْمغِرب ساعةَ غَربِت الشمس ِحني غَاب حاِجبها 
 قُتيبةُ بن حدثَنا:  حدثَِني أَبو الْحسِن محمد بن محمِد بِن عمر الْعطَّار ِببغداد، قَال828َ
 لَيثُ بن سعٍد، عن خيِر بِن نعيٍم الْحضرِمي، عِن ابِن هبيرةَ، عن أَِبي تِميٍم ناحدثَ: سِعيٍد، قَالَ

 صالةَ الْعصِر ِبالْمحصِب، �صلَّى ِبنا رسولُ اللَِّه : الْجيشاِني، عن أَِبي بصرةَ الِْغفَاِري، قَالَ
الةَ فُِرضت علَى من كَانَ قَبلَكُم فَضيعوها، فَمن حافَظَ علَيها كَانَ لَه ِإنَّ هِذِه الص: فَقَالَ

اِهدالشو ،اِهدالش طْلُعى يتا حهدعالةَ بال صِن، ويترم هرأُج :مجالن .  
  بيانُ ِصفَِة أَوِل صالِة الْمغِرِب وآِخِرِه

 صفْوانُ بن ِعيسى، حدثَنا: حدثَِني عِلي بن الْمِديِني، قَالَ: نا أَبو ِقالبةَ، قَالَ حدث829َ
 كَانَ يصلِّي � يِزيد بن أَِبي عبيٍد، عن سلَمةَ بِن اَألكْوِع، أَنّ رسولَ اللَِّه حدثَنا: قَالَ

ِت الشبةَ غَراعس ِربغاالْمهاِجبح ِغيبي ِحني سم .  
 يِزيد بن أَِبي عبيٍد، عن سلَمةَ بِن حدثَنا:  مكِّي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الْميموِني، قَال830َ

  .  الْمغِرب ِإذَا توارت ِبالِْحجاِب�كُنا نصلِّي مع النِبي : اَألكْوِع، قَالَ
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 يحيى بن حدثَنا: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح( الْقَعنِبيحدثَنا:  حدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَال831َ
:  حاِتم بن ِإسماِعيلَ، قَالَحدثَنا:  قُتيبةُ، قَالُواحدثَنا: وحدثَنا فَضلَك الراِزي، قَالَ)  ح(صاِلٍح
 كَانَ يصلِّي الْمغِرب ِإذَا � يِزيد بن أَِبي عبيٍد، عن سلَمةَ بِن اَألكْوِع، أَنّ رسولَ اللَِّه حدثَنا

  . غَربِت الشمس وتوارت ِبالِْحجاِب
832 ،فوسي نب دمأَح ذَكَرا وثَندحِن رِد اللَِّه ببع نب رما: ِزيٍن، قَالَ عثَندح اِهيمرِإب 

: بن طَهمانَ، عن حجاِج بِن حجاٍج، عن قَتادةَ، عن أَِبي أَيوب، عن عبِد اللَِّه بِن عمٍرو، قَالَ
 صالِة الْمغِرِب ووقْت:  عن وقِْت الصلَواِت، وذَكَر الْحِديثَ، وقَالَ ِفيِه�سِئلَ رسولُ اللَِّه 

  . ِإذَا غَابِت الشمس مالَم يسقُِط الشفَق، ووقْت صالِة الِْعشاِء ِإلَى ِنصِف اللَّيِل
 حدثَنا:  أَبو الْمِغريِة، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن عوٍف الِْحمِصي، قَال833َ

كُنا نصلِّي الْمغِرب :  راِفع بن خِديٍج، قَالَحدثَنا:  أَبو النجاِشي، قَالَدثَناح: اَألوزاِعي، قَالَ
  .  فَينصِرف أَحدنا وِإنه لَينظُر ِإلَى موِقِع نبِلِه�علَى عهِد رسوِل اللَِّه 

834 833ِلمسقَالَ ما:  وثَنداحو غَسا: نَ، قَالَ أَبثَندح نأَِبيِه، ع ناٍم، عِهش ناذُ بعم 
 ِبيٍرو، أَنّ النمِن عِد اللَِّه ببع نع ،وبأَِبي أَي نةَ، عادقَالَ�قَت  : قْتو هفَِإن رالْفَج متلَّيِإذَا ص

ظُّهر فَِإنه وقْت ِإلَى أَنْ يحضر الْعصر، ثُم ِإذَا صلَّيتم ِإلَى أَنْ تطْلُع الشمس، ثُم ِإذَا صلَّيتم ال
الْعصر فَِإنه وقْت ِإلَى أَنْ تصفَر الشمس، وِإذَا صلَّيتم الْمغِرب فَِإنه وقْت ِإلَى أَنْ يسقُطَ 

اَء فَِإنالِْعش متلَّيِإذَا صو ،فَقِل الشِف اللَّيِإلَى ِنص قْتو ه  
  بيانُ ِصفَِة وقِْت صالِة الِْعشاِء، 

  وِإثْباِت التختِم ِفي الِْخنصِر الْيسرى
835 ،اقحِإس نب دمحمٍد، ومحم نب اسبعاِلٍم، وِن ساِعيلَ بمِإس نب دمحا مثَندح 

:  حجاج بن محمٍد، عِن ابِن جريٍج، قَالَحدثَنا: لْعالِء، وأَبو حميٍد، قَالُواوِهاللُ بن ا
 ،ِمِننيؤالْم ةَ أُماِئشع نع ،هتربا أَخهكٍْر أَنِت أَِبي بكُلْثُوٍم ِبن أُم نِكيٍم، عح نةُ بِغريِني الْمربأَخ

ا قَالَتهأَن : ِبيالن متأَع� ِجِد، ثُمسلُ الْمأَه امى نتحِل وةُ اللَّيامع بى ذَهتلٍَة حلَي ذَات 
: ِإنه لَوقْتها لَوال أَنْ أَشق علَى أُمِتي، حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ: خرج فَصلَّى، وقَالَ

 نٍب، قَالَأنبا ابهٍج، قَالَ: ويرج نِني ابربةُ ِبِمثِْلِه: أَخِغريِني الْمربأَخ .  
 عفَّانُ بن حدثَنا:  حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، وجعفَر بن محمٍد الصاِئغُ، قَاال836

أنبا : وحدثَنا الرِبيع، قَالَ)  ح( أَبو سلَمةَحدثَنا: قَالَوحدثَنا محمد بن حيويِه، )  ح(مسِلٍم
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حدثَنا حماد بن :  آدم، قَالُواحدثَنا: وحدثَنا يِزيد بن عبِد الصمِد، قَالَ)  ح(أَسد بن موسى
هلْ كَانَ : � بن ماِلٍك عن خاتِم رسوِل اللَِّه أنبا ثَاِبت، أَنهم سأَلُوا أَنس: سلَمةَ، قَالَ
 الِْعشاَء اآلِخرةَ ذَات لَيلٍَة حتى ذَهب �نعم، أَخر رسولُ اللَِّه :  خاتم؟ قَالَ�ِلرسوِل اللَِّه 

د صلُّوا وناموا وِإنكُم لَن تزالُوا ِفي ِإنَّ الناس قَ: شطْر اللَّيِل أَو ِإلَى شطِْر اللَّيِل، فَجاَء فَقَالَ
سالةَ، قَالَ أَنالص متظَرتا انالٍة مص : هدي فَعرٍة، وِفض ِمِه ِمناتِبيِص خِإلَى و ظُري أَنكَأَنو

مقَالَ آدٍد، وأَسفَّانَ، وِديِث عذَا لَفْظُ حى، هرسي أَ: الْيِدِه كَأَنِمِه ِفي ياتِبيِص خِإلَى و ظُرن
  . الْيسرى
وحدثَنا أَحمد بن يحيى )  ح( أَبو داودحدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال837َ

: ٍد، عن قَتادةَ، عن أَنٍس، قَالَ قُرةُ بن خاِلحدثَنا:  عفَّانُ بن سياٍر، قَاالحدثَنا: الساِبِري، قَالَ
 ِبيا الننظَرتِل، قَالَ�انِف اللَّيِنص ا ِمنى كَانَ قَِريبتح  : ِبياَء النا، �فَجنلَيلَ عا فَأَقْبلَّى ِبنفَص 

  . فَكَأَني أَنظُر ِإلَى وِبيِص خاتِمِه ِفي يِدِه ِمن ِفضٍة : قَالَ
 أَبو أُسامةَ، عن بريٍد، عن حدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن عبِد الْحِميِد الْحاِرِثي، قَال838َ

كُنت أَنا وأَصحاِبي الَِّذين قَِدموا مِعي ِفي السِفينِة : جدِه أَِبي بردةَ، عن أَِبي موسى، قَالَ
 ِعند صالِة � ِبالْمِدينِة، وكَانَ يتناوب رسولَ اللَِّه �حانَ ورسولُ اللَِّه نزولٌ ِفي بِقيِع بطْ

 أَنا وأَصحاِبي وِإنه ِفي �فَوافَقْنا رسولَ اللَِّه : الِْعشاِء كُلَّ لَيلٍَة نفَر ِمنهم، قَالَ أَبو موسى
، �ِه حتى أَعتم ِبالصالِة حتى ابهار اللَّيلُ، ثُم خرج رسولُ اللَِّه بعِض الشغِل ِفي بعِض أَمِر

هرضح نقَالَ ِلم ،هالتى صا قَضفَلَم لَّى ِبِهمفَص : وا، فَِإنَّ ِمنِشرأَبو كُملِّمأُع ِلكُملَى ِرسع
 سلَي هأَن كُملَيِة اللَِّه عمقَالَِنع أَو ،كُمرالةَ غَيِذِه الصلِّي هصي داِس أَحالن ِذِه : ِمنلَّى ها صم

فَرجعنا فَِرِحني ِبما سِمعنا ِمن : الساعةَ أَحد غَيركُم، ال يدِري أَي الْكَِلمتيِن قَالَ أَبو موسى
  . �رسوِل اللَِّه 
أَخبرنا سفْيانُ، عِن ابِن جريٍج، عن عطَاٍء، : أنبا الشاِفِعي، قَالَ: يع، قَالَ حدثَنا الرِب839

حدثَنا حجاج، عِن ابِن : وحدثَنا يوسف بن مسِلٍم، وأَبو حميٍد، قَاال)  ح(عِن ابِن عباٍس
سِمعت : ِحٍني أَحب ِإلَيك أَنْ أُصلِّي الْعتمةَ ِإماما أَو خلُّوا؟ قَالَأَي : قُلْت ِلعطَاٍء: جريٍج، قَالَ

 ذَات لَيلٍَة ِبالْعتمِة حتى رقَد الناس واستيقَظُوا، فَقَام �أَعتم رسولُ اللَِّه : ابن عباٍس، يقُولُ
 فَكَأَني �فَخرج علَينا رسولُ اللَِّه : قَالَ ابن عباٍس: قَالَ عطَاٌءالصالةَ الصالةَ، : عمر، فَقَالَ

 ِبيالن عضو فطَاًء، كَيع تثْبتأِْسِه، فَاسر قلَى شع هدا ياِضعو هأْسر قْطُراآلنَ ي ظُرِه أَنِإلَي� 
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أَ ِإلَيمأِْسِه، فَأَولَى رع هدا يهعضو ِديٍد، ثُمبت ئًا ِمنياِبِعِه شأَص نيطَاٌء بع ددفَب كاِفها أُشكَم 
 تسى متأِْس حلَى الرع ا كَذَِلكهِمرا يهمض أِْس، ثُمِم الرقَداِبِعِه ِإلَى مأَص افى أَطْرهتفَان

اُألذُِن ِمم فطَر اهامهِإال ِإب طُشبال يو رقْصِبِني ال يِة الْجاِحينِغ ودلَى الصع ثُم ،هجِلي الْوا ي
لَوال أَنْ أَشق علَى أُمِتي َألمرتهم أَنْ ال يصلُّوا هِذِه الصالةَ ِإال كَذَِلك : �كَذَِلك، ثُم قَالَ 

  ح ,
 سفْيانُ، عن عمِرو حدثَنا:  ِإبراِهيم بن بشاٍر، قَالَحدثَنا: الَوحدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَ
وحدثَنا ابن جريٍج، عن عطَاٍء، عِن ابِن عباٍس، ولَم يذْكُر : بِن ِديناٍر، عن عطَاٍء، قَالَ سفْيانُ

 الِْعشاَء ذَات لَيلٍَة، وذَكَر الْحِديثَ، وروى هذَا �ِبي أَخر الن: عمرو ابن عباٍس، قَالَ
الْحِديثَ ابن أَِبي عمر عن سفْيانَ مجودا، عن عمٍرو، عن عطَاٍء عنابِن عباٍس وهو ِعنِدي 

ي كَانَ ِثقَةً ِمن ِكباِر أَصحاِب سفْيانَ وِممن خطَأٌ ِإنْ شاَء اللَّه، َألنَّ ِإبراِهيم بن بشاٍر الرماِد
 ذْكُري لَم ،اِفِعيالش كَذَِلكطَاًء، وِبِه ع اِوزجي ةَ لَمنييع نأَنَّ اب نيب قَدو ،ها ِمنقَِدمي ِمعس

سو الْحأَب لَهخِصال َألدتكَانَ م ٍرو، فَلَومِديثَ عحلَهخأَد هأَر لَماِبِه وِدي ِفي ِكتِن ِعني .  
حدثَِني اللَّيثُ، عن عقَيٍل، :  حجاج، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال840َ

سأَنّ ر ،هتربةَ أَخاِئشِر، أَنَّ عيبِن الزةَ بورع ناٍب، عِن ِشهِن ابولَ اللَِّه ع� لَةً ِمنلَي متأَع 
ِة، قَالَتمتالةُ الْعص اسا النقُولُهالَِّتي ي ِهياِء وشاِلي ِبالْعولُ اللَِّه : اللَّيسر جرخي ى �فَلَمتح 

، فَقَالَ َألهِل الْمسِجِد � فَخرج النِبي: نام النساُء والصبيانُ، قَالَ: قَالَ عمر بن الْخطَّاِب
ِهملَيع جرخ ِحني : الماِإلس وفْشلَ أَنْ يقَب ذَِلكو ،كُمرِض غَيِل اَألرأَه ِمن دا أَحهِظرتنا يم

 يعقُوب بن دثَناح: ِفي الناِس، حدثَنا حمدانُ بن الْجنيِد الدقَّاق، ومحمد بن يحيى قَاال
أَخبرِني عروةُ بن الزبيِر، أَنَّ :  ابن أَِخي الزهِري، عن عمِه، قَالَحدثَنا: ِإبراِهيم بِن سعٍد، قَالَ

  .  أَعتم، فَذَكَر ِمثْلَه�عاِئشةَ أَخبرته، أَنّ رسولَ اللَِّه 
841ا أَبثَندقَالَ ح ،اِنيرالْح داوا: و دثَنداٍد، قَالَحمح نى بيحِن :  ياِك بِسم نع

 يصلِّي الصلَواِت ونحوا ِمن صالِتكُم غَير �كَانَ النِبي : حرٍب، عن جاِبِر بِن سمرةَ، قَالَ
  . أَنه كَانَ يؤخر الْعتمةَ شيئًا

 أَبو اَألحوِص، عن ِسماِك بِن حدثَنا:  يحيى، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَال842َ
 ِبيةَ، أَنّ النرمِن ساِبِر بج نٍب، عرِة�حاِء اآلِخرالةَ الِْعشص رخؤكَانَ ي  .  
كَراِء وِجيِل الِْعشعِة تاحانُ ِإبيما علي با، والدليل علي أهدعِديِث بالْحا ولَهِم قَبوِة الناِهي
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  اإلباحة بتأخري اإلقامة إلنتظار أهل املسجد وتعجيلها إذا إجتمعوا
 وحدثَنا أَبو)  ح( شعبةُحدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال843َ

 شعبةُ، عن سياِر حدثَنا:  أَبو عمر الْحوِضي، قَالَحدثَنا: ِقالبةَ، وأَبو داود السِجستاِني، قَاال
كَيف كَانَ صالتكُم مع : بِن سالمةَ أَِبي الِْمنهاِل، أَنه سِمع أَبا برزةَ، وسأَلَه أَِبي، فَقَالَ

وِل اللَِّه ر؟ فَقَالَ�س : ،سمالش ضحدت ِحني رالظُّه متا أَنهونمسالَِّتي ت ِجريلِّي الْهصكَانَ ي
ويصلِّي ِبنا الْعصر والشمس حيةٌ ونِسيت ما قَالَ ِفي الْمغِرِب، وكَانَ يصلِّي ِبنا الِْعشاَء ال 

اِلي أَنْ يبكَانَ يا، وهدعِديثَ بال الْحا ولَهقَب موالن ِحبكَانَ ال يِل، وا ِإلَى ثُلُِث اللَّيهرخؤ
يصلِّي ِبنا الْفَجر فَينصِرف أَحدنا وهو ال يعِرف جِليسه، وكَانَ يقْرأُ ِبنا ِفيها ِمن الستني ِإلَى 

دقَالَالِْمائَِة، ح ،ِقيشمِد الدمِد الصبع نب ِزيدا يا: ثَنثَنداٍس، قَالَحأَِبي ِإي نب ما:  آدثَندح 
 عبد الْوهاِب عن خاِلٍد الْحذَّاِء، عن حدثَنا: شعبةُ ِبِإسناِدِه نحوه، ورواه ِهاللُ بن ِبشٍر، قَالَ

  . نهاِل ِبنحِوِهأَِبي الِْم
 وهب بن جِريٍر، وعبد الصمِد بن عبِد الْواِرِث، حدثَنا:  حدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَال844َ

كَانَ :  شعبةُ، عن سعِد بِن ِإبراِهيم، عن محمِد بِن عمِرو بِن حسٍن، قَالَحدثَنا: قَاال
جِد اللَّهِ ، فَقَالَالْحبع نب اِبرج أَلْتالةَ، فَسالص رخؤي ولُ اللَِّه : اجسكَانَ ر� رلِّي الظُّهصي 

ِإذَا زالَِت الشمس، والْعصر والشمس حيةٌ، والْمغِرب ِإذَا غَابِت الشمس، والِْعشاُء ِإنْ رأَى 
  0ةً أَخر، وِإنْ رأَى ِفيِهم كَثْرةً عجلَ، والصبح ِبغلٍَس ِفي الناِس ِقلَّ

  ..  شعبةُ ِبنحِوِهحدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا: حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَالَ
 شعبةُ، عن سعِد بِن حدثَنا : أَبو النضِر، قَالَحدثَنا:  وحدثَنا الصغاِني، قَال845َ

سأَلْنا جاِبر بن عبِد اللَِّه ِفي زمِن : سِمعت محمد بن عمِرو بِن الْحسِن، قَالَ: ِإبراِهيم، قَالَ
اِبرالِة، فَقَالَ جقِْت الصو نالةَ عالص رخؤكَانَ ياِج وجِب: الْحكَانَ الن ي� رلِّي الظُّهصي 

ِحني تزولُ الشمس، والْعصر وِهي حيةٌ أَو نِقيةٌ، والْمغِرب ِحني تِجب الشمس، والِْعشاُء 
حبالصو ،روا أَخرأَخِإذَا تلَ، وجع اسالن عمتِإذَا اج ،را أَخمبرلَ وجا عمبا ركُن وا أَوكَان 

  . نصلِّيها ِبغلٍَس
أنبا ناِفع، عِن ابِن : قَالَ ابن جريٍج:  حجاج، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو حميٍد، قَال846َ

 ِبيأَنّ الن ،رما ِفي�عنقَدى رتا حهرلَةً فَأَخِة لَيمتالِة الْعص نِغلَ عا  شقَظْنيتاس ِجِد، ثُمسالْم 
لَيس أَحد ِمن أَهِل اَألرِض اللَّيلَةَ ينتِظر هِذِه الصالةَ غَيركُم، حدثَنا : فَخرج علَينا، فَقَالَ
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ي ناِفع ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، هِذِه أَخبرِن: قَرأْنا علَى عبِد الرزاِق، عِن ابِن جريٍج، قَالَ: الدبِري، قَالَ
كُمرالةَ غَيالص .  
عن زاِئدةَ، عن منصوٍر، عِن :  الْجعِفي، قَالَحدثَنا وحدثَنا عمار بن رجاٍء، 847

 ِلصالِة الِْعشاِء اآلِخرِة حتى �للَِّه انتظَرنا لَيلَةً رسولَ ا: الْحكَِم، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
ثُم خرج ِإلَينا فَال أَدِري شيٌء شغلَه أَو حاجةٌ كَانت لَه ِفي : كَانَ ثُلُثُ اللَّيِل أَو بعده، قَالَ

م، لَوال أَنْ أَشق علَى أُمِتي لَصلَّيت ما أَعلَم أَهلَ ِديٍن ينتِظرونَ هِذِه الصالةَ غَيركُ: أَهِلِه، فَقَالَ
: ِبِهم هِذِه الصالةَ هِذِه الساعةَ، ثُم أَمر ِبالصالِة فَأُِقيمت، أَخبرنا أَبو بكِْر بن ِإسحاق، قَالَ

أَِبي نِمٍر، عن كُريٍب، عِن ابِن أنبا ابن أَِبي مريم، عن محمِد بِن جعفٍَر، عن شِريِك بِن 
 � ِعندها َألنظُر كَيف صالةُ النِبي �رقَدت ِفي بيِت ميمونةَ لَيلَةَ كَانَ النِبي : عباٍس، قَالَ
ثُم قَام فَتوضأَ : حِديثَ، وِفيِه مع أَهِلِه ساعةً ثُم رقَد، وساق الْ�فَتحدثَ النِبي : ِباللَّيِل، قَالَ

  . واستن، رواه ابن أَِخي ابِن وهٍب، عن عمِه، عن أَِبي صخٍر، عن شِريِك بِن أَِبي نِمٍر
  بيانُ اسِم صالِة الِْعشاِء اآلِخرِة 

أنبا سفْيانُ، عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي : زاِق، قَالَ عبد الرحدثَنا:  حدثَنا السلَِمي، قَال848َ
ِإنها صالةُ الِْعشاِء فَال يغِلبنكُم : �قَالَ النِبي : لَِبيٍد، عن أَِبي سلَمةَ، عِن ابِن عمر، قَالَ

  . ِلاَألعراب علَى اسِم صالِتكُم، فَِإنهم يعِتمونَ عِن اِإلِب
وحدثَنا أَحمد بن ِعصاٍم اَألصبهاِني، )  ح( قَِبيصةُحدثَنا:  وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَال849َ

: �  أَبو عاِمٍر الْعقَِدي، عن سفْيانَ، عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي لَِبيٍد ِبِإسناِدِه، قَالَ النِبيحدثَنا: قَالَ
: ال يغِلبنكُم اَألعراب علَى اسِم صالِتكُم الِْعشاِء، ِإنهم يعِتمونَ ِفي اِإلِبِل، حدثَنا الرِبيع، قَالَ

أَال ِإنهم : لَهأنبا ابن عيينةَ، عِن ابِن أَِبي لَِبيٍد، عن أَِبي سلَمةَ ِبِإسناِدِه ِمثْ:  الشاِفِعي، قَالَحدثَنا
  . فَِإنها تعِتم ِبِحالِب اِإلِبِل: يعِتمونَ ِباِإلِبِل، ورواه وِكيع، عِن الثَّوِري، فَقَالَ

   
باب ِصفَِة وقِْت الْفَجِر وآخر وقتها، وصفة الفجر الذي إذا طلع حل أداء صالة الفجر 

هلا، والدليل علي أن الفجر هو املستطري الذي ختالطه إذا صلي الفجر، وإباحة األذان بالليل 
  احلمرة

 حدثَنا:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، وشعبةُ بن عمٍرو، وأَحمد بن شيبانَ، قَالُوا850
كُن ِنساٌء ِمن الْمؤِمناِت يصلِّين : تسفْيانُ بن عيينةَ، عِن الزهِري، عن عروةَ، عن عاِئشةَ، قَالَ



com.wordpress.masgunku.www  
 

213 

 ِبيالن عم� ،دأَح نِرفُهعاليو ِليِهنِإلَى أَه نِجعري ثُم ،وِطِهنراٍت ِبملَفِّعتِح مبالةَ الصص 
 الزهِري، حدثَنا:  سفْيانُ، قَالَحدثَنا: حدثَنا الْحميِدي، قَالَ: حدثَنا ابن ساِلٍم الْمكِّي، قَالَ

ِمن الْغبِش، : أَخبرِني عروةُ، ِبِمثِْلِه ِمن الْغلَِس، وربما قَالَ سفْيانُ: كَما أُخِبرك اآلنَ قَالَ
ن يونس، عِن الزهِري، ِبِمثِْل حِديِث أنبا عثْمانُ بن عمر، ع: حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، قَالَ

سِمعت : أَخبرِني أَِبي، قَالَ: ِمن الْغلَِس، أَخبرِني الْعباس بن الْوِليِد، قَالَ: ابِن عيينةَ ِإلَى قَوِلِه
: ن ِإلَى بيوِتِهن قَبلَ أَنْ يعرفْن، قَالَتحدثَِني الزهِري، ِبِإسناِدِه، ثُم يرِجع: اَألوزاِعي، قَالَ

  .  ِإذَا سلَّم انصرفْن�وكَانَ رسولُ اللَِّه 
أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه، عن يحيى بِن :  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال851َ

اِئشع نةَ، عرمع نِعيٍد، عسا قَالَتهولُ اللَِّه : ةَ، أَنسِإنْ كَانَ ر� ِرفصنفَي حبلِّي الصصِلي 
 الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، ِبِمثِْلِه، وزاد ِفيِه حدثَنا: النساُء متلَفِّعاٍت ِبمروِطِهن، حدثَنا الترِمِذي، قَالَ

  . عرفْن ِمن الْغلَِسما ي: معن، عن ماِلٍك
 ِإبراِهيم حدثَنا:  عمر بن عبِد اللَِّه بِن رِزيٍن، قَالَحدثَنا:  قَالَ أَحمد بن يوسف قَال852َ

: عمٍرو، قَالَبن طَهمانَ، عن حجاِج بِن حجاٍج، عن قَتادةَ، عن أَِبي أَيوب، عن عبِد اللَِّه بِن 
وقْت صالِة الْفَجِر ما لَم يطْلُع قَرنُ الشمِس :  عن وقِْت الصلَواِت، فَقَالَ�سِئلَ رسولُ اللَِّه 

  . اَألولُ
 عن  شعبةُ،حدثَنا:  أَبو عاِمٍر الْعقَِدي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال853َ

 ِبيِن النٍرو، عمِن عِد اللَِّه ببع نع ،وبأَِبي أَي نةَ، عادِر :  قَالَ�قَتضحي ا لَمِر مالظُّه قْتو
الْعصر، ووقْت الْعصِر ما لَم تصفَر الشمس، ووقْت الْمغِرِب ما لَم يسقُطْ نور الشفَِق، 

الِْعشةَ، قَالَويو أُما أَبثَندحو ،سمطْلُِع الشت ا لَمم حبالصِل، وِف اللَّيا: اُء ِإلَى ِنصثَندح ديبع 
 سِمعته ِمنه ثَالثَ مراٍت،: قَالَ شعبةُ:  شعبةُ، ِبِمثِْلِه، وقَاال جِميعاحدثَنا: اللَِّه بن موسى، قَالَ

  . فَأَسنده مرةً
 رواه أَبو غَسانَ الِْمسمِعي بصِري، عن معاٍذ، عن أَِبيِه، عن قَتادةَ، عن أَيوب أَِبي 854

 ِبيٍرو، أَنّ النمِن عِد اللَِّه ببع نع ،وبِإ:  قَالَ�أَي قْتو هفَِإن رالْفَج متلَّيِإذَا ص طْلُعلَى أَنْ ي
  قَرنُ الشمِس اَألولُ 

 عبد الرزاِق، عن معمٍر، عِن ابِن حدثَنا:  حدثَنا محمد بن مِهلٍّ الصنعاِني، قَال855َ
من أَدرك ِمن الْعصِر : � قَالَ النِبي: طَاوٍس، عن أَِبيِه، عِن ابِن عباٍس، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
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 طْلُعلَ أَنْ تةً قَبكْعِر رالْفَج ِمن كرأَد نما، ومكَهرأَد فَقَد سمالش برغلَ أَنْ تِن قَبيتكْعر
  . الشمس فَقَد أَدركَها

856واحب نب اقحِإسانَ، وفْيس نب قُوبعا يثَندِه، قَاال حا: يثَندِبيِع، حالر نب نسح 
 ابن الْمبارِك، عن معمٍر، عِن ابِن طَاوٍس، عن أَِبيِه، عِن ابِن عباٍس، عن أَِبي حدثَنا: قَالَ

تغرب الشمس فَقَد أَدرك، من أَدرك ِمن الْعصِر ركْعةً قَبلَ أَنْ : �قَالَ النِبي : هريرةَ، قَالَ
كرأَد فَقَد سمالش طْلُعلَ أَنْ تةً قَبكْعِر رالْفَج ِمن كرأَد نمو .  

أَخبرِني يونس بن يِزيد، : أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال857َ
، ِمثْلَ حِديِث أَِبي هريرةَ، عن �، عن عروةَ، عن عاِئشةَ، عن رسوِل اللَِّه عِن ابِن ِشهاٍب

من أَدرك ِمن الصبِح ركْعةً قَبلَ أَنْ تطْلُع الشمس فَقَد أَدركَها، ومن :  أَنه قَالَ�رسوِل اللَِّه 
  .  قَبلَ أَنْ تغرب الشمس فَقَد أَدركَهاأَدرك ِمن الْعصِر ركْعةً

: وحدثَنا الْميموِني، قَالَ)  ح( أَبو معاِويةَحدثَنا:  حدثَنا سعدانُ بن نصٍر، قَال858َ
 الزهِري، عن أَِبي سلَمةَ، عن  عبيد اللَِّه بن عمر، عِنحدثَنا:  محمد بن عبيٍد ، قَاالحدثَنا

  . من أَدرك ركْعةً ِمن الصالِة فَقَد أَدرك الصالةَ: �قَالَ النِبي : أَِبي هريرةَ، قَالَ
ِري، عن أَِبي  عبد الرزاِق، عن معمٍر، عِن الزهحدثَنا:  حدثَنا محمد بن مِهلٍّ، قَال859َ

من أَدرك ركْعةً ِمن الْعصِر قَبلَ أَنْ تغرب :  قَالَ�سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
 فَقَد سمالش طْلُعلَ أَنْ تِح قَببالص ةً ِمنكْعر كرأَد نمو ،رصالْع كرأَد فَقَد سمالش كرأَد

حبالص .  
 زهير، حدثَنا:  أَحمد بن يونس، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصاِئغُ ِبمكَّةَ ، وأَبو أُميةَ، قَاال860

قَالَ رسولُ اللَِّه :  سلَيمانُ التيِمي، عن أَِبي عثْمانَ، عن عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد، قَالَحدثَنا: قَالَ
� : ِبهتنلَيو كُمقَاِئم ِجعراِدي ِليني ذِّنُ أَوؤي هوِرِه، فَِإنحس أَذَانُ ِبالٍل ِمن كُما ِمندأَح نعنمال ي

صاِبعه، ورفَعها ِإلَى يعِني الْفَجر أَِو الصبح هكَذَا، وضم زهير أَ: ناِئمكُم، ولَيس أَنْ يقُولَ
فَوق، وطَأْطَأَها ِإلَى أَسفَلَ حتى يقُولَ هكَذَا، ووضع زهير وجمع بين سبابتيِه، ثُم مدها يِمينا 

  . وِشماال
حدثَِني عبد اللَِّه بن : الَأنبا ِإسماِعيلُ بن ِإبراِهيم، قَ:  رواه زهير بن حرٍب، قَال861َ

ال يغرنكُم ِمن سحوِركُم أَذَانُ : �سوادةَ، عن أَِبيِه، عن سمرةَ بِن جندٍب، قَالَ رسولُ اللَِّه 
  ِبالٍل وال بياض اُألفُِق الْمستِطيلُ هكَذَا حتى يستِطري هكَذَا 
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 ِفي الوقتني، والدليل علي أن وقت الصلوات بني �ِر الَِّتي ثَبتت عِن النِبي بيانُ اَألخبا
وقت األول ووقت اآلخر، وعلي أن من صلي يف الوقت األول واآلخر كان وقتاً، وأن من 

  صلي يف الوقت اآلخر كان مؤدياً
 مخلَد بن يِزيد، حدثَنا: لْحراِني، قَالَ حدثَنا عبد الْحِميِد بن محمِد بِن الْمستاِم ا862

 سفْيانُ بن سِعيٍد الثَّوِري، عن علْقَمةَ بِن مرثٍَد، عن سلَيمانَ بِن بريدةَ، عن أَِبيِه، حدثَنا: قَالَ
أَِقم معنا هذَيِن الْيوميِن ِإنْ شاَء : الِة، فَقَالَ فَسأَلَه عن وقِْت الص�جاَء رجلٌ ِإلَى النِبي : قَالَ

اللَّه، فَأَمر ِبالال فَأَقَام ِعند الْفَجِر فَصلَّى الْفَجر، ثُم أَمره ِحني زالَِت الشمس فَأَقَام فَصلَّى 
فَص اُء فَأَقَامضيب سمالشو هرأَم ثُم ،رِس الظُّهمالش اِجبح غَاب ِحني هرأَم ثُم ،رصلَّى الْع

فَأَقَام ِللْمغِرِب فَصالها، ثُم أَمره ِحني غَاب الشفَق فَأَقَام ِللِْعشاِء فَصالها، ثُم أَمره ِمن الْغِد 
نْ يبِرد، ثُم صلَّى الْعصر والشمس بيضاُء، وأَخر عن فَنور ِبالْفَجِر، ثُم أَبرد ِبالظُّهِر فَأَنعم أَ

ذَِلك الْوقِْت، ثُم صلَّى الْمغِرب قَبلَ أَنْ يِغيب الشفَق، ثُم أَمره فَأَقَام الِْعشاَء ِحني ذَهب ثُلُثُ 
الساِئلُ عن وقِْت الصالِة، وقْت صلَواِتكُم بين ما رأَيتم، أَين : اللَّيِل اَألولُ فَصالها، ثُم قَالَ

 حدثَنا:  ِإسحاق بن يوسف اَألزرق، قَالَحدثَنا: حدثَنا ابن ابنِة مطٍَر محمد بن سلَيمانَ، قَالَ
ِريانُ الثَّوفْيح(س  (غا الصثَندحوفوسِن يب اقحِإس نع ،سونِن ييٍج برس نع ،اِني)ح  (

  .  عبد الْعِزيِز أَبو خاِلٍد، عن سفْيانَ، عن علْقَمةَ، ِبنحِوِهحدثَنا: وحدثَنا الصغاِني، أَيضا قَالَ
: ِث، ومحمد بن شاذَانَ الْجوهِري، قَالُوا حدثَنا أَبو ِقالبةَ، ومهِدي بن الْحاِر863

 شعبةُ، عن علْقَمةَ بِن مرثٍَد حدثَنا:  حرِمي بن عمارةَ، قَالَحدثَنا:  عِلي بن الْمثَنى، قَالَحدثَنا
فَأَمر ِبالال فَأَذَّنَ ِبغلٍَس، وِفي الظُّهِر ِفي أَوِل : وِلِبهذَا اِإلسناِد نحوه، وقَالَ ِفيِه ِفي الْيوِم اَأل
  . يوٍم ِحني زالَِت الشمس عن بطِْن السماِء 

864 ،وِريالد اسبا عثَندا حثَندحفَِريالْح داوو دةُ )  ح( أَباِويعمو ،اِنيغا الصثَندحو
ص نةَ، قَالُوابيو أُمأَبا: اِلٍح، وثَندٍمحيعو نقَالَ)  ح( أَب ،ِعيموا الصثَندحا: وثَندح ناللَِّه ب ديبع 

 حدثَِني أَبو بكِْر بن أَِبي موسى، عن:  بدر بن عثْمانَ، قَالَحدثَنا: موسى، وأَبو نعيٍم، قَالُوا
 ِبيِن النِبالال :  قَالَ�أَِبيِه، ع رئًا، فَأَميِه شلَيع دري الِة فَلَماِقيِت الصوم نع أَلَهاِئلٌ فَسس اهأَت

ام الظُّهر فَأَقَام ِبالْفَجِر ِحني انشق الْفَجر والناس ال يكَاد يعِرف بعضهم بعضا، ثُم أَمره فَأَقَ
انتصف النهار أَو لَم وكَانَ أَعلَمهم ِبِه، ثُم أَمره فَأَقَام : ِحني زالَِت الشمس، والْقَاِئلُ يقُولُ

مره فَأَقَام الِْعشاَء ِبالْعصِر والشمس مرتِفعةٌ، ثُم أَمره فَأَقَام ِبالْمغِرِب ِحني وقَعِت الشمس، ثُم أَ



com.wordpress.masgunku.www  
 

216 

طَلَعِت : ِحني غَاب الشفَق، ثُم أَخر الْفَجر ِمن الْغِد حتى انصرف ِمنها، والْقَاِئلُ يقُولُ
خر الْعصر الشمس أَو كَادت، ثُم أَخر الظُّهر حتى كَانَ قَِريبا ِمن وقِْت الْعصِر ِباَألمِس، ثُم أَ

احمرِت الشمس أَو لَم، ثُم أَخر الْمغِرب حتى كَانَ ِعند : حتى انصرف، والْقَاِئلُ يقُولُ
: قَالَسقُوِط الشفَِق، ثُم أَخر الِْعشاَء حتى كَانَ ثُلُثُ اللَّيِل، ثُم أَصبح فَدعا ِإلَيِه الساِئلَ، فَ

  . الْوقْت ِفيما بين هذَيِن
  بيانُ ثَواِب الْمحافَظَِة علَى صالِة الْفَجِر والْعصِر وفَِضيلَِتِهما

 سفْيانُ بن عيينةَ، عن حدثَنا:  حدثَنا شعيب بن عمٍرو الدمشِقي، قَال865َ
: ا عِلي بن حرٍب، ومحمد بن ِإسحاق الْبكَّاِئي، وعمار بن رجاء، قَالُواوحدثَن)  ح(ِإسماِعيلَ
 ِإسماِعيلُ بن أَِبي خاِلٍد، عن قَيِس بِن أَِبي حاِزٍم، عن جِريِر حدثَنا:  يعلَى بن عبيٍد، قَالَحدثَنا

ِإنكُم سترونَ ربكُم :  فَنظَر ِإلَى الْقَمِر لَيلَةَ الْبدِر، فَقَالَ�ند النِبي كُنت ِع: بِن عبِد اللَِّه، قَالَ
كَما ترونَ هذَا ال تضامونَ ِفي رؤيِتِه، فَِإِن استطَعتم أَنْ ال تغلَبوا علَى صالٍة قَبلَ طُلُوِع 

  . لْيفْعلْالشمِس، وقَبلَ غُروِبها فَ
 ِمسعر، وابن أَِبي حدثَنا:  وِكيع، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن أَِبي رجاٍء، قَال866َ

: خاِلٍد، والبختري بن املختار كلهم مسعوه من أيب بكر بن عمارة بن رويبة، عن أَِبيِه، قَالَ
 ِبيالن تِمعقُولُ�سي  :ِلجال ي ادا، زوِبهلَ غُرقَبِس وملَ طُلُوِع الشلَّى قَبص دأَح ارالن 

ِكيعلٌ، فَقَالَ: وجر هِمعوِل اللَِّه : فَسسر ِمن تِمعس ت؟ قَالَ�أَن : ِمن هتِمعا سأَن ،معن
، حدثَنا �وأَنا سِمعته ِمن رسوِل اللَِّه : لُ حتى ردد علَيِه ثَالثًا، فَقَالَ الرج�رسوِل اللَِّه 
 يِزيد بن هارونَ، أنبا ِمسعر، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه ِبطُوِلِه، زاد الْبكَّاِئي ِفي حدثَنا: الدِقيِقي، قَالَ
بح ِبحمِد ربك قَبلَ طُلُوِع الشمِس وقَبلَ وس{: وقَبلَ غُروِبها، ثُم قَرأَ جِرير: حِديِث اَألوِل

   ]. 130سورة طه آية [}غُروِبها
 الْقَاِسم بن عبِد اللَِّه بِن أَِبي وِديعةَ حدثَنا:  حدثَنا محمد بن خلٍَف التيِمي، قَال867َ
سِمعت عمارةَ بن رويبةَ :  أَبو ِإسحاق، قَالَحدثَنا: ِص، قَالَ أَبو اَألحوحدثَنا: التيِمي، قَالَ
من صلَّى قَبلَ طُلُوِع الشمِس وقَبلَ غُروِبها لَن :  يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : الثَّقَِفي، يقُولُ

 أَبو اَألحوِص، عن أَِبي ِإسحاق، حدثَنا:  أَبو نعيٍم، قَالَدثَناح: يِلج النار، حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ
 ِبيالن تِمعةَ، سبيوِن رةَ بارمع نِبِمثِْلِه�ع  .  

، وحدثَنا أَبو يوسف الْفَاِرِسي)  ح( حبانُحدثَنا:  حدثَنا يِزيد بن ِسنان، قَال868َ
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:  عفَّانُ، قَالُواحدثَنا: وحدثَنا الصاِئغُ، قَالَ)  ح( عمرو بن عاِصٍمحدثَنا: والصومِعي، قَاال
ابِن أَِبي : حدثَِني أَبو جمرةَ الضبِعي، عن أَِبي بكٍْر، قَالَ عمرو بن عاِصِم: ثَنامهام، قَالَ
من صلَّى الْبرديِن دخلَ الْجنةَ، زاد :  قَالَ�عن أَِبيِه، أَنّ رسولَ اللَِّه : هم قَالُواموسى، كُلُّ

عن أَِبي بكِْر بِن أَِبي موسى، فَقَالَ ِلي بلْبلٌ، وعِلي : كَانَ همام، قَالَ لَنا: الصاِئغُ، قَالَ عفَّانُ
ِديِنيالْم نا أَقُولُِإ: بأَِبيِه، فَأَن نةَ، عبيوِن رةَ بارمِن عكِْر بأَِبي ب نع وا همن : نكٍْر، عو بأَب

  . عن أَِبي بكِْر بِن عبِد اللَِّه، عن أَِبيِه: أَِبيِه، وقَالَ حبانُ
 حدثَنا:  أَبو الْيماِن، قَالَحدثَنا:  قَاال حدثَنا أَبو يوسف الْفَاِرِسي، وأَبو أُميةَ،869

 �سِمعت رسولَ اللَِّه : أن أبا هريرة، قَالَ: شعيب، عِن الزهِري، عن سِعيٍد، وأيب سلمة
، فَتجتِمع تفْضلُ صالةُ الْجِميِع علَى صالِة أَحِدكُم وحده ِبخمسٍة وِعشِرين جزًءا: يقُولُ

وقُرَءانَ {اقْرُءوا ِإنْ ِشئْتم : مالِئكَةُ اللَّيِل ومالِئكَةُ النهاِر ِفي صالِة الْفَجِر، ثُم يقُولُ أَبو هريرةَ
   ]. 78سورة اإلسراء آية [}الْفَجِر ِإنَّ قُرَءانَ الْفَجِر كَانَ مشهودا

870نب سونا ينربلَى، قَالَ أَخِد اَألعبع  :ثَهدٍب، أن مالكا، حهو نا )  ح(أنبا ابثَندحو
 الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن أَِبي الزناِد، عِن اَألعرِج، عن أَِبي حدثَنا: محمد بن ِإسماِعيلَ، قَالَ
عاقَبونَ ِفيكُم مالِئكَةُ اللَّيِل ومالِئكَةُ النهاِر، ويجتِمعونَ ِفي يت:  قَالَ�هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 

ِبِهم لَمأَع وهو مأَلُهسفَي وا ِفيكُماتب الَِّذين جرعي ِر، ثُمصالِة الْعصِر والِة الْفَجص : فكَي
  . م وهم يصلُّونَ، وأَتيناهم وهم يصلُّونَتركْناه: تركْتم ِعباِدي؟ فَيقُولُونَ

: أنبا معمر، عن هماِم بِن منبٍه، قَالَ:  عبد الرزاِق، قَالَحدثَنا:  حدثَنا السلَِمي، قَال871َ
: � فَذَكَر أَحاِديثًا، وقَالَ رسولُ اللَِّه ،�هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ، عن محمٍد رسوِل اللَِّه 

والْمالِئكَةُ يتعاقَبونَ ِفيكُم مالِئكَةٌ ِباللَّيِل ومالِئكَةٌ ِبالنهاِر، ويجتِمعونَ ِفي صالِة الْفَجِر 
كَيف تركْتم : هم وهو أَعلَم ِبِهموصالِة الْعصِر، ثُم يعرج ِإلَيِه الَِّذين باتوا ِفيكُم فَيسأَلُ

  . تركْناهم وهم يصلُّونَ، وأَتيناهم وهم يصلُّونَ : ِعباِدي؟ قَالُوا
 محمد بن مطَرٍف، عن حدثَنا:  يِزيد بن هارونَ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الدِقيِقي، قَال872َ

من غَدا ِإلَى : �قَالَ رسولُ اللَِّه : زيِد بِن أَسلَم، عن عطَاِء بِن يساٍر، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
احرا وا غَدال كُلَّمزِة ننِفي الْج لَه اللَّه دأَع احرِجِد وسالْم .  

ِن الصع ِهياِقيِت الَِّتي نوانُ الْميا، بالِة ِفيه  
  والنهي عِن الصالِة بعد صالة الفجر حيت تطلع الشمس، 
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  وعن الصالة بعد العصر حيت تغرب الشمس، 
  وما يعارضه من اخلرب الدال علي إباحة الصالة بعد العصر

وحدثَنا )  ح(أنبا ابن وهٍب، أن مالكا، حدثَه:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال873َ
حدثَنا الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن محمِد بِن يحيى بِن حبانَ، عِن : محمد بن ِإسماِعيلَ، قَالَ

مس،  نهى عِن الصالِة بعد الْعصِر حتى تغرب الش�اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
سمالش طْلُعى تتِح حبالص دعالِة بِن الصعو .  

 يحيى بن سِعيٍد، عن شعبةَ، حدثَنا:  مسدد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَال874َ
شِهد ِعنِدي ِرجالٌ : ثُ، عِن ابِن عباٍس، قَالَسِمعت أَبا الْعاِليِة يحد: أَخبرِني قَتادةُ، قَالَ: قَالَ

 نهى عِن الصالِة بعد الْعصِر �مرِضيونَ ِفيِهم عمر وأَرضاهم ِعنِدي عمر، أَنَّ رسولَ اللَِّه 
سمالش طْلُعى تتِح حبالص دعبو ،سمالش برغى تتح .  

875ةَ، قَالَ حبش نب رما عثَنا: دثَندقَالَح ،ردا:  غُنثَندةَ، قَالَحادقَت نةُ، عبعش  :
: أَحسبه قَالَ: حدثَنا ِرجالٌ، قَالَ شعبة25ُ: سِمعت أَبا الْعاِليِة يحدثُ، عِن ابِن عباٍس، قَالَ

ِبياِب النحأَص ولَ اللَِّه � ِمنسطَّاِب، أَنَّ رالْخ نب رمع ِإلَي مهبجأَعالِة �، وِن الصى عهن 
سمالش طْلُعى تتِح حبالص دعبو ،سمالش برغى تتِر حصالْع دعِن بيتاعِفي س .  

: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ)  ح( عبد الْوهاِبحدثَنا: لَ حدثَنا أَبو عِلي الزعفَراِني، قَا876
 سِعيد بن أَِبي عروبةَ، عن قَتادةَ، عن أَِبي الْعاِليِة، عِن ابِن حدثَنا:  روح بن عبادةَ، قَاالحدثَنا

ونَ ِفيِهم عمر وأَرضاهم ِعنِدي عمر، أَنَّ رسولَ اللَِّه شِهد ِعنِدي ِرجالٌ مرِضي: عباٍس، قَالَ
 نهى عِن الصالِة بعد الْعصِر حتى تغرب الشمس، وعِن الصالِة بعد صالِة الصبِح حتى �

سمالش طْلُعت .  
877و دأَبى، ويحي نب دمحا مثَندقَاال ح ،اِنيرالْح دا: اوثَندِد حبع نِد بمالص دبع 

شِهد ِعنِدي :  ِهشام، عن قَتادةَ، عن أَِبي الْعاِليِة، عِن ابِن عباٍس، قَالَحدثَنا: الْواِرِث، قَالَ
رمِدي عِعن ماهضأَرو رمع ونَ ِفيِهمِضيرالٌ مولَ اللَِّه ِرجسأَنَّ ر ،� دعالِة بِن الصى عهن 

 ،سمالش برغى تتِر حصالِة الْعص دعالٍة بص نعو ،سمالش ِرقشى تتِح حبصالة الص
 معلَّى بن حدثَنا: ، قَالَوحدثَنا أَبو أُميةَ)  ح( عمرو بن عوٍنحدثَنا: حدثَنا الدِقيِقي، قَالَ

هوحاِدِه ننةَ ِبِإسادقَت نوٍر، عصنم نٍم، عيشه نا، عموٍر ِكالهصنم .  
 حدثَنا:  يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الْعباس بن محمٍد ، قَال878َ
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اٍب، قَالَأَِبي، عِن ِشهِن اباِلٍح، عص ِعيٍد : نا سأَب ِمعس هأَن ،ِعيدنالْج ِزيدي نطَاُء بِني عربأَخ
ال صالةَ بعد الصبِح حتى ترتِفع الشمس، وال :  يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : الْخدِري، قَالَ

صالْع دعالةَ بِن صِن اباِق، عزِد الربع نع ،اِنيعنالص اقحا ِإسثَندح سمالش برغى تتِر ح
  . حدثَِني ابن ِشهاٍب، عن عطَاِء بِن يِزيد اللَّيِثي ِبِمثِْلِه: جريٍج، قَالَ
 �ما ترك رسولُ اللَِّه : شةَ، قَالَت يعاِرضه حِديثُ ِهشاٍم، عن أَِبيِه، عن عاِئ879

 ناٍض، عِن ِعيِس بأَن نكَِم، عِد الْحبع ناب اهثَندح ،اللَّه فَّاهوى تتِر حصالْع دعِن بيتكْعر
  . ِهشاٍم63

 الشمِس وغُروِبها، وليس هو بيانُ النهِي عِن الصالِة ِلمن يتحرى فَيصلِّي ِعند طُلُوِع
مبعارض الباب األول إذْ هذا النهي خبالف النهي األول، وليس فيه عن النيب صلي اهللا عليه 

  وسلم دليل علي إباحة الصالة قبلها
  ,أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال880َ
: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ)  ح( الْقَعنِبي، عن ماِلٍكحدثَنا: نا الترِمِذي، قَالَوحدثَ. ح
ال :  قَالَ� ماِلك، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ النِبي حدثَنا:  عبد اللَِّه بن يوسف، قَالَحدثَنا

 كُمدى أَحرحتايوِبهغُر دال ِعنِس ومطُلُوِع الش دلِّي ِعنصفَي .  
 خاِلد حدثَنا:  أَِبي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن محمِد بِن أَِبي بكٍْر الْمقَدِمي، قَال881َ

:  ِإسحاق بن ِإسماِعيلَ، قَالَحدثَنا: وحدثَنا أَبو ِإبراِهيم الزهِري، قَالَ)  ح(بن الْحاِرِث
: ، قَالَ خاِلد� سفْيانُ، قَاال جِميعا عن عبيِد اللَِّه، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ النِبي حدثَنا

نهى عِن الصالِة ِعند طُلُوِع : نهى أَنْ يصلَّى مع طُلُوِع الشمِس ومع غُروِبها، وقَالَ سفْيانُ
  . الشمِس، وِعند غُروِبها

)  ح( أَنس بن ِعياٍضحدثَنا:  حدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه بِن عبِد الْحكَِم، قَال882َ
ر، قَاال جِميعا عن ِهشاِم بِن عروةَ،  محاِضحدثَنا: وحدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، وعمار، قَاال

 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِد اللَِّه ببع نأَِبيِه، ع نال :  قَالَ�عِس ومالش طُلُوع الِتكُما ِبصورحتال ت
اِضرحقَالَ مطَاِن، ويِي الشنِبقَر طْلُعا تها، فَِإنهوبقَ: غُر نيب ،ِفيعا الْجثَندطَاِن، حيِي الشنر

  .  أَبو أُسامةَ، عن ِهشاٍم ِبنحِوِهحدثَنا: قَالَ
 عفَّانُ حدثَنا:  حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ الصاِئغُ، ومحمد بن عِلي بِن داود، قَاال883

 عبد اللَِّه بن طَاوٍس، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ، أَنها حدثَنا:  وهيب، قَالَناحدثَ: بن مسِلٍم، قَالَ



com.wordpress.masgunku.www  
 

220 

ولُ اللَِّه : قَالَتسى رها نمِإن ،رمع مها، �أَوهوبغُرِس ومالش الِة طُلُوعى ِبالصرحتأَنْ ي 
 وهيب، ِبِمثِْلِه، قَالَ أَبو حدثَنا:  مسِلم بن ِإبراِهيم، قَالَحدثَنا: ي، قَالَحدثَنا أَبو داود الْحراِن

داوةَ، : دبش نب رما عثَندا، حهوباغُرثَندانُ، قَالَحبا:  حثَندِبِمثِْلِه ح بيهو  .  
جياِب تأِْخِريها كُلِّها ِإذَا بدا حاِجب الشمِس تربز، وإذا غاب بيانُ حظِْر الصالِة كُلِّها وِإ

حاجب الشمس حيت تغيب، والدليل علي أن قضاء الصالة الفائتة من السنن اليت يوجبها 
املرء علي نفسه قبل هذه الساعة جائزة، وعلي أن قضاء الصالة املفروضة يف هاتني الساعتني 

  ل علي إباحة اإلشارة يف الصالة يف أمر أو يوغريمها جائزة، والدلي
 ِهشام بن عروةَ، عن حدثَنا:  محاِضر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، قَال884َ

مِس فَدعوا الصالةَ ِإذَا برز حاِجب الش:  قَالَ�أَِبيِه، عن عبِد اللَِّه بِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه 
ِغيبى تتالةَ حوا الصعِس فَدمالش اِجبح ِإذَا غَابو ،ِويتسى تتح .  

 حدثَنا: حدثَنا زاِئدةُ، قَالَ:  معاِويةُ بن عمٍرو، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال885َ
 قَالَ ِإذَا بدا حاِجب الشمِس �، عن أَِبيِه، عن عبِد اللَِّه بِن عمر، عِن النِبي ِهشام بن عروةَ

ِغيبى تتالَةَ حواالصرِس فَأَخمالش اِجبح ِإذَا غَابو ،زربى تتالةَ حوا الصرفَأَخ .  
 ِإسماِعيلُ بن جعفٍَر، حدثَنا:  يحيى بن أَيوب، قَالَناحدثَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال886َ

أَخبرِني أَبو سلَمةَ، أَنه سأَلَ عاِئشةَ عِن السجدتيِن :  محمد بن أَِبي حرملَةَ، قَالَحدثَنا: قَالَ
كَانَ يصلِّيِهما قَبلَ الْعصِر، ثُم ِإنه : بعد الْعصِر، فَقَالَت يصلِّيِهما �اللَّتيِن كَانَ رسولُ اللَِّه 

  . شِغلَ عنهما أَو نِسيهما فَصالهما بعد الْعصِر، ثُم أَثْبتهما، وكَانَ ِإذَا صلَّى صالةً أَثْبتها
)  ح( ابن وهٍبحدثَنا:  أَصبغُ، قَالَحدثَنا: قَالَ حدثَنا صاِلح بن عبِد الرحمِن، 887

 عمرو، عن بكَيِر بِن عبِد اللَِّه، عن حدثَنا:  عمي، قَالَحدثَنا: وحدثَنا أَبو عبيِد اللَِّه، قَالَ
محالر دبعاٍس، وبع ناللَِّه ب دبٍب، أَنَّ عيِإلَى كُر لُوهسةَ، أَرمرخم نب روالِْمسِر، وهاَألز نِن ب

أُخِبرنا : اقْرأْ علَيها السالم ِمنا جِميعا، وسلْها عِن الركْعتيِن بعد الْعصِر، وقُلْ: عاِئشةَ، فَقَالُوا
سا أَنَّ رنلَغب قَدا، ولِّيِهمصت كاٍس�ولَ اللَِّه أَنبع نا، قَالَ ابهنى عهن  : عم ِربأَض تفَكُن

بيا، قَالَ كُرمهنع اسطَّاِب النِن الْخب رمع :لُوِني ِبِه، قَالَتسا أَرا مهتلَّغبا وهلَيع لْتخفَد :
تربفَأَخ ِهمِإلَي تجرةَ، فَخلَمس لْ أُملُوِني ِإلَى سسا أَرةَ ِبِمثِْل ملَمس وِني ِإلَى أُمدا، فَرِلهِبقَو مه

 ينهى عنهما، ثُم رأَيته يصلِّيِهما أَما ِحني �سِمعت رسولَ اللَِّه : عاِئشةَ، فَقَالَت أُم سلَمةَ
د ثُم ،رصلَّى الْعص ها، فَِإنالها، صمالهاِر فَصصاَألن اٍم ِمنرِني حب ةٌ ِمنوِدي ِنسِعنلَ وخ
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ةً، فَقُلْتاِريِه جِإلَي لْتسةَ: فَأَرلَمس أُم قُولُ لَكت ِبِه فَقُوِلي لَهنِمي ِبجي : قَوولَ اللَِّه، ِإنسا ري
وأَراك تصلِّيِهما، فَِإنْ أَشار ِبيِدِه فَاستأِْخِري عنه، فَفَعلِْت سِمعتك تنهى عن هاتيِن الركْعتيِن 

يا ِبنت أَِبي أُميةَ، سأَلِْت عِن : الْجاِريةُ، فَأَشار ِبيِدِه فَاستأْخرت عنه، فَلَما انصرف، قَالَ
ي ناس ِمن عبِد الْقَيِس ِبِإسالٍم ِمن قَوِمِهم فَشغلُوِني عِن الركْعتيِن الركْعتيِن بعد الْعصِر ِإنه أَتاِن
  . اللَّتيِن بعد الظُّهِر فَهما هاتاِن

: ، قَالَ يِزيد بن زريٍعحدثَنا:  عبيد اللَِّه بن عمر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال888َ
 عِن الرجِل �سِئلَ رسولُ اللَِّه :  حجاج اَألحولُ، عن قَتادةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَحدثَنا

  . كَفَّارتها أَنْ يصلِّيها ِإذَا ذَكَرها: يرقُد عِن الصالِة أَو يغفُلُ عنها، فَقَالَ
889حا مثَندٍف، قَالَ حوع نب دا: مثَنداٍمحغَن نب قَالَ)  ح( طَلْق ،اِنيغا الصثَندحو :

:  قَتادةُ، قَالَحدثَنا:  همام بن يحيى، قَالَحدثَنا:  أَبو نعيٍم، وأَبو الْوِليِد، ومسِلم، قَالُواحدثَنا
من نِسي صالةً فَلْيصلِّها ِإذَا ذَكَرها، ال كَفَّارةَ لَها :  قَالَ� ماِلٍك، أَنّ النِبي  أَنس بنحدثَنا

، حدثَنا عمار بن رجاٍء،  ]14سورة طه آية [}أَِقِم الصالةَ ِلِذكِْري{: ِإال ذَِلك، ثُم قَرأَ قَتادةُ
أَِقِم الصالةَ {:  همام ِبِمثِْلِه، قَالَ قَتادةُ يقُولُ بعدحدثَنا: لَ حبانُ، قَاحدثَنا: قَالَ

   ]. 14سورة طه آية [}ِلِذكِْري
أَخبرِني سِعيد بن عاِمٍر، عن سِعيٍد، عن قَتادةَ، :  حدثَنا محمد بن ِإسحاق، قَال890َ

من نِسي صالةً فَلْيصلِّها ِإذَا ذَكَرها، فَِإنَّ اللَّه تعالَى : �سولُ اللَِّه قَالَ ر: عن أَنٍس، قَالَ
   ]. 14سورة طه آية [}أَِقِم الصالةَ ِلِذكِْري{: يقُولُ

 حدثَنا: ري، قَالَ الْمثَنى الْقَِصحدثَنا:  أَبو قُتيبةَ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو اَألزهِر، قَال891َ
 ِبيِن الناِلٍك، عِن مِس بأَن نةُ، عادقَالَ�قَت  : نمقَظَ، ويتلِّ ِإذَا اسصالٍة فَلْيص نع امن نم

ه آية سورة ط[}أَِقِم الصالةَ ِلِذكِْري{: نِسي صالةً فَلْيصلِّ ِإذَا ذَكَر، ِإنَّ اللَّه عز وجلَّ قَالَ
14 .[   
   

  بيانُ حظِْر الصالِة ِفي ثَالِث ساعاٍت 
  وِإجياِب اِإلمساِك عِن الصالِة ِفيها لعلل تكون عندها

 حدثَنا: وحدثَنا أَبو اَألزهِر، قَالَ)  ح( وِكيعحدثَنا:  حدثَنا ابن أَِبي رجاٍء، قَال892َ
وحدثَنا الصغاِني، وعمار بن رجاٍء، وأَبو أُميةَ،، ومحمد بن حيويِه، )  ح(زيد بن حباٍب
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:  موسى بن عِلي يعِني ابن رباٍح اللَّخِمي، قَالَحدثَنا:  أَبو نعيٍم، قَالُوا جِميعاحدثَنا: قَالُوا
ثَالثُ ساعاٍت كَانَ رسولُ اللَِّه : ِإنه سِمع عقْبةَ بن عاِمٍر الْجهِني، يقُولُ: ولُسِمعت أَِبي، يقُ

� ِحنيو ،ِفعترى تتاِزغَةً حب سمالش طْلُعت ا ِحنيانتوم ِفيِهن رقْبأَنْ نو ِفيِهن لِّيصا أَنْ نانهني 
ظَِّهريِة حتى تِميلَ الشمس، وِحني تصفَر الشمس ِللْغروِب حتى تغرب، قَالَ يقُوم قَاِئم ال

ِكيعو :مهضعقَالَ بو ،فَرصقَالَ: ت ،اسالْقَو اقحِإس نى بوسا مثَندح ،فيضا: تثَندح ،ِكيعو 
  . تضيف : وقَالَ

 ِعكِْرمةُ بن حدثَنا:  أَبو الْوِليِد، قَالَحدثَنا: نا محمد بن يحيى، وأَبو أُميةَ، قَاال حدث893َ
 � شداد بن عبِد اللَِّه أَبو عماٍر وكَانَ قَد أَدرك نفَرا ِمن أَصحاِب النِبي حدثَنا: عماٍر، قَالَ

يا عمرو بن عبسةَ ِبأَي شيٍء تدِعي أَنك ربع اِإلسالِم؟ ِفي حِديٍث : الَ أَبو أُمامةَقَ: قَالَ
  ذَكَره، وذَكَر الْحِديث،

ِرمةُ  ِعكْحدثَنا:  النضر بن محمٍد، قَالَحدثَنا: حدثَنا السلَِمي أَحمد بن يوسف، قَالَ. ح
وقَد لَِقي :  شداد بن عبِد اللَِّه أَبو عماٍر، عن أَِبي أُمامةَ، قَالَ ِعكِْرمةُحدثَنا: بن عماٍر، قَالَ

ي أُمامةَ، شداد أَبا أُمامةَ، وواِثلَةَ وصِحب أَنسا ِإلَى الشاِم وأَثْنى علَيِه فَضال وخيرا، عن أَِب
يا نِبي اللَِّه، أَخِبرِني عما علَّمك اللَّه وأَجهلُه، أَخِبرِني عِن : قَالَ عمرو بن عبسةَ قُلْت: قَالَ

، فَِإنها صلِّ صالةَ الصبِح، ثُم أَقِْصر عِن الصالِة حتى تطْلُع الشمس وترتِفع: الصالِة، فَقَالَ
تطْلُع ِحني تطْلُع بين قَرنِي الشيطَاِن وِحينِئٍذ يسجد لَها الْكُفَّار، ثُم صلِّ فَالصالةُ مشهودةٌ 

ج رجسِئٍذ تالِة، فَِإنِّ ِحينِن الصع أَقِْصر ِح، ثُممِقلَّ الظِّلُّ ِبالرتسى يتةٌ حورضحفَِإذَا م ،منه
أَقْبلَ الْفَيُء فَصلِّ، فَِإنَّ الصالةَ مشهودةٌ محضورةٌ حتى تصلِّي الْعصر، ثُم أَقِْصر عِن الصالِة 

ار، وذَكَر حتى تغرب الشمس، فَِإنها تغرب بين قَرنِي الشيطَاِن، وِحينِئٍذ يسجد لَها الْكُفَّ
  . الْحِديثَ
   
  

  مبتدأُ أَبواٍب ِفي الْمساِجِد وما ِفيها 
ِمن ذَِلك فَضلُ بِعيِد الداِر ِمن الْمسِجِد علَى الْقَِريِب ِفي ِإتياِن صالة اجلماعة، وبيان 

  فضل اخلطي إيل املسجد وثوابه، وإجياب ترك اإلنتقال لإلقتراب من املسجد
: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ)  ح( ِمسِكني بن بكَيٍرحدثَنا:  حدثَنا الْكُزبراِني، قَال894َ
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:  عبد الصمِد بن عبِد الْواِرِث، قَالُواحدثَنا: وحدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ)  ح( أَبو النضِرحدثَنا
أَردنا أَنْ نِبيع دورنا : قَالَ جاِبر بن عبِد اللَِّه: بةُ، عِن الْجريِري، عن أَِبي نضرةَ، قَالَ شعحدثَنا

، �فَذَكَرت ذَِلك ِلرسوِل اللَِّه :  ِمن أَجِل الصالِة، قَالَ�ونتحولَ قَِريبا ِمن رسوِل اللَِّه 
 ِلرجٍل ِمن اَألنصاِر، ِدياركُم، فَِإنما تكْتب آثَاركُم، هذَا لَفْظُ أَِبي النضِر، وقَالَ يا فُالنُ: فَقَالَ

ِكنيِمس : ِبيِجِد، فَقَالَ النسالْم بقُر ِريتشنا ونورد ِبيعا أَنْ نندأَر� : كُمارِدي كُمارِدي
و ،كُمآثَار بكْتِد، فَقَالَتمالص دبا عأَم : بلُوا قُروحتيو مهوروا دِبيعةَ أَنْ يِلمو سنب ادأَر

 ِبيِجِد، فَقَالَ النس؟: �الْمكُمآثَار بكْتونَ أَنْ تغَبرةَ، أَتِلمِني سا بي .  
895ِن عِن بمحِد الربع نب اِلحا صثَنداِرِث، قَالَ حِن الْحِرو با: مثَندح نب دمحم 

سِمعت كَهمسا يحدثُ، عن أَِبي نضرةَ، عن جاِبٍر، :  معتِمر، قَالَحدثَنا: الْمتوكِِّل، قَالَ
يا بِني سِلمةَ :  فَقَالَ�غَ ذَِلك النِبي أَراد بنو سِلمةَ أَنْ يتحولُوا ِإلَى قُرِب الْمسِجِد، فَبلَ: قَالَ

ِدياركُم ِإنما تكْتب آثَاركُم، رواه زكَِريا بن ِإسحاق، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر ِبنحِو هذَا 
  . الْحِديِث
اِويةَ، عِن اَألعمِش، عن أَِبي صاِلٍح، عن  أَبو معحدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال896َ

ِإنَّ أَحدكُم ِإذَا توضأَ فَأَحسن الْوضوَء، ثُم أَتى الْمسِجد ال : �قَالَ النِبي : أَِبي هريرةَ، قَالَ
ا دِبه اللَّه هفَعةً ِإال رطْوطُ خخي الةُ لَمِإال الص هزهني ِطيئَةً، ذَكَرا خِبه هنطَّ عحةً، وجر

  . الْحِديثَ
897 ،ِريبناِكٍر الْعِن شِد بمحم ناللَِّه ب دبعو ،اِرِثيِميِد الْحِد الْحبع نب دما أَحثَندح 

: �قَالَ رسولُ اللَِّه : ن أَِبي موسى، قَالَ أَبو أُسامةَ، عن بريٍد، عن أَِبي بردةَ، عحدثَنا: قَالَ
ِإنَّ أَعظَم الناِس أَجرا ِفي الصالِة أَبعدهم ِإلَيها مشيا فَأَبعدهم، والَِّذي ينتِظر الصالةَ حتى 

صالَِّذي ي ا ِمنرأَج ظَمٍة أَعاعماِم ِفي جاِإلم عا مهلِّيصيامني ا، ثُملِّيه .  
 عباد حدثَنا:  الصلْت بن مسعوٍد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن الْبصِري، قَال898َ

اَألنصاِر كَانَ رجلٌ ِمن : أنبا عاِصم، عن أَِبي عثْمانَ، عن أُبي بِن كَعٍب، قَالَ: بن عباٍد، قَالَ
: ، فَتوجعت لَه، فَقُلْت�بيته أَقْصى بيٍت ِبالْمِدينِة، وكَانَ ال تخِطئُه الصالةُ مع رسوِل اللَِّه 

: لَيا فُالنُ، لَِو اشتريت ِحمارا يِقيك الرمضاَء ويرفَعك ِمن اَألرِض ويِقيك هوام اَألرِض، قَا
، �فَحملْت ِبِه ِحمال حتى أَتيت النِبي : ، قَالَ�ِلم؟ فَواللَِّه ما أُِحب أَنَّ بيِتي ِببيِت محمٍد 

و ِفي فَدعاه فَسأَلَه، وذَكَر ِمثْلَ ذَِلك، فَذَكَر أَنه يرج: فَأَخبرته، قَالَ: فَذَكَرت ذَِلك لَه أَو قَالَ
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  . ِإنَّ لَك ما احتسبت، رواه ابن عيينةَ، عن عاِصٍم: �أَثَِرِه اَألجر، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
وحدثَنا )  ح( يِزيد بن هارونَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن عبِد الْمِلِك الدِقيِقي، قَال899َ
: وحدثَنا صاِلح بن محمٍد الراِزي، قَالَ)  ح( بكَّار بن الْخِصيِبحدثَنا: ناٍن، قَالَيِزيد بن ِس

 عبد اللَِّه بن حدثَناوحدثَنا ابن عِمريةَ، )  ح( زاِئدةُحدثَنا:  معاِويةُ بن عمٍرو، قَالَحدثَنا
 يحيى بن أَِبي حدثَنا: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ)  ح( عبثَرحدثَنا: قَالَ)  ح(الِْعجِليصاِلٍح يعِني 
 زهير كُلُّهم، عن سلَيمانَ التيِمي، عن أَِبي عثْمانَ النهِدي، عن أُبي بِن حدثَنا: بكَيٍر، قَالَ
كَانَ رجلٌ ما أَعلَم أَحدا ِمن الناِس ِمن أَهِل الْمِدينِة ِممن يصلِّي الِْقبلَةَ أَبعد : لَكَعٍب، قَا

 ِبيالن عاِت ملَوالص رضحفَكَانَ ي ،هِجِد ِمنسالْم ِزال ِمننم�ا : ، فَِقيلَ لَهارِحم تيرتلَِو اش
ما أُِحب أَنَّ منِزِلي يلْزق الْمسِجد، فَأُخِبر رسولُ اللَِّه : لرمضاِء والظَّلْماِء، فَقَالَفَرِكبته ِفي ا

يا رسولَ اللَِّه، كَيما يكْتب أَثَِري وخطَاي ورجوِعي ِإلَى أَهِلي :  ِبذَِلك فَسأَلَه، فَقَالَ�
اِري أَوبِإداِلي وِإقْبو ِبيا قَالَ، فَقَالَ النكَم � : تبستا احم طَاكأَعو كُلَّه ذَِلك اللَّه طَاكأَن

ككَّاٍر، ِبِمثِْلِه ِبال شِديثُ بحو ،ِزيدذَا لَفْظُ يا قَالَ، هكَم أَو ،عمأَج .  
900اسبعو ،ِزيوروٍد الْمعسم نب ِعيدا سثَندٍد، قَاال حمحم نا:  بثَندح نا بكَِريز 

ِديا)  ح(عِميعأَِبيِه، قَاال ج نالِء، عالْع نا ِهاللُ بثَندحِد : ويز نٍرو، عمِن عِد اللَِّه بيبع نع
قَالَ : ي، عن أَِبي هريرةَ، قَالَابِن أَِبي أُنيسةَ، عن عِدي بِن ثَاِبٍت، عن أَِبي حاِزٍم اَألشجِع

من تطَهر ِفي بيِتِه، ثُم مشى ِإلَى بيٍت ِمن بيوِت اللَِّه يقِْضي فَِريضةً ِمن : �رسولُ اللَِّه 
  . درجةً، معنى واِحد فَراِئِض اللَِّه كَانت خطُواته ِإحداهما يحطُّ خِطيئَةً، واُألخرى يرفَع ِبها 

  بيانُ فَِضيلَِة الْمساِجِد وثَواِب باِنيها
أنبا عثْمانُ بن ِمكْتٍل، :  ابن أَِبي مريم، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن يحيى، قَال901َ

ِد الرحمِن بِن أَِبي ذُباٍب، عن عبِد الرحمِن بِن  الْحاِرثُ بن عبحدثَنا: وأَنس بن ِعياٍض، قَاال
أَحب الِْبالِد ِإلَى اللَِّه :  قَالَ�ِمهرانَ، مولَى أَِبي هريرةَ، عن أَِبي هريرةَ، عن رسوِل اللَِّه 

  . مساِجدها، وأَبغض الِْبالِد ِإلَى اللَِّه أَسواقُها
902قَالُوا ح ،ِن الِْهالِليسالْح نب ِليعو ،اِنيرالْح داوو دأَبو ،اِنيغا الصثَنا: دثَندو حأَب 

حدثَِني أَِبي، عن محموِد بِن : عاِصٍم الضحاك بن مخلٍَد، عن عبِد الْحِميِد بِن جعفٍَر، قَالَ
لَما أَراد عثْمانُ ِبناَء الْمسِجِد فَكَِره الناس ذَِلك وأَحبوا أَنْ يدعه علَى هيئَِتِه، فَقَالَ : لَِبيٍد، قَالَ
  . من بنى ِللَِّه بيتا بنى اللَّه لَه بيتا ِفي الْجنِة:  يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : عثْمانُ
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: وحدثَنا أَبو عبيِد اللَِّه، قَالَ)  ح( ابن وهٍبحدثَنا: يسى بن أَحمد، قَالَ حدثَنا ِع903
 عمي، وحدثَنا محمد بن حيويِه، والصغاِني، عن أَِبي سِعيٍد يحيى بِن سلَيمانَ حدثَنا

حدثَِني عمرو بن الْحاِرِث، أَنَّ بكَير بن عبِد : جِميعا، قَالَ: الُواالْجعِفي، عِن ابِن وهٍب، قَ
 ِمعس هأَن ،ذْكُري الِنيواللَِّه الْخ ديبع ِمعس هأَن ،ثَهدةَ حادِن قَتب رمع نب اِصمأَنَّ ع ،ثَهداللَِّه ح

ِإنكُم قَد أَكْثَرتم، : ، يقُولُ�ند قَوِل الناِس ِفيِه ِحني بنى مسِجد الرسوِل عثْمانَ بن عفَّانَ ِع
يبتِغي ِبِه : حِسبت أَنه قَالَ: من بنى مسِجدا، قَالَ بكَير:  يقُولُ�وِإني سِمعت رسولَ اللَِّه 

 لَه ى اللَّهناللَِّه ب هجواِحدو مِديثُهحِة، ونِفي الْج ِمثْلَه .  
   

بيانُ أَوِل مسِجٍد وِضع ِفي اَألرِض، وأَوِل ِقبلَِة النِبي صلَّى اللَّه عليه سلم اليت كان يصلي 
إليها، وحتويلها، والدليل علي إباحة إختاذها يف مجيع املواطن إذا كان طيباً إال فيما استثين 

ها، وعلي إباحة الصالة يف الطريق ويف مرابض الغنم، وعلي أن أي موضع صلي فيه مسي من
  مسجداً
 اَألعمش، عن حدثَنا:  محمد بن عبيٍد ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَال904َ

يا رسولَ اللَِّه، أَي مسِجٍد وِضع أَولُ؟ : قُلْت: ر، قَالَِإبراِهيم التيِمي، عن أَِبيِه، عن أَِبي ذَ
: وكَم بينهما؟ قَالَ: قُلْت: الْمسِجد اَألقْصى، قَالَ: ثُم أَي؟ قَالَ: الْمسِجد الْحرام، قُلْت: قَالَ

  . دركَتك الصالةُأَربعونَ عاما، ثُم اَألرض لَك فَصلِّ أَينما أَ
 اَألعمش ِبِإسناِدِه، عن حدثَنا:  يونس بن بكَيٍر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الْعطَاِرِدي، قَال905َ

ةُ فَتيمم ِإنَّ اَألرض مسِجد وطَهور فَأَينما أَدركَتك الصال: �قَالَ رسولُ اللَِّه : أَِبي ذَر، قَالَ
  . وصلِّ

حدثَنا عبيد اللَِّه بن موسى، عن شيبانَ، عِن اَألعمِش، عن :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال906َ
 الطَِّريِق، كُنت أَعِرض علَى أَِبيويعِرض علَي، فَمر ِبسجدٍة فَسجد ِفي: ِإبراِهيم التيِمي، قَالَ

ِفي الطَِّريِق؟ فَقَالَ: فَقُلْت دجسقُولُ: أَتي ،ا ذَرأَب تِمعوِل اللَِّه : سسِلر ِجٍد : �قُلْتسم أَي
ثُم الْمسِجد اَألقْصى، : ثُم أَي؟ قَالَ: الْمسِجد الْحرام، قُلْت: وِضع ِفي اَألرِض أَولُ؟ قَالَ

ا؟ قَالَ: قُلْتمهنيب ا : كَمثَندح ،ِجدسم ولِّ فَهالةُ فَصالص ككَترا أَدمنأَي ةً، ثُمنونَ سعبأَر
:  حبانُ، قَاالحدثَنا: وحدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق قَالَ)  ح( عفَّانُحدثَنا: الصاِئغُ ِبمكَّةَ، قَالَ

داحِش ِبِمثِْلِهثَنمِن اَألعةَ عانوو عاِدي، قَالَ)  ح( أَبنالْم نا ابثَندا: حثَندح نب بهو 
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 شعبةُ، عِن اَألعمِش، حدثَنا:  ِبشر بن عمر، قَاالحدثَنا: وحدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ)  ح(جِريٍر
  . فَصلِّ فَثَم مسِجد: وِل، ِإالأَنه قَالَِبِمثِْل حِديِث اَأل
 سفْيانُ، عن أَِبي حدثَنا:  أَبو عاِصٍم، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال907َ

ر أَو سبعةَ عشر شهرا، ثُم حولْنا صلَّينا نحو بيِت الْمقِْدِس ِستةَ عش: ِإسحاق، عِن الْبراِء، قَالَ
  . �صلَّينا مع النِبي : ِإلَى الْكَعبِة، قَالَ يحيى الْقَطَّانُ، عن سفْيانَ

 أَِبي  عمار بن رزيٍق، عنحدثَنا:  أَبو الْجواِب، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال908َ
 ِستةَ عشر �لَقَد صلَّينا ِإلَى بيِت الْمقِْدِس بعد قَدوِم رسوِل اللَِّه : ِإسحاق، عِن الْبراِء، قَالَ

د نرى قَ{:  أَنَّ هواه أَنْ يصلِّي ِإلَى الْكَعبِة، فَقَالَ�شهرا، ثُم ِإنَّ اللَّه عِلم ما ِفي نفِْس نِبيِه 
   ]. 144سورة البقرة آية [} شطْر الْمسِجِد الْحراِم: تقَلُّب وجِهك ِفي السماِء ِإلَى قَوِلِه

 زكَِريا بن أَِبي حدثَنا:  ِإسحاق اَألزرق، قَالَحدثَنا:  حدثَنا سعدانُ بن يِزيد، قَال909َ
 الْمِدينةَ فَصلَّى نحو بيِت �قَِدم رسولُ اللَِّه :  ِإسحاق، عِن الْبراِء، قَالَزاِئدةَ، عن أَِبي

 ِبيالن علِّي مصكَانَ ي نلٌ ِممجر رِة، فَمبِإلَى الْكَع هجو هِإن ا، ثُمرهش رشةَ عقِْدِس ِستالْم� 
صاَألن ٍم ِمنلَى قَوولَ اللَِّه : اِر، فَقَالَعسا ردمحأَنَّ م دهِة، قَالَ�أَشبِإلَى الْكَع هجوت قَد  :
  . فَانحرفُوا ِإلَى الْكَعبِة

  زهير، عنحدثَنا:  أَبو نعيٍم، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ، وعمار بن رجاٍء، قَاال910
 ِبياِء، أَنَّ النرِن الْبع ،اقحأَِبي ِإس� هِجبعكَانَ يا، ورهش رشةَ عقِْدِس ِستِت الْميلَ بلَّى ِقبص 

جر جرفَخ ،مقَو هعلَّى مصِر وصالةَ الْعا صالهص لَّى أَوص هأَنِت، ويالْب وحن هلَتكُونَ ِقبلٌ أَنْ ي
أَشهد ِباللَِّه لَقَد صلَّيت : ِممن كَانَ صلَّى معه، فَمر علَى أَهِل الْمسِجِد وهم راِكعونَ، فَقَالَ

 ِبيالن عقَالَ�م ،اِنيغا الصثَندِت، حيلَ الْبِقب ما هوا كَماركَّةَ، فَدلَ ما:  ِقبثَندكْحو بأَب  نِر ب
 أَبو اَألحوِص، عن أَِبي ِإسحاق ِبِإسناِدِه نحوه، وأَتم ِمنه، وذَكَر اآليةَ حدثَنا: أَِبي شيبةَ، قَالَ
   ]. 144سورة البقرة آية [}وحيثُ ما كُنتم فَولُّوا وجوهكُم شطْره{: الَِّتي ِفي الْبقَرِة
911ثَندلَى، قَالَ حِد اَألعبع نب سونا: ا يثَندحثَهداِلكًا حٍب، أَنَّ مهو نح( اب  (

أنبا ماِلك، عن عبِد اللَِّه بِن ِديناٍر، أَنَّ عبد اللَِّه بن :  الشاِفِعي، قَالَحدثَنا: وحدثَنا الرِبيع، قَالَ
 أُنِزلَ علَيِه �ِإنَّ النِبي : ما الناس ِبقُباَء ِفي صالِة الصبِح ِإذْ جاَءهم آٍت فَقَالَبين: عمر، قَالَ

اللَّيلَةَ قُرآنٌ، وقَد أَمر أَنْ نستقِْبلَ الْكَعبةَ فَاستقِْبلُوها وكَانت وجوههم ِإلَى الشاِم فَاستداروا 
ِةِإلَى الْكَعب .  
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:  خاِلد بن مخلٍَد الْقَطَواِني، قَالَحدثَنا:  حدثَنا عباس بن محمٍد، وأَبو أُميةَ، قَاال912
اس ِفي بينما الن: حدثَنا عبد اللَِّه بن ِديناٍر، عِن ابِن عمر، قَالَ:  سلَيمانُ بن ِبالٍل، قَالَحدثَنا

 أُنِزلَ علَيِه اللَّيلَةَ قُرآنٌ، وأُِمر أَنْ �ِإنَّ رسولَ اللَِّه : صالِة الصبِح ِبقُباَء ِإذْ جاَءهم رجلٌ فَقَالَ
وجوِهِهم ِإلَى وكَانَ وجوه الناِس ِإلَى الشاِم فَاستداروا ِب: يستقِْبلَ الْكَعبةَ أَال فَاستقِْبلُوها، قَالَ

  . الْكَعبِة، وهذَا الْحِديثُ ِمما يحتج ِبِه ِفي ِإثْباِت الْخبِر الْواِحِد
 محمد بن جعفٍَر، حدثَنا: أنبا ابن أَِبي مريم، قَالَ:  حدثَنا محمد بن يحيى، قَال913َ

:  ِإبراِهيم بن حمزةَ، قَالَحدثَنا: وحدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ ) ح(حدثَِني الْعالُء: قَالَ
قَالَ :  عبد الْعِزيِز بن أَِبي حاِزٍم ِكالهما، عِن الْعالِء، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، قَالَحدثَنا
 ِبيالن� :ِبيلَى اَألنع لْتفُضاِء ِبِست : ِلي أُِحلَّتِب، وعِبالر تِصرنالْكَِلِم، و اِمعوج ِطيتأُع

  . الْغناِئم، وجِعلَت ِلي اَألرض طَهورا ومساِجدا، وأُرِسلْت ِإلَى الْخلِْق كَافَّةً، وخِتم ِبي النِبيونَ
914ِد اَألعبع نب سونا يثَندٍب، قَالَ: لَى، قَالَ حهو نِن : أنبا ابِن ابع ،سونِني يربأَخ

بِعثْت ِبجواِمِع الْكَِلِم، : �قَالَ رسولُ اللَِّه : ِشهاٍب، عِن ابِن الْمسيِب، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
يِح خزاِئِن اَألرِض فَوِضعت ِفي يدي، فَذَهب ونِصرت ِبالرعِب، وبينا أَنا ناِئم أُِتيت ِبمفَاِت

:  يعقُوب بن ِإبراِهيم، قَالَحدثَنا:  وأَنتم تنتِثلُونها، حدثَنا ابن الْجنيِد، قَالَ�رسولُ اللَِّه 
حدثَنا )  ح(فَوِضعت ِفي يدي: لَه، ِإلَى قَوِلِه ابن أَِخي ابِن ِشهاٍب، عن عمِه ِبِإسناِدِه ِمثْحدثَنا

أَخبرِني عمرو، أَنَّ أَبا يونس حدثَه، عن : أنبا ابن وهٍب، قَالَ: يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ
 ِبيِن النةَ، عريرِلِه�أَِبي هِبِمثِْلِه، ِإلَى قَو  : تِضعفَويدِفي ي .  

 سريج حدثَنا: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح( أَِبيحدثَنا:  حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء، قَال915َ
 جاِبر بن حدثَنا :أَنبأَنا يِزيد الْفَِقري، قَالَ: أَنبأَنا سيار، قَالَ: أَنبأَ هشيم، قَالَ: بن النعماِن، قَاال

نِصرت ِبالرعِب : أُعِطيت خمسا لَم يعطَهن أَحد قَبِلي:  قَالَ�عبِد اللَِّه، أَنّ رسولَ اللَِّه 
صالةُ فَلْيالص هكَترٍل أَدجا رما، فَأَيورطَها وِجدسم ضاَألر ِلي ِعلَتجٍر، وهةَ شِسريثُ ميلِّ ح

وبِعثْت ِإلَى : كَانَ، وأُِحلَّت ِلي الْغناِئم ولَم تِحلَّ َألحٍد قَبِلي، وأُعِطيت الشفَاعةَ، زاد ِهاللٌ
ميشةً، قَالَ هاصِمِه خثُ ِإلَى قَوعبي ِبيكَانَ النةً واماِس عأَ: الندب ِتِهنِري ِبأَيال أَد .  

وحدثَنا بكَّار بن )  ح( سِعيد بن عاِمٍر، عن شعبةَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال916َ
كَانَ :  شعبةُ، عن أَِبي التياِح، عن أَنٍس، قَالَحدثَنا:  وهب بن جِريٍر، قَالَحدثَنا: قُتيبةَ، قَالَ

ِبيقَالَ� الن ،اِنيغا الصثَندح ،ِجدسالْم ِنيبلَ أَنْ يِم قَبناِبِض الْغرلِّي ِفي مصا:  يثَندو حأَب 
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  . قَبلَ أَنْ يبِني الْمسِجد يصلِّي ِفي مراِبِض الْغنِم: النضِر، حدثَِني شعبةُ ِمثْلَه، وقَالَ
عن عثْمانَ :  مسدد، قَالَحدثَنا: بو داود السجِزي، وِإبراِهيم الْحرِبي، قَاال حدثَنا أ917َ

 ِبيةَ، أَنّ النرمِن ساِبِر بج نٍر، عِن أَِبي ثَوفَِر بعج نٍب، عهوِن مِد اللَِّه ببِن عِن �بِئلَ عس 
  . صلِّ:  الْغنِم، فَقَالَالصالِة ِفي مراِبِض

 ِبيِجِد النسِضِع موانُ ِصفَِة ميب� ،  
والدليل علي إباحة إختاذ املسجد يف املقابر إذا أُزيل عنها تراا وما فيها، وعلي األرض 

  إذا كان قذراً مث فرشت بشيء طاهر جازت الصالة عليها
 حماد بن سلَمةَ، حدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال918َ

وشعبةُ بن الْحجاِج، وعبد الْواِرِث بن سِعيٍد أحسنهم حديثا له كلهم حيدثنا، عن أَِبي التياِح، 
ةَ نزلَ ِفي علُوها علَى حي ِمن اَألنصاِر  لَما قَِدم الْمِدين�عن أَنِس بِن ماِلٍك، أَنّ رسولَ اللَِّه 

 هواِر فَأَتجِني النلَ ِإلَى بسأَر لَةً، ثُملَي رشةَ ععبأَر ِفيِهم ٍف، فَأَقَاموِن عِرو بمو عنب مقَالُ لَهي
سقَالَ أَن ،موفَهيس قَلِِّدينتو: مسر تأَيا رلَ اللَِّه فَأَن� طَلَقكٍْر، فَانو بأَب فُهِرداِحلَِتِه، ولَى رع 

ال : يا بِني النجاِر، ثَاِمنوِني ِبحاِئِطكُم، فَقَالُوا: حتى نزلَ ِبِفناِء أَِبي أَيوب اَألنصاِري، ثُم قَالَ
را ِإال ِفي اللَِّه ونثَم ذُ لَهأْخاللَِّه ال نقَالُواو وِلِه أَووِلِه، : سسرا ِإال ِإلَى اللَِّه ونثَم ذُ لَهأْخال ن

قَالَ :  يصلِّي حيثُ أَدركَته الصالةُ، ويصلِّي ِفي مراِبِض الْغنِم، قَالَ�وكَانَ رسولُ اللَِّه : قَالَ
سكَانَ ِفيِه : أَن ،ا أَقُولُ لَكُمكَانَ ِفيِه موادملٌ، قَالَ حخاِرِث: نالْو دبقَالَ عثٌ، ورحو :

حرثٌ، وقُبور الْمشِرِكني، فَأَمر ِبالنخِل فَقُِطع، وأَمر ِبقُبوِر الْمشِرِكني فَنِبشت، وأَمر ِبالْخِرِب 
 �وا ينقُلُونَ الصخر، ويرتِجزونَ ورسولُ اللَِّه فَسويت، فَجعلَ النخلَةَ ِقبلَةَ الْمسِجِد، فَجعلُ

  :معهم، فَجعلُوا يقُولُونَ أَو قَالَ
 هاآلِخر ريِإال خ ريال خ ماللَّه     هاِجرهالْمو ارصِر اَألنصفَان .  

 عبد حدثَنا:  عفَّانُ، قَالَحدثَنا: ةَ، قَالَ أَخبرنا محمد بن ِإسماِعيلَ الصاِئغُ ِبمك919َّ
 قَِدم الْمِدينةَ، وذَكَر � أَبو التياِح، عن أَنٍس، أَنّ رسولَ اللَِّه حدثَنا: الْواِرِث بن سِعيٍد، قَالَ

 علَى راِحلَِتِه، وأَبو بكٍْر �ظُر ِإلَى النِبي فَكَأَني أَن: قَالَ أَنس: هذَا الْحِديثَ ِبطُوِلِه، وقَالَ ِفيِه
 يصلِّي �وكَانَ رسولُ اللَِّه : ِردفُه، ومُأل بِني النجاِر حولَه حتى أَلْقَى ِبِفناِء أَِبي أَيوب، قَالَ

ِم، ثُمناِبِض الْغرلِّي ِفي مصيالةُ والص هكَترثُ أَديِني حلَ ِإلَى بسِجِد فَأَرساِء الْمِبِبن رأَم هِإن 
فَنصبوا النخلَ ِقبلَةً لَه، : ثَاِمنوِني ِبحاِئِطكُم هذَا، وقَالَ ِفي آِخِرِه: النجاِر فَجاُءوا، فَقَالَ
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  . وجعلُوا ِعضادتيِه ِحجارةً
  مقَاِبِر، بيانُ حظِْر الصالِة ِإلَى الْ

  والدِليِل علَى حظِْر اتخاِذ الْمساِجِد ِفي املقابر، 
  وبيان حظر إختاذها يف مبارك اإلبل والصالة فيها

: حدثَِني ابن جاِبٍر، قَالَ: أَخبرِني أَِبي ، قَالَ:  أَخبرِني الْعباس بن الْوِليِد، قَال920َ
 نب رسثَِني بدقَِع، قَالَحِن اَألساِثلَةَ بو نِد اللَِّه، عيبقَالَ: ع ،ِوينثٍَد الْغرو مثَِني أَبدح :

ال تجِلسوا علَى الْقُبوِر وال تصلُّوا ِإلَيها أَو علَيها، حدثَنا :  يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه 
 عبد الرحمِن بن يِزيد بِن جاِبٍر، حدثَنا:  ِبشر بن بكٍْر، قَالَثَناحد: ِعيسى بن أَحمد، قَالَ

  . وال تصلُّوا ِإلَيها: ِبِإسناِدِه
أنبا شيبانُ، عن ِهالِل بِن : حدثَنا عبيد اللَِّه بن موسى، قَالَ:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال921َ

 ِفي مرِضِه الَِّذي �قَالَ رسولُ اللَِّه : ي حميٍد يعِني الْوزانَ، عن عروةَ، عن عاِئشةَ، قَالَتأَِب
هِمن قُمي ةُ: لَماِئشع قَالَت ،اِجدسم اِئِهمِبيأَن ورذُوا قُبخات مهى، َألنارصالنو ،ودهالْي اللَّه نلَع :

  . ولَوال ذَِلك أُبِرز قَبره غَير أَنه خِشي أَنْ يتخذَ مسِجدا
عن ِهالٍل الْوزاِن، عن عروةَ :  مسِلم، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال922َ

ةَ، قَالَتاِئشع نِر، عيبِن الزو: بسلُ اللَِّه قَالَ ر�هِمن قُمي ِضِه الَِّذي لَمرِفي م  : اللَّه نلَع
هروا قَبزرَألب ال ذَِلكفَلَو ،اِجدسم اِئِهمِبيأَن ورذُوا قُبخات مهى، َألنارصالنو ،ودهالْي .  

 عبد الرزاِق، عن معمٍر، عِن دثَناح:  حدثَنا محمد بن يحيى، والسلَِمي، قَاال923
أَخبرِني عبيد اللَِّه بن عبِد اللَِّه بِن عتبةَ، أَنَّ عاِئشةَ، وابن عباٍس أَخبراه، أَنّ : الزهِري، قَالَ
جِهِه طَرف خِميصٍة لَه، فَِإذَا اغْتم  لَما حضرته الْوفَاةُ جعلَ يلِْقي علَى و�رسولَ اللَِّه 

لَعنةُ اللَِّه علَى الْيهوِد، والنصارى، اتخذُوا قُبور أَنِبياِئِهم : كَشفَها عن وجِهِه وهو يقُولُ
  .يحذِّر ِمثْلَ الَِّذي صنعوا: مساِجد، تقُولُ عاِئشةُ

  .. أنبا شعيب، عِن الزهِري، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه:  أَبو الْيماِن، قَالَحدثَنا: ِني، قَالَحدثَنا الصغا
وحدثَنا )  ح( الْقَعنِبي، عن ماِلٍكحدثَنا:  وحدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ، قَال924َ

 عثْمانُ بن عمر، عن ماِلٍك، عِن الزهِري، عن سِعيِد بِن ثَناحد: سلَيمانُ بن سيٍف، قَالَ
قَاتلَ اللَّه الْيهود اتخذُوا قُبور أَنِبياِئِهم :  قَالَ�الْمسيِب، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 

أَخبرِني ابن :  أَبو عاِصٍم، عِن ابِن جريٍج، قَالَحدثَنا: الَمساِجد، حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَ



com.wordpress.masgunku.www  
 

230 

  . ِشهاٍب ِبِمثِْلِه
 اللَّيثُ، عن عقَيٍل، عِن حدثَنا:  حجاج، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال925َ

نِب، عيسِن الْمِن اباٍب، عِن ِشهاب ِبيِن النةَ، عريروِد، :  قَالَ� أَِبي ههلَى الْيةُ اللَِّه عنلَع
 أَيوب حدثَنا: والنصارى اتخذُوا قُبور أَنِبياِئِهم مساِجد، حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ

 محمد بن مصعٍب ِكالهما، عِن اَألوزاِعي، عِن حدثَنا:  قَالَوحدثَنا أَبو أُميةَ،)  ح(بن سويٍد
 اللَّيثُ بن حدثَنا:  منصور بن سلَمةَ، قَالَحدثَنا: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح(الزهِري ِبِمثِْلِه

  . هاٍب، ِبِمثِْل حِديِث ماِلٍكسعٍد، عِن ابِن الْهاِد، عِن ابِن ِش
 أَنس بن ِعياٍض اللَّيِثي، عن حدثَنا:  حدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه بِن عبِد الْحكَِم، قَال926َ

ا قَالَتهةَ، أَناِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورِن عاِم بِب: ِهشالن ضرا كَانَ ملَم ي� ضعب ذَاكَرت 
 ضا أَرتأَت ةَ قَدِبيبح أُمةَ ولَمس أُم تكَان قَدةُ، واِريا مقَالُ لَهِة يشبِض الْحةً ِبأَراِئِه كَِنيسِنس

ا، قَالَتاِويِرهصتا وِنهسح نَ ِمنِة فَذَكَرشبالْح : ِبيِإ: �فَقَالَ الن لُ أُولَِئكجالر ذَا كَانَ ِفيِهم
الصاِلح بنوا علَى قَبِرِه مسِجدا، ثُم صوروا ِتلْك الصور، أُولَِئك ِشرار الْخلِْق ِعند اللَِّه، حدثَنا 

 عبد الْعِزيِز دثَناح:  ِإبراِهيم بن حمزةَ، قَالَحدثَنا: ِإسماِعيلُ بن ِإسحاق الْقَاِضي، قَالَ
اِدِه ِمثْلَهنةَ ِبِإسورِن عاِم بِهش نع ،ِديراورالد .  

أنبا ِهشام بن :  عبيد اللَِّه بن موسى، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال927َ
 فَذَكَرت أُم سلَمةَ، وأُم حِبيبةَ كَِنيسةً �لَما مِرض النِبي : قَالَتعروةَ، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ، 

أُولَِئك قَوم ِإذَا كَانَ ِفيِهم الرجلُ الصاِلح بنوا علَى قَبِرِه : �ِفي الْحبشِة، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
ارِشر أُولَِئك ،وهروصا وِجدسلِْق مالْخ  .  

وحدثَنا )  ح( عبد اللَِّه بن جعفَِر بِن غَيالنَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال928َ
ِد بِن أَِبي  عبيد اللَِّه بن عمٍرو، عن زيحدثَنا:  زكَِريا بن عِدي، قَاالحدثَنا: أَبو أُميةَ، قَالَ

حدثَِني جندب، أَنه سِمع النِبي : أُنيسةَ، عن عمِرو بِن مرةَ، عن عبِد اللَِّه بِن الْحاِرِث، قَالَ
ِإلَى اللَِّه قَد كَانَ ِلي ِفيكُم ِإخوةٌ وأَصِدقَاُء، وِإني أَبرأُ :  قَبلَ أَنْ يموت ِبخمٍس وهو يقُولُ�

أَنْ يكُونَ ِلي ِمنكُم خِليلٌ، وِإنَّ اللَّه عز وجلَّ قَِد اتخذَِني خِليال كَما اتخذَ ِإبراِهيم خِليال، 
ذُونَ قُبور ولَو كُنت متِخذًا ِمن أُمِتي خِليال التخذْت أَبا بكٍْر خِليال، أَال من كَانَ قَبلَكُم يتِخ
ذَِلك نع اكُمهي أَنفَِإن ،اِجدسم ورِخذُوا الْقُبتأَال فَال ت ،اِجدسم اِلِحيِهمصو اِئِهمِبيأَن .  

 عن عثْمانَ:  مسدد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، وِإبراِهيم الْحرِبي، قَاال929
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كُنت جاِلسا ِعند : بِن عبِد اللَِّه بِن موهٍب، عن جعفَِر بِن أَِبي ثَوٍر، عن جاِبِر بِن سمرةَ، قَالَ
 ِبيالن� ِبيِئلَ الناِرِك اِإلِبِل؟ قَالَ� فَسبالِة ِفي مِن الصال:  ع .  

 محمد بن عبِد اللَِّه اَألنصاِري، حدثَنا: راِزي، قَالَ حدثَنا محمد بن ِإدِريس ال930
ِإذَا لَم :  قَالَ� ِهشام بن حسانَ، عِن ابِن ِسِريين، عن أَِبي هريرةَ، عِن النِبي حدثَنا: قَالَ

  . وا ِفي مراِبِض الْغنِم وال تصلُّوا ِفي معاِطِن اِإلِبِلتِجدوا ِإال مراِبض الْغنِم ومعاِطن اِإلِبِل فَصلُّ
  بيانُ النهِي عِن الْبصاِق ِفي الْمسِجِد وعلَى ِجداِرِه، 

  وما جيب علي املتنخع يف املسجد والصالة أن يعمل فيه، 
  وحظر البصاق بني يديه وعن ميينه

أَخبرِني يونس بن :  ابن وهٍب، قَالَحدثَنا:  اَألعلَى، قَالَ حدثَنا يونس بن عبِد931
حدثَِني حميد بن عبِد الرحمِن، أَنه سِمع أَبا هريرةَ، وأَبا سِعيٍد : يِزيد، عِن ابِن ِشهاٍب، قَالَ

ال : خامةً ِفي الِْقبلَِة، فَتناولَ حصاةً فَحكَّها، ثُم قَالَ ن�رأَى رسولُ اللَِّه : الْخدِري، يقُوالِن
  . يتنخم أَحدكُم ِفي الِْقبلَِة وال عن يِميِنِه، ولْيبصق عن يساِرِه أَو تحت ِرجِلِه الْيسرى

 ِإبراِهيم بن حدثَنا: بن داود الْهاِشِمي، قَالَ سلَيمانُ حدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال932َ
سعٍد، عِن ابِن ِشهاٍب، عن حميِد بِن عبِد الرحمِن، أَنَّ أَبا سِعيٍد، وأَبا هريرةَ أَخبراه، أَنّ 

 حصاةً فَحكَّها، ثُم �لَ رسولُ اللَِّه  رأَى نخامةً ِفي ِجداِر الْمسِجِد، فَتناو�رسولَ اللَِّه 
ِإذَا تنخم أَحدكُم فَال يتنخمن ِقبلَ وجِهِه وال عن يِميِنِه، ولْيبصق عن يساِرِه أَو تحت : قَالَ

ِريهِن الزةَ، عنييع ناب اهورى، ورسِمِه الْيقَد .  
933دى، قَالَ حيحي نب دمحا ما: ثَنثَندةَ، حبعش ناِرِث، عِد الْوبع نِد بمالص دبع 

 رأَى نخامةً �وأَِبيِه، عِن الْقَاِسِم بِن ِمهرانَ، عن أَِبي راِفٍع، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
أَيسر أَحدكُم ِإذَا قَام يصلِّي أَنْ يأِْتيه رجلٌ فَيتنخع ِفي : ِة فَحكَّها، وقَالَأَو بزاقًا ِفي الِْقبلَ

وجِهِه؟ فَِإذَا قَام أَحدكُم فَال يتنخعن أَو يبزقَن بين يديِه وال عن يِميِنِه، ولَِكن عن يساِرِه 
  . ، فَِإذَا لَم يِجد فَلْيفْعلْ هكَذَا، وبزق ِفي ثَوِبِه، ثُم دلَكَهتحت قَدِمِه
 أَبو معاِويةَ، عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، عن ناِفٍع، حدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال934َ

 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن ابع�امخأَى ناِس، فَقَالَ رلَى النلَ عأَقْب ا، ثُمكَّهِجِد فَحسِإذَا : ةً ِفي الْم
كَانَ أَحدكُم ِفي الصالِة فَال يتنخمن ِقبلَ وجِهِه، فَِإنَّ اللَّه تعالَى ِقبلَ وجِه أَحِدكُم ِإذَا كَانَ 

  . ِفي الصالِة
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935حي نب دمحا مثَندى، قَالَ حا: يثَندِميٍل، قَالَحج نب ثَميا:  الْهثَندِن حع ،ميشه 
 بزق ِفي ثَوِبِه وهو ِفي �رأَيت النِبي : الْقَاِسِم بِن ِمهرانَ، عن أَِبي راِفٍع، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

ضعب دري هتأَير الِة فَلَقَدٍضالصعلَى بع ه .  
وحدثَنا )  ح(أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال936َ

  ماِلك، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَحدثَنا:  روح بن عبادةَ، قَالَحدثَنا: الداِرِمي، قَالَ
 الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنَّ حدثَنا: وحدثَنا الترِمِذي، قَالَ)  ح(�اللَِّه 
 ِبياِس، فَقَالَ�النلَى النلَ عأَقْب ثُم ،كَّهلَِة فَحاِر الِْقباقًا ِفي ِجدصأَى بر  :كُمدِإذَا كَانَ أَح 

  . يصلِّي فَال يبصق ِقبلَ وجِهِه، فَِإنَّ اللَّه عز وجلَّ ِقبلَ وجِهِه ِإذَا صلَّى
 عبيد حدثَنا محمد بن عبيٍد، حدثَنا:  حدثَنا أَبو الْحسِن الْميموِني، وغَيره، قَاال937

 رأَى نخامةً ِفي ِقبلَِة الْمسِجِد، فَحتها �ٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ النِبي اللَِّه بن عمر، عن ناِف
 حجاج، عِن ابِن جريٍج، حدثَنا: ِبيِدِه، ثُم أَقْبلَ علَى الناِس فَذَكَر ِمثْلَه، حدثَنا الصغاِني، قَالَ

ةَ، عقْبِن عى بوسم نعهوحاِدِه نناِفٍع، ِبِإسن ن .  
قُلْت : حدثَِني شعبةُ، قَالَ:  حجاج، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال938َ

 الْمسِجِد الْبصاق ِفي:  أَنه كَانَ يقُولُ�أَسِمعت أَنس بن ماِلٍك يحدثُ، عِن النِبي : ِلقَتادةَ
  . نعم، وكَفَّارته دفْنه : خِطيئَةٌ؟ قَالَ
 يِزيد، وحدثَنا: قَالَ)  ح( شعبةُحدثَنا:  شبابةُ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الزعفَراِني، قَال939َ

:  قَتادةَ عِن الْبصاِق ِفي الْمسِجِد، فَقَالَسأَلْت:  شعبةُ، قَالَ شبابةُ ِفي حِديِثِهحدثَنا: قَالَ
هو خِطيئَةٌ وكَفَّارته دفْنه، وقَالَ يِزيد، عن شعبةَ، عن : �قَالَ النِبي : سِمعت أَنسا يقُولُ

 ِبيِن النٍس، عأَن نةَ، عادِبِمثِْلِه�قَت ، .  
 ِهشام، عن حدثَنا: حدثَنا يحيى بن عباٍد، قَالَ: ي الزعفَراِني، قَالَ حدثَنا أَبو عِل940

الْبزق ِفي الْمسِجِد خِطيئَةٌ وكَفَّارتها دفْنها، : �قَالَ رسولُ اللَِّه : قَتادةَ، عن أَنٍس، قَالَ
  . أنبا شعبةُ، ِبِمثِْلِه:  يِزيد بن هارونَ، قَالَثَناحد: حدثَنا الزعفَراِني، قَالَ

 سِعيد بن عاِمٍر، عن سِعيِد بِن أَِبي عروبةَ، عن قَتادةَ، حدثَنا:  حدثَنا الداِرِمي، قَال941َ
ال يتفُلَن بين يديِه وال عن يِميِنِه، فَِإنه ِإذَا صلَّى أَحدكُم فَ:  قَالَ�عن أَنٍس، أَنّ رسولَ اللَِّه 

  . يناِجي ربه، ولَِكن عن يساِرِه أَو تحت قَدِمِه
: وحدثَنا عِلي بن حرٍب، قَالَ)  ح( يحيى بن عباٍدحدثَنا:  حدثَنا الزعفَراِني، قَال942َ
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 حدثَنا: وحدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ)  ح( شعبةُحدثَنا:  أَبو عاِمٍر الْعقَِدي، قَاالحدثَنا
ِإذَا كَانَ أَحدكُم ِفي : �قَالَ النِبي : حدثَِني شعبةُ، عن قَتادةَ، عن أَنٍس، قَالَ: حجاج، قَالَ
ي هالِتِه، فَِإنِمِهصقَد تحاِلِه تِشم نع لَِكنِميِنِه، وي نال عِه ويدي نيب قَنزبفَال ي ،هباِجي رن .  
أنبا :  يِزيد بن هارونَ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن عبِد الْمِلِك الْواِسِطي، قَال943َ

 يصلِّي ثُم تفَلَ تحت �رأَيت النِبي : لْعالِء بِن الشخِري، عن أَِبيِه، قَالَالْجريِري، عن أَِبي ا
  . قَدِمِه الْيسرى، فَحكَّها ِبنعِلِه ِفي الصالِة

عيٍب الْعنبِري،  عبد الرحمِن بن شحدثَنا:  حدثَنا حمدانُ بن الْجنيِد الدقَّاق، قَال944َ
 كَهمس، عن أَِبي الْعالِء يِزيد بِن عبِد اللَِّه بِن الشخِري، عن أَِبيِه، أَنه صلَّى مع حدثَنا: قَالَ

  . ، فَدلَكَها ِبنعِلِه� فَتنخع رسولُ اللَِّه �رسوِل اللَِّه 
 مهِدي بن ميموٍن، عن حدثَنا:  أَبو النعماِن، قَالَحدثَنا: ، قَالَ حدثَنا أَبو أُمية945َ

واِصٍل مولَى أَِبي عيينةَ، عن يحيى بِن عِقيٍل، عن يحيى بِن يعمر، عن أَِبي اَألسوِد، عن أَِبي 
 ِبيِن النع ،قَالَ�ذَر  :ع تِرضاِسِن عحِفي م تدجا فَوئُهيسا وهنسِتي حالُ أُممأَع لَي

النخاعةَ تكُونُ ِفي : اَألذَى يماطُ عِن الطَِّريِق، ووجدت ِفي مساِوِئ أَعماِلها: أَعماِلها
فَندِجِد ال تسالْم .  

  لَّةَ ِفي مسِجٍد، بيانُ الْكَراِهيِة ِفيمن ينشد الضا
  وما جيب علي السامع يف جوابه، 

  والدليل علي كراهية العمل ورفع الصوت يف املسجد من أمر الدنيا
 حدثَنا الْعباس بن عبِد اللَِّه الترقُِفي، وحمدانُ بن الْجنيِد، وأَبو يحيى بن أَِبي 946

سِمعت أَبا اَألسوِد محمد بن عبِد :  حيوةُ، قَالَحدثَنا:  الْمقِْرئ، قَالَثَناحد: مسرةَ، قَالُوا
قَالَ : أَخبرِني أَبو عبِد اللَِّه مولَى شداٍد، أَنه سِمع أَبا هريرةَ، يقُولُ: الرحمِن بِن نوفٍَل، يقُولُ

ال أَداها اللَّه ِإلَيك، فَِإنَّ : ن سِمع رجال ينشد ضالَّةً ِفي الْمسِجِد، فَلْيقُلْم: �رسولُ اللَِّه 
  . الْمساِجد لَم تبن ِلهذَا

)  ح(أَخبرِني حيوةُ: أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال947َ
 حيوةُ، عن حدثَنا:  أَبو زرعةَ الِْمصِري، قَالَحدثَنا:  محمد بن عبِد الْحكَِم، قَالَوحدثَنا

 هاِد، أَنِن الْهاِد بدلَى شوِد اللَِّه مبأَِبي ع نِد، عوا اَألسِني أَبعفٍَل يوِن نِن بمحِد الربِن عِد بمحم
قُولُسةَ، يريرا هأَب ولَ اللَِّه : ِمعسر تِمعقُولُ�سالَّةً ِفي :  يض دشنال يجر ِمعس نم
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  . ال أَداها اللَّه ِإلَيك، فَِإنَّ الْمساِجد لَم تبن ِلهذَا: الْمسِجِد فَلْيقُلْ
948ِن الِْهالِليسالْح نب ِليا عثَندا: ، قَالَ حثَندِليِد، قَالَحالْو ناللَِّه ب دبا:  عثَندح 

 أَعراِبيا ِفي �سِمع النِبي : سفْيانُ، عن علْقَمةَ بِن مرثٍَد، عِن ابِن بريدةَ، عن أَِبيِه، قَالَ
ال وجدته ِإنما : �الْفَجِر، فَقَالَ رسولُ اللَِّه من دعا ِللْجمِل اَألحمِر بعد : الْمسِجِد يقُولُ

لَه تِنيا بِلم وتيِذِه الْبه تِنيب .  
 محمد حدثَنا:  حدثَنا عِلي بن ِإشكَاب أَبو الْحسِن، والْحسين بن أَِبي معشٍر، قَاال949

 أَبو ِسناٍن، عن علْقَمةَ بِن مرثٍَد، عِن ابِن بريدةَ، عن أَِبيِه، سِمع النِبي ثَناحد: بن رِبيعةَ، قَالَ
ال وجدته ِإنما بِنيِت الْمساِجد قَالَ ابن أَِبي :  رجال ينشد ضالَّةً ِفي الْمسِجِد، فَقَالَ�

ِلغيِر هِذِه، رواه : أَظُن أَنه قَالَ: ساِجد ِلما بِنيت لَه، قَالَ أَبو الْحسِنِإنما بِنيِت الْم: معشٍر
 نةَ، عديرِن بن ابثٍَد، عرِن مةَ بلْقَمع نةَ، عبيِن شِد بمحم نِريٍر، عج نةَ، عبين قُتع ،ِلمسم

اِبي بعد ما صلَّى صالةَ الصبِح، فَأَدخلَ رأْسه ِمن باِب الْمسِجِد، وذَكَر جاَء أَعر: أَِبيِه، قَالَ
إنَّ محمد بن شيبةَ هو أَبو نعامةَ بن نعامةَ، رواه ِمسعر، وِهشام، وجِرير : الْحِديثَ، يقَالُ

هنع .  
مسِجِد ِبِريٍح منِتنٍة وِريِح الثُّوِم، والتشديد فيه، وإجياب القعود يف بيانُ حظِْر دخوِل الْ

  بيته، وإعتزال املسجد حيت يذهب رحيها
 ِهشام، عن قَتادةَ، عن حدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال950َ

ِن أَِبي الْجاِلِم بةَ، قَالَسِن أَِبي طَلْحانَ بدعم نِد، عع : ِبيالن ذَكَرِة، وعمالْج موي رمع طَبخ
رأَيت ِفي الْمناِم أَنَّ ِديكًا نقَرِني نقْرةً أَو نقْرتيِن وال أُراه ِإال حضور : ، وأَبا بكٍْر، ثُم قَالَ�

ِإنَّ قَوِلي، وأَج ،هال ِخالفَتو هِدين ِضيعِلي كُني لَّ لَمجو زع إنَّ اللَّهو ،ِلفختوِني أَنْ أَسرأْما يم
 هِبيثَ ِبِه نعالَِّذي بو� فِّيوت ِة الَِّذينتِط السهالِء الرؤه نيفَالِْخالفَةُ ب ،رِجلَ ِبي أَمِإنْ ع ،

 وهو عنهم راٍض، وِإني ال أَدع شيئًا بعِدي أَهم ِإلَي ِمن الْكَاللَِة، وما نازعت � رسولُ اللَِّه
 منذُ صِحبته ما نازعته ِفي الْكَاللَِة، وما غَلَّظَ ِلي ِفي شيٍء منذُ صِحبته ما غَلَّظَ �رسولَ اللَِّه 

يا عمر، أَما تكِْفيك آيةُ الصيِف الَِّتي : ِة حتى ضرب ِبيِدِه علَى صدِري، وقَالَِلي ِفي الْكَاللَ
أُنِزلَت ِفي آِخِر سورِة النساِء؟ ثُم ِإنكُم أَيها الناس تأْكُلُونَ ِمن شجرتيِن ال أُراهما ِإال خِبيثَتيِن 

 ِإذَا وجد ِرحيها ِمن الرجِل أَمر ِبِه فَأُخِرج � والثُّوم، ولَقَد كُنت أَرى رسولَ اللَِّه هذَا الْبصلُ
  . ِإلَى الْبِقيِع، فَمن كَانَ ِمنكُم آِكلَهما ال بد فَلْيِمتهما طَبخا
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:  شبابةُ، قَالَحدثَنا: ي، وابن الْمناِدي، قَالُوا حدثَنا أَبو عِلي الزعفَراِني، والدوِر951
:  شعبةُ، عن قَتادةَ، عن ساِلِم بِن أَِبي الْجعِد، عن معدانَ بِن أَِبي طَلْحةَ الْيعمِري، قَالَحدثَنا

رأَيت كَأَنَّ ِديكًا أَحمر نقَرِني نقْرةً أَو نقْرتيِن : الَخطَبنا عمر بن الْخطَّاِب رِضي اللَّه عنه، فَقَ
 ِة الَِّذينتالِء السؤى ِإلَى هورفَِإنَّ الش ،رِجلَ ِبي أَمِلي، فَِإنْ عوِر أَجضِإال ِلح ى ذَِلكفَال أَر

 أَعلَم أَنَّ أُناسا سيطْعنونَ ِفي هذَا اَألمِر بعِدي،  وهو عنهم راٍض، وِإني�توفِّي رسولُ اللَِّه 
فَِإنْ فَعلُوا فَأُولَِئك أَعداُء اللَِّه الْكُفَّار الضاللُ أَنا جاهدتهم ِبيِدي هِذِه علَى اِإلسالِم، ِإنِي 

مي ِإناِر فَِإنصاِء اَألمرلَى أَمع اللَّه ِهدوا أُشقِْسمِليو ،ِهمِبيةَ ننسو مهِدين اسوا النلِّمعِلي ،مهثْتعا ب
 ِفي شيٍء ما � أَو ما نازلْت رسولَ اللَِّه �وما أَغْلَظَ ِلي رسولُ اللَِّه : ِفيِهم فَيأَهم، قَالَ

يستفْتونك {تكِْفيك آيةُ الصيِف :  صدِري، وقَالَأَغْلَظَ ِلي ِفي آيِة الْكَاللَِة حتى ضرب ِفي
ِإلَى آِخِر اآليِة، وسأَقِْضي ِفيها ِبقَضاٍء  ] 176سورة النساء آية [}قُِل اللَّه يفِْتيكُم ِفي الْكَاللَِة

 أَيها الناس ِإنكُم تأْكُلُونَ ِمن هو ما خال اَألب أَحسب، أَال: يعلَمه من يقْرأُ ومن ال يقْرأُ
 لَيأْمر ِبالرجِل يوجد �الثُّوِم والْبصِل، وِإنْ كَانَ رسولُ اللَِّه : شجرتيِن ال أُراهما ِإال خِبيثَتيِن

آِكلَه كُمكَانَ ِمن نِقيِع، فَمِإلَى الْب جرخا أَنْ يمهِرحي هاِمنخا طَبمهِمتا فَلْيم .  
 حدثَنا:  عبد اللَِّه بن بكٍْر السهِمي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن ِإسحاق، قَال952َ

هو عنهم  و�توفِّي رسولُ اللَِّه : سِعيد بن أَِبي عروبةَ، عن قَتادةَ، ِبِإسناِدِه نحوه، وقَالَ
وِإني أُشِهد اللَّه علَى أُمراِء اَألمصاِر، فَِإني ِإنما بعثْتهم ِليعلِّموا الناس ِدينهم : راٍض، وِفيِه
 ِهمِبيةَ ننسو�ا منوا ِإلَيفَعريو ِهملَيِدلُوا ععيو مأَهفَي وا ِفيِهمقِْسميو ، كُمِإن ثُم ،ِهملَيكَلَ عا أَش

أَيها الناس تأْكُلُونَ ِمن شجرتيِن ال أُراهما ِإال خِبيثَتيِن قَد كُنت أَرى الرجلَ علَى عهِد رسوِل 
من كَانَ آِكلَهما فَلْيِمتهما نضجا  يوجد ِرحيهما ِمنه فَيؤخذُ ِبيِدِه فَيخرج ِإلَى الْبِقيِع، فَ�اللَِّه 

الثُّوم والْبصلُ، خطَب الناس ِبها يوم الْجمعِة ومات يوم اَألرِبعاِء َألربٍع ِمن ِذي الِْحجِة، 
 يحيى الْخراساِني، حدثَنا: قَالَحدثَنا سفْيانُ، :  الْحميِدي، قَالَحدثَنا: حدثَنا الدوِري، قَالَ

هوحةَ، نادقَت نع .  
:  عبد اللَِّه بن نميٍر، قَالَحدثَنا:  وحدثَنا موسى بن ِإسحاق الضِرير الْقَواس، قَال953َ

من أَكَلَ ِمن هِذِه :  قَالَ�مر، أَنّ رسولَ اللَِّه  عبيد اللَِّه بن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عحدثَنا
  . الثُّوم: الْبقْلَِة فَال يقْرِب الْمساِجد حتى يذْهب ِرحيها، يعِني

أَخبرِني يونس، عِن : أنبا ابن وهٍب، قَال25َ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال954َ
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اٍب، قَالَابِد اللَّهِ ، قَالَ: ِن ِشهبع نب اِبراٍح، أَنَّ جبأَِبي ر نطَاُء بِني عربولَ : أَخسِني أَنَّ رلَغب
ه أُِتي من أَكَلَ ثُوما أَو بصال فَلْيعتِزلْنا أَو ِليعتِزلْ مسِجِدنا أَو يقْعد ِفي بيِتِه، وِإن:  قَالَ�اللَِّه 

قَربوها، : ِبِقدٍر ِفيِه خضراُء ِمن ِبقَوٍل، ووجد لَها ِرحيا فَسأَلَ، فَأُخِبر ِبما ِفيها ِمن الْبقُوِل، قَالَ
   .كُلْ فَِإني أُناِجي من ال تناِجي: ِإلَى بعِض أَصحاِبِه كَانَ معه فَلَما كَِره أَكْلَها، قَالَ

   
  بيانُ النهِي عن أَكِْل الْبصِل والكراث، 

  والدليل علي إباحة أكلها، وأن من أكلها ال يقرب املسجد حيت يذهب رحيها
أَخبرِني أَبو :  حجاج، عِن ابِن جريٍج، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال955َ

س هِر، أَنيبقُولُالزِد اللَِّه، يبع نب اِبرج ولُ اللَِّه : ِمعسى رهاثَ �نالْكُرلَ وصأْكُلُوا الْبأٍَن ي 
أَلَم ينهوا عن أَكِْل هِذِه الْبقْلَِة : فَلَم ينتهوا، ولَم يِجدوا ِمن أَكِْلها بدا فَوجد ِرحيها، فَقَالَ

ِو الْمنِتنِة؟ من أَكَلَها فَال يغشنا ِفي مساِجِدنا، فَِإنَّ الْمالِئكَةَ تتأَذَّى ِمما يتأَذَّى ِبِه الْخِبيثَِة أَ
لَم يكُن ِعندنا يومِئٍذ ثُوم، حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، : والثُّوم؟ قَالَ: اِإلنسانُ، فَِقيلَ ِلجاِبٍر

  . أنبا ابن وهٍب، عِن ابِن جريٍج، ِبنحِوِه: الَقَ
 حدثَنا:  عاِصم بن عِلي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو الْعباِس الِْبرِتي الْقَاِضي، قَال956َ

:  قَالَ�هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه ِإبراِهيم بن سعٍد، عِن ابِن ِشهاٍب، عِن ابِن الْمسيِب، عن أَِبي 
  . من أَكَلَ ِمن هِذِه الشجرِة يعِني الثُّوم، فَال يؤِذينا ِفي مسِجِدنا هذَا

حدثَنا سلَيمانُ بن داود أَبو أَيوب :  حدثَنا محمد بن عِلي بِن ميموٍن، قَال957َ
 ِإبراِهيم بن سعٍد، عِن الزهِري، عِن ابِن الْمسيِب، وأَِبي سلَمةَ، عن حدثَنا: ِمي، قَالَالْهاِش

من أَكَلَ ِمن هِذِه الشجرِة يعِني الثُّوم، فَال يؤِذينا ِفي :  قَالَ�أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
  . مسِجِدنا
وحدثَنا )  ح( حجاج، عِن ابِن جريٍجحدثَنا:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال958َ

أَخبرِني عطَاٌء، :  ابن جريٍج، قَالَحدثَنا حجاج، حدثَنا:  روح، قَالَحدثَنا: الصغاِني، قَالَ
من أَكَلَ ِمن هِذِه الشجرِة يعِني الثُّوم، فَال يغشنا : �قَالَ النِبي : لُسِمعت جاِبرا، يقُو: قَالَ

  . ما أُراه ِإال نيئَه: ما يعِني، قَالَ: ِفي مساِجِدنا، قَالَ
 يحيى حدثَنا:  قَاال حدثَنا عبد الرحمِن بن ِبشٍر، وأَبو سِعيٍد عبد الرحمِن قربزان،959

من أَكَلَ ِمن :  قَالَ�أَخبرِني عطَاٌء، عن جاِبٍر، عِن النِبي : بن سِعيٍد، عِن ابِن جريٍج، قَالَ
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ن مسِجدنا، فَِإنَّ من أَكَلَ الْبصلَ والثُّوم أَِو الْكُراثَ، فَال يقْرب: هِذِه الْبقْلَِة الثُّوِم، وقَالَ مرةً
مو آدنب هأَذَّى ِمنتا يأَذَّى ِممتالِئكَةَ تالْم .  

 يِزيد بن حدثَنا:  حدثَنا محمد بن عبِد الْمِلِك الْواِسِطي، وعمار بن رجاٍء، قَاال960
 شم ِريح �نضرةَ، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، أَنّ النِبي أنبا الْجريِري، عن أَِبي : هارونَ، قَالَ

من أَكَلَ ِمن هِذِه الشجرِة الْخِبيثَِة فَال يقْربن : ثُوٍم وهو ِفي الصالِة، فَلَما انصرف قَالَ
اسا، فَقَالَ النالنصم : لَغَ ذَِلكفَب ،الثُّوم مرح ِبيا ِلي أَنْ : ، فَقَالَ�الناللَِّه مو هِإن ،اسا النهأَي

هوا ِرحيِجدأَنْ ي الِئكَِة فَال أُِحبالْم أِْتيِني ِمنيو ،هِرحي هي أَكْرلَِكنو لَّ اللَّها أَحم مرأُح .  
961مِن عِن بمحِد الربع نب اِلحا صثَنداِرِث، قَالَ حِن الْحا: ِرو بثَندح اججح 

 أَصبغُ بن حدثَنا: وحدثَنا ماِلك بن سيٍف التِجيِبي، قَالَ)  ح( ابن وهٍبحدثَنا: اَألزرق، قَالَ
حدثَِني :  عمي، قَالَحدثَنا: ِه، قَالَوحدثَنا أَبو عبيِد اللَّ)  ح(أَخبرِني ابن وهٍب: الْفَرِج، قَالَ

: عمرو بن الْحاِرِث، عن بكَيِر بِن اَألشج، عِن ابِن خباٍب، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، قَالَ
ِمنه طَاِئفَةٌ ِمنا، وطَاِئفَةٌ وقَفُوا  خيبر، فَمررنا ِبمبقَلٍَة ِفيها بصلٌ، فَأَكَلَ �غَزونا مع رسوِل اللَِّه 

، فَيمسح رؤسنا ويدعو �ولَم يأْكُلُوا، وطَاِئفَةٌ لَم يروا الْمبقَلَةَ، وكُنا نروح ِإلَى رسوِل اللَِّه 
صالْب ِريح دجِه وا ِإلَينبرا اقْتِه، فَلَما ِإلَينحا، فَرِل، فَقَالَلَن : ا، أَونبقْرةَ فَال يرجأَكَلَ الش نم

مهضعقَالَ بذَا، وه وحغُ: نبقَالَ أَصا، وهِرحي بذْهى يتح : رأَخأْكُلُوا، وي لَم ا الَِّذينعفَد
  . اآلخِرين حتى ذَهب ِرحيها

لْمسِجِد، وإثبات إتيانه بالسكينة والوقار، وإجياب التسليم عند بيانُ حظِْر السعِي ِإلتياِن ا
  دخوله والدعاء لنفسه وعند خروجه منه، وثواب من قصده ليصلي فيه

:  عبد الرحمِن بن مهِدي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن يحيى النيسابوِري، قَال962َ
ال تأْتوا الصالةَ وأَنتم :  قَالَ�ك، عِن الْعالِء، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، عِن النِبي  ماِلحدثَنا

  . تسعونَ، ائْتوها وأَنتم تمشونَ علَيكُم السِكينةُ، فَما أَدركْتم فَصلُّوا وما فَاتكُم فَأَِتموا 
963ثَندى، قَالَ حيحي نب دمحاِفٍع، قَالَ: ا مِن نلَى ابع أْتا قَرِفيمو : ،فطَرثَِنيِه مدحو

عن ماِلٍك، عِن الْعالِء، عن أَِبيِه، وِإسحاق أيب عبد اهللا أما أخرباه أما، مسعا أبا هريرة، 
  . فَأَِتموا فَِإنَّ أَحدكُم ِفي صالٍة ما دام يعمد الصالةَ: ثْلَه، فَذَكَر ِم�قَالَ رسولُ اللَِّه : يقُولُ

 عبد الرزاِق، عن معمٍر، عن هماٍم، عن أَِبي هريرةَ، حدثَنا:  حدثَنا السلَِمي، قَال964َ
 ِبيِن النع� :ا أَدةُ، فَمِكينالس كُملَيعواوفَأَِتم مِبقْتا سملُّوا وفَص مكْتر .  
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أَخبرِني يحيى بن عبِد :  ابن وهٍب، قَالَحدثَنا:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال965َ
سِمعت : لرحمِن أَنه سِمعه، يقُولُاللَِّه بِن ساِلٍم، عن عمارةَ بن غَِزيةَ، عن رِبيعةَ بِن أَِبي عبِد ا

قَالَ : سِمعت أَبا حميٍد، وأَبا أُسيٍد، يقُولُ: عبد الْمِلِك بن سِعيِد بِن سويٍد اَألنصاِري، يقُولُ
 ِبيالن� : ِبيلَى النع لِّمسفَلْي ِجدسالْم كُمداَء أَحقُِل،�ِإذَا جلْيو  : ابوِلي أَب حافْت ماللَّه

 ِبيلَى النع لِّمسفَلْي جرِإذَا خو ،ِتكمحقُِل�رلْيا : ، وثَندح ،ِلكفَض ِمن أَلُكي أَسِإن ماللَّه
:  ابن أَِبي مريم، قَالَحدثَنا: الصاِلح بن عبِد الرحمِن بِن عمِرو بِن الْحاِرِث، والصغاِني، قَا

حدثَِني رِبيعةُ، عن عبِد الْمِلِك بِن سِعيِد بِن سويٍد اَألنصاِري، :  سلَيمانُ بن ِبالٍل، قَالَحدثَنا
  . ِمثِْلِه، ِب�سِمعت أَبا حميٍد، أَو أَبا أُسيٍد يقُولُ، عِن النِبي : قَالَ

 عبد الْعِزيِز بن حدثَنا:  حدثَِني محمد بن النعماِن بِن بِشٍري ِببيِت الْمقِْدِس، قَال966َ
ِبي  عبد الْعِزيِز، عن رِبيعةَ، عن عبِد الْمِلِك بِن سويٍد، عن أَحدثَنا: عبِد اللَِّه اُألويِسي، قَالَ

 ِبيأَنّ الن ،اِعِديٍد السيمح�ِجدسلَ الْمخقُولُ ِإذَا دكَانَ ي  : ِتكمحر ابوا أَبلَن حافْت ماللَّه
ِقكِرز ابوا أَبلْ لَنهسو .  

ةُ بن بكَيٍر، عن أَِبيِه، عن أنبا مخرم:  عمي، قَالَحدثَنا:  أَخبرنا أَبو عبيِد اللَِّه، قَال967َ
 توضأَ فَأَحسن �رأَيت رسولَ اللَِّه : توضأَ عثْمانُ يوما وضوًءا حسنا، ثُم قَالَ: حمرانَ، قَالَ

ِإال الصالةُ، غُِفر لَه ما من توضأَ هكَذَا، ثُم خرج ِإلَى الْمسِجِد ال ينهزه : الْوضوَء، ثُم قَالَ
  . خال ِمن ذَنٍب

 ِلسجلَ أَنْ يقَب ِجدسلُ الْمخدي نلَى مِن عيتكْعاِب الرانُ ِإجييب  
  وعلَى القادم من السفر أن يبدأ باملسجد فيصلي فيه ركعتني مث يرجع إيل مرتله

 ابن عيينةَ، عن حدثَنا: ى، وشعيب بن عمٍرو، قَاال حدثَنا يونس بن عبِد اَألعل968َ
عثْمانَ بِن أَِبي سلَيمانَ، وابِن عجالنَ، عن عاِمِر بِن عبِد اللَِّه بِن الزبيِر، عن عمِرو بِن سلَيٍم 

 ِبيِن النةَ، عادأَِبي قَت نع ،ِقيرلَ قَا�الز : ِن ِمنيتكْعر كَعرفَلْي ِجدسالْم كُمدلَ أَحخِإذَا د
وحدثَنا الصغاِني، )  ح(أنبا ابن وهٍب: قَبِل أَنْ يجِلس، أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ

 عاِمِر بِن عبِد اللَِّه، عن عمِرو بِن سلَيٍم، أنبا منصور بن سلَمةَ جِميعا، عن ماِلٍك، عن: قَالَ
  . ِبِمثِْلِه

 حدثَنا:  يحيى بن أَِبي بكَيٍر، ومعاِويةُ بن عمٍرو، قَاالحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال969َ
ي، عن عمِرو بِن سلَيِم بِن خلْدةَ اَألنصاِري، عن  عمرو بن يحيى اَألنصاِرحدثَنا: زاِئدةُ، قَالَ
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 ِبياِحِب النةَ صادولُ اللَِّه :  قَالَ�أَِبي قَتسرو ِجدسالْم لْتخاِس �دِي النانرظَه نيب اِلسج 
يا رسولَ : كْعتيِن قَبلَ أَنْ تجِلس؟ فَقُلْتما منعك أَنْ تركَع ر: �فَجلَست، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

فَِإذَا دخلَ أَحدكُم الْمسِجد فَال يجِلس حتى يركَع : اللَِّه، رأَيتك جاِلسا والناس جلُوس، قَالَ
  . عن: ن أَِبي بكَيٍرحدثَنا، وقَالَ يحيى ب: ركْعتيِن، قَالَ معاِويةُ ِفي حِديِثِه

)  ح( شعبةُحدثَنا:  أَبو عِلي الْحنِفي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال970َ
 أَبو دثَناح: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ)  ح( أَبو داودحدثَنا: وحدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ

سِمعت جاِبر بن عبِد اللَِّه، : حدثَنا شعبةُ، عن محاِرِب بِن ِدثَاٍر، قَالَ: النضِر، كُلُّهم قَالُوا
د فَأُصلِّي  ِفي سفٍَر، فَلَما قَِدمنا الْمِدينةَ أَمرِني أَنْ أَدخلَ الْمسِج�كُنا مع رسوِل اللَِّه : يقُولُ

ائِْت الْمسِجد فَصلِّ : فَصلَّيت ركْعتيِن، هذَا لَفْظُ أَِبي النضِر، وقَالَ أَبو داود: ركْعتيِن، قَالَ
ذْهب ا:  ِحني اشترى ِمني الْبِعري�قَالَ ِلي النِبي : ِفيِه ركْعتيِن، وقَالَ أَبو عِلي ِفي حِديِثِه

  . وكَانَ قَِدم ِمن سفٍَر: فَصلِّ ِفيِه ركْعتيِن، قَالَ شعبةُ
 عبد حدثَنا:  بكْر بن خلٍَف، قَالَحدثَنا:  حدثَنا عِلي بن عثْمانَ النفَيِلي، قَال971َ

د اللَِّه بن عمر، عن وهِب بِن كَيسانَ، عن جاِبٍر،  عبيحدثَنا: الْوهاِب بن عبِد الْمِجيِد، قَالَ
 ِفي غَزاٍة، فَأَبطَأَ ِبي جمِلي وأَعيا، فَتخلَّفْت، فَأَتى علَي �خرجت مع رسوِل اللَِّه : قَالَ

أَبطَأَ ِبي جمِلي وأَعيا : نك؟ قُلْتما شأْ: نعم، قَالَ: جاِبر؟ قُلْت: ، فَقَالَ ِلي�رسولُ اللَِّه 
اركَب، فَرِكبت فَلَقَد رأَيتِني أَكُفُّه عن رسوِل اللَِّه : فَتخلَّفْت، فَنزلَ فَحجنه ِبِمحجِنِه، ثُم قَالَ

 وقَِدمت ِبالْغداِة �رسولُ اللَِّه نعم، وذَكَر الْحِديثَ، ثُم قَِدم : تزوجت؟ فَقُلْت: ، فَقَالَ�
: نعم، قَالَ: اآلنَ ِحني قَِدمت؟ قُلْت: فَِجئْت الْمسِجد فَوجدته علَى باِب الْمسِجِد، فَقَالَ

  . فَدخلْت فَصلَّيت، الْحِديثَ: فَدع جملَك، وادخلْ فَصلِّ ركْعتيِن، قَالَ
972دِلٍم، قَالَ حسم نب فوسا يا: ثَنثَندٍج، قَالَحيرِن جِن ابع ،اججح  : نِني ابربأَخ
 حدثَنا: وحدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، وِإبراِهيم بن مرزوٍق، وسلَيمانُ بن سيٍف، قَالُوا)  ح(ِشهاٍب

ِن جِن اباِصٍم، عو عاٍبأَبِن ِشهِن ابٍج، عيقَالَ)  ح(ر ،ِريبا الدثَندحاِق، : وزالر دبأنبا ع
حدثَِني ابن ِشهاٍب، أَنَّ عبد الرحمِن بن عبِد اللَِّه بِن كَعٍب حدثَه، : أنبا ابن جريٍج، قَالَ: قَالَ

ِن كَعِد اللَِّه ببأَِبيِه ع ناِلٍك، أَنّ 25ٍب عِن مِب بكَع نٍب، عِن كَعِد اللَِّه بيبِه، عمع نعو
 كَانَ ال يقْدم ِمن سفٍَر ِإال نهارا ِفي الضحى، فَِإذَا قَِدم بدأَ ِبالْمسِجِد فَصلَّى �رسولَ اللَِّه 

يعاِرض هذَا الْحِديثُ ما حدثَنا ِبِه يونس بن عبِد : عوانةَِفيِه ركْعتيِن، ثُم جلَس ِفيِه، قَالَ أَبو 
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اَألعلَى، عِن ابِن وهٍب، عن ماِلِك بِن أَنٍس، عن أَِبي سهيٍل، عن أَِبيِه، عن طَلْحةَ بِن عبيِد 
، أَخِبرِني ماذَا فَرض اللَّه علَى �يا رسولَ اللَِّه : الَ، فَقَ�جاَء أَعراِبي ِإلَى النِبي : اللَِّه، قَالَ

  . الصلَواِت الْخمس ِإال أَنْ تطَّوع شيئًا وذَكَر الْحِديثَ: الِْعباِد؟ قَالَ
   
  

  ابِتداُء أَبواِب الصلَواِت وما ِفيها
  ِإلماِم علَى صالِة الْفَذِّ وِفي السوقِمن ذَِلك فَضلُ صالِة الْجماعِة مع ا

وحدثَنا )  ح(أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال973َ
الْمسيِب، عن أنبا ماِلك، عِن ابِن ِشهاٍب، عن سِعيِد بِن :  الشاِفِعي، قَالَحدثَنا: الرِبيع، قَالَ

صالةُ الْجماعِة أَفْضلُ ِمن صالِة أَحِدكُم وحده ِبخمٍس :  قَالَ�أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
سعٍد، عِن  ِإبراِهيم بن حدثَنا:  أَبو أَيوب، قَالَحدثَنا: وِعشِرين جزًءا، حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ

 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نِعيٍد، عس نع ،ِريهًءا : ، ِبِمثِْلِه�الززج ِرينِعشٍس ومِبخ .  
أنبا أَفْلَح بن حميٍد، عن : أنبا ابن وهٍب قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال974َ
قَالَ رسولُ :  محمِد بِن عمِرو بِن حزٍم، عن سلْمانَ اَألغَر، عن أَِبي هريرةَ، قَالَأَِبي بكِْر بِن

  . صالةُ الْجماعِة تعِدلُ خمسا وِعشِرين صالةً علَى صالِة الْفَذِّ: �اللَِّه 
قَالَ :  حجاج بن محمٍد، قَاالحدثَنا: ، قَاال حدثَنا عباس الدوِري، والصاِئغُ ِبمكَّة975َ
أَخبرِني عمر بن عطَاِء بِن أَِبي الْخواِر،أَنه بينا هو جاِلس مع ناِفِع بِن جبيِر بِن : ابن جريٍج

سِمعت :  بِن زبانَ الْجهِني، فَدعاه ناِفع، فَقَالَمطِْعٍم ِإذْ مر ِبِهما أَبو عبِد الرحمِن ختن زيِد
صالةٌ مع اِإلماِم أَفْضلُ ِمن خمٍس وِعشِرين صالةً : �قَالَ رسولُ اللَِّه : أَبا هريرةَ، يقُولُ
هدحا ولِّيهصي .  
وحدثَنا )  ح( أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه: أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال976َ
:  قَالَ�أنبا ماِلك، عن ناِفعٍ ، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه : أنبا الشاِفِعي، قَالَ: الرِبيع، قَالَ

رد ِرينِعشٍع وبالِة الْفَذِّ ِبسلَى صلُ عِة أَفْضاعمالةُ الْجةًصج .  
:  حدثَنا أَبو الْحسِن الْميموِني، وعمار، وابن عفَّانَ، وأَبو داود الْحراِني، قَالُوا977

 حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، عن ناِفعٍ ، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ:  محمد بن عبيٍد، قَالَحدثَنا
  . صالةُ الْجماعِة تفْضلُ علَى صالِة أَحِدكُم ِبسبٍع وِعشِرين درجةً:  قَالَ�اللَِّه 
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 أَبو أُسامةَ، عن عبيِد اللَِّه، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، حدثَنا:  حدثَنا الْحاِرِثي، قَال978َ
 الرجِل ِفي جماعٍة تِزيد علَى صالِتِه وحده خمسا وِعشِرين صالةُ: �قَالَ النِبي : قَالَ

  . درجةً
 أَبو معاِويةَ، عِن اَألعمِش، عن أَِبي صاِلٍح، عن حدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال979َ

الةُ الرجِل ِفي جماعٍة تِزيد علَى صالِتِه ِفي بيِتِه ص: �قَالَ رسولُ اللَِّه : أَِبي هريرةَ، قَالَ
 أَبو داود، حدثَنا: وصالِتِه ِفي سوِقِه ِبضعا وِعشِرين درجةً، حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ

  . ٍح، فَذَكَر ِمثْلَهسِمعت أَبا صاِل:  شعبةُ، عِن اَألعمِش، قَالَحدثَنا: قَالَ
  بيانُ فَضِل صالِة الْفَجِر والِْعشاِء ِفي جماعٍة 

  والتشِديِد ِفي ترِكِهما ِفي اجلماعة
وحدثَنا )  ح( أَبو نعيٍم، وعبد الصمِد بن حسانَحدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال980َ
نب دمحِه، قَالَميويا:  حثَندٍم، قَاالحيعو نا:  أَبثَندِد حبع نِكيٍم، عِن حانَ بثْمع نانُ، عفْيس 

من صلَّى الِْعشاَء ِفي : �قَالَ رسولُ اللَِّه : الرحمِن بِن أَِبي عمرةَ، عن عثْمانَ بِن عفَّانَ، قَالَ
  .  كَِقياِم ِنصِف لَيلٍَة، ومن صلَّى الْفَجر ِفي جماعٍة كَانَ كَِقياِم لَيلٍَةجماعٍة كَانَ
:  عبد الْواِحِد بن ِزياٍد، قَالَحدثَنا: أنبا ابن عاِئشةَ، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال981َ

دخلَ عثْمانُ بن عفَّانَ :  عبد الرحمِن بن أَِبي عمرةَ، قَالَثَناحد:  عثْمانُ بن حِكيٍم، قَالَحدثَنا
فَقَعدت ِإلَيِه، : فَاغْتنمت ذَاك ِمنه، قَالَ: فَقَعد وحده، قَالَ: الْمسِجد بعد صالِة الْمغِرِب، قَالَ

من صلَّى الِْعشاَء ِفي جماعٍة فَكَأَنما قَام :  يقُولُ�لَِّه يا ابن أَِخي سِمعت رسولَ ال: فَقَالَ
  . ِنصف اللَّيِل، ومن صلَّى الصبح ِفي جماعٍة فَكَأَنما صلَّى اللَّيلَ

نا ابن عفَّانَ، وحدثَ)  ح( أَبو معاِويةَ، ووِكيعحدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال982َ
 محمد بن عبيٍد، كُلُّهم عِن حدثَنا: وحدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَاال)  ح( ابن نميٍرحدثَنا: قَالَ

الصالِة علَى الْمناِفِقني ِإنَّ أَثْقَلَ : �قَالَ النِبي : اَألعمِش، عن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
  . الِْعشاُء وصالةُ الْفَجِر، ولَو يعلَمونَ ما ِفيِهما َألتوهما ولَو حبوا

بيانُ ِإجياِب ِإتياِن الْجماعِة، والْفَِريضِة ِإذَا نوِدي ِبها ِبسِكينٍة ووقَاٍر، وحظِْر السعي إليها، 
  ا يف بيتهوالنهي عنه
وحدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، )  ح( أَبو معاِويةَحدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال983َ

قَالَ النِبي :  اَألعمش، عن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبي هريرةَ، قَالَحدثَنا:  ابن نميٍر، قَاالحدثَنا: قَالَ
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لَقَد هممت أَنْ آمر ِبالصالِة فَتقَام، ثُم آمر رجال يصلِّي ِبالناِس، ثُم أَنطَِلق مِعي ِبِرجاٍل : �
معهم حزم ِمن حطٍَب ِإلَى قَوٍم ال يشهدونَ الصالةَ فَأُحرق علَيِهم بيوتهم ِبالناِر، حدثَنا 

  .  محمد بن عبيٍد، عِن اَألعمِش، ِبنحِوِهحدثَنا: ر، قَالَعما
: أنبا معمر، عن هماِم بِن منبٍه، قَالَ:  عبد الرزاِق، قَالَحدثَنا:  حدثَنا السلَِمي، قَال984َ

والَِّذي : � فَذَكَر أَحاِديثًا، وقَالَ رسولُ اللَِّه �للَِّه هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ، عن رسوِل ا
نفِْسي ِبيِدِه لَقَد هممت أَنْ آمر ِفتياِني أَنْ يستِعدوا ِلي ِبحزٍم ِمن حطٍَب، ثُم آمر رجال يصلِّي 

  . ِبالناِس، ثُم يحرق بيوتا علَى من ِفيها 
 سفْيانُ بن حدثَنا:  الْحميِدي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ الترِمِذي، قَال985َ

وحدثَنا )  ح(أنبا ابن وهب، أن مالكا حدثَه: وأَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ)  ح(عيينةَ
 الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن أَِبي الزناِد، عِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، حدثَنا: الَأَبو ِإسماِعيلَ، قَ
والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه لَقَد هممت أَنْ آمر ِبحطٍَب فَيحتطَب، ثُم آمر :  قَالَ�أَنّ رسولَ اللَِّه 

ى ِبهادنالِة فَيِبالص ،مهوتيب ِهملَيع قراٍم فَأُحِإلَى أَقْو اِلفأُخ ثُم ،اسالن مؤال فَيجر رآم ا، ثُم
والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه لَو يعلَم أَحدهم أَنه يِجد عظْما سِمينا أَو ِمرماتيِن حسنتيِن لَشِهد الِْعشاَء، 

  . ظُ ماِلٍكهذَا لَفْ
 فَقَد ناسا ِفي بعِض الصلَواِت، �إنَّ رسولَ اللَِّه :  وأَما حِديثُ ابِن عيينةَ فَِإنه، قَال986َ

 لَقَد هممت أَنْ آمر رجال يصلِّي ِبالناِس، ثُم أُخاِلف ِإلَى ِرجاٍل يتخلَّفُونَ عنها فَآمر: فَقَالَ
هوحن ذَكَرا، وظْمع ِجدي هأَن مهدأَح ِلمع لَوو ،مهوتيطَِب بِم الْحزِبح ِهملَيقُوا عرحفَي ِبِهم .  

: وحدثَنا فَضلَك، قَال)  ح( موسى بن مروانَحدثَنا:  حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء، قَال987َ
 مروانُ بن معاِويةَ الْفَزاِري، عن عبيِد اللَِّه حدثَنا: قُتيبةُ، وأَيوب بن محمٍد الرقِّي، قَالُوا حدثَنا

 النِبي جاَء رجلٌ أَعمى ِإلَى: بِن عبِد اللَِّه بِن اَألصم، عن يِزيد بِن اَألصم، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
 أَنْ يرخص �يا رسولَ اللَِّه، ِإنه لَيس ِلي قَاِئد يقُودِني ِإلَى الْمسِجِد، فَسأَلَ النِبي : ، فَقَالَ�

: ، قَالَنعم: هلْ تسمع النداَء ِللصالِة؟ قَالَ: لَه ِفي بيِتِه فَرخص لَه، فَلَما ولَّى دعاه، فَقَالَ
فَأَِجب، وهذَا لَفْظُ حِديِث ِهالِل بِن الْعالِء، وقُتيبةَ، وأَيوب، قَاال، عن مروانَ، عن عبيِد اللَِّه، 

مِن اَألصب ِزيدي نع .  
:  أَبو نعيٍم، قَالَثَناحد:  حدثَنا الصغاِني، ومحمد بن ِإبراِهيم الطَّرسوِسي، قَاال988

قَالَ عبد : سِمعت عِلي بن اَألقْمِر يحدثُ، عن أَِبي اَألحوِص، قَاال:  أَبو عميٍس، قَالَحدثَنا
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ثُ ينادى ِبِهن، فَِإنَّ من سره أَنْ يلْقَى اللَّه غَدا مسِلما فَلْيحاِفظْ علَى هؤالِء الصلَواِت حي: اللَِّه
اللَّه شرع ِلنِبيكُم سنن الْهدى وِإنهن ِمن سنِن الْهدى، ولَو أَنكُم صلَّيتم ِفي بيوِتكُم كَما 

س مكْترت لَوو ،كُمِبيةَ ننس مكْترِتِه لَتيِفي ب لِّفختذَا الْملِّي هصا كَانَ يمو ،ملَلْتلَض كُمِبيةَ نن
رجلٌ يتطَهر فَيحِسن الطُّهور، ثُم يعمد ِإلَى مسِجٍد ِمن هِذِه الْمساِجِد ِإال كَتب اللَّه لَه ِبكُلِّ 

 سيئَةً، ولَقَد رأَيتنا وما يتخلَّف عنه خطْوٍة يخطُوها حسنةً، ويرفَعه ِبها درجةً، ويحطُّ عنه ِبها
ِإال مناِفق معلُوم النفَاِق، ولَقَد كَانَ يؤتى ِبِه يهادى بين الرجلَيِن حتى يقَام ِفي الصالِة، قَالَ 

  . ِفي الصف: أَبو أُميةَ
989محم نب دمحا مثَندقَالَ ح ،ِدينِن الساِء بجِن را: ِد بثَندةَ، قَالَحبيأَِبي ش ناب  :

 عبد الْمِلِك بن عميٍر، حدثَنا:  زكَِريا بن أَِبي زاِئدةَ، قَالَحدثَنا:  محمد بن ِبشٍر، قَالَحدثَنا
لَقَد رأَيتنا وما يتخلَّف عِن الصالِة ِإال مناِفق قَد عِلم : بد اللَِّهقَالَ ع: عن أَِبي اَألحوِص، قَالَ

 علَّمنا سنن �ِإنَّ رسولَ اللَِّه : ِنفَاقُه أَو مِريض لَيمِشي بين الرجلَيِن حتى يأِْتي الصالةَ، فَقَالَ
  . الْهدى الصالةَ ِفي الْمسِجِد الَِّذي يؤذَّنُ ِفيِهالْهدى، وِإنَّ ِمن سنِن 

 الْحميِدي، حدثَنا:  حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ الترِمِذي، وِبشر بن موسى بِن عِمريةَ، قَاال990
سروٍق الثَّوِري، عن أَشعثَ بِن أَِبي حدثَِني عمر بن سِعيِد بِن م:  سفْيانُ، قَالَحدثَنا: قَالَ

سِمعت أَبا هريرةَ، ورأَى رجال يجتاز الْمسِجد خاِرجا : الشعثَاِء الْمحاِرِبي، عن أَِبيِه، قَالَ
  . أَما هذَا فَقَد عصى أَبا الْقَاِسِم: بعد اَألذَاِن، فَقَالَ

991ثَندقَالَ ح ،ِديانَ اَألوثْمع نب دما: ا أَحثَندِس، حيمأَِبي الْع نٍن، عوع نب فَرعج 
خرج رجلٌ ِمن الْمسِجِد بعد ما : عن أَِبي صخرةَ جاِمِع بِن شداٍد، عن أَِبي الشعثَاِء، قَالَ

و هالِة، فَقَالَ أَبِبالص وِديةَنريا الْقَاِسِم : رى أَبصع ذَا فَقَدا هأَم� .  
 حدثَنا: وحدثَنا عمار بن رجاٍء، قَالَ)  ح( الِْفرياِبيحدثَنا:  حدثَنا الْغزي، قَال992َ
كُنا مع أَِبي هريرةَ : ِبي الشعثَاِء، قَالَ سفْيانُ، عن ِإبراِهيم بِن مهاِجٍر، عن أَحدثَنا: يعلَى، قَاال

  . �أَما هذَا فَقَد عصى أَبا الْقَاِسِم : فَأُِقيم الصالةُ فَخرج رجلٌ، فَقَالَ أَبو هريرةَ
 عن خاِلٍد، عن أَِبي  سفْيانُ،حدثَنا:  الِْفرياِبي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الْغزي، قَال993َ

ِإذَا : � يِريداِن السفَر، فَقَالَ النِبي �أَتى رجالِن النِبي : ِقالبةَ، عن ماِلِك بِن الْحويِرِث، قَالَ
و أُما أَبثَندا، حكُمرا أَكْبكُممؤلْيا، وأَِقيم ا، ثُما فَأَذِّنمتجرا خمتةَ، قَالَأَنا: يثَندح نةُ، عقَِبيص 

  . سفْيانَ ِبِمثِْلِه
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 يِزيد حدثَنا: وهيب، ومسدد، قَاال:  عفَّانُ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصاِئغُ ِبمكَّةَ، قَال994َ
أَتيت : ، عن ماِلِك بِن الْحويِرِث، قَالَبن زريٍع ِكالهما، عن خاِلٍد الْحذَّاِء، عن أَِبي ِقالبةَ

 ِبيالَ، قَالَ�النا اِإلقْبندا أَرِلي، فَلَم اِحبصا وأَن  : ا، ثُمأَِقيم ا، ثُمالةُ فَأَذِّنِت الصرضِإذَا ح
  . ِليؤمكُما أَكْبركُما

 ِهشام، عن قَتادةَ، عن حدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال995َ
 ِبيِعيٍد، أَنّ النأَِبي س نةَ، عرضقَالَ�أَِبي ن  : مقُّهأَحو ،مهدأَح مهمؤوا ثَالثَةً فَلْيِإذَا كَان

 مهؤِة أَقْرامِباِإلم .  
وحدثَنا أَبو حاِتٍم الراِزي، )  ح( شجاع بن الْوِليِدحدثَنا: ي، قَالَ حدثَنا الصغاِن996

 سِعيد بن أَِبي عروبةَ، عن قَتادةَ، عن حدثَنا:  محمد بن عبِد اللَِّه اَألنصاِري، قَاالحدثَنا: قَالَ
ِإذَا كَانَ ثَالثَةٌ فَلْيؤمهم أَحدهم، وأَحقُّهم :  قَالَ�يٍد، أَنَّ نِبي اللَِّه أَِبي نضرةَ، عن أَِبي سِع

مهؤِة أَقْرامِباِإلم .  
 حدثَنا: وحدثَنا ِهشام بن عِلي، قَالَ)  ح( عفَّانُحدثَنا:  حدثَنا الصاِئغُ، ِبمكَّةَ قَال997َ

داوِبيٍبدش نةَ، قَالَ)  ح( بيو أُما أَبثَندحا: وثَندِليِد، قَالُواحو الْوا:  أَبثَندةَ، حادقَت نع ،اممه 
 ِبيِن النِعيٍد، عأَِبي س نةَ، عرضأَِبي ن نقُّ:  قَالَ�عأَحو ،مهدأَح مهمؤثَالثَةٌ فَلْي عمتِإذَا اج مه

عن :  الْهيثَم بن جِميٍل، قَالَحدثَنا: ِباِإلمامِة أَقْرؤهم، وحدثَنا جعفَر الْخفَّاف اَألنطَاِكي، قَالَ
 ،مأَت هَألن ،اِئيوتساٍم الدِديثَ ِهشا حنابحوا أَصجراٍم، أَخمِديِث هةَ، ِبِمثِْل حادِفيِه قَت ذَكَرو

فَرالس .  
أنبا معمر، عن هماِم بِن :  عبد الرزاِق، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن يوسف، قَال998َ
ِة فَأْتوها ِإذَا نوِدي ِبالصال: �قَالَ رسولُ اللَِّه : هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ، قَالَ: منبٍه، قَالَ

  . وأَنتم تمشونَ علَيكُم السِكينةُ، فَما أَدركْتم فَصلُّوا، وما سبقَكُم فَأَِتموا
 ِهشام بن حدثَنا:  عبد اللَِّه بن بكٍْر السهِمي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال999َ

ِإذَا ثُوب ِبالصالِة فَال : �قَالَ رسولُ اللَِّه : ابِن ِسِريين، عن أَِبي هريرةَ، قَالَحسانَ، عِن 
قَكبا ساقِْض مو كْترا أَدلِّ مةُ، فَصِكينِه السلَيِش عمِلي لَِكنو كُمدا أَحهى ِإلَيعسي .  

   
ص نلَى أَنَّ مِليِل عالد ابا، وهو تارك لفضيلتها، بهتادِه ِإعلَيع سلَي هدحةَ ووبكْتلَّى الْم

  وبيان اخلرب املعارض حلديث يزيد بن األصم هو اآلخر الناسخ له
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ي،  حدثَنا أَحمد بن عبِد الْحِميِد الْحاِرِثي، وعبد اللَِّه بن محمِد بِن شاِكٍر الْعنبِر1000
قَالَ ِلي رسولُ اللَِّه :  أَبو أُسامةَ، عن بريٍد، عن أَِبي بردةَ، عن أَِبي موسى، قَالَحدثَنا: قَاال
� :الةَ حالص ِظرتنالَِّذي يو ،مهدعا فَأَبيشا مهِإلَي مهدعالِة أَبا ِفي الصراِس أَجالن ظَمى ِإنَّ أَعت

امني ا، ثُملِّيهصالَِّذي ي ا ِمنرأَج ظَمٍة أَعاعماِم ِفي جاِإلم عا مهلِّيصي .  
 ِبشر بن الْمفَضِل، حدثَنا:  مسدد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا مهِدي بن الْحاِرِث، قَال1001َ

: سِمعت جندب بن عبِد اللَِّه، يقُولُ: اُء، عن أَنِس بِن ِسِريين، قَالَحدثَنا خاِلد الْحذَّ: قَالَ
من صلَّى الصبح فَهو ِفي ِذمِة اللَِّه فَال يطْلُبنكُم اللَّه ِمن ِذمِتِه ِبشيٍء، فَِإنه : �قَالَ رسولُ اللَِّه 

  .  ِبشيٍء يدِركْه فَيكُبه ِفي ناِر جهنم، واللَّفْظُ ِلمهِديمن يطْلُبه ِمن ِذمِتِه
أنبا شعبةُ، عن أَنِس بِن :  يِزيد بن هارونَ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الدِقيِقي، قَال1002َ

من :  قَالَ�، عِن النِبي �قَد أَدرك النِبي ِسِريين، عن جندِب بِن عبِد اللَِّه الْبجِلي وكَانَ 
  . صلَّى الصبح فَهو ِفي ِذمِة اللَِّه، فَمن أَخفَر ِذمةَ اللَِّه أَكَبه اللَّه علَى وجِهِه ِفي الناِر

)  ح(حاق اَألزرق، ويِزيد جِميعا ِإسحدثَنا:  حدثَنا سعدانُ بن يِزيد الْبزار، قَال1003َ
أنبا داود بن أَِبي ِهنٍد، :  يِزيد بن هارونَ، قَاالحدثَنا: وحدثَنا الدِقيِقي، وعمار بن رجاٍء، قَاال

 ِبيِن النانَ، عفْيِن سِب بدنج نِن، عسِن الْحلَّ:  قَالَ�عص نِة اللَِّه، مِفي ِذم وفَه حبى الص
  . انظُر يا ابن آدم ال يطْلُبنكُم اللَّه ِبشيٍء ِمن ِذمِتِه

 غُندر، عن أَشعثَ، عِن الْحسِن، عن جندٍب، حدثَنا:  حدثَنا عمر بن شبةَ، قَال1004َ
 ِبيِن النقَالَ�ع  :نا مثَندِتِه، حِذم ٍء ِمنيِبش اللَّه كنطْلُبِة اللَِّه، فَال يِفي ِذم وفَه حبلَّى الصص 

 ِزياد بن خيثَمةَ، حدثَنا:  أَِبي، قَالَحدثَنا:  أَبو هماِم بن أَِبي بدٍر، قَالَحدثَنا: الصغاِني، قَالَ
محم نع ِبيِن النٍب، عدنج نِن، عسِن حةَ، عادحِن جِبِمثِْلِه�ِد ب  .  

 ِإبراِهيم بن سعٍد، حدثَنا:  سلَيمانُ بن داود، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال1005َ
نِبيِع، عِن الروِد بمحم ناٍب، عِن ِشهِن ابع ِبياِلٍك، أَنّ النِن مانَ ببِزِلِه، � ِعتنِفي م اهأَت 

 وصفَّنا �فَأَشرت لَه ِإلَى مكَاٍن، فَكَبر النِبي : أَين تِحب أَنْ أُصلِّي لَك ِمن بيِتك؟ قَالَ: فَقَالَ
  . خلْفَه وصلَّى ركْعتيِن

1006دمحا مثَندٍل حقَيع نةَ، عالمس نع ،ِليِزيٍز اَأليع نح( ب  ( فوسو يا أَبثَندحو
: حدثَِني اللَّيثُ، عن عقَيٍل، عِن ابِن ِشهاٍب، قَالَ:  يحيى بن بكَيٍر، قَالَحدثَنا: الْفَاِرِسي، قَالَ

 ِممن شِهد بدرا � ِعتبانَ بن ماِلٍك، وهو ِمن أَصحاِب النِبي أَخبرِني محمود بن الرِبيِع، أَنَّ
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يا رسولَ اللَِّه ِإني أَنكَرت بصِري وأَنا أُصلِّي ِلقَوِمي، : ، فَقَالَ�ِمن اَألنصاِر أَتى رسولَ اللَِّه 
ِذي بيِني وبينهم لَم أَستِطع أَنْ آِتي مسِجدهم فَأُصلِّي فَِإذَا كَانِت اَألمطَار سالَ الْواِدي الَّ

ِبِهم، وِددت يا رسولَ اللَِّه أَنك تأِْتيِني فَتصلِّي ِفي بيِتي فَأَتِخذُه مصلى، فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 
� :بقَالَ ِعت ،اَء اللَّهلُ ِإنْ شأَفْعولُ اللَِّه : انُسسا ردفَغ� ارهالن فَعتار كٍْر ِحنيو بأَبو ،

أَين تِحب أَنْ : ، فَأَِذنت لَه، فَلَم يجِلس حتى دخلَ الْبيت، ثُم قَالَ�فَاستأْذَنَ رسولُ اللَِّه 
، فَكَبر فَقُمنا �يٍة ِمن الْبيِت، فَقَام رسولُ اللَِّه فَأَشرت لَه ِإلَى ناِح: أُصلِّي ِمن بيِتك؟ قَالَ

فَثَاب ِفي : وحبسناه علَى خِزيرٍة صنعناه لَه، قَالَ: فَصفَفْنا فَصلَّى ركْعتيِن، ثُم سلَّم، قَالَ
أَين ماِلك بن الدخيِشِن أَِو ابن : الَ قَاِئلٌ ِمنهمالْبيِت ِرجالٌ ِفي الداِر ذَوو عدٍد، فَاجتمعوا، فَقَ

مهضعِن، فَقَالَ بشخولُ اللَِّه : الدسفَقَالَ ر ،ولَهسرو اللَّه ِحبال ي اِفقنم قُلْ : �ذَِلكال ت
فَِإنا : اللَّه ورسولُه أَعلَم، قَالُوا: جه اللَِّه؟ قَالَال ِإلَه ِإال اللَّه يِريد ِبذَِلك و: ذَِلك، أَال تراه قَالَ

فَِإنَّ اللَّه قَد حرم علَى الناِر من : �نرى وجهه ونِصيحته ِإلَى الْمناِفِقني، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
:  عمي، قَالَحدثَنا: لَِّه، حدثَنا أَبو عبيِد اللَِّه، قَالَال ِإلَه ِإال اللَّه يبتِغي ِبذَِلك وجه ال: قَالَ

فَصلَّى ركْعتيِن ثُم :  يونس بن يِزيد، عِن ابِن ِشهاٍب، ِبِإسناِدِه نحوه، وقَالَ ِفيِهحدثَنا
لَّمح(س  (َقَال ،اِزيالر لَكا فَضثَندح :ثَنداِحاحبالص نب دمحم )اِن، )  حاببش نا ابثَندحو
حدثَِني :  الْوِليد بن مسِلٍم، عِن اَألوزاِعي، قَالَحدثَنا:  عمرو بن عثْمانَ، قَاالحدثَنا: قَالَ

 ِمن دلٍْو ِفي �لُ مجةً مجها رسولُ اللَِّه ِإني َألعِق: الزهِري، عن محموِد بِن الرِبيِع، قَالَ
ودمحا، قَالَ ماِرناِلٍك، قَالَ: دم نانُ ببثَِني ِعتدفَح :اَء، : قُلْتس ِري قَدصولَ اللَِّه، ِإنَّ بسا ري

أنبا :  الدبِري، عن عبِد الرزاِق، قَالَفَصلَّى ِبنا ركْعتيِن، وحدثَنا: وساق الْحِديثَ ِإلَى قَوِلِه
أَتيت النِبي : حدثَِني محمود بن الرِبيِع، عن ِعتبانَ بِن ماِلٍك، قَالَ: معمر، عِن الزهِري، قَالَ

�فَقُلْت ، :يِديثَ ِبطُوِلِه، والْح ذَكَرِري، وصب تكَري أَنقَالَِإن ،ِريها : قَالُ ِإنَّ الزكْنرأَد
 ِمن قَبِل أَنْ تنِزلَ موِجبات الْفَراِئِض �الْفُقَهاَء وهم يرونَ أَنَّ ذَِلك كَانَ ِمن قَوِل رسوِل اللَِّه 

اعمِع ِفي الْجطَوالِة التِة صاحلَى ِإبِليلٌ عِفيِه دآِن، واِن ِفي الْقُرتكْعاِن رتكْعا رهأَنِة و .  
  بيانُ الْعذِْر والِْعلَِل الَِّتي تسِقطُ عن صاِحِبها حضور الْجماعِة، 

  وِإجازِة صالِتِه وحده
 دثَناح:  حدثَنا عبد الرحمِن بن ِبشٍر، وعبد السالِم بن أَِبي فَروةَ النصييب قَاال1007

وحدثَِني أَبو )  ح( سريج بن النعماِنحدثَنا: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح(سفْيانُ بن عيينةَ
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نِس بِن  سفْيانُ، عِن الزهِري، عن أَحدثَنا:  الْحميِدي، قَاالحدثَنا: ِإسماِعيلَ الترِمِذي، قَالَ
 ِبياِلٍك، أَنّ النقَالَ�م  : ِدييماِء، قَالَ الْحشُءوا ِبالْعداُء فَابشالْع رضحالةُ وِت الصِإذَا أُِقيم

  . ِإذَا حضر الْعشاُء ِإال الزهِري: ولَم أَسمع أَحدا يقُولُ: قَالَ سفْيانُ: ِفي حِديِثِه
1008دِن  حِن ابانَ، عملَيس نب ِبيعالرٍر، وصن نب رحبلَى، وِد اَألعبع نب سونا يثَن
حدثَِني أَنس بن : أَخبرِني يونس، وعمرو بن الْحاِرِث، عِن ابِن ِشهاٍب، قَالَ: وهٍب، قَالَ

ا قُرب الْعشاُء وحضرِت الصالةُ فَابدُءوا ِبِه قَبلَ أَنْ تصلُّوا ِإذَ:  قَالَ�ماِلٍك، أَنّ رسولَ اللَِّه 
ِربغالْم .  

: أنبا معمر، عِن الزهِري، قَالَ:  حدثَنا السلَِمي، والدبِري، عن عبِد الرزاِق، قَال1009َ
ساِلٍك، أَنّ رم نب سِني أَنربُءوا :  قَالَ�ولَ اللَِّه أَخدالِة فَابِبالص وِديناُء وشالْع بِإذَا قُر

  . ِبالْعشاِء ثُم صلُّوا
حدثَِني :  لَيثٌ، قَالَحدثَنا: حدثَِني حجاج، قَالَ:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال1010َ

باٍب، أَخِن ِشهِن ابلٌ، عقَيقَالَع ،سِني أَنر : ِبيلَ أَنْ : �قَالَ النُءوا ِبِه قَبداُء فَابشالْع مِإذَا قُد
: تصلُّوا صالةَ الْمغِرِب، وال تعجلُوا عن عشاِئكُم، حدثَنا ماِلك بن سيٍف التِجيِبي، قَالَ

حدثَِني أَِبي، عن عمِرو بِن الْحاِرِث، عِن ابِن ِشهاٍب، : ، قَالَ ِإسحاق بن بكِْر بِن مضرحدثَنا
  . ِبِإسناِدِه ِمثْلَه ِبتماِمِه

عن عبيِد :  عبد اللَِّه بن نميٍر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا موسى بن ِإسحاق الْقَواس، قَال1011َ
 ،رمِن عولَ اللَِّه اللَِّه بسأَنّ ر ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نفَال :  قَالَ�ع ِدكُماُء أَحشع ِضعِإذَا و

هغَ ِمنفْرى يتالِة حلْ ِإلَى الصجعي .  
: ِليِد، قَالَ أَبو بدٍر شجاع بن الْوحدثَنا:  حدثَنا حمدونُ بن عباٍد الْبغداِدي، قَال1012َ

ِإذَا كَانَ أَحدكُم :  قَالَ� موسى بن عقْبةَ، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، عن رسوِل اللَِّه حدثَنا
: الَِعند الطَّعاِم فَال يعجلَن عنه حتى يقِْضي حاجته وِإنْ أُِقيمِت الصالةُ، حدثَنا اَألحمِسي، قَ

 زهير، عن موسى بِن عقْبةَ ِبِمثِْلِه حاجته حدثَنا:  ِإسماِعيلُ بن محمِد بِن جحادةَ، قَالَحدثَنا
  . ِمنه وِإنْ أُِقيمِت الصالةُ

 ابن جريٍج، حدثَنا: الَ حماد بن مسعدةَ، قَحدثَنا:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَال1013َ
 ِبيِن النع ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نقَالَ�ع  : ،هنلْ عجعاُء فَال يشالْع ِدكُمِإلَى أَح بِإذَا قُر

  . وكَانَ ابن عمر تقَام الصالةُ والْعشاُء بين يديِه فَال يقُوم ِإلَيها
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1014دقَالَ ح ،يِصيٍد الِْمصيمو حا أَبا: ثَنثَندٍج، قَالَحيرِن جِن ابع ،اججِني :  حربأَخ
ناِفع، أَنَّ ابن عمر، كَانَ يقَدم ِإلَيِه الطَّعام وقَد نوِدي ِلصالِة الْمغِرِب، ثُم تقَام وهو يسمع فَال 

شع كرتقُولُيكَانَ ي قَدلِّي، وصفَي جرخي ثُم ،اَءهشع قِْضيى يتلُ حجعال يو ولُ : اَءهسقَالَ ر
  . ال تعجلُوا عن عشاِئكُم ِإذَا قُدم ِإلَيكُم: �اللَِّه 

 سلَيمانُ بن حدثَنا: طَواِني، قَالَ خاِلد بن مخلٍَد الْقَحدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال1015َ
حدثَِني أَبو حزرةَ يعِني يعقُوب بن مجاِهٍد، عن عبِد اللَِّه بِن محمِد بِن أَِبي : ِبالٍل، قَالَ

ةَ، قَالَتاِئشع نِتيٍق، عولُ اللَِّه : عسقَالَ ر� :ضِبح كُمدلِّ أَحصال ي هاِفعدي وال هاٍم وِة طَعر
  . اَألخبثَاِن 
 أَبو معمٍر، حدثَنا:  حدثَنا عباس الدوِري، وِإسماِعيلُ بن زيٍد الْجرجاِني، قَاال1016

قَالَ رسولُ : الثُّوِم، قَالَعن عبِد الْواِرِث، عن عبِد الْعِزيِز بِن صهيٍب، عن أَنٍس وسِئلَ عِن 
  . من أَكَلَ ِمن هِذِه الشجرِة شيئًا فَال يقْربنا وال يصلِّين معنا: �اللَِّه 

 يعقُوب حدثَنا:  حدثَنا عباس الدوِري، وأَبو داود الْحراِني، وأَبو اَألزهِر، قَالُوا1017
 نِن بِر بكَيب ناٍم، عِن ِهشِرو بمِن عِد بمحم ناِلٍح، عص نأَِبيِه، ع نٍد، ععِن سب اِهيمرِإب

 ِبيِة، أَنّ النالثَّقَِفي بنيز نِعيٍد، عِن سِر بسب نع ،جا�اَألشاِء :  قَالَ لَهِت ِإلَى الِْعشجرِإذَا خ
صاِلح عن محمِد بِن عبِد اللَِّه بِن عمِرو بِن : ال تمسي ِطيبا، قَالَ عباس، وأَبو داوداآلِخرِة فَ

:  يحيى بن سِعيٍد الْقَطَّانُ، عِن ابِن عجالنَ، قَالَحدثَنا: ِهشاٍم، حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَالَ
ركَيثَِني بدِد اللَِّه ِبِمثِْلِهحبع نب  .  
أنبا عبد اللَِّه بن : أنبا يحيى بن يحيى، قَالَ:  حدثَنا مهِدي بن الْحاِرِث، قَال1018َ

ِبي هريرةَ، محمِد بِن عبِد اللَِّه بِن أَِبي فَروةَ، عن يِزيد بِن خصيفَةَ، عن بسِر بِن سِعيٍد، عن أَ
  . أَيما امرأٍَة أَصابت بخورا فَال تشهد معنا الِْعشاَء اآلِخرةَ: �قَالَ رسولُ اللَِّه : قَالَ

أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه، عن ناِفٍع، :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1019َ
أَال صلُّوا ِفي الرحاِل، ثُم : ِه بن عمر أَذَّنَ ِبالصالِة ِفي لَيلٍَة ذَاِت برٍد وِريٍح، فَقَالَأَنَّ عبد اللَّ

أَال صلُّوا ِفي :  كَانَ يأْمر الْمؤذِّنَ ِإذَا كَانت لَيلَةٌ باِردةٌ ذَات مطٍَر يقُولُ�ِإنَّ رسولَ اللَِّه : قَالَ
  . الرحاِل

 أَبو حدثَنا:  عثْمانُ بن أَِبي شيبةَ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود السِجستاِني، قَال1020َ
 أُسامةَ، عن عبيِد اللَِّه، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنه نادى ِبالصالِة ِبضجنانَ ِفي لَيلٍَة ذَاِت برٍد
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ِإنَّ : أَال صلُّوا ِفي ِرحاِلكُم، أَال صلُّوا ِفي ِرحاِلكُم، ثُم قَالَ: وِريٍح، فَقَالَ ِفي آِخِر ِنداِئِه
أَال صلُّوا :  كَانَ يأْمر الْمؤذِّنَ ِإذَا كَانت لَيلَةٌ باِردةٌ أَو ذَات مطٍَر ِفي سفٍَر يقُولُ�رسولَ اللَِّه 

ِفي ِرحاِلكُم .  
:  حدثَنا أَبو الْحسِن الْميموِني ِمن ولَِد ميموِن بِن ِمهرانَ، وعمار بن رجاٍء، قَاال1021

لَةً ذَات  عبيد اللَِّه، عن ناِفٍع، أَنَّ ابن عمر نادى ِبالصالِة لَيحدثَنا:  محمد بن عبيٍد، قَالَحدثَنا
 كَانَ يأْمر ِإذَا كَانت لَيلَةٌ باِردةٌ أَو ذَات مطٍَر أَو �برٍد وِريٍح، فَذَكَر ِمثْلَه، فَِإنّ رسولَ اللَِّه 

: رِج، قَالَأَال صلُّوا ِفي الرحاِل، حدثَنا أَبو الزنباِع روح بن الْفَ: ذَات ِريٍح ِفي السفَِر، فَيقُولُ
ح حدثَنا يونس . عبيد اللَِّه، ِبِمثِْلِهحدثَنا عبد الرِحيِم، حدثَنا:  يوسف بن عِدي، قَالَحدثَنا

ن عمر حدثَنا عمر بن محمٍد، عن ناِفٍع، أَنَّ اب: أنبا ابن وهٍب، قَالَ: بن عبِد اَألعلَى، قَالَ
هوحن انَ، فَذَكَرنجِبض وهاِء وى ِبالِْعشادن .  

 حماد بن حدثَنا:  محمد بن عبيٍد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال1022َ
ر نزلَ ِبضجنانَ ِفي لَيلٍَة باِردٍة، فَأَمر الْمناِدي  أَيوب، عن ناِفٍع، أَنَّ ابن عمحدثَنا: زيٍد، قَالَ

وباِل، قَالَ أَيحالةَ ِفي الرى أَنَّ الصادولَ اللَِّه : فَنسأَنّ ر ،رمِن عِن ابع ،اِفعثَ ندحو� 
ي، فَنادى أَنَّ الصالةَ ِفي الرحاِل، ورواه ابن كَانَ ِإذَا كَانت لَيلَةٌ باِردةٌ أَو مِطريةٌ أَمر الْمناِد

  . عيينةَ، عن أَيوب، ِبنحِوِه
 حماد بن زيٍد، عن حدثَنا:  عفَّانُ بن مسِلٍم، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1023َ

اِديياِحِب الزِميِد صِد الْحباِرِثعِن الْحِد اللَِّه ببع نٍف )  ح(، عيس نانُ بملَيا سثَندحو
 سلَيمانُ حدثَنا: الْحراِني، وأَبو داود، وأَبو أُميةَ، وِإبراِهيم الْحرِبي، وِإسماِعيلُ الْقَاِضي، قَالُوا

 عبد الْحِميِد صاِحب الزياِدي، وأَيوب، حدثَنا: د بن زيٍد، قَالَ حماحدثَنا: بن حرٍب، قَالَ
صلَّى ِبنا ابن عباٍس ِفي يوٍم ِذي ردٍغ، فَأَمر الْمؤذِّنَ فَأَذَّنَ، : عن عبِد اللَِّه بِن الْحاِرِث، قَالَ

: فَنظَر الْقَوم بعضهم ِإلَى بعٍض، فَقَالَ: الَ لَه أَمِسك، قَالَحي علَى الصالِة، قَ: فَلَما قَالَ
كُمِرجأَنْ أُح تي كَِرهِإنةٌ، ومزا عهِإني، وِمن ريخ وه نلُ مذَا ِفعِإنَّ ه متكَرأَن كُمكَأَن .  

 ِإسماِعيلُ يعِني ابن حدثَنا:  مسدد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال1024َ
 عبد اللَِّه بن الْحاِرِث ابِن عم حدثَنا: أَخبرِني عبد الْحِميِد صاِحب الزياِدي، قَالَ: علَيةَ، قَالَ

أَشهد أَنَّ محمدا رسولُ اللَِّه : ِه ِفي يوِم الْمِطِري ِإذَا قُلْتابِن ِسِريين، أَنَّ ابن عباٍس، قَالَ ِلمؤذِِّن
: فَكَأَنَّ الناس استنكَروا ذَِلك، فَقَالَ: صلُّوا ِفي بيوِتكُم، قَالَ: فَال تقُلْ حي علَى الصالِة، قُلْ
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ي، ِإنَّ الْجِمن ريخ وه نلَ ذَا مفَع ونَ ِفي الطِِّني قَدشمفَت كُمِرجأَنْ أُح تي كَِرهِإنةٌ ومزةَ ععم
ختن ابِن ِسِريين، كَذَا قَاال شيبانُ، عن عاِصٍم اَألحوِل، عن عبِد اللَِّه بِن : والْمطَِر، وقَد قَالُوا

:  سلَيمانُ بن حرٍب، قَالَحدثَنا: ميةَ، وسلَيمانُ، قَاالالْحاِرِث، ختِن ابِن ِسِريين، حدثَنا أَبو أُ
 عاِصم اَألحولُ، عن عبِد اللَِّه بِن الْحاِرِث، ِبنحِو حِديِث أَيوب، حدثَنا:  حماد، قَالَحدثَنا

ِجيئُونَ فَتةَ تِفيِه كَِلم ادزِميِد، وِد الْحبعوكَِبكُمِإلَى ر ونُ الطِّنيوسد .  
 ِإسماِعيلُ بن ِإبراِهيم، حدثَنا:  النفَيِلي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن حيويِه، قَال1025َ

من أَكَلَ ِمن : سولُ اللَِّهقَالَ ر:  عبد الْعِزيِز بن صهيٍب، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَحدثَنا: قَالَ
  . هِذِه الشجرِة شيئًا، فَال يقْربنا وال يصلِّين معنا

  بيانُ ثَواِب الصلَواِت الْخمِس 
  وِإنهن كَفَّارات الذُّنوِب الَِّتي دونَ الْكَباِئِر

 عبد حدثَنا:  عبد اللَِّه بن مسلَمةَ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن يحيى، قَال1026َ
 محمد حدثَنا:  سِعيد بن أَِبي مريم، قَالَحدثَنا: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ)  ح(الْعِزيِز بن محمٍد

الصلَوات : �قَالَ رسولُ اللَِّه : عن أَِبي هريرةَ، قَالَبن جعفٍَر ِكالهما، عِن الْعالِء، عن أَِبيِه، 
 اِئرالْكَب شغت ا لَمم مهنيا بِلم اتِع كَفَّارمةُ ِإلَى الْجعمالْجو سمالْخ .  

 ِإسحاق بن سِعيٍد حدثَنا:  أَبو الْوِليِد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال1027َ
كُنت ِعند عثْمانَ : حدثَِني أَِبي، عن أَِبيِه، قَالَ: يعِني ابن عمِرو بِن سِعيِد بِن الْعاِص، قَالَ

 صالةٌ مكْتوبةٌ أَيما امِرٍئ مسِلٍم تحضره:  يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : فَدعا ِبطَهوٍر، فَقَالَ
 تؤي ا لَموِب مالذُّن ا ِمنلَها قَبةٌ ِلمكَفَّار لَه تا ِإال كَانهكُوعرا وهوعشخا ووَءهضو ِسنحفَي

كُلَّه رهالد ذَِلكةٌ، وكَِبري .  
ي، وشعيب، عِن اللَّيِث بِن سعٍد،  أَِبحدثَنا:  أَخبرنا محمد بن عبِد الْحكَِم، قَال1028َ

  ح، .عن يِزيد بِن الْهاِد
 عبد الْعِزيِز بن حدثَنا:  يعقُوب بن محمٍد الزهِري، قَالَحدثَنا: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ

ِه بِن الْهاِد، عن محمِد بِن ِإبراِهيم، عن أَِبي سلَمةَ، عن  يِزيد بن عبِد اللَّحدثَنا: محمٍد، قَالَ
أَرأَيتم لَو أَنَّ نهرا ِبباِب أَحِدكُم يغتِسلُ كُلَّ يوٍم :  قَالَ�أَِبي هريرةَ، أَنه سِمع رسولَ اللَِّه 
قُولُونَ ذَِلكا تاٍت مرم سمخ هِنِه؟ قَالُواِمنرد ا ِمنِقيبئًا، قَالَ:  ميِنِه شرد ِقي ِمنبال ي : فَذَِلك

  . ِمثْلُ الصلَواِت الْخمِس يمحو اللَّه ِبِه الْخطَايا
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 أَِبي  أَبو معاِويةَ، ويعلَى، عِن اَألعمِش، عنحدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال1029َ
: مثَلُ الصلَواِت الْخمِس كَمثَِل نهٍر جاٍر، قَالَ يعلَى: �قَالَ النِبي : سفْيانَ، عن جاِبٍر، قَالَ

جاٍر غَمٍر علَى : عذٍْب علَى باِب أَحِدكُم يغتِسلُ ِمنه كُلَّ يوٍم خمس مراٍت، قَالَ أَبو معاِويةَ
  . باِب

بيانُ ثَواِب من جلَس ِفي الْمسِجِد وثَبت ِفي مكَاِنِه الَِّذي صلَّى فيه بعد ما يصلي، 
وثواب من ينتظر الصالة يف املسجد، والترغيب يف القعود يف املسجد بعد ما يصلي الصبح 

  حيت تطلع الشمس
1030اِح الصبِن الصب اقحِإس نب دمحا مثَنداَء، قَالَ حعنِبص اِنيعا: نثَندح دبع 
)  ح(�أنبا معمر، عن أَيوب، عِن ابِن ِسِريين، عن أَِبي هريرةَ، عِن النِبي : الرزاِق، قَالَ

 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه ناٍم، عمه نع ،رمعمح(�و  (ا الصثَندحقَالَو ،اِنيا: غثَنداللَِّه ح دبع 
قَالَ :  ِهشام بن حسانَ، عِن ابِن ِسِريين، عن أَِبي هريرةَ، قَالَحدثَنا: بن بكٍْر السهِمي، قَالَ

اللَّهم :  ما لَم يحِدثِْإنَّ الْمالِئكَةَ ِلتصلِّي علَى أَحِدكُم ما دام ِفي مصاله: �رسولُ اللَِّه 
  . وأَحدكُم ِفي صالِتِه ما كَانِت الصالةُ تحِبسه: وقَالَ: اغِْفر لَه، اللَّهم ارحمه، قَالَ

 أَبو معاِويةَ، عِن اَألعمِش، عن أَِبي صاِلٍح، حدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال1031َ
الْمالِئكَةُ تصلِّي علَى أَحِدكُم ما دام ِفي مجِلِسِه الَِّذي : �قَالَ النِبي : عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

  . اللَّهم اغِْفر لَه، اللَّهم ارحمه، اللَّهم تب علَيِه، ما لَم يؤِذ ِفيِه، ما لَم يحِدثْ: صلَّى ِفيِه
وحدثَنا )  ح( الْحسن بن محمِد بِن أَعينحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال1032َ

 ِسماك، قُلْت حدثَنا:  زهير، قَالَحدثَنا:  يحيى بن أَِبي بكَيٍر، قَاالحدثَنا: الصغاِني، قَالَ
نعم، كَِثريا كَانَ ال يقُوم ِمن مقَاِمِه يصلِّي : ؟ قَالَ�أَكُنت تجاِلس النِبي : سمرةَِلجاِبِر بِن 

ِفيِه حتى تطْلُع الشمس، فَِإذَا طَلَعت قَام، وكَانَ يِطيلُ الصمت، فَيتحدثُونَ فَيأْخذُونَ ِفي أَمِر 
ضِة، فَياِهِليالْجمسبتيكُونَ وح .  
 شعبةُ، عِن حدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال1033َ
الْمالِئكَةُ تصلِّي :  قَالَ�سِمعت أَبا صاِلٍح، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه : اَألعمِش، قَالَ

اللَّهم اغِْفر لَه، اللَّهم ارحمه، والرجلُ : حِدكُم ما دام ِفي مصاله ما لَم يحِدثْ، تقُولُعلَى أَ
هِبسحالةُ تِت الصا كَانالٍة مِفي ص .  

وحدثَنا )  ح(أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1034َ
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 الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن أَِبي الزناِد، عِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، حدثَنا: أَبو ِإسماِعيلَ، قَالَ
 ِبيلَّى ِفي:  قَالَ�أَنّ النالَِّذي ص الهصِفي م اما دم ِدكُملَى أَحلِّي عصالِئكَةُ تالْم ا لَمِه م
اللَّهم اغِْفر لَه، اللَّهم ارحمه، وال يزالُ أَحدكُم ِفي صالٍة ما كَانِت الصالةُ تحِبسه : يحِدثْ

  . ال يمنعه أَنْ ينقَِلِب ِإلَى أَهِلِه ِإال الصالةُ
   أَبو الْوِليِد،ح حدثَنا:  حدثَنا محمد بن يحيى، قَال1035َ

: وحدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ)  ح( الْحسن بن موسىحدثَنا: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ
ن أَِبي  حماد بن زيٍد، عن ثَاِبٍت، عن أَِبي راِفٍع، عحدثَنا:  موسى بن ِإسماِعيلَ، قَالُواحدثَنا

 ِبيِن النةَ، عريرقُولُ :  قَالَ�هالةَ، تالص ِظرتني الهصا كَانَ ِفي مالٍة مِفي ص دبالُ الْعزال ي
: ما يحِدثْ؟ قَالَ: اللَّهم اغِْفر لَه، اللَّهم ارحمه، حتى ينصِرف أَو يحِدثَ، قُلْت: الْمالِئكَةُ

ِرطَيضي و أَوفْس .  
وحدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، )  ح( وِكيعحدثَنا:  حدثَنا اَألحمِسي، قَال1036َ

 سفْيانُ، عن ِسماِك بِن حرٍب، عن جاِبِر بِن حدثَنا:  أَبو نعيٍم، قَاالحدثَنا: والصغاِني، قَاال
مةَ، قَاالسولُ اللَِّه : رسكَانَ ر� سمالش طْلُعى تتح رلَّى الْفَجِإذَا ص الهصِفي م ِلسجي 

  . حسناَء 
 أَبو حدثَناوحدثَنا الصغاِني، )  ح( أَبو داودحدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال1037َ
 وهب بن جِريٍر، وأَبو زيٍد الْهرِوي، حدثَنا: وحدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ)  ح(يزيٍد الْهرِو

ما كَانَ : سِمعت جاِبر بن سمرةَ، وقُلْت لَه:  شعبةُ، عن ِسماِك بِن حرٍب، قَالَحدثَنا: قَالُوا
حتى تطْلُع : يقْعد ِفي مجِلِسِه، قَالَ وهب:  يصنع ِإذَا صلَّى الْغداةَ؟ قَالَ�رسولُ اللَِّه 

سمةَ. الشريرأَِبي ه نع ،ِن ِسِريينِن ابع ،وبأَي نةَ، عنييع ناب اهورلِّي : وصالِئكَةَ تِإنَّ الْم
  . علَى أَحِدكُم، الْحِديثَ

وما أثبت ب ،ِلِمنيسِن الْمع فِّفخا وهطَّ ِمنا حما وِدهدعاِت ولَوِض الصِل فَرانُ أَصي
عليهم منها، وما زيد منها فرضاً علي احلاضر منه، وما قصر منها عن اخلائف املوازي أعداء 

 من الصلوات ركعتني اهللا، وما تركت جماهلا مما أثبت عليهم منها، والدليل علي أن ما سواها
  ركعتني بالليل والنهار

)  ح( ِهشام الدستواِئيحدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَال1038َ
وحدثَنا يعقُوب )  ح(بانُ شيحدثَنا:  يونس بن محمٍد، قَالَحدثَنا: وحدثَنا ابن الْمناِدي، قَالَ
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وحدثَنا )  ح( همامحدثَنا:  عمرو بن عاِصٍم، قَالَحدثَنا: بن سفْيانَ، وأَبو داود الْحراِني، قَاال
وحدثَنا الْميموِني، )  ح(بانُ شيحدثَنا:  أَحمد بن خاِلٍد الْوهِبي، قَالَحدثَنا: ابن عوٍف، قَالَ

وحدثَِني مسرور بن نوٍح، )  ح( سِعيد بن أَِبي عروبةَحدثَنا:  روح بن عبادةَ، قَالَحدثَنا: قَالَ
)  ح( سِعيِد بِن أَِبي عروبةَ ابن أَِبي عِدي، عنحدثَنا:  محمد بن الْمثَنى، قَالَحدثَنا: قَالَ

أنبا سِعيد بن أَِبي :  عبد الْوهاِب بن عطَاٍء، قَالَحدثَنا: وحدثَنا يحيى بن أَِبي طَاِلٍب، قَالَ
 �ولُ اللَِّه قَالَ رس: عروبةَ، عن قَتادةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، عن ماِلِك بِن صعصعةَ، قَالَ

ثُم فُِرضت علَي كُلَّ يوٍم خمسونَ صالةً فَأَقْبلْت : وذَكَر ِقصةَ اِإلسراِء، وذَكَر الْحِديثَ، قَالَ
: أُِمرت ِبخمِسني صالةً كُلَّ يوٍم، قَالَ: فَِبما أُِمرت؟ فَقُلْت: حتى أَتيت علَى موسى، قَالَ

ار ا ِزلْتا فَمسمي خنطَّ عي فَحبِإلَى ر تعجفَر ،ِتكُألم ِفيفخالت لْهفَس كبِإلَى ر ِجع
 تعجى رتِذِه حقَالَِتِه هقُولُ ِلي ِمثْلَ ميا وسمي خنطُّ عحى، يوسم نيبي وبر نيب ِلفتأَخ

فَنوِديت أَني قَد أَجزت أَو أَمضيت فَِريضِتي وخفَّفْت عن :  يوٍم، قَالَِبخمِس صلَواٍت كُلَّ
  . ِعباِدي، وجعلْت كُلَّ حسنٍة عشر أَمثَاِلها، وهذَا لَفْظُ سِعيٍد مختصر ِمن الْحِديِث الطَِّويِل

 حدثَنا: أَخبرِني أَِبي، قَالَ: يِد الْعذِْري، قَالَ أَخبرِني الْعباس بن الْوِل0 1039
اِعيزقَالَ)  ح(اَألو ،ِصيٍف الِْحموع نب دمحا مثَندحا: وثَندح ،اِعيزِن اَألوِة، عِغريو الْمأَب 

: كَّةَ قَبلَ أَنْ يهاِجر ِإلَى الْمِدينِة؟ فَقَالَ ِبم�كَيف كَانت صالةُ النِبي : سِئلَ الزهِري: قَالَ
ةَ، قَالَتاِئشع نِر، عيبالز نةُ بورِني عربأَخ : ِن، ثُميتكْعا رهضا فَرلَ مالةَ أَوالص اللَّه ضفَر

ى الْفَِريضِة اُألولَى، حدثَنا الْبلِْخي ِعيسى بن أَتمها اللَّه ِفي الْحضِر، وأُِقرت صالةُ السفَِر علَ
  .  ِبشر بن بكٍْر، عِن اَألوزاِعي ِبِمثِْلِهحدثَنا: أَحمد، قَالَ
أَخبرِني يونس، :  ابن وهٍب، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال0َ 1040

فَرض اللَّه الصالةَ ِحني فَرضها ركْعتيِن، : ابِن ِشهاٍب، عن عروةَ حدثَه، أَنَّ عاِئشةَ، قَالَتعِن 
  . ثُم أَتمها ِفي الْحضِر، وأُِقرت صالةُ السفَِر علَى الْفَِريضِة اُألولَى

1041 0ِد الْجبع نب دما أَحثَنداِر، قَالَ حا: بثَندِعيٍد، حِن سى بيحي نٍل، عيفُض ناب 
ا قَالَتهةَ، أَناِئشع نِر، عيبِن الزةَ بورع نِر، : عضِفي الْح ِن فَِزيديتكْعالةُ رلَِت الصزا نلَ مأَو

  . وتِركَت ِفي السفَِر كَما ِهي
1042ا مثَندى، قَالَ حيحي نب دما: حثَندح نع ،ِريهِن الزٍر، عمعم ناِق، عزالر دبع 

ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عوروِل اللَِّه : عسلَى رالةُ عِت الصفُِرض� ا قَِدمِن، فَلَميتكْعكَّةَ رِبم 
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  . رِت الصالةُ ِفي السفَِر ركْعتيِنالْمِدينةَ فُِرضت أَربعا، وأُِق
أَخبرِني : قَرأْنا علَى عبِد الرزاِق، عِن ابِن جريٍج، قَالَ:  حدثَنا الدبِري، قَال0َ 1043

 ِبيالن جوةَ زاِئشِر، أَنَّ عيبِن الزةَ بورع ناٍب، عِشه ناب�هتربا  أَخلَ مالةَ أَوأَنَّ الص ،
فُِرضت فُِرضت ركْعتيِن، ثُم أَتمها اللَّه الصالةَ ِفي الْحضِر، وأُِقرِت الركْعتاِن علَى هيئَِتها ِفي 

كَعاٍت ِفي السفَِر، قَالَ فَما كَانَ يحِملُ عاِئشةَ علَى أَنْ تصلِّي أَربع ر: السفَِر، فَقُلْت ِلعروةَ
  . تأَولَت ِفي ذَِلك ما كَانَ تأَولَ عثْمانُ ِفي ِإتماِم الصالِة ِبِمنى: عروةُ

أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه، عن :  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال0َ 1044
 نانَ، عسِن كَياِلِح بصا قَالَتهةَ، أَناِئشع نِر، عيبِن الزةَ بورِن : عيتكْعالةُ رِت الصفُِرض

ركْعتيِن ِفي الْحضِر والسفَِر، فَأُِقرت صالةُ السفَِر، وِزيد ِفي صالِة الْحضِر، حدثَنا أَبو أُميةَ، 
حدثَِني صاِلح بن كَيسانَ، :  سلَيمانُ بن ِبالٍل، قَالَحدثَنا: لٍَد، قَالَ خاِلد بن مخحدثَنا: قَالَ

اِدِه ِمثْلَهنِبِإس .  
 أَبو عاِصٍم وسأَلْته عنه، عِن ابِن جريٍج، عن عبِد حدثَنا:  حدثَنا أَبو داود، قَال1045َ

قُلْت ِلعمر :  اللَِّه بِن أَِبي عماٍر، عن عبِد اللَِّه بِن بابيِه، عن يعلَى بِن أُميةَ، قَالَالرحمِن بِن عبِد
فَلَيس علَيكُم جناح أَنْ تقْصروا ِمن الصالِة ِإنْ ِخفْتم {: بِن الْخطَّاِب، قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى

لَقَد عِجبت ِمما عِجبت ِمنه، : ، قَالَ ]101سورة النساء آية [}نكُم الَِّذين كَفَرواأَنْ يفِْت
  . ِهي صدقَةٌ تصدق اللَّه ِبها علَيكُم فَاقْبلُوها :  فَقَالَ�سأَلْت رسولَ اللَِّه 

 بكَير بن اَألخنِس، حدثَنا:  بن مسِلٍم، قَالَ عفَّانُحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1046َ
 ِفي الْحضِر أَربعا، �فَرض اللَّه الصالةَ علَى ِلساِن نِبيكُم : عن مجاِهٍد، عِن ابِن عباٍس، قَالَ

انوو عةً، قَالَ أَبكْعِف روِفي الْخِن ويتكْعفَِر رِفي السا: ةَواِبنحأَص ضعكَى بح : نب ِليقَالَ ع
سِمعت ِمن بكَيِر بِن اَألخنِس، غَير : قُلْت َألِبي عوانةَ: سِمعت سويد بن عمٍرو، قَالَ: حرٍب

  . ال: فَرض اللَّه الصالةَ؟ قَالَ: حِديِث ابِن عباٍس
1047ما اَألحثَندقَالَ ح ،ا: ِسيثَندِر حكَيب نع ،اِئٍذ الطَّاِئيِن عب وبأَي نع ،اِرِبيحالْم 

ِإنَّ اللَّه فَرض الصالةَ علَى ِلساِن نِبيكُم ِفي : بِن اَألخنِس، عن مجاِهٍد، عِن ابِن عباٍس، قَالَ
فَِر رِفي السا، وعبِر أَرضِنالْحيتكْعِف روِفي الْخِن، ويتكْع .  

بيانُ النهِي عِن الِْقياِم ِإذَا أُِقيمِت الصالةُ ِفي الْمسِجِد ِمن الْمأْموِمني حيت يروا اإلمام، وما 
يعارضه من األخبار الدالة علي إباحة القيام إذا أُقيمت الصالة، وأن الناس يقومون يف 
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  م اإلمام يف مقامهمصافهم مث يقو
 حجاج حدثَنا:  يعلَى بن عبيٍد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَاال1048

 ِإذَا: �قَالَ رسولُ اللَِّه : الصواف، عن يحيى، عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي قَتادةَ، عن أَِبيِه، قَالَ
 حدثَنا:  الْقَواِريِري، قَالَحدثَنا: أُِقيمِت الصالةُ فَال تقُوموا حتى تروِني، حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ

 حدثَنا: وحدثَنا الصاِئغُ ِبمكَّةَ، قَالَ)  ح(حماد بن زيٍد، عن أَيوب، وحجاٍج الصواِف
سقَالَم ،دا: دثَندحاِدِه ِمثْلَهنِن أَِبي كَِثٍري، ِبِإسى بيحي نع ،وبأَي ناِرِث، عالْو دبع  .  

 يحيى بن الْيماِن، عن معمٍر، عن يحيى بِن حدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال1049َ
 قَالَ ِإذَا أُِقيمِت الصالةُ فَال � اللَِّه بِن أَِبي قَتادةَ، عن أَِبيِه، عِن النِبي أَِبي كَِثٍري، عن عبِد

 حدثَنا: تقُوموا حتى تروِني قَد خرجت، حدثَنا ِإبراِهيم بن محمِد بِن برةَ، وأَبو اَألزهِر، قَاال
 حدثَنا: قَد خرجت ِإلَيكُم، حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ: أنبا معمر، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه: الَعبد الرزاِق، قَ

 شيبانُ، عن يحيى، ِبِإسناِدِه فَال حدثَنا: طَلْق بن غَناٍم، وأَبو نعيٍم، وعبيد اللَِّه بن موسى، قَالُوا
:  آدم، قَالَحدثَنا: وموا حتى تروِني وعلَيكُم السِكينةُ، حدثَنا أَبو الْعباِس الْقَنطِْري، قَالَتقُ

  .  شيبانُ، ِبِمثِْلِهحدثَنا
ِلي بن الْمبارِك،  عحدثَنا:  هارونُ بن ِإسماِعيلَ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الدوِري، قَال1050َ

ِإذَا أُِقيمِت :  قَالَ�حدثَِني يحيى، عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي قَتادةَ، عن أَِبيِه، عِن النِبي : قَالَ
  . الصالةُ فَال تقُوموا حتى تروِني وعلَيكُم السِكينةُ

1051 دمأَح نى با ِعيسثَندقَاال ح ،اِنيسالْكَيو ،لِْخيا: الْبثَندِن حكٍْر، عب نب رِبش 
اِعيزح(اَألو  (َقَال ،ذِْريِليِد الْعالْو نب اسبِني الْعربأَخِني أَِبي: وربأَخ)ح  ( نب دمحا مثَندحو

حدثَِني الزهِري، عن :  اَألوزاِعي، قَالَحدثَنا: مِغريِة، قَاال أَبو الْحدثَنا: عوٍف الِْحمِصي، قَالَ
 �أُِقيمِت الصالةُ وصف الناس صفُوفَهم فَخرج رسولُ اللَِّه : أَِبي سلَمةَ، أَنَّ أَبا هريرةَ، قَالَ

ي لَم هأَن ذَكَر ثُم ،هقَامم ى قَامتِسلْ، فَقَالَحتغ : لَ، ثُمسِزِلِه فَاغْتنِإلَى م فرصانو ،كُمكَانم
  . خرج، ثُم قَام مقَامه فَكَبر وِإنَّ رأْسه لَينطُف ماًء

 بِن سعٍد،  يعقُوب بن ِإبراِهيمحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود سلَيمانُ بن سيٍف، قَال1052َ
حدثَِني أَبو سلَمةَ بن عبِد الرحمِن، أَنَّ :  أَِبي، عن صاِلٍح، عِن ابِن ِشهاٍب، قَالَحدثَنا: قَالَ

 ِفي  وقَد أُِقيمِت الصالةُ وعدلَِت الصفُوف حتى ِإذَا قَام�خرج رسولُ اللَِّه : أَبا هريرةَ، قَالَ
علَى مكَاِنكُم، فَدخلَ بيته ومكَثْنا علَى هيئَِتنا حتى : مصاله انتظَرنا أَنْ يكَبر، انصرف، وقَالَ
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  . خرج ِإلَينا ينطُف رأْسه قَِد اغْتسلَ
1053م نب اِهيمرِإبو ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَندوٍق، قَاال حزا: رثَندح ،رمع نانُ بثْمع 

 �خرج رسولُ اللَِّه : أنبا يونس، عِن الزهِري، عن أَِبي سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ: قَالَ
 ِفي مصاله وذَكَر أَنه جنب ، فَلَما قَام�وقَد عدلَِت الصفُوف ِقياما، فَخرج ِإلَينا رسولُ اللَِّه 

مكَانكُم، ودخلَ فَاغْتسلَ، ثُم خرج ِإلَينا ورأْسه يقْطُر فَصلَّى ِبنا، هذَا لَفْظُ : فَأَوما ِإلَينا، وقَالَ
ِريهِن الزع ،رمعم اهور ،داوأَِبي د .  

1054اوو دا أَبثَندقَالَ ح ،ِزيجالس ا: دثَندٍد، حيشر نب داوداِلٍد، وخ نب ودمحم 
 حدثَنا: وحدثَنا سعد بن محمٍد قَاِضي بيروت، قَالَ)  ح( الْوِليد بن مسِلٍمحدثَنا: قَاال

 ِإبراِهيم بن الْعالِء، حدثَنا: بِن لُقْمانَ الِْحمِصي، قَالَوحدثَنا عبد اللَِّه بن زيِد )  ح(صفْوانُ
 الْوِليد بن مسِلٍم، عِن اَألوزاِعي، عِن الزهِري، عن أَِبي سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ، حدثَنا: قَالُوا

 مقَامه، � فَيأْخذُ الناس مصافَّهم قَبلَ أَنْ يقُوم النِبي �أَنَّ الصالةَ كَانت تقَام ِلرسوِل اللَِّه 
ِليدِوِه ِإال الْوري لَم هأَظُن .  

بيانُ ِإباحِة تأِْخِري ِقياِم اِإلماِم ِفي مقَاِمِه بعد ما تقَام الصالةُ، وتأخري املؤذن اإلقامة بعد ما 
  ماميؤذن إلنتظار اإل
 ِإسحاق بن ِإبراِهيم حدثَنا:  حدثَِني داود بن سلَيمانَ بِن ماهانَ الْفَاِرِسي، قَال1055َ

أنبا ِإسماِعيلُ بن ِإبراِهيم، عن عبِد الْعِزيِز بِن صهيٍب، عن أَنِس بِن ماِلٍك، : الْحنظَِلي، قَالَ
 نِجي ِلرجٍل، فَما قَام ِإلَى الصالِة حتى نعس بعض الْقَوِم �مِت الصالةُ ورسولُ اللَِّه أُِقي: قَالَ
 .  

 ِإسماِعيلُ بن ِإبراِهيم ابن حدثَنا: أنبا النفَيِلي، قَالَ:  حدثَنا محمد بن حيويِه، قَال1056َ
 �أُِقيمِت الصالةُ ورسولُ اللَِّه :  عبد الْعِزيِز بن صهيٍب، عن أَنٍس، قَالَحدثَنا: لَعلَيةَ، قَا

مالْقَو امى نتالِة حِإلَى الص ا قَامِجِد، فَمساِنِب الْمٍل ِفي ججِلر ِجين .  
 حدثَنا:  أَِبي، قَالَحدثَنا:  أَِبي، قَالَحدثَنا: لَ حدثَنا أَبو الْمثَنى الْعنبِري، قَا1057

أُِقيمِت الصالةُ فَجاَء رجلٌ : سِمعت أَنسا، قَالَ: شعبةُ، عن عبِد الْعِزيِز بِن صهيٍب، قَالَ
  . صلَّى ِبِهم حتى نام أَصحابه، ثُم جاَء فَ�فَجعلَ يناِجي رسولَ اللَِّه 

 شبابةُ، حدثَنا:  عثْمانُ بن أَِبي شيبةَ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال1058َ
أَى كَانَ ِباللٌ يؤذِّنُ، ثُم يمِهلُ، فَِإذَا ر: عن ِإسراِئيلَ، عن ِسماٍك، عن جاِبِر بِن سمرةَ، قَالَ
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 ِبيالةَ�النالص أَقَام جرخ قَد  .  
 حدثَنا:  الْحسن بن محمِد بِن أَعين، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال1059َ

كَانَ ِباللٌ يؤذِّنُ ِإذَا : زهير بن معاِويةَ، عن ِسماِك بِن حرٍب، عن جاِبِر بِن سمرةَ، قَالَ
 ِبيالن جرخى يتح ِقيمال يو تضحد�اهري الةَ ِحنيالص أَقَام جرفَِإذَا خ ، .  

   
  باب ِفي الصالِة بين اَألذَاِن واِإلقَامِة ِفي صالِة الْمغِرِب وغَيِرِه

أنبا :  يِزيد بن هارونَ، قَالَحدثَنا: ، قَالَ حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن1060
بين : �قَالَ النِبي : كَهمس،والْجريِري، عن عبِد اللَِّه بِن بريدةَ، عن عبِد اللَِّه بِن مغفٍَّل، قَالَ

  . لِّ أَذَانيِن صالةٌ ِلمن شاَءكُلِّ أَذَانيِن صالةٌ، بين كُلِّ أَذَانيِن صالةٌ، بين كُ
 ابن علَيةَ، عِن حدثَنا:  النفَيِلي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال1061َ

اِدِه ِمثْلَهنِبِإس ،ِرييرالْج :ِن صيكُلِّ أَذَان نيالةٌ، بِن صيكُلِّ أَذَان نيا بثَنداَء، حش نالةٌ ِلم
 كَهمس، عن عبِد اللَِّه بِن بريدةَ، عن عبِد حدثَنا: أنبا روح بن عبادةَ ، قَالَ: الصغاِني، قَالَ

  .  ِبِمثِْل حِديِث يِزيد بِن هارونَ�قَالَ النِبي : اللَِّه بِن مغفٍَّل، قَالَ
1062قَاال ح ، ِسيماَألحو،طَاِرِدياِر الْعبِد الْجبع نب دما أَحثَنا: دثَندح نب دمحم 

: سأَلْت أَنس بن ماِلٍك عِن الصالِة بعد الْعصِر؟ فَقَالَ: فُضيٍل، عِن الْمختاِر بِن فُلْفٍُل، قَالَ
 �وكُنا نصلِّي علَى عهِد رسوِل اللَِّه : ى الصالِة بعد الْعصِر، قَالَكَانَ عمر يضِرب علَ

 �هلْ كَانَ رسولُ اللَِّه : فَقُلْت: ركْعتيِن بعد غُروِب الشمِس قَبلَ صالِة الْمغِرِب، قَالَ
  .  يأْمرنا ولَم ينهناقَد كَانَ يرانا نصلِّيِهما، فَلَم: صالهما؟ قَالَ
 منصور بن أَِبي حدثَنا:  سِعيد بن سلَيمانَ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1063َ
ركْعتيِن قَبلَ كُنا نصلِّي ال:  الْمختار بن فُلْفٍُل، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَحدثَنا: اَألسوِد، قَالَ

رآنا فَلَم يأْمرنا : ؟ قَالَ�رآكُم رسولُ اللَِّه : ، قُلْنا َألنٍس�الْمغِرِب ِفي حياِة رسوِل اللَِّه 
  . ولَم ينهنا

  بيانُ حظِْر الصالِة ِإذَا أُِقيمِت الصالةُ ِإال الْمكْتوبةَ
 يِزيد بن حدثَنا:  الْحسن بن عِلي، قَالَحدثَنا: ود السجِزي، قَالَ حدثَنا أَبو دا1064
 حدثَنا: وحدثَنا محمد بن حيويِه، قَالَ)  ح(أنبا حماد بن زيٍد، عن أَيوب:هارونَ، قَالَ

وحدثَنا ابن )  ح(ِهشام بن يوسف، عن معمٍر، عن أَيوبحدثَنا : ِإبراِهيم بن موسى، قَالَ
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وحدثَنا عِلي بن عثْمانَ النفَيِلي، )  ح( ورقَاُءحدثَنا:  أَبو النضِر، قَالَحدثَنا: الْجنيِد ، قَالَ
 محمد بن جعفٍَر، حدثَنا:  أَحمد بن حنبٍل، قَالَحدثَنا: وِهاللُ بن الْعالِء، وأَبو داود، قَالُوا

 حدثَنا:  روح بن عبادةَ، قَالَحدثَنا: وحدثَنا ابن الْجنيِد، قَالَ)  ح(عن شعبةَ، عن ورقَاَء
اقحِإس نا بكَِريح(ز  (دمحا مثَندحقَاالو ،اِسِطيِلِك الْوِد الْمبع نا:  بثَندح ِليو عأَب 

: وحدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء، وابن أَِبي خيثَمةَ، قَاال)  ح( مرزوق أَبو بكٍْرحدثَنا: الْحنِفي، قَالَ
وحدثَِني أَبو )  ح( ِعيسى بن يونس، عن حسيٍن الْمعلِِّماحدثَن:  عبد اللَِّه بن جعفٍَر، قَالَحدثَنا

 فُضيلُ بن ِعياٍض، عن ِزياِد حدثَنا:  محمد بن زنبوٍر، قَالَحدثَنا: عبِد الرحمِن النساِئي، قَاال
أنبا ِإسماِعيلُ :  يِزيد بن هارونَ، قَالَحدثَنا: وس، قَاالوحدثَنا الدِقيِقي، وكُرد)  ح(بِن سعٍد
كِّيِزيِز، قَالُوا)  ح(الْمِد الْعبع نب ِليعاِرِث، والْح نب ِديهمو ،ِزيجالس داوو دا أَبثَندحو :
: دثَنا محمد بن ِإسحاق الْخياطُ الْواِسِطي، قَالَوح)  ح( حمادحدثَنا:  مسِلم، قَالَحدثَنا
 عمر بن قَيٍس كُلُّهم، عن عمِرو بِن ِديناٍر، عن حدثَنا:  أَبو منصوٍر الْواِسِطي، قَالَحدثَنا

ِإذَا أُِقيمِت الصالةُ فَال صالةَ ِإال : � اللَِّه قَالَ رسولُ: عطَاِء بِن يساٍر، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
  . الصالةَ بعد اِإلقَامِة ِإال الْمكْتوبةَ: الْمكْتوبةَ، لَفْظُ ورقَاَء

 عبد الْعِزيِز بن حدثَنا: حدثَنا الْحميِدي، قَالَ:  حدثَنا ِبشر بن موسى، قَال1065َ
محِن مطَاِء بع ناٍر، عِن ِدينِرو بمع نٍع، عمجِن ماِعيلَ بمِن ِإسب اِهيمرِإب نع ،ِديراورٍد الد

 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه ناٍر، عسةَ:  قَالَ�يوبكْتالةَ ِإال الْمالةُ فَال صِت الصِإذَا أُِقيم .  
 أَبانُ حدثَنا:  مسِلم بن ِإبراِهيم، قَالَحدثَنا: حمد بن محمٍد الِْبرِتي، قَالَ حدثَنا أ1066َ

 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه ناٍر، عسِن يطَاِء بع ناٍر، عِن ِدينِرو بمع نع ،طَّارِإذَا :  قَالَ�الْع
  . صالةَ ِإال الْمكْتوبةَأُِقيمِت الصالةُ فَال 

 محمد بن موسى الْحرِشي، وأَبو حدثَنا:  حدثَنا ِإبراِهيم بن فَهٍد الْبصِري، قَال1067َ
فٍْص الْفَالسح(ح  (َقَال ،اِزياِتٍم الرو حا أَبثَندحا: وثَندحِليع نو برمع )ح  (دحا وثَن

 ِزياد بن عبِد اللَِّه حدثَنا:  زكَِريا بن يحيى بِن صبيٍح، قَالُواحدثَنا: بحشلٌ الْواِسِطي، قَالَ
أَِبي  محمد بن جحادةَ، عن عمِرو بِن ِديناٍر، عن عطَاِء بِن يساٍر، عن حدثَنا: الْبكَّاِئي، قَالَ
  . ِإذَا أُِقيمِت الصالةُ فَال صالةَ ِإال الْمكْتوبةَ: �قَالَ النِبي : هريرةَ، قَالَ
 يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد، حدثَنا:  حدثَنا حمدانُ بن الْجنيِد الدقَّاق، قَال1068َ

 حدثَنا:  يعقُوب بن محمٍد الزهِري، قَالَحدثَنا: نا أَبو أُميةَ، قَالَوحدثَ)  ح( أَِبيحدثَنا: قَالَ
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ِإبراِهيم بن سعٍد، قَاال جِميعا عن أَِبيِه، عن حفِْص بِن عاِصِم بِن عمر، عن عبِد اللَِّه بِن ماِلِك 
يوِشك :  ِبرجٍل وقَد أُِقيمِت الصالةُ وهو يصلِّي ركْعتيِن، فَقَالَ�ِبي مر الن: بِن بحينةَ، قَالَ

  . أَحدكُم أَنْ يصلِّي الصبح أَربعا
وحدثَنا )  ح(حدثَِني شعبةُ:  حجاج، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال1069َ

نِد، قَالَابينا:  الْجثَنداِمٍرحع نب دوان، قَالَ)  ح( اَألسِسن نب ِزيدا يثَندحا: وثَندح نب بهو 
: وحدثَنا عمار بن رجاٍء، قَالَ)  ح( شبابةُحدثَنا: وحدثَنا عباس الدوِري، قَالَ)  ح(جِريٍر
ثَنداحداوو دقَالَ)  ح( أَب ،اِنيغا الصثَندحِر، قَالُوا: وضو النا: أنبا أَبثَندِن حِد بعس نةُ، عبعش 

 قَدو ِجدسلَ الْمخال دجةَ، أَنَّ رنيحِن باِلِك بم نع ،رمِن عاِصِم بِن عفِْص بح نع ،اِهيمرِإب
 صالته الذَ الناس ِبِه، وقَالَ �لصالةُ صلَّى ركْعتِي الْفَجِر، فَلَما قَضى رسولُ اللَِّه أُِقيمِت ا
مهضعِبِه، فَقَالَ: ب اسقَالَ : الثَ النةٌ، واِحدو اِنيِهمعمو فوسذَا لَفْظُ يا؟ هعبأَر حبآلص
مهضعب :نيحِن بِن ابقَالُواع مهأَكْثَرِن : ةَ، واِلِك بم ناللَِّه ب دبع وا همِإنةَ، ونيحبنب اِلكم

عبد اللَِّه بن ماِلِك بِن : وأَما غُندر، فَقَالَ: بحينةَ، ولَِكن أَكْثَر من روى عن شعبةَ، كَذَا قَالُوا
  . يسِري عنهبحينةَ، رواه الْ
 حماد، حدثَنا:  سلَيمانُ بن حرٍب، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال1070َ

ِبيالنالةُ وِت الصا أُِقيمم دعب ِجدسلَ الْمخال دجأَنّ ر ،ِجسرِن سِد اللَِّه ببع ناِصٍم، عع نع 
� ِبيالن فرصا انفَلَم ،فلَ ِفي الصخد ِن، ثُميتكْعلَّى رلِّي فَصصقَالَ� ي  : تددتاع ِهمِبأَي

  . أَو ِبأَيِهم احتسبت الَِّتي صلَّيت معنا أَو ِبالَِّتي صلَّيت؟
  مةَ بيانُ ما يستِحق ِبِه الرجلُ اِإلما

  وحظِْر التقَدِم بين يدِي السلْطَاِن يف صالته والقعود يف بيته إال بإذنه، 
  والتقدم بني يدي صاحب املرتل إال بإذنه

 عبد اللَِّه بن نميٍر، عِن اَألعمِش، عن حدثَنا:  حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، قَال1071َ
اِعيلَ بمٍج، قَالَِإسعمِن ضِس بأَو ناٍء، عجقُولُ: ِن ري ،اِريصوٍد اَألنعسا مأَب تِمعقَالَ : س
يؤم الْقَوم أَقْرؤهم ِلِكتاِب اللَِّه، فَِإنْ كَانوا ِفي الِْقراَءِة سواًء فَأَعلَمهم ِبالسنِة، : �رسولُ اللَِّه 
ي السنِة سواًء فَأَقْدمهم ِهجرةً، فَِإنْ كَانوا ِفي الِْهجرِة سواًء فَأَقْدمهم ِسنا، وال فَِإنْ كَانوا ِف

يؤم الرجلَ ِفي سلْطَاِنِه وال يجِلس علَى تكِْرمِتِه ِفي بيِتِه ِإال ِبِإذِْنِه، حدثَنا ابن أَِبي الْحنيِن، 
 ِإسماِعيلُ حدثَنا:  اَألعمش، قَالَحدثَنا:  أَِبي، قَالَحدثَنا:  عمر بن حفٍْص، قَالَدثَناح: قَالَ
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اِدِه ِمثْلَهناٍء، ِبِإسجر نب .  
: سِمعت شعبةَ، قَالَ:  حجاج، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال1072َ

اٍءسجر ناِعيلَ بمِإس تقَاال)  ح(ِمع ،اِنيغالصو ،اِديدغالْب ارزٍل الْبهس نب ِليا عثَندحو :
)  ح( أَبو داودحدثَنا:  أَبو النضِر، وحدثَنا يونس بن حِبيٍب، وعمار بن رجاٍء قَاالحدثَنا
ثَندحةَ، قَالَويو أُما: ا أَبثَنداِمٍر، قَالُواحع نب ِعيدا:  سثَندةُ، قَالَحبعاٍء :  شجر ناِعيلُ بمِإس

قَالَ رسولُ :  أَبو مسعوٍد اَألنصاِري، قَالَحدثَنا: سِمعت أَوس بن ضمعٍج، قَالَ: أَنباِني، قَالَ
ؤم الْقَوم أَقْرؤهم ِلِكتاِب اللَِّه وأَقْدمهم ِقراَءةً، فَِإنْ كَانت ِقراَءتهم سواًء فَلْيؤمهم ي: �اللَِّه 

لْطَاِنِه وال ِفي سجر نمؤال يو ،مهرأَكْب مهمؤاًء فَلْيوس مهترِهج تةً، فَِإنْ كَانرِهج مهمال أَقْد
ِفي أَهِلِه، وال يجِلس علَى تكِْرمِتِه ِفي بيِتِه ِإال ِبِإذِْنِه، هذَا لَفْظُ أَِبي النضِر، وحجاِج بِن 

 فَلْيؤمهم: الِْفراش، وزاد حجاج أَيضا: أَي شيٍء تكِْرمته؟ قَالَ: قُلْت: قَالَ شعبةُ: محمٍد، قَالَ
  . أَعلَمهم ِبالسنِة، فَِإنْ كَانوا ِفي السنِة سواًء فَأَقْدمهم ِهجرةً، وذَكَر الْحِديثَ

 ابن فُضيٍل، عِن اَألعمِش، عن حدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب الطَّاِئي، قَال1073َ
ال يؤم : �قَالَ النِبي :  بِن ضمعٍج، عِن ابِن مسعوٍد، قَالَِإسماِعيلَ بِن رجاٍء، عن أَوِس

أْذَنَ لَهِتِه ِإال أَنْ ييِتِه ِفي بكِْرملَى تع دقْعال يلْطَاِنِه ولَ ِفي سجالر .  
   

  الترِغيب ِفي الصف اَألوِل ِللرجاِل وللنساء الصف املؤخر، 
  ؤسهن قبل الرجالوحظر رفع ر
وحدثَنا )  ح(أنبا ابن وهٍب، أن مالكا أخربه:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1074َ

الترِمِذي أَبو ِإسماِعيلَ، عِن الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن سمي، عن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبي هريرةَ، 
ولَ اللَِّه أَنّ روا ِإال أَنْ :  قَالَ�سِجدي لَم ِل، ثُماَألو فالصاِء ودا ِفي النم اسالن لَمعي لَو

يستِهموا علَيِه الستهموا، ولَو يعلَمونَ ما ِفي التهِجِري الستبقُوا ِإلَيِه، ولَو يعلَمونَ ما ِفي الْعتمِة 
اووبح لَوا ومهوِح َألتبالص .  

 محمد بن سلَيمانَ، حدثَنا:  يحيى بن ِإسحاق، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال1075َ
وِف الرجاِل الْمقَدم، خير صفُ: �قَالَ رسولُ اللَِّه : عن سهيٍل، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

مقَداِء الْمسفُوِف النص رشو ،رخؤاِء الْمسفُوِف النص ريخو ،رخؤا الْمهرشو .  
 خاِلد، حدثَنا:  محمد بن الصباِح، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال1076َ
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خير : �قَالَ رسولُ اللَِّه : وِإسماِعيلُ بن زكَِريا، عن سهيٍل، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
  . صفُوِف الرجاِل أَولُها وشرها آِخرها، وخير صفُوِف النساِء آِخرها وشرها أَولُها 

1077نا ابثَنداٍء، قَالَ حجا:  أَِبي رثَندح ،ِكيعا وثَندح ناِزٍم، عأَِبي ح نانَ، عفْيس 
رأَيت الرجالَ عاِقِدي أُزِرِهم ِفي أَعناِقِهم ِمن ِضيِق اُألزِر خلْف رسوِل : سهِل بِن سعٍد، قَالَ

يا معشر النساِء، ال ترفَعن رُءوسكُن حتى يرفَع : قَالَ قَاِئلٌفَ:  كَأَنهم الصبيانُ، قَالَ�اللَِّه 
  . الرجالُ

 سفْيانُ، عن أَِبي حدثَنا أَبو داود الْحفَِري، حدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال1078َ
يت الرجالَ عاِقِدي أُزِرِهم ِفي أَكْتاِفِهم كَأَنهم الصبيانُ، رأَ: حاِزٍم، عن سهِل بِن سعٍد، قَالَ

  . أَو ِقيلَ ِللنساِء ال ترفَعن رُءوسكُن حتى يستِوي الرجالُ جلُوسا: وقَالَ
   

ت ِمن فةَ الصِويسأَنَّ تفُوِف، وِة الصاماِب ِقيانُ ِإجييالِة، والتشديد يف ترك باِم الصم
  تسويته، وإجياب إمتام الصف األول مث الذي يليه

سِمعت شعبةَ، :  أَسد بن موسى، قَالَحدثَنا:  حدثَنا نصر بن مرزوٍق، قَال1079َ
تركْت، : قَالَ: سِمعت، كَتبت، وِإذَا قَالَ: كَانَ ِهمِتي ِمن الدنيا شفَتي قَتادةَ، فَِإذَا قَالَ: يقُولُ

 ِبيِديثَ النِني حعاِلٍك يِن مِس بأَن نذَا، عثَِني ِبهدح هأَنةَ : �وِويسفَِإنَّ ت ،فُوفَكُموا صوس
  .  يفِْسده علَيالصفُوِف ِمن تماِم الصالِة، فَلَم أَسأَلْه أَسِمعته مخافَةَ أَنْ

 حدثَنا: وحدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ)  ح(أنبا أَبو النضِر:  حدثَنا الصغاِني، قَال1080َ
سووا : �قَالَ رسولُ اللَِّه :  شعبةُ، عن قَتادةَ، عن أَنٍس، قَالَحدثَنا: أَبو داود، قَاال

  . فَكُم، فَِإنَّ تسِويةَ الصفُوِف ِمن تماِم الصالِةصفُو
:  عبد الرزاِق، قَالَحدثَنا:  حدثَنا السلَِمي، ومحمد بن ِإسحاق بِن الصباِح، قَاال1081

أَِقيموا :  قَالَ�أَبو هريرةَ، عن رسوِل اللَِّه هذَا ما حدثَنا : أنبا معمر، عن هماِم بِن منبٍه، قَالَ
: ِمن حسِن الصالِة، وقَالَ ابن الصباِح: السلَِمي: الصف ِفي الصالِة، فَِإنَّ ِإقَامةَ الصف، قَالَ

  . ِمن تماِم الصالِة
1082وِثيتى الْميحي نب ِكيما حثَندا: ، قَالَ حثَندو كَاِمٍل، قَالَحا:  أَبثَندح دبع 
: �قَالَ رسولُ اللَِّه :  عبد الْعِزيِز بِن صهيٍب، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَحدثَنا: الْواِرِث، قَالَ

  . أَِتموا الصف، فَِإني أَراكُم خلْف ظَهِري
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1083ا مثَندلَِة، قَالَ حمِبالر كَِم الْقَطِْريِد الْحبع نب دما: حثَنداٍس، حأَِبي ِإي نب مآد 
 �كَانَ النِبي :  حماد بن سلَمةَ، عن حميٍد، عن أَنٍس، وثَاِبٍت، عن أَنٍس، قَالَحدثَنا: قَالَ
الَِّذي نفْس محمٍد ِبيِدِه ِإني َألراكُم ِمن خلِْفي كَما أَراكُم بين استووا، استووا، فَو: يقُولُ

  . وتراصوا: يدي، وزاد حميد ِفي حِديِثِه
وحدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، )  ح( محاِضرحدثَنا:  حدثَنا سلَيمانُ بن سيٍف، قَال1084َ

أنبا اَألعمش، عِن الْمسيِب ابِن راِفٍع، عن تِميِم بِن طَرفَةَ، عن :  ابن نميٍر، قَالَحدثَنا: قَالَ
ودخلَ علَينا ونحن ِفي :  الْمسِجد، قَالَ�خرج علَينا رسولُ اللَِّه : جاِبِر بِن سمرةَ، قَالَ

يا رسولَ اللَِّه، : أَال تصفُّونَ كَما تصف الْمالِئكَةُ الَِّذين ِعند ربِهم؟ فَقَالُوا: الَالصالِة، فَقَ
يِتمونَ الصفُوف الْمقَدمةَ ويتراصونَ ِفي : وكَيف تصف الْمالِئكَةُ الَِّذين ِعند ربِهم؟ قَالَ

اِضرحم ادز ،فِجِد، فَقَالَ:  قَالَالصسِفي الْم لُوسج نحنا ونلَيلَ عخد :ِعِزين اكُما ِلي أَرم .  
وحدثَنا ِإبراِهيم بن )  ح( أَبو عاِمٍر الْعقَِديحدثَنا:  حدثَنا يِزيد بن ِسنانٍ ، قَال1085َ
 هاِشم بن حدثَنا: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ)  ح( جِريٍر وهب بنحدثَنا: مرزوٍق، قَالَ

 شعبةُ، عن عمِرو بِن حدثَنا:  ِبشر بن عمر، قَالُواحدثَنا: وحدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ)  ح(الْقَاِسٍم
 �سِمعت النِبي : عت النعمانَ بن بِشٍري، يقُولُسِم: مرةَ، عن ساِلِم بِن أَِبي الْجعِد، قَالَ

: ِلتسووا صفُوفَكُم ِفي صالِتكُم أَو لَيخاِلفَن اللَّه بين وجوِهكُم، وقَالَ بعضهم: يقُولُ
  . لَتسوونَ

 اللَِّه بن بكٍْر السهِمي، عن حاِتِم بِن أَِبي  عبدحدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال1086َ
صِغريةَ، وعمر بِن سعٍد يعِني أَبا داود الْحفَِري، عن سفْيانَ ِكالهما، عن ِسماِك بِن حرٍب، 

 ِمثْلَ الِْقداِح أَو ِمثْلَ الرماِح حتى  يسوي الصفُوف�كَانَ النِبي : عِن النعماِن بِن بِشٍري، قَالَ
لَتسوونَ صفُوفَكُم أَو لَيخاِلفَن اللَّه بين : ِإذَا رآنا قَد عقَلْنا أَبصر رجال خاِرجا، فَقَالَ

قُلُوِبكُم أَو وِهكُمجو .  
 خاِلد بن حدثَنا:  عبيد اللَِّه بن معاٍذ، قَالَدثَناح:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال1087َ
كَانَ :  حاِتم بن أَِبي صِغريةَ، عن ِسماٍك، عِن النعماِن بِن بِشٍري، قَالَحدثَنا: الْحاِرِث، قَالَ
  . ِإذَا استوينا كَبر يسوي صفُوفَنا ِإذَا قُمنا ِللصالِة، فَ�رسولُ اللَِّه 
: وحدثَنا عمار بن رجاٍء، قَالَ)  ح( شبابةُحدثَنا:  حدثَنا عباس الدوِري، قَال1088َ

 بن  سِعيدحدثَنا: وحدثَنا عِلي بن حرٍب، قَالَ)  ح( يِزيد بن هارونَ، وأَبو داودحدثَنا
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كُلُّهم، عن شعبةَ، عن ِسماٍك، عِن النعماِن بِن : وحدثَنا الصغاِني، قَالَ أَبو النضِر)  ح(عاِمٍر
 يسوي الصف حتى يجعلَه كَالِْقدِح، وذَكَر الْحديث، أَو �كَانَ رسولُ اللَِّه : بِشٍري، قَالَ
اِلفَنخلَيوِهكُمجو نيب اللَّه  .  
   

باب ِإجياِب تقَدِم أُوِلي اَألحالِم، والنهى ِمن اِإلماِم، مث الذين يلوم مث كذلك، وحظر 
  استووا: التأخر عن اإلمام، وإجياب التقرب منه قَدر اإلمكان، وأن اإلمام يقول ملن خلفه

 عبد اللَِّه بن ِإدِريس، وأَبو معاِويةَ، ووِكيع، حدثَنا: قَالَ حدثَنا عِلي بن حرٍب، 1089
: ومحمد بن عبيٍد، عِن اَألعمِش، عن عمارةَ بِن عميٍر، عن أَِبي معمٍر، عن أَِبي مسعوٍد، قَالَ

 ِبيال�كَانَ النا ِفي الصناِكبنم حسمقُولُ ييِة، و : كُمِلِني ِمنِلي ،كُمقُلُوب ِلفتخِلفُوا فَتتخال ت
فَأَنتم الْيوم أَشد : ذَوو اَألحالِم والنهى، ثُم الَِّذين يلُونهم، ثُم الَِّذين يلُونهم، قَالَ أَبو مسعوٍد

ع نب نسا الْحثَندِتالفًا، حا: فَّانَ، قَالَاخثَندةَحامو أُسقَالَ)  ح( أَب ،وِريالد اسبا عثَندحو :
  .  اَألعمش، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، ولَم يذْكُر قَولَ أَِبي مسعوٍد حدثَنا:  أَبو يحيى الِْحماِني، قَاالحدثَنا

1090 ،اِنيغا الصثَندا: قَالَ حثَنداِن، قَالَحمعو النا:  أَبثَندٍع، قَالَحيرز نب ِزيدي  :
 خاِلد الْحذَّاُء، عن أَِبي معشٍر واسمه ِزياد بن كُلَيٍب عن ِإبراِهيم، عن علْقَمةَ، عن عبِد حدثَنا

 ِبيِن النقَالَ�اللَِّه، ع  :ِلفُوا ِليتخال ت ،مهلُوني الَِّذين ى، ثُمهالنالِم وأُولُو اَألح كُمي ِمننِلي
  . فَتختِلف قُلُوبكُم، وِإياكُم وهيشاِت اَألسواِق

للَِّه الرقَاِشي،  محمد بن عبِد احدثَنا:  حدثَنا أَيوب بن ِإسحاق بِن ساِفري، قَال1091َ
رأَى :  ِبشر بن منصوٍر، عِن الْجريِري، عن أَِبي نضرةَ، عن أَِبي سِعيٍد، قَالَحدثَنا: قَالَ

ه، ال يزالُ قَوم يتأَخرونَ حتى يؤخرهم اللَّ:  ناسا ِفي مؤخِر الْمسِجِد، فَقَالَ�رسولُ اللَِّه 
كُمدعب نم ِبكُم مأْتلْيوا ِبي ومي فَائْتوا ِمنناد .  

أنبا :  أَبو سلَمةَ الْخزاِعي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن ِإسحاق الصغاِني، قَال1092َ
ِعيٍد الْخأَِبي س نةَ، عرضأَِبي ن نِب، عهو اَألشأَب ِبيأَنّ الن ،ِريقَالَ�د  : مأْتلْيوا ِبي ومائْت

  . ِبكُم من بعدكُم، فَِإنه ال يزالُ قَوم يتأَخرونَ حتى يؤخرهم اللَّه تعالَى
   

، وقتال املار بني بيانُ ِإجياِب تقَدِم الْمصلِّي ِإلَى سترٍة، وأن ال يدع أحداً مير بني يديه
  يديه، والتشديد فيمن مير بني يدي املصلي
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 محمد بن حدثَنا:  سريج بن النعماِن، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1093َ
 ابن أَِبي فُديٍك، حدثَنا: قَالَوحدثَنا أَحمد بن الْفَرِج الِْحمِصي، )  ح(ِإسماِعيلَ بِن أَِبي فُديٍك

:  قَالَ�عِن الضحاِك بِن عثْمانَ، عن صدقَةَ بِن يساٍر، عن عبِد اللَِّه بِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه 
لْيقَاِتلْه فَِإنَّ معه الْقَِرين، وقَالَ ِإذَا كَانَ أَحدكُم يصلِّي فَال يدع أَحدا يمر بين يديِه، فَِإنْ أَبى فَ

جيرس :اللَِّعني .  
وحدثَنا )  ح(أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1094َ

م، عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي سِعيٍد الترِمِذي، عِن الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن زيِد بِن أَسلَ
ِإذَا كَانَ أَحدكُم يصلِّي فَال يدع :  قَالَ�الْخدِري، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، أَنّ رسولَ اللَِّه 

  . ه، فَِإنما هو شيطَانٌأَحدا يمر بين يديِه ولْيدرأْه ما استطَاع، فَِإنْ أَبى فَلْيقَاِتلْ
 حدثَنا:  عبد اللَِّه بن مسلَمةَ بِن قَعنٍب، قَالَحدثَنا:  حدثَنا حمدانُ السلَِمي، قَال1095َ

رحمِن بِن أَِبي سِعيٍد عبد الْعِزيِز بن محمٍد يعِني الدراورِدي، عن زيِد بِن أَسلَم، عن عبِد ال
 ِبيِعيٍد، أَنّ النأَِبي س نع ،ِريدقَالَ�الْخ  : نيب رما يدأَح عدلِّي فَال يصي كُمدِإذَا كَانَ أَح
  . يديِه، فَِإنْ أَبى فَلْيقَاِتلْه، فَِإنه شيطَانٌ

 سلَيمانُ بن الْمِغريِة، عن حدثَنا: نبا أَبو النضِر، قَالَأ:  حدثَنا الصغاِني، قَال1096َ
 �سِمعت رسولَ اللَِّه : حميِد بِن ِهالٍل، عن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، قَالَ

ديِه فَلْيدفَع ِفي نحِرِه، فَِإنْ أَبى فَلْيقَاِتلْه، فَِإنه ِإذَا صلَّى أَحدكُم فَأَراد أَحد أَنْ يمر بين ي: يقُولُ
  . شيطَانٌ

أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه، عن أَِبي :  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1097َ
رسلَه ِإلَى أَِبي جهيٍم يسأَلُه ماذَا سِمع ِمن النضِر، عن بسِر بِن سِعيٍد، أَنَّ زيد بن خاِلٍد أَ

لَو يعلَم : �قَالَ رسولُ اللَِّه :  ِفي الْمار بين يدِي الْمصلِّي؟ فَقَالَ أَبو جهيٍم�رسوِل اللَِّه 
ربِعني خيرا لَه ِمن أَنْ يمر بين يديِه، قَالَ الْمار بين يدِي الْمصلِّي ماذَا علَيِه لَكَانَ أَنْ يِقف أَ

  . ال أَدِري أَربِعني يوما أَو شهرا أَو سنةً: أَبو النضِر
أنبا الثَّوِري، وماِلك، عن أَِبي :  عبد الرزاِق، قَالَحدثَنا:  أَخبرنا الدبِري، قَال1098َ

أَرسلَِني زيد بن خاِلٍد الْجهِني، ِإلَى أَِبي جهيٍم اَألنصاِري : النضِر، عن بسِر بِن سِعيٍد، قَالَ
سِمعته :  يقُولُ ِفي الرجِل يمر بين يدِي الْمصلِّي؟ قَالَ�أَسأَلُه، ما سِمعت ِمن رسوِل اللَِّه 

ال أَدِري، : َألنْ يقُوم ِفي مقَاِمِه أَربِعني خير لَه ِمن أَنْ يمر بين يدِي الْمصلِّي، قَالَ: يقُولُ
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 : قَِبيصةُ، قَالَحدثَنا: أَربِعني سنةً أَو أَربِعني شهرا أَو أَربِعني يوما، حدثَنا الصغاِني، قَالَ: قَالَ
 سفْيانُ بن عيينةَ، عن أَِبي حدثَنا:  سفْيانُ ِبِمثِْلِه، حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَحدثَنا

،أَلُهساِلٍد يِن خِد بيٍب، ِإلَى زِن كَعب يِت أُبأُخ نِم ابيهو الْجأَب لَهسٍر، أَرسب نِر، عضا النم 
 ِبيالن ِمن تِمعس�سونانَ:  كَذَا، قَالَ يفْيس نع .  
 سفْيانُ حدثَنا:  أَبو عاِمٍر الْعقَِدي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا بكَّار بن قُتيبةَ، قَال1099َ

 عن أَِبي الْجهيِم اَألنصاِري، سِمعت النِبي الثَّوِري، عن ساِلٍم أَِبي النضِر، عن بسِر بِن سِعيٍد،
ال أَدِري أَربِعني : َألنَّ يقُوم أَربِعني ِفي مقَاِمِه خير لَه ِمن أَنْ يمر بين يديِه، قَالَ:  يقُولُ�

  . يوما، أَو أَربِعني شهرا، أَو أَربِعني سنةً
 ِمقْداِر السترِة الَِّتي ال يضر الْمصلِّي من يمر بين يديِه ورائها، فإذا صلي إيل غري بيانُ

السترة قطع عليه صالته املرأة واحلمار والكلب إذا مروا بني يديه، والدليل علي أن اخلط ال 
  ينفعه، وال يكون له سترة

 حدثَنا:  الرحمِن الْجعِفي ابن أَِخي حسيٍن الْجعِفي، قَالَ حدثَنا محمد بن عبِد1100
ِفيعالْج نيسح(ح  (َاٍن، قَالِسن نب ِزيدا يثَندحا: وثَندحِديهم نِن بمحالر دبع )ح  (

: وحدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ)  ح(ِبي بكَيٍر يحيى بن أَحدثَنا: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ
 زاِئدةُ، عن ِسماٍك، عن موسى بِن طَلْحةَ، عن أَِبيِه، عِن النِبي حدثَنا:  أَبو الْوِليِد، قَالُواحدثَنا
: ؤِخرِة الرحِل ثُم ِليصلِّ، وِفي حِديِث الْجعِفي، قَالَِليجعلْ أَحدكُم بين يديِه ِمثْلَ م: ، قَالَ�

 نِص، عوو اَألحأَب اهورِه، ويدي نيب رم نم هرضال ي ِل، ثُمحةَ الرِخرؤلَِة مالِْقب نيبو هنيب
  . ين يديِه وال يضره من مر ب: ِسماٍك، وقَالَ أَيضا

 حدثَنا:  الْمقِْرئ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا عباس الدوِري، وابن أَِبي مسرةَ، قَاال1101
 ِبيِن النةَ، عاِئشع نةَ، عورع نِد، عوأَِبي اَألس نةُ، عويح� نع وكبِة توِئلَ ِفي غَزس هأَن 

تلِّي؟ فَقَالَسصِة الْمِعيِد : رسةَ، وويح نع ،قِْرئِن الْمٍف، عوع ناب اهوِل، رحِة الرِخرؤِمثْلُ م
  . بِن أَِبي أَيوب، عن أَِبي اَألسوِد، ِبِمثِْلِه

 هشيم، عن حدثَنا: ، قَالَ سِعيد بن منصوٍرحدثَنا:  حدثَنا ابن أَِبي مسرةَ، قَال1102َ
قَالَ : يونس، ومنصوٍر، عن حميِد بِن ِهالٍل، عن عبِد اللَِّه بِن الصاِمِت، عن أَِبي ذَر، قَالَ

 ِبياِس: �النكَو ِل أَوحِة الركَآِخر كيدي نيٌء ِإذَا كَانَ بيالةَ شالص قْطَعِل، قَالَال يحطَِة الر :
قُلْت ،دواَألس الْكَلْبو ارالِْحمأَةُ ورالةَ الْمالص قْطَعِر : تماَألح ِد ِمنوالُ اَألسا بم ،ا ذَرا أَبي
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لْكَلْب اَألسود ِإنَّ ا: ، فَقَالَ�يا ابن أَِخي سأَلْتِني عما سأَلْت رسولَ اللَِّه : ِمن اَألبيِض؟ قَالَ
:  أَِبي، عن عبِد الْمِجيِد، عِن ابِن جريٍج، قَالَحدثَنا: هو شيطَانٌ، حدثَنا ابن أَِبي مسرةَ، قَالَ

اِدِه ِمثْلَهنِن ِهالٍل، ِبِإسِد بيمح نع ،سِني قَيربأَخ .  
 حدثَنا: وحدثَنا عمار بن رجاٍء، قَالَ)  ح( أَبو الْوِليِدحدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال1103َ
 عبد اللَِّه بن حمرانَ، حدثَنا: وحدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَالَ)  ح( شعبةُحدثَنا: أَبو داود، قَالَ

سِمعت عبد اللَِّه بن :  حميد بن ِهالٍل، قَالَحدثَنا: مِغريِة، قَالَ سلَيمانُ بن الْحدثَنا: قَالَ
يقْطَع صالةَ الرجِل ِإذَا لَم :  قَالَ�سِمعت أَبا ذَر يحدثُ، عِن النِبي : الصاِمِت يحدثُ، قَالَ

حِة الرِه ِمثْلُ آِخريدي نيب كُنيَألِبي ذَر أَةُ، قُلْترالْمو ارالِْحمو دواَألس الُ : ِل الْكَلْبا بم
ِإنَّ الْكَلْب :  كَما سأَلْتِني، فَقَالَ�سأَلْت رسولَ اللَِّه : اَألسوِد ِمن اَألصفَِر ِمن اَألحمِر؟ قَالَ

  . اَألسود شيطَانٌ
1104نب فوسا يثَندِلٍم، قَالَ حسا:  مثَندقَالَح ،اججِد :  حيمح نةُ، عبعثَِني شدح

 ارِل الِْحمحِة الرِخرؤِه ِمثْلَ ميدي نيب كُني ِلِم ِإذَا لَمسالةَ الْمص قْطَعاِدِه ينِن ِهالٍل، ِبِإسب
سأَلْت رسولَ اللَِّه : ما بالُ اَألسوِد ِمن اَألحمِر؟ قَالَ: ِبي ذَروالْمرأَةُ والْكَلْب اَألسود، قُلْت َأل

  . ِإنَّ اَألسود شيطَانٌ: ، فَقَالَ�
حدثَِني أَِبي، عن ِإبراِهيم :  حدثَنا أَبو الطَّيِب طَاِهر بن خاِلِد بِن ِنزاٍر اَأليِلي، قَال1105َ
مِن طَهقَالَب ،أَِبي ذَر ناِمِت، عِن الصِد اللَِّه ببع نِن ِهالٍل، عِد بيمح نطٍَر، عم نانَ، ع :
 ِبيطَانٌ: �قَالَ النيش دواَألس الْكَلْب .  
 عبد حدثَنا: شةَ، قَالَ عبيد اللَِّه بن محمٍد ابن عاِئحدثَنا:  حدثَنا أَبو الْمثَنى، قَال1106َ

 يِزيد بن اَألصم، حدثَنا: حدثَِني عبد اللَِّه بن عبِد اللَِّه بِن اَألصم، قَالَ: الْواِحِد بن ِزياٍد، قَالَ
الِْحمار والْكَلْب، ويِقي ذَِلك تقْطَع الصالةَ الْمرأَةُ و: �قَالَ رسولُ اللَِّه : عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
  . ِمثْلُ مؤِخرِة الرحِل

بيانُ أَنَّ الْعنزةَ ِإذْ نِصبت بين يدِي الْمصلِّي لَم يقْطَع علَيِه املرأة واحلمار والكلب صالته 
  إذا مروا بني يديه من ورائها

1107زاِس الْغبو الْعا أَبثَندقَالَ ح ،ا: يثَندقَالَح ،اِبييا:  الِْفرثَندِن حوع نانُ، عفْيس 
 ِبيِي الندي نيب هتزنع كَزأَِبيِه، أَنَّ ِبالال ر نفَةَ، عيحِن أَِبي جأَةُ �برالْم رمتلِّي وصلَ يعفَج ،

يِه شلَيع فِْسدفَال ت ارالِْحمئًاو .  
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 عوِن بِن أَِبي جحيفَةَ، حدثَنا:  حدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عِن الثَّوِري، قَال1108َ
 ِبالْبطْحاِء فَصلَّى �رأَيت ِبالال خرج ِبالْعنزِة فَغرزها بين يدِي رسوِل اللَِّه : عن أَِبيِه، قَالَ

  . لَيها الظُّهر والْعصر يمر ِمن وراِئها الْكَلْب والِْحمار والْمرأَةُِإ
 عِلي بن حدثَنا: حدثَنا ِإسماِعيلُ بن الْخِليِل، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال1109َ

 ابن نميٍر، حدثَنا:  الْحسن بن عِلي، قَالَحدثَنا: ، قَالَوحدثَنا أَبو داود السجِزي)  ح(مسِهٍر
 ِإذَا صلَّى �كَانَ رسولُ اللَِّه :  عبيد اللَِّه بن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَحدثَنا: قَاال

هتبرح تِصبِرِه نغَي ِم الِْعيِد أَووِفي ياِفعلِْفِه، قَالَ نخ ِمن اسالنا وهلِّي ِإلَيصِه، فَييدي نيب  : فَِمن
  . ثُم اتخذَها اُألمراُء
أنبا :  زاِئدةُ، قَالَحدثَنا:  معاِويةُ بن عمٍرو، قَاالحدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال1110َ
اللَِّه ب ديبع ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نع ،رمع ِه �نيدي نيةُ ببرالْح لَه كَزركَانَ ت 

 لْفَهخ اسالنا وهلِّي ِإلَيصفَي .  
بو أُميةَ، وحدثَنا أَ)  ح( حبانُ بن ِهالٍلحدثَنا:  حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، قَال1111َ

 عمر بن أَِبي زاِئدةَ، عن عوِن بِن أَِبي حدثَنا:  محمد بن عرعرةَ بِن برنٍد، قَالَحدثَنا: قَالَ
 أَدٍم ورأَيت  ِفي قُبٍة حمراَء ِمن�حدثَِني أَِبي أَبو جحيفَةَ، أَنه رأَى رسولَ اللَِّه : جحيفَةَ، قَالَ

 والناس يبتِدرونَ ذَاك الْوضوَء فَمن أَصاب ِمنه شيئًا مسح �ِبالال أَخذَ وضوَء رسوِل اللَِّه 
خا وهكَزةَ فَرزنذَ عِبالال أَخ تأَير اِحِبِه، ثُمِد صلَلَ يذَ بئًا أَخيش ِصبي لَم نمِبِه، و جر

 ِفي حلٍَّة حمراَء مشمرا فَصلَّى ِإلَى الْعنزِة ِبالناِس ركْعتيِن، ورأَيت الناس �رسولُ اللَِّه 
اِحدو مِديثُهِة، حزني الْعدي نيونَ برمي ابوالدو .  

 سفْيانُ بن حدثَنا:  ِإبراِهيم بن بشاٍر، قَالَناحدثَ:  حدثَنا ابن أَِبي الشواِرِب، قَال1112َ
:  الثَّوِري، وماِلك بن ِمغوٍل، عن عوِن بِن أَِبي جحيفَةَ، عن أَِبيِه، قَالَحدثَنا: عيينةَ، قَالَ

 وخرج ِباللٌ ِبفَضِل وضوِئِه فَابتدره الناس، فَنالَ  ِباَألبطَِح فَتوضأَ ِفي قُبِتِه�رأَيت رسولَ اللَِّه 
 وعلَيِه حلَّةٌ حمراُء، فَصلَّى �ِمنه شيٌء، ثُم خرج ِباللٌ ِبالْعنزِة فَركَزها، ثُم خرج رسولُ اللَِّه 

  . مرأَةُ والِْحمار ِمن وراِء الْعنزِةِإلَى الْعنزِة يمر بين يديِه الْكَلْب والْ
 ماِلك بن ِمغوٍل، حدثَنا:  محمد بن ساِبٍق، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال1113َ

 وهو ِباَألبطَِح � النِبي دفَعت ِإلَى: سِمعت عونَ بن أَِبي جحيفَةَ، يذْكُر عن أَِبيِه، قَالَ: قَالَ
ثُم دخلَ فَأَخرج فَضلَ وضوِء رسوِل : ِفي قُبٍة كَانَ ِبالْهاِجرِة خرج ِباللٌ فَنادى ِبالصالِة، قَالَ
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 �وخرج رسولُ اللَِّه ثُم دخلَ فَأَخرج الْعنزةَ، : ، فَوقَع الناس ِفيِه يأْخذُونَ ِمنه، قَالَ�اللَِّه 
  . كَأَني أَنظُر ِإلَى وِبيِص ساقَيِه، فَركَز الْعنزةَ، ثُم صلَّى الظُّهر ركْعتيِن

 حدثَنا:  عثْمانُ بن سِعيٍد الْمري، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الْحسن بن عِلي الِْبناُء، قَال1114َ
أَِبيِه، قَالَب نفَةَ، عيحِن أَِبي جِن بوع نع ،ِفيريالص امس : ِبيالن تأَير� اَء ِمنرمٍة حِفي قُب 

اهنعمةَ، واِئدِن أَِبي زِديِث ابِمثْلَ ح ذَكَر ٍم، ثُمأَد .  
نبا ابن وهٍب، عن سلَيمانَ بِن ِبالٍل، عن أ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1115َ

  . ِإلَى الْعنزِة:  يصلِّي ِإلَيها، يعِني�كَانَ النِبي : يحيى بِن سِعيٍد، عن أَنٍس، قَالَ
ِبي، عن أَِبي حدثَِني أَ:  عمر بن حفٍْص، قَالَحدثَنا:  حدثَنا كَعب الذَّاِرع، قَال1116َ
 وهو ِباَألبطَِح ِفي قُبٍة �أَذَّنَ ِباللٌ ِلرسوِل اللَِّه : حدثَِني عونٌ، عن أَِبيِه، قَالَ: عميٍس، قَالَ

  . ى ركْعتيِنِمن شعٍر، فَخرج فَصلَّى والْعنزةُ بين يديِه، والناس والْحِمري تمر بين يديِه فَصلَّ
   

بيانُ ِإباحِة الصالِة ِإلَى الْبِعِري الْمناِخ وِإلَى الْمرأَِة الناِئمِة وِبجنِبها وِإنْ كانت حائضاً، 
وكذلك حبذائها، وإيل احلربة املوضوعة بني يدي املصلي، والدليل علي أن سترة للمصلي، 

  علي أن الصالة خلف النائم جائزةوعلي أن املارة خبالف النائمة، و
 عثْمانُ بن أَِبي شيبةَ، ووهب بن بِقيةَ، حدثَنا:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال1117َ

 �مر، أَنّ النِبي أَخبرِني عبيد اللَِّه، عن ناِفٍع، عِن ابِن ع:  أَبو خاِلٍد، قَالَحدثَناعثْمانُ، : قَالَ
  . كَانَ يصلِّي ِإلَى بِعِريِه

 حدثَنا:  أَحمد بن حنبٍل، أَظُنه قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو الْحسِن الْميموِني، قَال1118َ
ِن عِن اباِفٍع، عن نِد اللَِّه، عيبع نانَ، عملَيس نب ِمرتعولَ اللَِّه مسأَنّ ر ،رم� ِرضعكَانَ ي 

  . راِحلَته ويصلِّي ِإلَيها
أنبا عبيد :  زاِئدةُ، قَالَحدثَنا:  معاِويةُ بن عمٍرو، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال1119َ

مِن عِن اباِفٍع، عن نع ،رمع ناللَِّه ب ِبيأَنّ الن ،ِه، �ريدي نيةُ ببرالْح لَه كَزرِن تيِفي الِْعيد 
لْفَهخ اسالنا وهلِّي ِإلَيصفَي .  

 عبد الرزاِق، عن معمٍر، عن حدثَنا:  حدثَنا ِإبراِهيم بن بزةَ الصنعاِني، قَال1120َ
نع ،وبأَي ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن اباِفٍع، عالِْفطِْر � نى وحاَألض موِة يزنِبالْع هعم جرخكَانَ ي 

  . ِليركُزه فَيصلِّي ِإلَيِه
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بن  احدثَنا:  الْحميِدي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ الصاِئغُ، قَال1121َ
  ح , الزهِري حدثَنا: عيينةَ، قَالَ

 عبد الرزاِق، عن معمٍر، عِن الزهِري، حدثَنا: وحدثَنا محمد بن مِهلٍّ الصنعاِني، قَالَ
 اللَّيِل وأَنا معتِرضةٌ بينه وبين  يصلِّي ِمن�كَانَ النِبي : عن عروةَ، عن عاِئشةَ، قَالَت: قَالَ

  . الِْقبلَِة كَاعِتراِض الْجنازِة
 وِكيع، عن ِهشاٍم، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ، حدثَنا:  حدثَنا ابن أَِبي رجاٍء، قَال1122َ

قَالَت : ِبيكَانَ الن�اللَّي ِمن هالتلِّي صصأَنْ  ي ادلَِة، فَِإذَا أَرالِْقب نيبو هنيةٌ بِرضتعا مأَنا وِل كُلَّه
ترتقَظَِني فَأَوأَي وِتري .  

 حماد بن زيٍد، عن أَيوب، عن ِهشاِم حدثَنا أَِبي، حدثَنا حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء، 1123
نةَ، عورِن عبةَ، قَالَتاِئشع نوِل اللَِّه :  أَِبيِه، عسر يدي نيةً بِرضتعم تاِض �كُنِتركَاع 

ترتقَظَِني فَأَوأَي وِترأَنْ ي ادِة، فَِإذَا أَرازنالْج .  
ٍر، عِن اَألعمِش، عن  عبد اللَِّه بن نميحدثَنا:  حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، قَال1124َ

بلَغَ عاِئشةَ أَنَّ أُناسا يقُولُونَ يقْطَع الصالةَ الْكَلْب والِْحمار : مسِلٍم، عن مسروٍق، قَالَ
صلِّي مقَاِبلَ  ي�عدلْتمونا ِبالِْكالِب والْحِمِري لَقَد رأَيت رسولَ اللَِّه : والْمرأَةُ، فَقَالَت عاِئشةُ

السِريِر وأَنا علَيِه بينه وبين الِْقبلَِة فَتكُونُ ِلي الْحاجةُ، فَأَنسلُّ ِمن ِقبِل ِرجِل السِريِر كَراِهيةَ أَنْ 
 زاِئدةُ، عِن اَألعمِش، عن احدثَن: أنبا معاِويةُ بن عمٍرو، قَالَ: أَستقِْبلَه، حدثَنا الصغاِني، قَالَ

 ِبيِن النةَ، عاِئشع نوٍق، عرسم نِلٍم، عسأَِبي �م نٍب، عرح نب ِليع اهوِوِه، رحِبن ،
: بو أُميةَ، قَالَمعاِويةَ، عِن اَألعمِش، عن ِإبراِهيم، عِن اَألسوِد، عن عاِئشةَ، ِبنحِوِه، حدثَنا أَ

، ِبنحِوِه، رواه عِلي بن حرٍب، عن أَِبي � محمد بن ساِبٍق، عن عاِئشةَ، عِن النِبي حدثَنا
 ِبيِن النةَ، عاِئشع نوٍق، عرسم نِش، عمِن اَألعةَ، عاِويعقَالَ ِفيِه�مِوِه، وحفَأَ: ، ِبن لُّ ِمنسن

  . بيِن ِرجلَيِه 
 ِإبراِهيم بن طَهمانَ، حدثَنا:  محمد بن ساِبٍق، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال1125َ

ا قَالَتهةَ، أَناِئشع نِد، عوِن اَألسع ،اِهيمرِإب نوٍر، عصنم نع :ملْتدع ِمِري قَدا ِبالْحون
 يصلِّي مقَاِبِلي وأَنا علَى السِريِر فَتكُونُ ِلي الْحاجةُ �والِْكالِب، وقَد كَانَ رسولُ اللَِّه 

  . فَأَنسلُّ انِسالال
اق الشيباِني،  سفْيانُ بن عيينةَ، عن أَِبي ِإسححدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال1126َ
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 ِبيةَ، أَنّ النونميم ناٍد، عدِن شِد اللَِّه ببع ناِئِه، قَالَ�عِض ِنسعطٌ ِلبِه ِمرلَيعلَّى وص  : اهأُر
اهور ،اِئضح ِهيو :اِئضح ِهيو هضعب لَيوٍف عص طٌ ِمنِمر .  

 ِإبراِهيم الزبِرقَانُ، حدثَنا:  ابن اَألصبهاِني، قَالَحدثَنا: ِعٍب، قَالَ حدثَنا ابن مال1127
 يصلِّي علَى خمرِتِه ِفي �كَانَ النِبي : عِن الشيباِني، عن عبِد اللَِّه بِن شداٍد، قَالَت ميمونةُ

  .  جنِبِه، فَِإذَا سجد أَصاب ثَوبه ثَوِبي وأَنا حاِئضمسِجِدِه وأَنا ناِئمةٌ ِإلَى
   

 ِبيلَى أَنَّ النِليلُ عخلف عائشة وهي نائمة، وعلي أنه كان إذا سجد �الد وِتركَانَ ال ي 
  سجد وليست هي بينه وبني القبلة

 وحدثَنا)  ح(ابن وهٍب، عن ماِلٍكأنبا :  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1128َ
وحدثَنا أَبو )  ح(أنبا روح، وعبد الْوهاِب، وعبد اللَِّه بن يوسف، عن ماِلٍك: الصغاِني، قَالَ

ن أَِبي سلَمةَ، عن عاِئشةَ، أَنها  ماِلك، عن أَِبي النضِر، عحدثَنا:  روح، قَالَحدثَنا: أُميةَ، قَالَ
وِل اللَِّه : قَالَتسر يدي نيب امأَن تكُن� تضِني فَقَبزغَم دجلَِتِه، فَِإذَا سِفي ِقب اليِرجو 

ا، قَالَتمهتددم ِإذَا قَامو ،لَياِب: ِرجصا مِفيه سِئٍذ لَيموي وتيالْبويح .  
 الْمعتِمر، حدثَنا:  عاِصم بن النضِر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال1129َ

 عبيد اللَِّه، عن أَِبي النضِر، عن أَِبي سلَمةَ بِن عبِد الرحمِن، عن عاِئشةَ، أَنها حدثَنا: قَالَ
 وهو يصلِّي ِمن اللَّيِل، فَِإذَا أَراد �كُنت أَكُونُ ناِئمةً وِرجالي بين يدي رسوِل اللَِّه : الَتقَ

دجا فَسمهتضفَقَب لَيِرج برض دجسأَنْ ي .  
ر بني يدي من خلف اإلمام مل الدِليلُ علَى أَنَّ اِإلمام سترةٌ ِلمن خلْفَه، وأن احلمار إذا م

  تقطع عليهم الصالة
 سفْيانُ بن عيينةَ، عِن الزهِري، حدثَنا:  حدثَنا شعيب بن عمٍرو الدمشِقي، قَال1130َ

 �ا والْفَضلُ يوم عرفَةَ والنِبي كُنت أَن: عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه، أَنه سِمع ابن عباٍس، يقُولُ
 فَلَم ،عترا تاهكْنرتا، وهنا علْنزفَن فِض الصعلَى با عنرراٍن، فَملَى أَتع نحناِس ولِّي ِبالنصي

 ِبيا النقُلْ لَنئًا�ييش  .  
أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه، عِن ابِن : ى، قَالَ حدثَنا يونس بن عبِد اَألعل1131َ

أَقْبلْت راِكبا علَى ِحماٍر، وأَنا يومِئٍذ قَد ناهزت : ِشهاٍب، عن عبيِد اللَِّه، عِن ابِن عباٍس، قَالَ
ت بين يدي بعِض الصف، فَنزلْت وأَرسلْت  يصلِّي ِبالناِس ِبِمنى، فَمرر�الْحلُم ورسولُ اللَِّه 
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دأَح لَيع ذَِلك ِكرني فَلَم فِفي الص لْتخفَد ،عترت ارالِْحم .  
  عبد الرزاِق، عن معمٍر، عِنحدثَنا:  حدثَنا السلَِمي، ومحمد بن مِهلٍّ، قَاال1132

 ِفي حجِة الْوداِع أَو �ِجئْت النِبي : الزهِري، عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه، عِن ابِن عباٍس، قَالَ
نها، ثُم يوم الْفَتِح وهو يصلِّي أَنا والْفَضلُ مرتِدفَاِن علَى أَتاٍن، فَقَطَعنا الصف فَنزلْنا ع: قَالَ

مهالتص قْطَعت لَم ِديِهمأَي نيب رمانُ تاَألتو فا الصلْنصو .  
أَخبرِني يونس، عِن ابِن : أنبا ابن وهٍب قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1133َ

ِجئْت راِكبا علَى أَتاٍن وقَد ناهزت : لَِّه، عِن ابِن عباٍس، قَالَِشهاٍب، عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد ال
 ِبيفَِإذَا الن ،لُمالْح� ثُم ،فِض الصعب يدي نياِن بلَى اَألتع تى، فَِسراِس ِبِمنلِّي ِبالنصي 

م فِفي الص لْتخدا وهلْتسفَأَر لْتزنسونِديِث يِفي ح ،دأَح لَيع ذَِلك ِكرني اِس فَلَمالن ع :
  . ِفي حجِة الْوداِع أَو يوِم فَتٍح: ِبِمنى ِفي حجِة الْوداِع، وِفي حِديِث معمٍر

  بيانُ ِمقْداِر وقُوِف اِإلماِم ِمن الِْقبلَِة والتقَرِب ِمن السترِة
 عبد حدثَنا:  أَبو أَيوب، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن اَألشعِث الدمشِقي، قَال1134َ

 عبد الْعِزيِز بن أَِبي حدثَنا:  الْمعلَّى بن منصوٍر، قَالَحدثَنا: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح(الْعِزيِز
 وبين الِْجداِر �كَانَ بين مصلَّى النِبي : أَخبرِني أَِبي، عن سهِل بِن سعٍد، قَالَ: حاِزٍم، قَالَ
  . ممر الشاِة
يٍد  أَبو عاِصٍم، عن يِزيد بِن أَِبي عبحدثَنا:  حدثَنا ابن الْجنيِد، وأَبو أُميةَ، قَاال1135

 وبين الْحاِئِط قَدر ما �كَانَ بين ِمنبِر رسوِل اللَِّه : مولَى سلَمةَ، عن سلَمةَ بِن اَألكْوِع، قَالَ
  . تمر الشاةُ
يٍد، عن  مكِّي، عن يِزيد بِن أَِبي عبحدثَنا:  حدثَنا الْميموِني أَبو الْحسِن، قَال1136َ
كَانَ ِجدار الْمسِجِد ِعند الِْمنبِر، ما كَادِت الشاةُ تجوزها، رواه حماد بن : سلَمةَ، قَالَ

هِمن مةَ، أَتدعسم .  
   

  باب ِفي النهِي عن منِع النساِء ِإذَا أَردنَ الْخروج ِإلَى الْمسِجِد 
  ن املساجد متطيبات، والدليل علي أن حضورهن اجلماعة علي االختياروعن إتيا
 سفْيانُ بن عيينةَ، عِن الزهِري، عن حدثَنا:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1137َ

 ِبيِن النأَِبيِه، ع ناِلٍم، عكُ:  قَالَ�سدأَح تأْذَنتا، ِإذَا اسهعنمِجِد فَال يسِإلَى الْم هأَترام م
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  . ِباللَّيِل: يعِني
 سفْيانُ، حدثَنا:  عِلي بن الْمِديِني، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال1138َ

ِإذَا استأْذَنت أَحدكُم امرأَته :  قَالَ�يِه، أَنّ النِبي حِفظْناه ِمن الزهِري، عن ساِلٍم، عن أَِب: قَالَ
 الزهِري، عن ساِلٍم، حدثَنا: وحدثَنا سفْيانُ مرةً أُخرى، قَالَ: ِإلَى الْمسِجِد فَال يمنعها، قَالَ

 ِبيِن النأَِبيِه، ع نع� .   
1139ا السثَندقَالَ ح ،ا: لَِميثَنداِق، قَالَحزالر دبع  : نع ،ِريهِن الزع ،رمعأنبا م

ال تمنعوا ِإماَء اللَِّه أَنْ يصلِّني ِفي الْمسِجِد، : �قَالَ رسولُ اللَِّه : ساِلٍم، عِن ابِن عمر، قَالَ
ِن عِد اللَِّه ببِلع نفَقَالَ ابرقَالَ: م ،نهعنما لَناللَِّه ِإنقَالَ: وا، وِديدا شبس هبفَس : ثُكدحأَن

 ِبيِن النِديِث عِبالْح�نهعنما لَنقُولُ ِإنتو ، .  
 اللَّيثُ، ثَناحد:  حجاج بن محمٍد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال1140َ

أَخبرِني ساِلم بن عبِد اللَِّه، أَنه سِمع عبد اللَِّه بن عمر، : عن عقَيٍل، عِن ابِن ِشهاٍب، قَالَ
يها، فَقَالَ ال تمنعوا ِنساَءكُم الْمساِجد ِإذَا استأْذَنكُم ِإلَ:  يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : يقُولُ

  . لَنمنعهن، فَأَقْبلَ عبد اللَِّه بن عمر ِحني قَالَ ذَِلك فَسبه: ِباللُ بن عبِد اللَِّه
 سِعيد بن أَِبي أَيوب، حدثَنا:  الْمقِْرئ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا ابن أَِبي مسرةَ، قَال1141َ

: ثَِني كَعب بن علْقَمةَ، عن ِبالِل بِن عبِد اللَِّه بِن عمر بِن الْخطَّاِب، عن أَِبيِه، قَالَحد: قَالَ
فَقَالَ : ال تمنعوا النساَء حظُوظَهن ِمن الْمسِجِد ِإذَا استأْذَنكُم، قَالَ: �قَالَ رسولُ اللَِّه 

  . َألمنعهن: ، وتقُولُ�قَالَ رسولُ اللَِّه : أَقُولُ: منعهن، فَقَالَ لَه عبد اللَِّهواللَِّه لَن: ِباللٌ
)  ح(أنبا سفْيانُ:  عبد الرزاِق، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن يوسف السلَِمي، قَال1142َ

 سفْيانُ، عِن اَألعمِش، عن مجاِهٍد، حدثَناقَالَ : ثَنا الِْفرياِبي، قَالَحد: وحدثَنا الْغزي، قَالَ
ائْذَنوا ِللنساِء ِباللَّيِل ِإلَى الْمساِجِد، فَقَالَ ابن : �قَالَ رسولُ اللَِّه : أَنَّ عبد اللَِّه بن عمر، قَالَ

قَالَ : فَعلَ اللَّه ِبك وفَعلَ أَتسمعِني أَقُولُ:  لَهن يتِخذْنَ ذَِلك دغَال، فَقَالَال نأْذَنُ: ِلعبِد اللَِّه
 حدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا: ال، حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ: ، وتقُولُ أَنت�رسولُ اللَِّه 

 عثْمانُ بن أَِبي حدثَنا: ِإسناِدِه ِبمعناه، حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَشعبةُ، عِن اَألعمِش، ِب
 جِرير، وأَبو معاِويةَ، عِن اَألعمِش، عن مجاِهٍد، ِبِإسناِدِه ِبِمثِْل معناه حدثَنا: شيبةَ، قَالَ
هِمن دوأَجو .  
1143دِبيٍب، قَالَ حح نب سونا يا: ثَنثَندقَالَح ،داوو دا:  أَبثَندح ،اِئيوتسالد امِهش 
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 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن اباٍر، عِن ِدينِرو بمع نقَالَ�ع  : ،ِجدسالْم أِْتنياَء أَنْ يسوا النعنمال ت
هناللَّ: فَقَالَ ابورمع نفَقَالَ اب ،نهعنما لَنوِل اللَِّه : ِه إنسر نع ثُكدذَا�أُحقُولُ هتو ، .  

 حدثَنا: وحدثَنا عباس الدوِري، قَالَ)  ح( مكِّيحدثَنا:  حدثَنا أَبو اَألزهِر، قَال1144َ
 عبيد اللَِّه بن موسى حدثَنا: و أُميةَ، وأَبو الْعباِس الْغزي، قَاالوحدثَنا أَب)  ح(أَبو عاِصٍم

قَالَ رسولُ : كُلُّهم، عن حنظَلَةَ بِن أَِبي سفْيانَ، عن ساِلِم بِن عبِد اللَِّه، عِن ابِن عمر، قَالَ
  . كُم ِإلَى الْمسِجِد ِباللَّيِل فَأْذَنوا لَهنِإذَا استأْذَنكُم ِنساؤ: �اللَِّه 

 حماد بن حدثَنا:  سلَيمانُ بن حرٍب، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال1145َ
ال تمنعوا ِإماَء اللَِّه : �ِه قَالَ رسولُ اللَّ: زيٍد، عن أَيوب، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ

  . مساِجد اللَِّه
:  يحيى بن سِعيٍد، عِن ابِن عجالنَ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَال1146َ

نيز نِعيٍد، عِن سِر بسب نع ،جِن اَألشِد اللَِّه ببع نب ركَيثَِني بدِن حِد اللَِّه ببأَِة عرام ب
 ِبيِن النوٍد، ععسا:  قَالَ�مبطَي سماَء فَال تالِْعش اكُندِإح تِهدِإذَا ش .  

:  أَبو رجاٍء الْبغالِني، قَالَحدثَنا:  حدثَنا بصِري بن زكَِريا الْبلِْخي ِبمكَّةَ، قَال1147َ
داحثَن بنيز نِعيٍد، عِن سِر بسب نِد اللَِّه، عبِن عِر بكَيب نفٍَر، ععِن أَِبي جِن ابثُ، عاللَّي 

 ِبيِة، أَنّ النا:  قَالَ�الثَّقَِفيبطَي نبقْرِجِد فَال تسِإلَى الْم اكُندِإح تجرِإذَا خ .  
1148ونا يثَندٍرو، قَالُوا حمع نب بيعشٍر، وصن نانُ بدعسلَى، وِد اَألعبع نب س :

لَو : سِمعت عاِئشةَ، تقُولُ:  سفْيانُ بن عيينةَ، عن يحيى بِن سِعيٍد، عن عمرةَ، قَالَتحدثَنا
 بعده لَمنعهن الْمسِجد كَما مِنعت ِنساُء بِني ِإسراِئيلَ،  ما أَحدثَ النساُء�رأَى رسولُ اللَِّه 

  . نعم: يا هِذِه، ومِنعت ِنساُء بِني ِإسراِئيلَ؟ قَالَت: قُلْت: قَالَ
 املشدود بيانُ ِإباحِة الصالِة ِفي الثَّوِب الْواِحِد، ويف الثوب بني االثنني، ويف اإلزار الضيق

  طرفه علي الرقبة
 أَبو يحيى الِْحماِني، عن طَلْحةَ بِن حدثَنا:  حدثَنا الْحسن بن عِلي الْعاِمِري، قَال1149َ

 ِبيةَ، أَنّ الناِئشع نةَ، عبتِن عِد اللَِّه ببِن عِد اللَِّه بيبع نى، عيحلَّى ِفي�ياِحٍد  صٍب وثَو 
  . جاِنب علَيِه وجاِنب علَى عاِئشةَ

1150ِريِن الثَّواِق، عزِد الربع نع ،ِريبالد اقحا ِإسثَنداِعيلَ )  ح( حمو ِإسا أَبثَندحو
انُ، عن طَلْحةَ بِن يحيى، عن عبيِد اللَِّه  سفْيحدثَنا:  أَبو حذَيفَةَ، قَالَحدثَنا: الترِمِذي، قَالَ
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ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عبتِن عِد اللَِّه ببِن عولُ اللَِّه : بسِذِه �كَانَ ره طٌ ِمنِه ِمرلَيعلِّي وصي 
: أَكِْسيةٌ سود، والْمرحالت: لِْمرطُوا: الْمرحالِت وعلَي بعضه، قَالَ عبد الرزاِق ِفي حِديِثِه

  . الْمخطَّطَةُ 
 سفْيانُ، حدثَنا:  وِكيع، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن محمِد بِن أَِبي رجاٍء، قَال1151َ

لَ عاِقِدي أُزِرِهم ِفي أَعناِقِهم ِمن لَقَد رأَيت الرجا: عن أَِبي حاِزٍم، عن سهِل بِن سعٍد، قَالَ
  . �ِضيِق اُألزِر خلْف رسوِل اللَِّه 

:  سفْيانُ، عن أَِبي حاِزٍم، قَالَحدثَنا:  الِْفرياِبي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الْغزي، قَال1152َ
 أُزرهم علَى أَعناِقِهم ِمثْلَ �ِرجاال يصلُّونَ مع النِبي لَقَد رأَيت : أنبا سهلُ بن سعٍد، قَالَ

  . ال ترفَعن رُءوسكُن حتى يستِوي الرجالُ جلُوسا: الصبياِن، وكَانَ يقُولُ ِللنساِء
 سفْيانُ، عن أَِبي حدثَنا: وسى، قَالَ عبيد اللَِّه بن محدثَنا:  حدثَنا الْغزي، قَال1153َ

 ِفي أُزٍر قَد عقَدناها علَى �كُنا نصلِّي مع رسوِل اللَِّه : حاِزٍم، عن سهِل بِن سعٍد، قَالَ
  . عواِتِقنا
   

ِقِه منه شيء، واشتمال الثوب بيانُ حظِْر الصالِة ِفي الثَّوِب الْواِحِد ِإذَا لَم يكُن علَى عاِت
  علي املنكب الواحد وأحد منكبيه بادي

 ابن عيينةَ، عن أَِبي الزناِد، عِن حدثَنا:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1154َ
 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نِج، عرقَالَ�اَألع  :كُمدلِّ أَحصلَى ال يع ساِحِد لَيِب الْوِفي الثَّو 

  . عاِتقَيِه ِمنه شيٌء
 سفْيانُ، عن حدثَنا:  الْحميِدي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ الترِمِذي، قَال1155َ

ال يصلِّين أَحدكُم ِفي الثَّوِب :  قَالَ�ي أَِبي الزناِد، عِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ النِب
  . الْواِحِد لَيس علَى عاِتقَيِه ِمنه شيٌء

 حدثَنا: أنبا شعيب، قَالَ:  أَبو الْيماِن، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن حيويِه، قَال1156َ
رِن اَألعاِد، عنو الزةَ، قَالَأَبريرأَِبي ه نولُ اللَِّه : ِج، عسِفي : �قَالَ ر كُمدلِّ أَحصال ي

  . الثَّوِب الْواِحِد لَيس علَى عاِتقَيِه شيٌء
وحدثَنا )  ح(أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1157َ

 الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن أَِبي الزناِد، عِن اَألعرِج، عن أَِبي حدثَنا:  ِإسماِعيلَ الترِمِذي، قَالَأَبو
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 ِبيةَ، أَنّ النريرٌء، �هيش هِجِه ِمنلَى فَرع ساِحِد لَيِب الْولُ ِفي الثَّوجالر ِبيتحى أَنْ يهن 
عِهوِد ِشقَّيلَى أَحاِحِد عِب الْولُ ِبالثَّوجِملَ الرتشأَنْ ي ن .  

وحدثَنا )  ح(أنبا ابن وهٍب، أن مالكا أخربه:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1158َ
 نهى � أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، أَنّ النِبي  الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عنحدثَنا: أَبو ِإسماِعيلَ، قَالَ

  . أَنْ يشتِملَ الصماَء، وأَنْ يحتِبي ِفي ثَوٍب واِحٍد كَاِشفًا عن فَرِجِه
ن واجداً بيانُ ِإباحِة الصالِة ِفي الثَّوِب الْواِحِد الْمتوشِح ِبِه ِإذَا اشتملَ ِبِه املصلي وإن كا

  لثوب آخر وألكثر منه، 
  وإباحة الصالة يف النعلني

 وِكيع، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، عن حدثَنا:  حدثَنا ابن أَِبي رجاٍء، قَال1159َ
صلِّي ِفي ثَوٍب واِحٍد  ِفي بيِت أُم سلَمةَ ي�رأَيت رسولَ اللَِّه : عمر بِن أَِبي سلَمةَ، قَالَ

  . متوشحا واِضعا طَرفَيِه علَى عاِتقَيِه
 سفْيانُ، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، حدثَنا:  حدثَنا عبد الرحمِن بن ِبشٍر، قَال1160َ

 يصلِّي ِفي ثَوٍب واِحٍد مشتِمال ِبِه، حدثَنا أَبو � رأَيت النِبي: عن عمر بِن أَِبي سلَمةَ، قَالَ
 عبيد اللَِّه بن موسى، عن ِهشاٍم، ِبِإسناِدِه، ِبِمثِْل حِديِث وِكيٍع، حدثَنا ابن حدثَنا: أُميةَ، قَالَ

وحدثَنا ابن أَِبي التماِم الْعسقَالِني، )  ح(أنبا معمر:  عبد الرزاِق، قَالَحدثَنا: الصغاِني، قَالَ
: وحدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ)  ح( شعبةُحدثَنا:  آدم بن أَِبي ِإياٍس، قَالَحدثَنا: قَالَ

مخاِلفًا : بِن عروةَ، عن أَِبيِه، نحوه، وقَالَ ماِلكأنبا ابن وهٍب، عن ماِلٍك كُلُّهم، عن ِهشاِم 
  . بين طَرفَيِه
 حدثَنا محمد بن عبِد الْوهاِب بِن أَِبي التماِم الْعسقَالِني ِفي مقِْدمِتي الثَّاِلثَِة 1161

وحدثَنا محمد بن عاِمٍر الرمِلي، وأَبو أُميةَ، )  ح(اٍس آدم بن أَِبي ِإيحدثَنا: عسقَالنَ، قَالَ
أَخبرِني اللَّيثُ بن سعٍد، عن يحيى بِن :  يحيى بن ِإسحاق السالَِحيِني، قَالَحدثَنا: قَاال

نٍف، عينِن حِل بهِن سةَ بامأَِبي أُم نِعيٍد، عةَ، قَالَسلَمِن أَِبي سب رمع  : ِبيالن تأَير� 
مآد ادِه، زفَيطَر نيب الَفخ اِحٍد قَدٍب ولِّي ِفي ثَوصِه: يلَى ِشقَّيع .  

: ي، قَالَوحدثَنا أَبو الْعباِس الْغز)  ح( وِكيعحدثَنا:  حدثَنا ابن أَِبي رجاٍء، قَال1162َ
رأَيت رسولَ :  سفْيانُ بن عيينةَ، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَحدثَنا:  قَِبيصةُ، قَاالحدثَنا
  .  يصلِّي ِفي ثَوٍب واِحٍد متوشحا ِبِه�اللَِّه 



com.wordpress.masgunku.www  
 

276 

وحدثَِني أُسامةُ بن : ا ابن وهٍب، قَالَأنب:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1163َ
 يصلِّي ِفي ثَوٍب �زيٍد، وعمرو بن الْحاِرِث، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، أَنه رأَى رسولَ اللَِّه 

جلَى الِْمشع هبثَوِه واِتقَيلَى عِه عفَيطَر نياِلفًا بخاِحٍد مِبو .  
أنبا شعبةُ، :  النضر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا سِعيد بن مسعوٍد الْمروِزي ِبمرو، قَال1164َ

نعم، :  يصلِّي ِفي نعلَيِه؟ قَالَ�سأَلْت أَنس بن ماِلٍك أَكَانَ رسولُ اللَِّه : عن أَِبي مسلَمةَ، قَالَ
 أَبو زيٍد حدثَنا: وحدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ)  ح( أَبو داودحدثَنا:  عمار بن رجاٍء، قَالَحدثَنا

  .  شعبةُ، ِبِإسناِدِه ِمثْلَهحدثَنا: الْهرِوي، قَاال
   

بس املكروه يف الصالة، وإباحة الصالة بيانُ اللِّباِس الْمنِهي ِللرجاِل عن لُبِسِه، وصفة الل
  علي احلصري والبسط واخلمرة، وعلي تنحي ما يشغل املصلي عن القبلة

أنبا محمد بن جعفٍَر، : أنبا ابن أَِبي مريم، قَالَ:  حدثَنا محمد بن حيويِه، قَال1165َ
ن ِإبراِهيم بِن عبِد اللَِّه بِن حنيٍن، عن أَِبيِه، عن عِلي بِن أَِبي أَخبرِني زيد بن أَسلَم، ع: قَالَ

 عن تختِم الذَّهِب، وعن لُبِس الْقَسي، والْمعصفَِر، �نهاِني رسولُ اللَِّه : طَاِلٍب، قَالَ
كُوِع واَءِة ِفي الرِن الِْقرعِم، وفَّدالْموِد وجالس .  

وحدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ )  ح( الْحميِديحدثَنا:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَال1166َ
أَنّ  سفْيانُ، عِن الزهِري، عن عروةَ، عن عاِئشةَ، حدثَنا:  الْحميِدي، قَالَحدثَنا: الصاِئغُ، قَالَ

 ِبيقَالَ�النو ،الما أَعٍة لَهِميصلَّى ِفي خٍم :  صها ِإلَى أَِبي جوا ِبهبِذِه، فَاذْهه المِني أَعلَتغش
 حدثَنا : عثْمانُ بن أَِبي شيبةَ، قَالَحدثَنا: وائْتوِني ِبأَنِبجاِنيٍة، حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ

اِدِه ِمثْلَهنةَ، ِبِإسنييع ناب .  
:  حدثَنا محمد بن مِهلٍّ، ومحمد بن ِإسحاق بِن شبويِه السجِزي مبكة، قَاال1167

صلَّى رسولُ اللَِّه : ةَ، قَالَت عبد الرزاِق، عن معمٍر، عِن الزهِري، عن عروةَ، عن عاِئشحدثَنا
اذْهبوا ِإلَى أَِبي جهِم بِن حذَيفَةَ وائْتوِني :  ِفي خِميصٍة ذَاِت علٍَم، فَلَما قَضى صالته، قَالَ�

  . ِبأَنِبجاِنيٍة، فَِإنها قَد أَلْهتِني آِنفًا عن صالِتي
1168ب اِهيمرا ِإبثَندٍم،  حكْرم نب نسالْحو ،داوو دأَبو ،اِنيرالْح داوو دأَبوٍق، وزرم ن

أنبا يونس، عِن الزهِري، عن عروةَ، عن عاِئشةَ، أَنّ النِبي :  عثْمانُ بن عمر، قَالَحدثَنا: قَالُوا
اذْهبوا ِبهِذِه : خِميصةٌ ذَات أَعالٍم، فَلَما قَضى صالته، قَالَ قَام ِإلَى الصالِة وعلَيِه �
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  . الْخِميصِة ِإلَى أَِبي جهِم بِن حذَيفَةَ وائْتوِني ِبأَنِبجاِنيٍة، فَِإنها أَلْهتِني آِنفًا عن صالِتي
 حدثَنا:  معن، قَالَحدثَنا: ِبي عمر، قَالَأنبا ابن أَ:  حدثَنا ابن شبابانَ، قَال1169َ

 ِبيةَ، أَنّ الناِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورِن عاِم بِهش نع ،اِلكم� ثُم ،لَما عةً لَهِميصخ لَِبس 
ِإني رأَيت : يا رسولَ اللَِّه وِلم؟ قَالَ: الَأَعطَاها أَبا جهٍم وأَخذَ ِمن أَِبي جهٍم أَنِبجاِنيةً لَه، فَقَ

  . علَمها ِفي الصالِة
 وِكيع، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، عن حدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال1170َ
ةَ، قَالَتاِئشع : ِبيكَانَ ِللن�،لَما عةٌ لَهِميصولُ  خسا رطَاهالِة، فَأَعِفي الص لَه ِرضعفَكَانَ ي 

  .  أَبا جهٍم وأَخذَ ِكساًء لَه أَنِبجاِنيا�اللَِّه 
 عبد حدثَنا:  عفَّانُ بن مسِلٍم، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال1171َ

بع ناِرِث، عٍس، قَالَالْوأَن نٍب، عيهِن صِزيِز بِد الْع : اِنبِبِه ج ترتس ةَ قَداِئشِلع امكَانَ ِقر
  . حوِلي ِقرامِك، فَِإنه ال تزالُ تصاِويره تعِرض ِلي ِفي صالِتي: �بيِتها، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

1172م نب اِهيمرا ِإبثَندوٍق، قَالَ حزا: رثَندِريٍرحج نب بهح( و  ( نب سونا يثَندحو
 شعبةُ، عن عبِد الْعِزيِز بِن صهيٍب، عن أَنِس بِن حدثَنا:  أَبو داود، قَاالحدثَنا: حِبيٍب، قَالَ
  . الْحِرير ِفي الدنيا لَم يلْبسه ِفي اآلِخرِةمن لَِبس : �قَالَ رسولُ اللَِّه : ماِلٍك، قَالَ
 حدثَنا عِلي بن الْحسِن بِن الْحر وهو ابن أَشكَاٍب، وابن ِبنِت مطٍَر الْوراِق، 1173

ٍب، عيهِن صِزيِز بِد الْعبع نةَ، علَيع ناِعيلُ بما ِإسثَندٍس، قَالَقَاال، حأَن ولُ اللَِّه : نسى رهن
)  ح( عِلي بن الْجعِدحدثَنا:  أَنْ يتزعفَر الرجلُ، حدثَنا الصغاِني، ومحمد بن شاذَانَ، قَاال�

  .  عِن ابِن علَيةَ، ِبِإسناِدِه نحوه قُراد ِكالهما، عن شعبةَ،حدثَنا: وحدثَنا عباس الدوِري، قَالَ
)  ح( هشيمحدثَنا:  أَسد بن موسى، قَالَحدثَنا:  وحدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَال1174َ

 الْواِرِث ِكالهما، عن عبِد  عبدحدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا: وحدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ
 ِبيٍس، أَنّ النأَن نِزيِز، عاِرِث�الْعِد الْوبلُ، لَفْظُ عجالر فَرعزتى أَنْ يهن  .  

  
 بن  حمادحدثَنا:  سلَيمانُ بن حرٍب، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال1175َ

  . ِللرجاِل:  عِن التزعفُِر، يعِني�نهى النِبي : زيٍد، عن عبِد الْعِزيِز بِن صهيٍب، عن أَنٍس، قَالَ
 يحيى حدثَنا:  حدثَنا قُربزانُ عبد الرحمِن بن محمِد بِن منصوٍر الْبصِري، قَال1176َ

 عبد اللَِّه حدثَنا: وحدثَنا موسى بن ِإسحاق الْقَواس، قَالَ)  ح( عبيد اللَِّهحدثَنا: طَّانُ، قَالَالْقَ
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نَّ ِإ:  قَالَ�حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه : بن نميٍر، قَالَ
الَِّذي يجر ثَوبه ِمن الْخيالِء ال ينظُر اللَّه ِإلَيِه يوم الِْقيامِة، حدثَنا عبد الْمِلِك بن عبِد الْحِميِد 

 عبيد اللَِّه دثَناح:  محمد بن عبيِد اللَِّه أَبو عبِد اللَِّه اَألحدب، قَالَحدثَنا: الْميموِني، قَالَ
ذَا، ِمثْلَهِبه .  
 أَبو عاِصٍم، عن حدثَنا:  حدثَنا أَبو يوسف الْفَاِرِسي، والصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَالُوا1177

ِر، عيأَِبي الْخ نِبيٍب، عِن أَِبي حب ِزيدي نفٍَر، ععِن جِميِد بِد الْحباِمٍر، أَنّ عِن عةَ بقْبع ن
يا رسولَ اللَِّه صلَّيت ِفيِه ثُم :  صلَّى ِفي فَروٍج ِمن حِريٍر، ثُم نزعه فَأَلْقَاه، ِقيلَ�رسولَ اللَِّه 
  . ِإنه ال ينبِغي هذَا ِللْمتِقني : نزعته، قَالَ
1178ع نب سونا يثَندٍب، قَالَ حهِن وِن ابا، عمٍر ِكالهصن نب رحبلَى، وِد اَألعب :

 اللَّيثُ حدثَنا:  يحيى بن ِإسحاق، قَالَحدثَنا: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح(أَخبرِني اللَّيثُ
أُهِدي ِإلَى رسوِل : خيِر، عن عقْبةَ بِن عاِمٍر، قَالَجِميعا، عن يِزيد بِن أَِبي حِبيٍب، عن أَِبي الْ

ما :  فَروج حِريٍر فَلَِبسه، ثُم صلَّى ِفيِه، ثُم نزعه نزعا شِديدا كَأَنه كَاِرها لَه، ثُم قَالَ�اللَِّه 
ب ِبيعا الرثَندح ،ِقنيتذَا ِللْمِغي هبنانَ، قَالَيملَيس ا: نثَندِث، قَالَحاللَّي نب بيعا:  شثَندح 

  . ال ينبِغي هذَا ِللْمتِقني: كَالْكَاِرِه لَه، ثُم قَالَ: اللَّيثُ، ِبِمثِْلِه
: ِن جريٍج، قَالَ حجاج بن محمٍد، عِن ابحدثَنا:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال1179َ

 قُباًء ِمن ِديباٍج أُهِدي �لَِبس النِبي : أَخبرِني أَبو الزبيِر، أَنه سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه، يقُولُ
طَّاِب، فَِقيلَ لَهِن الْخب رملَ ِبِه ِإلَى عسفَأَر ،هِزعنأَنْ ي كشأَو ثُم ،ا قَ: لَهي هتعزا نم كْتشأَو د

كَِرهت شيئًا وأَعطَيتِنيِه : نهاِني عنه ِجبِريلُ، فَجاَء عمر يبِكي، فَقَالَ: ، فَقَالَ�رسولَ اللَِّه 
  .  ِدرهٍملَم أُعِطك ِلتلْبسه ِإنما أَعطَيتك تِبيعه، فَباعه ِبأَلْفَي: فَما ِلي؟ فَقَالَ
 ابن جريٍج، عن أَِبي الزبيِر، حدثَنا:  روح، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو اَألزهِر، قَال1180َ

  .  يوما قُباًء، فَذَكَر ِبِمثِْلِه سواًء�لَِبس النِبي : أَنه سِمع جاِبرا، يقُولُ
1181و دا أَبثَندقَالَ ح ،اِنيرالْح دا: اوثَنداٍدحمح نى بيحح( ي  ( نب ِديها مثَندحو
: عن عبِد الرحمِن بِن اَألصم، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ:  مسدد، قَاالحدثَنا: الْحاِرِث، قَالَ

يا رسولَ اللَِّه بعثْت ِبها ِإلَي وقَد : بٍة سندٍس، فَقَالَ عمر ِإلَى عمر ِبج�بعثَ رسولُ اللَِّه 
ِإني لَم أَبعثْ ِبها ِإلَيك ِلتلْبسها، ِإنما بعثْت ِبها ِإلَيك ِلتنتِفع ِبها، : قُلْت ِفيها ما قُلْت؟ فَقَالَ

مهضعقَالَ با،: وهوكْسِلتمهضعقَالَ با:  وِبه ِفعتنتا وهِبيعِلت .  
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وحدثَنا أَبو ِقالبةَ، )  ح(أنبا شعبةُ: أنبا أَبو النضِر، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال1182َ
ِبي عوٍن، عن أَِبي صاِلٍح يعِني  شعبةُ، قَاال جِميعا عن أَحدثَنا:  ِبشر بن عمر، قَالَحدثَنا: قَالَ

 حلَّةً ِسيراَء، فَبعثَ ِبها ِإلَي �أُهِديت ِلرسوِل اللَِّه : سِمعت عِليا، يقُولُ: الْحنِفي، قَالَ
  . طَرتها بين ِنساِئيِإني لَم أُعِطكَها ِلتلْبسها، فَأَمرِني فَأَ: فَلَِبستها فَرحت ِبها، فَقَالَ

أنبا شعبةُ، عن :  موسى بن داود، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَاال1183
 ِبيأَنّ الن ،ِليع نى عوسِن أَِبي مةَ بدرأَِبي ب نٍب، عِن كُلَياِصِم با�عِن الثِّيى عهِب  ن

الْقَسيِة، والِْميثَرِة الْحمراِء، وعِن التختِم هاهنا وهاهنا، وأَشار ِبالسبابِة والْوسطَى، حدثَنا 
 : شعبةُ، عن عاِصِم بِن كُلَيٍب، قَالَحدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا: يونس بن حِبيٍب، قَالَ

  . ، فَذَكَر الْخاتم فَقَطْ�نهاِني النِبي : سِمعت أَبا بردةَ، سِمع عِليا، يقُولُ
عن عاِصِم :  أَبو عمر الْحوِضي، قَالَحدثَنا:  حدثَِني أَبو اَألحوِص صاِحبنا، قَال1184َ

كُنت ِعند أَِبي موسى فَأَتى عِلي، : دةَ بن أَِبي موسى، قَالَحدثَِني أَبو بر: بِن كُلَيٍب، قَالَ
 أَنْ أَجعلَ خاتِمي ِفي هِذِه وهِذِه، يعِني السبابةَ والْوسطَى، �نهاِني رسولُ اللَِّه : فَقَالَ

يالْقَسِة، وِن الِْميثَراِني عهنو .  
1185ا يثَندِلٍم، قَالَ حسم نب فا: وسثَندقَالَح ،اججا:  حثَندةُحبعا )  ح( شثَندحو

 شعبةُ، عن أَشعثَ وهو حدثَنا: أنبا عثْمانُ بن عمر، قَالَ: محمد بن ِإسحاق الصغاِني، قَالَ
اِرِبيحثَاِء الْمعأَِبي الش ناِزٍب، قَالَابِن عاِء برِن الْبٍن، عقَرِن مِد بيوِن سةَ باِويعم نا : ، عنرأَم

 ِبسبٍع، ونهانا عن سبٍع، أَمرنا ِباتباِع الْجناِئِز، وِعيادِة الْمِريِض، وتشِميِت �رسولُ اللَِّه 
: ونصِر الْمظْلُوِم، وِإبراِر الْمقِْسِم، ورد السالِم، ونهانا عن سبٍعالْعاِطِس، وِإجابِة الداِعي، 

خاتِم الذَّهِب أَو حلْقَِة الذَّهِب، وعن آِنيِة الِْفضِة، ولُبِس الْحِريِر، والديباِج، واِإلستبرِق، 
ِديثُهحو ،يالْقَسِة، والِْميثَرقَالَو ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَندح ،اِحدا وا: مثَندو حأَباٍب، وتو عأَب 

 يحيى حدثَنا:  شعبةُ، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ الصاِئغُ، قَالَحدثَنا: زيٍد، قَاال
حدثَِني معاِويةُ بن سويِد :  زهير، عن أَشعثَ بِن أَِبي الشعثَاِء، قَالَحدثَنا: الَبن أَِبي بكَيٍر، قَ
 ِبسبٍع �أَمرنا رسولُ اللَِّه : دخلْت علَى الْبراِء بِن عاِزٍب فَسِمعته، يقُولُ: بِن مقَرٍن، قَالَ

  . وِإفْشاِء السالِم: فَذَكَر نحوه، وقَالَونهانا عن سبٍع، 
 أَبو داود الْحفَِري، عن سفْيانَ الثَّوِري، عن حدثَنا:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَال1186َ

أَمرنا :  الْبراِء بِن عاِزٍب، قَالَأَشعثَ بِن أَِبي الشعثَاِء، عن معاِويةَ بِن سويِد بِن مقَرٍن، عِن
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أَمرنا ِباتباِع الْجناِئِز، وِعيادِة الْمِريِض، وِإجابِة الداِعي، :  ِبسبٍع ونهانا عن سبٍع�رسولُ اللَِّه 
لْمقِْسِم، ونهانا عِن التختِم وتشِميِت الْعاِطِس، ورد السالِم، ونصِر الْمظْلُوِم، وِإبراِر ا

ِبالذَّهِب، وآِنيِة الِْفضِة، والديباِج، والْحِريِر، واِإلستبرِق، والْقَسي، والْمياِثِر الْحمِر، حدثَنا 
سحاق الشيباِني، عن أَشعثَ بِن أنبا سلَيمانُ أَبو ِإ: أنبا جعفَر بن عوٍن، قَالَ: الصغاِني، قَالَ

 ِبيِني النعٍع، يبس نا عانهنٍع، وبا ِبسنراِء، أَمرِن الْباِدِه، عنثَاِء ِبِإسعأَِبي الش� ذَكَرو ،
  . الْحِديثَ 
أنبا ابن وهٍب، أن مالكا : قَالَ أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، ِفيما قُِرئ علَيِه، 1187

 ماِلك، قَاال جِميعا عن حدثَنا:  روح، قَالَحدثَنا: وحدثَنا عمار بن رجاٍء، قَالَ)  ح(أخربه
من ترتا اشهأَن هتربا أَخهةَ، أَناِئشع نٍد، عمحِن مِن الْقَاِسِم باِفٍع، عا نفَلَم ،اِويرصا تقَةً ِفيهر

يا :  قَام علَى الْباِب، فَلَم يدخلْ فَعرفْت ِفي وجِهِه الْكَراِهيةَ، وقَالَت�رآها رسولُ اللَِّه 
ما بالُ هِذِه : �رسولَ اللَِّه، أَتوب ِإلَى اللَِّه وِإلَى رسوِلِه فَماذَا أَتيت؟ فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

قَِة؟ قَالَترمولُ اللَِّه : النسا، فَقَالَ رِبه دسوتا وهلَيع دقْعا ِلتهتيرتِذِه : �اشه ابحِإنَّ أَص
مقَالُ لَهيونَ، وذَّبعِة يامالِْقي موِر يوقَالَ: الصو ،ملَقْتا خوا ميأَح :تيال ِإنَّ الْب روالَِّذي ِفيِه الص 

  . تدخلُه الْمالِئكَةُ
 سِعيد بن عاِمٍر، عن حدثَنا:  حدثَنا عباس بن محمٍد، مولَى بِن هاِشٍم، قَال1188َ

ةَ، قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نِن الْقَاِسِم، عِن بمحِد الربع نةَ، عبعكَ: ش اِويرصِفيِه ت با ثَوانَ لَن
  . فَجعلْته وساِئد: كَِره ذَِلك قَالَ:  وهو يصلِّي فَنهاِني أَو قَالَ�فَجعلْته بين يدي رسوِل اللَِّه 

بةُ، عن عبِد  شعحدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال1189َ
ةَ، قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نِن الْقَاِسِم، عِن بمحولُ اللَِّه : الرسٍب �كَانَ رلِّي ِإلَى ثَوصي 

  . أَخِري عني هذَا يا عاِئشةُ، فَجعلْناه وساِئد: ممدوٍد ِإلَى سهوٍة لَنا ِفيها تصاِوير، فَقَالَ
وحدثَنا )  ح( شعبةُحدثَنا:  هاِشم بن الْقَاِسِم، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1190َ

:  ِبشر بن عمر، ووهب بن جِريٍر، عن شعبةَ، عن أَِبي التياِح، قَالَحدثَنا: أَبو ِقالبةَ، قَالَ
 سأَن تِمعقُولُساِلٍك، يم نب : ِبيقُولُ َألٍخ ِلي�كَانَ النا، ياِلطُنخلَ :  لَيا فَعٍر، ميما عا أَبي

النغير؟ وكَانَ ِإذَا حضر الصالةَ نضحنا طَرف ِبساٍط لَنا، فَقَام يصلِّي وصلَّينا خلْفَه، حدثَنا 
  .  أَبو داود، عن شعبةَ، ِبنحِوِهحدثَنا: ، قَالَعمار بن رجاٍء
 شعبةُ، ِبِإسناِدِه، حدثَنا:  أَبو الْوِليِد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال1191َ
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  . يِه وصفَّنا خلْفَهوحضرِت الصالةُ فَنضحنا ِبساطًا لَنا، فَصلَّى علَ: قَالَ
 يعلَى بن عبيٍد، عِن اَألعمِش، عن أَِبي حدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَاال1192

لِّي  وهو يص�دخلْت علَى رسوِل اللَِّه : حدثَِني أَبو سِعيٍد، قَالَ: سفْيانَ، عن جاِبٍر، قَالَ
سوني نى بقَالَ ِفيِه ِعيسِصٍري، ولَى حِه: علَيع دجسي .  

وحدثَنا عِلي بن )  ح( يحيى الْقَطَّانُحدثَنا:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن الْبصِري، قَال1193َ
: ا بكَّار الْقَاِضي، ويونس بن حِبيٍب، قَاالوحدثَن)  ح( سِعيد بن عاِمٍرحدثَنا: حرٍب، قَالَ

وحدثَنا )  ح( النضر بن شميٍلحدثَنا: وحدثَنا سِعيد بن مسعوٍد، قَالَ)  ح( أَبو داودحدثَنا
مِد كلهم، عن شعبةَ، عن أَِبي  وهب، وسِعيد بن عاِمٍر، وعبد الصحدثَنا: أَبو ِقالبةَ، قَالَ

 ِبيةَ، أَنّ النونميم ناٍد، عدِن شِد اللَِّه ببع نع ،اِنيبيالش اقحلَى �ِإسلِّي عصكَانَ ي 
  . عن خالَِتِه ميمونةَ: الْخمرِة، قَالَ يحيى الْقَطَّانُ ِفي حِديِثِه

وحدثَنا )  ح(أنبا ابن وهٍب، أن مالكا أخربه:  يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ حدثَنا1194
أنبا ماِلك، عن ِإسحاق بِن عبِد اللَِّه بِن أَِبي :  خاِلد بن مخلٍَد، قَالَحدثَنا: الصغاِني، قَالَ

اِلٍك، أَنَّ جِن مِس بأَن نةَ، عولَ اللَِّه طَلْحسر تعكَةَ دلَيم هتد� ثُم ،هفَأَكَلَ ِمن هتعناٍم صِلطَع 
فَقُمت ِإلَى حِصٍري لَنا قَِد اسود ِمن طُوِل ما لُِبس : قُوموا فَأُصلِّي ِبكُم، قَالَ أَنس: قَالَ

 ِبيالن اِء، فَقَامِبالْم هتحضفَفْ�فَنصا  ولَّى لَنا، فَصاِئنرو ِمن وزجالْعاِئِه، ورو ِمن ِتيمالْيو ،ت
  .  ركْعتيِن، ثُم انصرف�رسولُ اللَِّه 

بيان حظر كفات الشعر والثياب يف الصالة، وتغيري حلية شعر الرجل بالسواد، ووصله 
  شعر املرأة بغريه
أَخبرِني ابن :  اَألعلَى، وبحر بن نصٍر، عِن ابِن وهٍب، قَالَ حدثَنا يونس بن عبِد1195

أُِمرت أَنْ :  قَالَ�جريٍج، عن عبِد اللَِّه بِن طَاوٍس، عن أَِبيِه، عِن ابِن عباٍس، أَنّ رسولَ اللَِّه 
ياب، الْجبهِة واَألنِف، والْيديِن، والركْبتيِن، ال أَكِْفت الشعر وال الثِّ: أَسجد علَى سبٍع

: حدثَِني اللَّيثُ، قَالَ:  أَبو صاِلٍح، قَالَحدثَنا: والْقَدميِن، حدثَِني ِإسحاق الطَّحانُ، قَالَ
  . حدثَِني ابن وهٍب، عِن ابِن جريٍج، ِبِمثِْلِه

أَخبرِني عمرو بن : أنبا ابن وهٍب، قَالَ: نا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ حدث1196َ
 ناللَِّه ب دبأَى عاٍس ربع نأَنَّ اب ،ثَهداٍس حبِن علَى ابوا مبيأَنَّ كُر ،ثَهدا حركَياِرِث، أَنَّ بالْح

 وهلِّي وصاِرِث ياٍس، الْحبِن علَ ِإلَى ابأَقْب فرصا انفَلَم ،هنلَّ عفَح اَءهرو فَقَام ،قُوصعم
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ِإنما مثَلُ هذَا كَمثَِل الَِّذي :  يقُولُ�ِإني سِمعت رسولَ اللَِّه : مالَك وِلرأِْسي، فَقَالَ: فَقَالَ
وفكْتم وهلِّي وصي .  

 يحيى بن سِعيٍد، عن حدثَنا: نا عبد الرحمِن بن محمِد بِن منصوٍر، قَالَ حدث1197َ
 لَعن الْواِشمةَ، والْمستوِشمةَ، �عبيِد اللَِّه بِن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر أَنّ رسولَ اللَِّه 

 يحيى حدثَنا:  محمد بن أَِبي بكَيٍر، قَالَحدثَنا: لَةَ، حدثَنا يوسف، قَالَوالْواِصلَةَ، والْمستوِص
  . بن سِعيٍد ِبِمثِْلِه
 ابن وهٍب، حدثَنا:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، وبحر بن نصٍر الْخوالِني، قَاال1198

أُِتي ِبأَِبي قُحافَةَ يوم فَتِح مكَّةَ : رِني ابن جريٍج، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَأَخب: قَالَ
  . غَيروا هذَا ِبشيٍء، واجتِنبوا السواد : �ورأْسه وِلحيته كَالثَّغامِة بياضا، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

)  ح( الْهيثَم بن جِميٍلحدثَنا: نا يوسف بن مسِلٍم، وابن برٍد اَألنطَاِكي، قَاال حدث1199َ
 زهير، عن أَِبي الزبيِر، عن حدثَنا:  أَبو غَسانَ، قَاالحدثَنا: وحدثَنا ِإسحاق بن سياٍر، قَالَ

 عام أَو يوم الْفَتِح ورأْسه وِلحيته ِمثْلُ � ِبأَِبي قُحافَةَ أَو ِجيَء ِبِه ِإلَى النِبي أُِتي: جاِبٍر، قَالَ
غَيروا هذَا الشيب، حدثَنا أَحمد بن ِإبراِهيم أَبو : الثَّغاِم، أَِو الثَّغامِة، فَأَمر ِبِه ِإلَى ِنساِئِه، وقَالَ

أنبا عبد الْواِرِث، عن أَيوب، :  عبد الرحمِن بن الْمبارِك، قَالَحدثَنا: عِلي الْقُِهستاِني، قَالَ
  . عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، ِبِمثِْل حِديِث ابِن جريٍج

 اِم ِإذَا لَماِإلم عوِم مأْماِم الْمانُ ِقييا ثَاِلثٌ، ووقوف املرأة إذا صلت معها، بمهعم كُني
والدليل علي أن املأموم إذا قام معها آخر ليصلي معها صبيا كان أو رجالً رجع حيت يقوم 
مع اآلخر خلف اإلمام، وال يتحرك اإلمام عن مقامة، وأن االثنان مجاعة صبيا كان مع اإلمام 

  التطوع أي حني كانأو مدركا، وبيان إباحة اجلماعة لصالة 
 حدثَنا:  الْحميِدي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا ِبشر بن موسى، وأَبو ِإسماِعيلَ، قَاال1200
سِمعت أَنس بن ماِلٍك، : حدثَِني ِإسحاق بن عبِد اللَِّه بِن أَِبي طَلْحةَ، قَالَ: سفْيانُ، قَالَ

  .  ِفي بيِتنا وأُمي أُم سلَيٍم خلْفَنا�صلَّيت أَنا ويِتيم لَنا خلْف النِبي : يقُولُ
وحدثَنا أَبو ِقالبةَ، )  ح( شاذَانُحدثَنا:  حدثَنا ِعيسى بن أَحمد الْبلِْخي، قَال1201َ

 شعبةُ، عن عبِد اللَِّه بِن الْمختاِر، عن موسى بِن أَنٍس، حدثَنا:  ِبشر بن عمر، قَاالحدثَنا: قَالَ
 وامرأَةً ِمنا فَجعلَِني عن يِميِنِه، والْمرأَةَ خلْفَنا، �أَمِني رسولُ اللَِّه : عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ
  .  شعبةُ، ِبنحِوِهحدثَنا:  عفَّانُ، قَالَحدثَنا: حدثَنا جعفَر الصاِئغُ، قَالَ
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 ورقَاُء، عن محمِد حدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال1202َ
أَتيت رسولَ اللَِّه : بِن عبِد اللَّهِ ، قَالَبِن الْمنكَِدِر أَو ساِلٍم أَو ِكالهما شك ورقَاُء، عن جاِبِر 

� اِحٍد قَدٍب ولِّي ِفي ثَوصي هتأَيرِميِنِه، وي نلَِني ععاِرِه، فَجسي نع تلِّي فَقُمصي وهو 
رو نع ،اِيِنيدفٍَر الْمعج نب دمحم اهوِه، رفَيطَر نيب الَفخ نكَِدِر، عنِن الْمِد بمحم نقَاَء، ع

كاِبٍر ِبال شج .  
 حدثَنا:  وهب بن جِريٍر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الدِقيِقي، وِإبراِهيم بن مرزوٍق، قَاال1203
بعثَِني الْعباس ِإلَى : ِن ابِن عباٍس، قَالَسِمعت قَيس بن سعٍد يحدثُ، عن عطَاٍء، ع: أَِبي، قَالَ
 ِبيولُ اللَِّه �النسر لَةَ فَقَاماللَّي ِتلْك هعم الَِتي، فَِبتةَ خونميِت ميِفي ب وهو � لِّي ِمنصي 

  . ي ِمن خلِْف ظَهِرِه فَجعلَِني عن يِميِنِهفَتوضأْت، ثُم قُمت عن ِشماِلِه، فَتناولَِن: اللَّيِل، قَالَ
 عبد حدثَنا:  ِإسحاق بن يوسف، قَالَحدثَنا:  حدثَنا سعدانُ بن يِزيد، قَال1204َ

ونميم هالَتى خأَت هاٍس، أَنبِن عِن اباٍح، عبِن أَِبي رطَاِء بع نِلِك، عولُ اللَِّه : ةَ، قَالَالْمسر فَقَام
وقُمت فَتوضأْت، ثُم قُمت عن يساِرِه، :  ِمن اللَّيِل ِإلَى ِسقَاِئِه، فَتوضأَ ثُم قَام يصلِّي، قَالَ�

  . فَأَدارِني ِمن خلِْفِه حتى جعلَِني عن يِميِنِه
1205ح نب سونا يثَندا: ِبيٍب، قَالَ حثَندقَالَح ،داوو دا:  أَبثَندِة، حِغريالْم نانُ بملَيس 

 وما نحن ِإال أَنا وأُمي وخالَِتي أُم �دخلَ علَينا رسولُ اللَِّه : عن ثَاِبٍت، عن أَنٍس، قَالَ
: فَقَالَ رجلٌ: وصلَّى ِبنا ِفي غَيِر وقِْت صالٍة، قَالَ: لَقُوموا ُألصلِّي ِبكُم، قَا: حراٍم، فَقَالَ

جعلَه عن يِميِنِه، فَلَما قَضى صالته دعا لَنا أَهلَ الْبيِت ِبكُلِّ خيٍر : ِلثَاِبٍت فَأَين جعلَ أَنسا؟ قَالَ
 يا رسولَ اللَِّه خويِدمك ادع اللَّه لَه، فَدعا ِلي ِبكُلِّ :ِمن خيِر الدنيا واآلِخرِة، فَقَالَت أُمي

  . اللَّهم أَكِْثر مالَه وولَده وباِرك لَه ِفيِه: خيٍر فَكَانَ آِخر ما دعا، قَالَ
نا عوهرالِة ِإذَا أَخِة ِللصاعمِتظَاِر الْجِك انرِة تاحانُ ِإبيا واجياب أدائها لوقتها بقِْتهو 

وإعادا مع اجلماعة إذا صالها وحده وينويها تطوعاً والترغيب فبأداء صالة املكتوبة يف 
  املسجد إذا فاتته يف اجلماعة

،  شعبةُ، عن بديٍلحدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال1206َ
 ضرب �سِمعت عبد اللَِّه بن الصاِمِت، عن أَِبي ذَر، أَنّ النِبي : عن أَِبي الْعاِليِة الْبراِء، قَالَ

كَيف أَنت ِإذَا بِقيت ِفي قَوٍم يؤخرونَ الصالةَ؟ فَصلِّ الصالةَ ِلوقِْتها، ثُم انهض : فَِخذَه، فَقَالَ
مهعلِّ مفَص قَامت ِجِد ِحنيسِفي الْم تفَِإنْ كُن .  
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 حدثَنا: وحدثَنا عمار، وأَبو أُميةَ، قَاال)  ح( الِْفرياِبيحدثَنا:  حدثَنا الْغزي، قَال1207َ
أَخر عبيد اللَِّه بن : ِني، عن أَِبي الْعاِليِة، قَالَ سفْيانُ، عن أَيوب السخِتياحدثَنا: قَِبيصةُ، قَاال

كَانَ أَِمريا ِمن اُألمراِء يؤخر الصالةَ، فَسأَلْت عبد اللَِّه بن الصاِمِت : ِزياٍد الصالةَ، وقَالَ قَِبيصةُ
 فَضرب فَِخِذي، �سأَلْت خِليِلي أَبا الْقَاِسِم : ، فَقَالَسأَلْت أَبا ذَر: ابن أَِخي أَِبي ذَر، فَقَالَ

صلِّ الصالةَ ِلوقِْتها، فَِإنْ أَدركْت فَصلِّ معهم، وال تقُولُ ِإني صلَّيت فَال أُصلِّي، زاد : فَقَالَ
  . معهم: قَِبيصةُ

 حدثَنا: حدثَِني أَبو غَسانَ الِْمسمِعي، قَالَ: قَالَ حدثَنا مسِلم بن الْحجاِج، 1208
: قُلْت ِلعبِد اللَِّه بِن الصاِمِت: حدثَِني أَِبي، عن مطٍَر، عن أَِبي الْعاِليِة الْبراِء، قَالَ: معاذٌ، قَالَ

فَضرب فَِخِذي ضربا، أَو ضربةً، :  الصالةَ، قَالَنصلِّي يوم الْجمعِة خلْف أُمراَء فَيؤخرونَ
:  فَقَالَ�سأَلْت رسولَ اللَِّه : سأَلْت أَبا ذَر عن ذَِلك فَضرب فَِخِذي، فَقَالَ: أَوجعِني، وقَالَ

 �ذُِكر ِلي أَنَّ نِبي اللَِّه : بد اللَِّهوقَالَ ع: صلُّوا الصالةَ واجعلُوا صالتكُم معهم ناِفلَةً، قَالَ
فَِخذَ أَِبي ذَر برض .  

 شعبةُ، عن أَِبي حدثَنا:  وهب بن جِريٍر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا بكَّار بن قُتيبةَ، قَال1209َ
أَوصاِني خِليِلي أَنْ أُصلِّي : ، عن أَِبي ذَر، قَالَِعمرانَ الْجوِني، عن عبِد اللَِّه بِن الصاِمِت

  . الصالةَ ِلوقِْتها، فَِإذَا أَدركْت اِإلمام وقَد سبقَك فَقَد أَحرزت صالتك وِإال فَِهي لَك ناِفلَةٌ
حدثَِني شعبةُ، عن أَِبي : قَالَ حجاج، حدثَنا:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال1210َ

: الشام، فَقَالَ أَبو ذَر: قَِدم أَبو ذَر، قَالَ: ِعمرانَ الْجوِني، عن عبِد اللَِّه بِن الصاِمِت، قَالَ
ا طَبخت ِقدرا فَأَكِْثر اسمع، وأَِطع ولَو ِلعبٍد مجدِع اَألطْراِف، وِإذَ: أَوصاِني خِليِلي ِبثَالٍث

ماَءها، ثُم انظُر أَهلَ بيٍت ِمن ِجرياِنك فَأَِصبهم ِمنه ِبمعروٍف، وصلِّ الصالةَ ِلوقِْتها، وِإذَا 
  . وجدت اِإلمام قَد صلَّى فَقَد أَحرزت صالتك وِهي لَك ناِفلَةٌ

1211ا يثَنِبيٍب، قَالَ حدح نب سا: ونثَندقَالَح ،داوو دا:  أَبثَندةُ، قَالَحبعِني :  شربأَخ
 �سِمعت عبد اللَِّه بن الصاِمِت يحدثُ، عن أَِبي ذَر، أَنّ النِبي : أَبو ِعمرانَ الْجوِني، قَالَ

  . ُء يؤخرونَ الصالةَ عن مواِقيِتها، وذَكَر حِديثَه ِبهذَاِإنه سيكُونُ أُمرا: قَالَ
أَخبرِني عمرو بن : أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1212َ

 ناِفع بن جبيٍر، وعبد اللَِّه بن أَِبي سلَمةَ الْحاِرِث، أَنَّ الْحِكيم بن عبِد اللَِّه الْقُرِشي حدثَه، أَنَّ
حدثَاه، أَنَّ معاذَ بن عبِد الرحمِن حدثَهما، عن حمرانَ مولَى عثْمانَ بِن عفَّانَ، عن عثْمانَ 
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ضأَ ِللصالِة فَأَسبغَ الْوضوَء، ثُم مشى من تو:  يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : بِن عفَّانَ، قَالَ
هبذَن لَه ِجِد غُِفرسِفي الْم ِة أَواعمالْج عم اِس أَوالن عا مالهِة فَصوبكْتالِة الْمِإلَى الص .  

حدثَه، وحدثَنا أَبو أنبا ابن وهٍب، أن مالكا :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1213َ
 الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عِن ابِن ِشهاٍب، عن أَِبي سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ، حدثَنا: ِإسماِعيلَ، قَالَ
ثَنا جعفَر بن من أَدرك ركْعةً ِمن الصالِة فَقَد أَدرك الصالةَ، حد:  قَالَ�أَنّ رسولَ اللَِّه 

 حماد بن حدثَنا:  الْحجِبي، قَالَحدثَنا: محمٍد الْقَالِنِسي، وتمتام محمد بن غَاِلٍب، قَاال
  .  ماِلك، ِبِإسناِدِه ِمثْلَهحدثَنا: زيٍد، قَالَ

1214ِصيٍف الِْحموع نب دمحا مثَندا: ، قَالَ حثَندِن كَِثٍريحِعيِد بس نانُ بثْمح( ع  (
أَخبرِني أَبو : أنبا شعيب، عِن الزهِري، قَالَ:  أَبو الْيماِن، قَاالحدثَنا: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ

 ِبيأَنّ الن ،هربةَ أَخريرا هةَ، أَنَّ أَبلَما: الَ قَ�سكَهرأَد ةً فَقَدكْعالِة رالص ِمن كرأَد نم .  
وحدثَنا الْميموِني، وأَبو )  ح( أَبو معاِويةَحدثَنا:  حدثَنا سعدانُ بن نصٍر، قَال1215َ
يد اللَِّه بن عمر، عِن الزهِري، عن أَِبي  عبحدثَنا:  محمد بن عبيٍد، قَاالحدثَنا: داود، قَاال

من أَدرك ركْعةً ِمن الصالِة فَقَد أَدرك : �قَالَ رسولُ اللَِّه : سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
  . ركَها كُلَّهافَقَد أَد: الصالةَ، هذَا لَفْظُ أَِبي معاِويةَ، وأَما محمد، قَالَ

أنبا يونس، عِن :  عثْمانُ بن عمر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الْحسن بن مكْرٍم، قَال1216َ
 ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه نةَ، علَمأَِبي س نع ،ِريهقَالَ�الز  : الِة فَقَدالص ةً ِمنكْعر كرأَد نم

  . دركأَ
 حدثَنا:  الْحميِدي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا ِبشر بن موسى، وأَبو ِإسماِعيلَ، قَاال1217
من :  قَالَ� الزهِري، عن أَِبي سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه حدثَنا: سفْيانُ، قَالَ
 ِمن كرالةَأَدالص كرأَد ةً فَقَدكْعالٍة رص .  
 الْوِليد بن مسِلٍم، عِن اَألوزاِعي، عِن حدثَنا:  حدثَنا عِلي بن سهٍل الرمِلي، قَال1218َ

 أَدرك ِمن الصالِة ركْعةً من:  قَالَ�الزهِري، عن أَِبي سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ، عن رسوِل اللَِّه 
ِريهالةَ، قَالَ الزالص كرأَد ةً : فَقَدكْعا رهِمن كرفَِإذَا أَد ،ذَِلك ِة ِمنعمالةَ الْجى أَنَّ صرفَن

  . فَلْيِضف ِإلَيها أُخرى
حدثَنا خطَّاب بن عثْمانَ، :  الْفَوِزي، قَاال حدثَنا أَبو أَيوب الْبهراِني، وأَبو عثْمان1219َ

وأَخبرِني الزهِري، عن أَِبي :  ِإبراِهيم بن أَِبي عبلَةَ، قَالَحدثَنا:  ابن خميٍر، قَالَحدثَنا: قَالَ
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  . أَدرك ركْعةً ِمن الصالِة فَقَد أَدركَهامن : �قَالَ النِبي : سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
الدِليلُ علَى أَنَّ الْمصلِّي ِإذَا صلَّى ِلغيِر الِْقبلَِة وهو علَى يِقٍني أا القبلة مث تبني له وهو يف 

  صالته أنه يبين، وعلي قبول خرب املخرب الواحد
 زهير، عن حدثَنا:  أَبو نعيٍم، قَالَحدثَنا:  وأَبو أُميةَ، قَاال حدثَنا عمار بن رجاٍء،1220

 صلَّى ِقبلَ بيِت الْمقِْدِس ِستةَ عشر شهرا، وكَانَ �أَِبي ِإسحاق، عِن الْبراِء، أَنّ رسولَ اللَِّه 
الْب وحن هلَتكُونَ ِقبأَنْ ت هِجبعي ،مقَو هعلَّى مِر فَصصالةَ الْعا صالهالٍة صلَ صلَّى أَوص هِت، فَِإني

أَشهد ِباللَِّه لَقَد : فَخرج رجلٌ ِممن كَانَ معه فَمر علَى أَهِل مسِجٍد وهم راِكعونَ، فَقَالَ
  .  فَداروا كَما هم ِقبلَ الْبيِت ِقبلَ مكَّةَ،�صلَّيت مع رسوِل اللَِّه 

 الْحسن بن محمِد بِن أَعين، وأَبو جعفٍَر حدثَنا:  حدثَنا سلَيمانُ بن سيٍف، قَال1221َ
 كَانَ أَولَ � رسولَ اللَِّه  أَبو ِإسحاق، عِن الْبراِء، أَنّحدثَنا:  زهير، قَالَحدثَنا: النفَيِلي، قَاال

ريهاِدِه، قَالَ زدلَى أَجلَ عزةَ، نِدينالْم ا قَِدمِت : ميلَ بلَّى ِقبص هأَناِر وصاَألن ِمن الُهوأَخ أَو
ادزا، ِبِمثِْلِه، ورهش رشةَ ععبس ا، أَورهش رشةَ عقِْدِس ِستكَ: الْمِإذْ و مهبجأَع قَد ودهي تان

وا ذَِلككَرِت أَنيلَ الْبِقب ههجلَّى وا واِب، فَلَملُ الِْكتأَهقِْدِس، وِت الْميلِّي ِإلَى بصكَانَ ي .  
براِهيم بن  حدثَنا عباس بن محمٍد الدوِري، وجعفَر بن محمٍد الصاِئغُ، وِإ1222
 أَسد بن حدثَنا: وحدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ)  ح( عفَّانُ بن مسِلٍمحدثَنا: ِديِزيلَ، قَالُوا
صلِّي  كَانَ ي�أنبا ثَاِبت، عن أَنٍس، أَنّ النِبي :  حماد بن سلَمةَ، قَالَحدثَنا: موسى، قَاال

 لَتزقِْدِس فَنِت الْميب وحِلِه{نِإلَى قَو كنلِّيواِء فَلَنمِفي الس ِهكجو قَلُّبى ترن لِّ : قَدفَو
، فَمر رجلٌ ِمن بِني سِلمةَ وهم  ]144سورة البقرة آية [}وجهك شطْر الْمسِجِد الْحراِم

أَال ِإنَّ الِْقبلَةَ قَد حولَت ِإلَى الْكَعبِة، فَمالُوا :  الْفَجِر، وقَد صلُّوا ركْعةً فَنادىركُوع ِفي صالِة
دقَالَ أَسلَِة، والِْقب وحن ما هكَم :كُوعر ما هالُوا كَمفَم .  

ماِم يجعلُ أَولَ صالته هي أول صالته، الدِليلُ علَى أَنَّ ما أَدرك الْمأْموم ِمن صالِة اِإل
  واجياب املشي اليها إذا أقيمت

 حدثَنا:  محمد بن جعفٍَر الْوركَاِني، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الِْبرِتي الْقَاِضي، قَال1223َ
ِريهِن الزٍد، ععس نب اِهيمرو )  ح(ِإبا أَبثَندحقَالَو ،اِنيرالْح داوا: دثَندح نب قُوبعي 

 أَِبي، عِن الزهِري، عن أَِبي سلَمةَ، وسِعيِد بِن الْمسيِب، عن حدثَنا: ِإبراِهيم بِن سعٍد، قَالَ
 ِبيِن النةَ، عريرقَال�أَِبي ه  :الةُ فَال تِت الصونَ، ِإذَا أُِقيمشما توهائْتنَ، ووعسا توهأْت
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 عبد حدثَنا: وعلَيكُم السِكينةُ، فَما أَدركْتم فَصلُّوا وما فَاتكُم فَأَِتموا، حدثَنا السلَِمي، قَالَ
ِن النةَ، عريرأَِبي ه ناٍم، عمه نٍر، عمعم ناِق، عزالر ى، �ِبييحي نب دمحا مثَندِبِمثِْلِه، ح 

 ماِلك، عِن الْعالِء، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ حدثَنا:  عبد الرحمِن بن مهِدي، قَالَحدثَنا: قَالَ
  . ِبِمثِْلِه 

1224،اِنيغالص اقحِإس نب دمحا مثَندا:  قَالَ حثَندقَالَح ،بياَألش نسا:  حثَندح 
)  ح( يِزيد بن هارونَ، أنبا شيبانُ أَبو معاِويةَحدثَناوحدثَنا عباس الدوِري، )  ح(شيبانُ

عن يحيى بِن أَِبي :  شيبانُ، قَالُواحدثَنا: ال أَبو نعيٍم، وعبيد اللَِّه، قَاحدثَناوحدثَنا أَبو أُميةَ، 
 ِإذْ سِمع جلَبةَ �بينما نحن مع رسوِل اللَِّه : كَِثٍري، عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي قَتادةَ، عن أَِبيِه، قَالَ

يا رسولَ اللَِّه استعجلْنا ِإلَى الصالِة، : لُواما شأْنكُم؟ قَا: ِرجاٍل، فَلَما صلَّى دعاهم، فَقَالَ
فَال تفْعلُوا، ِإذَا أَتيتم الصالةَ فَعلَيكُم السِكينةُ، فَما أَدركْتم فَصلُّوا وما سِبقْتم فَأَِتموا، : قَالَ

اِحدو مِديثُهح .  
 ِهشام بن حدثَنا:  عبد اللَِّه بن بكٍْر السهِمي، قَالَدثَناح:  حدثَنا الصغاِني، قَال1225َ

ِإذَا ثُوب ِبالصالِة : �قَالَ رسولُ اللَِّه : حسانَ، عن محمِد بِن ِسِريين، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
ِش عمِلي لَِكنو ،كُمدا أَحهِإلَي عسفَال يقَكبا ساقِْض مو كْترا أَدلِّ مةُ، فَصِكينِه السلَي .  

 الْحسين الْجعِفي، عن زاِئدةَ، عن ِهشاٍم، حدثَنا:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَال1226َ
اِدِه ِمثْلَهنا أَ: ِبِإسلِّ مفَص ،قَارالْوةُ وِكينالس كُملَيعقَكبا ساقِْض مو كْترد .  

  بيانُ النهِي عِن االخِتصاِر ِفي الصالِة، 
  وإجياب االنتصاب والسكون يف الصاله إال لصاحب العذر

وحدثَنا أَبو )  ح( يحيى بن يعلَى بِن الْحاِرِثحدثَنا:  حدثَنا ابن أَِبي الْحنيِن، قَال1227َ
 زاِئدةُ، عن ِهشاٍم، عن محمٍد، عن أَِبي حدثَنا: حدثَنا معاِويةُ بن عمٍرو، قَاال: ميةَ، قَالَأُ

  .  أَنْ يصلِّي الرجلُ مختصرا�نهى رسولُ اللَِّه : هريرةَ، قَالَ
 حسين الْجعِفي، عن زاِئدةَ، عن ِهشاٍم، عن ثَناحد:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَال1228َ

  .  أَنْ يصلِّي الرجلُ مختصرا�نهى رسولُ اللَِّه : محمٍد، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
: بن بكَّاٍر، قَالَ محمد حدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، ومهِدي بن الْحاِرِث، قَاال1229

نهى :  خاِلد بن عبِد اللَِّه، عن ِهشاِم بِن حسانَ، عِن ابِن ِسِريين، عن أَِبي هريرةَ، قَالَحدثَنا
  .  أَنْ يصلِّي الرجلُ مختصرا، ووضع يده علَى خاِصرِتِه�رسولُ اللَِّه 
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 أَبو جعفٍَر حدثَنا:  ِعصام بن سيٍف، قَالَحدثَنا: بو عمر اِإلمام، قَالَ حدثَنا أ1230َ
 أَبو حدثَنا:  خلَف بن الْوِليِد، قَالَحدثَنا: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح(الراِزي، عن قَتادةَ

حم ناٍم، عِهش نفٍَر، ععةَ، قَالَجريرأَِبي ه نع ،ِن ِسِريينِد بولُ اللَِّه : مسا رانهأَنْ �ن 
أَبو جعفٍَرهذَا هو الراِزي، عن ِهشاٍم وهو معروف، : يصلِّي أَحدنا مختصرا، قَالَ أَبو عوانةَ
أَنْ يضع يده ِفي :  ِلقَتادةَ صِحيح واالخِتصار، يقَالُوعن قَتادةَ غَِريب، وأَرجو أَنْ يكُونَ

  . خصِرِه هكَذَا
1231 نى بيحيِلٍم، وسم نب فوسيو ،اِنيفَرعٍد الزمحم نب نسالْح ِليو عا أَبثَندح 

أَخبرِني عثْمانُ بن أَِبي : ٍد، عِن ابِن جريٍج، قَالَ حجاج بن محمحدثَنا: أَِبي طَاِلٍب، قَالُوا
 ِبيأَنّ الن ،هتربةَ أَخاِئشأَنَّ ع ،هربِن أَخمحِد الربع نةَ بلَما سانَ، أَنَّ أَبملَيى �ستح تمي لَم 

 أَبو حدثَنا: نا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، والداِرِمي، قَاالكَانَ كَِثريا ِمن صالِتِه وهو جاِلس، حدثَ
عاِصٍم، عِن ابِن جريٍج، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، ذَكَر الداِرِمي، عن أَِبي عاِصٍم حرفَيِن ِفي الْحِديِث 

  . ِزيادةً
وحدثَنا )  ح( ابن نميٍرحدثَنا:  بن أَحمد، قَاال حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، وِعيسى1232

وحدثَنا ابن أَِبي رجاٍء، )  ح( اَألعمشحدثَنا: حدثَنا محاِضر، قَاال: أَبو داود الْحراِني، قَالَ
حدثَِني : ِن راِفٍع، عن تِميِم بِن طَرفَةَ، قَالَ وِكيع، عِن اَألعمِش، عِن الْمسيِب بحدثَنا: قَالَ

ما ِلي أَراكُم :  ونحن راِفِعي أَيِدينا، فَقَالَ�دخلَ علَينا رسولُ اللَِّه : جاِبر بن سمرةَ، قَالَ
نوا ِفي الصالِة، هذَا لَفْظُ حِديِث راِفِعي أَيِديكُم ِفي الصالِة كَأَنها أَذْناب خيٍل شمٍس؟ اسكُ

ماِلي أَراكُم : خرج علَينا ِبنحِو معناه، ومحاِضر، قَالَ: وِكيٍع، وأَما حِديثُ ابِن نميٍر، فَقَالَ
  . ِعِزين؟
   

ِة ال عاحلَى اِإلبع هلَى أَنالِّ عِر الدبِة الْخضارعانُ ميِم، والترغيب يف طول بتلَى الْح
  القنوت

 سفْيانُ بن حدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، وشعيب بن عمٍرو الدمشِقي، قَاال1233
قَالَ رجلٌ : عيينةَ، عن ِإسماِعيلَ بِن أَِبي خاِلٍد، عن قَيِس بِن أَِبي حاِزٍم، عن أَِبي مسعوٍد، قَالَ

 ِبيِللن� : ِبيا فُالنٌ، فَقَالَ النلُ ِبنطَوا يِح ِممبالِة الصص نع رأَخي َألتِإن� : كُمِإنَّ ِمن
حدثَنا ابن أَِبي منفِِّرين، فَأَيكُم أَم ِللناِس فَلْيخفِّف، فَِإنَّ ِفيهم الضِعيف والْمِريض وذَا الْحاجِة، 
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 وِكيع، عن ِإسماِعيلَ بِن أَِبي خاِلٍد، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، وزاد فَما رأَيته غَِضب حدثَنا: رجاٍء، قَالَ
  . ِفي موِعظَِتِه قَطُّ غَضبه يومِئٍذ، ثُم قَالَ ِبِمثِْلِه 

1234و ،اِنيغا الصثَندقَالُوا ح ،كَّاِئيالْب اقحِإس نب دمحمٍب، ورح نب ِليعو ،ارمع :
:  يعلَى، عن ِإسماِعيلَ بِن أَِبي خاِلٍد، عن قَيِس بِن أَِبي حاِزٍم، عن أَِبي مسعوٍد، قَالَحدثَنا

 ِبيلٌ ِإلَى النجاَء رولَ: ، فَقَالَ�جسا را يِطيلُ ِبنا ياِة ِممدالِة الْغص نع رأَخي َألتاللَِّه، ِإن 
أَيها الناس :  غَضبا ما رأَيته غَِضب قَطُّ أَشد ِمنه، ثُم قَالَ�فَغِضب رسولُ اللَِّه : فُالنٌ، قَالَ

جفَلْي اسالن أَم نفَم ،فِِّريننم كُمِةِإنَّ ِمناجذَا الْحو ِعيفالض فَِإنَّ ِفيكُم ،زو .  
 عمرو بن عثْمانَ بِن حدثَنا:  وِكيع، قَالَحدثَنا:  حدثَنا ابن أَِبي رجاٍء، قَال1235َ

أُم قَومك : �ي قَالَ النِب: موهٍب، عن موسى بِن طَلْحةَ، عن عثْمانَ بِن أَِبي الْعاِص، قَالَ
 فِْسكِلن تلَّيِة، فَِإذَا صاجذَا الْحو ،الْكَِبريو ،ِعيفالض مفَِإنُّ ِفيه ،ِفِهمعالةَ أَضص لِّ ِبِهمصو

ِشئْت فلِّ كَيفَص .  
وحدثَنا )  ح(يد يعلَى، ومحمد، أنبا عبحدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال1236َ
 أَبو نعيٍم، حدثَنا: وحدثَنا حمدانُ بن عِلي، قَالَ)  ح( محمد بِن عبيٍدحدثَنا: عمار، قَالَ

نا ال يأْخذُ علَى زاد عِلي واتِخذْ مؤذِّ.  عمرو بن عثْمانَ، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه ِبمعناهحدثَنا: قَالُوا
  . فَِإذَا صلَّيت ِلنفِْسك فَصلِّ كَيف ِشئْت: اآلذَاِن أَجرا، ولَم يذْكُروا

 عمرو بن حدثَنا:  يحيى الْقَطَّانُ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو سِعيٍد الْبصِري، قَال1237َ
 أَمره � موسى بن طَلْحةَ، أَنَّ عثْمانَ بن أَِبي الْعاِص حدثَه، أَنَّ نِبي اللَِّه حدثَِني: عثْمانَ، قَالَ

من أَم قَوما فَلْيخفِّف، فَِإنَّ ِفيهم الضِعيف، والْكَِبري، والْمِريض، وذَا : أَنْ يؤم قَومه، ثُم قَالَ
ِة، فَِإذَا صاجاَءالْحش فلِّ كَيصفَلْي هدحو كُمدلَّى أَح .  
 شبابةُ، حدثَنا: وحدثَنا عباس، قَالَ)  ح( شاذَانُحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1238َ

حدثَ عثْمانُ : سيِب، قَالَسِمعت سِعيد بن الْم:  شعبةُ، عن عمِرو بِن مرةَ، قَالَحدثَنا: قَاال
  .  ِإذَا أَممت قَوما فَأَِخف ِبِهم الصالةَ�آِخر ما عِهد ِإلَي رسولُ اللَِّه : بن أَِبي الْعاِص، قَالَ

1239،نب دمحمِهلٍّ، وم نب دمحمِهلٍّ، وم نب دمحمو ،لَِميا السثَندا:  قَالُوا حثَندح 
قَالَ : هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ، قَالَ: أنبا معمر، عن هماِم بِن منبٍه، قَالَ: عبد الرزاِق، قَالَ

ِفيِهم الضِعيف ِإذَا أَم أَحدكُم الناس فَلْيخفِِّف الصالةَ، فَِإنَّ ِفيهم الْكَِبري و: �رسولُ اللَِّه 
مهضعقَالَ باَء، وا شلِّ مصفَلْي هدحو ِإنْ قَامو ،ِقيمالس ِفيِهماَء: وا شلْ مطَوفَلْي .  



com.wordpress.masgunku.www  
 

290 

أنبا ابن وهٍب، عن ماِلٍك، عن أَِبي الزناِد، :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1240َ
رِن اَألعولَ اللَِّه عسةَ، أَنّ رريرأَِبي ه نفَِإنَّ :  قَالَ�ِج، ع ،فِّفخفَلْي اسالن كُمدأَح ِإذَا أَم

  . ِفيهم الصِغري، والْكَِبري، والضِعيف، والْمِريض فَِإذَا صلَّى وحده فَلْيطَولْ ما شاَء
)  ح( محمد بن عبِد اللَِّه اَألنصاِريحدثَنا: قَلُوِسي، قَالَ حدثَنا أَبو يوسف ال1241ْ

 سِعيد حدثَنا:  عبد الْوهاِب بن عطَاٍء، قَاالحدثَنا: وحدثَنا أَبو بكِْر بن ِإسحاق الصغاِني، قَالَ
ِإني َألدخلُ ِفي الصالِة وأَنا أُِريد أَنْ :  قَالَ�نٍس، أَنّ النِبي بن أَِبي عروبةَ، عن قَتادةَ، عن أَ

  . أُِطيلَها فَأَسمع بكَاَء الصِبي فَأَتجوز ِفي صالِتي ِمما أَعلَم ِمن وجِد أُمِه ِمن بكَاِئِه
وحدثَنا جعفَر )  ح( عبد السالِم بن مطَهٍردثَناح:  حدثَنا عثْمانُ بن خرزاذَ، قَال1242َ
 حدثَنا:  جعفَر بن سلَيمانَ الضبِعي، قَالَحدثَنا:  عاِصم بن عِلي، قَاالحدثَنا: الصاِئغُ، قَالَ

يسمع بكَاَء الصِبي وهو ِفي الصالِة مع أُمِه  �كَانَ النِبي : ثَاِبت، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ
 ِبيِليلٌ أَنَّ النِة، ِفيِه دِة الْقَِصريورِفيفَِة أَِو السِة الْخورأُ ِبالسقْراِل �فَيِة الطِّوورأُ ِبالسقْركَانَ ي 

   .وأَنه كَانَ يقْرأُ ِفي ركْعٍة سورةً تامةً
 شعبةُ، عن حدثَنا:  غُندر، قَالَحدثَنا:  خلَف، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1243َ

 يجوزهما �كَانَ رسولُ اللَِّه : سِمعت أَنس بن ماِلٍك، قَالَ: عبِد الْعِزيِز بِن صهيِب، قَالَ
عا، يمكِْملُهيالِة: ِنيوالص ِفيفخت .  
:  عبيد اللَِّه يعِني الْقَواِريِري، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، وابن أَِبي الدنيا، قَاال1244

 يجوز � اللَِّه كَانَ رسولُ:  عبد الْعِزيِز، عن أَنٍس، قَالَحدثَنا:  حماد بن زيٍد، قَالَحدثَنا
ِتميالةَ والص .  
 حجاج، عن شعبةَ عن قَتادةَ، عن أَنٍس، حدثَنا:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال1245َ

  .  ِمن أَخف الناِس صالةً ِفي تماٍم�كَانَ رسولُ اللَِّه : قَالَ
1246أَِبي ر نا ابثَنداٍء،  حاجثَندح ،ِكيعا وثَندح ،اِئيوتسالد امِهشةَ، ووبرأَِبي ع ناب 

  .  ِمن أَخف الناِس صالةً ِفي تماٍم�كَانَ رسولُ اللَِّه : عن قَتادةَ، عن أَنٍس، قَالَ
1247كٍْر الْمِن أَِبي بِد بمحم نب دما أَحثَندكَّةَ، قَالَ حِبم ِميا: قَدثَندح ناللَِّه ب دبع 

ما رأَيت أَحدا :  شعبةُ، عن قَتادةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَحدثَنا: أَِبي بكٍْر الْعتِكي، قَالَ
  .  ِفي تماٍم �كَانَ أَوجز صالةً ِمن رسوِل اللَِّه 

1248داٍء، قَالَ حجر نب ارما عا: ثَنثَندقَالَح ،ِفيعا:  الْجثَنداِر، حتخِن الْمةُ، عاِئدز 
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  . �ما صلَّيت مع أَحٍد أَتم صالةً وأَوجز ِمن النِبي : عن أَنٍس، قَالَ
 حدثَنا:  أَِبي، قَالَحدثَنا: ِري بِن عفَيٍر، قَالَ حدثَنا عبيد اللَِّه بن سِعيِد بِن كَِث1249

: حدثَِني شِريك بن عبِد اللَِّه بِن أَِبي نِمٍر، عن أَنِس بِن ماِلٍك،أنه قال: سلَيمانُ بن ِبالٍل، قَالَ
ر ِمن مال أَتالةً وص فاٍم قَطُّ أَخاَء ِإمرو تلَّيا صوِل اللَِّه مكَاَء �سب عمسِإنْ كَانَ لَيو ،

هأُم نفْتافَةَ أَنْ تخم فِّفخفَي ِبيالص .  
 حماد بن سلَمةَ، حدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال1250َ

 ِفي تماٍم، �ا صلَّيت خلْف أَحٍد أَخف صالةً ِمن رسوِل اللَِّه م: عن ثَاِبٍت، عن أَنٍس، قَالَ
  . وكَانت صالةُ أَِبي بكٍْر متقَاِربةً، فَلَما كَانَ عمر مد ِفي الْفَجِر

   
بيِه وللركوع ولرفع رأسه من بيانُ رفِْع الْيديِن ِفي افِْتتاِح الصالِة قَبلَ التكِْبِري ِبِحذَاِء منِك

  الركوع، وأنه يرفع بني السجدتني
 حدثَنا عبد اللَِّه بن أَيوب الْمخرِمي، وسعدانُ بن نصٍر، وشعيب بن عمٍرو ِفي 1251
رأَيت رسولَ : ساِلٍم، عن أَِبيِه، قَالَ سفْيانُ بن عيينةَ، عِن الزهِري، عن حدثَنا: آخِرين، قَالُوا

حذْو منِكبيِه، وِإذَا أَراد :  ِإذَا افْتتح الصالةَ رفَع يديِه حتى يحاِذي ِبِهما، وقَالَ بعضهم�اللَِّه 
هفَعركُوِع، ال يالر ِمن هأْسر فَعرا يم دعبو كَعرأَنْ يمهضعقَالَ با، وم : نيب فَعرال يو

: السجدتيِن، والْمعنى واِحد، حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، عِن الشاِفِعي، عِن ابِن عيينةَ، ِبنحِوِه
 سفْيانُ، حدثَنا:  عِلي، قَالَحدثَنا: وال يفْعلُ ذَِلك بين السجدتيِن، حدثَِني أَبو داود، قَالَ

 ِبِمثِْلِه، حدثَنا الصاِئغُ �رأَيت رسولَ اللَِّه :  الزهِري، أَخبرِني ساِلم، عن أَِبيِه، قَالَحدثَنا
أَخبرِني ساِلم، عن : ِن الزهِري، قَالَ سفْيانُ، عحدثَنا:  الْحميِدي، قَالَحدثَنا: ِبمكَّةَ، قَالَ
  .  ِمثْلَه�رأَيت رسولَ اللَِّه : أَِبيِه، قَالَ

 الشاِفِعي، أن مالكا، أَخبره، عِن ابِن ِشهاٍب، عن حدثَنا:  حدثَنا الرِبيع، قَال1252َ
 ِبيأَِبيِه، أَنّ الن ناِلٍم، عكَا�س  هأْسر فَعِإذَا رِه، ويِكبنم ذْوِه حيدي فَعالةَ رالص حتنَ ِإذَا افْت

  . ِمن الركُوِع رفَعهما، وكَانَ ال يفْعلُ ذَِلك ِفي السجوِد
أَخبرِني ابن : قَالَأنبا عبد الرزاِق، :  حدثَنا ِإسحاق بن ِإبراِهيم الصنعاِني، قَال1253َ
 ِإذَا �كَانَ رسولُ اللَِّه : حدثَِني ابن ِشهاٍب، عن ساِلٍم، أَنَّ ابن عمر كَانَ يقُولُ: جريٍج، قَالَ

 يركَع فَعلَ ِمثْلَ قَام ِإلَى الصالِة رفَع يديِه حتى تكُونا حذْو منِكبيِه، ثُم كَبر، وِإذَا أَراد أَنْ
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ذَِلك، وِإذَا رفَع ِمن الركُوِع فَعلَ ِمثْلَ ذَِلك، وال يفْعلُه ِحني يرفَع رأْسه ِمن السجوِد، حدثَنا 
ِن ِشهاٍب،  اللَّيثُ، عن عقَيٍل، عِن ابحدثَنا:  حجاج، قَالَحدثَنا: يوسف بن مسِلٍم، قَالَ

  . رفَع يديِه ثُم كَبر: ِبِإسناِدِه ِبنحِوِه وِفيِه
1254 ،امِريِد الْفَحالْو نب دمأَحو ،اِفِريِن سب اقحِإس نى بيحٍد يمحو ما أَبثَندح 

بارِك، عن يونس، ومعمٍر، وعبيِد اللَِّه بِن عمر، أنبا ابن الْم:  زكَِريا بن عِدي، قَالَحدثَنا: قَاال
 ِبيِن النع ،رمِن عِن اباِلٍم، عس نع ،ِريهِن الزةَ، عفْصِن أَِبي حِد بمحمو� فَعركَانَ ي هأَن 

ع رأْسه ِمن الركُوِع، وال يفْعلُ ذَِلك بين يديِه ِإذَا افْتتح الصالةَ، وِإذَا ركَع، وِإذَا رفَ
  . السجدتيِن

   
  ِذكْر اَألخباِر الْمتضادِة ِللْباِب الَِّذي قَبلَه ِفي رفِْع الْيدين، 

  وأن رفع اليدين بعد التكبري حبذاء االذنني، 
  واخلرب الذي يدل على أا على اإلباحة

 لَيثُ بن سعٍد، عن حدثَنا:  حجاج، قَالَحدثَنا: نا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ حدث1255َ
أَخبرِني أَبو بكِْر بن عبِد الرحمِن بِن الْحاِرِث، أَنه سِمع أَبا : عقَيٍل، عِن ابِن ِشهاٍب، أنه قال

 ِإذَا قَام ِإلَى الصالِة يكَبر ِحني يقُوم، ثُم يكَبر ِحني يركَع، � اللَِّه كَانَ رسولُ: هريرةَ يقُولُ
ربنا ولَك : سِمع اللَّه ِلمن حِمده ِحني يرفَع صلْبه ِمن الركْعِة، ثُم يقُولُ وهو قَاِئم: ثُم يقُولُ

ركَبي ثُم ،دمالِة الْحِفي الص لُ ذَِلكفْعي ثُم ،هأْسر فَعري ِحني ركَبي ا، ثُماِجدِوي سهي ِحني 
  . كُلِّها حتى يقِْضيها، ويكَبر ِحني يقُوم ِمن الثِّنتيِن ِمن الْجلُوِس

1256رالْح داوو دأَبو ،وِريالد اسبا عثَندقَاال ح ،ا: اِنيثَندِن حب اِهيمرِإب نب قُوبعي 
 أَِبي، عن صاِلٍح، عِن ابِن ِشهاٍب، أَنَّ أَبا بكِْر بِن عبِد الرحمِن أَخبره، أَنه حدثَنا: سعٍد، قَالَ

ام ِإلَى الصالِة يكَبر ِحني يقُوم، فَذَكَر ِمثْلَه،  ِإذَا قَ�كَانَ رسولُ اللَِّه : سِمع أَبا هريرةَ، يقُولُ
 حدثَنا: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح( عِلي بن عياٍشحدثَنا: حدثَنا يِزيد بن عبِد الصمِد، قَالَ

  .  ِبحِديِثِه ِفيِهأنبا شعيب، عِن الزهِري،: أَبو الْيماِن، قَاال
: أنبا عبد الرزاِق، عِن ابِن جريٍج، قَالَ:  حدثَنا ِإسحاق بن ِإبراِهيم الدبِري، قَال1257َ

رسولُ كَانَ : أَخبرِني ابن ِشهاٍب، عن أَِبي بكِْر بِن عبِد الرحمِن، أَنه سِمع أَبا هريرةَ يقُولُ
  .  ِإذَا قَام ِإلَى الصالِة يكَبر ِحني يقُوم، وذَكَر حِديثَه ِفيِه�اللَِّه 
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 عبد الرِحيِم حدثَنا:  سهلُ بن عثْمانَ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الْحسين بن بهانَ، قَال1258َ
:  ابن اَألصبهاِني، قَالَحدثَنا: ٍد، وحدثَنا أَحمد بن مالِعٍب، قَالَبن سلَيمانَ، وعقْبةُ بن خاِل

عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، عن سِعيِد بِن أَِبي سِعيٍد، عن :  عبد الرِحيِم بن سلَيمانَ، قَاالحدثَنا
علِّمِني يا :  ِفي ناِحيٍة، وِفيِه، قَالَ�لْمسِجد فَصلَّى ورسولُ اللَِّه أَِبي هريرةَ، أَنَّ رجال دخلَ ا

ِإذَا قُمت ِإلَى الصالِة فَأَسِبِغ الْوضوَء واستقِْبِل الِْقبلَةَ فَكَبر، وهذَا لَفْظُ عبِد : رسولَ اللَِّه، قَالَ
ن ناب اهوكَذَا رِحيِم، وةَ الرامو أُسأَبٍر، ويم .  

 يِزيد بن حدثَنا:  حدثَنا أَبو الْحسِن الْميموِني رِحمه اللَّه، والصغاِني، قَاال1259
كَانَ : لَتهارونَ، عن حسيٍن الْمعلِِّم، عن بديِل بِن ميسرةَ، عن أَِبي الْجوزاِء، عن عاِئشةَ، قَا

  .  يستفِْتح الصالةَ ِبالتكِْبِري والِْقراَءِة ِبالْحمِد ِللَِّه رب الْعالَِمني�رسولُ اللَِّه 
 خاِلد بن حدثَنا:  يحيى بن يحيى، قَالَحدثَنا:  حدثَنا مسِلم بن الْحجاِج، قَال1260َ
ِد اللَِّه، عبع فَعر ثُم ،رلَّى كَبِرِث ِإذَا صيوالْح نب اِلكأَى مر هةَ، أَنأَِبي ِقالب ناِلٍد، عخ ن

يديِه، وِإذَا أَراد أَنْ يركَع رفَع يديِه، وِإذَا رفَع رأْسه ِمن الركُوِع رفَع يديِه، وحدثَ أَنَّ رسولَ 
  .  كَانَ يفْعلُ هكَذَا�اللَِّه 

 معاذُ بن ِهشاٍم حدثَنا:  الْحميِدي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا ِبشر بن موسى، قَال1261َ
ويِرِث،  أيب، عن قَتادةَ، عن نصِر بِن عاِصٍم اللَّيِثي، عن ماِلِك بِن الْححدثَنا: الدستواِئي، قَالَ
 كَانَ ِإذَا دخلَ ِفي الصالِة كَبر، ثُم رفَع يديِه حتى يجعلَهما ِحيالَ أُذُنيِه �أَنَّ نِبي اللَِّه 
لَ ِمثْلَ حذَا أُذُنيِه، فَِإذَا ركَع فَعلَ ِمثْلَ ذَِلك، وِإذَا رفَع رأْسه ِمن الركُوِع فَع: وربما، قَالَ

ذَِلك .  
)  ح( عبد الصمِد بن عبِد الْواِرِث، وأَبو الْوِليِدحدثَنا:  حدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَال1262َ

 عاِصٍم،  أَبو الْوِليِد، ِكالهما عن شعبةَ، عن قَتادةَ، عن نصِر بِنحدثَنا: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ
 ِبيِرِث، أَنّ النيوِن الْحاِلِك بم نع� كَعِإذَا رِه، ويأُذُن ذْوِه حيدي فَعالةَ رالص حتكَانَ ِإذَا افْت 

 حدثَنا: الَوِإذَا رفَع رأْسه ِمن الركُوِع، هذَا لَفْظُ أَِبي ِقالبةَ، حدثَنا يِزيد بن عبِد الصمِد، قَ
  .  شعبةُ، ِبِإسناِدِه ِمثْلَهحدثَنا: آدم، قَالَ

أنبا قَتادةُ، :  همام، قَالَحدثَنا:  عفَّانُ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصاِئغُ ِبمكَّةَ، قَال1263َ
 ِبياِدِه، أَنَّ الننِبِإس�ِه ِحييدي فَعروِد كَانَ يجالسكُوِع وِه ِفي الريالَ أُذُن .  

  بيانُ التكِْبِري ِفي الصالِة ِفي كُلِّ رفٍْع وخفٍْض
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أنبا معمر، عِن الزهِري، عن أَِبي :  عبد الرزاِق، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الدبِري، قَال1264َ
ريرةَ يصلِّي ِبنا فَيكَبر ِحني يقُوم وِحني يركَع، وِإذَا أَراد أَنْ يسجد كَانَ أَبو ه: سلَمةَ، قَالَ

بعد ما يفْرغُ ِمن الركُوِع، وِإذَا أَراد أَنْ يسجد بعد ما يرفَع ِمن السجوِد، وِإذَا جلَس وِإذَا 
ِفي الر قُومأَنْ ي ادقَالَأَر لَّما سِن، فَلَمييرِن اُألخيتكْعِفي الر ِمثْلَ ذَِلك ركَبيو ،رِن كَبيتكْع :

، يعِني صالته، ما زالَت هِذِه صالته �والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه، ِإني َألقْربكُم شبها ِبرسوِل اللَِّه 
   .حتى فَارق الدنيا
أَخبرِني ابن : أنبا عبد الرزاِق، عِن ابِن جريٍج، قَالَ:  حدثَنا ِإسحاق الدبِري، قَال1265َ

كَانَ رسولُ : ِشهاٍب، عن أَِبي بكِْر بِن عبِد الرحمِن بِن الْحاِرِث، أَنه سِمع أَبا هريرةَ يقُولُ
سِمع اللَّه ِلمن : ا قَام ِإلَى الصالِة يكَبر ِحني يقُوم، ثُم يكَبر ِحني يركَع، ثُم يقُولُ ِإذَ�اللَِّه 

حِمده، ِحني يرفَع صلْبه ِمن الركْعِة، وذَكَر حِديثَه ِفي هذَا، رواه الدراورِدي، عن سهيٍل، 
  .  يكَبر كُلَّما خفَض ورفَع�كَانَ النِبي :  عن أَِبي هريرةَ، قَالَعن أَِبيِه،

:  سلَيمانُ بن حرٍب، قَالَحدثَنا:  حدثَنا ِإسماِعيلُ الْقَاِضي، والصغاِني، قَاال1266
 حماد حدثَنا:  معلَّى، قَالَحدثَنا:  شاذَانَ، قَالَوحدثَنا محمد بن)  ح( حماد بن زيٍدحدثَنا

صلَّيت أَنا وِعمرانُ بِن حصيٍن : عن مطَرٍف، قَالَ:  غَيالنُ بن جِريٍر، قَالَحدثَنا: بن زيٍد، قَالَ
كَب دجِن أَِبي طَاِلٍب كَانَ ِإذَا سب ِليع لْفالةً خِن صيتكْعالر ِمن ضهِإذَا نو ،ركَب فَعِإذَا رو ،ر

 أَو �لَقَد صلَّى ِبنا هذَا صالةَ محمٍد : فَلَما انصرفْنا أَخذَ ِعمرانُ ِبيِدي، فَقَالَ: كَبر، قَالَ
  . ذَكَّرِني هذَا صالةَ محمٍد: قَالَ

1267دما أَحثَندقَالَ ح ،انَ الثَّقَِفيثْمِن عِد بمحم نا:  بثَندِلٍم، قَالَحسم نب ِليدالْو  :
رأَيت أَبا : وحدثَِني يحيى بن أَِبي كَِثٍري، أَنَّ أَبا سلَمةَ حدثَه، قَالَ:  أَبو عمٍرو، قَالَحدثَنا

: يا أَبا هريرةَ، ما هِذِه الصالةُ؟ فَقَالَ: ِة كُلَّما خفَض ورفَع رأْسه، قُلْتهريرةَ يكَبر ِفي الصال
  . �ِإنها ِلصالةُ رسوِل اللَِّه 

   
ِليمسا التِليلَهحتو كِْبريالِة التالص ِرميحلَى أَنَّ تِليِل عالد ابب  

 أَبو أُسامةَ، عن حسيٍن الْمعلِِّم، عن بديِل حدثَنا: ٍر الْحاِرِثي، قَالَ حدثَنا أَبو جعف1268َ
ةَ، قَالَتاِئشع ناِء، عزوأَِبي الْج نةَ، عِسريِن مولُ اللَِّه : بسكِْبِري �كَانَ رالةَ ِبالتالص فِْتحتسي 

  . يِمويخِتم الصالةَ ِبالتسِل
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باب ِإباحِة االلِْتحاِف ِبثَوِبِه بعد تكِْبريِة االفِْتتاِح ووضِع يِدِه الْيمنى علَى اليسري، والدليل 
علي أن النيب صلي اهللا علية وسلم كان يغطي يدية يف صالته وخيرجهما إذا كرب، وإذا رفع 

   محدرأسه من الركوع رفع يديه قبل قوله مسع اهللا ملن
 حدثَنا معاِويةُ بن صاِلٍح، ومحمد بن ِإسماِعيلَ الصاِئغُ، وعثمان بن خرزاذ، 1269

:  محمد بن جحادةَ، قَالَحدثَنا:  همام، قَالَحدثَنا:  عفَّانُ، قَالَحدثَنا: والصغاين، قَالُوا
اِر ببالْج دبثَِني عدِن حاِئِل بأَِبيِه و نما حدثاه، علًى هلم أوماِئٍل، وِن وةَ بلْقَمع ناِئٍل، عو ن

 رفَع يديِه ِحني دخلَ ِفي الصالِة فَكَبر، ووصف همام ِحيالَ �حجٍر، أَنه رأَى رسولَ اللَِّه 
ثُم وضع يده الْيمنى علَى الْيسرى، فَلَما أَراد أَنْ يركَع أَخرج يديِه أُذُنيِه، ثُم الْتحف ِبثَوِبِه، 

سِمع اللَّه ِلمن حِمده رفَع يديِه، فَلَما سجد : ِمن الثَّوِب، ثُم رفَعهما وكَبر فَركَع، فَلَما قَالَ
  . سجد بين كَفَّيِه 
أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه، عن أَِبي :  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1270َ

كَانَ الناس يؤمرونَ أَنْ يضع الرجلُ يده الْيمنى علَى : حاِزٍم، عن سهِل بِن سعٍد، أنه قال
  . ِةِذراِعِه الْيسرى ِفي الصال

   
باب ما يقَالُ ِفي السكْتِة ِلتكِْبريِة االفِْتتاِح والِْقراَءِة، والدليل علي أن مجيع ما بني يف هذا 
الباب من القول علي اإلباحة، وكذلك االستعاذة، وأن هذه السكتة يف الركعة األويل دون 

  سائرها
: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ)  ح( حبانُ بن ِهالٍلثَناحد:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَال1271َ

 عمارةُ بن حدثَنا عبد الْواِحِد بن ِزياٍد، حدثَنا:  أَحمد بن ِإسحاق الْحضرِمي، قَاالحدثَنا
: قَالَ أَبو هريرةَ: بو زرعةَ بِن عمِرو بِن جِريٍر، قَالَ أَحدثَنا: الْقَعقَاِع بِن شبرمةَ الضبي، قَالَ

هنيةً، بين التكِْبِري : أَحسبه قَالَ:  ِإذَا كَبر ِفي الصالِة سكَت ِإسكَاتةً، قَالَ�كَانَ رسولُ اللَِّه 
: يت ِإسكَاتك بين التكِْبِري والِْقراَءِة ما تقُولُ؟ قَالَيا رسولَ اللَِّه، أَرأَ: قُلْت: والِْقراَءِة، قَالَ

اللَّهم باِعد بيِني وبين خطَاياي كَما باعدت بين الْمشِرِق والْمغِرِب، اللَّهم نقِِّني ِمن : أَقُولُ
 ِمن ضياَألب بقَّى الثَّونا يكَم ايطَايالثَّلِْج خاِء وِبالْم ايطَايخ اغِْسلِْني ِمن مِس، اللَّهنالد

 جِرير بن عبِد الْحِميِد، حدثَنا:  الْحميِدي، قَالَحدثَنا: والْبرِد، حدثَنا ِبشر بن موسى، قَالَ
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ةَ بعرأَِبي ز نقَاِع، عِن الْقَعةَ بارمع نولَ اللَِّه عسةَ، أَنّ رريرأَِبي ه نِريٍر، عِن جِرو بمِن ع
�أَ، فَقُلْتقْرلَ أَنْ يةً قَبهينه كَتالِة سِفي الص رقُولُ ِفي :  كَانَ ِإذَا كَبا تي مأُمو تِبأَِبي أَن

 اللَّهم باِعد بيِني وبين خطَاياي ِبِمثِْلِه ِبالثَّلِْج والْماِء أَقُولُ: سكْتِتك بين التكِْبِري والِْقراَءِة؟ قَالَ
  . والْبرِد

 حدثَنا:  أَحمد بن أَِبي شعيٍب، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال1272َ
كَانَ النِبي : عقَاِع، عن أَِبي زرعةَ، عن أَِبي هريرةَ، قَالَمحمد بن فُضيٍل، عن عمارةَ بِن الْقَ

�لَه اَءِة، فَقُلْتالِْقركِْبِري والت نيب كَتالِة سِفي الص رِإذَا كَب  : تأَيي أَرأُمو تِبأَِبي أَن
  .  ما تقُولُ ِفيِه؟ فَذَكَر ِبِمثِْلِهسكُوتك بين التكِْبِري والِْقراَءِة أَخِبرِني

:  حدثَِني أَحمد بن سهٍل هوَ ابن ماِلٍك، عن محمِد بِن سهِل بِن عسكَر، قَال1273َ
 أَبو دثَناح:  عبد الْواِحِد بن ِزياٍد، عن عمارةَ، قَالَحدثَنا:  يحيى بن حسانَ، قَالَحدثَنا

 ِإذَا نهض ِفي الركْعِة الثَّاِنيِة استفْتح ِبالْحمِد ِللَِّه � أَبو هريرةَ، كَانَ النِبي حدثَنا: زرعةَ، قَالَ
كُتسي لَمو .  
 حماد بن حدثَنا: الَ عفَّانُ، قَحدثَنا:  حدثَنا جعفَر بن محمِد بِن شاِكٍر، قَال1274َ
أنبا ثَاِبت، وقَتادةُ، وحميد، عن أَنٍس، أَنَّ رجال جاَء فَدخلَ ِفي الصف وقَد : سلَمةَ، قَالَ

 �سولُ اللَِّه الْحمد ِللَِّه حمدا كَِثريا طَيبا مباركًا ِفيِه، فَلَما قَضى ر: حفَزه النفَس، فَقَالَ
أَيكُم الْمتكَلِّم ِبها؟ فَأَرم الْقَوم، : أَيكُم الْمتكَلِّم ِبكَِلماٍت؟ فَأَرم الْقَوم، فَقَالَ: صالته قَالَ

: ي النفْس فَقُلْتها، فَقَالَِجئْت وقَد حفَّزِن: أَيكُم الْمتكَلِّم؟ فَِإنه لَم يقُلْ بأْسا فَقَالَ رجلٌ: فَقَالَ
ديمح ادزا، وهفَعري مها أَيهونِدرتبلَكًا يم رشع ياثْن تأَير لَقَد : وحِش نمفَلْي كُمداَء أَحِإذَا ج
ا أَبثَندح ،قَهبا سقِْض ملْيو كرا أَدلِّ مصِشي، فَلْيما كَانَ يقَالَم ،ِزيجالس داوا: و دثَندح 

أَيكُم :  حماد بن سلَمةَ، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، ِإال أَنه ذَكَر مرةًحدثَنا: موسى بن ِإسماِعيلَ، قَالَ
  . الْمتكَلِّم ِبالْكَِلماِت، فَِإنه لَم يقُلْ بأْسا

1275ا الصثَندقَالَ ح ،اِنيا: غثَندقَالَح ،رمع ناللَِّه ب ديبا:  عثَندٍع، حيرز نب ِزيدي 
حدثَِني أَبو الزبيِر، عن عوِن بِن عبِد اللَِّه :  الْحجاج بن أَِبي عثْمانَ الصواف، قَالَحدثَنا: قَالَ

ِن ابةَ، عبتِن عقَالَب ،رموِل اللَِّه : ِن عسر علِّي مصن نحا ننيِم�بالْقَو لٌ ِمنجِإذْ قَالَ ر  : اللَّه
مِن الْقَاِئلُ : �أَكْبر كَِبريا، والْحمد ِللَِّه كَِثريا، وسبحانَ اللَِّه بكْرةً وأَِصيال، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

عِجبت لَها فُِتحت لَها أَبواب : أَنا يا رسولَ اللَِّه، فَقَالَ: قَالَ رجلٌ ِمن الْقَوِمكَذَا وكَذَا؟ فَ
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رمع ناِء، قَالَ ابمولَ اللَِّه : السسر تِمعذُ سنم نهكْترا تفَم� دمحا مثَندح ،قُولُ ذَِلكي ،
اِنيركَِثٍري الْح نا: ، قَالَبثَندافَى، قَالَحعو الْمِحيِم، :  أَبِد الربأَِبي ع نةَ، علَمس نب دمحأنبا م

حدثَِني زيد بن أَِبي أُنيسةَ، عن عمِرو بِن مرةَ، عن عوِن بِن عبِد اللَِّه، ِبِإسناِدِه نحوه، : قَالَ
  . لَقَِد ابتدرها اثْنا عشر أَلْف ملٍَك: أَنا يا نِبي اللَِّه، قَالَ: قَالَ رجلٌ: ِإالأنه قال ِفيِه
حدثَِني أَِبي، :  عبيد اللَِّه بن معاٍذ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود السِجستاِني، قَال1276َ

ِز بن أَِبي سلَمةَ، عن عمِه الْماِجشوِن بِن أَِبي سلَمةَ، عن عبِد الرحمِن حدثَنا عبد الْعِزي: قَالَ
: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح(اَألعرِج، عن عبيِد اللَِّه بِن أَِبي راِفٍع، عن عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب

أنبا الْماِجشونُ بن أَِبي سلَمةَ، عن :  عبد الْعِزيِز بن أَِبي سلَمةَ، قَالَناحدثَ:  روح، قَالَحدثَنا
ِليع ناِفٍع، عِن أَِبي رِد اللَِّه بيبع نِج، عرِن اَألعمحِد الربِبيٍب، )  ح(عح نب سونا يثَندحو

حدثَِني عمي الْماِجشونُ :  عبد الْعِزيِز بن أَِبي سلَمةَ، قَالَحدثَنا: لَ أَبو داود، قَاحدثَنا: قَالَ
ِليع ناِفٍع، عِن أَِبي رِد اللَِّه بيبع نِج، عرِن اَألعمحِد الربع نةَ، علَمأَِبي س ناللَِّه ب دبح(ع  (

 عبد الْعِزيِز بن أَِبي سلَمةَ، عن حدثَنا:  سريج بن النعماِن، قَالَحدثَنا: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ
 ِبيِن النع ،ِليع ناِفٍع، عِن أَِبي رِد اللَِّه بيبع نِج، عرِن اَألعِل، عِن الْفَضِد اللَِّه ببع� نعو ،

كَانَ :  عن عبِد الرحمِن اَألعرِج، عن عبيِد اللَِّه بِن أَِبي راِفٍع، عن عِلي، قَالَعمِه الْماِجشوِن،
  .  ِإذَا قَام ِإلَى الصالِة كَبر �رسولُ اللَِّه 
 عبد الْعِزيِز بن احدثَن:  أَبو غَسانَ، قَالَحدثَنا:  وحدثَنا حنبلُ بن ِإسحاق، قَال1277َ

 عمي الْماِجشونُ، عِن اَألعرِج، عن عبيِد اللَِّه بِن أَِبي حدثَنا: أَِبي سلَمةَ الْماِجشونُ، قَالَ
 ِبيِن النع ،ِليع ناِفٍع، عقَالَ�ر ثُم ،رالِة كَبِإلَى الص كَانَ ِإذَا قَام هأَن  :هجو ِهيجو ت

 اييحمِكي وسنالِتي وِإنَّ ص ،ِرِكنيشالْم ا ِمنا أَنمِنيفًا وح ضاَألراِت واومالس ِللَِّذي فَطَر
تأَن ماللَّه ،ِلِمنيسلُ الْما أَوأَنو تأُِمر ِبذَِلكو لَه ِريكال ش ،الَِمنيالْع باِتي ِللَِّه رممو ِلكالْم 

ال ِإلَه ِإال أَنت، أَنت ربي وأَنا عبدك، ظَلَمت نفِْسي واعترفْت ِبذَنِبي، فَاغِْفر ِلي ذُنوِبي 
 ،تا ِإال أَنِنهسِدي َألحهالِق ال يِن اَألخسِدِني َألحاهو ،تِإال أَن وبالذُّن ِفرغا ال يِميعج

 ِرفاصا وأَن ،كيدِفي ي كُلُّه ريالْخو كيدعسو كيلَب ،تا ِإال أَنئَهيس ِرفصا ال يئَهيي سنع
اللَّهم لَك ركَعت : ِبك وِإلَيك تباركْت وتعالَيت، أَستغِفرك وأَتوب ِإلَيك، وِإذَا ركَع قَالَ

تنآم ِبكو فَعِإذَا رِبي، وصعِعظَاِمي وي وخمِري وصبِعي ومس لَك عشخ ،تلَمأَس لَكو ،
ربنا ولَك الْحمد ِملَْء السماواِت وِملَْء اَألرِض وِملَْء ما . سِمع اللَّه ِلمن حِمده: رأْسه، قَالَ
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 ا ِشئْتِملَْء ما ومهنيقَالَب دجِإذَا سو ،دعٍء بيش ِمن : لَكو ،تنآم ِبكو تدجس لَك ماللَّه
 اللَّه كاربت هرصبو هعمس قفَش ،هروص نسفَأَح هروفَص لْقَهِهي ِللَِّذي خجو دجس ،تلَمأَس

اللَّهم اغِْفر ِلي ما قَدمت وما أَخرت، وما : ن الصالِة قَالَأَحسن الْخاِلِقني، وِإذَا سلَّم ِم
أَسررت وما أَعلَنت، وما أَسرفْت وما أَنت أَعلَم ِبِه ِمني، أَنت الْمقَدم والْمؤخر ال ِإلَه ِإال 

 ِبحِديِثِه ِفي هذَا، وهذَا لَفْظُ أَِبي غَسانَ، وعبيِد اللَِّه بِن أَنت، وكُلُّ واِحٍد ِمن هؤالِء حدثَ
 دما عن أَحِميعوِن، جاِجشِه الْممعِل وِن الْفَضِد اللَِّه ببع ناِن، عمعالن نب جيرس عابتاٍذ، وعم

ِبيهاِلٍد الْوخ نب .  
1278وسا يثَندِلٍم، قَالَ حسم نب ا: فثَندٍج، قَالَحيرِن جِن ابع ،اججِني :  حربأَخ

موسى بن عقْبةَ، عن عبِد اللَِّه بِن الْفَضِل، عن عبِد الرحمِن بِن هرمز، عن عبيِد اللَِّه بِن أَِبي 
وجهت :  كَانَ ِإذَا ابتدأَ الصالةَ الْمكْتوبةَ، قَالَ�، أَنّ رسولَ راِفٍع، عن عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب

وجِهي ِللَِّذي فَطَر السماواِت واَألرض حِنيفًا وما أَنا ِمن الْمشِرِكني، صالِتي ونسِكي 
ه وِبذَِلك أُِمرت وأَنا ِمن الْمسِلِمني، اللَّهم ومحياي ومماِتي ِللَِّه رب الْعالَِمني، ال شِريك لَ

لَك الْحمد ال ِإلَه ِإال أَنت، سبحانك وِبحمِدك ظَلَمت نفِْسي واعترفْت ِبذَنِبي، فَاغِْفر ِلي 
 ال يهِدي َألحسِنها ِإال أَنت، ذُنوِبي ال يغِفر الذُّنوب ِإال أَنت، اهِدِني َألحسِن اَألخالِق

 ِديهالْمو ،كيدِبي ريالْخو كيدعسو كيلَب ،تا ِإال أَنئَهيس ِرفصال ي ها ِإنئَهيي سنع ِرفاصو
كِفرغتأَس ،تالَيعتو كْتاربتو ،كِإلَيو ا ِبكأَنو ،تيده نم ِبيكَانَ النو ،كِإلَي وبأَتو � 

اللَّهم لَك سجدت وِبك آمنت ولَك أَسلَمت، أَنت ربي : ِإذَا سجد ِفي الصالِة الْمكْتوبِة قَالَ
الْخ نسأَح اللَّه كاربت هرصبو هعمس قشو لَقَهِهي ِللَِّذي خجو دجس ،كَعكَانَ ِإذَا رو ،اِلِقني

اللَّهم لَك ركَعت وِبك آمنت ولَك أَسلَمت، أَنت ربي سجد لَك سمِعي وبصِري : قَالَ
 هأْسر فَعكَانَ ِإذَا رو ،الَِمنيالْع بِللَِّه ر يمِبِه قَد قَلَّتتا اسمِعظَاِمي وي وخمكُوِع والر ِمن

اللَّهم ربنا لَك الْحمد ِملَْء السماواِت وِملَْء اَألرِض، وِملَْء ما : ِفي الصالِة الْمكْتوبِة قَالَ
دعٍء بيش ِمن ِشئْت .  

  
الصفة اليت إذا أداها بتلك بيانُ ِصفَِة الصالِة ِإذَا استعملَها الْمصلِّي كَانت صالته جاِئزةً، و

  الصفة مل يكن مصليا وكان علية االعادة
:  يحيى بن سِعيٍد، عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا عمر بن شبةَ، قَال1279َ
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: وحدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ)  ح(حدثَِني سِعيد بن أَِبي سِعيٍد، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ
حدثَِني يحيى بن : وحدثَنا ابن الْمثَنى، قَالَ)  ح( أَنس بن ِعياٍضحدثَنا:  الْقَعنِبي، قَالَحدثَنا

حدثَِني سِعيد بن أَِبي سِعيٍد، عن أَِبيِه، عن : سِعيٍد، عن عبيِد اللَِّه، وهذَا لَفْظُ ابِن الْمثَنى، قَالَ
 دخلَ الْمسِجد فَدخلَ رجلٌ فَصلَّى ولَم يِتم الركُوع �أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 

ع فَصلِّ، فَِإنك لَم تصلِّ، ارِج:  قَالَ� فَرد رسولُ اللَِّه �والسجود، فَسلَّم علَى رسوِل اللَِّه 
 ِبياَء ِإلَى النج لَّى، ثُما كَانَ صلَّى كَملُ فَصجالر عجولُ اللَِّه �فَرسر ِه، فَقَالَ لَهلَيع لَّمفَس 

:  مراٍت، فَقَالَ الرجلُوعلَيك السالم ارِجع فَصلِّ، فَِإنك لَم تصلِّ، حتى فَعلَ ذَِلك ثَالثَ: �
ِإذَا قُمت ِإلَى الصالِة فَكَبر، ثُم اقْرأْ ما : والَِّذي بعثَك ِبالْحق ما أُحِسن غَير هذَا فَعلِّمِني، قَالَ

فَعار ا، ثُماِكعر ِئنطْمى تتح كَعار آِن، ثُمالْقُر ِمن كعم رسيت دجاس ا، ثُمِدلَ قَاِئمتعى تتح 
حتى تطْمِئن ساِجدا، ثُم اجِلس حتى تطْمِئن جاِلسا، ثُم افْعلْ ذَِلك ِفي صلَواِتك كُلِّها، وقَالَ 

: هريرةَ، وقَالَ ِفيِه ِفي آِخِرِهالْقَعنِبي، عن أَنِس بِن ِعياٍض، عن سِعيِد بِن أَِبي سِعيٍد، عن أَِبي 
فَِإذَا فَعلْت هذَا فَقَد تمت صالتك، وما انتقَصت ِمن هذَا فَِإنما انتقَصته ِمن صالِتك، وقَالَ 

 عبد اللَِّه بن حدثَنا:  قَالَِإذَا قُمت ِإلَى الصالِة فَأَسِبِغ الْوضوَء، حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء،: ِفيِه
جعفٍَر، عن ِعيسى بِن يونس، عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، عن سِعيِد بِن أَِبي سِعيٍد، عن أَِبي 

 ِبيِن النةَ، عريرذَا�هِديِثِه ِفي هِبح  .  
)  ح(حدثَنا اَألعمش:  وِكيع، والْمحاِرِبي، قَاالحدثَنا:  حدثَنا اَألحمِسي، قَال1280َ

 حدثَنا:  محمد بن رِبيعةَ، وعبيد اللَِّه بن موسى، قَاالحدثَنا: وحدثَنا سعدانُ بن يِزيد، قَالَ
سأَِبي م نٍر، عمعأَِبي م نةَ، عارمع نع ،شمٍرو، قَالَاَألعمِن عةَ بقْبوٍد عولُ اللَِّه : عسقَالَ ر

: ال تجِزيُء صالةٌ ال يِقيم ِفيها صلْبه ِفي الركُوِع والسجوِد، حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَالَ: �
 اَألعمش، عن عمارةَ بِن عميٍر، حدثَنا: وا أَبو معاِويةَ، ويعلَى بن عبيٍد، وعبيد اللَِّه، قَالُحدثَنا

: أَبو معمٍر اسمه عبد اللَِّه بن سخبرةَ، حدثَنا الْعباس بن محمٍد، قَالَ: ِبِمثِْلِه، قَالَ أَبو عوانةَ
راِئيلُ، عِن اَألعمِش، عن أَِبي سفْيانَ، عن جاِبٍر،  ِإسحدثَنا:  يحيى بن أَِبي بكَيٍر، قَالَحدثَنا

 ِبيِن النِبِمثِْلِه�ع  .  
 أَبو أُسامةَ، عِن الْوِليِد بِن حدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن عبِد الْحِميِد الْحاِرِثي، قَال1281َ
صلَّى : ي سِعيٍد الْمقْبِري، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، قَالَحدثَِني سِعيد بن أَِب: كَِثٍري، قَالَ
يا فُالنُ أَال تحِسن صالتك، أَال ينظُر الْمصلِّي ِإذَا :  يوما، ثُم انصرف، فَقَالَ�رسولُ اللَِّه 
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ني واللَِّه ُألبِصر ِمن وراِئي كَما أُبِصر ِمن بيِن يدي صلَّى كَيف يصلِّي، فَِإنما يصلِّي ِلنفِْسِه، ِإ
 .  

بيانُ االئِْتماِم ِباِإلماِم ِفي الصالِة وحظِْر مبادرِتِه وحظِْر صالِة الْمأْموِم قَاِئما إذا صلي 
م باجلهر ليسمع الناس تكبري اإلمام قاعداً، وإباحة اإلمياء واإلشارة يف الصالة، وتكبري املأمو

  اإلمام
:  حدثَنا أَحمد بن شيبانَ الرمِلي، وزكَِريا بن يحيى بِن أَسٍد الْمروِزي، قَاال1282

 ِمن � النِبي سقَطَ: سِمعت أَنس بن ماِلٍك يقُولُ:  سفْيانُ بن عيينةَ، عِن الزهِري، قَالَحدثَنا
فَرٍس فَجِحش ِشقُّه اَأليمن فَدخلْنا علَيِه نعوده، فَصلَّى ِبنا قَاِعدا فَصلَّينا قُعودا، فَلَما قَضى 

: اركَعوا، وِإذَا قَالَِإنما جِعلَ اِإلمام ِليؤتم ِبِه، فَِإذَا كَبر فَكَبروا، وِإذَا ركَع فَ: الصالةَ، قَالَ
ربنا ولَك الْحمد، وِإذَا سجد فَاسجدوا، وِإذَا صلَّى قَاِعدا : سِمع اللَّه ِلمن حِمده، فَقُولُوا

 سفْيانُ، دثَناح:  الْحميِدي، قَالَحدثَنا: فَصلُّوا قُعودا أَجمعونَ، حدثَنا الصاِئغُ ِبمكَّةَ، قَالَ
  .  أَنه سِمع أَنسا، فَذَكَر ِبِمثِْلِهوحدثَناسِمعت الزهِري، : قَالَ

:  ابن وهٍب، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، وأَبو عبيِد اللَِّه، قَاال1283
و ،اِلكمو ،سونِني يربثُ، أن ابن شهاب أخربهم، قَالَأَخاِلٍك، أَنّ : اللَّيم نب سِني أَنربأَخ

 رِكب فَرسا فَصِرع عنه فَجِحش ِشقُّه اَأليمن، فَصلَّى لَنا صالةً ِمن الصلَواِت �رسولَ اللَِّه 
رصا انا، فَلَملُوسج هعا منلَّيفَص ،اِلسج وهقَالَو ،ِلفُوا : فتخِبِه فَال ت متؤِلي امِعلَ اِإلما جمِإن

علَيِه، فَِإذَا صلَّى قَاِئما فَصلُّوا ِقياما، وِإذَا كَبر فَكَبروا، وِإذَا ركَع فَاركَعوا، وِإذَا رفَع فَارفَعوا، 
ربنا ولَك الْحمد، وِإذَا سجد فَاسجدوا، وِإذَا صلَّى : ، فَقُولُواسِمع اللَّه ِلمن حِمده: وِإذَا قَالَ

قَرأْنا علَى عبِد : قَاِعدا فَصلُّوا قُعودا أَجمعونَ، حدثَنا ِإسحاق بن ِإبراِهيم الصنعاِني، قَالَ
، أَنه سقَطَ �أَخبرِني أَنس، عِن النِبي : عِن الزهِري، قَالَالرزاِق، عن معمٍر، وابِن جريٍج، 

  . ِمن فَرِسِه فَجِحش ِشقُّه اَأليمن، وساق الْحِديثَ، ولَيس ِفيِه ِزيادةُ يونس، وذَكَر الْحِديثَ 
أنبا شعيب، عِن :  أَبو الْيماِن، قَالَحدثَنا : حدثَنا الصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَاال1284
 رِكب فَرسا فَجِحش ِشقُّه اَأليمن، فَذَكَر ِمثْلَ �حدثَِني أَنس، أَنّ النِبي : الزهِري، قَالَ

ولَك الْحمد، قَالَ : عمرربنا لَك الْحمد، وقَالَ م: حِديِث ابِن وهٍب ِبطُوِلِه، ِإال أنه قال
اِلكم :اِتِهمايِفي ِرو سلَيو ،دمالْح ا لَكنبر : نٍب، عهِن وِديِث ابِه ِإال حلَيِلفُوا عتخال ت

مِن سِة ابايِرو ةَ ِمناديِذِه الزى هأَرانَ، وعمِن سابو ،سونيِث، واللَّياِلٍك، وا مثَندانَ، حع
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 أَبو حدثَنا: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ)  ح( أَسد بن موسىحدثَنا: الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ
ِثِهم وحدثَنا أَبو أُميةَ، عِن الْحسِن بِن موسى، عِن اللَّيِث، عِن ابِن ِشهاٍب، ِبحِدي)  ح(النضِر
  . ِفيِه

وحدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه بِن )  ح( ابن نميٍرحدثَنا:  حدثَنا أَبو اَألزهِر، قَال1285َ
شةَ،  ِهشام بن عروةَ، عن أَِبيِه، عن عاِئحدثَنا:  أَنس بن ِعياٍض، قَاالحدثَنا: عبِد الْحكَِم، قَالَ
 صلَّى ِفي مرِضِه وهو جاِلس فَصلَّى خلْفَه قَوم ِقياما، فَأَشار ِإلَيِهم أَِن �أَنّ رسولَ اللَِّه 

وا، ِإنما اِإلمام ِليؤتم ِبِه، فَِإذَا ركَع فَاركَعوا، وِإذَا رفَع فَارفَع: اجِلسوا، فَلَما قَضى صالته قَالَ
  . وِإذَا صلَّى جاِلسا فَصلُّوا جلُوسا

 يحيى بن سِعيٍد الْقَطَّانُ، حدثَنا:  حدثَنا عبد الرحمِن بن محمٍد الْبصِري، قَال1286َ
 وهو �وا علَى رسوِل اللَِّه  ِهشام بن عروةَ، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ، أَنَّ الناس دخلُحدثَنا: قَالَ

مقَالَ لَه ،فرصا انوا، فَلَمِلسأَِن اج ِهمأَ ِإلَيما، فَأَواملُّوا ِقيا فَصاِلسج لَّى ِبِهمفَص ِريضا : ممِإن
قَاِئما فَصلُّوا ِقياما، وِإذَا ركَع اِإلمام ِليؤتم ِبِه، فَِإذَا صلَّى جاِلسا فَصلُّوا جلُوسا، وِإذَا صلَّى 

 ناِلٍك، عم نٍب، عهِن وِن ابلَى، عِد اَألعبع نب سونا يثَندوا، حفَعفَار فَعِإذَا روا، وكَعفَار
صلُّوا ِقياما، وهو ِفي ِهشاٍم، ِبِمثِْل حِديِث ابِن نميٍر، لَيس ِفي حِديِثِهم وِإذَا صلَّى قَاِئما فَ

  . حِديِث يحيى الْقَطَّاِن
)  ح( اللَّيثُ بن سعٍدحدثَنا:  الْمقِْرئ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا ابن أَِبي مسرةَ، قَال1287َ

 اللَّيثُ بن حدثَنا: ٍد، قَالَ يونس بن محمحدثَنا: وحدثَنا الْحاِرثُ بن أَِبي أُسامةَ، قَالَ
 اللَّيثُ، عن أَِبي الزبيِر، حدثَنا:  مروانُ، قَالَحدثَنا: وحدثَنا الْخزاز ِبِدمشق، قَالَ)  ح(سعٍد

ه وهو قَاِعد، وأَبو بكٍْر يكَبر،  فَصلَّينا وراَء�اشتكَى رسولُ اللَِّه : عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَ
 فَرآنا ِقياما فَأَشار ِإلَينا فَقَعدنا، فَصلَّينا �فَالْتفَت ِإلَينا رسولُ اللَِّه : ويسمع الناس تكِْبريه، قَالَ

فْعلُونَ ِفعلَ فَاِرس والروِم يقُومونَ علَى ِإنْ ِكدتم آِنفًا ت: ِبصالِتِه قُعودا، فَلَما سلَّم قَالَ
ملُوِكِهم وهم قُعود فَال تفْعلُوا، ائْتموا ِبأَِئمِتكُم، ِإنْ صلَّى قَاِئما فَصلُّوا ِقياما، وِإنْ صلَّى قَاِعدا 

)  ح( قُتيبةُ بن سِعيٍد، ويِزيد بن خاِلٍدحدثَنا: الَفَصلُّوا قُعودا، حدثَنا أَبو داود السِجستاِني، قَ
 لَيثٌ، عن أَِبي الزبيِر، عن حدثَنا:  شعيب بن حرٍب، قَالُواحدثَنا: وحدثَنا ابن أَِبي رجاٍء، قَالَ

اهنعِوِه ِبمحاِبٍر، ِبنج .  
1288اِمدا حثَندقَالَ ح ،ِريٍل الثَّغهس نا:  بثَندقَالَح ،اِنيهبِعيٍد اَألصس نب دمحم  :
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صلَّى ِبنا :  حميد بن عبِد الرحمِن الرؤاِسي، عن أَِبيِه، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَحدثَنا
 كَبر أَبو بكٍْر ِليسِمعنا، ثُم ذَكَر نحو � خلْفَه، فَِإذَا كَبر رسولُ اللَِّه  وأَبو بكٍْر�رسولُ اللَِّه 

  . حِديِث اللَّيِث
 سفْيانُ، عن حدثَنا:  الْحميِدي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ الترِمِذي، قَال1289َ
اِإلمام أَِمني، فَِإذَا صلَّى : �قَالَ رسولُ اللَِّه : ، عِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، قَالَأَِبي الزناِد

  . قَاِعدا فَصلُّوا قُعودا، وِإذَا صلَّى قَاِئما فَصلُّوا ِقياما
 ِبشر بن شعيِب بِن أَِبي ناحدثَ:  حدثَنا أَبو الْحسيِن بن خاِلِد بن خلَي، قَال1290َ

ِإنما اِإلمام : �قَالَ النِبي : حمزةَ، عن أَِبيِه، عن أَِبي الزناِد، عِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
سِمع اللَّه ِلمن : ع فَاركَعوا، وِإذَا قَالَِليؤتم ِبِه فَال تختِلفُوا علَيِه، فَِإذَا كَبر فَكَبروا، وِإذَا ركَ

اللَّهم ربنا لَك الْحمد، وِإذَا سجد فَاسجدوا، وِإذَا صلَّى جاِلسا فَصلُّوا : حِمده، فَقُولُوا
  . جلُوسا أَجمعونَ
وحدثَنا )  ح( أَبو داودحدثَنا: ، قَاال حدثَنا يونس بن حِبيٍب، وعمار بن رجاٍء1291

سِمعت أَبا : حدثَنا شعبةُ، عن يعلَى بِن عطَاٍء، قَالَ:  حجاج، قَاالحدثَنا: أَبو حميٍد، قَالَ
اعِني فَقَد أَطَاع اللَّه، ومن من أَطَ: �قَالَ النِبي : سِمعت أَبا هريرةَ، يقُولُ: علْقَمةَ، قَالَ

عصاِني فَقَد عصى اللَّه، ومن أَطَاع اَألِمري فَقَد أَطَاعِني، ومن عصى اَألِمري فَقَد عصاِني، ِإنما 
ِلمن حِمده، فَقُولُوا اللَّهم سِمع اللَّه : اِإلمام جنةٌ، فَِإذَا صلَّى، قَاِعدا فَصلُّوا قُعودا، وِإذَا قَالَ

: ربنا لَك الْحمد، فَِإذَا وافَق قَولُ أَهِل اَألرِض قَولَ أَهِل السماِء غُِفر لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبِه، قَالَ
دعى برى فَال ِكسرِكس ِلكهيو ،هدعب رصفَال قَي رصقَي ِلكهيٍسومخ ذُ ِمنوعتكَانَ يو ،ه :

ِمن عذَاِب الْقَبِر، وعذَاِب جهنم، وِفتنِة الْمحيا وِفتنِة الْمماِت، وِفتنِة مِسيِح الدجاِل، 
داوِديِث أَِبي دِفي حو ،اِحدا ومِديثُهحأَ : وِإذَا قَر}ِهملَيوِب عضغِر الْمال غَيو 

الِّنيِل : ، فَقُولُوا ]7سورة الفاحتة آية [}الضلَ أَهِض قَوِل اَألرلُ أَهقَو افَقِإذَا و هفَِإن ،آِمني
 اِحدو ِديِثِهمح اِئرسِبِه، وذَن ى ِمنضا مِد مبِللْع اِء غُِفرمالس .  

1292 ،اِويهةَ الروو فَرا أَبثَندا: قَالَ حثَندٍد، قَالَحيبع نب دمحم  : ،شما اَألعثَندح
 يعلِّمنا أَال نباِدر اِإلمام ِبالركُوِع، �كَانَ رسولُ اللَِّه : عن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

،  ]7سورة الفاحتة آية [}غضوِب علَيِهم وال الضالِّنيغَيِر الْم{: وِإذَا كَبر فَكَبروا، وِإذَا قَالَ
سِمع اللَّه ِلمن حِمده، : آِمني، فَِإنه ِإذَا وافَق كَالمه كَالم الْمالِئكَِة غُِفر لَه، وِإذَا قَالَ: فَقُولُوا
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 حدثَنا:  محمد بن عبيٍد، قَالَحدثَنا: حراِني، قَالَربنا لَك الْحمد، حدثَنا أَبو داود الْ: فَقُولُوا
كَانَ يعلِّمنا أَال تباِدروا، وذَكَر الْحِديثَ : اَألعمش، عن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
ضِش أَيمِن اَألعع ،سوني نى بِعيس اهوِبِمثِْلِه، ر ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه ناِلٍح، عأَِبي ص نا، ع

  .  ِبِمثِْلِه�
بيانُ ِإباحِة ترِك االئِْتماِم ِباِإلماِم ِفي الصالِة قَاِعدا ِإذَا صلَّى اِإلمام قاعداً، والدليل علي 

 من علة، وعلي أن املأموم نسخ صالة املأموم قاعداً من غري عذر خلف اِإلماِم إذا صلي قاعداً
إذا مل يقف علي ركوع اِإلماِم وسجوده وخفي عليه تكبريه جاز له أن يفتدي باملأموم الذي 

  يعاين فعل اِإلماِم ويسمع تكبريه
ن وحدثَنا النفَيِلي عِلي ب)  ح( أَحمد بن يونسحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1293َ
وحدثَنا الْحسن بن عمر بِن عبِد الْحِميِد بِن عبِد )  ح( معاِويةُ بن عمٍروحدثَنا: عثْمانَ، قَالَ

ةَ، وحدثَنا أَبو أُمي)  ح( خلَف بن تِميٍمحدثَنا: الْحِميِد بِن ميموِن بِن ِمهرانَ أَبو محمٍد، قَالَ
 حدثَنا:  يحيى بن أَِبي بكَيٍر، وأَحمد بن يونس، ومعاِويةُ بن عمٍرو اَألزِدي، قَالُواحدثَنا: قَالَ

: ، قَالَ موسى بن أَِبي عاِئشةَ، عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّهحدثَناقَالَ : زاِئدةُ بن قُدامةَ، قَالَ
بلَى، ثَقُلَ : ؟ فَقَالَت�أَال تحدِثيِني عن مرِض رسوِل اللَِّه : دخلْت علَى عاِئشةَ، فَقُلْت لَها

 ِبيا: ، فَقَالَ�الن؟ فَقُلْناسلَّى النولَ اللَِّه، قَالَ: أَصسا ري كونِظرتني ماًء ِفي : ال هوا ِلي معض
أَصلَّى : فَفَعلْنا فَاغْتسلَ، ثُم ذَهب ِلينوَء فَأُغِْمي علَيِه، ثُم أَفَاق، فَقَالَ: ِمخضِب، قَالَتالْ

: ضعوا ِلي ماًء ِفي الِْمخضِب، قَالَت: ال هم ينتِظرونك يا رسولَ اللَِّه، قَالَ: الناس؟ فَقُلْنا
ا فَاغْتلْنفَقَالَفَفَع أَفَاق ِه، ثُملَيع وَء فَأُغِْمينِلي بذَه لَ، ثُما: س؟ قُلْندعب اسلَّى النأَص : مال ه

ضعوا ِلي ماًء ِفي الِْمخضِب فَفَعلْنا، فَاغْتسلَ، ثُم ذَهب ِلينوَء : ينتِظرونك يا رسولَ اللَِّه، قَالَ
والناس عكُوف : ال وهم ينتِظرونك، قَالَت: أَصلَّى الناس؟ قُلْنا: يِه ثُم أَفَاق، فَقَالَفَأُغِْمي علَ

 ِإلَى �فَأَرسلَ رسولُ اللَِّه :  ِلصالِة ِعشاِء اآلِخرِة، قَالَت�ِفي الْمسِجِد ينتِظرونَ رسولَ اللَِّه 
صكٍْر ِبأَنْ يأَِبي باِس، قَالَتِبالن ولُ، فَقَالَ: لِّيسالر اهولَ اللَِّه : فَأَتسِإنَّ ر� لِّيصأَنْ ت كرأْمي 

أَنت أَحق : وكَانَ رجال رِقيقًا يا عمر صلِّ ِبالناِس، فَقَالَ لَه عمر: ِبالناِس، فَقَالَ أَبو بكٍْر
قَالَت ،لَّ: ِبذَِلكفَصاِم، قَالَتاَألي ِتلْك كٍْر ِبِهمو بولَ اللَِّه : ى أَبسِإنَّ ر فِْسِه �ثُمن ِمن دجو 

فَلَما : أَحدهما الْعباس ِلصالِة الظُّهِر، وأَبو بكٍْر يصلِّي ِبالناِس قَالَت: ِخفَّةً، فَخرج بين رجلَيِن
أَجِلساِني ِإلَى جنِب :  ال يتأَخر، وقَالَ لَهما�ذَهب ِليتأَخر، فَأَومى ِإلَيِه النِبي رآه أَبو بكٍْر 
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قَالَت ،اهلَسكٍْر فَأَجأَِبي ب : ِبيالِة النِبص قَاِئم وهلِّي وصكٍْر يو بلَ أَبعلُّونَ �فَجصي اسالنو 
الِة أَِبي بِبص ِبيالناللَِّه�كٍْر و ديبقَالَ ع ،قَاِعد  :لَه اٍس، فَقُلْتبِن عِد اللَِّه ببلَى عع لْتخفَد :

هاِت، فَعرضت : ؟ فَقَالَ�أَال أَعِرض علَيك ما حدثَتِني عاِئشةُ عن مرِض رسوِل اللَِّه 
أَسمت لَك الرجلَ اآلخر الَِّذي كَانَ مع : ر ِمنه شيئًا غَير، أنه قالحِديثَها علَيِه فَما أَنكَ

اِس؟ قُلْتبال، قَالَ: الْع : قَصناٍت وكَِلم ادفَز ِفيعالْج نيسح اهور ،اِحدو مِديثُهح ،ِليع وه
يلٌ علَى أَنَّ الْمغمى علَيِه ِإذَا أَفَاق يغتِسلُ، وعلَى ِإثْباِت كَِلماٍت، ويقَالُ ِفي هذَا الْحِديِث دِل

هنع اللَّه ِضيكٍْر رِخالفَِة أَِبي ب .  
 أَبو داود حدثَنا:  أَِبي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا عبد اللَِّه بن أَحمد بِن حنبٍل، قَال1294َ
سِمعت عبيد اللَِّه بن :  شعبةُ، عن موسى بِن أَِبي عاِئشةَ، قَالَحدثَنا: بن داود، قَالَسلَيمانُ 

 ِبيةَ، أَنّ الناِئشع نثُ، عدحِد اللَِّه يبِضِه الَِّذي �عراِس ِفي مِبالن لِّيصكٍْر أَنْ يا بأَب رأَم 
 بين يدي أَِبي بكٍْر يصلِّي ِبالناِس قَاِعدا، وأَبو بكٍْر يصلِّي �كَانَ رسولُ اللَِّه مات ِفيِه، فَ

لْفَهخ اسالناِس وِبالن .  
لَِّه  سفْيانُ، عِن الزهِري، عن عبيِد الحدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن شيبانَ الرمِلي، قَال1295َ

اشتكَى : ، فَقَالَِت�دخلْنا علَى عاِئشةَ فَسأَلْناها عن مرِض رسوِل اللَِّه : بِن عبِد اللَِّه، قَالَ
 تدتا اشاِئِه فَلَملَى ِنسع وردكَانَ يِبيِب، وفَثَ آِكِل الزن فْثَهن هبشا نلْنعفُثُ فَجنلَ يعفَج

 سفْيانُ بن عيينةَ، حدثَنا: اته استأْذَنهن ِبأَنْ يكُونَ ِفي بيِتي فَأَِذنَّ لَه، حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَِشكَ
 دثَناح:  الزهِري، ِبنحِوِه فَقُِبض وهو ِفي بيِت عاِئشةَ، حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَالَحدثَنا

 الزهِري وحِفظْته ِمنه وكَانَ طَِويال فَحِفظْت هذَا حدثَنا:  سفْيانُ، قَالَحدثَنا: الْحميِدي، قَالَ
يِني عن يا أُمه أَخِبِر: سأَلْت عاِئشةَ، قُلْت: حدثَِني عبيد اللَِّه بن عبِد اللَِّه، قَالَ: ِمنه، قَالَ

 الَِّذي مات ِفيِه، فَذَكَر ِبِمثِْلِه، رِوي هذَا الْحِديثُ عِن ابِن عيينةَ أَتم ِمن �مرِض رسوِل اللَِّه 
ذَا، قَالَتِن: هلَيجلَى رِكيٌء عتم وهو لَيلَ عخطَِّلِب، : فَدِد الْمبع نب اسبا الْعمهدقَالَ أَح
اآلخر عِلي بن : ال، قَالَ: لَن تخِبرك ِباآلخِر؟ قُلْت: فَحدثْت ِبِه ابن عباٍس، فَقَالَ: عبيد اللَِّه

أنبا شعيب، عِن الزهِري ِبِمثِْل : أنبا أَبو الْيماِن، قَالَ: أَِبي طَاِلٍب، حدثَنا الصغاِني، قَالَ
  . يِث ابِن عيينةَ ِبتماِمِهحِد

: قَرأْنا علَى عبِد الرزاِق، عن معمٍر، عِن الزهِري، قَالَ:  حدثَنا الدبِري، قَال1296َ
ةَ، قَالَتاِئشع نع ،رمِن عِد اللَِّه ببع نةُ بزمِني حربولُ اللَّ: أَخسلَ رخا دِتي قَالَ�ِه لَميب  :
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اِس، قَالَتلِّ ِبالنصكٍْر فَلْيا بوا أَبرم :أَ : قُلْتِإذَا قَر ِقيقلٌ رجكٍْر را بولَ اللَِّه، ِإنَّ أَبسا ري
كٍْر، قَالَتأَِبي ب رغَي ترأَم فَلَو هعمد ِلكُهمآنَ، ال يالْقُر :ا ِلي ِإال كَراللَِّه مو اَءمشتةَ أَنْ ياِهي

ِليصلِّ : فَراجعته مرتيِن أَو ثَالثًا، فَقَالَ: ، قَالَت�الناس ِبأَوِل من يقُوم ِفي مقَاِم رسوِل اللَِّه 
فوسي اِحبوص كُنكٍْر فَِإنو باِس أَبِبالن .  

 وهب اللَِّه، عن يونس، حدثَنا:  السالِم أَبو رواٍد، قَالَ حدثَنا عبد اللَِّه بن عبِد1297
 ناللَِّه ب ديبِني عربأَخو سونةَ، ِبِمثِْلِه، قَالَ ياِئشع نِد اللَِّه، عبِن عةَ بزمح ناٍب، عِن ِشهِن ابع

ةَ، قَالَتاِئشِد اللَِّه، أَنَّ عبع :ولَ اللَِّه لَقَدسر تعاجِة � رلَى كَثْرلَِني عما حمو ِفي ذَِلك 
 تي كُنِإال أَنا، ودأَب هقَامم ال قَامجر هدعب اسالن ِحبِفي قَلِْبي أَنْ ي قَعي لَم هِتِه ِإال أَنعاجرم

ِإال ت دأَح هقَامم قُومي لَن هى أَنولَ اللَِّه أَرسر ِدلَ ذَِلكعأَنْ ي تدفَأَر ،اسالن اَءمأَِبي �ش نع 
  . بكٍْر، رواه اللَّيثُ، عن عقَيٍل، عِن الزهِري، عن حمزةَ ِببعِض هذَا الْحِديِث

ن عبد اهللا بن مهل  حدثَنا محمد بن يحيى، وِإسحاق الدبِري، وحممد ب1298
الصنعاين، كلهم عن عبِد الرزاِق، عن معمٍر، قَالَ الزهِري وأَخبرِني عبيد اللَِّه بن عبِد اللَِّه بِن 

ةَ، قَالَتاِئشةَ، أَنَّ عبتولُ اللَِّه : عسكَى رتا اشلَ مأْذَنَ�أَوتةَ اسونميِت ميأَنْ  ِفي ب هاجوأَز 
قَالَت ،ِتي، فَأَِذنَّ لَهيِفي ب ضرمي : رٍل آخجلَى رع دياٍس وبِن عِل بلَى الْفَضع لَه ديو جرفَخ

ِن الرجلُ أَتدِري م: فَحدثْت ِبِه ابن عباٍس، فَقَالَ: يخطُّ ِبِرجلَيِه ِفي اَألرِض، قَالَ عبيد اللَِّه
  . الَِّذي لَم تسم عاِئشة؟ هو عِلي بن أَِبي طَاِلٍب

: أنبا عِلي بن مسِهٍر، قَالَ: أنبا ِإسماِعيلُ بن الْخِليِل، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال1299َ
 مرضه الَِّذي �لَما مِرض النِبي : شةَ، قَالَتأنبا اَألعمش، عن ِإبراِهيم، عِن اَألسوِد، عن عاِئ

: فَقُلْت: مروا أَبا بكٍْر فَلْيصلِّ ِبالناِس، قَالَت عاِئشةُ: توفِّي ِفيِه أَتاه ِباللٌ فَآذَنه ِللصالِة، فَقَالَ
 ما يقُوم مقَامك ال يسمِع الناس فَمر عمر يا رسولَ اللَِّه، ِإنَّ أَبا بكٍْر رجلٌ أَِسيف ومتى

يا رسولَ اللَِّه ِإنَّ أَبا بكٍْر رجلٌ : مروا أَبا بكٍْر فَلْيصلِّ ِبالناِس، فَقُلْت: فَلْيصلِّ ِبالناِس، فَقَالَ
رفَم ،ِطيعتسِك فَال يبي كقَامم قُومى يتمو اِس، فَقَالَأَِسيفلِّ ِبالنصفَلْي رمع  : نتَألن كُنِإن ،هم

كٍْر فَأُوِذنَ، قَالَتو بى أَباِس، فَأَتلِّ ِبالنصكٍْر فَلْيا بوا أَبرم ،فوسي اِحبولَ : صخا دفَلَم
يهادى بين رجلَيِن وقَدماه تخطَّاِن ِفي  ِمن نفِْسِه ِخفَّةً، فَخرج �الصالةَ وجد رسولُ اللَِّه 

 �اَألرِض حتى دخلَ الْمسِجد، فَلَما رآه أَبو بكٍْر ذَهب ِليتأَخر، فَأَومى ِإلَيِه رسولُ اللَِّه 
 يصلِّي ِبالناِس وأَبو �رسولُ اللَِّه  حتى أُجِلس علَى جنِبِه، فَكَانَ �ِبيِدِه، فَأُِتي ِبرسوِل اللَِّه 
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 موسى بن حدثَنا:  الْمعافَى، قَالَحدثَنا: بكٍْر يسِمعهم التكِْبري، حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء، قَالَ
  . ٍر، كَما قَالَ عِلي بن مسِهٍرِإلَى جنِب أَِبي بكْ: أَعين، عن ِعيسى، عِن اَألعمِش، ِبِمثِْلِه، قَالَ

 عمر بن حفِْص بِن حدثَنا:  حدثَنا محمد بن الْحسيِن بِن أَِبي الْحنيِن، قَال1300َ
: قَالَت عاِئشةُ: قَالَ اَألسود:  اَألعمش، عن ِإبراِهيم، قَالَحدثَنا:  أَِبي، قَالَحدثَنا: ِغياٍث، قَالَ

 مرضه الَِّذي مات ِفيِه فَحضرِت الصالةُ وأُوِذنَ ِبها، فَقَالَ رسولُ �لَما مِرض رسولُ اللَِّه 
مك لَم ِإنَّ أَبا بكٍْر رجلٌ أَِسيف ِإذَا قَام مقَا: مروا أَبا بكٍْر فَلْيصلِّ ِبالناِس، فَِقيلَ لَه: �اللَِّه 

فَسكَت ثُم أَعاد، فَأَعادوا لَه، ثُم أَعاد الثَّاِلثَةَ، : يستِطع أَنْ يصلِّي ِبالناِس ِمن الْبكَاِء، قَالَ
جد ِإنكُن صواِحب يوسف، مروا أَبا بكٍْر يصلِّي ِبالناِس، فَخرج أَبو بكٍْر فَصلَّى فَو: فَقَالَ

 ِمن نفِْسِه ِخفَّةً، فَخرج يهادى بين رجلَيِن كَأَني أَنظُر ِإلَى ِرجلَيِه تخطَّاِن ِفي �رسولُ اللَِّه 
 ِبيِه النى ِإلَيمفَأَو رأَختكٍْر أَنْ يو بأَب ادأَرِع، وجالْو ِض ِمنِب�اَألر فَأُِتي ،ككَانى  أَنْ متِه ح

ِبِه، فَِقيلَ لَهنِإلَى ج لَسولُ اللَِّه : جسفَكَانَ ر� اسالنالِتِه، ولِّي ِبصصكٍْر يو بأَبلِّي وصي 
َ وِكيٍع، قَاال: يصلُّونَ ِبصالِة أَِبي بكٍْر؟ قَالَ قَالَت : نعم ِبرأِْسِه، ِفي ِروايِة أَِبي معاِويةَ، و

اِئشولُ اللَِّه : ةُعسالِة �فَكَانَ ركٍْر ِبصو بِدي أَبقْتا يكٍْر قَاِئمو بأَبا واِلساِس جلِّي ِبالنصي 
 ِبيكٍْر�النالِة أَِبي بِبص اسِدي النقْتيو ، .  

أنبا ِهشام بن عروةَ، عن : قَالَ عبد اللَِّه بن نميٍر، حدثَنا:  حدثَنا أَبو اَألزهِر، قَال1301َ
ةَ، قَالَتاِئشع نولُ اللَِّه : أَِبيِه، عسر رلِّي �أَمصِضِه، فَكَانَ يراِس ِفي مِبالن لِّيصكٍْر أَنْ يا بأَب 

ا أَبو بكٍْر يؤم الناس، فَلَما  ِفي نفِْسِه ِخفَّةً فَخرج فَِإذَ�فَوجد رسولُ اللَِّه : ِبِهم، قَالَ عروةُ
 ِحذَاَء � أَنْ كَما أَنت، فَجلَس رسولُ اللَِّه �رأَى أَبو بكٍْر استأْخر أَشار ِإلَيِه رسولُ اللَِّه 

 والناس يصلُّونَ �ِه أَِبي بكٍْر ِإلَى جنِبِه، عن يِميِنِه فَكَانَ أَبو بكٍْر يصلِّي ِبصالِة رسوِل اللَّ
  . ِبصالِة أَِبي بكٍْر
أنبا أَنس بن ِعياٍض، عن ِهشاِم بِن عروةَ، :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1302َ

مد، عِن ابِن وهٍب، وحدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، وِعيسى بن أَح)  ح(عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ
مروا أَبا :  قَالَ�أَنَّ ماِلكًا حدثَه، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 

مقَامك لَم يسمِع الناس يا رسولَ اللَِّه، ِإنَّ أَبا بكٍْر ِإذَا قَام : بكٍْر فَلْيصلِّ ِبالناِس، فَقَالَت عاِئشةُ
مروا أَبا بكٍْر يصلِّي ِبالناِس، فَقَالَت عاِئشةُ : ِمن الْبكَاِء، فَمر عمر فَلْيصلِّ ِبالناِس، فَقَالَ

ْ بكَ: قُوِلي لَه: ِلحفْصةَ ِمن اسِع النمسي لَم كقَامم كٍْر ِإذَا قَاما بلِّ ِإنَّ أَبصفَلْي رمع راِء، فَم
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ِإنكُن َألنتن صواِحب يوسف، مروا أَبا بكٍْر : �ِبالناِس فَفَعلَت حفْصةُ، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
 واِحد، حدثَنا ما كُنت ُألِصيب ِمنِك خيرا، حِديثُهما: فَلْيصلِّ ِبالناِس، فَقَالَت حفْصةُ ِلعاِئشةَ

  .  يونس بن بكَيٍر، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ، ِبِمثِْلِهحدثَنا: الْعطَاِرِدي، قَالَ
ابن أنبا :  عبد الرزاِق، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن عِلي الصنعاِني، قَال1303َ

 محمد بن بكٍْر الْبرساِني، عِن ابِن جريٍج، حدثَنا: وحدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ)  ح(جريٍج
 أَنه اشتكَى �آِخر نظْرٍة نظَرتها ِإلَى رسوِل اللَِّه : حدثَِني ابن ِشهاٍب، عن أَنٍس، قَالَ: قَالَ
 ِستر حجرِة عاِئشةَ ينظُر ِإلَى الناِس، �صلِّي ِبالناِس، فَكَشف رسولُ اللَِّه : أَمر أَبا بكٍْرفَ

 ظَنو ،فِصلَ الصِه ِلييِقبلَى عكٍْر عو بأَب كَصى نتٍف ححصقَةُ مرو هِهِه كَأَنجِإلَى و تظَرفَن
 يِريد أَنْ يصلِّي ِللناِس، فَتبسم ِحني رآهم صفُوفًا وأَشار ِإلَيِهم أَنْ أَِتموا � اللَِّه أَنَّ رسولَ

 ِم ذَِلكوي ِمن فِّيوفَت هنيبو مهنيب رتى السخأَرو ،كُمالتص .  
1304 ،ِمِذيراِعيلَ التمو ِإسا أَبثَندقَالَ: قَالَ ح ،ِدييما الْحثَندا: حثَندِن حانُ، عفْيس 
 كَشف �آِخر نظْرٍة نظَرتها ِإلَى رسوِل اللَِّه : سِمعت أَنس بن ماِلٍك، يقُولُ: الزهِري، قَالَ

  . ، وذَكَر الْحِديثَالستارةَ يوم االثْنيِن والناس صفُوف خلْف أَِبي بكٍْر
وأَخبرِني أَنس :  حدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عن معمٍر، عِن الزهِري، قَال1305َ

ٍر  ِستر الْحجرِة، فَرأَى أَبا بكْ�لَما كَانَ يوم االثْنيِن كَشف رسولُ اللَِّه : بن ماِلٍك، قَالَ
وِكدنا أَنْ : فَنظَرت ِفي وجِهِه كَأَنه ورقَةُ مصحٍف وهو يتبسم، قَالَ: يصلِّي ِبالناِس، قَالَ

ِبي فَأَراد أَبو بكٍْر أَنْ ينكُص فَأَشار ِإلَيِه الن: ، قَالَ�نفْتِتن ِفي صالِتنا فَرحا ِبرؤيِة رسوِل اللَِّه 
  .  أَنْ كَما أَنت، ثُم أَرخى الستر فَمات ِمن يوِمِه�

 يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد، حدثَنا:  حدثَنا الدِقيِقي، وعباس الدوِري، قَاال1306
أَخبرِني أَنس بن ماِلٍك، أَنَّ أَبا بكٍْر كَانَ :  أَِبي، عن صاِلٍح، عِن ابِن ِشهاٍب، قَالَحدثَنا: قَالَ

 الَِّذي توفِّي ِفيِه حتى ِإذَا كَانَ يوم االثْنيِن وهم صفُوف �يصلِّي لَهم ِفي وجِع رسوِل اللَِّه 
ِإلَينا وهو قَاِبض علَى وجِهِه  ِستر الْحجرِة، فَنظَر �كَشف رسولُ اللَِّه : ِفي الصالِة، قَالَ

كَأَنه ورقَةُ مصحٍف، ثُم تبسم رسولُ اللَِّه صلي اهللا علية وسلم ضاِحكًا، فَلُِهينا ونحن ِفي 
أَنَّ رسولَ ونكَص علَى عِقبيِه ِليِصلَ الصف، فَظَن : ، قَالَ�الصالِة ِمن خروِج رسوِل اللَِّه 

ثُم دخلَ رسولُ :  أَنْ أَِتموا صالتكُم، قَالَ� خاِرج ِللصالِة، فَأَشار ِإلَيِهم رسولُ اللَِّه �اللَِّه 
 بن عبِد  ِمن يوِمِه هذَا، حدثَنا أَبو الْجماِهِر محمد�اللَِّه فَأَرخى الستر، فَتوفِّي رسولُ اللَِّه 
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: الرحمِن الِْحمِصي، ومحمد بن ِإسحاق الصغاِني، وأَبو يوسف الْفَاِرِسي، وأَبو أُميةَ، قَالُوا
 تِبع أَخبرِني أَنس بن ماِلٍك، وكَانَ: أنبا شعيب، عِن الزهِري، قَالَ:  أَبو الْيماِن، قَالَحدثَنا
 ِبيالن�اهنعِبِمثِْل م فَذَكَر ،ملِّي لَهصكٍْر كَانَ يا بأَنَّ أَب ،هِحبصو همدخو  .  

 رواه محمد بن الْمثَنى، عن عبِد الصمِد، عن أَِبيِه، عن عبِد الْعِزيِز بِن صهيٍب، 1307
 ثَالثًا، فَأُِقيمِت الصالةُ فَذَهب أَبو بكٍْر يتقَدم، � يخرج ِإلَينا نِبي اللَِّه لَم: عن أَنٍس، قَالَ
 ما نظَرنا منظَرا قَطُّ كَانَ � ِبالِْحجاِب فَرفَعه، فَلَما وضح لَنا وجه نِبي اللَِّه �فَقَالَ نِبي اللَِّه 
نِإلَي بجأَع ِبيِه النجو اللَِّه �ا ِمن ِبيى نما، فَأَولَن حضو كٍْر أَنْ � ِحنيِدِه ِإلَى أَِبي بِبي 

  . يتقَدم وأَرخى نِبي اللَِّه الِْحجاب فَلَم يقْدر علَيِه
: د الصمِد بن عبِد الْواِرِث، قَالَ عبحدثَنا:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن الْبصِري، قَال1308َ

وحدثَنا يعقُوب بن )  ح( حسين الْجعِفيحدثَنا: وحدثَنا الدوِري، قَالَ)  ح( زاِئدةُحدثَنا
 زاِئدةُ، عن حدثَنا: ، قَالُوا عبد اللَِّه بن رجاٍءحدثَنا: سفْيانَ، ومحمد بن صاِلٍح كيلجة، قَاال

مروا :  فَقَالَ�مِرض رسولُ اللَِّه : عبِد الْمِلِك بِن عميٍر، عن أَِبي بردةَ، عن أَِبي موسى، قَالَ
رجلٌ رِقيق متى يقُوم يا رسولَ اللَِّه، ِإنَّ أَبا بكٍْر : أَبا بكٍْر فَلْيصلِّ ِبالناِس، فَقَالَت عاِئشةُ

مروا أَبا بكٍْر فَلْيصلِّ ِبالناِس، فَِإنكُن صواِحبات : مقَامك ال يستِطيع أَنْ يصلِّي ِبالناِس، فَقَالَ
فَصلَّى أَبو بكٍْر :  حي، قَالَ الْجعِفي�فَصلَّى أَبو بكٍْر ِبالناِس ورسولُ اللَِّه : يوسف، قَالَ

: ، والْبِقيةُ لَفْظُ عبِد الصمِد، وقَالَ عبد اللَِّه بن رجاٍء ِفي حِديِثِه�ِبالناِس حياةَ رسوِل اللَِّه 
 وِفي �لَِّه مروا أَبا بكٍْر يصلِّي، وِفيِه فَصلَّى أَبو بكٍْر ِفي حياِة رسوِل ال: قَالَ ثَالثُ مراٍت

 حي، اختصر كَيلَجةُ، يقَالُ ِإنَّ ِفي �قَام أَبو بكٍْر ِبالناِس ورسولُ اللَِّه : حِديِث عبِد الصمِد
 ِبيِل النكٍْر ِلقَوانُ ِخالفَِة أَِبي بيبالِة وكَاِء ِفي الصةُ الْباحاِديِث ِإبِذِه اَألحه� :مؤِلي كُم

أَقْرؤكُم، وقَد كَانَ ِفي أَصحاِبِه من هو أَقْرأُ ِمنه وِفيِهم من هو أَرفَع وأَبين صوتا ِمنه ِللِْقراَءِة، 
 ِبيِقيلَ ِللن قَدو�ِإنو أَِسيف هِإنو ِطيعتسال ي هاِس، فَِإنلِّي ِبالنصي هرغَي رِكي  مبي هِإنو ِقيقر ه

وال : ِفي صالِتِه، فَلَم يأْمر غَيره ولَم يرض ِبغيِرِه، فَدلَّ قَولُه ِفي خبِر أَِبي مسعوٍد حيثُ، قَالَ
لَمأَع اللَّهو ،هدعب ِهملَيِليفَةُ عالْخ هلْطَاِنِه، أَنال ِفي سجر نمؤي .  

بيانُ ِإثْباِت ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم ِفي أَواِئِل السوِر وترِك الْجهِر ا يف افتتاح فاحتة 
  الكتاب يف الصالة وغريها من السور

مختاِر،  يحيى بن الْيماِن، عن سفْيانَ، عِن الْحدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال1309َ
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: أَتدرونَ أَي سورٍة أُنِزلَت علَي آِنفًا الْكَوثَر:  ِإغْفَاَءةً، فَقَالَ�أَغْفَى النِبي : عن أَنٍس، قَالَ
: فَيقَالُ! أُمِتي ِإنه ِمن : نهر ِفي الْجنِة، وعدِنيِه ربي، تِرده أُمِتي، فَيختلَج الرجلُ دوِني، فَأَقُولُ

ِإنك ال تدِري ما أَحدثُوا بعدك، ورواه بعض أَصحاِبنا، عن عِلي بِن حرٍب، عن محمِد بِن 
  . فُضيٍل، عِن الْمختاِر أَطْولَ ِمن هذَا 

 عِلي بن مسِهٍر، حدثَنا: بن الْخِليِل، قَالَ ِإسماِعيلُ حدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1310َ
 ذَات يوٍم بين �بينا رسولُ اللَِّه : أَنبا الْمختار بن فُلْفٍُل، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ: قَالَ

 هأْسر فَعر ِجِد ِإذْ أَغْفَى ِإغْفَاَءةً، ثُمسا ِفي الْمِرنأَظْها لَها، فَقُلْنِسمتبولَ : مسا ري كَكحا أَضم
ِإنا أَعطَيناك الْكَوثَر فَصلِّ {نزلَت علَي آِنفًا سورةٌ، فَقَرأَ ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم : اللَِّه؟ قَالَ

 رتاَألب وه اِنئَكِإنَّ ش رحانو كبقَالَ]3- 1وثر آية سورة الك[}ِلر ا : ، ثُمونَ مردلْ ته
فَِإنه نهر وعدِنيِه ربي ِفي الْجنِة علَيِه حوض تِرد علَيِه : اللَّه ورسولُه أَعلَم، قَالَ: الْكَوثَر؟ قُلْنا

! ربي ِإنه ِمن أُمِتي : يختلَج الْعبد ِمنهم، فَأَقُولُأُمِتي يوم الِْقيامِة، آِنيته عدد نجوِم السماِء، فَ
  . ِإنك ال تدِري ما أَحدثُوا بعدك: فَيقَالُ

حدثَِني شعبةُ، عن قَتادةَ، :  حجاج، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال1311َ
 وأَِبي بكٍْر، وعمر، وعثْمانَ فَلَم أَسمع أَحدا ِمنهم �صلَّيت وراَء رسوِل اللَِّه : الَعن أَنٍس، قَ

  . يقْرأُ ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم
َألوزاِعي، حدثَِني ا:  ِبشر بن بكٍْر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا ِعيسى بن أَحمد، قَال1312َ

 وأَِبي �أَنه صلَّى خلْف رسوِل اللَِّه : حدثَِني أَنس بن ماِلٍك: كَتب ِإلَي قَتادةُ، قَالَ: قَالَ
للَِّه ِبالْحمِد ِللَِّه رب الْعالَِمني، ال يذْكُرونَ ِبسِم ا: بكٍْر، وعمر، وعثْمانَ فَكَانوا يستفِْتحونَ

 حدثَنا: الرحمِن الرِحيِم ِفي أَوِل الِْقراَءِة وال ِفي آِخِرها، حدثَنا سعد قَاِضي بيروت، قَالَ
 الْوِليد، عِن اَألوزاِعي، وحدثَنا يوسف بن مسِلٍم، عن محمِد بِن كَِثٍري، حدثَنا: دحيم، قَالَ

  .  اَألوزاِعي، ِكالهما عن قَتادةَ، عن ِإسحاق، ِإلَى قَوِلِه ِبالْحمِد ِللَِّه رب الْعالَِمنيعِن
 معاذُ بن معاٍذ، وأَسباطُ، عن سِعيِد بِن أَِبي عروبةَ حدثَنا:  حدثَنا الزعفَراِني، قَال1313َ

Lَةادقَت نٍس، عأَن نع ، : ِبيأَنَّ الن� ،مهاَءتونَ ِقرِتحفْتوا يانَ كَانثْمعو ،رمعكٍْر، وا بأَبو 
  . ِفي صالِتِهم ِبالْحمِد ِللَِّه رب الْعالَِمني: قَالَ معاذٌ
   

هجا يآِن ِفيمِبالْقُر هتواِم صفِْع اِإلمر نِي عهالن ابا عاليا واملخالفة، وإجياب بفْعِفيِه ر ر
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رفع صوته رفعاً وسطا بني اجلهر واملخافتة وكذلك سائر املصلني، وبيان اخلرب املعارض 
  بتفسري اآلية
 عبدانُ، عن أَِبي حمزةَ ِقراَءةً، عِن حدثَنا:  حدثَنا محمد بن اللَّيِث، قَال1314َ

نِش، عماٍس، قَالَاَألعبِن عِن ابٍر، عيبِن جِعيِد بس ناٍس، عِن ِإيفَِر بعج  :} رهجال تو
كَانَ : ، قَالَ ]110سورة اإلسراء آية [}ِبصالِتك وال تخاِفت ِبها وابتِغ بين ذَِلك سِبيال

 ِبيِركُونَ�النشالْم هِمعس هتوص فَعِإذَا ر  هعمسي لَم فَضِإذَا خاَء ِبِه، وا جمآنَ ووا الْقُربفَس 
: ، حدثَنا النفَيِلي، قَالَ ]110سورة اإلسراء آية [}وابتِغ بين ذَِلك سِبيال{أَصحابه، فَأَنزلَ 

عِن اَألعمِش، عن جعفَِر بِن ِإياٍس ِبِإسناِدِه  جِرير، حدثَنا:  عثْمانُ بن أَِبي شيبةَ، قَالَحدثَنا
 ِمثْلَه .  

عن أَِبي ِبشٍر، عن سِعيِد بِن جبيٍر، :  مسدد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو الْمثَنى، قَال1315َ
،  ]110سورة اإلسراء آية [}اِفت ِبهاوال تجهر ِبصالِتك وال تخ{: عِن ابِن عباٍس ِفي قَوِلِه

 متواٍر ِبمكَّةَ، فَكَانَ ِإذَا رفَع صوته يسمع الْمشِركُونَ ذَِلك فَسبوا �نزلَت ورسولُ اللَِّه : قَالَ
  . الْقُرآنَ ومن أَنزلَه، وذَكَر الْحِديثَ

 ِهشام بن حدثَنا:  يحيى بن سِعيٍد، قَالَحدثَنا: قَالَ حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، 1316
سورة اإلسراء [}وال تجهر ِبصالِتك وال تخاِفت ِبها{: عروةَ، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ ِفي قَوِلِه

  . نزلَت ِفي الدعاِء: ، قَالَت ]110آية 
1317موا الصثَندقَالَ ح ،ا: ِعيثَندقَالَح ،ِليفَيا:  النثَندِن حاِم بِهش نةَ، عاِويعو مأَب 

سورة اإلسراء [}وال تجهر ِبصالِتك وال تخاِفت ِبها{: عروةَ، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ ِفي قَوِلِه
  . ن عيينةَ، عن ِهشاٍم ِبِمثِْلِه ِفي الدعاِء والْمسأَلَةُِفي الدعاِء، رواه اب: ، قَالَت ]110آية 

بيانُ الدِليِل علَى ِإجياِب ِإعادِة الصالِة ِلمن لَم يقْرأْ ِبفَاِتحِة الِْكتاِب فصاعداً، وما يعارضه 
  من اخلرب املبني، وعلي إجازة الصالة إذا قرأ فيها فاحتة الكتاب وحده

 سفْيانُ، حدثَنا:  الْحميِدي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ الصاِئغُ، قَال1318َ
قَالَ :  الزهِري، سِمع محمود بن الرِبيِع، أَنه سِمع عبادةَ بن الصاِمِت، يقُولُحدثَنا: قَالَ

  . ال صالةَ ِلمن لَم يقْرأْ ِبفَاِتحِة الِْكتاِب: �ِه رسولُ اللَّ
 حدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عن معمٍر، عِن الزهِري، عن محموِد بِن 1319

 ِلمن لَم يقْرأْ ِبأُم الْقُرآِن ال صالةَ: �قَالَ رسولُ اللَِّه : الرِبيِع، عن عبادةَ بن الصاِمِت، قَالَ
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  . فَصاِعدا
 حدثَنا:  يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا عباس الدوِري، قَال1320َ

 جِبيِع، الَِّذي مالر نب ودمحاٍب، أَنَّ مِن ِشهِن اباِلٍح، عص نولُ اللَِّه أَِبي، عسِهِه �رجِفي و 
هربأَخ ،ِبئِْرِهم ولَ اللَِّه : ِمنسأَنَّ ر ،هرباِمِت أَخالص نةَ بادبقَالَ�أَنَّ ع  : لَم نالةَ ِلمال ص
  . يقْرأْ ِبأُم الْقُرآِن
أَخبرِني يونس، عِن ابِن : هٍب، قَالَأَنبا ابن و:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1321َ
ال : �قَالَ رسولُ اللَِّه : أَخبرِني محمود بن الرِبيِع، أَنه سِمع عبادةَ، يقُولُ: ِشهاٍب، قَالَ

  . صالةَ ِلمن لَم يقْرأْ ِبأُم الْقُرآِن
 يحيى بن أَِبي الْحجاِج، عِن ابِن جريٍج، عن حدثَنا:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَال1322َ

 أَسمعناكُم، وما �ِفي كُلِّ صالٍة ِقراَءةٌ فَما أَسمعنا رسولُ اللَِّه : عطَاٍء، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
صالةَ ِإال ِبفَاِتحِة الِْكتاِب، حدثَنا الدبِري، عن عبِد ال : أَخفَى عنا أَخفَينا عنكُم، سِمعته يقُولُ

 حدثَنا:  الْحميِدي، قَالَحدثَنا: الرزاِق، عِن ابِن جريٍج ِبِمثِْلِه، حدثَنا ِبشر بن موسى، قَالَ
  . ِمعت أَبا هريرةَ ِبِمثِْلِهس: سفْيانُ، عِن ابِن جريٍج، عن عطَاٍء، قَالَ

1323 ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه نطَاٍء، عع نِهيِد، عِن الشِبيِب بح نةَ، عامو أُسأَب اهور � 
 لَكُم، وما أَخفَاه  أَعلَناه�فَما أَعلَن رسولُ اللَِّه : ال صالةَ ِإال ِبِقراَءٍة، قَالَ أَبو هريرةَ: قَالَ

 لَكُم اهنفَيأَخ  
أَنبا يِزيد بن زريٍع، : أَنبا يحيى بن يحيى، قَالَ:  حدثَنا مهِدي بن الْحاِرِث، قَال1324َ

راَءةٌ، فَما أَسمعنا النِبي ِفي كُلِّ صالٍة ِق: قَالَ أَبو هريرةَ: عن حِبيٍب الْمعلِِّم، عن عطَاٍء، قَالَ
�كُمِمن اهنفَيا أَخِمن فَاها أَخمو ،اهنعمأَس  : وفَه ادز نمو ،هنع أَتزآِن أَجالْقُر أَ ِبأُمقَر نم

  . أَفْضلُ
ِجبت ومأْمالْمو امأَنَّ اِإلم نيباِر الَِّتي تباَألخ ِة الكتاب، وأن من مل ِذكْراَءةُ فَاِتحِقر ِهملَيع 

يقرأ كانت صالته ناقصة، والدليل علي أن من مل يقرأها كما يبينه رسول اهللا صلي اهللا علية 
  وسلم كانت صالته ناقصة، ووجب علية إعادا وبيان ثواب قرائها

ت علَى عبِد اللَِّه بِن ناِفٍع، وحدثَِنيِه وِفيما قَرأْ:  حدثَنا محمد بن يحيى، قَال1325َ
أَنبا ابن : وأَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ)  ح(مطَرف بن عبِد اللَِّه، عن ماِلِك بِن أَنٍس

 هِن، أَنمحِد الربِن عالِء بِن الْعع ،ثَهدٍب، أن مالكا حهِن واِم بلَى ِهشواِئِب ما السأَب ِمعس
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من صلَّى صالةً ولَم يقْرأْ ِفيها : �قَالَ رسولُ اللَِّه : سِمعت أَبا هريرةَ، يقُولُ: زهرةَ، يقُولُ
اٍم، فَقُلْتمت رغَي اجِخد ِهي ،اجِخد آِن فَِهيالْقُر ِبأُم :يرا ها أَباَء يرا أَكُونُ وانيي أَحةَ، ِإنر

اقْرأْ ِبها ِفي نفِْسك يا فَاِرِسي، فَِإني سِمعت رسولَ اللَِّه : فَغمز ِذراِعي، وقَالَ: اِإلماِم، قَالَ
ا ِلي، وِنصفُها ِلعبِدي، فَِنصفُه: قَسمت الصالةَ بيِني وبين عبِدي ِنصفَيِن: قَالَ اللَّه: ، يقُولُ�

دبقُولُ الْعي :}الَِمنيالْع بِللَِّه ر دم2سورة الفاحتة آية [}الْح[ قُولُ اللَّهِدي، : ، يبِني عِمدح
دبقُولُ الْعِحيِم{: يِن الرمح1سورة الفاحتة آية [}الر[ قُولُ اللَّهِدي، : ، يبع لَيى عقُولُ أَثْني

دبيِن{: الْعِم الدواِلِك ي4سورة الفاحتة آية [}م[ قُولُ اللَّهةُ : ، يِذِه اآليهِدي، وبِني عدجم
دبقُولُ الْعِدي، يبع نيبِني ويب :}ِعنيتسن اكِإيو دبعن اكِني  ]5سورة الفاحتة آية [}ِإييب وفَه ،

ع نيبودبقُولُ الْعأَلَ، يا سِدي مبِلعِدي وب :} تمعأَن اطَ الَِّذينِصر ِقيمتساطَ الْمرا الصِدناه
الِّنيال الضو ِهملَيوِب عضغِر الْمغَي ِهملَيِدي  ]7 -  6سورة الفاحتة آية [}عبالِء ِلعؤفَه ،

ثَندأَلَ، حا سِدي مبِلعقَالَو ،اِنيجرِبيِع الْجأَِبي الر نب نساِق، قَالَ: ا الْحزالر دبا عبا : أَنبأَن
ماِلك، عِن الْعالِء بِن عبِد الرحمِن، أَنه سِمع أَبا الساِئِب مولَى ِهشاِم بِن زهرةَ، أَنه سِمع أَبا 

  .  ِمثْلَه�الَ رسولُ اللَِّه قَ: هريرةَ، يقُولُ
 عبد الرزاِق، عِن ابِن جريٍج، حدثَنا:  حدثَنا محمد بن يحيى، وِإسحاق، قَاال1326

قَالَ : هريرةَ، يقُولُأَخبرِني الْعالُء بن عبِد الرحمِن، أَنَّ أَبا الساِئِب أَخبره، أَنه سِمع أَبا : قَالَ
  . من صلَّى ولَم يقْرأْ ِفيها ِبأُم الْقُرآِن فَِهي ِخداج ِخداج ثَالثًا غَير تماٍم : �رسولُ اللَِّه 
 عن  شعبةُ، عِن الْعالِء،حدثَنا:  وِكيع، قَالَحدثَنا:  حدثَنا ابن أَِبي رجاٍء، قَال1327َ

كُلُّ صالٍة ال يقْرأُ ِفيها ِبفَاِتحِة الِْكتاِب فَِهي : �قَالَ رسولُ اللَِّه : أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
اقْرأْ ِفي : فَأَخذَ ِبيِدي، وقَالَ: فَِإنْ كُنت خلْف اِإلماِم؟ قَالَ: قُلْت: ِخداج غَير تماٍم، قَالَ

فِْسكن ِإلَي قَعاِدِه ونةَ، ِبِإسبعش ناِمٍر، عِن عِعيِد بس نع ،وِريالد اسبا عثَندح ،ا فَاِرِسيي 
حدثَنا سِعيد بن عاِمٍر، عن شعبةَ، ِبِإسناِدِه مرفُوع : غَير مرفُوٍع، حدثَنا أَبو اَألزهِر، قَالَ

 حدثَنا: يا أَبا هريرةَ ِإني أَكُونُ، فَذَكَر ِبنحِوِه، حدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ: ِه، قُلْتِبنحِو
ِإسماِعيلُ بن أَِبي أُويٍس، عن أَِبيِه، عِن الْعالِء بِن عبِد الرحمِن، سِمعت ِمن أَِبي، وِمن أَِبي 

، وذَكَر �قَالَ أَبو هريرةَ قَالَ رسولُ اللَِّه : جِميعا، وكَانا جِليسيِن َألِبي هريرةَ، قَاالالساِئِب 
هِمن مِديثَ أَتالْح .  
وعبد  سفْيانُ، حدثَنا:  الْحميِدي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ الترِمِذي، قَال1328َ
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 الْعالُء، عن أَِبيِه، عن حدثَنا: الْعِزيِز بن أَِبي حاِزٍم، وعبد العزيز بن حممد الدراوردي، قَالُوا
 ِبيِن النةَ، عريرقَالَ�أَِبي ه  : فَِهي ،اجِخد اِب فَِهيِة الِْكتا ِبفَاِتحأُ ِفيهقْرالٍة ال يكُلُّ ص

: فَِإني أَسمع ِقراَءةَ اِإلماِم، فَغمزِني ِبيِدِه، فَقَالَ: فَقُلْت َألِبي هريرةَ:  عبد الرحمِنِخداج، قَالَ
ِديراورةَ ِللداديأَنَّ الز بسأَح ،فِْسكِفي ن الْفَاِرِسي نأَِو اب ،ا فَاِرِسيأْ ياقْر .  

1329ب سونا يثَندِبيٍب، قَالَ حح ا: نثَندقَالَح ،داوو دا:  أَبثَندح ،اِئيوتسالد امِهش 
عن قَتادةَ، عن يونس بِن جبيٍر، عن ِحطَّانَ بِن عبِد اللَِّه الرقَاِشي، أَنَّ اَألشعِري صلَّى 

أُِقرِت الصالةُ ِبالِْبر : ِتِه، قَالَ رجلٌ ِمن الْقَوِم خلْفَهِبأَصحاِبِه صالةً، فَلَما جلَس ِفي صال
أَيكُم الْقَاِئلُ كَِلمةَ كَذَا وكَذَا؟ فَأَرم الْقَوم، فَقَالَ : والزكَاِة، فَلَما قَضى اَألشعِري صالته، قَالَ

أَما :  ما قُلْتها ولَقَد رِهبت أَنْ تبكَعِني ِبها، فَقَالَ اَألشعِري:يا ِحطَّانُ لَعلَّك قُلْتها، قُلْت: ِلي
 خطَبنا فَعلَّمنا سنتنا وبين لَنا صالتنا، �تعلَمونَ ما تقُولُونَ ِفي صالِتكُم؟ إن رسولَ اللَِّه 

غَيِر {: كُم أَحدكُم، فَِإذَا كَبراِإلمام فَكَبروا، وِإذَا قَرأَأَِقيموا صفُوفَكُم، ثُم ِليؤم: فَقَالَ
الِّنيال الضو ِهملَيوِب عضغفَقُولُوا ]7سورة الفاحتة آية [}الْم ، : كَعفَِإذَا ر ،اللَّه كُمِجبي آِمني

ريو لَكُمقَب كَعري اموا، فَِإنَّ اِإلمكَعاللَِّه فَار ِبيقَالَ ن ،لَكُمقَب فَِإذَا قَالَ: �فَع ،ِبِتلْك فَِتلْك :
اللَّهم ربنا لَك الْحمد، يسمع اللَّه لَكُم، فَِإنَّ اللَّه قَالَ علَى : سِمع اللَّه ِلمن حِمده، فَقُولُوا

كَبروا واسجدوا، فَِإنَّ اِإلمام يسجد قَبلَك ويرفَع قَبلَكُم، فَِإذَا كَبر وسجد فَ: �ِلساِن نِبيِه 
التِحيات : فَِتلْك ِبِتلْك، فَِإذَا كَانَ ِعند الْقَعدِة فَلْيكُن ِمن أَوِل قَوِل أَحِدكُم: �قَالَ نِبي اللَِّه 

ِللَِّه، الس اتلَوالص اتبلَى الطَّيعا ونلَيع المالس ،هكَاتربةُ اللَِّه ومحرو ِبيا النهأَي كلَيع الم
ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو ،ِإال اللَّه أَنْ ال ِإلَه دهأَش ،اِلِحنياِد اللَِّه الصِعب .  

 سِعيد بن عاِمٍر، عن سِعيِد بِن أَِبي عروبةَ، حدثَنا:  حدثَنا سلَيمانُ بن سيٍف، قَال1330َ
صلَّى أَبو موسى : عن قَتادةَ، عن يونس بِن جبيٍر، عن ِحطَّانَ بِن عبِد اللَِّه الرقَاِشي، قَالَ

فَلَما قَضى :  الصالةُ ِبالِْبر والزكَاِة، قَالَأُِقرِت: ِإحدى صالتِي الِْعشاِء، فَقَالَ رجلٌ ِمن الْقَوِم
أَيكُم الْقَاِئلُ كَِلمةَ كَذَا، وذَكَر حِديثَه ِفي هذَا الْباِب، حدثَنا : أَبو موسى الصالةَ، قَالَ

 ،اِنيغاالصثَنداٍن، حِسن نب ِزيدا يثَندحفَّانُ، وع ثَندةَ، احيو أُما أَبثَندحِهالٍل، و نانُ ببح 
 همام، عن قَتادةَ، وذَكَروا حِديثَهم ِفي هذَا الْباِب، حدثَنا:  أَبو الْوِليِد، وعفَّانُ، قَالُواحدثَنا

وحدثَنا أَبو اَألزهِر، وِإسحاق )  ح(، عن قَتادةَ عفَّانُحدثَنا: حدثَنا أَبو أُميةَ، والصغاِني، قَاال
 سهلُ حدثَناوحدثَنا حمدانُ بن عِلي، )  ح(الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عن معمٍر، عن قَتادةَ
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 نصر، حدثَنا: ا يِزيد بن ِسنان، وفَضلَك، قَاالوحدثَن)  ح( أَبانُ، عن قَتادةَحدثَنابن بكَّاٍر، 
ِعند أَهِل الْكُوفَِة ِمثْلُ هذَا الْحِديِث، : قَالَ ِلي قَتادةُ:  شعبةُ، قَالَحدثَنا:  أَِبي، قَالَحدثَنا: قَالَ

ِحطَّانَ ب نٍر، عيبِن جب سونِديِث يثَ ِبحدح وا ثُماقُونَ ذَكَرالْبى، ووسأَِبي م نِد اللَِّه، عبِن ع
  . حِديثَهم، عن قَتادةَ ِبطُوِلِه، وبعضهم يِزيد علَى بعٍض

أَخبرِني يونس، عِن : أَنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1331َ
ِريهةَ، أن أبا هريرة، قَالَ: ، قَالَالزلَمو سأَبِب، ويسالْم نب ِعيدِني سربولَ : أَخسر تِمعس
ِإذَا أَمن اِإلمام فَأَمنوا، فَِإنَّ الْمالِئكَةَ تؤمن، فَمن وافَق تأِْمينه تأِْمني الْمالِئكَِة :  يقُولُ�اللَِّه 

لَه قَالَغُِفر ،وِنيميا الْمثَندِبِه، حذَن ِمن مقَدا تا:  مثَندِبيٍب، قَالَحش نب دما:  أَحثَندأَِبي، ح 
  . أنبا يونس، عِن الزهِري، ِبِمثِْلِه : قَالَ

 مالكا حدثَه، عِن ابِن أَنبا ابن وهٍب، أن:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1332َ
 ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه نِب،وأيب سلمة بن عبد الرمحن أخرباه، عيسِن الْمِن اباٍب، عِشه� 

قَدم ِمن ذَنِبِه، قَالَ ِإذَا أَمن اِإلمام فَأَمنوا، فَِإنه من وافَق تأِْمينه تأِْمني الْمالِئكَِة غُِفر لَه ما ت: قَالَ
  . آِمني: ، يقُولُ�وكَانَ رسولُ اللَِّه : ابن ِشهاٍب
 سفْيانُ، عِن الزهِري، حدثَنا:  الْحميِدي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ، قَال1333َ

ِإذَا أَمن الْقَاِري فَأَمنوا، فَمن وافَق : �قَالَ النِبي : الَعِن ابِن الْمسيِب، عن أَِبي هريرةَ، قَ
  . تأِْمينه تأِْمني الْمالِئكَِة غُِفر لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبِه

انُ بن ِبالٍل، عن  سلَيمحدثَنا:  خاِلد بن مخلٍَد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال1334َ
: ِإذَا قَالَ اِإلمام: �قَالَ رسولُ اللَِّه : سهيِل بِن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

}الِّنيال الضو ِهملَيوِب عضغِر الْم7سورة الفاحتة آية [}غَي[ لْفَهخ نفَقَالَ م ، :افَقفَو ،آِمني 
امِإذَا قَالَ اِإلمِبِه، وذَن ِمن مقَدا تم لَه اِء غُِفرمِل السلَ أَهالِئكَِة، قَوالْم أِْمنيت : نِلم اللَّه ِمعس

لْفَهخ نفَقَالَ م ،هِمدح :م لَه اِء غُِفرمِل السلَ أَهقَو افَقفَو دمالْح ا لَكنبر ماللَّه ِمن مقَدا ت
أَنبا خاِلد يعِني ابن عبِد اللَِّه، عن :  عمرو بن عوٍن، قَالَحدثَنا: ذَنِبِه، حدثَنا الصومِعي، قَالَ

اِدِه ِمثْلَهناِلٍح، ِبِإسِن أَِبي صِل بيهس .  
: ح بن عبِد الرحمِن بِن عمِرو بِن الْحاِرِث، قَاال حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، وصاِل1335

 ابن وهٍب، عن عمٍرو، أَنَّ أَبا يونس حدثَه، عن أَِبي حدثَنا:  حجاج بن ِإبراِهيم، قَالَحدثَنا
 ِبيةَ، أَنّ النريرِفي :  قَالَ�ه كُمدالِتِهِإذَا قَالَ أَحاِء: صمالِئكَةُ ِفي السالْمو ،آِمني : ،آِمني
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  . فَوافَق ِإحداهما اُألخرى غُِفر لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبِه
أَنبا معمر، عن هماِم بِن منبٍه، :  عبد الرزاِق، قَالَحدثَنا:  حدثَنا السلَِمي، قَال1336َ

: آِمني، والْمالِئكَةُ: ِإذَا قَالَ أَحدكُم: �قَالَ رسولُ اللَِّه : هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ، قَالَ: قَالَ
  . آِمني ِفي السماِء، فَوافَق ِإحداهما اُألخرى غُِفر لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبِه

   
ِة خلْف اِإلماِم، والدليل علي إجيابه فيما ال جيهر فيه إيل أن يركع، ِبيانُ ِإجازِة الِْقراَء

وإجياب اإلنصات لإلمام إذا جهر بالقراءة، وما يعارضة من اخلرب الدال علي إجياب القراءة 
  لفاحتة الكتاب خلفة وإن جهر

 شعبةُ، عن قَتادةَ، حدثَنا: لَ أَبو داود، قَاحدثَنا:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَال1337َ
 �صلَّى ِبنا رسولُ اللَِّه : سِمعت زرارةَ بن أَوفَى يحدثُ، عن ِعمرانَ بِن حصيٍن، قَالَ: قَالَ

أَنا، فَقَالَ : قَالَ رجلٌأَيكُم قَرأَ ِبسبِح اسمك ربك اَألعلَى؟ فَ: صالةَ الظُّهِر، فَلَما صلَّى قَالَ
كَأَنه كَِرهه؟، : فَقُلْت ِلقَتادةَ: قَد عرفْت أَنَّ رجال يخاِلجِنيها، قَالَ شعبةُ: �رسولُ اللَِّه 

  . لَو كَِره نهى عنه: قَالَ
:  يحدثُ، عن سِعيٍد، قَالَسِمعت اَألنصاِري:  حدثَنا ِإسحاق بن سياٍر، قَال1338َ

 صلَّى ِبِهم، � قَتادةُ، أَنَّ زرارةَ بن أَوفَى حدثَهم، عن ِعمرانَ بِن حصيٍن، أَنَّ نِبي اللَِّه حدثَنا
أَنا يا نِبي اللَِّه :  ِمن الْقَوِمأَيكُم قَرأَ سبِح اسم ربك اَألعلَى؟ فَقَالَ رجلٌ: فَلَما انفَتلَ، قَالَ
: قَد عِلمت أَنَّ بعضكُم خالَجِنيها، حدثَنا أَحمد بن مسعوٍد الْمقِْدِسي، قَالَ: قَرأْت ِبها، فَقَالَ

عن :  أَحمد بن ِإسحاق، قَاالاحدثَن: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح( محمد بن ِعيسىحدثَنا
 ِبيانَ، أَنّ النرِعم نةَ، عاررز نةَ، عادِديثَ �قَتالْح ذَكَرأَ وفَقَر ،رصر، أَِو الْعلَّى الظُّهص 

  . ِبطُوِلِه
: اِصم بن النضِر، قَالَ عحدثَنا:  حدثَنا سلَيمانُ بن اَألشعِث السِجستاِني، قَال1339َ

 قَتادةُ، عن أَِبي غَالٍب، وهو يونس بن جبيٍر حدثَنا: سِمعت أَِبي، قَالَ:  الْمعتِمر، قَالَحدثَنا
ى صوسأَِبي م علُّوا مص مهأَن ،قَاِشيِد اللَِّه الربِن عِحطَّانَ ب نع ،ثُهدحي ذَكَرِة، ومتالةَ الْع

:  خطَبنا فَكَانَ ما بين لَنا ِمن صالِتنا ويعلِّمنا سنتنا، قَالَ�ِإنَّ نِبي اللَِّه : الْحِديثَ، وقَالَ ِفيِه
وِإذَا قَرأَ فَأَنِصتوا، وقَالَ ِفي أَِقيموا الصفُوف، ثُم ِليؤمكُم أَحدكُم، فَِإذَا كَبر اِإلمام فَكَبروا، 

لَه ِريكال ش هدحو ادز ،ِإال اللَّه أَنْ ال ِإلَه دهأَش دعِد بهشالت .  
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 جِرير، عن حدثَنا:  عِلي بن عبِد اللَِّه، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصاِئغُ ِبمكَّةَ، قَال1340َ
ملَيا سِد اللَِّه، أَنَّ أَببِن عِحطَّانَ ب نٍر، عيبِن جب سونأَِبي غَالٍب ي نةَ، عادقَت نع ،ِمييانَ الت

ِإذَا كَبر اِإلمام :  فَعلَّمنا سنتنا وبين لَنا صالتنا، فَقَالَ�خطَبنا رسولُ اللَِّه : موسى، قَالَ
وافَكَبِصتأَ فَأَنِإذَا قَروا، ور .  

:  عبد اللَِّه بن رشيٍد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا سهلُ بن بحٍر الْجنديسابوِري، قَال1341َ
 الرقَاِشي، عن أَِبي  أَبو عبيدةَ، عن قَتادةَ، عن يونس بِن جبيٍر، عن ِحطَّانَ بِن عبِد اللَِّهحدثَنا

غَيِر {: ِإذَا قَرأَ اِإلمام فَأَنِصتوا، وِإذَا قَالَ: �قَالَ رسولُ اللَِّه : موسى اَألشعِري، قَالَ
الِّنيال الضو ِهملَيوِب عضغفَقُولُوا آِمني ] 7سورة الفاحتة آية [}الْم  .  

1342ع نب سونا يثَندلَى، قَالَ حِد اَألعٍب، قَالَ: بهو نا اببِن : أَنِن ابع ،سونِني يربأَخ
: �قَالَ رسولُ اللَِّه : أَخبرِني محمود بن الرِبيِع، عن عبادةَ بِن الصاِمِت، قَالَ: ِشهاٍب، قَالَ

  . ال صالةَ ِلمن لَم يقْتِري ِبأُم الْقُرآِن 
عن ِهالِل بِن :  أَحمد بن ِإسحاق الْحضرِمي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1343َ

 �رمقْت الصالةَ مع النِبي : أَِبي حميٍد، عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي لَيلَى، عِن الْبراِء، قَالَ
 هامِقي تدجفَو هتدجسِن، ويتدجالس نيب هتِجلْسو هتدجسِة، وكْعالر دعب الَهِتداعو هتكْعرو

  . وِجلْسته بين التسِليِم واالنِصراِف قَِريب ِمن السواِء
اء من الركوع  وتقدير ركوعها، وسجودها، واالستو�بيانُ ِصفَِة صالِة رسوِل اللَِّه 

والسجود، وأن التمكث فيها علي قدر القنوت فيها، وأن الوقوف يف االستواء من الركوع 
  قدر العقود يف االستواء بني السجدتني علي قدر التسبيح يف الركوع والسجود

 أَبو حدثَنا:  أَحمد بن ِإسحاق الْحضرِمي، قَالَحدثَنا:  حدثَنَا الصغاِني، قَال1344َ
رمقْت : عوانةَ، عن ِهالِل بِن أَِبي حميٍد، عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي لَيلَى، عِن الْبراِء، قَالَ
عب الَهِتداعو ،هتكْعرو هامقَِي تدجفَو لَّمسِه ولَيع لَّي اللَّهص ِبيالن عالةَ مِة، الصكْعالر د

 ِمن اِف قَِريبِصراالنِليِم وسالت نيب هتِجلْسو هتدجسِن، ويتدجالس نيب هتِجلْسو هتدجسو
  . السواِء

حكَِم، أَنَّ  شعبةُ، عِن الْحدثَنا:  شبابةُ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا عباس الدوِري، قَال1345َ
مطَر بن ناِجيةَ لَما ظَهر علَى الْكُوفَِة أَمر أَبا عبيدةَ، أَنْ يصلِّي ِبالناِس فَصلَّى ِبالناِس، وكَانَ ِإذَا 

السماواِت وِملَْء ربنا لَك الْحمد ِملَْء : رفَع رأْسه ِمن الركُوِع أَطَالَ الِْقيام قَدر ما يقُولُ



com.wordpress.masgunku.www  
 

317 

اَألرِض وِملَْء ما ِشئْت ِمن شيٍء بعد، أَهلَ الثَّناِء وأَهلَ الْمجِد، ال ماِنع ِلما أَعطَيت وال 
ى، أَنَّ الْبراَء، معِطي ِلما منعت، وال ينفَع ذَا الْجد ِمنك الْجد، قَالَ الْحكَم حدثَِني ابن أَِبي لَيلَ

 ِإذَا هو صلَّى فَركَع، وِإذَا رفَع رأْسه ِمن الركُوِع، وِإذَا �كَانت صالةُ رسوِل اللَِّه : قَالَ
  . سجد، وِإذَا رفَع رأْسه ِمن السجوِد، وبين السجدتيِن سواًء

: أَنبا، قَالَ:  شعبةُ، قَالَ الْحكَمحدثَنا:  عفَّانُ، قَالَحدثَنا: الَ حدثَنا الصغاِني، ق1347َ
 ركُوعه �كَانَ رسولُ اللَِّه : لَما ظَهر مطَر بن ناِجيةَ علَى الْكُوفَِة، فَذَكَر ِبِمثِْل معناه، قَالَ

سكُوِع، والر ِمن هأْسر فَعِإذَا راِءووالس ِمن ِن قَِريبيتدجالس نيا بمو هودج .  
 حماد بن زيٍد، عن حدثَنا:  سلَيمانُ بن حرٍب، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1348َ
 �ي ِبكُم كَما رأَيت رسولَ اللَِّه ِإني لَم آلُ أَنْ أُصلِّ: قَالَ ِلي أَنس بن ماِلٍك: ثَاِبٍت، قَالَ

لِّي، قَالَ ثَاِبتصكُوِع : يالر ِمن هأْسر فَعكَانَ ِإذَا ر هونعنصت اكُمئًا ال أَريش عنصي سفَكَانَ أَن
 نيب هأْسر فَعكَانَ ِإذَا رو ،ِسين قُولَ الْقَاِئلُ لَقَدى يتح قُولَ الْقَاِئلُ قَامى يتح دِن قَعيتدجالس

ِسين لَقَد .  
 حماد بن حدثَنا:  محمد بن كَِثٍري، قَالَحدثَنا:  ذَكَر ِعيسى بن أَحمد، قَال1349َ

اللَّه ِلمن حِمده قَام حتى سِمع :  ِإذَا قَالَ�كَانَ النِبي : سلَمةَ، عن ثَاِبٍت، عن أَنٍس، قَالَ
 دجسي ثُم ،مهأَو قُولَ قَدى يتِن حيتدجالس نيب دقْعيو ،مهأَو قُولَ قَدي  

ن  سلَيمانُ بن الْمِغريِة، عحدثَنا:  أَبو النضِر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1350َ
، ثُم قَام يصلِّي ِبنا فَركَع فَاستوى �وصف لَنا أَنس بن ماِلٍك صالةَ رسوِل اللَِّه : ثَاِبٍت، قَالَ

ِسين قَد ها أَننضعأَى بى رتا حى قَاِعدوتفَاس دجس ثُم ،ِسين قَد ها أَننضعأَى بى رتا حقَاِئم .  
 عبد اللَِّه بن نميٍر، عِن حدثَنا:  حدثَنا الْحسن بن عِلي بِن عفَّانَ الْعاِمِري، قَال1351َ

اَألعمِش، عن سعِد بِن عبيدةَ، عِن الْمستوِرِد بِن اَألحنِف، عن ِصلَةَ بِن زفَر، عن حذَيفَةَ، 
: يركَع ِعند الِْمائَِة، فَمضى، فَقُلْت:  لَيلَةً، فَافْتتح الْبقَرةَ، فَقُلْت�ت مع النِبي صلَّي: قَالَ

ى، فَقُلْتضِن، فَميالِْمائَت دِعن كَعرا، : يأَهاَء فَقَرسالن حتافْت ى، ثُمضٍة، فَمكْعا ِفي رلِّي ِبهصي
تافْت أَلَ، ثُماٍل سؤِبس رِإذَا مو ،حبس ِبيحسا تٍة ِفيهِبآي رال ِإذَا مسرتاَءةً ما ِقرأَهانَ فَقَررآلَ ِعم ح

ن سبحانَ ربي الْعِظيم، فَكَانَ ركُوعه نحوا ِم: وِإذَا مر ِبتعوٍذ تعوذَ، ثُم ركَع فَجعلَ، يقُولُ
سِمع اللَّه ِلمن حِمده، ثُم قَام طَِويال قَِريبا ِمما ركَع، ثُم سجد : ِقياِمِه، ثُم رفَع رأْسه، فَقَالَ

سبحانَ ربي اَألعلَى، وكَانَ سجوده قَِريبا ِمن ِقياِمِه، رواه جِرير، عِن : فَجعلَ، يقُولُ
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  . ، فَقَالَ سِمع اللَّه ِلمن حِمده ربنا لَك الْحمداَألعمِش
   

بيانُ حظِْر مبادرِة الْمأْموِم ِإمامه ِبالركُوِع والسجوِد ورفِْع الرأِْس ِمن الركُوِع والسجود 
قة اإلمام بركوع أو والتشدد فيه، والدليل علي أن املأموم إذا دخل مع اإلمام يف صالته مث سب

  سجود أو كرب منها فلحقة يف صالته وأمت به أن صالته جائزة
)  ح( معاِويةُ بن عمٍرو، ويحيى بن أَِبي بكَيرحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1352َ

 الْمختار بن حدثَنا: أَنبا زاِئدةُ، قَالَ: قَالَ معاِويةُ بن عمٍرو، حدثَنا: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ
والَِّذي نفْس محمٍد ِبيِدِه، لَو رأَيتم ما : �قَالَ رسولُ اللَِّه : فُلْفٍُل، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ

رأَيت الْجنةَ :  رأَيت يا رسولَ اللَِّه؟ قَالَوما: رأَيت لَبكَيتم كَِثريا ولَضِحكْتم قَِليال، قَالُوا
والنار، وحضهم علَى الصالِة، ونهاهم أَنْ يسِبقُوه ِإذَا كَانَ يؤمهم ِبالركُوِع والسجوِد، وأَنْ 

مقَالَ لَهالِة، والص اِفِه ِمنِصرلَ انِرفُوا قَبصني :ا ِإنثَندلِْفي، حخ ِمناِمي وأَم ِمن اكُمي أَر
حدثَنا :  عبد الْواِحِد بن ِزياٍد، قَالَحدثَنا:  عفَّانُ، وأَبو سلَمةَ، قَاالحدثَنا: الصاِئغُ، قَالَ

اِدِه ِمثْلَهنفُلْفٍُل، ِبِإس نب ارتخالْم .  
1353 ِزيدا يثَنداٍن، قَالَ حِسن نا: بثَندِن، قَالَحسالْح نب وببحا:  مثَندح نب سوني 

 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه ناٍد، عِن ِزيِد بمحم نٍد، عيبقَالَ�ع  : هأْسر فَعرى الَِّذي يشخا يأَم
 لَ اللَّهوحاِم أَنْ يلَ اِإلماٍر قَبِحم أْسر هأْسر .  

وحدثَنا )  ح( شعبةُحدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال1354َ
سِمعت أَبا :  شعبةُ، عن محمِد بِن ِزياٍد، قَالَحدثَنا:  أَبو النضِر، قَالَحدثَنا: الصغاِني، قَالَ
أَما يخشى الَِّذي يرفَع رأْسه قَبلَ اِإلماِم أَنْ يحولَ اللَّه : سِمعت أَبا الْقَاِسِم يقُولُ: هريرةَ يقُولُ

 زيٍد الْهرِوي،  أَبوحدثَنا: رأْسه رأْس ِحماِر، أَو صورته صورةَ ِحماٍر، حدثَنا أَبو داود، قَالَ
  .  شعبةُ، ِبِإسناِدِه نحوهحدثَنا: قَالَ

حدثَِني ِإبراِهيم :  حفْص بن عبِد اللَِّه، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن عِقيٍل، قَال1355َ
محم نةَ، عِميمِن أَِبي تب وبأَي نانَ، عمطَه نب ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه ناٍد، عِن ِزيِد ب� 

أَما يخشى الَِّذي يرفَع رأْسه قَبلَ اِإلماِم أَنْ يحولَ اللَّه رأْسه رأْس ِحماٍر، حدثَنا عبد اللَِّه : قَالَ
 شعيب بن الْحبحاِب، وعن حدثَنا:  ِمهرانَ، قَالَ جعفَر بنحدثَنا: بن أَحمد بِن حنبٍل، قَالَ

سونيوٍر، وصنِن ماِد ببع ناِرِث، عِد الْوباِق، )  ح(عزِد الربع نع ،ِريبالد اقحا ِإسثَندحو
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 حماد بن سلَمةَ، عن حدثَنا: اود، قَالَ أَبو دحدثَنا: وحدثَنا يونس، قَالَ)  ح(عن معمٍر
  . محمِد بِن ِزياٍد، ِبنحِوِه ِبِإسناِدِه

سِمعت عبد الرحمِن بِن بكِْر بِن :  حدثَِني الْفَضلُ بن الْحباِب الْجمِحي، قَال1356َ
: سِمعت محمد بن ِزياٍد، يقُولُ:  الرِبيع بن مسِلٍم، يقُولُسِمعت: الرِبيِع بِن مسِلٍم، يقُولُ
أَما يخشى الَِّذي يرفَع رأْسه قَبلَ اِإلماِم : سِمعت أَبا الْقَاِسِم يقُولُ: سِمعت أَبا هريرةَ، يقُولُ

  . أَنْ يحولَ اللَّه رأْسه رأْس ِحماٍر
   

  باب ِإجياِب ِإقَامِة الركُوِع والسجوِد وِإتماِمِهما
سِمعت : حدثَِني شعبةُ، قَالَ:  حجاج، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال1357َ

 ِبيِن النٍس، عأَن نثُ، عدحةَ يادقَالَ�قَت  :كُوعوا الرأَِتم ِمن اكُمي أَراللَِّه ِإنفَو ،ودجالسو 
  . ِمن خلِْف ظَهِري ِإذَا ركَعتم وسجدتم: خلِْفي، أَو قَالَ
 ِهشام بن أَِبي عبِد حدثَنا:  مسِلم، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ، والصغاِني، قَاال1358

اللَِّه، ع ِبيِن النٍس، عأَن نةَ، عادقَت قَالَ�ن  : دعب اكُمي أَرفَِإن ،ودجالسو كُوعوا الرأَِتم
  . ظَهِري

 أَنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه، عن 25:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1359َ
ِن اَألعاِد، عنةأَِبي الزريرأَِبي ه نِج، عولَ اللَِّه : رسا، :  قَالَ�أَنَّ رناهلَِتي هنَ ِقبورلْ ته

  . فَواللَِّه ما يخفَى علَي خشوعكُم وال ركُوعكُم، ِإني َألراكُم ِمن وراِء ظَهِري
يها والدليل علي أن من تكلم فيها علي اخلطأ، بيانُ حظِْر الْكَالِم ِفي الصالِة بعد ِإباحِتِه ِف

  ويف املوضوع الذي يظن أنه جائز له كانت صالته جائزة وإباحة رد السالم إشارة بيده
 حدثَنا:  يعلَى بن عبيٍد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن ِإسحاق الصغاِني، قَال1360َ
 ناِعيلُ بمِإس ،قَمِن أَرِد بيز نع ،اِنيبيٍرو الشمأَِبي ع نٍل، عيبِن شاِرِث بِن الْحاِلٍد، عأَِبي خ

كُنا نتكَلَّم ِفي الصالِة يكَلِّم أَحدنا صاِحبه ِفيما بينه وبينه حتى نزلَت هِذِه اآليةُ : قَالَ
 ] 238سورة البقرة آية [}صلَواِت والصالِة الْوسطَى وقُوموا ِللَِّه قَاِنِتنيحاِفظُوا علَى ال{

فَأُِمرنا ِبالسكُوِت، ونِهينا عِن : فَأُِمرنا ِبالسكُوِت، ورواه هشيم، عن ِإسماِعيلَ، وقَالَ ِفيِه
  . الْكَالِم

1361أَبو ،اِنيغا الصثَندقَاال ح ،ِزيجالس داوا: و دثَندِن حِد اللَِّه ببع نب دمحم 
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 محمد بن فُضيٍل، عِن حدثَنا:  زكَِريا بن عِدي، قَاالحدثَنا: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح(نميٍر
لْقَمع نع ،اِهيمرِإب نِش، عمِد اللَِّه، قَالَاَألعبع نةَ، ع : ِبيلَى النع لِّمسا نِفي �كُن وهو 

ِإنَّ ِفي : الصالِة فَيرد علَينا، فَلَما رجعنا ِمن ِعنِد النجاِشي سلَّمنا علَيِه فَلَم يرد علَينا، وقَالَ
  . الصالِة لَشغال
 حدثَنا:  الْقَاِضي ِإبراِهيم بن ِإسحاق بِن أَِبي الْعنبِس أَبو ِإسحاق، قَالَ حدثَنا1362

ِإسحاق بن منصوٍر السلُوِلي، عن هريِم بِن سفْيانَ، عِن اَألعمِش، عن ِإبراِهيم، عن علْقَمةَ، 
 ِفي الصالِة فَيرد علَينا، فَلَما �كُنا نسلِّم علَى رسوِل اللَِّه : قَالَعن عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد، 

ِإنَّ ِفي الصالِة شغال، رواه عِن : قَِدمنا ِمن ِعنِد النجاِشي سلَّمنا علَيِه فَلَم يرد فَِقيلَ لَه، فَقَالَ
 اِهيمرِإب نِش عمةَاَألعلْقَمع نع .  

 وِكيع، عن سفْيانَ الثَّوِري، عن أَِبي الزبيِر، حدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال1363َ
 ِفي حاجٍة فَِجئْت وهو يصلِّي علَى راِحلَِتِه ِقبلَ الْمشِرِق �بعثَِني النِبي : عن جاِبٍر، قَالَ

فَسلَيع دري ِه فَلَملَيع تلَّم .  
 سفْيانُ، عن أَِبي حدثَنا:  الِْفرياِبي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، قَال1364َ

 ِإلَيِه فَسلَّمت علَيِه فَلَم  ِفي حاجٍة فَلَما رجعت�بعثَِني رسولُ اللَِّه : الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ
  . كُنت أُصلِّي، ما صنعت ِفي حاجِة كَذَا وكَذَا؟: يرد علَي، فَلَما انصرف قَالَ

ثُ  اللَّيحدثَنا:  يونس بن محمٍد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الْحاِرثُ بن أَِبي أُسامةَ، قَال1365َ
 بعثَِني ِلحاجٍة، ثُم أَدركْته فَسلَّمت �بن سعٍد، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، أَنّ رسولَ اللَِّه 

 ِإنك سلَّمت علَي آِنفًا وأَنا أُصلِّي، وهو: فَلَما فَرغَ دعاِني، فَقَالَ: علَيِه فَأَشار ِإلَي، قَالَ
  . متوجه ِحينِئٍذ ِقبلَ الْمشِرِق 

 حماد بن زيٍد، عن حدثَنا:  خاِلد بن ِخداٍش، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1366َ
فٍَر، فَبعثَِني ِفي  ِفي س�كُنت مع رسوِل اللَِّه : كَِثِري بِن ِشنِظٍري، عن عطَاٍء، عن جاِبٍر، قَالَ

ِإني كُنت ِفي الصالِة، وكَانَ علَى غَيِر : حاجٍة، فَِجئْت فَسلَّمت علَيِه، فَلَم يرد علَي، ثُم قَالَ
ن عبِد الْواِرِث،  محمد بن ِعيسى، عحدثَنا: الِْقبلَِة، حدثَنا أَحمد بن مسعوٍد الْمقِْدِسي، قَالَ

هوحاِدِه ننِظٍري، ِبِإسِن ِشنكَِثِري ب ناِحلَِتِه: علَى رلَِة عِر الِْقبِإلَى غَي .  
 حدثَنا:  عبد اللَِّه بن محمٍد النفَيِلي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال1367َ

ب ريهةَ، قَالَزاِويعم اِبٍر، قَالَ: نج نِر، عيبو الزِني أَبربولُ اللَِّه : أَخسلَِني رسأَر� وهو 
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 كَذَا، ثُمِدِه هفَقَالَ ِلي ِبي ،هتِعِريِه فَكَلَّملَى بلِّي عصي وهو هتيطَِلِق، فَأَتصِني الْمِإلَى ب طَِلقنم
تغَ، قَالَكَلَّما فَرأِْسِه فَلَموِميُء ِبريأُ وقْري هعما أَسأَنكَذَا، وِدِه هفَقَالَ ِلي ِبي ،ِفي : ه لْتا فَعم

  . الَِّذي أَرسلْتك، فَِإنه لَم يمنعِني أَنْ أُكَلِّمك ِإال أَني كُنت أُصلِّي
1368بع نب دمحا مثَندِد  حمحم نب دمأَحو ،اِنيردكَناِإلس كَِّريوٍن السميِن مِد اللَِّه ب

)  ح( أَبو عمٍرو اَألوزاِعيحدثَنا:  الْوِليد بن مسِلٍم، قَالَحدثَنا: بِن عثْمانَ الثَّقَِفي، قَاال
 أَبانُ، قَاال جِميعا عن يحيى حدثَنا:  عبد الصمِد، قَالَدثَناح: وحدثَنا عمار بن رجاٍء، قَالَ

 ،لَِميكَِم السِن الْحةَ باِويعم ناٍر، عسِن يطَاِء بع نةَ، عونميِن أَِبي مِهالِل ب نِن أَِبي كَِثٍري، عب
نا حِديثَ عهٍد ِبجاِهِليٍة، فَجاَءنا اللَّه ِباِإلسالِم، وِإنَّ ِرجاال يا رسولَ اللَِّه، ِإنا كُ: قُلْت: قَالَ

: وِرجاال ِمنا يأْتونَ الْكَهنةَ، قَالَ: ذَِلك شيٌء يِجدونه ِفي صدوِرِهم، قُلْنا: ِمنا يتطَيرونَ، قَالَ
قُلْت ،موهأْتفَال ت :اال ِمنِرجطُّونَ، قَالَوخا ي : افَقو نطُّ، فَمخاِء يِبياَألن ِمن ِبيكَانَ ن قَد
يرحمك :  ِفي صالٍة ِإذْ عطَس رجلٌ ِمن الْقَوِم، فَقُلْت�وبينا أَنا مع النِبي : خطَّه فَذَاك، قَالَ

: قَالَ! ما لَكُم تنظُرونَ ِإلَي؟ : واثُكْلَ أُمياه: فَقُلْت: ِرِهم، قَالَفَحدقَِني الْقَوم ِبأَبصا: اللَّه، قَالَ
 فرصا انفَلَم ،كَتي سوِني لَِكنكِّتسي مهتأَيا رفَلَم ،اِذِهملَى أَفْخع ِديِهمِبأَي مالْقَو برفَض

 ِبياِني، فَِب�النعالِتِه دص ا  ِمنِليمعت نسأَح هدعال بو لَها قَبلِّمعم تأَيا رم ،وي هأُمأَِبي و
ِإنَّ صالتنا هِذِه ال يصلُح ِفيها شيٌء : ِمنه، واللَِّه ما ضربِني وال كَهرِني وال سبِني، ولَِكن قَالَ

الت ا ِهيمِإناِس، وكَالِم الن آِنِمنةُ الْقُرِتالوو كِْبريالتو ِبيحس .  
واطَّلَعت غُنيمةٌ ِلي ترعاها جاِريةٌ ِلي ِقبلَ أُحٍد، والْجواِنيِة فَوجدت الذِّئْب :  قَال1369َ

غْضب كَما يغضبونَ قَد ذَهب ِمنها شاةً، وأَنا رجلٌ ِمن بِني آدم آسف كَما يأْسفُونَ، وأَ
يا رسولَ اللَِّه، لَو :  فَعظُم ذَِلك علَي، قُلْت�فَصكَكْتها صكَّةً، فَأَخبرت ِبذَِلك رسولَ اللَِّه 

ِفي : لَّه؟ قَالَتأَين ال: ائِْتِني ِبها، فَِجئْت ِبها، فَقَالَ لَها: أَعلَم أَنها مؤِمنةٌ َألعتقْتها، قَالَ
  . ِإنها مؤِمنةٌ فَأَعِتقْها، فَأَعتقَها: أَنت رسولُ اللَِّه، قَالَ: فَمن أَنا؟ قَالَت: السماِء، قَالَ
 ثَناوحد:  يحيى، قَالَحدثَنا:  مسدد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال1370َ

 ِإسماِعيلُ بن ِإبراِهيم، الْمعنى واِحد، عِن الْحجاِج حدثَنا: عثْمانُ بن أَِبي شيبةَ، قَالَ
 يحيى بن أَِبي كَِثٍري، عن ِهالِل بِن أَِبي ميمونةَ، عن عطَاِء بِن يساٍر، حدثَنا: الصواِف، قَالَ

عم نقَالَع ،لَِميكَِم السِن الْحةَ بوِل اللَِّه : اِويسر عم تلَّيِم، �صالْقَو لٌ ِمنجر طَسفَع 
فَقُلْت :فَقُلْت ،اِرِهمصِبأَب ماِني الْقَومفَر ،اللَّه كمحر؟ : يونَ ِإلَيظُرنت كُمأْنا شم ،اهياثُكْلَ أُمو
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فَلَما : علُوا يضِربونَ ِبأَيِديِهم علَى أَفْخاِذِهم، فَعرفْت أَنهم يصِمتوِني، قَالَ عثْمانُفَج: قَالَ
 ِبأَِبي وأُمي ما ضربِني، وال �رأَيتهم يسكِّتوِني، لَِكني سكَت، فَلَما صلَّى رسولُ اللَِّه 

ِإنَّ هِذِه الصالةَ ال يِحلُّ ِفيها شيٌء ِمن كَالِم الناِس هذَا، ِإنما : ي، ثُم قَالَكَهرِني، وال سبِن
  . هو التسِبيح والتكِْبري وِقراَءةُ الْقُرآِن

ٍد يا رسولَ اللَِّه، ِإنا قَوم حِديثُ عه: ، فَقُلْت� أَو كَما قَالَ رسولُ اللَِّه 1371
: قُلْت: ال تأِْتِهم، قَالَ: ِبجاِهِليٍة، وقَد جاَءنا اللَّه ِباِإلسالِم، وِمنا ِرجالٌ يأْتونَ الْكُهانَ، قَالَ

وِمنا ِرجالٌ : شيٌء يِجدونه ِفي صدوِرِهم فَال يضرهم، قُلْت: وِمنا ِرجالٌ يتطَيرونَ، قَالَ
خطُّونَ، قَالَي :قُلْت ،فَذَاك طَّهخ افَقو نطُّ فَمخاِء يِبياَألن ِمن ِبيى : كَانَ نعرت تةٌ كَاناِريج

ا، وهاٍة ِمنِبش بذَه قَد ةً، فَِإذَا الذِّئْبا اطِّالعهلَيع تِة ِإِذ اطَّلَعاِنيوالْجٍد، ولَ أُحاٍت ِقبميا غُنأَن
، �ِمن بنى آدم آسف كَما يأْسفُونَ، لَِكني صكَكْتها صكَّةً، فَعظُم ذَاك علَى رسوِل اللَِّه 

ا؟ فَقَالَ: قُلْتِتقُها، قَالَ: أَفَال أَعا، فَقَالَ: ائِْتِني ِبهِبه فَِجئْت :؟ قَالَتاللَّه ناِء، : أَ يمِفي الس
  . اعِتقْها فَِإنها مؤِمنةٌ: رسولُ اللَِّه، قَالَ:  أَنا؟ قَالَتمن: قَالَ

بيانُ ِصفَِة الْعمِل الَِّذي يجوز ِللْمصلِّي أَنْ يعملَه ِفي صالِتِه ِمما ليس منها ودفع من يريد 
احة دفع احلية به سواء عن نفسه، ولعن الشيطان فيها إذا تعرض له بتخويف، والدليل أن إب

  عن نفسة بقتل أو ضرب، وإباحة التعوذ يف الصالة
 شعبةُ، عن حدثَنا:  شبابةُ بن سواٍر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا عِلي بن سهٍل الْبزاز، قَال1372َ

لنيب صلي اهللا علية وسلم صالةً، صلي ا: سِمعت أَبا هريرةَ، يقُولُ: محمِد بِن ِزياٍد، قَالَ
ِإنَّ الشيطَانَ عرض ِلي نفْسه علَى أَنْ يقْطَع علَي الصالةَ، فَأَمكَنِني اللَّه ِمنه فَأَخذْته، : فَقَالَ

ذَكَرت قَولَ سلَيمانَ بِن داود فَلَقَد أَردت أَنْ أُوِثقَه ِإلَى ساِريٍة حتى تصِبحونَ فَتنظُرونَ ِإلَيِه، فَ
}ابهالْو تأَن كِدي ِإنعب ٍد ِمنِغي َألحبنلْكًا ال يِلي م به35سورة ص آية [}و[  هدفَر ،

ناِدِه ِمثْلَه فَرده اللَّه  شعبةُ، ِبِإسحدثَنا:  روح، قَالَحدثَنا: اللَّه خاِئبا، حدثَنا أَبو اَألزهِر، قَالَ
  . خاِسئًا 

:  غُندر، قَالَحدثَنا:  خلَف، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن ِإسحاق الصغاِني، قَال1373َ
 الْباِرحةَ، ِليقْطَع علَي الصالةَ، ِإنَّ ِعفِْريتا ِمن الِْجن تفَلَّت علَي:  شعبةُ، ِبِإسناِدِه، قَالَحدثَنا

َألحٍد ِمن {فَأَمكَنِني اللَّه ِمنه فَذَعته وأَردت أَنْ أَرِبطَه، وذَكَر الْحِديثَ ِبِمثِْلِه ِإلَى قَوِلِه 
   ]. 35سورة ص آية [}بعِدي



com.wordpress.masgunku.www  
 

323 

حدثَِني معاِويةُ بن صاِلٍح، : بن وهٍب، قَالَ احدثَنا:  حدثَنا بحر بن نصٍر، قَال1374َ
 �قَام رسولُ اللَِّه : عن رِبيعةَ بِن يِزيد، عن أَِبي ِإدِريس الْخوالِني، عن أَِبي الدرداِء، قَالَ

نك ِبلَعنِة اللَِّه ثَالثًا، ثُم بسطَ يده كَأَنه أَلْع: أَعوذُ ِباللَِّه ِمنك، ثُم قَالَ: يصلِّي فَسِمعناه، يقُولُ
يا رسولَ اللَِّه، قَد سِمعناك تقُولُ ِفي الصالِة، ولَم : يتناولُ شيئًا، فَلَما فَرغَ ِمن الصالِة، قُلْنا

يدي طْتسب اكنأَيرو ،لَ ذَِلكقُولُ قَبت كعمسقَالَن ،ك : اٍب ِمناَء ِبِشهج ِليساللَِّه ِإب ودِإنَّ ع
ِهي، فَقُلْتجِفي و لَهعجاٍر ِلين : ،أِْخرتسي فَلَم ذَِلك قُلْت ثُم ،أِْخرتسي فَلَم ،كوذُ ِباللَِّه ِمنأَع

  .  َألصبح موثُوقًا يلْعب ِبِه ِولْدانُ أَهِل الْمِدينِةفَأَردت أَنْ آخذَه لَوال دعوةَ أَِخينا سلَيمانَ،
حدثَتِني ِإحدى ِنسوِة :  روي أبو عوانه، عن زيِد بِن جبيٍر، عِن ابِن عمر، قَال1375َ

 ِبيكَانَ �الن هأَن �ِة، والْفَأْرقُوِر، وِل الْكَلِْب الْعِبقَت رأْماِب،  يرالْغا ويالِْحدِب، وقْرالْع
  وِفي الصالِة أَيضا، يعِني الْمحِرم : والْحيِة، قَالَ
 زيد حدثَنا:  زهير، قَالَحدثَنا: أَنبا أَحمد بن يونس، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال1376َ

أَخبرتِني ِإحدى :  سأَلَ ابن عمر، ما يقْتلُ الْمحِرم ِمن الدواب؟ فَقَالَبن جبيٍر، أَنَّ رجال
 ِبيِة النوِنس� ،قُورالْع ،الْكَلْبأَةُ، والِْحدو ،بقْرالْعةُ، ولَ الْفَأْرقْتأَنْ ي أُِمر أَو ره أَمأَن 

ابرالْغو .  
 أُمامةَ ِبنت زينب يف الصالة علي العائق، وإجازة الصاله معها، � حمِل النِبي بيانُ ِذكِْر

  وفتلته أذن ابن عباس، وحتويلة من موضع ايل موضع
أَنبا ابن وهٍب، أن مالكاحدثَه، عن عاِمِر بِن :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1377َ

 كَانَ يصلِّي �للَِّه بِن الزبيِر، عن عمِرو بِن سلَيٍم الزرِقي، عن أَِبي قَتادةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه عبِد ا
 ِإذَا قَاما وهعضو دجاِص، فَِإذَا سَألِبي الْع ِهيوِل اللَِّه، وسِت رِبن تةَ ِبناماِملٌ أُمح وهو

 حدثَنا: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ)  ح( يحيى بن صاِلٍححدثَنا: حدثَنا أَبو الْجماِهِر، قَالَحملَها، 
  . أَبو سلَمة، ِكالهما عن ماِلٍك، ِبِمثِْلِه

 سفْيانُ، عِن ابِن ثَناحد:  الْحميِدي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا ِإدِريس بن بكٍْر، قَال1378َ
 نثُ، عدحِر ييبِن الزِد اللَِّه ببع نب اِمرا عِمعا سمهانَ، أَنملَيِن أَِبي سانَ بثْمعالنَ، وجع

 يؤم الناس �ِه رأَيت رسولَ اللَّ: عمِرو بِن سلَيٍم الزرِقي، عن أَِبي قَتادةَ اَألنصاِري، قَالَ
 ِبيِة النناب بنيز تِبن ِهياِص، وأَِبي الْع تةُ ِبنامأُمِإذَا �وا وهعضو كَعاِتِقِه، فَِإذَا رلَى عع ،

  . رفَع رأْسه ِمن السجوِد أَعادها



com.wordpress.masgunku.www  
 

324 

ِصٍم، عِن ابِن عجالنَ، عِن الْمقْبِري، عن  أَبو عاحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1379َ
 ِبيةَ، أَنّ النادأَِبي قَت نٍم، علَيِن سِرو بماِتِقِه �علَى عاِص عأَِبي الْع تةُ ِبنامأُملِّي وصكَانَ ي 

ِليع نب رصن اهوا، رهفَعر ِإذَا قَاما وهعضو كَعِن ِإذَا رِميِد بِد الْحبع نع ِفينكٍْر الْحأَِبي ب نع 
 حدثَنا:  قُتيبةُ، قَالَحدثَنا: جعفٍَر عن سِعيٍد الْمقْبِري ِبنحِوِه، حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ

ِن سِرو بمع نع ،ِريقْبِعيٍد الْمس نثُ، عِوِهاللَّيحٍم، ِبنلَي .  
 ابن حدثَنا:  محمد بن وهٍب، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال1380َ

 رأَيت النِبي: سِمعت أَبا قَتادةَ، يقُولُ: وهٍب، عن مخرمةَ، عن أَِبيِه، عن عمِرو بِن سلَيٍم، قَالَ
  .  يصلِّي ِللناِس وأُمامةُ علَى عنِقِه فَِإذَا سجد وضعها�

 ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكًا حدثَه، عن حدثَنا:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1381َ
نَّ ابن عباٍس أَخبره، أَنه بات لَيلَةً ِعند مخرمةَ بِن سلَيمانَ، عن كُريٍب مولَى ابِن عباٍس، أَ

 ِبيالن ا فَقَامهنع اللَّه ِضير ِمِننيؤالْم ةَ أُمونميولُ اللَِّه �مسر عضِبِه، فَونِإلَى ج تلِّي فَقُمصي 
�ذَ ِبأُذُِني الْيأَخأِْسي ولَى رى عنمالْي هدي  نانَ، عثْمع نب اكحالض اهورا، وِلهى ِلفَتنم

: مخرمةَ، وابِن وهٍب، عن عمِرو بِن عبِد ربِه بِن سِعيٍد، ِبحِديِثِهما ِفيِه، حدثَنا أَبو داود، قَالَ
 أَخبرِني أَِبي، عن جدي، عن خاِلِد بِن يِزيد، : عبد الْمِلِك بن شعيِب بِن اللَّيِث، قَالَحدثَنا

  . عن سِعيِد بِن أَِبي ِهالٍل، عن مخرمةَ بِن سلَيمانَ، وذَكَر الْحِديثَ
بيان اإلباحة لإلمام إذا صلى على مكان أرفع من مكان املأموم، وإجازة الرتول عنها 

حة تأخر املصلي عن الصف إىل ورائه، والتقدم فيها إىل والصعود إليها، والدليل علي إبا
  صف أمامه
 حدثَنا:  سفْيانُ، قَالَحدثَنا:  الْحميِدي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا ِبشر بن موسى، قَال1382َ

ما بِقي ِفي الناِس أَعلَم : ؟ قَالِمن أَي شيٍء الِْمنبر: سأَلُوا سهلَ بن سعٍد: أَبو حاِزٍم، قَالَ
 ِحني �، فَقَام علَيِه رسولُ اللَِّه �ِمني، ِمن أَثِْل الْغابِة، عِملَه فُالنٌ مولَى فُالنةَ ِلرسوِل اللَِّه 

، وركَع وركَع الناس خلْفَه، ثُم عِملَ ووِضع، فَاستقْبلَ الِْقبلَةَ، وكَبر وقَام الناس خلْفَه فَقَرأَ
 ،هأْسر فَعر ثُم ،كَعر أَ ثُمقَر ِر، ثُمبِإلَى الِْمن ادع ِض، ثُملَى اَألرع دجى فَسقَرالْقَه عجفَر فَعر

 هأْنذَا شِض، فَهِباَألر دجى ستى حقَرالْقَه عجر ثُم .  
 يعقُوب بن عبِد حدثَنا:  قُتيبةُ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال1383َ

حدثَِني أَبو حاِزٍم، أَنَّ نفَرا جاُءوا ِإلَى سهِل بِن سعٍد، وقَد تماروا ِفي : الرحمِن الْقَاِري، قَالَ
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واللَِّه ِإني َألعِرف ِممه، ولَقَد رأَيته أَولَ يوٍم : ي عوٍد هو، فَسأَلُوه عن ذَِلك، فَقَالَالِْمنبِر ِمن أَ
 ِإلَى فُالنةَ، امرأٍَة قَد �، أَرسلَ رسولُ اللَِّه �وِضع، وأَولَ يوٍم جلَس علَيِه رسولُ اللَِّه 

 أَنْ مِري غُالمِك النجار أَنْ يعملَ ِلي أَعوادا أَجِلس علَيِهم ِإذَا كَلَّمت الناس، سماها سهلٌ،
، فَأَمر ِبها فَوِضعت هاهنا، �فَعِملَها ِمن طَرفَاَء الْغابِة، ثُم جاَء ِبها فَأَرسلَته ِإلَى رسوِل اللَِّه 

سر تأَيولَ اللَِّه فَر� دجى فَسقَرلَ الْقَهزن ا، ثُمهلَيع وهو كَعر ا، ثُمهلَيع را فَكَبهلَيلَّى عص 
أَيها الناس، ِإنما صنعت هذَا : ِفي أَصِل الِْمنبِر، ثُم عاد، فَلَما فَرغَ أَقْبلَ علَى الناِس، فَقَالَ

أْتقَالَِلت ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَندالِتي، حوا صلَّمعتوا وا: مثَندةَ، حثْمِن عاِلِد بخ نب دمحم 
 محمد بن جعفَِر بِن أَِبي كَِثٍري، عن أَِبي حاِزٍم، عن سهِل بِن سعٍد، كَِحِديِثِه ِفيِه حدثَنا: قَالَ
  . لَ معناهوِمثْ

بيانُ ِصفَِة طُوِل الِْقياِم ِفي صالِة الظُّهِر ِفي الركْعِة اُألولَى والثَّاِنيِة، وأن القراءة يف كل 
ركعة منها بفاحتة الكتاب وسورة، وختفيف القيام يف الركعتني األخريني، وأن القراءة يف كل 

ن اخلرب الدال علي إجازة القراءة يف كل ركعة منها بفاحتة الكتاب وحدها، وما يعارضه م
ركعة منها بفاحتة الكتاب، وشيء معها من القرآن، وأن طول القيام يف الركعة األويل والثانية 
علي اإلباحة، وأن القراءة يف صالة العصر علي النصف مما ذكر يف صالة الظهر، وإباحة 

  اجلهر بالقراءة يف بعضها يف صالة النهار
1384ثَندانَ، قَالَ حفْيس نب قُوبعا: ا يثَندقَالَح ،فوسي ناللَِّه ب دبا:  عثَندح ِعيدس 

انطَلَقْت ِإلَى أَِبي سِعيٍد الْخدِري ِفي : بن عبِد الْعِزيِز، عن عِطيةَ بِن قَيٍس، عن قَزعةَ، قَالَ
ِإنه ال خير لَك : أَما أَنا فَال أَسأَلُك ِإال عن فَراِئِض اللَِّه، قَالَ:  فَقُلْتِرجاٍل ِمن أَهِل الِْعراِق،

، فَينطَِلق �ِإال ما أَتيتم، فَِإنَّ الصالةَ كَانت تقَام ِلرسوِل اللَِّه : ِفي أَنْ تعلَم كُنه ذَِلك، ثُم قَالَ
  . ِه ِفي الْبِقيِع فَيتوضأُ، ثُم يرِجع وِإنه لَِفي الركْعِة اُألولَى ِمن الظُّهِرأَحدنا ِإلَى حاجِت
)  ح(أَنبا سِعيد:  محمد بن بكَّاٍر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يِزيد بن عبِد الصمِد، قَال1385َ

وحدثَنا )  ح( سِعيد بن عبِد الْعِزيِز ِبِمثِْلِهحدثَنا:  الْوِليد، قَالَحدثَنا : دحيم، قَالَوحدثَنا: قَالَ
حدثَِني معاِويةُ بن صاِلٍح، عن :  عبد اللَِّه بن صاِلٍح، قَالَحدثَنا: يعقُوب بن سفْيانَ، قَالَ

سِمعت أَبا سِعيٍد الْخدِري وهو مكْثُور علَيِه وهو يفِْتي الناس : عةُ، قَالَ قَزحدثَنا: رِبيعةَ، قَالَ
خرجنا مع رسوِل اللَِّه : فَانتظَرت خلْوته، فَلَما خال سأَلْته عن ِصياِم رمضانَ ِفي السفَِر، فَقَالَ

�الْفَت امانَ عضمولُ اللَِّه  ِفي رساِزِل، �ِح، فَكَانَ رنالْم ِزال ِمننلَغَ مى بتح ومصنو ومصي 
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ِإنكُم قَد دنوتم ِمن عدوكُم والِْفطْر أَقْوى لَكُم، فَأَصبحنا وِمنا الصاِئم وِمنا الْمفِْطر، : فَقَالَ
  . وذَكَر الْحِديثَ
1386ِس، قَالَ حبنأَِبي الْع نا ابثَنا: دثَندوٍر، قَالَحصنم نب اقحا:  ِإسثَندح داود 

وحدثَنا محمد بن عبِد الرحمِن ابن أَِخي حسيٍن )  ح(الطَّاِئي، عن عبِد الْمِلِك بِن عميٍر
 حسين الْجعِفي، عن زاِئدةَ، عن عبِد الْمِلِك بِن عميٍر، عن حدثَنا: الْجعِفي، وعماٍر، قَالَ
جعلَ الناس يشكُونَ ِمن أَهِل الْكُوفَِة سعدا ِإلَى عمر، فَقَالُوا ال يحِسن : جاِبِر بِن سمرةَ، قَالَ

أَما : فَدعاه فَأَخبره ِبما ِقيلَ لَه، فَقَالَ: حِسن الصالةَ، قَالَعهِدي ِبِه وهو ي: يصلِّي، فَقَالَ
، فَِإني أُصلِّي ِبِهم ال أَخِرم عنها شيئًا، أَقُوم ِبها ِفي صالتِي الِْعشاِء، �صالةُ رسوِل اللَِّه 

ييرِفي اُألخ ِذفأَحِن ويِفي اُألولَي كُدفَأَررمِن، فَقَالَ ع :ِبك الظَّن ذَاك .  
وحدثَنا )  ح( شعبةُحدثَنا:  وِكيع، قَالَحدثَنا:  حدثَنا ابن أَِبي رجاٍء، قَال1387َ
سِمعت : قَِفي، قَالَأَنبا شعبةُ، عن أَِبي عوٍن الثَّ:  هاِشم بن الْقَاِسِم، قَالَحدثَنا: الصغاِني، قَالَ

قَد شكَوك ِفي كُلِّ شيٍء حتى : قَالَ عمر بن الْخطَّاِب ِلسعِد بِن ماِلٍك: جاِبر بن سمرةَ، قَالَ
خرييِن، وما أَما أَنا فَأَمد ِفي اُألولَييِن وأَحِذف ِفي اُأل: ِفي الصالِة، يعِني أَهلَ الْكُوفَِة، فَقَالَ
: ذَاك الظَّن ِبك، حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ: ، قَالَ�آلُو ما اقْتديت ِمن صالِة رسوِل اللَِّه 

ظَني ِبك، ذَاك الظَّن ِبك أَو:  شعبةُ، عن أَِبي عوٍن ِبِمثِْلِه، وقَالَحدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا
 يحيى بن سِعيٍد الْقَطَّانُ، حدثَنا: حدثَِني أَِبي، قَالَ: حدثَنا عبد اللَِّه بن أَحمد بِن حنبٍل، قَالَ

 عون، عن  ِمسعر، عن عبِد الْمِلِك بِن عميٍر، وأيبحدثَنا:  محمد بن ِبشٍر، قَالَحدثَنا: قَالَ
  . شكَى أَهلُ الْكُوفَِة سعدا ِإلَى عمر وذَكَر ِبنحِوِه: جاِبِر بِن سمرةَ، قَالَ

 شعبةُ، عن ِسماِك حدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال1388َ
 يقْرأُ ِفي الظُّهِر والْعصِر �كَانَ رسولُ اللَِّه :  بن سمرةَ، يقُولُسِمعت جاِبر: بِن حرٍب، قَالَ

ذَِلك لَ ِمنِح ِبأَطْوبأُ ِفي الصقْريى، وشغِل ِإذَا يِباللَّي .  
 يِزيد، وهمام بن أَنبا أَبانُ بن: أَنبا يِزيد بن هارونَ، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال1389َ

 ِبيأَِبيِه، أَنّ الن نةَ، عادِن أَِبي قَتِد اللَِّه ببع نِن أَِبي كَِثٍري، عى بيحي نى، عيحأُ �يقْركَانَ ي 
ويسِمعنا اآليةَ أَحيانا، ِفي الركْعتيِن اُألولَييِن ِفي الظُّهِر والْعصِر ِبفَاِتحِة الِْكتاِب، وسورتيِن 

  . وِفي الركْعتيِن اُألخرييِن ِبفَاِتحِة الِْكتاِب
:  أَبو نعيٍم، وعبيد اللَِّه بن موسى، قَاالحدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ الطَّرسوِسي، قَال1390َ
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 حدثَنا:  حسن بن موسى اَألشيب، قَالَحدثَنا: الصغاِني، قَالَوحدثَنا )  ح( شيبانُحدثَنا
كَانَ رسولُ اللَِّه : شيبانُ، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي قَتادةَ، عن أَِبيِه، قَالَ

يطَولُ ِفي اُألولَى، ويقَصر : ِبفَاِتحِة الِْكتاِب، وسورتيِن، قَالَ يقْرأُ ِفي الركْعتيِن اُألولَييِن �
: ِفي الثَّاِنيِة، ويسِمعنا اآليةَ أَحيانا، وكَانَ يقْرأُ ِفي الْعصِر ِبفَاِتحِة الِْكتاِب وسورتيِن، قَالَ

  . ويقَصر ِفي الثَّاِنيِة يطَولُ ِفي اُألولَى ِمن صالِة الصبِح، 
: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح( أَبو داودحدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال1391َ

ِبي قَتادةَ، عن  ِهشام، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، عن عبِد اللَِّه بِن أَحدثَنا:  أَبو نعيٍم، قَاالحدثَنا
 يقْرأُ ِفي الركْعتيِن اُألولَييِن ِمن الظُّهِر والْعصِر يسِمعنا اآليةَ، ويِطيلُ �كَانَ النِبي : أَِبيِه، قَالَ

غالْم ِن ِمنيتكْعأُ ِفي الرقْريِة، وِفي الثَّاِني رقَصيِة اُألولَى، وكْعِرِبِفي الر .  
حدثَنا الْوِليد، :  حدثَنا محمد بن ميموٍن اِإلسكَندراِني، وعِلي بن سهٍل، قَاال1392

 �حدثَِني عبد اللَِّه بن أَِبي قَتادةَ، عن أَِبيِه، أَنّ النِبي :  اَألوزاِعي، عن يحيى، قَالَحدثَنا: قَالَ
كَانَ يقْرأُ ِبأُم الْقُرآِن، وسورتيِن ِفي الركْعتيِن اُألولَييِن الظُّهِر والْعصِر، ويسِمعنا اآليةَ أَحيانا، 

 ،اِنيغالصوٍق، وزرم نب اِهيمرا ِإبثَندِر، حالِة الظُّهص ِة ِمنكْعلُ ِفي الرطَوكَانَ يا: قَاالوثَندح 
  . أَبو عاِصٍم، عِن اَألوزاِعي، ِبنحِوِه

أَنبا عمرو بن عوٍن، وحدثَنا أَحمد بن مسعوٍد الْمقِْدِسي، :  حدثَنا الصغاِني، قَال1393َ
:  معلَّى، قَالُواحدثَنا: ن شاذَانَ، قَالَوحدثَنا محمد ب)  ح( محمد بن ِعيسىحدثَنا: قَالَ

 هشيم، عن منصوٍر يعِني ابن زاذَانَ، عِن الْوِليِد أَِبي ِبشٍر، عن أَِبي الصديِق، عن أَِبي حدثَنا
ِر، فَحزرنا ِقيامه ِفي الركْعتيِن  ِفي الظُّهِر والْعص�كُنا نحِزر ِقيام رسوِل اللَِّه : سِعيٍد، قَالَ

، وحزرنا ]2 - 1سورة السجدة آية [}امل تنِزيلْ{اُألولَييِن ِمن الظُّهِر قَدر ِقراَءِة ثَالِثني آيةَ 
 ،ذَِلك ِف ِمنصِر النلَى قَدِر عالظُّه ِن ِمنييرِن اُألخيتكْعِفي الر هامِفي ِقي هاما ِقينرزحو

الركْعتيِن اُألولَييِن ِمن الْعصِر قَدر ِقياِمِه ِفي اُألخرييِن ِمن الظُّهِر، وحزرنا ِقيامه ِفي الركْعتيِن 
اِحدو ِديِثِهمى حنعم ،ذَِلك ِف ِمنصلَى النِر عصالْع ِن ِمنييراُألخ .  

 معلَّى بن حدثَنا:  حدثَنا أَبو بكِْر بن ِإسحاق، وأَبو أُميةَ، وابن شاذَانَ، قَالُوا1394
عن منصوِر بِن زادانَ، عِن الْوِليِد أَِبي ِبشٍر، عن أَِبي الصديِق الناِجي، عن أَِبي : منصوٍر، قَالَ
 يقُوم ِفي صالِة الظُّهِر ِفي الركْعتيِن اُألولَييِن قَدر �كَانَ رسولُ اللَِّه : ي، قَالَسِعيٍد الْخدِر

ثَالِثني آيٍة، وِفي الركْعتيِن اُألخرييِن قَدر ِقراَءِة خمسةَ عشر آيةً، وِفي الْعصِر ِفي الركْعتيِن 
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رِن قَدياُألولَيِف ذَِلكِنص رِن قَدييرِن اُألخيتكْعِفي الرةً، وةَ آيرشع سماَءِة خِقر  .  
  بيانُ ِذكِْر اَألخباِر الَِّتي تبين الِْقراَءةَ ِفي صالِة الْمغِرِب

 عِن الزهِري، عن عبيِد اللَِّه  سفْيانُ بن عيينةَ،حدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال1395َ
ا قَالَتهاِرِث، أَنِت الْحِل ِبنالْفَض أُم ناٍس، عبِن عِن ابِد اللَِّه، عبِن عب : ِبيالن تِمعأُ �سقْري 

أنبا :  عثْمانُ بن عمر، قَالَثَناحد: ِفي الْمغِرِب ِبالْمرسالِت، حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، قَالَ
اِدِه ِمثْلَهنِبِإس ،ِريهِن الزع ،سوني .  

أَنبا معمر، عِن الزهِري، عن :  عبد الرزاِق، قَالَحدثَنا:  وحدثَنا السلَِمي، قَال1396َ
اٍس، عبِن عِن ابِد اللَِّه، عيبعِل، قَالَتالْفَض ِه أُمأُم ولَ اللَِّه : نسر تِمعا سم أَ �ِإنَّ آِخرقَر 

)  ح(أَنبا ابن وهٍب: ِفي الْمغِرِب ِبسورِة الْمرسالِت، أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ
اللَِّه بن يوسف، ِكالهما عن ماِلٍك، عِن ابِن ِشهاٍب،  عبد حدثَنا: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ

  . حتى قَبضه اللَّه: ِبِإسناِدِه ِبمعناه، ورواه صاِلح بن كَيسانَ، وقَالَ
ن محمِد بِن جبيِر  ابن عيينةَ، عِن الزهِري، عحدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال1397َ

  .  يقْرأُ ِفي الْمغِرِب ِبالطُّوِر�سِمعت النِبي : بِن مطِْعٍم، عن أَِبيِه، قَالَ
)  ح( ماِلكحدثَنا:  يحيى الْقَطَّانُ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَال1398َ

 نب سونا يثَندحلَى، قَالَوِد اَألعبع : نع ،ِريهِن الزع ،ثَهدٍب، أن مالكا حهو نا اببأَن
  .  قَرأَ ِبالطُّوِر ِفي الْمغِرِب�سِمعت النِبي : محمِد بِن جبيِر بِن مطِْعٍم، عن أَِبيِه، قَالَ

)  ح(أنبا يونس:  عثْمانُ بن عمر، قَالَحدثَنا: الَ حدثَنا أَبو داود الْحراِني، ق1399َ
 اللَّيثُ، عن عقَيٍل، ِكالهما عِن حدثَنا:  حجاج، قَالَحدثَنا: وحدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ

 يقْرأُ ِفي الْمغِرِب �ِه، أَنه سِمع النِبي ابِن ِشهاٍب، عن محمِد بِن جبيِر بِن مطِْعٍم، عن أَِبي
  . ِبالطُّوِر

 عبد الرزاِق، عن حدثَنا:  حدثَنا محمد بن ِإسحاق بِن الصباِح، والسلَِمي، قَاال1400
ٍم، عن أَِبيِه، وكَانَ ِفي ِفداِء اُألسارى يوم معمٍر، عِن الزهِري، عن محمِد بِن جبيِر بِن مطِْع

  .  يقْرأُ ِفي الْمغِرِب ِبالطُّوِر�سِمعت النِبي : بدٍر، قَالَ
  ِذكِْر اَألخباِر الَِّتي تبين الِْقراَءةَ ِفي صالِة الِْعشاِء

وحدثَنا عمار بن )  ح(حدثَنا أَنس بن ِعياٍض:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1401َ
 يِزيد بن هارونَ، جِميعا عن يحيى بِن سِعيٍد، عن عِدي بِن ثَاِبٍت، عِن حدثَنا: رجاٍء، قَالَ
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  . ، فَقَرأَ ِبالتِني والزيتوِن الِْعشاَء�صلَّيت مع رسوِل اللَِّه : الْبراِء بِن عاِزٍب، قَالَ
 حدثَنا: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ)  ح( مخلَدحدثَنا:  حدثَنا أَبو عمر اِإلمام، قَال1402َ

: ن عاِزٍب، يقُولُسِمعت الْبراَء ب:  ِمسعر، عن عِدي بِن ثَاِبٍت، قَالَحدثَنا: أَبو نعيٍم، قَاال
 ِبيالن تِمعس� ها ِمنتوص نسأَح تِمعا سوِن، فَمتيالزِني والتاِء وأُ ِفي الِْعشقْري  .  
وحدثَنا يوسف بن مسِلٍم، )  ح( أَبو عاِمٍرحدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال1403َ

 أَبو النضِر، كُلُّهم عن شعبةَ، عن عِدي بِن حدثَنا:  حجاج وحدثَنا الصغاِني، قَالَثَناحد: قَالَ
 ِفي سفٍَر، فَصلَّى الِْعشاَء �كَانَ رسولُ اللَِّه : سِمعت الْبراَء بن عاِزٍب، يقُولُ: ثَاِبٍت، قَالَ

دأَ ِفي ِإحوِنفَقَرتيالزِني وِن ِبالتيتكْعى الر .  
ِذكْر الْخبِر الَِّذي ِفيِه النهي عن طُوِل الْقُنوِت ِفي صالِة الِْعشاِء، وبيان السورة اليت تقرأ 
فيها، وإباحة إعادة الصالة يف اجلماعة إذا كان صالها يف اجلماعة مرة أخري، والدليل علي 

ه خلف اإلمام املتطوع بصالته، وإجازة صالة املخالف نيته لنية اإلمام، إباحة املصلي فرض
وأن املأموم يؤدي فرض نفسه بنفسه، وإجازة انصرافه من صالته اليت يصليها مع اإلمام مث 

  يصلي بقيتها وحدة، وبيان اخلري املعارض النصراف املأموم قبل انصراف اإلمام
1404الس داوو دا أَبثَندقَالَ ح ،اِنيتا: ِجسثَندقَالَح ،ددسا:  مثَندِرو حمع نانُ، عفْيس 

، ثُم يرِجع فَيؤم �ِإنَّ معاذَ بن جبٍل، كَانَ يصلِّي مع النِبي : بِن ِديناٍر، سِمع جاِبرا، يقُولُ
همقَو .  

1405وسم نب را ِبشثَندقَالَ: ى، قَالَ ح ،ِدييما الْحثَندا: حثَندانُ، قَالَحفْيا:  سثَندح 
كَانَ معاذٌ يصلِّي مع النِبي : عمرو بن ِديناٍر، وأَبو الزبيِر، أما مسعا جابر بن عبد اهللا، يقُولُ

 أَخر الِْعشاَء ذَات لَيلٍَة �يصلِّيها ِبِهم، وأَنَّ رسولَ اللَِّه  الِْعشاَء، ثُم يرِجع ِإلَى بِني سِلمةَ فَ�
فَصالها معاذٌ معه، ثُم رجع فَأَم قَومه فَافْتتح سورةَ الْبقَرِة فَتنحى رجلٌ ِمن خلِْفِه، فَصلَّى 

قَالُوا لَه ،فرصا انفَلَم هدحو :ا فُالنُ، قَالَني ولَ اللَِّه : افَقْتسي آِتي رلَِكنو افَقْتا نم� 
 ِبيى النفَأَت ،هِبرا : ، فَقَالَ�فَأُخالهاذًا صعإنَّ مةَ، واِرحاَء الْبالِْعش ترأَخ كولَ اللَِّه، ِإنسا ري

رةَ الْبقَرِة فَتنحيت فَصلَّيت وحِدي، وِإنما نحن أَهلُ نواِضح معك، ثُم رجع فَأَمنا، فَافْتتح سو
أَفَتانٌ أَنت يا معاذُ؟ أَفَتانٌ أَنت؟ اقْرأْ :  ِإلَى معاٍذ، فَقَالَ�نعملُ ِبأَيِدينا، فَالْتفَت رسولُ اللَِّه 

قَالَ لَه النِبي : قَالَ أَبو الزبيِر: وعدد سورا، قَالَ سفْيانُ: لَ عمروسورةَ كَذَا وسورةَ كَذَا، قَا
اقْرأْ ِبسبِح اسم ربك اَألعلَى، والسماِء والطَّاِرِق ، والسماِء ذَاِت الْبروِج ، والشمِس : �
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وحنشى وغِل ِإذَا ياللَّي ا واهحضٍروومِلع ا، فَقُلْتقُولُ: هِر، ييبا الزفَِإنَّ أَب : ِبيأْ : �قَالَ الناقْر
ب سبح و السماِء والطَّاِرِق ، والسماِء ذَاِت الْبروِج، والشمِس وضحاها، واللَّيِل ِإذَا يغشى، 

  . ِهِهي هِذِه أَو نحو هِذ: فَقَالَ عمرو
  

: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح( سريج بن يونسحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1406َ
أَنبا منصور، عن عمِرو بِن ِديناٍر، عن :  هشيم، قَالَحدثَنا:  سريج بن النعماِن، قَاالحدثَنا

 صالةَ الِْعشاِء اآلِخرِة، ثُم ينصِرف ِإلَى � عبِد اللَِّه أَنَّ معاذًا كَانَ يصلِّي مع النِبي جاِبِر بِن
  . قَوِمِه فَيصلِّي ِبِهم ِتلْك الصالِة

ثَنا أَبو أُميةَ، وحد)  ح( أَبو داود، عن شعبةَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال1407َ
 حِمد بن زيٍد، عن حدثَنا:  سلَيمانُ بن حرٍب، قَالَحدثَنا: وابن أَِبي داود األسدي، قَاال

 ِبيالن علِّي ماذًا كَانَ صعاِبٍر أَنَّ مج ناٍر، عِن ِدينِرو بمع نع مكُلُّه ،وبأَي�ي ِإلَى ، ثُم ِجعر
مهمؤِمِه فَيقَو .  
 سلَيمانُ، حدثَنا:  حدثَنا أَبو عثْمانَ أَحمد بن محمِد بِن أَِبي بكٍْر الْمقَدِمي، قَال1408َ
، عن جاِبٍر، أَنَّ معاذًا  حماد بن زيٍد، عن أَيوب، عن عمِرو بِن ِديناٍرحدثَنا: ومسدد، قَالُوا

 ِبيالن علِّي مصكَانَ ي�مهمؤفَي هابحأِْتي أَصي ثُم ، .  
 اللَّيثُ، حدثَنا:  يونس بن محمٍد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الْحاِرثُ بن أَِبي أُسامةَ قَال1409َ

 نِر، عيبأَِبي الز ناِبٍر، قَالَعلٌ : ججر فرصانو ِهملَيلَ عةَ فَطَومتاِبِه الْعحاذٌ ِبأَصعلَّى مص
ِإنه مناِفق، فَلَما بلَغَ ذَِلك الرجلُ دخلَ علَى رسوِل اللَِّه : ِمنا، فَصلَّى فَأُخِبر معاذٌ عنه، فَقَالَ

أَتِريد أَنْ تكُونَ فَتانا يا معاذُ ِإنك ِإذَا أَممت : �فَقَالَ لَه النِبي : الَ لَه معاذٌ، فَأَخبره ِبما، قَ�
 ،لَقالَِّذي خ كبِم رأِْباسلَى، و اقْراَألع كبر مِح اسبسا، واهحضِس ومالشأْ وفَاقْر اسالن

شغِل ِإذَا ياللَّيقَالَو ،اِنيغا الصثَندا: ى، حثَندِرحضو النِبيٍب، )  ح( أَبح نب سونا يثَندحو
أَقْبلَ رجلٌ : سِمعت جاِبرا، قَالَ:  شعبةُ، عن محاِرٍب، قَالَحدثَنا:  أَبو داود، قَاالحدثَنا: قَالَ

 حنج قَدِن وياِضحا ِبنثَندذَا، حِفي ه ِديثَهح ذَكَرو ،ِربغلِّي الْمصاذٌ يعم افَقلُ فَواللَّي
: وحدثَنا فَضلَك، قَالَ)  ح( داود بن عمٍروحدثَنا: الصغاِني، وعِلي بن عبِد الْعِزيِز، قَاال

 حدثَنا:  ابن اَألصبهاِني، قَالُواحدثَنا: ثَنا ابن مالِعٍب، قَالَوحد)  ح( سهلُ بن عثْمانَحدثَنا
 همقَو اذًا أَمعاِبٍر أَنَّ مج نِن ِدثَاٍر، عاِرِب بحم نوٍق، عرسم نِعيٍد، عس نِص، عوو اَألحأَب
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  . نصاِر وذَكَر حِديثَه ِفي هذَاِفي صالِة الْمغِرِب، فَمر ِبِه غُالم ِمن اَأل
)  ح( معاِويةُ بن عمٍرو، ويحيى بن أَِبي بكَيٍرحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1410َ

لْمختاِر بِن فُلْفٍُل،  يحيى بن أَِبي بكَيٍر، قَاال، عن زاِئدةَ، عِن احدثَنا: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ
 ِبيٍس، أَنّ النأَن نكُوِع �عِبالر مهمؤِإذَا كَانَ ي ِبقُوهسأَنْ ي ماههنالِة ولَى الصع مهضح 

  . والسجوِد، وأَنْ ينصِرفُوا قَبلَ انِصراِفِه ِمن الصالِة 
يباِر الَِّتي تبانُ اَألخيِح والدليل علي قراءة بعض السور فيها، ببالِة الصاَءةَ ِفي صالِْقر ن
  وقراءة سورة يف ركعتني

 ِمسعر، عِن الْوِليِد بِن حدثَنا:  وِكيع، قَالَحدثَنا:  حدثَنا ابن أَِبي رجاٍء، قَال1411َ
واللَّيِل ِإذَا { يقْرأُ ِفي صالِة الصبِح �ت النِبي سِمع: سِريٍع، عن عمِرو بِن حريٍث، قَالَ

سعسفَّانَ، قَالَ ]17سورة التكوير آية [}عع نب نسا الْحثَندا: ، حثَندح نب دمحم 
وحدثَنا عباس الدوِري، )  ح(ي أَبو أَحمد الزبيِرحدثَنا: وحدثَنا ابن الْجنيِد، قَالَ)  ح(عبيٍد
   يعلَىح حدثَنا: قَالَ

  .  مخلَد، كُلُّهم عن ِمسعٍر، ِبِإسناِدِه ِمثْلَهحدثَنا: وحدثَنا أَبو عمر اِإلمام، قَالَ
1412حم نِلِك بالْم دبعٍف، ويس نانُ بملَيا سثَندقَاال ح ،قَاِشيٍد الرا: مثَندح ِعيدس 

 شعبةُ، عن ِمسعٍر، عِن الْوِليِد بِن سِريٍع، عن عمِرو بِن حريٍث، أَنّ حدثَنا: بن عاِمٍر، قَالَ
 ِبيِح �النبأَ ِفي الصقَر }سعسِل ِإذَا عاللَّي17سورة التكوير آية [}و .[   

)  ح( يحيى بن حماٍدحدثَنا:  حدثَنا عِلي بن الْحسِن بِن أَِبي ِعيسى الِْهالِلي، قَال1413َ
 حدثَنا:  الرِبيع بن يحيى، ِكالهما قَاالحدثَنا: وحدثَنا ِإبراِهيم بن أَِبي داود اَألسِدي، قَالَ

نةُ، عبعٍر، قَالَشعقُولُ:  ِمسِريٍع، يس نب ِليدالْو تِمعٍث، قَالَ : سيرح نو برمع تِمعس
ِبيعا: الرِميعقَاال ج ،لًى لَهوكَانَ مِديِثِه، وِفي ح : ِبيالن ِمعس هثُ أَندحِح �يبأُ ِفي الصقْري 
الْجواِر {: ، زاد الِْهالِلي ِفي حِديِثِه ]15رة التكوير آية سو[}فَال أُقِْسم ِبالْخنِس{

   ]. 16سورة التكوير آية [}الْكُنِس
 شعبةُ، عن ِزياٍد بن ِعالقَةَ، حدثَنا:  أَبو الْوِليِد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال1414َ

فَسِمعته يقْرأُ ِفي ِإحدى الركْعتيِن : ، قَالَ�ماِلٍك، أَنه صلَّى مع النِبي سِمعت قُطْبةَ بن : قَالَ
: وسأَلْته مرةً أُخرى، فَقَالَ: ، قَالَ شعبةُ ]10سورة ق آية [}والنخلَ باِسقَاٍت{ِفي الصبِح 

أُ ِبقَافقْري هتِمعس .  
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 ِمسعر، وسفْيانُ، عن ِزياِد حدثَنا:  وِكيع، قَالَحدثَنا:  ابن أَِبي رجاٍء، قَالَ حدثَنا1415
 يقْرأُ ِفي الْفَجِر ِبقَاف، وسِمعته �سِمعت النِبي : بِن ِعالقَةَ، عن عمِه قُطْبةَ بِن ماِلٍك، قَالَ

   ]. 10سورة ق آية [}اٍت لَها طَلْع نِضيدوالنخلَ باِسقَ{يقْرأُ 
 حدثَنا: وحدثَنا أَبو عمر، قَالَ)  ح( يعلَىحدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال1416َ

 �ِمعت النِبي س: مخلَد، ِكالهما عن ِمسعٍر، عن ِزياِد بِن ِعالقَةَ، عن قُطْبةَ بِن ماِلٍك، قَالَ
   ]. 10سورة ق آية [}والنخلَ باِسقَاٍت لَها طَلْع نِضيد{يقْرأُ ِفي الْفَجِر 
 يحيى بن أَِبي بكَيٍر، حدثَنا:  حدثَنا عباس بن محمٍد الدوِري، والصغاِني، قَاال1417

 كَانَ يقْرأُ ِفي �ن ِسماِك بِن حرٍب، عن جاِبِر بِن سمرةَ، أَنّ النِبي  زاِئدةُ، عحدثَنا: قَالَ
  . الْفَجِر ِبقَاف، والْقُرآِن الْمِجيِد، فَكَانت صالته بعض تخِفيٍف أَو بعد تخِفيٍف

 عمرو بن خاِلٍد، وحدثَنا ِهاللُ بن ناحدثَ:  حدثَنا أَبو ِإبراِهيم الزهِري، قَال1418َ
سأَلْت جاِبر بن :  زهير، عن ِسماٍك، قَالَحدثَنا:  حسين بن عياٍش، قَاالحدثَنا: الْعالِء، قَالَ

 ِبيالِة النص نةَ عرمالةَ : ، فَقَالَ�سلِّي صصال يو فِّفخالِء، قَالَكَانَ يؤأِني أَنَّ : هبأَنو
  .  كَانَ يقْرأُ ِفي الْفَجِر ِبقَاف والْقُرآِن ونحِوها�رسولَ اللَِّه 
 سفْيانُ الثَّوِري، حدثَنا:  مخلَد بن يِزيد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو عمر اِإلمام، قَال1419َ
 يقْرأُ �كَانَ رسولُ اللَِّه : حذَّاِء، عن أَِبي الِْمنهاِل، عن أَِبي برزةَ اَألسلَِمي، قَالَعن خاِلٍد الْ

  . ِفي الْفَجِر ما بين الستني ِإلَى ِمائَِة اآليِة
 حدثَنا: ن هارونَ، قَالَ يِزيد بحدثَنا:  حدثَنا الدِقيِقي، وعمار بن رجاٍء، قَاال1420

 كَانَ يقْرأُ �سلَيمانُ التيِمي، عن سياٍر أَِبي الِْمنهاِل، عن أَِبي برزةَ اَألسلَِمي، أَنّ رسولَ اللَِّه 
  . ِفي صالِة الْغداِة ِمن الستني ِإلَى الِْمائَِة

: ِمصيِصي، وِهاللُ بن الْعالِء، وأَبو جعفٍَر الْمخرِمي، قَالُوا حدثَنا أَبو حميٍد ال1421ْ
أَخبرِني أَبو : سِمعت محمد بن عباِد بِن جعفٍَر، يقُولُ:  حجاج، عِن ابِن جريٍج، قَالَحدثَنا

ِن عِد اللَِّه ببع نانَ، عفْيس نةَ بلَمِن سِد اللَِّه ببع نع ،اِبِديِب الْعيسالْم ناللَِّه ب دبعٍرو، وم
 ِبمكَّةَ الصبح، فَاستفْتح سورةَ الْمؤِمِنني حتى ِإذَا انتهى ِإلَى �صلَّى ِبنا النِبي : الساِئِب، قَالَ

ِذكِْر ِعيس ونَ أَوارهى، ووسِذكِْر م ِبيِذِت النِه، أَخلَيلَفُوا عتاٍد أَِو اخبع نب دمحم كى، ش
�ذَِلك اِضراِئِب حالس نابو ،كَعلَةٌ فَرعس  .  

  بيانُ ِإباحِة سورتيِن وثَالثٍَة ِفي ركْعٍة، 
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  والترغيب يف قراءة سورة يف كل ركعة
1422اِنيغا الصثَندا: ، قَالَ حثَندٍس، قَالَحِن قَيِليِد بالْو نب اعجانُ :  شملَيثَِني سدح

نِهيك بن ِسناٍن ِإلَى عبِد اللَِّه بِن : جاَء رجلٌ، يقَالُ لَه: بن ِمهرانَ، عن شِقيِق بِن سلَمةَ، قَالَ
سورة حممد آية [}ِمن ماٍء غَيِر آِسن{حمِن أَياًء وجدتها أَم أَِلفًا يا أَبا عبِد الر: مسعوٍد، فَقَالَ

ِإني َألقْرأُ : فَقَالَ: أَو كُلَّ الْقُرآِن قَد أَحصيت ِإال هِذِه؟ قَالَ: ؟، فَقَالَ لَه عبد اللَِّه]ٍ  15
ا كَهذِّ الشعِر، ِإنَّ ِرجاال يقْرؤنَ الْقُرآنَ ال يجاِوز هذ: الْمفَصلَ ِفي ركْعٍة، فَقَالَ عبد اللَِّه

 يقْرأُ ِبِهن سورتيِن ِفي �ِإني َألعلَم النظَاِئر الَِّتي كَانَ رسولُ اللَِّه : تراِقيهم، ثُم قَالَ عبد اللَِّه
نعم، : أَخبرك ِبالنظَاِئِر؟ قَالَ: يِد علْقَمةَ فَخرج ِإلَينا فَقُلْناركْعٍة، ثُم قَام عبد اللَِّه وأَخذَ ِب

عم {سورةٌ ِمن آل، حم، الدخانُ، نِظريتها : الِْعشرونَ اُألولُ ِمن الْمفَصِل ِمنها
سورة النبأ [}عم يتساَءلُونَ{: ِمنها: قَالَرواه أَبو معاِويةَ، فَ, ] 1سورة النبأ آية [}يتساَءلُونَ

  . ، والنجِم، والدخاِن، والرحمِن ]1آية 
 شعبةُ، عِن حدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال1423َ
ِإني َألعِرف السور النظَاِئر الَِّتي : قَالَ ِلي عبد اللَِّه: سِمعت أَبا واِئٍل، يقُولُ: اَألعمِش، قَالَ

ِعشرونَ سورةً ِمن الْمفَصِل :  يقِْرنُ بينهن، فَأَمرنا علْقَمةَ فَسأَلَه، فَقَالَ�كَانَ رسولُ اللَِّه 
  . ِن  يقِْرنُ بين كُلِّ سورتي�كَانَ رسولُ اللَِّه 
 حدثَنا:  عبيد اللَِّه بن موسى، وعاِصم بن عِلي، قَاالحدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال1424َ

ِإني :  واِصلٌ اَألحدب، عن أَِبي واِئٍل، عن عبِد اللَِّه، قَالَحدثَنا: مهِدي بن ميموٍن، قَالَ
 يقْرأُهن ثَماِن عشرةَ سورةً ِمن الْمفَصِل، وسورتيِن �ظُ الْقَرائن الَِّتي كَانَ رسولُ اللَِّه َألحفَ
اِصٍل: ِمنو نشيبانُ ع اهوم رآِل، ح .  

سِمعت : الَ حجاج، قَحدثَنا:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، وعباس الدوِري، قَاال1425
شعبةَ غَير مرٍة ِبالْبصرِة وِببغداد يحدثُ، عن عمِرو بِن مرةَ، أَنه سِمع أَبا واِئٍل يحدثُ، أَنَّ 

: كْعٍة، فَقَالَ عبد اللَِّهِإني أَقْرأُ الْمفَصلَ اللَّيلَةَ ِفي ر: رجال جاَء ِإلَى عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد، فَقَالَ
 يقِْرنُ بينهن، �لَقَد عرفْت النظَاِئر الَِّتي كَانَ رسولُ اللَِّه : أَهذا كَهذِّ الشعِر؟ ثُم قَالَ عبد اللَِّه

كْعِن ِفي كُلِّ ريتورِن سيتورِل سفَصالْم ةً ِمنورس ِرينِعش ٍةفَذَكَر .  
: أَخبرنا شعبةُ، قَالَ:  يحيى بن أَِبي بكَيٍر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1426َ

: سِمعت أَبا واِئٍل يحدثُ، عن عبِد اللَِّه، أَنَّ رجال أَتاه، فَقَالَ: عمرو بن مرةَ أَخبرِني، قَالَ
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أَهذا كَهذِّ الشعِر؟ ِإنما فُصلَ ِلتفِْصلُوه، لَقَد : رأْت الْباِرحةَ الْمفَصلَ ِفي ركْعٍة، فَقَالَِإني قَ
 يقِْرنُ بينهن، فَذَكَر ِعشِرين سورةً ِمن أَوِل الْمفَصِل �عرفْت النظَاِئر الَِّتي كَانَ رسولُ اللَِّه 

وروٍق، قَالَسزرم نب اِهيمرا ِإبثَندٍة، حكْعِن ِفي كُلِّ ريتورِن سيا: تثَندِريٍر، حج نب بهو 
  .  شعبةُ، ِبِإسناِدِه نحوهحدثَنا: قَالَ

ٍر، عِن اَألعمِش، عن سعِد  عبد اللَِّه بن نميحدثَنا:  حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، قَال1427َ
صلَّيت مع النِبي : بِن عبيدةَ، عِن الْمستوِرِد بِن اَألحنِف، عن ِصلَةَ بِن زفَر، عن حذَيفَةَ، قَالَ

�ةَ، فَقُلْتقَرالْب حتلَةً فَافْتلَي  :ى، فَقُلْتضالِْمائَِة، فَم دِعن كَعرِن، :ييالِْمائَت دِعن كَعري 
ى، فَقُلْتضانَ : فَمرآلَ ِعم حتافْت ا، ثُمأَهاَء فَقَرسالن حتافْت ى، ثُمضٍة، فَمكْعا ِفي رلِّي ِبهصي

رِإذَا مو ،حبس ِبيحسا تٍة ِفيهِبآي رال، ِإذَا مسرتاَءٍة ما ِبِقرأَهٍذ فَقَروعِبت رِإذَا مأَلَ، واٍل سؤِبس 
كَعر ذَ، ثُموعت .  

بيانُ ِصفَِة الركُوِع ِفي الصالِة وتسِويِة الظَّهِر ِفيِه، وصفة وضع اليدين علي الركبتني فيه، 
اجلماعة وإباحة التطبيق فيه، وبيان اخلرب املعارض املبني للتطبيق أنه منسوخ، والدليل علي أن 
  إذا كانوا ثالثة ال يتقدمهم إمامهم ويقوم وسطهم، فإذا كانوا أربعة تقدمهم إمامهم

 أَبو أُسامةَ، عن حسيٍن الْمعلِِّم، عن بديِل بِن حدثَنا:  حدثَنا الْحاِرِثي، قَال1428َ
 ِإذَا ركَع لَم يشِخص رأْسه �كَانَ رسولُ اللَِّه : تميسرةَ، عن أَِبي الْجوزاِء، عن عاِئشةَ، قَالَ

 ِويتسى يتح دجسي كُوِع لَمالر ِمن هأْسر فَعكَانَ ِإذَا رو ،ذَِلك نيب لَِكنو ،هبوصي لَمو
:  عِلي بن مسِهٍر، قَالَحدثَنا: ن الْخِليِل، قَالَ ِإسماِعيلُ بحدثَنا: قَاِئما، حدثَنا الصغاِني، قَالَ

 اَألعمش، عن ِإبراِهيم، عن علْقَمةَ، واَألسوِد، أما دخال على عبد اهللا يف داره، فقال حدثَنا
  . أصلوا هؤالء خلفكم؟ وذكر احلديث

:  أَِبي، قَالَحدثَنا:  عمر بن حفٍْص، قَالَحدثَنا : وحدثَنا ابن أَِبي الْحنيِن، قَال1429َ
دخلْت أَنا وعلْقَمةَ علَى عبِد اللَِّه، : حدثَِني ِإبراِهيم، عِن اَألسوِد، قَالَ:  اَألعمش، قَالَحدثَنا
لُّوا فَصلَّى ِبنا، فَلَم يأْمرنا ِبأَذَاٍن وال ِإقَامٍة، فَص: ال، قَالَ: أَصلَّى هؤالِء خلْفَكُم؟ قُلْنا: فَقَالَ
فَقُمنا خلْفَه وقَدمناه فَقَام أَحدنا، عن يِميِنِه واآلخر، عن ِشماِلِه، فَلَما ركَع وضع يديِه : قَالَ

كْبِتي، وقَالَ هكَذَا، وأَشار ِبيِدِه، فَلَما صلَّى، فَضرب يِدي عن ر: بين ِرجلَيِه وحنى، قَالَ
ِإنه سيكُونُ بعدنا أُمراُء يؤخرونَ الصالةَ فَصلُّوا الصلَواِت ِلوقِْتها واجعلُوها معهم : قَالَ

 وِإذَا كُنتم أَكْثَر فَقَدموا أَحدكُم، فَِإذَا ركَع ِإذَا كُنتم ثَالثَةً فَصلُّوا جِميعا،: سبحةً، ثُم قَالَ
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أَحدكُم فَلْيقُلْ هكَذَا وطَبق يديِه، ثُم ِليفْتِرش ِذراعيِه فَِخذَيِه، فَكَأَني أَنظُر ِإلَى اخِتالِف أَصاِبِع 
  . �رسوِل اللَِّه 
1430 ،اِنيغا الصثَندا: قَالَ حثَندِلٍم، قَالَحسم نب نسا:  الْحثَندقَالَح ،ريها:  زثَندح 

أَصلَّى هؤالِء : فَقَالَ: دخلَ علْقَمةُ، واَألسود علَى عبِد اللَِّه، قَالَ: سلَيمانُ، عن ِإبراِهيم، قَالَ
فَلَم يأْمرنا ِبأَذَاٍن وال ِبِإقَامٍة، فَذَهبنا نتأَخر، : وموا فَصلُّوا، قَالَقُ: ال، قَالَ: ِمن وراِئكُم؟ قُلْنا

فَنظَر عبد اللَِّه : فَأَخذَ ِبأَيِدينا فَأَقَامنا معه، فَلَما ركَع وضع اَألسود يديِه علَى ركْبتيِه، قَالَ
ضرب يديِه، فَنظَر اَألسود فَِإذَا يدي عبِد اللَِّه بين ركْبتيِه وقَد خالَف بين فَ: فَأَبصره، قَالَ

َ من ذَِلك : أَصاِبِعِه، فَلَما قَضى الصالةَ، قَالَ ِإذَا كُنتم ثَالثَةً فَصلُّوا جِميعا، وِإذَا كُنتم أَكْثَر
أَح كُممؤاِبِع فَلْيِتالِف أَصِإلَى اخ ظُري أَنفَلَكَأَن ،كفَِخذَي كياعِذر فَافِْرش تكَعِإذَا رو ،كُمد
 وهو راِكع، روى عِلي بن حرٍب، عن أَِبي معاِويةَ، عِن اَألعمِش، عن �رسوِل اللَِّه 

أَصلَّى هؤالِء : أَتينا عبد اللَِّه بن مسعوٍد ِفي داِرِه، فَقَالَ: ، قَالَِإبراِهيم، عِن اَألسوِد، وعلْقَمةَ
خلْفَكُم؟ وذَكَر الْحِديثَ، روى ِعيسى بن يونس، عِن اَألعمِش، عن ِإبراِهيم، عِن اَألسوِد، 

  . عن عبِد اللَِّه، وطَبق بين كَفَّيِه
 ِإسراِئيلُ، عن حدثَنا:  عبيد اللَِّه بن موسى، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال1431َ

 نلَّى مما دخال على عبد اهللا، فقال أَصِد، أواَألسةَ، ولْقَمع نع ،اِهيمرِإب نوٍر، عصنم
ا فَجمهنيب ؟ فَقَاملْفَكُما خِدينا أَينعضا فَونكَعر اِلِه، ثُمِشم نع راآلخِميِنِه، وي نا عمهدلَ أَحع

هكَذَا فَعلَ رسولُ اللَِّه : علَى ركَِبنا، ثُم طَبق ِبيديِه وجعلَهما بين فَِخذَيِه، فَلَما صلَّى، قَالَ
� .  

 عمرو الناِقد، عن ِإسحاق اَألزرِق قَالَ حدثَنا:  بن خرزاذَ، قَالَ حدثَنا عثْمان1432ُ
سِمعت عمرا الناِقد، عن ِإسحاق اَألزرِق، عِن : أَبو عوانةَ وسِمعت أَبا الْقَاِسِم الْختِلي، قَالَ

وهذَا حِديثُ اَألزرِق :  ركَع فَطَبق، قَالَ ابن عوٍن�النِبي ابِن عوٍن، عِن ابِن ِسِريين، أَنّ 
غَِريب وهو .  
 سفْيانُ، عن أَِبي يعفُوٍر، عن مصعِب بِن حدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال1433َ
  . قَد كُنا نفْعلُه فَنِهينا عنه :  فَنهاِني، وقَالَصلَّيت ِإلَى جنِب أَِبي فَطَبقْت: سعٍد، قَالَ
 أَبو حدثَنا:  حدثَنا محمد بن عبِد الرحمِن الْجعِفي، والْحسن بن عِلي، قَاال1434

صلَّيت : ي، عن مصعِب بِن سعٍد، قَالَأُسامةَ، عن ِإسماِعيلَ بِن أَِبي خاِلٍد، عِن الزبيِر بِن عِد
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ِإنا كُنا نفْعلُ هذَا فَأَمرنا : فَلَما ركَعت جعلْت يدي بين فَِخذَي، فَضرب أَِبي يِدي، فَقَالَ
ِإنا كُنا نفْعلُه : ا الْحسن، فَقَالَ أَنْ نرفَع ِإلَى الركَِب، هذَا لَفْظُ الْجعِفي وأَم�رسولُ اللَِّه 

  . فَنِهينا عنه ثُم أُِمرنا فَنِهينا عنه ثُم أُِمرنا أَنْ نرفَع ِإلَى الركَِب
 ِبيِل النِن قَوِبيِر الْمبانُ الْخيكُوِعِه�بِفي ر   

 يحيى بن سِعيٍد الْقَطَّانُ، وحدثَنا أَبو اَألزهِر، حدثَنا : حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَال1435َ
 محمد بن حدثَنا: وحدثَنا عباس الدوِري، قَالَ)  ح( سِعيد بن عاِمٍرحدثَنا: والصغاِني، قَاال

ن أَِبي عروبةَ، عن قَتادةَ، عن مطَرٍف، عن عاِئشةَ، أَنّ  سِعيد بحدثَنا: ِبشٍر الْعبِدي، قَالُوا
سبوح قُدوس رب الْمالِئكَِة والروِح، وهذَا لَفْظُ :  كَانَ يقُولُ ِفي سجوِدِه�رسولَ اللَِّه 

 كَانَ، �عاِئشةَ أَنبأَته، أَنَّ رسولَ اللَِّه عن مطَرٍف، عن : يحيى، وأَما محمد بن ِبشٍر، فَقَالَ
: سبوح قُدوس رب الْمالِئكَِة والروِح، حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ: يقُولُ ِفي ركُوِعِه وسجوِدِه

وأَنا ِإلَى جنِبِه ِفي صالِة : هو يقُولُ روح، عن سِعيٍد ِبِمثِْلِه، قَالَ سِعيد وسِمعت قَتادةَ وحدثَنا
  . الْعصِر

 سِعيد بن أَِبي حدثَنا:  أَبو عتاٍب، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال1436َ
، يقُولُ �كَانَ النِبي : ، قَالَتعروبةَ، وِهشام، وهمام، عن قَتادةَ، عن مطَرٍف، عن عاِئشةَ

 أَبو حدثَنا: سبوح قُدوس رب الْمالِئكَِة والروِح، حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ: ِفي ركُوِعِه وسجوِدِه
كُِر الركُوع، حدثَنا كَانَ يقُولُ ِفي سجوِدِه، ولَم يذْ: الْوِليِد، عن شعبةَ ِبِإسناِدِه، قَالَ

حدثَِني ِهشام الدستواِئي، :  شعبةُ، قَالَحدثَنا:  سلَيمانُ بن حرٍب، قَالَحدثَنا: الصغاِني، قَالَ
  .  وركُوِعِه ِفي سجوِدِه�يعِني النِبي : عن قَتادةَ، عن مطَرٍف، عن عاِئشةَ، أَنه قَالَ

 عبد حدثَنا:  أَبو غَسانَ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا حنبلُ بن ِإسحاق بِن حنبٍل، قَال1437َ
ِه حدثَِني عمي الْماِجشونُ، عن عبِد الرحمِن اَألعرِج، عن عبيِد اللَّ: الْعِزيِز بن أَِبي سلَمةَ، قَالَ

 ِبيِن النِن أَِبي طَاِلٍب، عب ِليع ناِفٍع، عِن أَِبي رقَالَ�ب كَعكَانَ ِإذَا ر هأَن  : لَك ماللَّه
  . ركَعت، وذَكَر الْحِديثَ

: ةَ، قَالَوحدثَنا أَبو أُمي)  ح( أَبو داودحدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال1438َ
 عبد الْعِزيِز بن أَِبي سلَمةَ، حدثَنا الْماِجشونُ، عن عبِد الرحمِن حدثَنا:  روح، قَاالحدثَنا

 اللَّهم : ِإذَا ركَع قَالَ�كَانَ رسولُ اللَِّه : اَألعرِج، عن عبيِد اللَِّه بِن أَِبي راِفٍع، عن علَي، قَالَ
 حدثَنا:  سريج بن النعماِن، قَالَحدثَنا: حدثَنا الصغاِني، قَالَ. لَك ركَعت، وذَكَر الْحِديثَ
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ِج، عرِن اَألعِل، عِن الْفَضِد اللَِّه ببعوِن، واِجشِه الْممع نةَ، علَمأَِبي س نِزيِز بالْع دبِد عيبع ن
  . اللَِّه بِن أَِبي راِفٍع، عن عِلي، ِبنحِوِه

أنبا محمد بن عمٍرو، : أنبا النضر بن شميٍل، قَالَ:  حدثَنا ِعيسى بن أَحمد، قَال1439َ
عت عِلي بن أَِبي طَاِلٍب ِفي رحبِة سِم: عن ِإبراِهيم بِن عبِد اللَِّه بِن حنيٍن، عن أَِبيِه، قَالَ

لُبِس الْقَسي، والْمعصفَِر، وعن :  وال أَقُولُ نهاكُم عن�نهاِني رسولُ اللَِّه : الْكُوفَِة، يقُولُ
اِكعا رأَنأَ وأَنْ أَقْرِب، وِم الذَّهتخت .  

 اَألعمش، عن سعِد حدثَنا:  ابن نميٍر، قَالَحدثَنا: انَ، قَالَ حدثَنا الْحسن بن عف1440َّ
صلَّيت مع النِبي : بِن عبيدةَ، عِن الْمستوِرِد بِن اَألحنِف، عن ِصلَةَ بِن زفَر، عن حذَيفَةَ، قَالَ

سبحانَ ربي : ثُم ركَع فَجعلَ، يقُولُ: ، وذَكَر الْحِديثَ، وقَالَ ِفيِه لَيلَةً فَافْتتح الْبقَرةَ فَقَرأَ�
سِمع اللَّه ِلمن حِمده، ثُم قَام : الْعِظيِم، فَكَانَ ركُوعه نحوا ِمن ِقياِمِه، ثُم رفَع رأْسه، فَقَالَ

 كَعا رِمم طَِويال قَِريب .  
 ابن فُضيٍل، عِن اَألعمِش، عن سعِد بِن عبيدةَ، حدثَنا: حدثَنا الْعطَاِرِدي، قَالَ 1441

يِريد الِْمائَةَ :  فَافْتتح الْبقَرةَ، فَقُلْت�صلَّيت مع النِبي : عن ِصلَةَ بِن زفَر، عن حذَيفَةَ، قَالَ
يخِتمها فَختمها، ثُم افْتتح : يِريد أَنْ يقْرأَها ِفي ركْعتيِن فَجاوز، فَقُلْت: تفَجاوز، فَقُلْ

النساَء، ثُم افْتتح آلَ ِعمرانَ فَقَرأَها، وال يمر علَى تسِبيٍح، وال تكِْبٍري، وال اسِتغفَاٍر، ِإال 
سبحانَ ربي الْعِظيِم، نحوا ِمن ِقياِمِه، ثُم رفَع رأْسه فَقَام : كَع فَجعلَ، يقُولُثُم ر: وقَف، قَالَ

سبحانَ ربي اَألعلَى، فَجعلَ ِفي السجوِد نحو ركُوِعِه، ثُم : ساعةً، ثُم سجد فَجعلَ، يقُولُ
  . ِلكصنع ِفي اُألخرى ِمثْلَ ذَ

 حجاج، عِن ابِن حدثَنا:  حدثَنا عبد اللَِّه بن محمٍد أَبو حميٍد الِْمصيِصي، قَال1442َ
 لَيلَةً �فَقَدت رسولُ اللَِّه : سِمعت ابن أَِبي ملَيكَةَ يحدثُ، عن عاِئشةَ، قَالَت: جريٍج، قَالَ
نه قَد ذَهب ِإلَى بعِض ِنساِئِه، فَتجسست، ثُم رجعت فَِإذَا هو ساِجد، أَو راِكع، فَظَننت أَ
ِبأَِبي وأُمي ِإني لَِفي شأٍْن وِإنك : فَقُلْت: سبحانك وِبحمِدك ال ِإلَه ِإال أَنت، قَالَت: يقُولُ

  . لَِفي شأٍْن
1443دفَّانَ، قَالَ حع نب نسا الْحا: ثَنثَندح نع ،رمِن عِد اللَِّه بيبع نةَ، عامو أُسأَب 

ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عريرأَِبي ه نِج، عرِن اَألعمحِد الربع نانَ، عبِن حى بيحِن يِد بمحم :
 ِبيالن تفَقَد�قُولُ ذَاتي وهاِن، وتوبصنم اهمقَدو اِجدس وفَِإذَا ه ،ِجدسالْم تسلٍَة، فَلَملَي  :
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أَعوذُ ِبِرضاك ِمن سخِطك، وأَعوذُ ِبمعافَاِتك ِمن عقُوبِتك، وأَعوذُ ِبك ِمنك، ال أُحِصي ثَناًء 
  .  نفِْسكعلَيك أَنت كَما أَثْنيت علَى

باب ِإجياِب تعِظيِم الرب عز وجلَّ ِفي الركُوِع، واالجتهاد يف الدعاء يف السجود، وحظر 
  القراءة يف الركوع والسجود

ي حدثَِن:  سفْيانُ، قَالَحدثَنا:  الْحميِدي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا ابن أَِبي مسرةَ، قَال1444َ
أَخبرِني ِإبراِهيم بن عبِد اللَِّه بِن معبٍد، عن أَِبيِه، عِن : سلَيمانُ بن سحيٍم آِل مولَى عباٍس، قَالَ

أَيها :  الستارةَ والناس خلْف أَِبي بكٍْر صفُوف، فَقَالَ�كَشف رسولُ اللَِّه : ابِن عباٍس، قَالَ
لناس، ِإنه لَم يبق ِمن مبشراِت النبوِة ِإال الرؤيا الصاِلحةُ يراها الْمسِلم أَو ترى لَه، أَال ِإني ا

جتِهدوا ِفي نِهيت أَنْ أَقْرأَ راِكعا أَو ساِجدا، فَأَما الركُوع فَعظِّموا ِفيِه الرب، وأَما السجود فَا
ِدييمقَالَ الْح ،لَكُم ابجتسأَنْ ي اِء فَقَِمنعانُ: الدفْيلَ أَنْ : قَالَ سٍد قَبعس نب ادِنيِه ِزيأَفَاد

فَقُلْت ،هعمفَقَالَ: أَس ،المس كِمن أَقِْرئْه :ح ،هنع هأَلْتسو المالس هأْتفَأَقْر معن نب ِبيعا الرثَند
 أَبو نعيٍم حدثَنا: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح(أنباسفْيان:  الشاِفِعي، قَالَحدثَنا: سلَيمانَ، قَالَ

جيرح(س  (ِن عِن ابع ماِق، كُلُّهزِد الربع نع ،ِريبالد اقحا ِإسثَندحو اِدِه ِمثْلَهنةَ، ِبِإسنيي
 حدثَنا:  ابن أَِبي مريم، قَالَحدثَنا: قَِمن أَنْ يستجاب لَكُم، حدثَنا الصغاِني، قَالَ: ِإالأَنه قَالَ

راِهيم بِن عبِد اللَِّه بِن معبٍد، عن  سلَيمانُ بن سحيٍم، عن ِإبحدثَنا: عبد الْعِزيِز بن محمٍد، قَالَ
اللَّهم هلْ :  رفَع الستر وأَبو بكٍْر يؤم الناس، فَقَالَ�أَِبيِه، عِن ابِن عباٍس، أَنّ رسولَ اللَِّه 

عب قبي لَم هِإن اسا النهأَي ،تلَّغلْ به ماللَّه ،تلَّغب هفَِإن ،ِمثْلَه ِة، فَذَكَروباِت النرشبم ِدي ِمن
لَكُم ابجتسأَنْ ي قَِمن .  

)  ح(أَخبرِني يونس: أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1445َ
 عبد الرزاِق، عن معمٍر، ِكالهما عِن ابِن ِشهاٍب، دثَناح: وحدثَنا السلَِمي، وابن مِهلٍّ، قَاال

حدثَِني ِإبراِهيم بن عبِد اللَِّه بِن حنيٍن، أَنَّ أَباه حدثَه، أَنه سِمع عِلي بن أَِبي طَاِلٍب، : قَالَ
  .  راِكعا وساِجدا أَنْ أَقْرأَ�نهاِني رسولُ اللَِّه : قَالَ

)  ح( أَبو عِلي الْحنِفي، وعثْمانُ بن عمرحدثَنا:  حدثَنا سلَيمانُ بن سيٍف، قَال1446َ
ن ِإبراِهيم  داود بن قَيٍس، عحدثَنا:  أَبو عاِمٍر، قَالُواحدثَنا: وحدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، قَالَ

نهاِني ِحبي : بِن عبِد اللَِّه بِن حنيٍن، عن أَِبيِه، عِن ابِن عباٍس، عن عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب، قَالَ
نهاِني عن تختِم الذَّهِب، وعن لُبِس الْقَسي، وعِن : ال أَقُولُ نهى الناس:  عن ثَالٍث�
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  . وأَنْ أَقْرأَ راِكعا وساِجدا: معصفَِر الْمفَدمِة، وال أَقْرأُ ساِجدا وال راِكعا، وقَالَ أَبو عاِمٍرالْ
 أَبو أُسامةَ، عِن الْوِليِد بِن حدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن عبِد الْحِميِد الْحاِرِثي، قَال1447َ

: حدثَِني ِإبراِهيم بن عبِد اللَِّه بِن حنيٍن، أَنه سِمع عِلي بن أَِبي طَاِلٍب، يقُولُ: الَكَِثٍري، قَ
  .  عن ِقراَءِة الْقُرآِن وأَنا راِكع أَو ساِجد�نهاِني رسولُ اللَِّه 
 ابن حدثَنا:  يحيى بن سِعيٍد، قَالَدثَناح:  حدثَنا عبد الرحمِن بن ِبشٍر، قَال1448َ
 ِإبراِهيم بن عبِد اللَِّه بِن حنيٍن، عن أَِبيِه، عِن ابِن عباٍس، عن عِلي بِن حدثَنا: عجالنَ، قَالَ

، وأَنْ أَقْرأَ وأَنا راِكع، ولَم يذْكُِر  عن خاتِم الذَّهِب�نهاِني رسولُ اللَِّه : أَِبي طَاِلٍب، قَالَ
يِس الْقَسلُب ناِني عهنفَِر، وصعِن الْماِني عهنو ،ودجالس .  

 ابن وهٍب، عن أُسامةَ بِن زيٍد، عن ِإبراِهيم بِن عبِد حدثَنا:  حدثَنا الرِبيع، قَال1449َ
 عن تختِم الذَّهِب، وعن �نهاِني النِبي :  بِن حنيٍن، عن أَِبيِه، عن عِلي، أَنه سِمعه، يقُولُاللَِّه

لَى فَدخلْت ع: لُبِس الْمعصفَرِة، والْقَسي، والْمياِثِر، وعن ِقراَءِة الْقُرآِن وأَنا راِكع، قَالَ أُسامةُ
عبِد اللَِّه بِن حنيٍن وهو ِفي بيِتِه يومِئٍذ شيخ كَِبري، وعلَيِه ِملْحفَةٌ معصفَرةٌ كَِثريةُ الْعصفُِر، 

ال ، و�نهاِني رسولُ اللَِّه : سِمعت عِليا، يقُولُ: فَسأَلْته عن هذَا الْحِديِث، فَقَالَ عبد اللَِّه
 ودجذْكُِر السي لَمِديثَ والْح ذَكَرفَِر، وصعاِس الْمِلبِب، وِم الذَّهتخت نع ،اكُمهأَقُولُ ن .  

 حدثَنا:  ابن أَِبي فُديٍك، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن الْفَرِج الِْحمِصي، قَال1450َ
مانَ، عن ِإبراِهيم بِن عبِد اللَِّه بِن حنيٍن، عن أَِبيِه، عِن ابِن عباٍس، عن عِلي، الضحاك بن عثْ

، وال أَقُولُ نهاكُم، عن تختِم الذَّهِب، وعن لُبِس الْقَسي، وعن لُبِس �نهاِني النِبي : أَنه قَالَ
 ِم ِمنفَداالْماِكعاَءِة رِن الِْقرعفَِر، وصعالْم .  
 حدثَنا:  سِعيد بن حفٍْص الْحراِني، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن كَِثٍري، قَال1451َ

لَِّه بِن حنيٍن، عن أَِبيِه، يونس بن راِشٍد الْحراِني، عن محمِد بِن عمٍرو، عن ِإبراِهيم بِن عبِد ال
 وال أَقُولُ نهاكُم، عن تختِم �نهاِني رسولُ اللَِّه : أَنه سِمع عِليا ِبرحبِة الْكُوفَِة، يقُولُ

دِن املعصفر املفدم، حعو ،يِس الْقَسلُب نعو ،اِكعا رأَنأَ وأَنْ أَقْرِب، والذَّه نب دمحا مثَن
 عبد الْعِزيِز بن يحيى، عن محمِد بِن سلَمةَ، عن محمِد بِن ِإسحاق، عن حدثَنا: كَِثٍري، قَالَ

  . ِإبراِهيم بِن عبِد اللَِّه بِن حنيٍن، عن أَِبيِه، عن عِلي، ِبنحِوِه
1452محا مثَندقَالَ ح ،اِنيركَِثٍري الْح نب ا: دثَندقَالَح ،ِليفَيا:  النثَندح نب اِتمح 

 جعفَر بن محمٍد، عن محمِد بِن الْمنكَِدِر، عِن ابِن حنيٍن، عن عِلي، حدثَنا: ِإسماِعيلَ، قَالَ
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ال أَقُولُ نهاكُم عن تختِم الذَّهِب، وأَنْ أَقْرأَ وأَنا راِكع، وعن لُبِس  و�نهاِني النِبي : قَالَ
ودجذْكُِر السي لَمو ِم، ِمثْلَهفَدفَِر الْمصعِن الْمعو ،يالْقَس .  

)  ح( اللَّيثُحدثَنا:  اللَّيِث، قَالَ شعيب بنحدثَنا:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَال1453َ
 اللَّيثُ، عن يِزيد بِن أَِبي حِبيٍب، حدثَنا:  يونس بن محمٍد، قَالَحدثَنا: وحدثَنا عباس، قَالَ

نهى النِبي : ه، أنه سِمع ِمن عِلي، يقُولُأَنَّ ِإبراِهيم بن عبِد اللَِّه بِن حنيٍن حدثَه، أَنَّ أَباه حدثَ
 عن خاتِم الذَّهِب، ولَبوِس الْقَسي والْمعصفَِر، وِقراَءِة الْقُرآِن وأَنا راِكع، ولَم يذْكُِر �

ودجالس .  
يٍر، عن شعبةَ، عن أَِبي بكِْر بِن  وهب بن جِرحدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال1454َ

نِهيت عِن الثَّوِب اَألحمِر، وخاتِم : حفٍْص، عن عبِد اللَِّه بِن حنيٍن، عِن ابِن عباٍس، قَالَ
  . الذَّهِب، وأَنْ أَقْرأَ وأَنا راِكع، هكَذَا رواه غُندر عن شعبةَ

:  سِعيد بن حفٍْص الْحراِني، قَالَحدثَنا: نا محمد بن كَِثٍري الْحراِني، قَالَ حدث1455َ
 يونس بن راِشٍد الْحراِني، عن محمِد بِن عمٍرو، عن ِإبراِهيم بِن عبِد اللَِّه بِن حنيٍن، حدثَنا

 هأَِبيِه، أَن نقُولُعِة الْكُوفَِة، يبحا ِبرِليع ِمعولُ اللَِّه : سساِني رهن� نع اكُمهال أَقُولُ نو 
 دمحا مثَندِم، حفَدفَِر الْمصعِن الْمعو ،يِس الْقَسلُب نعو ،اِكعا رأَنأَ وأَنْ أَقْرِب، وِم الذَّهتخت

حدثَِني محمد بن سلَمةَ، عن محمِد بِن :  عبد الْعِزيِز بن يحيى، قَالَحدثَناحراِني، بن كَِثٍري الْ
  ح .ِإسحاق، عن ِإبراِهيم بِن عبِد اللَِّه بِن حنيٍن، عن أَِبيِه، عن عِلي، ِبنحِوِه

  
الْح داوو دا أَبثَندقَالَح ،اِنيا: رثَندِزيِز، ِبِمثِْلِهحالْع دبع  .  

أنبا محمد، عن :  يِزيد بن هارونَ، قَالَحدثَنا:  عمار بن رجاٍء، قَالَحدثَنا 1456
نهاِني رسولُ : رحبِة الْكُوفَِة، يقُولُِإبراِهيم بِن عبِد اللَِّه بِن حنيٍن، عن أَِبيِه، أَنه سِمع عِليا ِب

 وال أَقُولُ نهاكُم عن لُبِس الْقَسي والْمعصفَِر، وعِن التختِم ِبالذَّهِب، وعن ِقراَءِة �اللَِّه 
اِكعا رأَنآِن والْقُر .  
1457 اكحالضِبيٍب، وأَِبي ح نب ِزيدي اهور  نب دمحمٍد، ويز نةُ بامأُسانَ، وثْمع نب

 نأَِبيِه، ع نٍن، عينِن حِد اللَِّه ببِن عب اِهيمرِإب نالِء، عؤكُلُّ ه اقحِإس نب دمحمٍرو، ومع
، � عباٍس، عن عِلي، عِن النِبي عِلي، ِإال الضحاك، وابن عجالنَ فَِإنهما زادا، عِن ابِن

نهاِني عن ِقراَءِة الْقُرآِن وأَنا راِكع، ولَم يذْكُروا ِفي ِروايِتِهم النهي عنها ِفي السجوِد : وقَالُوا
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ا ذَكَركَِثٍري، : كَم نب ِليدالْوو ،لَمأَس نب ديزو ،ِريهالز ،اِنيغا الصثَندٍس، حقَي نب داودو
: وحدثَنا حمدانُ بن عِلي، قَالَ)  ح( ِإسحاق بن ِعيسى، عن ماِلٍك، عن ناِفٍعحدثَنا: قَالَ

ِد اللَِّه بِن حنيٍن، عن أَِبيِه،  معلَّى، عن وهيٍب، عن أَيوب، عن ناِفٍع، عن ِإبراِهيم بِن عبحدثَنا
 ِبيِن النع ،ِليع نقَالَ�عا : ، وثَندح ،ودجذْكُِر السي لَمكُوِع، وآِن ِفي الراَءِة الْقُرِقر نعو
  .  ِبِمثِْلِه، عِن الِْقراَءِة وأَنا راِكع وهيبحدثَنا:  أَبو رِبيعةَ، قَالَحدثَنا: أَبو داود الْحراِني، قَالَ

 محمد بن حدثَنا:  ِعيسى بن ِميناَء قَالَحدثَنا:  حدثَنا ِإسماِعيلُ الْقَاِضي، قَال1458َ
ِد اللَِّه ببِن عب اِهيمرِإب نع ،لَمِن أَسِد بيز نِن أَِبي كَِثٍري، عفَِر بعج نأَِبيِه، ع نٍن، عينِن ح

 عن تختِم الذَّهِب، وعن لُبِس الْقَسي، وعِن الْمعصفَِر الْمفَدِم، �نهاِني النِبي : عِلي، أَنه قَالَ
اسا النهأَي اكُمهال أَقُولُ نوِد وجالسكُوِع واَءِة ِفي الرِن الِْقرعو.   

   
بيانُ ما يقُولُ الْمصلِّي ِإذَا رفَع رأْسه ِمن الركُوِع وِمقْداِر وقُوِفِه وثبات املأمومني قياماً 

  حيت يسجد اإلمام مث يسجدون، وبيان طول اجللوس بني السجدتني
 حماد بن زيٍد، عن حدثَنا : سلَيمانُ بن حرٍب، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1459َ
 �ِإني ال آلُو أَنْ أُصلِّي ِبكُم كَما رأَيت رسولَ اللَِّه : قَالَ ِلي أَنس بن ماِلٍك: ثَاِبٍت، قَالَ

لِّي، قَالَ ثَاِبتصفَ: يكَانَ ِإذَا ر هونعنصت اكُمئًا ال أَريش عنصي سكُوِع فَكَانَ أَنالر ِمن هأْسر ع
قَام حتى يقُولَ الْقَاِئلُ لَقَد نِسي، وكَانَ ِإذَا رفَع رأْسه بين السجدتيِن قَعد حتى يقُولَ الْقَاِئلُ 

ِسين لَقَد .  
 حدثَنا:  يوسف، قَالَ عبد اللَِّه بنحدثَنا:  حدثَنا يعقُوب بن سفْيانَ، قَال1460َ

ِعيدح(س  (َِد، قَالمِد الصبع نب ِزيدا يثَندحا: وثَندِهٍرحسو مأَب )ح  ( نب اسبا الْعثَندحو
ٍس، عن قَزعةَ، عن أنبا سِعيد بن عبِد الْعِزيِز، عن عِطيةَ بِن قَي: حدثَِني أَِبي، قَالَ: الْوِليِد، قَالَ

ربنا ولَك : سِمع اللَّه ِلمن حِمده قَالَ:  كَانَ ِإذَا قَالَ�أَِبي سِعيٍد الْخدِري، أَنّ رسولَ اللَِّه 
اِء ولَ الثَّنأَه ،دعٍء بيش ِمن ا ِشئْتِملَْء مِض وِملَْء اَألراِت واومِملَْء الس دمالْح قِد أَحجالْم

ال نازع ِلما أَعطَيت وال : ما قَالَ الْعبد وكُلُّنا لَك عبد، ال ماِنع ِلما أَعطَيت، وقَالَ أَحدهما
قُوبعقَالَ يو ،دالْج كِمن دذَا الْج فَعنال يو تعنا مِلم ِطيعم : اِنعال م .  

1461دقَاال ح ،اِنيرالْح داوو دأَبو ،وِريالد اسبا عا: ثَنثَنداِمٍرحع نب ِعيدح( س  (
 ِهشام بن حدثَنا:  روح بن عبادةَ، قَاالحدثَنا: وحدثَنا الصغاِني، وسِعيد بن مسعوٍد، قَاال
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 ِإذَا رفَع �كَانَ رسولُ اللَِّه :  سعٍد، عن عطَاٍء، عِن ابِن عباٍس، قَالَحسانَ، عن قَيِس بِن
اللَّهم ربنا لَك الْحمد ِملَْء السماِء وِملَْء اَألرِض وِملَْء ما ِشئْت ِمن : رأْسه ِمن الركُوِع، قَالَ

 اِهيمرا ِإبثَندح ،دعٍء بيوٍق، قَالَشزرم نا: بثَندقَالَح ،رمع نانُ بثْما:  عثَندح نب امِهش 
  . حسانَ، ِبِمثِْلِه
 محمد بن ِعيسى، أنبا هشيم، أنبا حدثَنا أَحمد بن مسعوٍد الْمقِْدِسي، حدثَنا 1462

أَهلَ الثَّناِء والْمجِد، وال ماِنع ِلما أَعطَيت وال :  ِمثْلَه، وزاد ِفيِهِهشام بن حسانَ، ِبِإسناِدِه
دالْج كِمن دذَا الْج فَعنال يو تعنا مِلم ِطيعم .  

 بن مسِلٍم، وحدثَنا يوسف)  ح( أَبو داودحدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال1463َ
سِمعت عبد :  شعبةُ، عن عبيٍد أَِبي الْحسِن، قَالَحدثَنا:  حجاج بن محمٍد، قَاالحدثَنا: قَالَ

لَْء اللَّهم لَك الْحمد ِم:  يدعو ِبهذَا الدعاِء�كَانَ رسولُ اللَِّه : اللَِّه بن أَِبي أَوفَى، قَالَ
: السمواِت وِملَْء اَألرِض وِملَْء ما ِشئْت ِمن شيٍء بعد، زاد حجاج ِفي حِديِثِه، قَالَ شعبةُ

 ِبيفَى، أَنَّ النِن أَِبي أَوِد اللَِّه ببع نِش، عمانَ اَألعملَيس نةَ، عمو ِعصثَِني أَبدحكَانَ �و 
  . يدعو ِبِه

وحدثَنا الْحسن بن )  ح( محمد بن عبيٍدحدثَنا:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَال1464َ
جِميعا، عِن اَألعمِش، عن عبيِد بِن الْحسِن، عِن ابِن أَِبي :  ابن نميٍر، قَاالحدثَنا: عفَّانَ، قَالَ
سِمع اللَّه ِلمن حِمده، ثُم :  ِإذَا رفَع رأْسه ِمن الركُوِع، قَالَ�كَانَ رسولُ اللَِّه : أَوفَى، قَالَ

اللَّهم ربنا لَك الْحمد ِملَْء السماِء وِملَْء اَألرِض وِملَْء ما ِشئْت ِمن شيٍء بعد، قَالَ أَبو : قَالَ
  . لُونَ هو عبيد بن الْحسِن وهو أَبو الْحسِنيقُو: عوانةَ
  

سِمعت :  شعبةُ، قَالَحدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال1465َ
اللَّهم : ذَا الدعاَء، وزاد ِفيِهسِمعت ابن أَِبي أَوفَى، فَذَكَر ه: مجزأَةَ بن زاِهٍر وهو يقُولُ

 بقَّى الثَّونا يا كَمطَايالْخوِب والذُّن قِِّني ِمنن ماِرِد، اللَّهاِء الْبالْمِد ورالْبِني ِبالثَّلِْج ورطَه
  . اَألبيض ِمن الدنِس

: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح( أَبو داودناحدثَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال1466َ
سِمعت عبد اللَِّه بن يِزيد :  شعبةُ، عن أَِبي ِإسحاق، قَالَحدثَنا:  وهب بن جِريٍر، قَاالحدثَنا

ِزٍب، وكَانَ غَير كَذُوٍب، أَنهم كَانوا ِإذَا حدثَِني الْبراُء بن عا: اَألنصاِري يخطُب، وهو يقُولُ
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 فَرفَعوا رُءوسهم ِمن الركُوِع لَم يسجد أَحد ِمنهم حتى يروا رسولَ �صلُّوا مع رسوِل اللَِّه 
 غَسانُ بن حدثَنا: خِت غَزاٍل قَالَ ساِجدا، ثُم يسجدوا، حدثَنا محمد بن عِلي بِن أُ�اللَِّه 

وحدثَنا ِإبراِهيم بن أَِبي داود اَألسِدي، )  ح( حماد، عن شعبةَ، ِبنحِوِهحدثَنا: الرِبيِع، قَالَ
  .  شعبةَ، ِبنحِوِه حماد، عنحدثَنا:  عبد الْغفَّاِر بن داود، قَالَحدثَنا: قَالَ

وحدثَنا الصغاِني، وأَبو )  ح( عبد الصمِد بن حسانَحدثَنا:  حدثَنا السلَِمي، قَال1467َ
بِن يِزيد،  أَبو نعيٍم، ِكالهما عن سفْيانَ، عن أَِبي ِإسحاق، عن عبِد اللَِّه حدثَنا: أُميةَ، قَاال

 لَم يحِن أَحد ِمنا �كُنا ِإذَا صلَّينا خلْف النِبي : حدثَِني الْبراُء، وهو غَير كَذُوٍب، قَالَ: قَالَ
حتى : حمِنعلَى اَألرِض، وقَالَ ِفيِه عبد الر: ظَهره حتى يضع النِبي جبهته، قَالَ عبد الصمِد

 ِبيالن دجسي�دجسفَن  .  
وحدثَنا أَبو )  ح( أَبو صاِلٍح الْفَراُءحدثَنا:  حدثَنا محمد بن صاِلٍح كَيلَجةُ، قَال1468َ

 ِإسحاق الْفَزاِري، عن أَِبي  أَبوحدثَنا:  الرِبيع بن ناِفٍع، قَاالحدثَنا: داود السجِزي، قَالَ
 الْبراُء ابن حدثَنا: ِإسحاق الشيباِني، عن محاِرِب بِن ِدثَاٍر، عن عبِد اِهللا بِن يِزيد، قَالَ

ه ِمن الركُوِع لَم يحِن  فَرفَع رأْس�كُنا ِإذَا صلَّينا مع النِبي : عاِزٍب، وكَانَ غَير كَذُوٍب، قَالَ
 ِبيالن عضى يتح هرا ظَهِمن دِرِه�أَحلَفْظُ غَيةَ، ولَجذَا لَفْظُ كَيا، هاِجدس هتهبلْ :  جزي لَم

هِبعتن ِض، ثُملَى اَألرع ههجو عضو قَد اهرى نتا حقَاِئم .  
 محِرز بن عوٍن، حدثَنا: محمد بن عِلي بِن داود ابن أُخِت غَزاٍل، قَالَ حدثَنا 1469

 خلَف بن خِليفَةَ، عِن الْوِليِد بِن سِريٍع مولَى عمِرو بِن حريٍث، عن عمِرو بِن حدثَنا: قَالَ
فَال أُقِْسم ِبالْخنِس الْجواِر { الْفَجر فَسِمعته يقْرأُ �ِبي صلَّيت خلْف الن: حريٍث، قَالَ

  . وال يحِني رجلٌ ِمنا ظَهره حتى نراه ساِجدا ] 16 – 15سورة التكوير آية [}الْكُنِس
 مالكا، حدثَه، عن أنبا ابن وهٍب، أن:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1470َ

سِمع اللَّه : ِإذَا قَالَ اِإلمام: �قَالَ رسولُ اللَِّه : سمي، عن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
كَِة غُِفر لَه ما تقَدم اللَّهم ربنا لَك الْحمد، فَِإنه من وافَق قَولُه قَولَ الْمالِئ: ِلمن حِمده فَقُولُوا
اِلكِبِه، قَالَ مذَن لُ: ِمنجقُولُ الري :دمالْح ا لَكنبر ماللَّه .  

  بيانُ ثَواِب السجوِد والترِغيِب ِفي كَثْرِة السجوِد
1471قُوبعِن ياِئيلَ برِإس نب دمحفٍَر معو جا أَبثَندقَالَ ح ،ِريهوا:  الْجثَنداُء حجر 

 عمرو بن الْحاِرِث، عن عمارةَ بِن غَِزيةَ، حدثَنا:  ابن وهٍب، قَالَحدثَنا: بن السنِدي، قَالَ
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سةَ، أَنّ رريرأَِبي ه ناِلٍح، عأَِبي ص نكٍْر، علَى أَِبي بوم يمس نقَالَ�ولَ اللَِّه ع  : بِإنَّ أَقْر
  . ما يكُونُ الْعبد ِمن ربِه وهو ساِجد فَأَكِْثروا الدعاَء 

:  حدثَنا صاِلح بن عمِرو بِن الْحاِرِث، ومحمد بن أَِبي خالد الصومعي، قَاال1472
 ابن حدثَنا: أنبا خاِلد بن ِخداٍش، قَاال: ثَنا أَبو أُميةَ، قَالَوحد)  ح( أَصبغُ بن الْفَرِجحدثَنا

وهٍب، عن عمِرو بِن الْحاِرِث، عن عمارةَ بِن غَِزيةَ، عن سمي مولَى أَِبي بكٍْر، سِمع أَبا 
ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه نانَ، عاِلٍح ذَكْوقَالَ� ص  : اِجدس وهِه وبر ِمن دبكُونُ عا يم بِإنَّ أَقْر

  . فَأَكِْثروا ِمن الدعاِء
:  اَألوزاِعي، قَالَحدثَنا: حدثَِني أَِبي، قَالَ:  أَخبرِني الْعباس بن الْوِليِد، قَال1473َ

 ناٍم، عِهش نب ِليدثَِني الْودةَ، قَالَحِن طَلْحانَ بدعوِل اللَِّه : مسلَى روانَ مبِلثَو لَِّني : �قُلْتد
دلَِّني علَى عمٍل ينفَعِني اللَّه عز وجلَّ ِبِه؟ : فَسكَت، ثُم قُلْت: علَى عمٍل ينفَعِني اللَّه ِبِه؟ قَالَ

ما ِمن عبٍد يسجد ِللَِّه سجدةً ِإال رفَعه اللَّه ِبها درجةً : ولُ يقُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : قَالَ
  . ثُم لَِقيت أَبا الدرداِء فَحدثَِني ِمثْلَ ذَِلك: وحطَّ عنه ِبها خِطيئَةً، قَالَ معدانُ

 السكَِّري ِبِإسكَندِريةَ، وأَحمد بن محمِد  حدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه بِن ميموٍن1474
حدثَِني :  أَبو عمٍرو، قَالَحدثَنا:  الْوِليد بن مسِلٍم، قَالَحدثَنا: بِن عثْمانَ الثَّقَِفي ِبِدمشق، قَاال

كُنت أَِبيت : ، عن رِبيعةَ بِن كَعٍب السلَِمي، قَالَحدثَِني أَبو سلَمةَ: يحيى بن أَِبي كَِثٍري، قَالَ
 ِبيالن عقُولُ�ملُ، فَياللَّي ِمن قُومِتِه، فَكَانَ ياجِبحوِئِه وضِبو هِدِه :  آِتيمي ِبحبانَ رحبس

رب الْعالَِمني سبحانَ رب الْعالَِمني، سبحانَ : سبحانَ ربي وِبحمِدِه، الْهوى، ثُم يقُولُ
 أَبو توبةَ، حدثَنا: الْهِوي، حدثَنا ِإبراِهيم بن ِديِزيلَ، وأَبو حاِتٍم، ويعقُوب بن سفْيانَ، قَالُوا

سبحانَ ربي : ، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه ِإلَى قَوِلِهحدثَِني معاِويةُ بن سالٍم، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري: قَالَ
ذَِلك وحِدِه، نمِبحو .  

 اَألوزاِعي، عن يحيى حدثَنا: أَخبرِني أَِبي، قَالَ:  أَخبرِني الْعباس بن الْوِليِد، قَال1475َ
حدثَِني رِبيعةُ بن كَعٍب اَألسلَِمي، ِبِمثِْل حِديِث : مةَ، قَالَحدثَِني أَبو سلَ: بِن أَِبي كَِثٍري، قَالَ

ادزِلٍم وسِن مِليِد بولُ اللَِّه : الْوسٍة؟ قَالَ: �قَالَ ِلي راجح ِمن لْ لَكه :ولَ : قُلْتسا ري
: يا رسولَ اللَِّه ِهي حاجِتي، قَالَ: قُلْت:  قَالَأَوغَير ذَِلك؟: اللَِّه، مرافَقَتك ِفي الْجنِة، قَالَ

  . فَأَِعني علَى نفِْسك ِبكَثْرِة السجوِد
  بيانُ ِصفَِة السجوِد وِإجياِبِه علَى سبعِة أَعظٍَم، 
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  وحظر كف الشعر والثوب
: وحدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ)  ح(ةُ شبابحدثَنا:  حدثَنا عباس الدوِري، قَال1476َ

 � شعبةُ، عن عمٍرو، عن طَاوٍس، عِن ابِن عباٍس، عِن النِبي حدثَنا:  أَبو داود، قَاالحدثَنا
مر أَنْ ال نكُف شعرا وال ثَوبا،  أَنْ نسجد علَى سبعِة أَعظٍَم، وأَ�أُِمرت أَو أَمر نِبيكُم : قَالَ

أَنْ نسجد علَى سبعٍة، وأَمر أَنْ ال نكُف : �أَمر نِبيكُم : هذَا لَفْظُ أَِبي داود، أَما شبابةُ، فَقَالَ
لَى سبعِة أَعظٍَم، وال نكُف ثَوبا أُِمرت ِبالسجوِد ع: �وقَالَ النِبي : شعرا وال ثَوبا، ثُم قَالَ

  . وال شعرا
 سفْيانُ، حدثَنا:  الِْفرياِبي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن عوٍف الِْحمِصي، قَال1477َ

 أَنْ نسجد علَى سبٍع وال �ِبي أَمر الن: عن عمِرو بِن ِديناٍر، عن طَاوٍس، عِن ابِن عباٍس، قَالَ
  . نكُف شعرا وال ثَوبا

 ابن عيينةَ، عن عمِرو بِن ِديناٍر، عن حدثَنا:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1478َ
سجد علَى سبعِة أَعظٍَم، ونِهي أَنْ  أَنْ ي�أُِمر رسولُ اللَِّه : طَاوٍس، عِن ابِن عباٍس، قَالَ

هبثَوو هرعش كُفي .  
أَخبرِني ابن :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، وبحر بن نصٍر، عِن ابِن وهٍب، قَال1479َ

بع نأَِبيِه، ع نٍس، عِن طَاوِد اللَِّه ببع نٍج، عيرولَ اللَِّه جساٍس، أَنّ ربِن عقَالَ�ِد اللَِّه ب  :
ابال الثِّيو رعالش ٍع ال أَكُفبلَى سع دجأَنْ أَس تِن، : أُِمريتكْبالرِن ويدالْيِف، واَألنِة وهبالْج

حدثَِني : حدثَِني اللَّيثُ، قَالَ:  أَبو صاِلٍح، قَالَحدثَنا: والْقَدميِن، حدثَنا ِإسحاق الطَّحانُ، قَالَ
  . ابن وهٍب، عِن ابِن جريٍج، ِبِمثِْلِه

وحدثَنا حمدانُ بن عِلي، )  ح( أَحمد بن ِإسحاقحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1480َ
 عبد اللَِّه بن طَاوٍس، عن أَِبيِه، حدثَنا:  وهيب، قَالَحدثَنا:  أَسٍد، قَاال معلَّى بنحدثَنا: قَالَ

 ِبيِن الناٍس، عبِن عِن ابظٍَم:  قَالَ�عِة أَععبلَى سع دجأَنْ أَس تِدِه : أُِمرِبي ارأَشِة، وهبالْج
ِن، ويدالْيِفه،ِ وِإلَى أَنرعال الشو ابالثِّي كُفال نِن، ويماِف الْقَدأَطْرِن ويتكْبالر .  

بيانُ ِإجياِب االعِتداِل ِفي السجوِد ووضِع الْيديِن ورفِْع الِْمرفَقَين، وحظر بسط الذراعني 
  فيه كبسط الكلب ذراعيه

 عبيد اللَِّه بن ِإياِد بِن حدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا: الَ حدثَنا يونس بن حِبيٍب، ق1481َ
ِإذَا سجدت فَضع يديك : �قَالَ رسولُ اللَِّه : حدثَِني أَِبي، عِن الْبراِء، قَالَ: لَِقيٍط، قَالَ
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كفَقَيِمر فَعارو .  
: أنبا شعبةُ، عن قَتادةَ، قَالَ:  أَبو النضِر، قَالَحدثَنا: الَ حدثَنا الصغاِني، ق1482َ

اعتِدلُوا ِفي السجوِد، وال يبسطْ أَحدكُم : �قَالَ النِبي : سِمعت أَنس بن ماِلٍك، يقُولُ
  . ِذراعيِه ِبساطَ الْكَلِْب 

1483ح نب سونا يثَندحا: ِبيٍب، قَالَ وثَندقَالَح ،داوو دا:  أَبثَندال حاِدِه ونةُ، ِبِإسبعش 
  . يبسطَن أَحدكُم ِذراعيِه انِبساطَ الْكَلِْب

 حدثَنا:  الْحميِدي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، وابن أَِبي مسرةَ، قَاال1484
 أَبو سلَيمانَ عبيد اللَِّه بن أَِخي يِزيد بِن اَألصم اَألكْبِر ِمنهما، عن عمِه حدثَنا: سفْيانُ، قَالَ

ةَ، قَالَتونميم نع ،مِن اَألصاب ِزيدي : ِبيكَانَ الن�أَنَّ ب ى لَوتاِفي حجي دجةً  ِإذَا سمه
وأَخبرِني ابن عيينةَ، عن : أَرادت أَنْ تمر بين يديِه مرت، حدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق قَالَ

  . ِهعبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه بِن اَألصم، عن يِزيد بِن اَألصم، عن ميمونةَ، ِبنحِو
 سفْيانُ، عن عبيِد اللَِّه حدثَنا:  قُتيبةُ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال1485َ

 ِبيةَ، أَنّ النونميم نع ،مِن اَألصب ِزيدي نِد اللَِّه، عبِن عب�يدي نيافَى بج دجِه،  كَانَ ِإذَا س
  . الْحِديثَ

 عباد بن حدثَنا:  حدثَنا عبد اللَِّه بن يعقُوب بن فَاذٍّ أَبو محمٍد الْمؤدب قَال1486َ
يد بِن  مروانُ بن معاِويةَ، عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه بِن اَألصم، عن يِزحدثَنا: موسى، قَالَ

ةَ، قَالَتونميم نع ،مولُ اللَِّه : اَألصسى �كَانَ ررى يتح حنِني جعِه، ييدى ِبيوخ دجِإذَا س 
: وضح ِإبطَيِه ِمن وراِئِه، وِإذَا جلَس اطْمأَنَّ علَى فَِخِذِه الْيسرى، حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَالَ

  .  وِكيعحدثَنا: وحدثَنا ابن أَِبي رجاٍء، قَالَ)  ح( هارونُ بن ِعمرانَحدثَنا
 جعفَر بن حدثَنا:  الْحسين بن عياٍش، قَالُواحدثَنا:  وحدثَنا أَبو عمر اِإلمام، قَال1487َ

 ِإذَا سجد جافَى يديِه حتى �كَانَ النِبي : صم، عن ميمونةَ، قَالَتبرقَانَ، عن يِزيد بِن اَأل
  . يرى ِمن خلِْفِه وضح ِإبطَيِه

 حدثَنا:  عمرو بن سواٍد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الْحسين بن ِإسحاق التستِري، قَال1488َ
و نٍب، قَالَابِد اللَِّه : هبع نِج، عرِن اَألعةَ، عِبيعِن رفَِر بعج ناِرِث، عالْح نو برمِني عربأَخ

  .  ِإذَا سجد يجنح ِفي سجوِدِه حتى يرى وضح ِإبطَيِه�كَانَ رسولُ اللَِّه : بِن بحينةَ، قَالَ
1489حا مثَندكَِم، قَالَ حِد الْحبِن عِد اللَِّه ببع نب دا: مثَندِن حكِْر بب نب اقحِإس 
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مضٍر، عن أَِبيِه، عن جعفَِر بِن رِبيعةَ، عِن ابِن هرمز اَألعرِج، عن عبِد اللَِّه بِن بحينةَ، أَنّ 
  .  يفَرج يديِه حتى يرى بياض ِإبطَيِه كَانَ ِإذَا سجد�رسولَ اللَِّه 
1490 نانُ بثْمعو ،ِقيشماِلٍح الدص نةُ باِويعمو ،كِّياِعيلَ الْممِإس نب دمحا مثَندح 
حدثَِني :  محمد بن جحادةَ، قَالَاحدثَن:  همام، قَالَحدثَنا:  عفَّانُ، قَالَحدثَنا: خرزاذَ، قَالُوا

عبد الْجباِر بن واِئٍل، عن علْقَمةَ بِن واِئٍل، ومولَى هلما أما حدثاه، عن أَِبيِه واِئِل بِن حجٍر، 
 ِبيأَى النر هِه�أَنكَفَّي نيب دجسي  .  

  ي سجوِدِه، بيانُ قَوِل الْمصلِّي ِف
  وبيان انتصاب القدمني يف السجود

أَخبرِني يحيى بن : أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1491َ
 هريرةَ، أَنّ أَيوب، عن عمارةَ بِن غَِزيةَ، عن سمي مولَى أَِبي بكٍْر، عن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبي

اللَّهم اغِْفر ِلي ذَنِبي كُلَّه ِدقَّه وِجلَّه وأَولَه وآِخره :  كَانَ يقُولُ ِفي سجوِدِه�رسولَ اللَِّه 
هتالِنيعو هِسرو .  
1492اِكٍر الْعِن شِد بمحم ناللَِّه ب دبع ِريتخو الْبا أَبثَندقَالَ ح ،ِريبا: نثَندح نى بيحي 
 مفَضلٌ، عِن اَألعمِش، عن مسِلِم بِن صبيٍح، عن مسروٍق، عن عاِئشةَ، حدثَنا: آدم، قَالَ

ولَ اللَِّه : قَالَتسر تأَيا رِه�ملَيلَ عزذُ ننم  :}الْفَتاللَِّه و رصاَء نِإذَا جسورة النصر آية [}ح
  . سبحانك ربي وِبحمِدك اللَّهم اغِْفر ِلي: يصلِّي صالةً ِإال دعا ِفيها، قَالَ ِفيها ] 1

 ابن نميٍر، عِن اَألعمِش، عن مسِلٍم، عن حدثَنا:  حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، قَال1493َ
نوٍق، عرسمةَ، قَالَتاِئشةُ :  عورِذِه السه لَتزا نلَم}حالْفَتاللَِّه و رصاَء نسورة [}ِإذَا ج
سبحانك اللَّهم وِبحمِدك اللَّهم :  صلَّى صالةً ِإال قَالَ�ما رأَيت رسولَ اللَِّه  ] 1النصر آية 
  . اغِْفر ِلي

 حدثَنا: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ)  ح( وِكيعحدثَنا: ِبي رجاٍء، قَالَ حدثَنا ابن أ1494َ
 سفْيانُ، عن منصوٍر، عن أَِبي الضحى، عن حدثَنا: محمد بن كُناسةَ، وقَِبيصةُ، قَالُوا

ه علَيِه وسلَّم كَانَ يكِْثر أَنْ يقُولَ ِفي سجوِدِه مسروٍق، عن عاِئشةَ، أَنّ النِبي صلَّى اللَّ
  . سبحانك اللَّهم وِبحمِدك اللَّهم اغِْفر ِلي، يتأَولُ الْقُرءانَ: وركُوِعِه

: و أُميةَ، قَالَوحدثَنا أَب)  ح( وهب بن جِريٍرحدثَنا:  حدثَنا ابن الْمناِدي، قَال1495َ
 روح، ِكالهما عن شعبةَ، عن منصوٍر، عن أَِبي الضحى، عن مسروٍق، عن عاِئشةَ، حدثَنا
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ولُ اللَِّه : قَالَتسوِدِه�كَانَ رجسكُوِعِه وقُولَ ِفي رأَنْ ي كِْثري  : ماللَّه ِدكمِبحو كانحبس
  . ر ِلياغِْف

 داود، عِن حدثَنا:  عبد الْوهاِب بن عطَاٍء، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1496َ
 ِبيةَ، أَنّ الناِئشع نع داود كوٍق، شرسم نع ،هبسأَح ِبيعِرِه �الشِفي آِخِر أَم كِْثركَانَ ي 

يا رسولَ اللَِّه، : فَقُلْت:  سبحانَ اللَِّه وِبحمِدِه، وأَستغِفر اللَّه وأَتوب ِإلَيِه، قَالَتِمن قَوِل
 كِْثرت كُنت ا لَمذَا مه ِمن كِْثرت كتأَيولُ اللَِّه ! رسى : �فَقَالَ رأَري سِني أَنربي خبِإنَّ ر

مِتي، فَِإذَا رأَيتها أَكْثَرت أَنْ أُسبح ِبحمِدِه وأَستغِفره ِإنه كَانَ توابا، وقَد رأَيتها عالمةً ِفي أُ
السورةَ كُلَّها، رواه عبد اَألعلَى، عن  ] 1سورة النصر آية [}ِإذَا جاَء نصر اللَِّه والْفَتح{وتال 

  .  أَِبي ِهند، عِن الشعِبي، عن مسروٍق، عن عاِئشةَ ِبال شكداود بِن
: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح( أَبو داودحدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال1497َ

حدثَِني عمي الْماِجشونُ، عن عبِد : سلَمةَ، قَالَ عبد الْعِزيِز بن أَِبي حدثَنا:  روح، قَاالحدثَنا
 ِإذَا سجد �كَانَ رسولُ اللَِّه : الرحمِن اَألعرِج، عن عبيِد اللَِّه بِن أَِبي راِفٍع، عن عِلي، قَالَ

جد وجِهي ِللَِّذي خلَقَه وصوره اللَّهم لَك سجدت، وِبك آمنت، ولَك أَسلَمت، س: قَالَ
فَأَحسن صورته، وشق سمعه وبصره، تبارك اللَّه أَحسن الْخاِلِقني، حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، 

ةَ، عن عبِد اللَِّه بِن الْفَضِل، أَخبرِني موسى بن عقْب:  حجاج، عِن ابِن جريٍج، قَالَحدثَنا: قَالَ
 ِإذَا �كَانَ النِبي : عن عبِد الرحمِن اَألعرِج، عن عبيِد اللَِّه بِن أَِبي راِفٍع، عن عِلي، قَالَ

  . سجد ِفي الصالِة الْمكْتوبِة، فَذَكَر حِديثَه ِبنحِوِه 
1498سا الْحثَندقَالَ ح ،اِمِريالْع ِليع نب ا: نثَندةَ، قَالَحامو أُسا:  أَبثَنداللَِّه ح ديبع 

ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عريرأَِبي ه نِج، عرِن اَألعانَ، عبِن حى بيحِن يِد بمحم نع ،رمع نب :
 ِبيالن تلَ�فَقَدلَي قُولُ ذَاتي وهاِن، وتوبصنم اهمقَد اِجدس وفَِإذَا ه ِجدسالْم تسٍة فَلَم :

أَعوذُ ِبِرضاك ِمن سخِطك، وأَعوذُ ِبمعافَاِتك ِمن عقُوبِتك، وأَعوذُ ِبك ِمنك، ال أُحِصي ثَناًء 
فِْسكلَى نع تيا أَثْنكَم تأَن كلَيع.   

 سِعيد بن أَِبي حدثَنا:  أَبو عتاٍب، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال1499َ
ةَ، قَالَتاِئشع نٍف، عطَرم نةَ، عادقَت نع ،اممهو ،امِهشةَ، ووبرع : ِبيقُولُ ِفي �كَانَ الني 

جسكُوِعِه ووِح: وِدِهرالرالِئكَِة والْم بر وسقُد وحبس .  
 ابن نميٍر، عِن اَألعمِش، عن سعِد بِن حدثَنا:  حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، قَال1500َ
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 ركَع فَجعلَ �ةَ، أَنّ النِبي عبيدةَ، عِن الْمستوِرِد بِن اَألحنِف، عن ِصلَةَ بِن زفَر، عن حذَيفَ
  . سبحانَ ربي الْعِظيِم، وِفي سجوِدِه سبحانَ ربي اَألعلَى مختصر: ِفي ركُوِعِه يقُولُ

  بيانُ ِإجياِب االسِتواِء ِفي الْقُعوِد والثَّباِت بين السجدتيِن 
  شيطان، وإباحة االقعاء علي القدمني يف الصالة بني السجدتنيوالنهِي عن عِقِب ال

)  ح( يِزيد بن هارونَحدثَنا:  حدثَنا أَبو الْحسِن الْميموِني، والصغاِني، قَاال1501
 ،اِرِثيا الْحثَندحاوثَندةَ، قَاالحامو أُسا:  أَبثَندحعالْم نيسح  نةَ، عرسيِن مِل بيدب نع ،لِّم

ةَ، قَالَتاِئشع ناِء، عزوولُ اللَِّه : أَِبي الْجسكَانَ ر� دجسي وِد لَمجالس ِمن هأْسر فَعِإذَا ر 
فْتى أَنْ يهنيطَاِن، ويِقِب الشع نى عهنكَانَ يا، واِلسج ِويتسى يتِه حياعلُ ِذرجالر ِرش

  . افِْتراش السبِع
: أنبا ابن جريٍج، قَالَ:  عبد الرزاِق، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو اَألزهِر، قَال0َ 1502

: عاُء علَى الْقَدميِن؟ قَالَاِإلقْ: قُلْت البِن الْعباِس: أَخبرِني أَبو الزبيِر، أَنه سِمع طَاوسا، يقُولُ
، حدثَنا �بلْ ِهي سنةُ نِبيك : ِإنا لَنراه جفَاًء ِبالرجِل، قَالَ ابن عباٍس: ِهي السنةُ، فَقُلْنا

 حدثَنا:  يحيى بن مِعٍني، قَالَاحدثَن: حدثَنا الصغاِني، قَالَ. الدبِري، عن عبِد الرزاِق ِبِمثِْلِه
  . حجاج، عِن ابِن جريٍج، ِبنحِوِه

بيانُ الرخصِة ِفي تسِويِة الْحصا، والتراِب ِلموِضِع السجوِد ِفي الصالِة مرةً واحدة، 
  والدليل على أنه مكروه إال عند االضطرار اليه

 ِهشام حدثَنا:  حماد بن مسعدةَ، قَالَحدثَنا: يِزيد بن ِسنان، قَالَ حدثَنا 1503
 ِبيِقيٍب، أَنّ النيعم نِن، عمحِد الربِن عةَ بلَمأَِبي س نِن أَِبي كَِثٍري، عى بيحي نع ،اِئيوتسالد

  . واِحدةً أَو دع: ، قَالَ ِفي تسِويِة الْحصا�
: وحدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ)  ح( وِكيعحدثَنا:  حدثَنا ابن أَِبي رجاٍء، قَال1504َ

  الْمسح ِفي الْمسِجِد� ِهشام، عن يحيى، ِبِإسناِدِه ذَكَر النِبي حدثَنا:  أَبو داود، قَاالحدثَنا
  . ِإنْ كُنت ال بد فَاِعال فَواِحدةً: يعِني الْحصا، قَالَ
وأَنت تصلِّي، فَِإنْ :  ِهشام، قَالَحدثَنا:  مسِلم، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1505َ

  كُنت فَاِعال فَواِحدةً تسِويةُ الْحصا 
1506حا مثَندقَاال ح ،ٍد الثَّقَِفيمحم نب دمأَحوٍن، وميِن مِد اللَِّه ببع نب دا: مثَندح 

حدثَِني أَبو : حدثَِني يحيى بن أَِبي كَِثٍري، قَالَ:  اَألوزاِعي، قَالَحدثَنا: الْوِليد بن مسِلٍم، قَالَ
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 قَالَ ِفي الرجِل يمسح التراب حيثُ يسجد، �ي معيِقيب، أَنّ رسولَ اللَِّه حدثَِن: سلَمةَ، قَالَ
 ِفي �ِإنْ كُنت فَاِعال فَمرةً واِحدةً، هذَا لَفْظُ الثَّقَِفي، ولَفْظُ ابِن ميموٍن، قُلْت ِللنِبي : قَالَ

  . ِإنْ كُنت ال بد فَاِعال فَمرةً واِحدةً: قَالَمسِح التراِب ِفي الصالِة، فَ
: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح( يحيى بن أَِبي بكَيٍرحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1507َ

حدثَِني معيِقيب، أَنّ : ي سلَمةَ، قَالَ أَبو نعيٍم، قَاال، حدثَنا شيبانُ، عن يحيى، عن أَِبحدثَنا
 ِبيقَالَ�الن ،دجسثُ ييح ابرالت حسمِل يجو :  قَالَ ِفي الرةً، قَالَ أَبرفَاِعال فَم تِإنْ كُن
  . معيِقيب بن أَِبي فَاِطمةَ حِليف بِني عبِد شمٍس بدِري : عوانةَ
يصلى، والدليل علي ب ِر كَمدي فَلَم هالتِه صلَيِس علَبلَى الْمِو عهِي الستدجاِب سانُ ِإجي

إجازا وهو قاعد يف التشهد من غري أن يقوم هلا، وعلي إجازة صالته دون روجوعه ايل 
ا مل يرجع ايل اليقني، يقينه وبنائه علية، وبيان اخلرب املعارض له الدال علي أا غري جائزة إذ

وبيان إجياب طرح الشاك شكة يف صالته والرجوع فيها إيل يقينه وسجوده سجديت السهو 
قبل أن يسلم، والدليل علي أن الشاك يف صالته إذا رجع ايل يقينه سجد سجديت السهو قبل 

  السالم
وحدثَنا أَبو )  ح(ن وهٍب ابحدثَنا:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1508َ

ِإسماِعيلَ، عِن الْقَعنِبي، ِكالهما عن ماِلٍك، عِن ابِن ِشهاٍب، عن أَِبي سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ، 
صالته فَال يدِري كَم ِإذَا قَام أَحدكُم يصلِّي جاَء الشيطَانُ فَلَبس علَيِه :  قَالَ�أَنّ رسولَ اللَِّه 

اِلسج وهِن ويتدجس دجسفَلْي ذَِلك كُمدأَح دجلِّي، فَِإذَا وص .  
 يعقُوب بن ِإبراِهيم حدثَنا:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، والْعباس بن محمٍد، قَاال1509
 أَِبي، عن صاِلٍح، عِن ابِن ِشهاٍب، أَنَّ أَبا سلَمةَ بن عبِد الرحمِن أَخبره، ثَناحد: بِن سعٍد، قَالَ

يأِْتي أَحدكُم الشيطَانُ فَيلِْبس علَيِه صالته حتى :  قَالَ�أَنَّ أَبا هريرةَ أَخبره، أَنّ رسولَ اللَِّه 
ص ِري كَمدةَ، ال ييو أُما أَبثَندح ،اِلسج وهِن ويتدجس دجسفَلْي كُمدأَح ذَِلك دجلَّى، فَِإذَا و

 اللَّيثُ، وأَبو عاِصٍم، حدثَنا: أنبا شعيب، والْحسن بن موسى، قَاال: أنبا أَبو الْيماِن، قَالَ: قَالَ
  . ، كُلُّهم عِن ابِن ِشهاٍب، ِبِمثِْلِه، ورواه ابن عيينةَ، عِن الزهِري، ِبنحِوِهعِن ابِن أَِبي ِذئٍْب
 ِهشام حدثَنا:  أَبو عاِمٍر الْعقَِدي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن ِعصاٍم، قَال1510َ

ِإذَا :  قَالَ�ي كَِثٍري، عن أَِبي سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ النِبي الدستواِئي، عن يحيى بِن أَِب
نوِدي ِبالصالِة أَدبر الشيطَانُ ولَه ضراطٌ حتى ال يسمع اَألذَانَ، فَِإذَا قُِضي اَألذَانُ أَقْبلَ، فَِإذَا 
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اذْكُر كَذَا ِلما : لتثِْويب أَقْبلَ حتى يخِطر بين الْمرِء ونفِْسِه، يقُولُثُوب ِبها أَدبر، فَِإذَا قُِضي ا
لَم يكُن يذْكُر حتى يظَلَّ الرجلُ ال يدِري كَم صلَّى، فَِإذَا لَم يدِر كَم صلَّى ثَالثًا أَم أَربعا، 

ِو وهِي الستدجس دجسِبيٍب، قَالَفَلْيح نب سونا يثَندح ،اِلسج وا: هثَندحداوو دح( أَب  (
 ِهشام الدستواِئي حدثَنا:  عبد الْوهاِب، قَاالحدثَنا: وحدثَنا ابن أَِبي عبِد اللَِّه الْمقِْرئ، قَالَ

اِحدى ونعالْمِبِمثِْلِه، و .  
وحدثَنا )  ح( خاِلد بن مخلٍَد الْقَطَواِنيحدثَنا:  حدثَنا عباس الدوِري، قَال1511َ
 سلَيمانُ بن ِبالٍل، عن زيِد بِن أَسلَم، عن حدثَنا:  موسى بن داود، قَاالحدثَنا: الصغاِني، قَالَ
ِإذَا شك أَحدكُم ِفي : �قَالَ رسولُ اللَِّه : ٍر، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، قَالَعطَاِء بِن يسا

 دجسِلي ثُم ،ِقنيتسا يلَى مِن عبلْيو كِح الشطْرا فَلْيعبأَر لَّى ثَالثَةً أَوص ِر كَمدي الِتِه فَلَمص
اِلسج وهِن ويتدجا سِغيمرا تتا كَانعبِإنْ كَانَ أَرو ،هالتا صِبه فَعا شسملَّى خفَِإنْ كَانَ ص ،

  . ِللشيطَاِن
 حدثَنا:  عثْمانُ بن سِعيٍد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن عوٍف الِْحمِصي، قَال1512َ

سجد سجدتيِن :  أَسلَم، ِبِإسناِدِه ِإال أَنَّ سلَيمانَ زاد ِفي حِديِثِه، قَالَأَبو غَسانَ، عن زيِد بِن
:  موسى بن داود، قَالَحدثَنا: وهو جاِلس قَبلَ أَنْ يسلِّم، حدثَنا الصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَاال

ن أَِبي سلَمةَ، عن زيِد بِن أَسلَم، ِبِإسناِدِه ِمثْلَ حِديِث أَِبي غَسانَ،  عبد الْعِزيِز بحدثَنا
  . وسلَيمانَ بِن ِبالٍل غَيرِتلْك الْكَِلمِة الَِّتي بينت قَبلَ أَنْ يسلِّم فَقَطْ

 وهٍب، عن ِهشاِم بِن سعٍد، عن زيِد أنبا ابن:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1513َ
 اِلسج وهِن ويتدجس دجسةَ ِليالْكَِلم ذَكَراِمِه، ومِن ِبالٍل ِبتانَ بملَيِديِث سِبِمثِْل ح ،لَمِن أَسب

  . قَبلَ السالِم
   

 اُألولَييِن ِمن الظُّهِر وغَيِرِه ونهض أن ميضي ِباب اِإلباحِة ِلناِسي التشهِد ِفي الركْعتيِن
  صالته وال يقعد وأن يسجد سجدتني يكرب يف كل سجدة منها قبل التسليم مث يسلم

حدثَِني ماِلك، واللَّيثُ، : أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1514َ
و برمعِج، أَنَّ ورِن اَألعمحِد الربع نأن ابن شهاب أخربهم، ع ،ِزيدي نب سونياِرِث، والْح ن

 قَام ِفي اثْنيِن ِمن الظُّهِر فَلَم يجِلس، فَلَما قَضى �عبد اللَِّه بن بحينةَ حدثَه، أَنَّ رسولَ اللَِّه 
دجس دجس هالتص اسالن دجوس دجسو لِّمسلَ أَنْ يقَب اِلسج وهٍة ودجِفي كُلِّ س ركَبِن ييت
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فَلَما كَانَ ِفي : معه مكَانَ ما نِسي ِمن الْجلُوِس، رواه ابن عيينةَ، عِن الزهِري ِبنحِوِه، وقَالَ
تدجس دجالِتِه ساِح، قَاالآِخِر صبالص نب دمحمِهلٍّ، وم نا ابثَندح ،لِّمسلَ أَنْ يِن قَبا: يثَندح 
أنبا :  أَبو الْيماِن، قَالَحدثَنا: وحدثَنا الصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَاال)  ح(عبد الرزاِق، عن معمٍر

ا عمِكاله ،بيعا ِفيِهشِديِثِهمِبح ،ِريهِن الز . ناٍن، عِسن نب ِزيديِكيِم، وِد الْحبع نا ابثَندح
ِإسحاق بِن بكِْر بِن مضٍر، عن أَِبيِه، عن جعفَِر بِن رِبيعةَ، عِن اَألعرِج، ِبحِديِثِه ِفيِه، حدثَنا 

:  يحيى بن سِعيٍد الْقَطَّانُ، وحدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَالَحدثَنا: شٍر، قَالَعبد الرحمِن بن ِب
 يحيى بن سِعيٍد اَألنصاِري، عِن اَألعرِج، عن حدثَنا:  عمر بن ِعمرانَ السدوِسي، قَاالحدثَنا

  .  الظُّهر فَذَكَره� أَنه صلَّى مع رسوِل اللَِّه عبِد اللَِّه بِن بحينةَ
 يحيى، عِن اَألعرِج حدثَنا:  يِزيد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَال1515َ

 ِبيةَ، أَنّ الننيحِن بِن ابع ،هربأَخ�الظُّه ِن ِمنيِفي اثْن ا  قَامفَلَم ِرحتسي ِر، فَلَمصِر أَِو الْع
اعتدلَ قَاِئما لَم يركَع حتى فَرغَ ِمن صالِتِه، ثُم سجد سجدتيِن وهو جاِلس، فَلَما فَرغَ 

  . يد انتظَرناه أَنْ يسلِّم فَسجد ِبنا قَبلَ التسِليِم ثُم سلَّم، لَفْظُ يِز
   

بيانُ اِإلباحِة ِللْمسِلِم ِفي الركْعتيِن اُألولَييِن ِمن الظُّهِر والْعصِر ناِسيا أَنْ يبين علي صالته 
وأن ويل ظهره إيل القبلة أو خرج من املسجد أو تكلم وسجد سجديت السهو بعد فراغه من 

إذا تكلموا يف أمر الصالة، والدليل علي أن صالته أو بعد أن يسلم، وكذلك اإلمام واملأموم 
اإلمام إذا كان ذلك منه فذكره واحد من املأمومني أن عليه أن يسأل غريه، فإن صدقوه 

  استعمل قوهلم، وعلي أن سجديت السهو بعد السالم إذا استيقن بزيادة يف صالته
 حدثَنا:  سفْيانُ، قَالَحدثَنا: ي، قَالَ الْحميِدحدثَنا:  حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ، قَال1516َ

: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ)  ح(صلَّى ِبنا رسولُ اللَِّه: أَيوب، عن محمٍد، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
: سِمعت أَبا هريرةَ، يقُولُ: حمٍد قَالَ ابن عيينةَ، عن أَيوب، عن محدثَنا:  زهير، قَالَحدثَنا

 ِإحدى صالتِي الْعِشي، ِإما الظُّهر وِإما الْعصر، وأَكْثَر ِعلِْمي أَنها �صلَّى ِبنا رسولُ اللَِّه 
ِجِد فَأَسسا ِفي الْمذَعى جأَت ِن، ثُميتكْعِفي ر لَّمفَس ،رصِه، قَالَالْعِإلَي هرظَه دو : نِم أَبِفي الْقَوو

، �يا رسولَ اللَِّه : بكٍْر وعمر فَهاباه أَنْ يكَلِّماه، وخرج سرعانُ الناِس، فَقَالَ ذُو الْيديِن
صدق ذُو الْيديِن، فَقَام فَصلَّى : اما يقُولُ ذُو الْيديِن؟ فَقَالُو: أَقُِصرِت الصالةُ أَم نِسيت؟ قَالَ

 لَ، ثُمأَطْو وِدِه أَوجِمثْلَ س دجفَس ركَب ثُم ،فَعفَر ركَب ثُم ،دجفَس ركَب ثُم ،لَّمس ِن، ثُميتكْعر
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ِسِريين نقَالَ اب ،فَعفَر ركَب :ِن حانَ برِعم نع تِبرأُخو ،اِنيغاللَّفْظُ ِللصو ،لَّمس ٍن، ثُميص
 يِزيد بن ِإبراِهيم، حدثَنا:  أَبو عمر، قَالَحدثَنا: معنى حِديِثِهما واِحد، حدثَنا الِْبرِتي، قَالَ

 ِإحدى صالتِي �صلَّى رسولُ اللَِّه قَالَ أَبو هريرةَ :  محمد بن ِسِريين، قَالَحدثَنا: قَالَ
وحدثَنا )  ح(أنبا ابن وهٍب: الْعِشي، ذَكَر الْحِديثَ، أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ

وحدثَنا )  ح(أَيوب ماِلك، عن حدثَنا:  مطَرف، جِميعا قَاالحدثَنا: محمد بن حيويِه، قَالَ
  .  حماد، عن أَيوب، ِبحِديِثِهما ِفيِهحدثَنا: حدثَنا محمد بن عبيٍد، قَالَ: أَبو داود، قَالَ
 أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه، عن داود:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1517َ

صلَّى لَنا : سِمعت أَبا هريرةَ، يقُولُ: بِن الْحصيِن، عن أَِبي سفْيانَ مولَى ابِن أَِبي أَحمد، قَالَ
أَقُِصرِت الصالةُ يا رسولَ اللَِّه أَم :  الْعصر، فَسلَّم ِفي ركْعتيِن، فَقَالَ ذُو الْيديِن�رسولُ اللَِّه 

ولُ اللَِّه نس؟ فَقَالَ رفَقَالَ: �ِسيت ،كُني لَم ولَ اللَِّه، : كُلُّ ذَِلكسا ري ذَِلك ضعكَانَ ب قَد
 ما �نعم، فَأَتم رسولُ اللَِّه : صدق ذُو الْيديِن؟ قَالُوا:  علَى الناِس، فَقَالَ�فَأَقْبلَ رسولُ اللَِّه 

 ِمن الصالِة، ثُم سجد سجدتيِن وهو جاِلس بعد التسِليِم، حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، بِقي علَيِه
  .  الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، ِبِمثِْلِهحدثَنا: وأَبو ِإسماِعيلَ، قَاال

كُلُّ سهٍو كَانَ : قَال ماِلك:  ابن وهبقَالَ:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1518َ
 هودجالِة فَِإنَّ سةً ِفي الصادٍو كَانَ ِزيهكُلُّ سِليِم، وسلَ التقَب هودجالِة فَِإنَّ سالص ا ِمنانقْصن

  . بعد التسِليِم
1519الْح داوو دأَبو ،وِريالد اسبا عثَندقَاال ح ،اِنيا: رثَنداِعيلَ، حمِإس نونُ باره 

: حدثَِني أَبو سلَمةَ، قَالَ:  يحيى بن أَِبي كَِثٍري، قَالَحدثَنا:  عِلي بن الْمبارِك، قَالَحدثَنا: قَالَ
 ركْعتيِن ِمن صالِة الظُّهِر، ثُم سلَّم، فَأَتاه  صلَّى�ِإنَّ رسولَ اللَِّه : سِمعت أَبا هريرةَ، يقُولُ

لَم تقْصر ولَم : يا رسولَ اللَِّه أَقُِصرِت الصالةُ أَم نِسيت؟ قَالَ: رجلٌ ِمن بِني سلَيٍم، فَقَالَ
نعم، :  أَحق ما يقُولُ ذُو الْيديِن؟ قَالُوا:يا رسولَ اللَِّه ِإنما صلَّيت ركْعتيِن، قَالَ: أَنس، قَالَ

فَقَام فَصلَّى ِبِهم ركْعتيِن أُخراويِن، ثُم سجد سجدتيِن وهو جاِلس، حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، 
رواه محمد بن ساِبٍق، عن )  ح(يِثِه ِفيِه أَبانُ، عن يحيى، ِبحِدحدثَنا:  حبانُ، قَالَحدثَنا: قَالَ

ذُو الْيديِن وذُو الشمالَيِن واِحد، : شيبانَ، عن يحيى، نحوه، قَالَ أَبو عوانةَ قَالَ بعض الناِس
أَقُِصرِت الصالةُ : لشمالَيِن، فَقَالَفَقَام ذُو ا: ويحتجونَ ِبحِديٍث، رواه الزهِري، فَقَالَ ِفيِه

 ةَ لَمريرا هأَنَّ أَبٍر، ودب موِن قُِتلَ يالَيمِديِث ِبأَنَّ ذَا الشذَا الْحونَ ِفي هنطْعيولَ اللَِّه؟ وساري
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 ِبيفَاِة النلَ وقَب لَمأَس هَألن ،ِركْهدأَ�ي قُولُونَ ِبثَالِث ِسِننيا يكَم سلَيٍع وبأَر أَنَّ ذَا : و ذَِلكو
 ِبيالن دعب اشع اقبالِْخر مهضعب اهمس لٌ قَدجِن ريدِن، َألنَّ ذَا الْيالَيمذُو الش وه سِن لَييدالْي

�الَيمذُو الشو ،رمِد عهلَى عٍب عشِبِذي خ اتمو  قَدةَ، ورهِني زِلب ِليفٍرو حمع ناب وِن ه
 ِبيالن علَّى مص هاِديِث أَنِذِه اَألحِفي ه حِديِث �صذَا الْحِفي ه الطَّاِعنالةَ، والص ِتلْك 

ةَ ِإذَا كَانَ ذَِلك ِمنه ِمثْلَ ما كَانَ ِبأَنَّ الْكَالم منسوخ ِفي الصالِة وأَنه يِعيد الصال: يحتج أَيضا
 ِبيالن كَانَ �ِمن قَدو ،دمعالِة ِإذَا تِفي الص الْكَالم ِظرقُولُ ِإذَا حا يكَم سلَياِبِه، وحأَصو 

نِة فَال ينسخ اَألولُ اآلِخر، مباحا فَنِسخ ِبمكَّةَ، وما ذُِكر ِمن حِديِث ِذي الْيديِن كَانَ ِبالْمِدي
 ِبيالِة ِإِذ النِة الصادلَى ِإعِد عما ِفي الْعمِن ِكالهِديثَيالْح اعبات ِجبالَِّذي يا :  قَالَ�وِإنَّ ِمم

 يصلُح ِفيها شيٌء ِمن كَالِم ِإنَّ هِذِه الصالةَ ال: أَحدثَ اللَّه أَنْ ال يتكَلَّموا ِفي الصالِة، وقَالَ
 هأَن ِقنيتسا يم دعب كَلِّمتطَأَ الْمأَخ أَو وزجال ي هأَن لَمعي لَما ودمالِتِه عِفي ص كَلَّماِس، فَِإذَا تالن

الْمأْموم ِإذَا ذَكَّر اِإلمام ِبكَالِمِه أَو ِإجابِة قَد أَتم الصالةَ ولَم يِتمها ِمن ِإماٍم أَو مأْموٍم، أَِو 
 ِبيوا النابا أَجلَى ماِم عاِإلم� ِبيالنةٌ، وادِه ِإعلَيكُونُ عال يالِتِه ولَى صع ِنيبأَنْ ي لَه احبم هأَن 

  . ِإذَا نِسيت فَذَكِّروِني:  قَالَ�
   

سالت ابورجوعة ايل ب ِزلَهنوِلِه مخد دعالِتِه بلَى صاِء عالِْبنِو وهِي الستدجس دعِليِم ب
  مصاله إذا كان ناسيا

 يِزيد بن زريٍع، حدثَنا:  مسدد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال1520َ
حم نةُ بلَمسمٍد، قَاالوا: مثَندذَّاُء، قَالَحالْح اِلدا:  خثَندح نلَِّب، عهأَِبي الْم نةَ، عو ِقالبأَب 

 ِفي ثَالٍث ركْعٍة ِمن الْعصِر، ثُم دخلَ، قَالَ غَير �سلَّم رسولُ اللَِّه : ِعمرانَ بِن حصيٍن، قَالَ
أَقُِصرِت الصالةُ : فَقَام ِإلَيِه رجلٌ يقَالُ لَه الِْخرباق وكَانَ طَِويلُ الْيديِن، فَقَالَمسلَمةَ الْحجرةَ، 

نعم، فَصلَّى ِتلْك الركْعةَ، ثُم : أَصدق؟ قَالُوا: يا رسولَ اللَِّه؟ فَخرج مغضبا يجر ِرداَءه، فَقَالَ
جس ثُم لَّمقَالُواس ،اِنيغالصةَ، ويو أُمأَبوٍق، وزرم نب اِهيمرا ِإبثَندح ،لَّمس ا، ثُمهيتدجس د :

  .  حماد بن زيٍد، عن خاِلٍد الْحذَّاِء، ِبحِديِثِه ِفيِه حدثَنا:  سلَيمانُ بن حرٍب، قَالَحدثَنا
1521ثَندِبيٍب،  حح نب سوناا يثَندح ،داوو دا أَبثَندح نذَّاِء، عاِلٍد الْحخ نةُ، عبعش 

، فَقَالَ رجلٌ �صلَّى رسولُ اللَِّه : أَِبي ِقالبةَ، عن أَِبي الْمهلَِّب، عن ِعمرانَ بِن حصيٍن، قَالَ
 ِبياِب النحأَص قَالُ�ِمني ،اقيأَِو الِْخر اقبالِْخر لَه  : ِبيأَلَ النالةُ؟ فَسِت الصفَِإذَا �أَقُِصر 
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لَّمس ِن، ثُميتدجس دجس ثُم لَّمس ةً، ثُمكْعلَّى را قَالَ، فَصكَم وه .  
وحدثَنا ابن عوٍف )  ح( بِقيةُناحدثَ:  حدثَِني اَألخطَلُ بن الْحكَِم الدمشِقي، قَال1522َ

 شعبةُ، عن خاِلٍد الْحذَّاِء، وابِن حدثَنا:  بِقيةُ، قَالَحدثَنا: الِْحمِصي، عِن الرِبيِع بِن روٍح، قَالَ
  . جد ِفي وهٍم بعد التسِليِم س�عوٍن، عِن ابِن ِسِريين، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 

 محمد بن حدثَنا:  حدثَنا محمد بن يحيى، ومحمد بن ِإدِريس الراِزي، قَاال1523
حذَّاِء، عن أَِبي  أَشعثُ، عن محمِد بِن ِسِريين، عن خاِلٍد الْحدثَنا: عبِد اللَِّه اَألنصاِري، قَالَ

 ِبيٍن، أَنّ النيصِن حانَ برِعم نلَِّب، عهأَِبي الْم نةَ، عِقالب� دجا فَسهفَس لَّى ِبِهمص 
لَّمس ثُم دهشت ِن، ثُميتدجس .  

مام إذا نسي من صالته جيب بيانُ ِإجياِب سجدتِي السهِو علَى الشاك ِفي صالِتِه، وأن اإل
علي املأموم أن يذكره، وأن الشاك يف صالته إذا مل يرجع ايل اليقني يف الزيادة والنقصان 

  فتوخي الصواب سجد سجديت السهو بعد الصاله مث سلم
 جِرير، حدثَنا:  عثْمانُ بن أَِبي شيبةَ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال1524َ

: ، قَالَ ِإبراِهيم�صلَّى رسولُ اللَِّه : قَالَ عبد اللَِّه: عن منصوٍر، عن ِإبراِهيم، عن علْقَمةَ، قَالَ
وما : الَيا رسولَ اللَِّه أَحدثَ ِفي الصالِة شيٌء؟ قَ: فَال أَدِري زاد أَو نقَص فَلَما سلَّم، ِقيلَ

فَثَنى ِرجلَيِه واستقْبلَ الِْقبلَةَ فَسجد سجدتيِن ثُم سلَّم، : صلَّيت كَذَا وكَذَا، قَالَ: ذَاك؟ قَالُوا
 ولَِكن ِإنما أَنا ِإنه لَو حدثَ ِفي الصالِة شيٌء أَنبأْتكُم: فَلَما انفَتلَ أَقْبلَ علَيِهم ِبوجِهِه، فَقَالَ

 رحتالِتِه فَلْيِفي ص كُمدأَح كِإذَا شوِني، وفَذَكِّر ِسيتنَ، فَِإذَا نوسنا تى كَمسأَن رشب
  . الصواب فَلْيِتم علَيِه، ثُم ِليسلِّم، ثُم ِليسجد سجدتيِن

زِة صالِة الشاك ِفيها ِإذَا كَانَ أَكْثَر وهِمِه أنه الصواب وإن مل يرجع بيانُ الدِليِل علَى ِإجا
  ايل يقينه إذا سجد سجديت السهو، وصفة سجوده، وأنه يسجدمها بعد ما يسلم

: انَ، قَالُوا حدثَنا عِلي بن ِإشكَاب، وأَبو داود الْحراِني، والْحسن بن عِلي بِن عف1525َّ
:  وِكيع، قَاالحدثَنا: وحدثَنا ابن أَِبي رجاٍء الِْمصيِصي، قَالَ)  ح( محمد بن عبيٍدحدثَنا
: �ِه قَالَ رسولُ اللَّ:  ِمسعر، عن منصوٍر، عن ِإبراِهيم، عن علْقَمةَ، عن عبِد اللَِّه، قَالَحدثَنا

 ِتماِب فَلْيوِللص ى ذَِلكرأَح ظُرنالِتِه فَلْيِفي ص كش كُمنَ، فَأَيوسنا تى كَمسأَن رشا با أَنمِإن
ِكيعقَالَ وٍد، ويبِن عِد بمحذَا لَفْظُ مهِن، ويتدجس دجسِلي ِه، ثُملَيع :والص رحتفَلْي ثُم ،اب

  . ِليسجد سجدتيِن
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 حدثَنا:  وهب بن جِريٍر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يحيى بن عياٍش الْبغداِدي، قَال1526َ
 �ولُ اللَِّه صلَّى ِبنا رس: شعبةُ، عن منصوٍر، عن ِإبراِهيم، عن علْقَمةَ، عن عبِد اللَِّه، قَالَ

ِإنه لَو حدثَ ِفي : فَزاد أَو نقَص، شك علْقَمةُ أَو ِإبراِهيم، فَسلَّم ثُم أَقْبلَ علَينا ِبوجِهِه، فَقَالَ
ِسيتنَ فَِإذَا نوسنا تى كَمسأَن رشا با أَنمِإن لَِكنو ،كُمثْتدٌء لَحيالِة شوِني، فَِإذَا الصفَذَكِّر 

اِلسج وهِن ويتدجس دجسلْيِه ولَيِن عباِب فَيوِإلَى الص ذَِلك بأَقْر رحتفَلْي كُمدأَح كش .  
س،  أَحمد بن ِإسحاق الْحضرِمي، وحدثَنا يونحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1527َ

 منصور، عن ِإبراِهيم، عن حدثَنا:  وهيب، قَالَحدثَنا: أنبا يحيى بن حسانَ، قَاال: قَالَ
وأَكْثَر :  صالةً فَزاد ِفيها أَو نقَص، قَالَ�صلَّى ِبنا رسولُ اللَِّه : علْقَمةَ، عن عبِد اللَِّه، قَالَ

ي أَنقَالَظَن ،ه :اسقَالَ الن ،لَّما سفَلَم قَصٌء؟ قَالَ: نيالِة شثَ ِفي الصدولَ اللَِّه أَحسا ري :
وما ذَاك؟ فَأُخِبر ِبصِنيعِتِه : وما أُحِدثَ ِفيها شيٌء، ولَو حدثَ ِفيها شيٌء َألخبرتكُم، ثُم قَالَ

ِإنما أَنا بشر أَنسى كَما تنسونَ، فَِإذَا نِسيت : وسجد سجدتيِن، ثُم سلَّم وقَالَفَثَنى ِرجلَيِه 
فَذَكِّروِني، وِإذَا أَحدكُم صلَّى صالةً فَلَم يدِر أَزاد أَو نقَص فَلْينظُر أَحرى ذَِلك ِللصواِب 

جسلْيو هِتمفَلْيلِّمسِلي ِن ثُميتدجس د .  
 سفْيانُ، عن حدثَنا:  الِْفرياِبي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، قَال1528َ

 ِبيِن النِد اللَِّه، عبع نةَ، علْقَمع نع ،اِهيمرِإب نوٍر، عصنا:  قَالَ�مهلُ ِفي ِإذَا سجالر 
: الصالِة فَلَم يدِر أَزاد أَو نقَص فَلْيتوخ، ثُم ِليسجد سجدتِي سهوٍة، ورواه غَير الِْفرياِبي، قَالَ

 حدثَنا:  بن موسى، قَالَ عبيد اللَِّهحدثَنا: فَلْيتحر الصواب، عن سفْيانَ، حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ
فَلْينظُر أَحرى ذَِلك ِللصواِب فَلْيِتم علَيِه : ِإسراِئيلُ، عن منصوٍر، ِبِإسناِدِه ِبنحِو حِديِث وهيٍب

 عبد اللَِّه بن الْجهِم، حدثَنا: ويسجد سجدتيِن وهو جاِلس، حدثَنا موسى بن سفْيانَ، قَالَ
: عن عمِرو بِن أَِبي قَيٍس، عن منصوٍر، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، وذَكَر حِديثَه ِفيِه، حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ

، عن ِإبراِهيم، عن علْقَمةَ،  فُضيلُ بن ِعياٍض، عن منصوٍرحدثَنا:  زكَِريا بن عِدي، قَالَحدثَنا
فَلْيتحر الَِّذي يرى : ، وذَكَر الْحِديثَ، وقَالَ ِفيِه�صلَّى ِبنا رسولُ اللَِّه : عن عبِد اللَِّه، قَالَ

  . واِبفَلْيتحر أَقْرب ذَِلك ِإلَى الص: أَنه الصواب، وقَالَ غُندر، عن شعبةَ
 جِرير بن عبِد الْحِميِد، حدثَنا الْحميِدي، حدثَنا:  حدثَنا ِبشر بن موسى، قَال1529َ

 �صلَّى رسولُ اللَِّه : عن منصوٍر، عن ِإبراِهيم، عن علْقَمةَ، عن عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد، قَالَ
الةً فَال أَدصِقيلَ لَه لَّما سفَلَم ورصنم كش ،قَصن أَم ادثَ ِفي : ِري أَزدلْ حولَ اللَِّه، هسا ري
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صلَّيت كَذَا وكَذَا، فَثَنى ِرجلَيِه فَسجد سجدتيِن، ثُم : وما ذَاك؟، قَالُوا: الصالِة شيٌء؟ قَالَ
ِإنه لَو حدثَ ِفي الصالِة شيٌء َألخبرتكُم ولَِكن ِإنما أَنا بشر : يِهم فَقَالَسلَّم ثُم أَقْبلَ علَ

 ابوالص رحتالِة فَلْيِفي الص كُمدأَح كِإذَا شوِني، وفَذَكِّر ِسيتنَ، فَِإذَا نوسنا تى كَمسأَن
ِه فَِإذَا سلَيع ِتمِن فَلْييتدجس دجسفَي ،لَّم .  

بيانُ الدِليِل علَى ِإجياِب سجدتِي السهِو ِإذَا نِسيهما الساِهي ِفي صالِتِه، وأن انصرف 
  منها أو تكلم عاد فسجدمها

: نا الصغاِني، قَالَوحدثَ)  ح( الْحميِديحدثَنا:  حدثَنا حمدانُ بن الْجنيِد، قَال1530َ
 اَألعمش، عن ِإبراِهيم، عن حدثَنا:  زكَِريا بن عِدي، ِكالهما عن أَِبي معاِويةَ، قَالَحدثَنا

  .  سجد سجدتِي السهِو بعد الْكَالِم�علْقَمةَ، عن عبِد اللَِّه، أَنّ رسولَ اللَِّه 
 الِْفرياِبي، حدثَنا:  حدثَنا أَبو الْعباِس عبد اللَِّه بن محمِد بِن الْجراِح اَألزِدي، قَال1531َ

 سفْيانُ، عِن الْحسِن بِن عبيِد اللَِّه، عن ِإبراِهيم، عن علْقَمةَ، أَنه صلَّى خمسا، حدثَنا: قَالَ
نعم، فَثَنى ِرجلَيِه : وتقُولُ ذَِلك يا أَعور؟ فَقَالَ: ِإنك صلَّيت خمسا، قَالَ: الَ ِإبراِهيمفَقَ

  .  أَنه فَعلَ هكَذَا�فَسجد سجدتيِن وهو جاِلس، ثُم حدثَ، عن عبِد اللَِّه، عن رسوِل اللَِّه 
1532ثَندقَالَ ح ،يزا الْغ : نِد اللَِّه، عيبِن عِن بسِن الْحانَ، عفْيس نةُ، عا قَِبيصثَندح

 ِبيوٍد، أَنّ النعسِن مِن ابةَ، علْقَمع نع ،اِهيمرِو �ِإبهِي الستدجس دجس ا، ثُمسملَّى خص 
اِلسج وهو .  
 الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عِن الثَّوِري، عِن الْحسِن بِن عبيِد اللَِّه، عن  حدثَنا1533

ا فَِقيلَ لَهسملَّى خص هةَ أَنلْقَمع نع ،اِهيمرِديثَ: ِإبالْح ذَكَرا وسمخ تلَّيٍل صا ِشبا أَبي .  
1534،اِنيغا الصثَندقَاال ح ،قَّاقِد الدينالْج نب دمحما:  وثَندٍرو، حمع نةُ باِويعم 

 زاِئدةُ، عِن الْحسِن بِن عبيِد اللَِّه، حدثَنا:  أَبو داود، قَاالحدثَنا: وحدثَنا أَبو عبيِد اللَِّه، قَالَ
صلَّيت : صلَّى علْقَمةُ ِبنا الظُّهر خمسا فَلَما انصرف، قَالُوا لَه:  قَالَعن ِإبراِهيم بِن سويٍد،

  . نعم، فَانفَتلَ فَسجد سجدتيِن: أَكَذَاك يا أَعور؟ فَقُلْت: ما فَعلْت، ثُم قَالَ ِلي: خمسا، فَقَالَ
فَرآهم يتوشوشونَ، :  صلَّى خمسا، قَالَ�ِه، أَنّ النِبي  ثُم ذَكَر، عن عبِد الل1535َّ

ال، : صلَّيت خمسا، قَالَ: وما ذَاك؟ قَالُوا: أَِزيد ِفي الصالِة؟ فَقَالَ: ما بالُكُم؟ فَقَالُوا: فَقَالَ
  . م، واللَّفْظُ ِللصغاِنيولَِكن سهوت، فَانفَتلَ فَسجد سجدتيِن، ثُم سلَّ

 عبد اللَِّه بن ِإدِريس، عِن حدثَنا: أنبا أَبو خيثَمةَ، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال1536َ



com.wordpress.masgunku.www  
 

358 

ذَكَر نحوه، عن صلَّى ِبنا علْقَمةُ فَصلَّى خمسا، ثُم : الْحسِن بِن عبيِد اللَِّه، عن ِإبراِهيم، قَالَ
 ِبيِد اللَِّه، أَنّ النبقَالَ�عِن، ويتدجس دجفَس ِفي ذَِلك ا، فَِقيلَ لَهسمخ لَّى ِبِهما :  صا أَنمِإن

  . بشر أَنسى كَما تنسونَ
 جِرير، وحدثَنا أَبو حدثَنا: الَ الْحميِدي، قَحدثَنا:  حدثَنا ِبشر بن موسى، قَال1537َ
 جِرير، عِن الْحسِن بِن عبيِد اللَِّه، عن حدثَنا:  يوسف بن موسى، قَالَحدثَنا: داود، قَالَ

 خمسا، فَلَما انفَتلَ �اللَِّه قَالَ عبد اللَِّه صلَّى ِبنا رسولُ : ِإبراِهيم بِن سويٍد، عن علْقَمةَ، قَالَ
ال، : يا رسولَ اللَِّه هلْ ِزيد ِفي الصالِة؟ قَالَ: ما شأْنكُم؟ قَالُوا: توشوش الْقَوم بينهم، فَقَالَ

ِإنما أَنا بشر أَنسى : م قَالَفَِإنك قَد صلَّيت خمسا، فَانفَتلَ فَسجد سجدتيِن، ثُم سلَّم ثُ: قَالُوا
داوذَا لَفْظُ أَِبي دهنَ، ووسنا تكَم .  

   
باب ِإجياِب سجدتِي السهِو علَى الساِهِي ِفي صالِتِه وعلَى من زاد فيها أو نقص، 

  جيب، وإجازة الصاله إذا صلي الظهر أو العصر مخسا، أو زاد يف صالته علي ما 
والدليل علي أن املصلي إذا رجع ايل اليقني بأنه يف صالته ركعة سجد سجديت السهو 

  بعد ما يسلم وكانت صالته تامة
 أَبو بكٍْر النهشِلي، عن حدثَنا:  عاِصم بن عِلي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1538َ

 خمسا فَلَما �صلَّى ِبنا النِبي :  اَألسوِد، عن أَِبيِه، عن عبِد اللَِّه، قَالَعبِد الرحمِن بِن
: بلَى صلَّيت خمسا، قَالَ لَهم: ال، قَالُوا: يا رسولَ اللَِّه أَِزيد ِفي الصالِة؟ قَالَ: انصرف ِقيلَ

  . ر كَما تذْكُرونَ، وأَنسى كَما تنسونَ، ثُم سجد سجدتِي السهِوِإنما أَنا بشر ِمثْلَكُم أَذْكُ
 حفْص، عِن حدثَنا:  زكَِريا بن عِدي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1539َ

 صالةً فَِإما زاد �صلَّى رسولُ اللَِّه : ِه، قَالَاَألعمِش، عن ِإبراِهيم، عن علْقَمةَ، عن عبِد اللَّ
ِإنما أَنا بشر : أَوهمت ِإما زادت وِإما نقَصت، فَقَالَ: وِإما نقَص فَلَما قَضى الصالةَ، قُلْنا

جسئًا فَلْييش ذَِلك ِمن دجو ننَ، فَموسنا تى كَمسأَن دجلَِة فَسلَى الِْقبلَ عأَقْب ِن، ثُميتدجس د
لَّمس ِن، ثُميتدجس .  

:  معاِويةُ بن عمٍرو، قَالَحدثَنا:  حدثَنا حمدانُ بن الْجنيِد، والصغاِني، قَاال1540
صلَّينا مع :  ِإبراِهيم، عن علْقَمةَ، عن عبِد اللَِّه، قَالَ اَألعمش، عنحدثَنا:  زاِئدةُ، قَالَحدثَنا

: وايم اللَِّه ما جاَء ذَاك ِإال ِمن ِقبِلي، قَالَ:  فَِإما زاد وِإما نقَص، قَالَ ِإبراِهيم�رسوِل اللَِّه 
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ِإذَا زاد : ال، فَقُلْنا لَه الَِّذي صنع، فَقَالَ: ِة شيٌء؟ قَالَيا رسولَ اللَِّه أَحدثَ ِفي الصال: فَقُلْنا
  . ثُم سجد سجدتيِن: الرجلُ أَو نقَص فَلْيسجد سجدتيِن، قَالَ

   
   يف السورباب الدِليِل علَى ِإجياِب السجوِد علَى من قَرأَ السجدةَ وِإثْباِت السجداِت

: وحدثَنا اَألحمِسي، قَالَ)  ح( أَبو معاِويةَحدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرق، قَال1541َ
وحدثَنا )  ح( يعلَى، ومحمد اَألحدب ابنا عبيٍدحدثَنا يعلَى، وحدثَنا عِلي بن حرٍب، حدثَنا

 وِكيع، كُلُّهم عِن حدثَنا: وحدثَنا ابن أَِبي رجاٍء، قَالَ)  ح( يعلَى، ومحاِضرحدثَنابو داود، أَ
 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه ناِلٍح، عأَِبي ص نِش، عمةَ، :  قَالَ�اَألعدجالس مآد نأَ ابِإذَا قَر

تاع دجقُولُفَسِكي، يبطَانُ ييلَ الشةُ، : زنالْج د فَلَهجوِد فَسجِبالس مآد ناب أُِمر لَهيا وي
  . فَعصيت: وأُِمرت ِبالسجوِد فَأَبيت فَِلي النار، قَالَ يعلَى

ةَ، ووِكيع، عِن اَألعمِش، عن أَِبي  أَبو معاِويحدثَنا:  حدثَنا الزعفَراِني، قَال1542َ
ِإذَا قَرأَ ابن آدم السجدةَ اعتزلَ الشيطَانُ يبِكي، : �قَالَ النِبي : صاِلٍح، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

أُِمرت ِبالسجوِد فَلَم أَسجد فَِلي يا ويلَه أُِمر ابن آدم ِبالسجوِد فَسجد فَلَه الْجنةُ، و: ويقُولُ
ارالن .  

 عِلي بن مسِهٍر، حدثَنا: حدثَنا ِإسماِعيلُ بن الْخِليِل، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال1543َ
 يقْرأُ السجدةَ ونحن � رسولُ اللَِّه كَانَ:  عبيد اللَِّه، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَحدثَنا: قَالَ

  . ِعنده فَيسجد ونسجد معه، فَنزدِحم حتى ما يِجد بعضنا ِلجبهِتِه موِضعا ِفي غَيِر صالٍة
 يحيى بن سِعيٍد، عن عبيِد ناحدثَ:  الْقَواِريِري، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال1544َ

 يقْرأُ علَينا السورةَ ِفيها السجدةُ �كَانَ رسولُ اللَِّه : اللَِّه، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
 حدثَنا: ود السجِزي، قَالَفَيسجد ونسجد حتى ما يِجد أَحدنا موِضعا ِلجبهِتِه، حدثَنا أَبو دا

ونسجد معه، :  يحيى بن سِعيٍد، عن عبيِد اللَِّه، ِبِمثِْلِه وزاد ِفيِهحدثَنا: أَحمد بن حنبٍل، قَالَ
 ِمثْلَه فَذَكَر .  

   
 القارئ إذا قرأ فسجد سجد من باب ِإثْباِت السجدِة ِفي سورِة النجِم والدليل علي أن

  معه، وأن من يسمعها ال جيب عليه السجود حيت يسجد القارئ
 حدثَنا:  أَبو داود، وحدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال1545َ
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رمع نب رقَالَ)  ح(ِبش ،اِنيغا الصثَندحا: وثَندِليِد، قَالُواحو الْوا:  أَبثَندأَِبي ح نةُ، عبعش 
 قَرأَ النجم ِبمكَّةَ �سِمعت اَألسود بن يِزيد يحدثُ، عن عبِد اللَِّه، أَنّ النِبي : ِإسحاق، قَالَ

 كَِبٍري أَخذَ كَفا ِمن حصا أَو تراٍب فَرفَعه ِإلَى وسجد ِبها، وسجد من كَانَ معه، غَير شيٍخ
فَلَقَد رأَيته قُِتلَ كَاِفرا يوم بدٍر، رواه : جبهِتِه، وقَالَ يكِْفيِني هذَا، زاد أَبو داود، قَالَ عبد اللَِّه

  . غُندر هكَذَا ولَم يذْكُر يوم بدٍر
:  ِإسماِعيلُ بن جعفٍَر، قَالَحدثَنا:  عِلي بن حجٍر، قَالَحدثَنا:  حدثَِني أَِبي، قَال1546َ

 يِزيد بن خصيفَةَ، عن يِزيد بِن عبِد اللَِّه بِن قُسيٍط، عن عطَاٍء، أَنه سأَلَ زيد بن ثَاِبٍت، حدثَنا
 �ال ِقراَءةَ مع اِإلماِم ِفي شيٍء، وزعم أَنه قَرأَ علَى رسوِل اللَِّه : راَءِة مع اِإلماِم؟ قَالَعِن الِْق

  . فَلَم يسجد ] 1سورة النجم آية [}والنجِم ِإذَا هوى{
 ابن أَِبي ِذئٍْب، حدثَنا: وسى، قَالَ عبيد اللَِّه بن محدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1547َ

قَرأْت ِعند : عن يِزيد بِن عبِد اللَِّه بِن قُسيٍط، عن عطَاِء بِن يساٍر، عن زيِد بِن ثَاِبٍت، قَالَ
  .  النجم، فَلَم يسجد ِفيها�رسوِل اللَِّه 

  بيانُ ِإثْباِت السجدِة ِفي 
}قَّتشاُء انمِإذَا الس{ و}كبِم رأْ ِباساقْر{  

 يِزيد حدثَنا:  حدثَنا محمد بن يحيى، ومحمد بن عبِد الْمِلِك الْواِسِطي، قَاال0 1548
: ِد اللَِّه الْمزِني، عن أَِبي راِفٍع، قَالَ سلَيمانُ التيِمي، عن بكِْر بِن عبحدثَنا: بن هارونَ، قَالَ

، فَسجد  ]1سورة االنشقاق آية [}ِإذَا السماُء انشقَّت{صلَّيت مع أَِبي هريرةَ الْعتمةَ فَقَرأَ 
قُلْت ،فرصا انا، فَلَمذَا؟ قَالَ: ِفيها هأَِبي الْقَاِسِم : م عم تلَّيالُ  فَ�صا فَال أَزِبه دجس

فَال أَزالُ أَسجد : فَسجد ِبها، وقَالَ الدِقيِقي: أَسجد ِفيها حتى أَلْقَاه، قَالَ محمد بن يحيى
ى أَلْقَاهتا حِبه .  
)  ح(، ومحمد بن يوسف يعلَى بن عبيٍدحدثَنا:  حدثَنا محمد بن يحيى، قَال1549َ

 سفْيانُ، عن أَيوب بِن موسى، عن حدثَنا:  وِكيع، قَالُواحدثَنا: وحدثَنا ابن أَِبي رجاٍء، قَالَ
ماُء ِإذَا الس{ ِفي �سجدنا مع رسوِل اللَِّه : عطَاِء بِن ِميناَء، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

قَّتشان{] 1سورة االنشقاق آية [  و}كبِم رأْ ِباسثَِني  ] 1سورة العلق آية [}اقْردح
 ابن حدثَنا:  عبد اَألعلَى النرِسي، وقُتيبةُ، وعثْمانُ بن أَِبي شيبةَ، قَالُواحدثَنا: فَضلَك، قَالَ

وبأَي نةَ، عنييِبِمثِْلِهع ، .  
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حدثَنا ابن عيينةَ، عن أَيوب بِن موسى، عن عطَاِء :  حدثَنا شعيب بن عمٍرو، قَال1550َ
سورة [}ِإذَا السماُء انشقَّت{ ِفي �سجدنا مع النِبي : بِن ِميناَء، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

، حدثَنا يوسف بن مسِلٍم،  ]1سورة العلق آية [}اقْرأْ ِباسِم ربك{و  ] 1االنشقاق آية 
  . أَخبرِني أَيوب بن موسى، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه:  حجاج، عِن ابِن جريٍج، قَالَحدثَنا: قَالَ

أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه، عن عبِد :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1551َ
أَنه : اللَِّه بِن يِزيد مولَى اَألسوِد بِن سفْيانَ، عن أَِبي سلَمةَ بِن عبِد الرحمِن، عن أَِبي هريرةَ

ا فَلَما انصرف أَخبرهم أَنَّ فَسجد ِفيه ] 1سورة االنشقاق آية [} ِإذَا السماُء انشقَّت{قَرأَ 
  .  الْقَعنِبي، عن ماِلٍك ِبِمثِْلِهحدثَنا سجد ِفيها، حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ، �رسولَ اللَِّه 
حجاج بن  حدثَنا:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، وصاِلح بن عبِد الرحمِن، قَاال1552
 ابن وهٍب، عن عمِرو بِن الْحاِرِث، عن عبيِد اللَِّه بِن أَِبي جعفٍَر، عِن حدثَنا: ِإبراِهيم، قَالَ

سورة [}ِإذَا السماُء انشقَّت{ ِفي �سجدت مع رسوِل اللَِّه : اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
  . سجدتيِن ] 1سورة العلق آية [}اقْرأْ ِباسِم ربك{و  ] 1قاق آية االنش

وحدثَنا يونس بن )  ح( وهب بن جِريٍرحدثَنا:  حدثَنا محمد بن يحيى، قَال1553َ
 عطَاِء بِن أَِبي ميمونةَ، عن أَِبي راِفٍع،  شعبةُ، عنحدثَنا:  أَبو داود، قَاالحدثَنا: حِبيٍب، قَالَ

: ، فَقُلْت لَه ]1سورة االنشقاق آية [}ِإذَا السماُء انشقَّت{أَنه سجد ِفي : عن أَِبي هريرةَ
النِبي :  أَلْقَاه، قُلْت يسجد وال أَزالُ أَسجد ِفيها حتى�رأَيت خِليِلي : أَتسجد ِفيها؟ فَقَالَ

 عبد الصمِد، عن شعبةَ، عن مروانَ حدثَنا: ، حدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ�النِبي : ؟ قَالَ�
ثَندح ،ى أَلْقَاهتح دجا أَسفَأَن ،اِدِه ِمثْلَهناِفٍع، ِبِإسأَِبي ر نفَِر، عِر، قَالَاَألصهو اَألزا: ا أَبثَندح 

 شعبةُ، عن مروانَ، وعطَاِء بِن أَِبي ميمونة، سِمعا أَبا راِفٍع، حدثَنا: بدلُ بن الْمحبِر، قَالَ
 ومحمد بن عبِد اللَِّه بِن ميموٍن، حتى أَلْقَاه حدثَنا أَحمد بن محمِد بِن عثْمانَ الثَّقَِفي،: ِبِمثِْلِه
 حدثَنا:  أَبو عمٍرو، حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَحدثَنا:  الْوِليد بن مسِلٍم، قَالَحدثَنا: قَاال

 هارونُ بن ِإسماِعيلَ، حدثَنا:  قَالَوحدثَنا عباس الدوِري،)  ح( ِهشامحدثَنا: أَبو داود، قَالَ
أنبا النضر بن شميٍل، :  عِلي بن الْمبارِك، حدثَنا سِعيد بن مسعوٍد الْمروِزي، قَالَحدثَنا: قَالَ
 حدثَنا: ثَنا أَبو عبيِد اللَِّه، قَالَوحد)  ح(أنبا أَبو هاِشٍم، وحصين:  شعبةُ، قَالَحدثَنا: قَالَ

وحدثَنا )  ح( الْحكَم، وحماد، وأَبو هاِشٍم ِبِمثِْلِه ِفي التشهِدحدثَنا شعبةُ، حدثَنا: بدلٌ، قَالَ
وحدثَنا نصر بن مرزوٍق، )  ح(عمش اَألحدثَنا:  أَبو يحيى، قَالَحدثَنا: عباس الدوِري، قَالَ
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 وهيب، كُلُّهم عِن اَألعمِش، عن أَِبي واِئٍل، حدثَنا:  الْخِصيب بن ناِصٍح، قَالَحدثَنا: قَالَ
 ِبيِن النِد اللَِّه، عبع نع�نسا الْحثَندِد، حهشِفي الت ِديِثِهمفَّانَ، قَالَ ِبحع نا:  بثَندح ديبع 

 سِعيد بن حدثَنا: وحدثَنا أُميةُ، قَالَ)  ح(أنبا حريثٌ، عن واِصٍل اَألحدِب: اللَِّه، قَالَ
بِري، عن عبِد  شِريك، عن جاِمِع بِن أَِبي راِشٍد، وحدثَنا ِإسحاق الدحدثَنا: سلَيمانَ، قَالَ

الرزاِق، عِن الثَّوِري، عن حماٍد، ومنصوٍر، وحصيٍن، واَألعمِش، وأيب هاشم كلهم عن أَِبي 
وحدثَنا )  ح(واِئٍل، وسفْيانَ، عن أَِبي ِإسحاق، عِن اَألسوِد، وأيب األحوص، عن عبِد اللَِّه

 هاِشم بن الْقَاِسِم، عن ِإسراِئيلَ، عن أَِبي ِإسحاق، عن أَِبي اَألحوِص، حدثَنا: ي، قَالَالصغاِن
 عبثَر، عِن حدثَنا: حدثَنا قُتيبةُ، قَالَ: وحدثَِني فَضلَك، قَالَ)  ح(وأيب عبيدة، عن عبِد اللَِّه

  .  ِإسحاق، عن أَِبي اَألحوِص، عن عبِد اللَِّه، كُلُّهم ذَكَروا تشهد عبِد اللَِّهاَألعمِش، عن أَِبي
   

 ِبيلَى النالِة عاِب الصالِم وعلي عباد اهللا الصاحلني يف التشهد، وثوابه�ِإجيالس دعب   
أنبا ابن وهٍب، أَنا ماِلكًا حدثَه، عن نعيِم :  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1554َ

بِن عبِد اللَِّه الْمجِمِر، أَنَّ محمد بن عبِد اللَِّه بِن زيٍد اَألنصاِري، وعبِد اللَِّه بِن زيٍد هو الَِّذي 
عسأَِبي م نع ،هربالِة أَخاَء ِبالصدالن قَالَأُِري هأَن ،اِريصولُ اللَِّه : وٍد اَألنسا رانِفي �أَت 

أَمرنا اللَّه أَنْ نصلِّي علَيك وكَيف نصلِّي : مسِجِد سعِد بِن عبادةَ، فَقَالَ لَه بِشري بن سعٍد
اللَّهم : قُولُوا: �ه لَم يسأَلْه، ثُم قَالَ رسولُ اللَِّه  حتى تمنينا أَن�فَسكَت النِبي : علَيك؟ قَالَ

صلِّ علَى محمٍد وعلَى آِل محمٍد، كَما صلَّيت علَى آِل ِإبراِهيم، وباِرك علَى محمٍد وعلَى 
الَِمنيِفي الْع اِهيمرلَى ِإبع كْتارا بٍد، كَممحآِل م متِلمع ا قَدكَم المالسو ِجيدم ِميدح كِإن 

 .  
)  ح(حدثَِني:  حجاج بن محمٍد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال1555َ

 أَبو حدثَنا: بن حِبيٍب، قَالَوحدثَنا يونس )  ح( شبابةُحدثَنا: وحدثَِني عباس الدوِري، قَالَ
داوِد، قَالَ)  ح(دمِد الصبع نب ِزيدا يثَندحا: وثَندكَِم، حِن الْحةَ، عبعش نع مكُلُّه ،مآد 
هِدي ِإلَيك هِديةً أَال أُ: سِمعت ابن أَِبي لَيلَى يحدثُ، عن كَعِب بِن عجرةَ، أَنه قَالَ: قَالَ

يا رسولَ اللَِّه قَد عرفْنا كَيف نسلِّم علَيك فَكَيف نصلِّي؟ :  فَقُلْنا�خرج علَينا رسولُ اللَِّه 
يم ِإنك حِميد اللَّهم صلِّ علَى محمٍد وعلَى آِل محمٍد، كَما صلَّيت علَى ِإبراِه: قُولُوا: فَقَالَ

مِجيد، اللَّهم باِرك علَى محمٍد وعلَى آِل محمٍد كَما باركْت علَى ِإبراِهيم وعلَى آِل 
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 ثَناحد: ِإبراِهيم، ِإنك حِميد مِجيد، حِديثُهم واِحد، حدثَنا أَبو عمِرو بن حاِزٍم الِْغفَاِري، قَالَ
أَال :  ِمسعر، عِن الْحكَِم، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه ولَيس ِفي حِديِث ِمسعٍرحدثَنا: عِلي بن قَاِدٍم، قَالَ

ن  سلَيمانُ بحدثَنا:  أَبو بدٍر، قَالَحدثَنا: أُهِدي لَك هِديةً، حدثَنا حمدونُ بن عباٍد، قَالَ
)  ح( سفْيانُ، عِن اَألعمِشحدثَنا:  قَِبيصةُ، قَالَحدثَنا: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ)  ح(ِمهرانَ

 ماِلك بن ِمغوٍل، ِكالهما حدثَنا:  أَبو أَحمد الزبيِري، قَالَحدثَنا: وحدثَنا ابن الْجنيِد، قَالَ
  . عِن الْحكَِم، ِبِإسناِدِه وحِديثُهما ِفيِه

 قَِبيصةُ، عن سفْيانَ، عن ِإبراِهيم بِن مهاِجٍر، عن حدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1556َ
دثَنا عِلي بن حرٍب، وح)  ح(مجاِهٍد، وعن يِزيد بِن أَِبي ِزياٍد، ِكالهما عِن ابِن أَِبي لَيلَى

 يِزيد بن أَِبي ِزياٍد، ويعلَى، عِن اَألجلَِح، عِن حدثَنا:  محمد بن فُضيٍل، قَالَحدثَنا: قَالَ
 عبد حدثَنا: لَوحدثَنا محمد بن عِلي بِن داود، قَا)  ح(الْحكَِم، ِكالهما عِن ابِن أَِبي لَيلَى

الصمِد بن النعماِن، عن حمزةَ الزياِت، عِن الْحكَِم، عِن ابِن أَِبي لَيلَى، كُلُّهم عن كَعِب بِن 
مهةَ، قَالَ أَكْثَررجةُ : عِذِه اآليه لَتزا نلَم}ِه ولَيلُّوا عوا صنآم ا الَِّذينهأَيوا يلِّمس

يا رسولَ اللَِّه هذَا : ، فَقَالَ�جاَء رجلٌ ِإلَى النِبي  ] 56سورة األحزاب آية [}تسِليما
أنبا : السالم علَيك فَكَيف الصالةُ علَيك؟ وذَكَر الْحِديثَ، أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ

 عبد الْمِلِك بن عبِد الْعِزيِز، نا أَحمد بن حدثَنا: حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَالَو)  ح(ابن وهٍب
 وهيب، وأَبو نعيٍم، عن ِإبراِهيم بِن طَهمانَ، ِكالهما عن أَِبي حاِزٍم، حدثَنا: ِإسحاق، قَالَ

دا ِفيِه، حِديِثِهمِد، قَالَِبحينالْج نا ابا: ثَنثَندى، قَالَحثَنالْم نب نيجا:  حثَندِميِد حالْح دبع 
  . بن سلَيمانَ، ِبحِديِثِه ِفيِه 

:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، وسعدانُ بن نصٍر، وشعيب بن عمرو، قَالُوا1557
ثَندولُ اللَِّه احسةَ، قَالَ رريرأَِبي ه نةَ، علَمأَِبي س نع ،ِريهِن الزةَ، عنييع نانُ بفْيس � :

مهضعاِء، قَالَ بسِللن ِفيقصالتاِل وجِللر ِبيحسِن : التب سوني نٍب، عهو ناب اهوالِة، رِفي الص
  .  ابِن ِشهاٍب، عن سِعيٍد، وأيب سلمةيِزيد، عِن
 أَبو معاِويةَ، ويعلَى، عِن اَألعمِش، عن أَِبي حدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال1558َ

 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه ناِلٍح، عِلل:  قَالَ�ص ِفيقصالتاِل وجِللر ِبيحساِءالتسن .  
: حدثَِني اللَّيثُ، قَالَ:  أَبو صاِلٍح، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو زرعةَ الدمشِقي، قَال1559َ

: �قَالَ النِبي : أَخبرِني يونس، عِن الزهِري، عن سِعيٍد، وأيب سلمة، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
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أنبا معمر، :  عبد الرزاِق، قَالَحدثَنا: لنساِء والتسِبيح ِللرجاِل، حدثَنا السلَِمي، قَالَالتصِفيق ِل
 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نٍه، عبنِن ماِم بمه نع�ادزالِة:  ِبِمثِْلِه، وِفي الص .  

   
ِة من يأْتم ِبمن ال ينِوي أَنْ يكُونَ هو إمامه، والدليل علي أن من أدرك باب ِإجازِة الصال

مع اإلمام بعض صالته أنه أول صالته، وإباحة ترك املؤذن انتظار اإلمام إذا دخل وقت 
  الصالة

 حجاج بن حدثَنا: الَ حدثَنا أَبو حميٍد عبد اللَِّه بن محمٍد مولَى بِني هاِشٍم، ق1560َ
أَخبرِني ابن ِشهاٍب، عن حِديِث عباِد بِن ِزياٍد، أَنَّ عروةَ بن : محمٍد، عِن ابِن جريٍج، قَالَ

 غَزوةَ تبوك، قَالَ �ِه الْمِغريِة بِن شعبةَ أَخبره، أَنَّ الْمِغريةَ بن شعبةَ أَنه غَزا مع رسوِل اللَّ
 ِقبلَ الْغاِئِط فَحملْت مِعي ِإداوةً قَبلَ صالِة الْفَجِر، فَلَما رجع �فَتبرز رسولُ اللَِّه : الْمِغريةُ

ثَالثَ مراٍت وغَسلَ  ِإلَي أَخذْت أُهِريق علَى يديِه ِمن اِإلداوِة، فَغسلَ يديِه �رسولُ اللَِّه 
وجهه، ثُم ذَهب يحِسر جبته عن ِذراعيِه، فَضاق كُما جبِتِه، فَأَدخلَ يديِه ِفي الْجبِة حتى 

 ومسح علَى خفَّيِه، ثُم أَخرج يديِه ِمن أَسفَِل الْجبِة، وغَسلَ ِذراعيِه ِإلَى الِْمرفَقَيِن، ثُم توضأَ
أَقْبلَ وأَقْبلْت معه فَلَِحقَنا الناس قَد قَدموا، عبد الرحمِن بن عوٍف يصلِّي ِبِهم، فَأَدرك رسولُ 

أَفْزع ذَِلك الْمسِلِمني  يِتم صالته، فَ�، فَلَما سلَّم عبد الرحمِن قَام رسولُ اللَِّه �اللَِّه 
 ِبيى النا قَضفَلَم ،ِبيحسوا التقَالَ�فَأَكْثَر ثُم ،ِهملَيلَ عأَقْب هالتص  : متبأَص أَو ،متنسأَح

الدو ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَندا، حقِْتهالةَ ِلولُّوا الصأَنْ ص مِبطُهغقَاالي ،ا: ِقيِقيثَندح نب قُوبعي 
حدثَِني عباد بن ِزياٍد، :  أَِبي، عن صاِلٍح، عِن ابِن ِشهاٍب، قَالَحدثَنا: ِإبراِهيم بِن سعٍد، قَالَ

: فَذَكَر ِبِمثِْلِه ِإال أَنه زاد، قَالَ: عن عروةَ بِن الْمِغريِة، عن أَِبيِه الْمِغريِة بِن شعبةَ، أَنه قَالَ
 ،ِريبالدٍر، وِبش نِن بمحالر دبا عثَندِن، حمحِد الربالِة عةَ ِبصةَ اآلِخركْعاِس الرالن علَّى مفَص

رِني ابن ِشهاٍب، عن عباِد بِن ِزياٍد، أَخب: أنبا ابن جريٍج، قَالَ: أنبا عبد الرزاِق، قَالَ: قَاال
فَحدثَِني ِإسماِعيلُ بن محمِد بِن سعٍد، عن : قَالَ ابن ِشهاٍب: ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، قَالَ ابن جريٍج

فَأَردت تأِْخري عبِد :  الْمِغريةُحمزةَ بِن الْمِغريِة، ِبِمثِْل حِديِث عباِد بِن ِزياٍد، وزاد، قَالَ
 ِبيِن، فَقَالَ النمحالر� :هعد .  

   
باب الدِليِل علَى أَنَّ الْمصلِّي ِإذَا رفَع رأْسه ِمن السجوِد ِمن الركعة األويل والثانية ض 
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  وال يثبت قاعداً قبل القيام
 يحيى، عن عبِد الرحمِن بِن هرمز، حدثَنا:  يِزيد، قَالَحدثَنا: الَ حدثَنا عمار، ق1561َ

 ِبيةَ، أَنّ الننيحِن بِن ابع ،هربأَخ� ،ِرحتسي فَلَم لَّمِر فَسصِر، أَِو الْعالظُّه ِن ِمنيتِفي الثِّن قَام 
لَم يرِجع حتى فَرغَ ِمن صالِتِه، ثُم سجد سجدتِي السهِو وهو جاِلس قَبلَ فَلَما اعتدلَ قَاِئما 
لَّمس ثُم ،لِّمسأَنْ ي .  

   
باب اإلباحة للمصلي إذا افتتح الصالة قائماً أن يركع قاعداً وإذا افتتح قاعداً أن يركع 

 حظر الركوع قائما إذا افتتح قاعداً والركوع قاعداً قائما، وبيان اخلرب املعارض له الدال علي
  إذا افتتح قائماً
 حميد الطَِّويلُ، عن حدثَنا:  يِزيد بن هارونَ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الدِقيِقي، قَال1562َ

كَانَ يصلِّي :  يصلِّي قَاِعدا؟ قَالَت�للَِّه أَكَانَ رسولُ ا: قُلْت ِلعاِئشةَ: عبد اللَِّه بن شِقيٍق، قَالَ
ِمن اللَّيِل طَِويال قَاِئما ويصلِّي ِمن اللَّيِل طَِويال قَاِعدا، فَِإذَا قَرأَ قَاِئما وِإذَا قَرأَ قَاِعدا ركَع قَاِعدا 

 .  
)  ح( حجاج يعِني ابن ِمنهاٍل، عن يِزيددثَناح:  حدثَنا أَبو عبيِد اللَِّه الْوراق، قَال1563َ

 يِزيد بن حدثَناأنبا الْهيثَم بن عبيِد اللَِّه أَبو محمٍد الْكُوِفي، : وحدثَنا محمد بن حيويِه، قَالَ
:  عن عبِد اللَِّه بِن شِقيٍق الْعقَيِلي، عن عاِئشةَ، قَالَتحدثَِني محمد بن ِسِريين،: ِإبراِهيم، قَالَ
 ِبيكَانَ الن� كَعا رلَّى قَاِعدِإذَا صا، وقَاِئم كَعا رلَّى قَاِئما، فَِإذَا صقَاِعدا والةَ قَاِئمالص كِْثري 

ِد الربع نع ،ِريبا الدثَندا، حقَاِعد نع ،ِن ِسِريينِد بمحم نانَ، عسِن حاِم بِهش ناِق، عز
  . عبِد اللَِّه بِن شِقيٍق، ِبِإسناِدِه ِبحِديِثِه ِفيِه

ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكًا حدثَه، عن ِهشاِم بِن :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1564َ
 يصلِّي صالةَ اللَّيِل قَاِعدا �أَنها لَم تر رسولَ اللَِّه : ، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ أَنها أَخبرتهعروةَ

ِعنيبأَر أَو ثَالِثني ا ِمنوحأَ نفَقَر قَام كَعرأَنْ ي ادى ِإذَا أَرتا حأُ قَاِعدقْرفَكَانَ ي ،نى أَستةً حآي 
كَعر ثُم .  

 ِهشام بن عروةَ، عن حدثَنا:  محمد بن ِبشٍر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا عباس، قَال1565َ
ةَ، قَالَتاِئشع نولُ اللَِّه : أَِبيِه، عسكَانَ ر�ا، فَلَمِل قَاِعدالِة اللَّيص ٍء ِمنيأُ ِفي شقْرا  ال ي

دجس أَ، ثُمفَقَر ةً قَامونَ آيعبأَر ِه ثَالثُونَ أَولَيع ِقيفَِإذَا ب نلَ ِفي السخدو كَِبر .  
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 أَنس بن ِعياٍض، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، عن حدثَنا:  حدثَنا يونس، قَال1566َ
ةَ، قَالَتاِئشكَانَ : ع ِبيالن� نلَ ِفي السخا دفَلَم ،اِلسج وهالِتِه وص ئًا ِمنيلِّي شصال ي 

دجس ا، ثُمأَهفَقَر ةً قَامثَالثُونَ آي ونَ أَوعبِة أَرورالس ِمن ِقيى ِإذَا بتح ِلسجلَ يعج .  
1567هِد الْوبع نب دمحا مثَندا: اِب، قَالَ حثَندٍن، قَالَحوع نب فَرعا:  جثَندح امِهش 

ةَ، قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورع نولَ اللَِّه : بسر تأَيا رالِة ِفي �مالص ٍء ِمنيأُ ِفي شقْري 
قَالَت ،نلَ ِفي السخى دتح قَاِعد وهٍل وكَ: لَي ةً أَوا ثَالثُونَ آيهِمن ِقيى بتةَ حورأُ السقْرانَ ي

  ح . محاِضرحدثَنا: أَربعونَ آيةً قَام فَأَتمها، ثُم سجد، حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ
  

 ِهشام بن عروةَ، حدثَنا:  الْقَطَّانُ، قَاال يحيى بن سِعيٍدحدثَنا: وحدثَنا قُربزانُ، قَالَ
اِدِه ِمثْلَهناٍم: ِبِإسِهش ناِلٍك، عِديِث مِمثْلَ ح فَذَكَر كَعر ا، ثُمأَهفَقَر قَام .  
ن عبِد أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه، ع:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1568َ

اللَِّه بِن يِزيد مولَى اَألسوِد بِن سفْيانَ، وأَِبي النضِر مولَى عمر بِن عبيِد اللَِّه، عن أَِبي سلَمةَ، 
اَءِتِه قَدر ما  كَانَ يصلِّي فَيقْرأُ وهو جاِلس، فَِإذَا قَرأَ بِقي ِمن ِقر�أَنَّ رسولَ اللَِّه : عن عاِئشةَ

يكُونُ ثَالِثني أَو أَربِعني آيةً، قَام فَقَرأَها وهو قَاِئم، ثُم ركَع ثُم سجد، ثُم يفْعلُ ِفي الركْعِة 
ِة ِمثْلَ ذَِلكالثَّاِني .  
 حدثَنا: اِعيلُ بن جعفٍَر، قَالَحدثَنا ِإسم:  عِلي، قَالَحدثَنا:  حدثَِني أَِبي، قَال1569َ

حدثَِني محمد بن ِإبراِهيم بِن الْحاِرِث، عن علْقَمةَ بِن وقَّاٍص، أَنه : محمد بن عمٍرو، قَالَ
 ِبيكَانَ الن فةَ، كَياِئشأَلَ ع؟ قَالَ�ساِلسج وهِن ويتكْعلِّي الرصي ت : وهأُ وقْركَانَ ي

كَعفَر قَام كَعرأَنْ ي ادفَِإذَا أَر ،اِلسج .  
 ِإسماِعيلُ بن علَيةَ، عِن الْوِليِد بِن أَِبي حدثَنا:  روى أَبو بكِْر بن أَِبي شيبةَ، قَال1570َ

 يقْرأُ وهو قَاِعد �كَانَ النِبي : ، عن عاِئشةَ، قَالَتِهشاٍم، عن أَِبي بكِْر بِن محمٍد، عن عمرةَ
  . فَِإذَا أَراد أَنْ يركَع، قَام قَدر ما يقْرأُ ِإنسانٌ أَربِعني آيةً

 ِبيأَنَّ الن نيباِر الَِّتي تباَألخ كان  كان ال يصلي قاعداً حيت كَانَ يف آخر حياته �ِذكْر
  يصلي يف تطوعه قاعداً

أنبا ابن وهٍب، أن مالكا أخربه، عِن ابِن :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1571َ
 ِبيِج النوةَ زفْصح نع ،ِميهةَ الساعدِن أَِبي وطَِّلِب بِن الْمع ،ِزيدِن ياِئِب بِن الساٍب، عِشه
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�أَن ،ا قَالَتولَ اللَِّه : هسر تأَيا رفَاِتِه �ملَ وى كَانَ قَبتا قَطُّ، حِتِه قَاِعدحبلَّى ِفي سص 
ِبعاٍم، فَكَانَ يصلِّي ِفي سبحِتِه قَاِعدا، ويقْرأُ ِبالسورِة فَيرتلُها حتى تكُونَ أَطْولَ ِمن أَطْولَ 

  . ِمنها
حدثَنا عبد الرزاِق، عن معمٍر، عِن ابِن : حدثَنا أَحمد بن يوسف السلَِمي، قَالَ 1572

أنبا يونس، :  عمي، قَالَحدثَنا: وحدثَنا أَبو عبيِد اللَِّه بِن أَِخي ابِن وهٍب، قَالَ)  ح(ِشهاٍب
لساِئِب بِن يِزيد، عِن الْمطَِّلِب بِن أَِبي وداعةَ السهِمي، أَنَّ حفْصةَ زوج عِن الزهِري، عِن ا

قَالَت ِبيولَ اللَِّه : النسر أَر ِن، فَكَانَ �لَمياٍم أَِو اثْنِتِه ِبعولَ مى كَانَ قَبتا حلِّي قَاِعدصي 
اِلسِتِه جحبلِّي ِفي سصا يثَندا، حهلَ ِمنأَطْو لَ ِمناَءِتِه أَطْوكُونَ ِفي ِقرى يتةَ حورلُ الستريا و

 حدثَنا:  خطَّاب بن عثْمانَ الْفَوِزي، قَالَحدثَنا: سلَيمانُ بن عبِد الْحِميِد الْبهراِني، قَالَ
حدثَِني محمد بن مسِلٍم الزهِري، : حدثَِني ِإبراِهيم بن أَِبي عبلَةَ، قَالَ: محمد بن ِحميٍر، قَالَ

أنبا :  أَبو الْيماِن، قَالَحدثَنا: ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، حدثَنا أَبو يوسف يعقُوب بن سفْيانَ، قَالَ
  . ِإسناِدِه ِمثْلَهشعيب، عِن الزهِري، ِب

 حجاج حدثَنا:  حدثَنا أَبو عِلي الزعفَراِني، والصغاِني، ويوسف بن مسِلٍم، قَالُوا1573
لَمةَ بن عبِد أَخبرِني عثْمانُ بن أَِبي سلَيمانَ، أَنَّ أَبا س: قَالَ ابن جريٍج، قَالَ: بن محمٍد، قَالَ

هتربةَ أَخاِئشأَنَّ ع ،هربِن أَخمحالر : ِبيأَنّ الن� وهالِتِه وص ا ِمنى كَانَ كَِثريتح تمي لَم 
اِلسج .  

ريٍج أَخبرِني، قَالَ ابن ج:  أَبو عاِصٍم، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو جعفٍَر الداِرِمي، قَال1574َ
 لَما كَِبر وكَثُر �كَانَ رسولُ اللَِّه : أَخبرِني عثْمانُ بن أَِبي سلَيمانَ، ِبِإسناِدِه، قَالَت: قَالَ

  . لَحمه كَانَ أَكْثَر صالِتِه جاِلسا 
أنبا :  يِزيد بن هارونَ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن عبِد الْمِلِك الْواِسِطي، قَال1575َ

 يصلِّي �قُلْت ِلعاِئشةَ، هلْ كَانَ رسولُ اللَِّه : الْجريِري، عن عبِد اللَِّه بِن شِقيٍق، قَالَ
  . حتى حطَمه السن: نعم، ِحني حطَمه السن أَو قَالَت: قَالَت: قَاِعدا؟

حدثَِني عبد اللَِّه بن عروةَ، :  رواه زيد بن الْحباِب، عِن الضحاِك بِن عثْمانَ، قَال1576َ
ةَ، قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نولُ اللَِّه : عسنَ ردا با�لَماِلسالِتِه جص ثَقُلَ كَانَ أَكْثَرو  .  

 الْقَاِئِم علَى صالِة الْقَاِعِد، والدليل علي أن الصالة املكتوبة جتوز أن بيانُ فَضِل صالِة
  يصلي قاعداً
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 سفْيانُ، عن حدثَنا:  الِْفرياِبي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، قَال1577َ
حأَِبي ي ناٍف، عِن ِيسِهالِل ب نوٍر، عصنٍرو، قَالَممِن عِد اللَِّه ببع نى، عي : ِبيالن تيأَت� 

قُلْت كولَ اللَِّه أَنسا ري ثْتدح ا، فَقُلْتاِلسلِّي جصي وهِف : وصلَى النا عِل قَاِعدجالةُ الرص
  .  ِمنكُمأَجلْ، ولَِكني لَست كَأَحٍد: ِمن صالِتِه قَاِئما، قَالَ

 شعبةُ، عن منصوٍر، حدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال1578َ
سِمعت ِهاللَ بن ِيساٍف يحدثُ، عن أَِبي يحيى اَألعرِج، عن عبِد اللَِّه بِن عمٍرو، أَنّ : قَالَ

 ِبيقَالَ�الن  :هنع اللَّه ِضيةَ رانوو عالِة الْقَاِئِم، قَالَ أَبص ِف ِمنصلَى النالةُ الْقَاِعِد عص :
  . اسم أَِبي يحيى ِمصدع يقَالُ

   
باب ِصفَِة الْجلُوِس ِفي الصالِة، والدليل علي أن القعود يف الركعتني األوليني واألخريني 

 علي فخذه اليسري وجيعل قدمه اليسري بني فخذه، وساقه ويفرش قدمة واحد، ويطمئن
  اليمين، وأن يف كل ركعتني التشهد، واخلرب املعارض لفرش القدم اليمين

:  الْعالُء بن عبِد الْجباِر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن أَحمد بِن الْجنيِد، قَال1579َ
 عثْمانُ بن حِكيٍم، عن عاِمِر بِن عبِد اللَِّه بِن الزبيِر، حدثَنا:  عبد الْواِحِد بن ِزياٍد، قَالَحدثَنا

 ِإذَا قَعد ِفي الصالِة جعلَ قَدمه الْيسرى تحت فَِخِذِه �كَانَ رسولُ اللَِّه : عن أَِبيِه، قَالَ
فَراِقِه وسىونمالْي همقَد ش .  
حدثَنا عبد الْواِحِد بن ِزياٍد، :  عفَّانُ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا جعفَر بن محمٍد، قَال1580َ

كَانَ : أَِبيِه، قَالَ عاِمر بن عبِد اللَِّه بِن الزبيِر، عن حدثَنا:  عثْمانُ بن حِكيٍم، قَالَحدثَنا: قَالَ
 ِإذَا قَعد ِفي الصالِة جعلَ قَدمه الْيسرى تحت فَِخِذِه وساِقِه، وفَرش قَدمه �رسولُ اللَِّه 

ملَى فَِخِذِه الْيى عنمالْي هدي عضوى، ورسِتِه الْيكْبلَى رى عرسالْي هدي عضوى، ونمى، الْين
  . وأَشار ِبِإصبِعِه، وأَرانا عبد الْواِحِد وأَشار ِبالسبابِة

 يحيى بن سِعيٍد، عِن حدثَنا:  يِزيد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد الدِقيِقي، قَال0َ 1581
ِن عِد اللَِّه بيبع نٍد، عمحِن مقُولُالْقَاِسِم بكَانَ ي ،رمع ناللَِّه ب دبأَنَّ ع ،رمِن عِد اللَِّه بب : ِمن

لَسِني ِإذَا جعى، ينمالْي ِصبنيى ورسالْي ِجعضالِة أَنْ يِة الصنس .  
لِِّم، عن بديِل بِن  أَبو أُسامةَ، عن حسيٍن الْمعحدثَنا:  حدثَنا الْحاِرِثي، قَال1582َ

ةَ، قَالَتاِئشع ناِء، عزوأَِبي الْج نةَ، عرسيولُ اللَِّه : مسِن �كَانَ ريتكْعقُولُ ِفي كُلِّ ري 
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  . التِحيةَ، وكَانَ يفِْرش ِرجلَه الْيسرى وينِصب ِرجلَه الْيمنى
1583اقحِإس نع ،اهوِد اللَِّه  ربِن عِد اللَِّه بيبع نةَ، عاِويعِن مانَ بورم نع ،اِهيمرِن ِإبب 

ةَ، قَالَتونميم نع ،هربأَخ هأَن ،مِن اَألصب ِزيدي نع ،مِن اَألصب : ِبيكَانَ الن� دجِإذَا س 
تح حنِني جعِه ييدى ِبيولَى فَِخِذِه خأَنَّ عاطْم دِإذَا قَعاِئِه، ورو ِه ِمنطَيِإب حضى ورى ي

اقحِإس نع ،ِلمسم اهوى، ررسالْي .  
 جعفَر بن حدثَنا:  محمد بن رِبيعةَ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا عِلي بن ِإشكَاِب، قَال1584َ

 ِإذَا سجد جافَى يديِه عن �كَانَ النِبي : ، عن يِزيد بِن اَألصم، عن ميمونةَ، قَالَتبرقَانَ
  . جنبيِه حتى يرى من خلْفَه بياض ِإبطَيِه

   
صاِبِع واِإلشارِة يف السبابة، باب ِصفَِة وضِع الْيديِن علَى الركْبتيِن ِفي التشهِد وعقِْد اَأل

  والدليل علي أن وضع اليدين علي الفخذين والركبتني جائز
أنبا ابن وهٍب، أمنالكا حدثَه، عن مسِلِم بِن :  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1585َ

رآِني عبد اللَِّه بن عمر وأَنا أَعبثُ ِبالْحصا، فَلَما : أَِبي مريم، عن عِلي الْمعاِوي، أَنه قَالَ
وكَيف كَانَ : قُلْت:  يصنع، قَالَ�اصنع كَما كَانَ رسولُ اللَِّه : انصرفْت نهاِني، وقَالَ

ضع كَفَّه الْيمنى علَى فَِخِذِه الْيمنى، كَانَ ِإذَا جلَس ِفي الصالِة و:  يصنع؟ فَقَالَ�رسولُ اللَِّه 
وقَبض أَصاِبعه كُلَّها وأَشار ِبِإصبِعِه الَِّتي تِلي اِإلبهام، ووضع كَفَّه الْيسرى علَى فَِخِذِه 

  . الْيسرى 
أنبا ماِلك بن أَنٍس، عن : ف، قَالَأنبا عبد اللَِّه بن يوس:  حدثَنا الصغاِني، قَال1586َ

)  ح(رآِني عبد اللَِّه بن عمر: مسِلِم بِن أَِبي مريم، عن عِلي بِن عبِد الرحمِن الْمعاِوي، أَنه قَالَ
 وهيب، عن مسِلِم بِن أَِبي دثَناح:  سِعيد بن سلَيمانَ، قَالَحدثَنا: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ

مريم، عن عِلي بِن عبِد الرحمِن، أَنَّ رجال صلَّى ِإلَى جنِب ابِن عمر فَجعلَ يعبثُ ِبالْحصا، 
رمع ناب و: فَقَالَ لَهسر تأَيا ركَم عنلَِكِن اصا وصثْ ِبالْحبعلَ اللَِّه ال ت� هدي عضفَو عنصي 

الْيمنى علَى ركْبِتِه الْيمنى ووضع يده الْيسرى علَى ركْبِتِه الْيسرى وأَشار ِبِإصبِعِه السبابِة، 
 عن مسِلٍم، عن عِلي بِن عبِد  الْقَعنِبي، عن ماِلٍك،حدثَنا: حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ

  . رآِني عبد اللَِّه بن عمر ِبِمثِْلِه: الرحمِن، قَالَ
 مسِلم بن حدثَنا:  ِإسماِعيلُ، قَالَحدثَنا:  عِلي، قَالَحدثَنا:  حدثَِني أَِبي، قَال1587َ
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صلَّيت ِإلَى جنِب ابِن عمر : ِلي بن عبِد الرحمِن الْمعاِوي، قَالَسِمعت ع: أَِبي مريم، قَالَ
رمع نا، فَقَالَ ِلي ابصالْح تى: فَقَلَّبرةً أُخرانُ مفْيا، قَالَ ِفيِه سصقَلِِّب الْحال ت : قِْليبفَِإنَّ ت
يا أَبا عبِد الرحمِن، : قُلْت:  يفْعلُ، قَالَ�ما رأَيت رسولَ اللَِّه الْحصا ِمن الشيطَاِن، وافْعلْ كَ

هكَذَا، ووضع سفْيانُ كَفَّه الْيمنى علَى فَِخِذِه الْيمنى، ورفَع ِإصبعه : كَيف رأَيته يفْعلُ؟ قَالَ
دي عضوا، وِبه ِشريةَ ياببا السهِمن ِشري لَمو هاِبعطَ أَصسبى، ورسلَى فَِخِذِه الْيى عرسالْي ه

حدثَنا يحيى بن سِعيٍد سنةَ أَربٍع وِعشِرين، أَنَّ مسِلم بن أَِبي مريم : ِبشيٍء، قَالَ سفْيانُ
ثَِني، أَندا فَحِلمسم فَلَِقيت ،ثَهدانُحفْيقَالَ س ثُم ،اِويعِن الْممحِد الربع نب ِليع ِمعس ه : ِمن

وحدثَنا ابن )  ح( أَبو عتاٍبحدثَنا: أَين َألهِل الْكُوفَِة ِمثْلُ هذَا، حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ
حدثَِني مسِلم بن :  شعبةُ، قَالَحدثَنا: هب بن جِرير، ِكالهما قَاال وحدثَنا: الْمناِدي، قَالَ

 ،ِليِن عِن بمحِد الربع نةَ، عبعش نقَاال، عا ِفيِه، وِديِثِهمِبح اهنعمِديِث وذَا الْحِبه ميرأَِبي م
  . وهو غَلَطٌ، قَالَه أَبو عوانةَ

وحدثَنا )  ح( يونس بن محمٍدحدثَنا:  حدثَنا أَبو جعفَِر بن الْمناِدي، قَال1588َ
 حجاج بن حدثَنا: وحدثَنا أَبو بكٍْر الراِزي، قَالَ)  ح( عفَّانُحدثَنا: حمدانُ بن عِلي، قَالَ

 حماد بن سلَمةَ، عن أَيوب، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه حدثَنا: واالِْمنهاِل، قَالُ
 كَانَ ِإذَا قَعد ِفي التشهِد وضع يده الْيسرى علَى ركْبِتِه الْيسرى، ووضع يده الْيمنى علَى �

وعقَد ثَالثًا وخمِسني، وأَشار ِبالسبابِة، وقَالَ بعضهم ورفَع السبابةَ، حدثَنا أَبو ركْبِتِه الْيمنى، 
وعقَد ثَالثًا :  أَبو الْوِليِد، عن حماِد بِن سلَمةَ ِبِإسناِدِه ِمثْلَهحدثَنا: داود الْحراِني، قَالَ

ِسنيمخِتِهواببِبس ارأَشو  .  
وحدثَنا )  ح(أنبا عبد الرزاِق:  حدثَنا ِإسحاق بن ِإبراِهيم الصنعاِني، قَال1589َ
بيِد اللَِّه، أنبا معمر، عن ع:  عبد الرزاِق، قَالَحدثَنا: أنبا أَحمد بن حنبٍل، قَالَ: الصغاِني، قَالَ

 كَانَ ِإذَا جلَس ِفي الصالِة وضع يديِه علَى ركْبتيِه �عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه 
كْبلَى رى عرسالْي هديا وهلِْقما يا ِبهعفَد ،امهِلي اِإلبى الَِّتي تنمالْي هعبِإص فَعرا واِسطَهِتِه ب

  . علَيِه
بيانُ التحامِل ِبيِدِه الْيسرى علَى فَِخِذِه الْيسرى ِفي التشهِد وأَخِذ الركْبِة اليسري بيد 

  اليسري، 
  ووضع يده اليمين واليسري علي ركبته
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 عبد الْواِحِد بن ِزياٍد، حدثَنا: الَ عفَّانُ، قَحدثَنا:  حدثَنا جعفَر بن محمٍد، قَال1590َ
كَانَ :  عاِمر بن عبِد اللَِّه بِن الزبيِر، عن أَِبيِه، قَالَحدثَنا:  عثْمانُ بن حِكيٍم، قَالَحدثَنا: قَالَ

 ِبيلَى فَِخ�النى عنمالْي هدي عضالِة وِفي الص دلَى  ِإذَا قَعى عرسالْي هدي عضوى، ونمِذِه الْي
  . ركْبِتِه الْيسرى، وأَرانا عبد الْواِحِد وأَشار ِبالسبابِة

 حجاج، عِن ابِن جريٍج، عن عمِرو بِن حدثَنا:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال1591َ
 يدعو �رأَيت النِبي : خبرِني عاِمر بن عبِد اللَِّه بِن الزبيِر، عن أَِبيِه، قَالَأَ: ِديناٍر، قَالَ

  . ِبالتشهِد هكَذَا يتحاملُ يده الْيسرى علَى فَِخِذِه الْيسرى
ِي الْبمرلَِة وِة ِإلَى الِْقباببِة ِبالسارانُ اِإلشيِةبارا ِباِإلشِريِكهحِك ترتا وهِر ِإلَيص  

 ِإسماِعيلُ بن جعفٍَر، عن حدثَنا:  عِلي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَِبي رِحمه اللَّه، قَال1592َ
ابِن عمر ِفي حِديٍث ذَكَره، أَنّ مسِلِم بِن أَِبي مريم، عن عِلي بِن عبِد الرحمِن الْمعاِوي، عِن 

 ِبيا�النهِرِه ِإلَيصى ِببمرلَِة وِعِه ِإلَى الِْقببِبِإص ارالِة أَشِفي الص دكَانَ ِإذَا قَع  .  
 يحيى ناحدثَ:  محمد بن بشاٍر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال1593َ
 � ابن عجالنَ، عن عاِمِر بِن عبِد اللَِّه بِن الزبيِر، عن أَِبيِه، أَنّ النِبي حدثَنا: الْقَطَّانُ، قَالَ

منى، ِإذَا تشهد وضع يده الْيسرى علَى فَِخِذِه الْيسرى، ويِدِه الْيمنى علَى فَِخِذِه الْي: كَانَ
هتارِإش هرصب اِوزجِة ال ياببِعِه السبِبِإص ارأَشو .  

 حدثَنا:  حجاج، قَالَحدثَنا:  حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء، ويوسف بن مسِلٍم، قَاال1594
، عن عاِمِر بِن عبِد اللَِّه بِن الزبيِر، عن عبِد ابن جريٍج، أَخبرِني ِزياد، عن محمِد بِن عجالنَ

 ِبيأَنَّ الن ذَكَر هِر، أَنيبِن الزٍج�اللَِّه بيرج نا، قَالَ ابكُهرحال يا وعِعِه ِإذَا دبِبِإص ِشريكَانَ ي  :
 يدعو �بِد اللَِّه بِن الزبيِر، عن أَِبيِه، أَنه رأَى النِبي أَخبرِني عاِمر بن ع: وزاد عمرو، قَالَ

  . كَذَِلك ويتحاملُ ِبيِدِه الْيسرى علَى ِرجِلِه الْيسرى
   

ه ليس فيه بسم باب ِإجياِب ِقراَءِة التشهِد ِعند الْقَعدِة، وافِْتتاِحِه ِبالتِحياِت والدليل علي أن
  اهللا

1595 نب ِعيدسو ،وِريٍد الدمحم نب اسبعو ،اِنيرٍف الْحيس نانُ بملَيا سثَندح 
 سِعيد بن عاِمٍر الضبِعي، عن سِعيِد بِن أَِبي عروبةَ، عن قَتادةَ، عن حدثَنا: مسعوٍد، قَالُوا

ونقَالَي ،قَاِشيِد اللَِّه الربِن عِحطَّانَ ب نٍر، عيبِن جب ِي : سالتى صدى ِإحوسو ملَّى أَبص
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ِإذَا كَانَ ِعند الْقَعدِة فَلْيكُن أَولُ قَوِل أَحِدكُم : الْعِشي، وذَكَر الْحِديثَ ِبطُوِلِه، وقَالَ ِفيِه
يبات الصلَوات ِللَِّه، السالم علَيك أَيها النِبي ورحمةُ اللَِّه وبركَاته، السالم علَينا التِحيات الطَّ

 ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ِإال اللَّه أَنْ ال ِإلَه دهأَش ،اِلِحنياِد اللَِّه الصلَى ِعبعو .  
 جِرير، عن حدثَنا:  عِلي بن عبِد اللَِّه، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصاِئغُ ِبمكَّةَ، قَال1596َ

سلَيمانَ التيِمي، عن قَتادةَ، عن أَِبي غَالٍب يونس بِن جبيٍر، عن ِحطَّانَ بِن عبِد اللَِّه، أَنَّ أَبا 
:  فَعلَّمنا سنتنا وبين لَنا صالتنا، وذَكَر الْحِديثَ، وقَالَ ِفيِه�خطَبنا رسولُ اللَِّه : موسى، قَالَ

دهشالت ِدكُمِل أَحِل قَوأَو ِمن كُنلْيو .  
:  يونس بن محمٍد، قَالَاحدثَن:  حدثَنا الصغاِني، والْحاِرثُ بن أَِبي أُسامةَ، قَاال1597

:  اللَّيثُ بن سعٍد، عن أَِبي الزبيِر، عن سِعيِد بِن جبيٍر، وطَاوٍس، عِن ابِن عباٍس، أَنه قَالَحدثَنا
التِحيات الْمباركَات : قُولُ يعلِّمنا التشهد كَما يعلِّمنا الْقُرآنَ، فَكَانَ ي�كَانَ رسولُ اللَِّه 

الصلَوات الطَّيبات ِللَِّه، السالم علَيك أَيها النِبي ورحمةُ اللَِّه وبركَاته، السالم علَينا وعلَى 
  . نَّ محمدا رسولُ اللَِّهِعباِد اللَِّه الصاِلِحني، أَشهد أَنْ ال ِإلَه ِإال اللَّه وأَشهد أَ

حدثَِني :  اللَّيثُ، قَالَحدثَنا: حدثَنا الْمقِْرئ، قَالَ:  حدثَنا ابن أَِبي مسرةَ، قَال1598َ
علِّمنا التشهد،  ي�كَانَ النِبي : أَبو الزبيِر، عن طَاوٍس، وسِعيِد بِن جبيٍر، عِن ابِن عباٍس، قَالَ
حدثَِني أَِبي، وشعيب بن اللَّيِث : فَذَكَر ِمثْلَه، أَخبرنا محمد بن عبِد اللَِّه بِن عبِد الْحكَِم، قَالَ

عت محمد بن عبِد اللَِّه عِن اللَّيِث، عن أَِبي الزبيِر، عن سِعيِد بِن جبيٍر، وطَاوٍس ِبِمثِْلِه، وسِم
 ِفي �هذَا أَجود حِديٍث رِوي عِن النِبي : سِمعت الشاِفِعي، يقُولُ: بِن عبِد الْحكَِم، قَالَ

  . التشهِد
حدثَِني يحيى بن :  ابن أَِبي شيبةَ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا مهِدي بن الْحاِرِث، قَال1599َ
حدثَِني أَبو الزبيِر، عن طَاوٍس، عِن ابِن :  عبد الرحمِن بِن حميٍد، قَالَحدثَنا: آدم، قَالَ
  .  يعلِّمنا التشهد كَما يعلِّمنا السورةَ ِمن الْقُرآِن�كَانَ رسولُ اللَِّه : عباٍس، قَالَ
:  قَالُوا9 حدثَنا حمدانُ بن عِلي، والصغاِني، وأَبو أُميةَ، وِإدِريس بن بكٍْر، 1600

 عبد حدثَنا: حدثَِني مجاِهد، قَالَ: حدثَنا سيف بن أَِبي سلَيمانَ، قَالَ:  أَبو نعيٍم، قَالَحدثَنا
ٍر، قَالَاللَِّه بمعو مةَ أَبربخس وٍد، قَالَ: نعسم ناللَِّه ب دبع تِمعولُ اللَِّه : سسِني رلِّمع� 

 ،اتبالطَّيو اتلَوالصِللَِّه و اتِحيآِن، التالْقُر ةَ ِمنورِني السلِّمعا يِه كَمكَفَّي نيكَفِّي ب دهشالت
الس دهأَش ،اِلِحنياِد اللَِّه الصلَى ِعبعا ونلَيع المالس ،هكَاتربةُ اللَِّه ومحرو ِبيا النهأَي كلَيع الم
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: ض قُلْناأَنْ ال ِإلَه ِإال اللَّه وأَشهد أَنَّ محمدا عبده ورسولُه، وهو بين ظَهرانينا، فَلَما قُِب
مهضعقَالَ ب ،ِبيلَى النع المٍم: السيعأَِبي ن رٍف غَييس نانُ بملَيس .  

   
باب ِإجياِب اخِتياِر الدعاِء بعد الْفَراِغ ِمن التشهِد وحكِْم السالِم علَى عباد السالم علي 

  ن السالم اسم من أمساء اهللانفسة وعلي الصاحلني، والدليل علي أ
: وحدثَنا الصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَاال)  ح( وِكيعحدثَنا:  حدثَنا ابن أَِبي رجاٍء، قَال1601َ

ا صلَّينا خلْف كُنا ِإذَ:  اَألعمش، عن أَِبي واِئٍل، عن عبِد اللَِّه، قَالَحدثَنا:  يعلَى، قَاالحدثَنا
 ِبيا�النلَى ِميكَاِئيلَ، :  قُلْنع المالسِريلَ، ولَى ِجبع المالساِدِه، ولَ ِعبلَى اللَِّه قَبع المالس

فَِإذَا جلَس ِإنَّ اللَّه هو السالم و :  قَالَ�والسالم علَى فُالٍن، وفُالٍن، فَلَما سِمعها رسولُ اللَِّه 
التِحيات ِللَِّه والصلَوات والطَّيبات، السالم علَيك أَيها النِبي : أَحدكُم ِفي الصالِة فَلْيقُلْ

لْتم ذَِلك أَصاب ورحمةُ اللَِّه وبركَاته، السالم علَينا وعلَى ِعباِد اللَِّه الصاِلِحني، فَِإنكُم ِإذَا قُ
 ثُم ،ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ِإال اللَّه أَنْ ال ِإلَه دهِض، أَشاَألراِء ومٍد ِفي السبكُلُّ ع

: م يتخيرما شاَء يعِنيثُ: يتخير، هذَا لَفْظُ حِديِث وِكيٍع، وأَما يعلَى، قَالَ ِبنحِوِه ومعناه، قَالَ
  . ِمن الدعاِء
:  حسين الْجعِفي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن عبِد الْحِميِد الْحاِرِثي، قَال1602َ

:  قَعدنا ِفي الصالِة قُلْناكُنا ِإذَا:  زاِئدةُ، عن سلَيمانَ، عن شِقيٍق، عن عبِد اللَِّه، قَالَحدثَنا
السالم علَينا ِمن ربنا، السالم علَى ِجبِريلَ، وِميكَاِئيلَ، وذَكَر الْحِديثَ ِبنحِوِه، وقَالَ ِفي 

  . ثُم ِليتخير ِمن الْكَالِم ما شاَء: آِخِرِه
1603 دمأَح ناللَِّه ب دبثَِني عدٍل، قَالَ حبنِن حثَِني أَِبي، قَالَ: بدا: حثَندح نب دمحم 

كُنا ِإذَا صلَّينا خلْف رسوِل : جعفٍَر، عن شعبةَ، عن منصوٍر، عن شِقيٍق، عن عبِد اللَِّه، قَالَ
م ِإذَا قُلْتم السالم علَينا وعلَى ِعباِد اللَِّه فَِإنكُ: ، وذَكَر الْحِديثَ، وقَالَ ِفي آِخِرِه�اللَِّه 

ثُم ِليتخير ِمن : الصاِلِحني سلَّمتم علَى كُلِّ عبٍد ِفي السماِء واَألرِض، ولَم يذْكُر شعبةُ
  . الْمسأَلَِة ما شاَء
 زاِئدةُ، عن منصوٍر، حدثَنا:  معاِويةُ بن عمٍرو، قَالَناحدثَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال1604َ

، يقُولُ الرجلُ ِمنا ِإذَا قَعد �كُنا ِإذَا صلَّينا خلْف رسوِل اللَِّه : عن شِقيٍق، عن عبِد اللَِّه، قَالَ
ِإنَّ اللَّه :  ذَات يوٍم�لَى فُالٍن، فَقَالَ لَنا رسولُ اللَِّه السالم علَى اللَِّه، السالم ع: ِفي صالِتِه
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التِحيات ِللَِّه ِإلَى قَوِلِه وعلَى ِعباِد اللَِّه : هو السالم، فَِإذَا قَعد أَحدكُم ِفي صالِتِه فَلْيقُِل
ٍد ِفي السبكُلَّ ع ِصيبا تهفَِإن ،اِلِحنيالص ِإال اللَّه أَنْ ال ِإلَه دهاِلٍح ِللَِّه، أَشِض صاَألراِت ووم

  . وأَشهد أَنَّ محمدا عبده ورسولُه، ثُم ِليتخير بعد ِمن الْمسأَلَِة ما شاَء
مِش، والِْفرياِبي، عن سفْيانَ، عِن  أَبو نعيٍم، عِن اَألعحدثَنا:  حدثَنا الْغزي، قَال1605َ
 بدلُ بن الْمحبِر، حدثَناقَالَ : وأَخبرنا أَبو عبيِد اللَِّه حماد بن الْحسِن، قَالَ)  ح(اَألعمِش

 سريج بن حدثَنا: ِني، قَالَوحدثَنا الصغا)  ح(حدثَِني سلَيمانُ:  شعبةُ، قَالَحدثَنا: قَالَ
وحدثَنا أَبو أُميةَ، )  ح( حصين، والْمِغريةُ، واَألعمشحدثَنا:  هشيم، قَالَحدثَنا: يونس، قَالَ

حدثَنا يونس بن حِبيٍب، و)  ح( زهير، عن مِغريةَحدثَنا:  أَحمد بن يونس، قَالَحدثَنا: قَالَ
 حدثَناوحدثَنا ابن عوف، قَاٍل، )  ح( ِهشام، عن حماٍدحدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا: قَالَ
مح(آد  (َقَال ،اِنيغا الصثَندحا: وثَندِر، قَاالحضو النا:  أَبثَندحةُ، عبعاٍد شمح ن)ح  (

 شيبانُ، كُلُّهم عن حدثَنا:  أَبو نعيٍم، قَالَحدثَنا: وحدثَنا أَبو صاِلٍح، وراق أَِبي نعيٍم، قَالَ
اُء ِإذَا السم{رأَيت أَبا هريرةَ يسجد ِفي : يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، عن أَِبي سلَمةَ، قَالَ

قَّتش1سورة االنشقاق آية [}ان [ ةَ، فَقَالَ: فَقُلْتريرا ها أَبا يِفيه تدجس اكأَر : أَر لَم لَو
 ِبيالن�دجأَس ا لَمِفيه دجس  .  

نس بن  يوحدثَنا:  حدثَنا عباس الدوِري، والْحاِرثُ بن أَِبي أُسامةَ، قَاال1606
 اللَّيثُ حدثَنا:  يحيى بن ِإسحاق، قَاالحدثَنا: وحدثَنا ابن الْجنيِد الدقَّاق، قَال)  ح(محمٍد

 بن سعٍد، عن يِزيد بِن أَِبي حِبيٍب، عن صفْوانَ بِن سلَيٍم، عِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ
 ِبيِفي �الن دجس }قَّتشاُء انمِإذَا الس{] 1سورة االنشقاق آية [  و} كبِم رأْ ِباساقْر

لَق1سورة العلق آية [}الَِّذي خ .[   
   

  بيانُ حظِْر التصِفيِق ِفي الصالِة ِللرجاِل، وِإباحِتِه ِللنساِء، 
واملصلي وحده إذا نابته يف صالته نائبة يريد ا أن يعلم وإباحة التسبيح فيها للمأموم 

غريه، وإباحة االلتفات لإلمام وغرية ليقف عليها فيعمل فيها ما جيب عليه، وإباحة انصرافه 
قهقرى إذا صلي بعض الصالة إذا علم بدخول من هو أحق باإلمامة منه، والدليل علي إباحة 

 يقدمه فيصلي، وإباحة ختلل الصفوف للداخل بعد تقدم املأموم إذا انصرف اإلمام وإن مل
  دخول الناس يف الصالة حيت ينتهي إيل مكانه الذي جيب أن يقدم فيه
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:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، وسعدانُ بن نصٍر، وشعيب بن عمٍرو الدمشِقي، قَالُوا1607
وقَع بين اَألوِس، : عن أَِبي حاِزٍم، عن سهِل بِن سعٍد الساِعِدي، قَالَ سفْيانُ بن عيينةَ، حدثَنا

 ِبيالن ا، فَأُِتيضعب مهضعلَ باونى تتح ِج كَالمرزالْخو� مهدِعن سبتفَاح ماهفَأَت ،ِبرفَأُخ 
مقَدتو ،أَقَامفَأَذَّنَ ِباللٌ و ِبياَء النفَج ،اسالن مؤكٍْر يو بأَب � اسلَّلَ النخفَت ِجيِئِه ذَِلكم ِمن 

، فَأَشار �حتى انتهى ِإلَى الصف الَِّذي يِلي أَبا بكٍْر، فَالْتفَت أَبو بكٍْر، فَِإذَا هو ِبرسوِل اللَِّه 
 ِبيِه النِإلَي�أَِن اثْب  مقَدتى، وقَرالْقَه كَصناِء ومِإلَى الس هأْسكٍْر رو بأَب فَعفَر ،ككَانم ت
يا أَبا بكٍْر ما منعك أَنْ تثْبت مكَانك؟ :  فَصلَّى ِبالناِس، فَلَما قَضى الصالةَ قَالَ�رسولُ اللَِّه 

، زاد عِلي ِبِإسناِدِه عِن النِبي � ابن أَِبي قُحافَةَ بين يدي رسوِل اللَِّه ما كَانَ اللَّه ِليرى: قَالَ
وقَالَ سعدانُ : سبحانَ اللَِّه، وقَالَ: التصِفيق ِللنساِء، من نابه شيٌء ِمن صالِتِه فَلْيقُلْ: ، قَالَ�

ما لَكُم ِحني نابكُم شيٌء ِمن صالِتكُم صفَّقْتم، ِإنما هذَا ِللنساِء، من : �ي قَالَ النِب: ِبِإسناِدِه
  . سبحانَ اللَِّه : نابه شيٌء ِمن صالِتِه فَلْيقُلْ

)  ح(كًا حدثَه ابن وهٍب، أَنَّ ماِلحدثَنا:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1608َ
 الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن أَِبي حاِزٍم، عن سهِل بِن سعٍد، حدثَنا: وحدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ، قَالَ

ِه، فَقَالَ  ذَهب ِإلَى بِني عمِرو بِن عوٍف ِليصِلح بينهم، وذَكَر الْحِديثَ ِبطُوِل�أَنّ رسولَ اللَِّه 
، ما ِلي رأَيتكُم أَكْثَرتم �ما كَانَ البِن أَِبي قُحافَةَ أَنْ يصلِّي بين يدي رسوِل اللَِّه : أَبو بكٍْر

صا التمِه، فَِإنِإلَي ِفتالْت حبِإذَا س هفَِإن ،حبسالِتِه فَلْيِفي ص هابن نم ِفيحصاِءالتسِللن ِفيح .  
 سفْيانُ، عن أَِبي حاِزٍم، عن سهِل بِن حدثَنا:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1609َ

 ِبيِن النٍد، ععقُلْ:  قَالَ�سالِتِه فَلْيٌء ِفي صيش هابن نِلل: م ِفيقصا التمانَ اللَِّه، ِإنحباِء، سسن
  . والتسِبيح ِللرجاِل
 حدثَنا:  ِإسحاق بن ِهشاٍم التمار، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو ِإبراِهيم الزهِري، قَال1610َ

: هِل بِن سعٍد، قَالَحدثَِني أَبو حاِزٍم، عن س: حماد بن زيٍد، عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، قَالَ
 ِبيالن لَغَ ذَِلكٍف، فَبوِن عِرو بمِني عالٌ ِفي بكَانَ ِقت� ،مهنيب ِلحصي ماهأَت ثُم ،رلَّى الظُّهفَص 

مقَالَ ِللْقَوِديثَ، والْح ذَكَرو :ِح الربسٌء فَلْييش الِتكُمص ِمن كُماباُءِإذَا نسفِِّق النصيالُ، وج .  
:  محمد بن عبِد اللَِّه بِن بِزيٍع، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الْحسن بن اللَّيِث الراِزي، قَال1611َ

:  سهِل بِن سعٍد، قَالَ عبيد اللَِّه بن عمر، عن أَِبي حاِزٍم، عنحدثَنا:  عبد اَألعلَى، قَالَحدثَنا
 ِبيالن طَلَقان�ادزٍف، ووِن عِرو بمِني عب نيب ِلحصولُ اللَِّه :  يساَء رفَج� قرفَخ ،



com.wordpress.masgunku.www  
 

376 

با الدثَندى، حقَرالْقَه عجكٍْر را بِفيِه أَنَّ أَبِم، وقَدالْم فِفي الص ى قَامتح فُوفقَالَالص ،ِري :
  . أنبا معمر، عن أَِبي حاِزٍم ِبِمثِْلِه ِبطُوِلِه: أنبا عبد الرزاِق، قَالَ

حدثَنا الْماِجشونُ، ِكالهما أَنَّ ماِلك بن أَنٍس حدثَهما، :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال1612َ
:  بِن محمِد بِن عمِرو بِن حزٍم، عن أَِبيِه، عن عمِرو بِن سلَيٍم، قَالَعن عبِد اللَِّه بِن أَِبي بكِْر

يا رسولَ اللَِّه، كَيف نصلِّي علَيك؟ قَالَ رسولُ اللَِّه : أَخبرِني أَبو حميٍد الساِعِدي، أَنهم قَالُوا
محمٍد وعلَى أَزواِجِه وذُريِتِه كَما صلَّيت علَى آِل ِإبراِهيم، اللَّهم صلِّ علَى : قُولُوا: �

ِجيدم ِميدح كِإن اِهيمرلَى آِل ِإبع كْتارا بِتِه، كَميذُراِجِه ووأَزٍد ومحلَى مع اِركبو .  
 محمد بن حدثَنا:  ابن أَِبي مريم، قَالَثَناحد:  حدثَنا محمد بن يحيى، قَال1613َ

 الْعالُء بن عبِد حدثَنا:  سلَيمانُ بن ِبالٍل، قَاالحدثَنا: جعفٍَر، وحدثَنا يحيى بن صاِلٍح، قَالَ
من صلَّى علَي : �قَالَ رسولُ اللَِّه : قَالَالرحمِن بِن يعقُوب، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، 

  . واِحدةً صلَّى اللَّه علَيِه عشرا
بيانُ الدعاِء الَِّذي يدعو ِبِه الْمصلِّي بعد فَراِغِه ِمن التشهِد قَبلَ السالم، واجياب التعوذ من 

  أربعة أشياء يف التشهد األخري
 يوسف بن حدثَنا:  يحيى بن حسانَ، قَالَحدثَنا: نا بحر بن نصٍر، قَالَ حدث1614َ

يعقُوب الْماِجشونُ، عن أَِبيِه، عِن اَألعرِج، عن عبيِد اللَِّه بِن أَِبي راِفٍع، عن عِلي بِن أَِبي 
اللَّهم اغِْفر ِلي ما : ِمن آِخِر ما يقُولُ بين التشهِد والتسِليِم كَانَ �طَاِلٍب، أَنّ رسولَ اللَِّه 

 تأَنو مقَدالْم تي، أَنِبِه ِمن لَمأَع تا أَنمو ،تلَنا أَعمو تررا أَسمو ،ترا أَخمو تمقَد
تِإال أَن ال ِإلَه ،رخؤالْم .  

1615قَالَ ح ،وِريالد اسبا عثَنا: دثَندٍد، قَالَحعِن سب اِهيمرِإب نب قُوبعا:  يثَندح 
سِمعت : أَخبرِني عروةُ بن الزبيِر، أَنَّ عاِئشةَ، قَالَت: أَِبي، عن صاِلٍح، عِن ابِن ِشهاٍب، قَالَ

  . يذُ ِفي صالِتِه ِمن ِفتنِة الدجاِل يستِع�رسولَ اللَِّه 
:  اَألوزاِعي، قَالَحدثَنا: أَخبرِني أَِبي، قَالَ:  أَخبرنا الْعباس بن الْوِليِد، قَال1616َ

: عت أَبا هريرةَ، يقُولُسِم: حدثَِني محمد بن أَِبي عاِئشةَ، قَالَ: حدثَِني حسانُ بن عِطيةَ، قَالَ
ِمن عذَاِب جهنم، : ِإذَا فَرغَ أَحدكُم ِمن التشهِد فَلْيتعوذْ ِباللَِّه ِمن أَربٍع: �قَالَ رسولُ اللَِّه 

جِسيِح الدِة الْمنِفت رشاِت، ومالْما ويحِة الْمنِفتِر، وذَاِب الْقَبعاِلو .  
:  اَألوزاِعي، قَالَحدثَنا: حدثَِني أَِبي، قَالَ:  أَخبرِني الْعباس بن الْوِليِد، قَال1617َ
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سِمعت أَبا : حدثَِني أَبو سلَمةَ بن عبِد الرحمِن، قَالَ: حدثَِني يحيى بن أَِبي كَِثٍري، قَالَ
تعوذُوا ِباللَِّه ِمن عذَاِب الناِر، وعذَاِب الْقَبِر، ومن ِفتنِة : �قَالَ رسولُ اللَِّه : هريرةَ، يقُولُ

  . الْمحيا والْمماِت، ومن شر الْمِسيِح الدجاِل 
وحدثَنا )  ح( ِهشامثَناحد:  أَبو داود، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال1618َ
 شيبانُ، حدثَنا:  الْحسن بن موسى اَألشيب، وعبيد اللَِّه بن موسى، قَاالحدثَنا: أَبو أُميةَ، قَالَ

ةَ، أَنّ رريرأَِبي ه نةَ، علَمأَِبي س نِن أَِبي كَِثٍري، عى بيحي نا عمولَ اللَِّه ِكالهكَانَ �س ،
 هارونُ بن حدثَنا: اللَّهم ِإني أَعوذُ ِبك، فَذَكَر ِمثْلَه، حدثَنا عباس الدوِري، قَالَ: يقُولُ

 أَِبي سلَمةَ، عن  يحيى بن أَِبي كَِثٍري، عنحدثَنا:  عِلي بن الْمبارِك، قَالَحدثَنا: ِإسماِعيلَ، قَالَ
اللَّهم ِإني أَعوذُ ِبك، فَذَكَر : ، كَانَ يقُولُ ِفي دبِر كُلِّ صالٍة�أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 

ِمثْلَه .  
ا أَبو عبيِد وحدثَن)  ح( عثْمانُ بن عمرحدثَنا:  حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، قَال1619َ

ا قَالَتهةَ، أَناِئشع نةَ، عورع ناٍب، عِن ِشهِن ابع ،سوني نا عمِه، ِكالهمع ناللَِّه، ع :
ي هلْ شعرِت أَنكُم تفْتنونَ ِف:  وِعنِدي امرأَةٌ ِمن الْيهوِد، وِهي تقُولُ�دخلَ علَي رسولُ اللَِّه 

 يستِعيذُ بعد ِمن عذَاِب �ثُم سِمعت رسولَ اللَِّه : الْقُبوِر؟ وذَكَر الْحِديثَ، قَالَت عاِئشةُ
  . الْقَبِر

أنبا أَبو الْيماِن، :  حدثَنا محمد بن ِإسحاق الصغاِني، وأَبو أُميةَ الطَّرسوِسي، قَاال1620
 �أَخبرِني عروةُ بن الزبيِر، أَنَّ عاِئشةَ أَخبرته، أَنّ النِبي : أنبا شعيب، عِن الزهِري، قَالَ: لَقَا

اللَّهم ِإني أَعوذُ ِبك ِمن عذَاِب الْقَبِر، وأَعوذُ ِبك ِمن ِفتنِة الْمِسيِح : كَانَ يدعو ِفي الصالِة
الدجاِل، وأَعوذُ ِبك ِمن ِفتنِة الْمحيا والْمماِت، اللَّهم ِإني أَعوذُ ِبك ِمن الْمأْثَِم والْمغرِم، 

قَاِئلٌ: قَالَت ولَ اللَِّه؟ فَقَالَ: فَقَالَ لَهسا رِم يرغالْم ِعيذُ ِمنتسا تم ا أَكْثَرلَ ِإذَ: مجِإنَّ الر ا غَِرم
  . حدثَ فَكَذَب، ووعد فَأَخلَف، هذَا لَفْظُ الصغاِني وهو أَتمهما حِديثًا

  بيانُ التسِليمتيِن ِعند الْفَراِغ ِمن التشهِد
 سلَيمانُ بن حدثَنا: الُوا حدثَنا حمدانُ بن الْجنيِد، والصغاِني، وعباس الدوِري، ق1621َ

 ِإبراِهيم بن سعٍد، عن عبِد اللَِّه بِن جعفَِر بِن عبِد الرحمِن بِن حدثَنا: داود الْهاِشِمي، قَالَ
اجتمعت أَنا، : اٍص، قَالَالِْمسوِر بِن مخرمةَ، عن ِإسماِعيلَ بِن محمِد بِن سعِد بِن أَِبي وقَّ

 اقحأَِبي ِإس نا ابفتذاكرنا تسليمة واحدة، فقال الزهري تسليمة واحدة، فقلت أَن ،ِريهالزو
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 كَانَ �أَحدثَ ِبها علَيك، حدثَِني عاِمر بن سعِد بِن أَِبي وقَّاٍص، عن أَِبيِه، أَنّ رسولَ اللَِّه 
  . م عن يِميِنِه وعن يساِرِهيسلِّ

 عبد اللَِّه بن جعفٍَر، حدثَنا:  منصور بن سلَمةَ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1622َ
ِن أَِبي وِد بعس نٍد، ععِن ساِمِر بع نٍد، ععِن سِد بمحِن ماِعيلَ بمِإس نولَ عسقَّاٍص، أن ر

 كَانَ يسلِّم عن يِميِنِه حتى يرى أَو يرى بياض خدِه، وعن يساِرِه حتى يرى، أَو يرى �اللَِّه 
  . بياض خدِه
 اللَِّه بن جعفٍَر  عبدحدثَنا:  خاِلد بن مخلٍَد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا السلَِمي، قَال1623َ

 ِبياِدِه، كَانَ الننى �ِبِإستاِرِه حسي نع لِّمسي ِه، ثُمدخ اضيى برى يتِميِنِه حي نع لِّمسي 
  . يرى بياض خدِه
 الْعِزيِز بن محمٍد، عن  عبدحدثَنا:  أَبو مروانَ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَِبي، قَال1624َ

: عمِرو بِن يحيى الْماِزِني، عن محمِد بِن يحيى بِن حبانَ، عن عمِه واِسِع بِن حبانَ، قَالَ
 التكِْبري كُلَّما  كَيف كَانت؟ فَذَكَر�قُلْت ِلعبِد اللَِّه بِن زيٍد أَخِبرِني عن صالِة رسوِل اللَِّه 

 نع كُملَيع المِميِنِه، السي نةَ اللَِّه عمحرو كُملَيع المالس ذَكَرو ،هفَعا ركُلَّمو هأْسر عضو
  . يساِرِه

طَّانُ، عن شعبةَ،  يحيى بن سِعيٍد الْقَحدثَنا:  أَخبرنا عبد الرحمِن بن ِبشٍر، قَال1625َ
كَانَ ِبمكَّةَ أَِمري فَكَانَ يسلِّم تسِليمتيِن، فَقَالَ : عِن الْحكَِم، عن مجاِهٍد، عن أَِبي معمٍر، قَالَ

نا محمد بن  يسلِّم تسِليمتيِن، حدثَ�أَنى عِلقَها كَانَ رسولُ اللَِّه : عبد اللَِّه بن مسعوٍد
 يِزيد بن زريٍع، عن شعبةَ ِبِمثِْل هذَا اِإلسناِد حدثَنا:  محمد بن الِْمنهاِل، قَالَحدثَناصاِلٍح، 

  .  يفْعلُ ذَِلك�وكَانَ رسولُ اللَِّه 
ير كَاِفيٍة ِفي جماعٍة ِمن تسليم التشهد حيت يسلم بيانُ الدِليِل علَى أَنَّ التسِليمةَ الْواِحدةَ غَ

  تسليمتني، والدليل علي إباحة تسليمة الواحدة للمصلي وحده
 ِمسعر، حدثَنا:  وِكيع، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن أَِبي رجاٍء الِْمصيِصي، قَال1626َ

 أَشار �كُنا ِإذَا صلَّينا خلْف رسوِل اللَِّه : ِقبِطيِة، عن جاِبِر بِن سمرةَ، قَالَعن عبيِد اللَِّه بِن الْ
ما بالُ أَحِدكُم : �أَحدنا ِإلَى أَِخيِه ِبيِدِه عن يِميِنِه، وعن ِشماِلِه، فَلَما صلَّى قَالَ رسولُ اللَِّه 

ذَا كَأَنلُ هفْعقُولَ يأَنْ ي كُمدكِْفي أَحال ي أَو كُمدكِْفي أَحا يمٍس، ِإنمِل شيخ ابا أَذْنه
هكَذَا ووضع يِمينه علَى فَِخِذِه وأَشار ِبِإصبِعِه، ثُم سلَّم علَى أَِخيِه ِمن علي يِميِنِه ومن علي 
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  . ِشماِلِه
وحدثَنا أَبو )  ح( أَبو نعيٍمحدثَنا:  الْعباِس الْغزي، وأَبو عبيدةَ، قَاال حدثَنا أَبو1627
وحدثَنا ابن )  ح( يِزيد بن هارونَحدثَنا: وحدثَنا الدِقيِقي، قَالَ)  ح( يعلَىحدثَنا: عبيدةَ، قَالَ

 جعفَر بن عوٍن، كُلُّهم عن ِمسعٍر، عن عبيِد اللَِّه بِن قُبِطيةَ، عن جاِبِر حدثَنا: أَِبي غَرزةَ، قَالَ
السالم علَيكُم السالم علَيكُم : ، يقُولُ أَحدنا�كُنا ِإذَا صلَّينا خلْف النِبي : بِن سمرةَ، قَالَ

ا يِدينولُ اللَِّه ِبأَيساال، فَقَالَ رِشما وِمين� : ابا أَذْنهكَأَن ِديِهمونَ ِبأَيمري ماهاٍم أَرالُ أَقْوا بم
ِليسلِّم : الْخيِل الشمِس، ال يسكُن أَحدكُم ِفي الصالِة ويِشري ِبِإصبِعِه علَى فَِخِذِه، ثُم قَالَ

  . ى أَِخيِه عن يِميِنِه وعن ِشماِلِهأَحدكُم علَ
 ِمسعر، عن عبيِد اللَِّه حدثَنا:  أَبو نعيٍم، ويعلَى، قَاالحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1628َ

السالم :  ِإذَا سلَّمنا� اللَِّه كُنا نقُولُ خلْف رسوِل: بِن الِْقبِطيِة، عن جاِبِر بِن سمرةَ، قَالَ
ما : �علَيكُم، السالم علَيكُم، يِشري أَحدنا ِبيِدِه عن يِميِنِه وعن ِشماِلِه، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

مِل الشيالْخ ابا أَذْنهالِة كَأَنِفي الص ِديِهمونَ ِبأَيمري الُ الَِّذينأَنْ ب كُمدكِْفي أَحا يمِس، ِإن
  . يضع يده علَى فَِخِذِه، ثُم يسلِّم علَى يِميِنِه وعلَى يساِرِه 

 عبيد اللَِّه بن موسى، عن ِإسراِئيلَ، عِن حدثَنا:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَال1629َ
اِز، عاِت الْقَزةَ، قَالَالْفُررمِن ساِبِر بج نِد اللَِّه، عيبع ن : ِبيالن عم تلَّيا �صنلَّما ِإذَا سفَكُن 

ما شأْنكُم تِشريونَ ِبأَيِديكُم كَأَنها :  فَقَالَ�قُلْنا ِبأَيِدينا السالم علَيكُم، فَنظَر ِإلَينا رسولُ اللَِّه 
ِدِهأَذْنوِمئْ ِبيال ياِحِبِه وِإلَى ص ِفتلْتفَلْي كُمدأَح لَّمٍس، ِإذَا سمٍل شيخ اب .  

 حدثَنا:  محمد بن سِعيِد بِن ساِبٍق، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو زرعةَ الراِزي، قَال1630َ
:  الْقَزاِز، عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي عماٍر، عن جاِبِر بِن سمرةَ، قَالَعمرو بن أَِبي قَيٍس، عن فُراٍت

 فَصلَّى ِبنا، فَلَما سلَّم أَومأَ الناس ِبأَيِديِهم يِمينا وِشماال، �دخلْت أَنا وأَِبي علَى رسوِل اللَِّه 
كُم تقِْلبونَ ِبأَيِديكُم كَأَنها أَذْناب الْخيِل الشمِس، ِإذَا سلَّم أَحدكُم ما شأْن: فَأَبصرهم فَقَالَ

لُوا ذَِلكفْعي ا لَمضأَي هعلُّوا ما صاِرِه، فَلَمسلَى يع نلَى معِميِنِه ولَى يع نلَى مع لِّمسفَلْي .  
1631نب نسا الْحثَندفَّانَ، قَالَ حِن عب ِليا:  عثَندٍر، قَالَحِبش نب دمحا:  مثَندح 

انطَلَقْت ِإلَى عبِد اللَِّه بِن : سِعيد، عن قَتادةَ، عن زرارةَ بِن أَوفَى، عن سعِد بِن ِهشاٍم، قَالَ
ال أَدلُّك علَى أَعلَِم أَهِل اَألرِض، وذَكَر الْحِديثَ، قَالَ سعد أَ: عباٍس فَسأَلْته عِن الِْوتِر، فَقَالَ

كُنا نعد لَه :  فَقَالَت�يا أُم الْمؤِمِنني، أَنِبِئيِني عن ِوتِر رسوِل اللَِّه : قُلْت ِلعاِئشةَ: بن ِهشاٍم
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ِل، فَياللَّي ِمن هورطَهو اكَهلِّي ِسوصي أَ، ثُمضوتيو كوستِل فَياللَّي ِمن ثَهعباَء أَنْ يا شِفيم اللَّه ثُهعب
ِتسع ركَعاٍت ال يجِلس ِفيِهن ِإال ِعند الثَّاِمنِة، فَيدعو ربه ويصلِّي علَى نِبيِه، ثُم ينهض وال 

صي ثُم ،لِّمسي نع ،ِريبا الدثَندا، حنِمعسي ِليمست ا أَونِمعسةً يِليمست لِّمسي ةَ، ثُماِسعلِّي الت
عبِد الرزاِق، عن معمٍر، عن قَتادةَ ِبِإسناِدِه، واقْتص الْحِديثَ ِبمعنى حِديِث سِعيٍد، وروى 

تسالد امةَ، قَالَِهشادقَت نع ،اِئيا: ونِمعسةً ياِحدةً وِليمست لِّمسي ثُم .  
 ِبيلَ النقَو نيباِر الَِّتي تبلَى عقب تسليمة من التشهد، وإعالمه من خلفه �ِذكِْر اَألخع 

  تسليم يف مكانهانقضاء صالته ممن خيفي عليه فراغة من الصالة بالتكبري، وقدر قعوده بعد ال
 مروانُ بن معاِويةَ، عن عاِصٍم اَألحوِل، حدثَنا:  حدثَنا أَبو عِلي الزعفَراِني، قَال1632َ

ةَ، قَالَتاِئشع ناِرِث، عِن الْحِد اللَِّه ببع نولُ اللَِّه : عسِليِم ِإال�كَانَ رسالت دعب دقْعال ي  
  . اللَّهم أَنت السالم وِمنك السالم تبارك ذَا الْجالِل واِإلكْراِم: قَدر ما يقُولُ
 شعبةُ، عن حدثَنا:  روح بن عبادةَ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَاال1633

نِل، عواِصٍم اَألحولَ اللَِّه عسةَ، أَنّ راِئشع ناِرِث، عِن الْحِد اللَِّه ببقَالَ� ع لَّمكَانَ ِإذَا س  :
  . اللَّهم أَنت السالم وِمنك السالم تباركْت يا ذَا الْجالِل واِإلكْراِم

 سفْيانُ، حدثَنا:  الِْفرياِبي، قَالَدثَناح:  حدثَنا محمد بن ِإسحاق السجِزي، قَال1634َ
 ِبيةَ، أَنّ الناِئشع ناِرِث، عِن الْحِد اللَِّه ببع نانَ، عملَيِن ساِصِم بع نع� دعقُولُ بكَانَ ي 

لِّمسا يا: مي كْتاربت المالس كِمنو المالس تأَن ماِماللَّهاِإلكْرالِل وذَا الْج  .  
أَخبرِني :  ِبشر بن بكٍْر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا ِعيسى بن أَحمد الْبلِْخي، قَال1635َ

ثَِني حد: حدثَِني أَبو أَسماَء الرحِبي، قَالَ: حدثَِني أَبو عماٍر شداد، قَالَ: اَألوزاِعي، قَالَ
 ِإذَا أَراد أَنْ ينصِرف ِمن صالِتِه استغِفر �كَانَ رسولُ اللَِّه :  قَالَ�ثَوبانُ مولَى رسوِل اللَِّه 
  . اللَّهم أَنت السالم وِمنك السالم تباركْت يا ذَا الْجالِل واِإلكْراِم: ثَالثَ مراٍت، ثُم يقُولُ

: قَرأْنا علَى عبِد الرزاِق، عِن ابِن جريٍج، قَالَ:  حدثَنا ِإسحاق الدبِري، قَال1636َ
 كِْبِري ِحنيِت ِبالتوالص فْعأَنَّ ر ،هرباٍس أَخبع نٍد، أَنَّ اببعأَِبي م ناٍر، عِدين نو برمِني عربأَخ

لناس ِمن الْمكْتوبِة كَانَ علَى عهِد رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم، وقَالَ ابن ينصِرف ا
 أَحمد بن حدثَناكُنت أَعلَم ِإذَا انصرفُوا ِبذَِلك ِإذَا سِمعته، حدثَنا محمد بن ِإسحاق، : عباٍس

 حجاج، عِن ابِن جريٍج وهذَا الْحِديثُ، لَفْظُ حجاٍج، عِن ابِن عباٍس حدثَناِب، أَِبي الطِّي
كُنت أَعلَم ِإذَا انصرفُوا ِبذَِلك : كُلَّه، وأَما عبد الرزاِق، فَِإنه ذَكَر ابن عباٍس ِفي آِخِرِه، قَالَ
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ده، حتِمعقَالَِإذَا س ،داوو دا أَبا: ثَنثَندٍج حيرِن جِن اباِق، عزِد الربع نى، عوسم نى بيحي 
اججا قَالَ حكَم ،اٍس كُلَّهبِن عِن ابع ،اِدِه ِمثْلَهنِبِإس .  

)  ح( سفْيانُ بن عيينةَحدثَنا: اِن، قَالَ سريج بن النعمحدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال1637َ
أنبا سفْيانُ، عن عمٍرو، عن أَِبي معبٍد، :  أَحمد بن عبدةَ، قَالَحدثَنا: وحدثَنا أَبو داود، قَالَ
  . التكِْبِري ِب�كَانَ يعلَم انِقضاَء صالِة النِبي : عِن ابِن عباٍس، قَالَ

أنبا سفْيانُ، عن عمِرو بِن : أنبا الشاِفِعي، قَالَ:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَال1638َ
 �كُنت أَعِرف انِقضاَء صالِة رسوِل اللَِّه : ِديناٍر، عن أَِبي معبٍد، عِن ابِن عباٍس، قَالَ

وقَد حدثَِنيِه، : قَالَ عمرو! لَم أُحدثْكُم : فَذَكَرته َألِبي معبٍد بعد، فَقَالَ: قَالَ عمروِبالتكِْبِري، 
  . كَأَنه قَد نِسيه بعدما حدثَهم ِإياه: وكَانَ أَصدق مواِلي ابِن عباٍس قَالَ الشاِفِعي: قَالَ عمرو
أَخبرنا سفْيانُ، عن عبِد الْمِلِك، عن : أنبا الشاِفِعي، قَالَ:  حدثَنا الرِبيع، قَال1639َ

، �كَتب معاِويةُ ِإلَى الْمِغريِة اكْتب ِإلَي ِبما كَانَ رسولُ اللَِّه : وراٍد كَاِتِب الْمِغريِة، يقُولُ
ال ِإلَه ِإال اللَّه وحده ال :  كَانَ يقُولُ�ِتِه، فَكَتب ِإلَيِه أَنَّ رسولَ اللَِّه يقُولُ ِفي دبِر صال

  . ذَا الْجد: شِريك لَه، لَه الْملْك ولَه الْحمد ِإلَى قَوِلِه
 حدثَنا: عيٍر، قَالَ ماِلك بن سحدثَنا:  حدثَنا عبد الرحمِن بن ِبشٍر، قَال1640َ

أَملَى علَي الْمِغريةُ : اَألعمش، عن عبِد الْمِلِك بِن عميٍر، والْمسيب بن راِفٍع، عن وراٍد، قَالَ
ال ِإلَه ِإال اللَّه :  كَانَ ِإذَا قَضى صالته قَالَ�ِإنَّ رسولَ اللَِّه : بن شعبةَ ِكتابا ِإلَى معاِويةَ

وحده ال شِريك لَه، لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُلِّ شيٍء قَِدير، اللَّهم ال ماِنع ِلما 
 دالْج كِمن دذَا الْج فَعنال يو ،تعنا مِلم ِطيعال مو ،تطَيأَع .  

1641 ِليا عثَندقَالَ ح ،ٍب الطَّاِئيرح نا: بثَندِن حِش، عمِن اَألعةَ، عاِويعو مأَب 
 يسلِّم ِفي صالِتِه �كَانَ النِبي : الْمسيِب بِن راِفٍع، عن وراٍد مولَى الْمِغريِة، عِن الْمِغريِة، قَالَ

:  ِمثْلَه، حدثَنا محمد بن أَِبي الْمثَنى الْموِصِلي، وأَبو أُميةَ، قَاالال ِإلَه ِإال اللَّه، فَذَكَر: يقُولُ
أَخبرِني عبدةُ، أَنَّ ورادا أَخبره، أَنَّ الْمِغريةَ كَتب ِإلَى :  روح، عِن ابِن جريٍج، قَالَحدثَنا

حدثَنا :  عبيد اللَِّه بن موسى، قَالَحدثَنا: ثَ، حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَمعاِويةَ، فَذَكَر الْحِدي
وحدثَنا أَبو )  ح(أنبا ِمسعر:  يِزيد، قَالَحدثَنا: وحدثَنا الدِقيِقي، وعمار، قَاال)  ح(شيبانُ

وحدثَنا محمد بن ثَواٍب، )  ح( ِمسعرحدثَنا:  أَبو نعيٍم، قَالَحدثَنا: االعبيدةَ، وأَبو أُميةَ، قَ
 أَسباطُ بن محمٍد كُلُّهم، عن عبِد الْمِلِك بِن عميٍر، عن وراٍد حدثَنا: والْحسن بن عفَّانَ، قَاال
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  . كَتب الْمِغريةُ ِإلَى معاِويةَ، فَذَكَروا حِديثَهم ِفيِه:  شعبةَ، قَالَكَاِتِب الْمِغريِة بِن
وحدثَنا الْعباس بن )  ح( روححدثَنا:  حدثَنا محمد بن ِإبراِهيم الطَّرسوِسي، قَال1642َ
 أَبو داود، حدثَنا: وحدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ)  ح(ر عثْمانُ بن عمحدثَنا: محمٍد، قَالَ
أَنباِني :  ابن عوٍن، أَنباِني أَبو سِعيٍد، وقَالَ بعضهم، عن أَِبي سِعيٍد، قَالَحدثَنا: كُلُّهم قَالُوا

تب معاِويةُ ِإلَى الْمِغريِة بِن شعبةَ، أَِن اكْتب ِإلَي ِبشيٍء كَ: وراد كَاِتب الْمِغريِة بِن شعبةَ، قَالَ
: وأَظُنه قَالَ: ال ِإلَه ِإال اللَّه، قَالَ: كَانَ ِإذَا صلَّى فَفَرغَ قَالَ:  قَالَ�حِفظْته ِمن رسوِل اللَِّه 

 لَهو لْكالْم لَه ،لَه ِريكال ش هدحا وِلم اِنعال م ماللَّه ،ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وهو دمالْح
يقَالُ ِإنَّ أَبا : أَعطَيت، وال معِطي ِلما منعت، وال ينفَع ذَا الْجد ِمنك الْجد، قَالَ أَبو عوانةَ

أَبو سِعيٍد الشاِمي، ومعنى :  وبعض هؤالِء، قَالَسِعيٍد هذَا اسمه كَِثري، وهو رِضيع عاِئشةَ
اِحدو ِديِثِهمح .  

 ِبيِل النانُ قَويالٍة من الثناء علي اهللا تعايل�بِر كُلِّ صبِفي د   
 عبدةُ بن حدثَنا: الَ محمد بن سلَيمانَ، قَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال1643َ

كَانَ عبد اللَِّه بن الزبيِر يهلِّلُ ِفي دبِر كُلِّ : سلَيمانَ، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبي الزبيِر، قَالَ
حمد وهو علَى كُلِّ شيٍء ال ِإلَه ِإال اللَّه وحده ال شِريك لَه، لَه الْملْك ولَه الْ: صالٍة يقُولُ

 لَهلُ والْفَض لَهةُ ومعالن لَه اهِإال ِإي دبعال نو ِإال اللَّه ةَ ِإال ِباللَِّه، ال ِإلَهال قُولَ ووال حو ،قَِدير
 يهلِّلُ �كَانَ رسولُ اللَِّه :  بن الزبيِرالثَّناُء الْحسن، ولَو كَِره الْمشِركُونَ، ثُم يقُولُ عبد اللَِّه

  . ِبها دبر كُلِّ صالٍة
: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ)  ح( محمد بن ِعيسىحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود، قَال1644َ

بن ِإبراِهيم، عِن الْحجاِج بِن أَِبي عثْمانَ، عن  ِإسماِعيلُ حدثَنا:  سريج بن يونس، قَاالحدثَنا
كَانَ : سِمعت عبد اللَِّه بن الزبيِر وهو يخطُب علَى هذَا الِْمنبِر، وهو يقُولُ: أَِبي الزبيِر، قَالَ
 ِإال اللَّه وحده ال شِريك لَه، لَه الْملْك ولَه ال ِإلَه:  ِإذَا سلَّم ِفي الصالِة يقُولُ�رسولُ اللَِّه 

الْحمد وهو علَى كُلِّ شيٍء قَِدير، ال حولَ وال قُوةَ ِإال ِباللَِّه وال نعبد ِإال ِإياه أَهلَ النعمِة 
لَه ِلِصنيخم ِإال اللَّه ِن، ال ِإلَهساِء الْحالثَّنى، وِن ِعيسِد بمحونَ، لَفْظُ مالْكَاِفر كَِره لَوو ينالد 

 أَبو عمر الصنعاِني، عن موسى بِن حدثَنا:  آدم، قَالَحدثَنا: حدثَنا محمد بن عوٍف، قَالَ
بع ِمعس هأَن ،ثَهدِر حيبا الزةَ، أَنَّ أَبقْبالِةعقُولُ ِفي ِإثِْر الصي وهِر، ويبالز ناللَِّه ب د : لَّمِإذَا س

، ِمثْلَ حِديِث ِهشاِم بِن عروةَ �ِبِمثِْلِه وقَالَ ِفي آِخِرِه وكَانَ يذْكُر ذَِلك عن رسوِل اللَِّه 
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لَهالَِّذي قَب .  
1645و ،وِريالد اسبا عثَندقَالُوا ح ،ِقيِقيالداٍن، وِسن نب ِزيدا: يثَندح نونُ باره 
 يحيى بن أَِبي كَِثٍري، عن أَِبي سلَمةَ، عن أَِبي حدثَنا:  عِلي بن الْمبارِك، قَالَحدثَناِإسماِعيلَ، 

اللَّهم ِإني أَعوذُ ِبك ِمن عذَاِب :  دبِر كُلِّ صالٍة، كَانَ يقُولُ ِفي�هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
  . الناِر، وعذَاِب الْقَبِر، ومن ِفتنِة الْمحيا والْمماِت، ومن شر الْمِسيِح الدجاِل

  ٍة، وثَواِبِهالترِغيب ِفي التسِبيِح والتحِميِد والتكِْبِري ِفي دبِر كُلِّ صال
:  عبد الصمِد بن النعماِن، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن عِلي بِن داود، قَال1646َ

 حمزةُ الزيات، عِن الْحكَِم، عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي لَيلَى، عن كَعِب بِن عجرةَ، عن حدثَنا
معقِّبات ال يِخيب قَاِئلُهن، أَو فَاِعلُهن، ثَالثٌ وثَالِثني تسِبيحةً، وثَالثٌ :  قَالَ�رسوِل اللَِّه 

   . وثَالِثني تحِميدةً، وأَربع وثَالِثني تكِْبريةً ِفي دبِر كُلِّ صالٍة، رواه أَبو أَحمد الزبيِري، ِبِمثِْلِه
 حدثَنا:  أَسباطُ بن محمٍد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا اَألحمِسي، وعِلي بن حرٍب، قَاال1647

: �قَالَ النِبي : عمرو بن قَيٍس، عِن الْحكَِم، عِن ابِن أَِبي لَيلَى، عن كَعِب بِن عجرةَ، قَالَ
ِفي د اتقِّبعثَالثًا م هدمحيو ،ثَالِثنيثَالثًا و حبسي ،نفَاِعلُه أَو ،نقَاِئلُه ِخيبالٍة ال يِر كُلِّ صب

ثَالِثنيا وعبأَر ركَبيو ،ثَالِثنيو .  
بن الْجنيِد، وحدثَنا ا)  ح( شعيب بن حرٍبحدثَنا:  حدثَنا ابن أَِبي رجاٍء، قَال1648َ

 الْحكَم بن عتيبةَ، حدثَنا:  ماِلك بن ِمغوٍل، قَالَحدثَنا:  أَبو أَحمد الزبيِري، قَالَحدثَنا: قَالَ
معقِّبات ال : �قَالَ رسولُ اللَِّه : عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي لَيلَى، عن كَعِب بِن عجرةَ، قَالَ

يِخيب قَاِئلُهن، أَو فَاِعلُهن، يسبح اللَّه ِفي دبِر كُلِّ صالٍة مكْتوبٍة ثَالثًا وثَالِثني تسِبيحةً، ثَالثًا 
ص ِرييبالز دمو أَحةً، كَذَا قَالَ أَبكِْبريثَالثُونَ تو عبأَرةً، وِميدحت ثَالِثنيٍةووبكْتالٍة م .  

 يحيى بن حدثَنا:  حدثَنا ِعمرانُ بن بكَّاٍر الِْحمِصي، ومحمد بن صاِلٍح، قَاال1649
قُِرئ علَى ماِلٍك وأَنا أَسمع، عن أَِبي عبيٍد مولَى سلَيمانَ بِن عبِد الْمِلِك، عن : صاِلٍح، قَالَ

ع ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نع ،ِزيدِن يقَالَ�طَاِء ب  : ،ثَالِثنيالٍة ثَالثًا وكُلِّ ص ربد حبس نم
ه وكَبر ثَالثًا وثَالِثني، وحِمد ثَالثًا وثَالِثني، وختم الِْمائَةَ ِبال ِإلَه ِإال اللَّه وحده ال شِريك لَه، لَ

الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُلِّ شيٍء قَِدير، غُِفرت ذُنوبه ولَو كَانت ِمثْلَ زبِد الْبحِر، 
 ناحدثَ:  سريج بن النعماِن، وسلَيمانُ بن داود الزهراِني، قَاالحدثَنا: حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ

فُلَيح بن سلَيمانَ، عن سهيِل بِن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبي عبيٍد، عن عطَاِء بِن يِزيد، عن أَِبي 
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  .  ِبِمثِْلِه�قَالَ رسولُ اللَِّه : هريرةَ، قَالَ
 سفْيانُ، عن منصوٍر، حدثَنا: قَالَ قَِبيصةُ، حدثَنا:  حدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، قَال1650َ

قَالَ رسولُ : عِن الْحكَِم بِن عتيبةَ، عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي لَيلَى، عن كَعِب بِن عجرةَ، قَالَ
بر كُلِّ صالٍة مكْتوبٍة ثَالثًا معقِّبات ال يِخيب قَاِئلُهن، أَو فَاِعلُهن، يسبح اللَّه د: �اللَِّه 

ثَالِثنيا وعبأَر ركَبيو ،ثَالِثنيثَالثًا و هدمحيةً، ورم ثَالِثنيو .  
)  ح( الْمعتِمرحدثَنا:  عاِصم بن النضِر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا فَضلَك الراِزي، قَال1651َ

ثَندحقَالَو ،ِقيشمةَ الدعرو زا: ا أَبثَندِد اللَِّه، قَالَحبع نب اروا:  سثَندا حمِكاله ،ِمرتعالْم 
جاَء :  عبيد اللَِّه، يعِني ابن عمر، عن سمي، عن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبي هريرةَ، قَالَحدثَنا: قَاال
ذَهب أَهلُ الدثُوِر ِبالدرجاِت الْعلَى، والنِعيِم الْمِقيِم، : ، فَقَالُوا�فُقَراُء ِإلَى رسوِل اللَِّه الْ

يصلُّونَ كَما نصلِّي ويصومونَ كَما نصوم، ولَهم فُضولُ أَمواٍل يحجونَ ويعتِمرونَ 
أَال أَدلُّكُم علَى أَمٍر ِإذَا أَخذْتم ِبِه أَدركْتم من سبقَكُم، ولَم : ونَ، فَقَالَويجاِهدونَ ويتصدقُ

 ،ِلكُممِملَ ِبِمثِْل عع دِه ِإال أَحيانرظَه نيب متأَن نم ريخ متكُنو ،كُمدعب دأَح ِركْكُمدي
: ، وتكَبرونَ خلْف كُلِّ صالٍة ثَالثًا وثَالِثني، فَاختلَفْنا بيننا، فَقَالَ بعضناتسبحونَ، وتحمدونَ

: فَرجعت ِإلَيِه فَقَالَ: يسبح ثَالثًا وثَالِثني، ويحمد ثَالثًا وثَالِثني، ويكَبر أَربعا وثَالِثني، قَالَ
سبحانَ اللَِّه، والْحمد ِللَِّه، وال ِإلَه ِإال اللَّه، واللَّه أَكْبر، حتى يكُونَ : قُولُ ي�رسولُ اللَِّه 

  . ِمنهن كُلُّهن ثَالثٌ وثَالِثونَ
يثُ بن أنبا اللَّ:  شعيب بن اللَّيِث، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَال1652َ

سعٍد، عِن ابِن عجالنَ، عن سمي مولَى أَِبي بكٍْر، عن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبي هريرةَ، أَنَّ فُقَراَء 
ذَهب أَهلُ الدثُوِر واَألمواِل ِبالدرجاِت الْعلَى، : ، فَقَالُوا�الْمهاِجِريِن أَتوا رسولَ اللَِّه 

النِقيِم، قَالَو؟ قَالُوا: ِعيِم الْما ذَاكمو : ،ومصا نونَ كَمومصيلِّي، وصا نلُّونَ كَمصي
أَفَال أُعلِّمكُم شيئًا تدِركُونَ ِبِه من سبقَكُم : ويتصدقُونَ وال نتصدق، ويعِتقُونَ وال نعِتق، قَالَ

: من بعدكُم، وال يكُونُ أَحد أَفْضلَ ِمنكُم ِإال من صنع ِمثْلَ ما صنعتم؟ قَالُواوتسِبقُونَ ِبِه 
تسبحونَ وتكَبرونَ وتحمدونَ دبر كُلِّ صالٍة ثَالثًا وثَالِثني، وقَالَ : بلَى يا رسولَ اللَِّه، قَالَ

يمِبذَِل: س ثْتدِلي، فَقَالَفَحأَه ضعب ك :ا قَالَ لَكمِإن تِهمو : ،ثَالِثنيثَالثًا و حبست
 ،لَه ذَِلك اِلٍح، فَقُلْتِإلَى أَِبي ص تعجفَر ،ثَالِثنيثَالثًا و اللَّه ركَبتو ،ثَالِثنيثَالثًا و اللَّه دمحتو

اللَّه أَكْبر، وسبحانَ اللَِّه، واللَّه أَكْبر وسبحانَ اللَِّه، والْحمد ِللَِّه، : يقُولُ: فَأَخذَ ِبيِدي وقَالَ
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فَرجع فُقَراُء الْمهاِجِرين ِإلَى رسوِل : حتى يبلُغَ ِمن جِميِعِهم ثَالثٌ وثَالِثني، ثُم قَالَ أَبو صاِلٍح
 رسولَ اللَِّه سِمع ِإخواننا أَهلُ اَألمواِل ِبما فَعلْنا فَفَعلُوا ِمثْلَه، فَقَالَ رسولُ يا: ، فَقَالُوا�اللَِّه 
فَذَكَرت ذَِلك ِلرجاِء بِن : ذَِلك فَضلُ اللَِّه يؤِتيه من يشاُء، فَقَالَ محمد بن عجالنَ: �اللَِّه 

  . صدق سمي: ِمثِْلها، عن أَِبي صاِلٍح، وقَالَحيوةَ فَحدثَِني ِب
   

  باب ِصفَِة انِصراِف اِإلماِم بعد انِقضاِء صالِتِه 
لَهوِم قَبأْماِف الْمِصرظِْر انحو  

 حدثَنا : أَبو يحيى الِْحماِني، قَالَحدثَنا:  حدثَنا عباس الدوِري، قَال1653َ
شمقَالَ)  ح(اَألع ،اِنيغا الصثَندحا: وثَندٍرو، قَالَحمع نةُ باِويعا:  مثَندا حمةُ، ِكالهاِئدز 

ال يجعلَن أَحدكُم :  اَألعمش، عن عمارةَ، عِن اَألسوِد، عن عبِد اللَِّه، قَالَحدثَنا: قَاال
لشيطَاِن ِمن نفِْسِه جزًءا، ال يرى ِإال أَنَّ حقا علَيِه أَنْ ال ينصِرف ِإلَى عن يِميِنِه، لَقَد رأَيت ِل

  .  وِإنَّ أَكْثَر ما ينصِرف عن ِشماِلِه�رسولَ اللَِّه 
 حدثَنا: وحدثَنا الْغزي، قَالَ)  ح(ِبيصةُ قَحدثَنا:  حدثَنا السِري بن يحيى، قَال1654َ
 �كَانَ النِبي : سِمعت أَنسا، يقُولُ:  سفْيانُ الثَّوِري، عِن السدي، قَالَحدثَنا: الِْفرياِبي، قَاال

  . ينصِرف عن يِميِنِه 
، عن حدثَنا:  حجاج بن الِْمنهاِل، قَالَحدثَنا: قَالَ حدثَنا محمد بن يحيى، 1655

كَيف أَنصِرف عن يِميِني، أَو عن يساِري ِإذَا : سأَلْت أَنس بن ماِلٍك: ِإسماِعيلَ السدي، قَالَ
  . ِرف عن يِميِنِه ينص�أَما أَنا فَرأَيت رسولَ اللَِّه : صلَّيت؟ قَالَ
 حدثَنا: وحدثَنا ابن الْجنيِد، قَالَ)  ح( وِكيعحدثَنا:  حدثَنا ابن أَِبي رجاٍء، قَال1656َ

ِرييبالز دمو أَحةَ، قَالَ)  ح(أَبديبو عا أَبثَندحا: وثَندِمح نع مٍم، كُلُّهيعو نثَاِبِت  أَب نٍر، ععس
 نكُونُ عن يِميِنِه، فَيقِْبلُ علَينا �كُنا ِإذَا صلَّينا خلْف النِبي : بِن عبيٍد، عِن ابِن الْبراِء، قَالَ

  .  واِحدرب ِقِني عذَابك يوم تبعثُ ِعبادك، معنى حِديِثِهم: ِبوجِهِه فَسِمعته يقُولُ
 معاِويةُ بن عمٍرو، وحدثَنا حدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، وأَبو بكِْر بن شاذَانَ، قَاال1657

 دثَناح:  زاِئدةُ، قَالَحدثَنا:  يحيى بن أَِبي بكَيٍر، قَاالحدثَنا: الصغاِني أَيضا، وأَبو أُميةَ، قَاال
والَِّذي نفْس محمٍد يده لَو : �قَالَ رسولُ اللَِّه : الْمختار بن فُلْفٍُل، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ

رأَيت : وما رأَيت يا رسولَ اللَِّه؟ قَالَ: رأَيتم ما رأَيت لَبكَيتم كَِثريا ولَضِحكْتم قَِليال، قَالُوا
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الْجنةَ والنار، وحضهم علَى الصالِة، ونهاهم أَنْ يسِبقُوه ِإذَا كَانَ يؤمهم ِبالركُوِع والسجوِد، 
مقَالَ لَهالِة، والص اِفِه ِمنِصرلَ انِرفُوا قَبصنأَنْ يلِْف: وخ ِمناِمي وأَم ِمن اكُمي أَريِإن .  

   
  باب كَراِهيِة الصالِة ِفي الْموِضِع الَِّذي ينام ِفيِه فَال يستيِقظُ حتى يفوته وقت الصالة

 يِزيد بن حدثَنا:  الْوِليد بن الْقَاِسِم، قَالَحدثَنا:  حدثَنا حمدانُ بن الْجنيِد، قَال1658َ
 فَلَم نستيِقظْ حتى �عرسنا مع النِبي :  أَبو حاِزٍم، عن أَِبي هريرةَ، قَالَدثَناح: كَيسانَ، قَالَ

ِليأْخذْ كُلُّ رجٍل ِبرأِْس بِعِريِه، فَِإنَّ هذَا منِزلٌ ِفيِه : �طَلَعِت الشمس، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
لْنا فَدعا ِبالْماِء فَتوضأَ، ثُم ركَع ركْعتيِن وأُِقيمِت الصالةُ فَصلَّى صالةَ فَفَع: الشيطَانُ، قَالَ

  . الْغداِة
)  ح( يحيى بن سِعيٍدحدثَنا:  حدثَنا عبد الرحمِن بن محمِد بِن منصوٍر، قَال1659َ

 يِزيد حدثَنا:  يحيى بن سِعيٍد، قَالَحدثَنا:  أَحمد بن حنبٍل، قَالَحدثَنا: الَوحدثَنا أَبو أُميةَ، قَ
 فَلَم نستيِقظْ حتى طَلَعِت الشمس، �عرسنا مع رسوِل اللَِّه : بن كَيسانَ، ِبِإسناِدِه، قَالَ

خذُ كُلُّ رجٍل ِبرأِْس راِحلَِتِه، فَِإنَّ هذَا منِزلٌ حضرنا ِفيِه الشيطَانُ، يأْ: �فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
  . فَفَعلْنا، ثُم دعا ِبالْماِء فَتوضأَ، ثُم سجد سجدتيِن، ثُم أُِقيمِت الصالةُ فَصلَّى الْغداةَ: قَالَ
   

 الْمكْتوبِة ِإذَا نِسيها املسلم أَو نام عنها ِفي الساعة اليت ذكرها أو باب ِإجياِب قَضاِء صالِة
يستقيظ من غري مدافعة، وبيان اخلرب املبيح ملدافعتها، والدليل علي استعمال الواجب فيها أن 

  يصليها من غري مدافعة يف أي وقت كان
وحدثَنا عمار بن )  ح( طَلْق بن غَناٍمثَناحد:  حدثَنا محمد بن عوٍف، قَال1660َ
 أَبو نعيٍم، وأَبو الْوِليِد، حدثَنا: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ)  ح( حبانُحدثَنا: رجاٍء، قَالَ

ِلمسماِئغُ، قَالَ)  ح(والص فَرعا جثَندحا: وثَندفَّانُ،حا:  قَالُوا عثَندح نى، عيحي نب اممه 
 ِبيِن النٍس، عأَن نةَ، عادا ِإال :  قَالَ�قَتةَ لَها، ال كَفَّارها ِإذَا ذَكَرلِّهصالةً فَلْيص ِسين نم

ذَِلك .  
)  ح( الْمثَنى الْقَِصريحدثَنا: لَحدثَنا أَبو قُتيبةَ، قَا:  حدثَنا أَبو اَألزهِر، قَال1661َ

وحدثَنا )  ح( شعبةُحدثَنا:  بكْر بن بكَّاٍر، قَالَحدثَنا: وحدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ
 حدثَنا:  وأَبو أُميةَ، قَاال سِعيد بن عاِمٍر، عن سِعيٍد، وحدثَنا الصغاِنيحدثَنا: الصغاِني، قَالَ
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أنبا الْهيثَم بن جِميٍل، قَاال : وحدثَنا محمد بن عوٍف الِْحمِصي، قَالَ)  ح(سريج بن النعماِن
ها ِإذَا ذَكَرها، قَالَ من نِسي صالةً فَلْيصلِّ: �قَالَ النِبي : كُلُّهم عن قَتادةَ، عن أَنٍس، قَالَ

ادى زثَنقَظَ: الْميتلِّ ِإذَا اسصالٍة فَلْيص نع امن نم .  
1662 ،ِزيجالس داوو دا أَبثَندا حثَندٍب، قَالَحهو ناِلٍح، أنبا ابص نب دمِني :  أَحربأَخ

 ِحني قَفَلَ ِمن � الْمسيِب، عن أَِبي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَِّه يونس، عِن ابِن ِشهاٍب، عِن ابِن
: اكْْأل لَنا اللَّيلَ، قَالَ: غَزوِة خيبر فَسار لَيلَته حتى ِإذَا أَدركَه الْكَرى عرس، وقَالَ ِلِبالٍل

 وال ِباللٌ وال أَحد ِمن أَصحاِبِه �راِحلَِتِه، فَلَم يستيِقِظ النِبي فَغلَبت ِبالال عيناه مستسِند ِإلَى 
: ، فَقَالَ� أَولَهم اسِتيقَاظًا، فَفَِزع رسولُ اللَِّه �حتى ضربتهم الشمس، وكَانَ رسولُ اللَِّه 

أَخذَ ِبنفِْسك ِبأَِبي أَنت وأُمي يا رسولَ اللَِّه، فَاقْتادوا قَد أَخذَ ِبنفِْسي الَِّذي : يا ِباللُ، قَالَ
 ِبيأَ النضوت ئًا، ثُميش ماِحلَهوا �رفَلَم حبالص لَّى ِبِهمالةَ، فَصالص ِبِهم ِبالال فَأَقَام رأَمو 

أَِقِم الصالةَ {: صلِّها ِإذَا ذَكَرها، فَِإنَّ اللَّه تعالَى قَالَمن نِسي صالةً فَلْي: قَضى الصالةَ، قَالَ
وكَانَ ابن ِشهاٍب يقْرؤها كَذَِلك، قَالَ أَحمد : ، قَالَ يونس ]14سورة طه آية [} ِلِذكِْري
  . النعاس: الْكَرى: بن صاِلٍح
 أَبانُ حدثَنا أَبو سلَمةَ الِْمنقَِري، حدثَنا: ي وأَبو أُميةَ، قَاال حدثَنا أَبو داود السجِز1663
 ،ِزيدي نابثَندةَ، قَالَحريرأَِبي ه نِب، عيسِن الْمِعيِد بس نع ،ِريهِن الزع ،رمعا :  مِبن سرع
ارتِفعوا عن هذَا : يبر وذَكَر الْحِديثَ، وقَالَ ِفي هذَا الْخبِر، قَالَ مرِجعه ِمن خ�رسولُ اللَِّه 

لَم يقُِل : فَأَمر ِبالال فَأَذَّنَ وأَقَام وصلَّى، قَالَ أَبو داود: الْمكَاِن الَِّذي أَصابتكُم ِمنه الْغفْلَةُ، قَالَ
اِعيزةَاَألذَانُ ِإال اَألووا اِإلقَامذَكَر ماقُونَ، كُلُّهالْبٍر ومعم نانُ، عأَبو ، .  

   
باب رفِْع اِإلثِْم عِن الناِئِم والناِسي ِلصالِتِه، وأَنه لَيس ِفيها تفِْريطٌ، وأن التفريط فيمن 

 عنها من الغد يترك أداء فريضة حيت يدخل وقت صالة أخري، وإجياب إعادا علي من نام
لوقتها بعد ما يقضيها عند استيقاظه، وبيان اخلرب الدال علي إباحة ترك إعادا من الغد وأنه 
يكفيه أداؤها عند انتباها من نومه، والدليل علي كراهية الصالة املكتوبة إذا بزغت الشمس 

نها أو نسيها يف ذلك حيت ترتفع، وبيان اخلرب املعارض املبيح ألداء الصالة املكتوبة اليت نام ع
الوقت، والدليل علي إباحة قضاء صالة التطوع قبل املكتوبة إذا فات وقتها، وإجازة النافلة 

  وهو يذكر صالة فائته، وأداؤها مع الفريضة الفائتة كما كان يصليها يف وقتها
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 سلْم حدثَنا: عبِد الْمِجيِد، قَالَ عبيد اللَِّه بن حدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن سِعيٍد، قَال1664َ
كُنت مع نِبي اللَِّه : سِمعت أَبا رجاٍء الْعطَاِرِدي، عن ِعمرانَ بِن حصيٍن، قَالَ: بن زريٍر، قَالَ

 عرسنا فَغلَبتنا أَعيننا حتى  ِفي مِسٍري لَه، فَأَدلَجنا لَيلَتنا حتى ِإذَا كَانَ ِفي وجِه الصبِح�
 ِمن مناِمِه ِإذَا �بزغَِت الشمس، فَكَانَ أَولُ ما اسِتيق ِمنا أَبو بكٍْر، وكُنا ال نوِقظُ نِبي اللَِّه 

 فَجعلَ يكَبر ويرفَع صوته حتى � نام حتى يستيِقظَ، ثُم استيقَظَ عمر فَقَام ِعند نِبي اللَِّه
ارتِحلُوا فَسار ِبنا : ، فَلَما رفَع رأْسه ورأَى الشمس قَد بزغَت، قَالَ�استيقَظَ رسولُ اللَِّه 

 ِمن الْقَوِم لَم يصلِّ معنا، فَلَما حتى ِإذَا ابيضِت الشمس نزلَ فَصلَّى ِبنا الْغداةَ، فَاعتزلَ رجلٌ
يا نِبي اللَِّه أَصابتِني : يا فُالنُ، ما منعك أَنْ تصلِّي معنا؟ قَالَ: �انصرف، قَالَ لَه رسولُ اللَِّه 
 عجلَِني ِفي ركٍْب بين يديِه نطْلُب  فَتيمم ِبالصِعيِد فَصلَّى، ثُم�جنابةٌ فَأَمره رسولُ اللَِّه 
  . الْماَء، وذَكَر الْحِديثَ 

)  ح( أَبو الْوِليِدحدثَنا:  حدثَنا أَبو اَألحوِص، صاِحبنا ِإسماِعيلُ بن ِإبراِهيم، قَال1665َ
يحِن يب وبأَي نب دمحم ِإلَي با كَتِفيمطِِّه، قَالَوٍس ِبخيرِن ضا: ى بثَندِليِد، قَالَحو الْوأَب  :

 ِعمرانُ بن حصيٍن، أَنه كَانَ مع حدثَنا: سِمعت أَبا رجاٍء، قَالَ:  سلْم بن زريٍر، قَالَحدثَنا
نَ ِفي وجِه الصبِح عرسوا، فَغلَبتهم أَعينهم، حتى ، أَدلَجوا لَيلَتهم حتى ِإذَا كَا�رسوِل اللَِّه 

 �ارتفَعِت الشمس، وكَانَ أَولُ مِن استيقَظَ ِمن مناِمِه أَبو بكٍْر، وكَانَ ال يوِقظُ رسولَ اللَِّه 
ِه، فَجعلَ يكَبر ويرفَع صوته، حتى استيقَظَ النِبي ِمن مناِمِه، حتى استيقَظَ عمر فَقَعد ِعند رأِْس

ارتِحلُوا، فَسار ِبنا حتى ابيضِت الشمس : ، فَلَما استيقَظَ فَرأَى الشمس قَد بزغَت، قَالَ�
يا فُالنُ، ما : وِم لَم يصلِّ معنا، فَلَما انصرف، قَالَنزلَ فَصلَّى ِبنا الْغداةَ، فَاعتزلَ رجلٌ ِمن الْقَ

ثُم : يا رسولَ اللَِّه أَصابتِني جنابةٌ، فَأَمره أَنْ يتيمم ِبالصِعيِد، قَالَ: منعك أَنْ تصلِّي معنا؟، قَالَ
ٍب بين يديِه أَطْلُب الْماَء، وقَد عِطشنا عطَشا شِديدا،  ِفي ركْ�صلَّى، وعِجلَِني رسولُ اللَِّه 

: أَين الْماُء؟ فَقَالَت: فَبينا نحن نِسري ِإذَا نحن ِبامرأٍَة ساِدلٍَة ِرجلَيها بين مزادتيِن، فَِقيلَ لَها
مِسريةُ يوٍم ولَيلٍَة، قُلْنا انطَِلِقي ِإلَى : ن أَهِلِك وبين الْماِء؟ قَالَتكَم بي: ِإيِهيِه ِإيِهيِه ال ماَء، قُلْنا

 ِبيالن�ولَ اللَِّه : ، فَقَالَتسا را ِبهلْنقْبتى استئًا حيا شِرهأَم ا ِمنلِّكْهمن ؟ فَلَمِبيا النمو� ،
ي حدثَتنا، غَير أَنها حدثَته أَنها مؤِتمةٌ، فَأَمر ِبمزادتيها فَمج ِفي الْعزالويِن فَحدثَته ِبِمثِْل الَِّذ

ناِحبا صلْنغَس ٍة، ثُماوِإدا ونعٍة مبا كُلَّ ِقرْألنمال وجر ِعنيبأَر ِعطَاش نحنا ونِربِن فَشياولْيا الْع
هاتوا ما ِعندكُم، فَجمع : غَير أَنا لَم نسق بِعريا ِمنها، وِهي تكَاد تنضِرج ِإلَى الْماِء، ثُم قَالَ
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ا لَم اذْهِبي فَأَطِْعِمي هذَا ِعيالَِك، واعلَِمي أَن: لَها ِمن الِْكسِر والتمِر حتى صر لَها صرةً، فَقَالَ
لَقَد لَِقيت أَسحر الناِس أَو هو نِبي كَما : فَلَما أَتت أَهلَها قَالَت: نرزأْ ِمن ماِئِك شيئًا، قَالَ

ها مؤِتمةٌ، ِإن: زعموا، فَهدى اللَّه ذَِلك الصرم ِبِتلْك الْمرأَِة فَأَسلَمت وأَسلَموا، قَالَ أَبو عوانةَ
امتانٌ أَييا ِصبِني لَهعي .  

 حدثَنا:  النضر بن شميٍل، قَالَحدثَنا:  حدثَنا ِعيسى بن أَحمد الْبلِْخي، قَال1666َ
فوةَ، قَالَ)  ح(عيو أُما أَبثَندحا: وثَندانَ، قَحرمح ناِهللا ب دبا: الَ عثَندأَِبي ح نع ،فوع 

 ِفي سفٍَر وِإنا أَسرينا �كُنا مع رسوِل اللَِّه : رجاٍء الْعطَاِرِدي، عن ِعمرانَ بِن حصيٍن، قَالَ
ةَ وقْعالْو ا ِتلْكنقَعِح وبِل قَِبيلَ الصا ِفي آِخِر اللَّيى ِإذَا كُنتلَةً حاِفِر لَيسالْم دلَى ِعنةَ أَحقْعال و

: ِمنها، فَما أَيقَظَنا ِإال حر الشمِس، وكَانَ أَولُ مِن استيقَظَ فُالنٌ، ثُم فُالنٌ، ثُم فُالنٌ قَالَ
وكَانَ رسولُ : اِبع، قَالَثُم عمر بن الْخطَّاِب الر: ويسميِهم أَبو رجاٍء ونِسيهم عوف، قَالَ

 ِإذَا نام لَم نوِقظْه حتى يكُونَ هو الْمستيِقظُ، َألنا ال ندِري ما يحدثُ لَه ِفي نوِمِه، �اللَِّه 
رفَع صوته فَكَبر و: فَلَما استيقَظَ عمر ورأَى ما أَصاب الناس وكَانَ رجال جِليدا، قَالَ

، فَلَما �فَما زالَ يكَبر ويرفَع صوته ِبالتكِْبِري حتى استيقَظَ ِلصوِتِه رسولُ اللَِّه : ِبالتكِْبِري، قَالَ
، ارتِحلُوا، ال ضير أَو ال يِضري:  شكَوا ِإلَيِه الَِّذي أَصابهم، فَقَالَ�استيقَظَ رسولُ اللَِّه 

 اِس، ثُملَّى ِبالنالِة، فَصِبالص وِدينأَ، وضووٍء فَتضا ِبوعلَ فَدزن ِعيٍد، ثُمب رغَي ارلَ فَسحتفَار
ا ِمن فَكَانَ الْمسِلمونَ بعد يِغريونَ علَى من حولَه: ذَكَر الْحِديثَ ِبنحِوِه، وقَالَ ِفي آِخِرِه

فَقَالَت يوما ِلقَوِمها، ما أَدِري ِبأَنَّ هؤالِء : الْمشِرِكني، وال يِصيبونَ الصرم الَِّذي ِهي ِفيِه، قَالَ
الْقَوم علَى عمٍد يدعونكُم هلْ لَكُم ِفي اِإلسالِم؟ فَطَاوعوها فَجاُءوا جِميعا فَدخلُوا ِفي 

  . ِماِإلسال
 أَبو النضِرهاِشم بن الْقَاِسِم، ويحيى بن أَِبي بكَيٍر، حدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1667َ

،  سلَيمانُ بن الْمِغريِة، عن ثَاِبٍت الْبناِني، عن عبِد اللَِّه بِن رباٍح، عن أَِبي قَتادةَحدثَنا: قَاال
ِإنكُم تِسريونَ عِشيتكُم هِذِه ولَيلَتكُم وتأْتونَ الْماَء :  الْعِشيةَ فَقَالَ�وخطَبنا رسولُ اللَِّه : قَالَ

ِب فَانطَلَق الناس ال يلِْوي بعضهم علَى بعٍض فَِإني َألِسري ِإلَى جن: ِإنْ شاَء اللَّه غَدا، قَالَ
، فَمالَ علَى راِحلَِتِه، فَدعمته حتى � حتى ابهار اللَّيلُ، نعس رسولُ اللَِّه �رسوِل اللَِّه 

لَ أَسندته ِمن غَيِر أَنْ أُوِقظَه، فَاعتدلَ علَى راِحلَِتِه، ثُم ِسرنا حتى ِإذَا تهور اللَّيلُ فَنعس فَما
علَى راِحلَِتِه ميلَةً أُخرى فَدعمته ِمن غَيِر أَنْ أُوِقظَه، فَاعتدلَ علَى راِحلَِتِه، ثُم ِسرنا حتى ِإذَا 
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 فَدعمته كَانَ ِمن آِخِر السحِر مالَ ميلَةً ِهي أَشد ِمن الْميلَتيِن اُألولَييِن، حتى كَاد أَنْ ينجِفلَ
ما : متى كَانَ هذَا مِسريك ِمني؟، قُلْت: أَبو قَتادةَ فَقَالَ: من هذَا؟ فَقُلْت: فَرفَع رأْسه فَقَالَ

ترانا أَ: حِفظَك اللَّه ِبما حِفظْت ِبِه نِبيه، ثُم قَالَ: زالَ هذَا مِسِريي ِمنك منذُ اللَّيلَةَ، فَقَالَ
هذَا راِكب، ثُم : قُلْت: نخفَى علَى الناِس؟ هال ترى ِمن أَحٍد؟ كَأَنه يِريد أَنْ يعرس، قَالَ

قُلْت : ِبيالَ النكٍْب، فَمةَ رعبا سا فَكُننعمتفَاج اِكبذَا رقَالَ�ه ،هأْسر عضِن الطَِّريِق فَوع  :
فَقَالَاح ،ا فَِزِعنينِرِه فَقُمِس ِفي ظَهمِبالش وقَظَ هيتِن اسلُ ما، فَكَانَ أَونالتا صنلَيفَظُوا ع :

اركَبوا، فَِسرنا حتى ِإذَا ارتفَعِت الشمس نزلَ، فَدعا ِبِميضاٍة كَانت مِعي وِفيها ماٌء، فَتوضأَ 
يا أَبا قَتادةَ احفَظْ ِميضاتك : �دونَ وضوِئِه، وبِقي ِفيها شيٌء ِمن ماٍء، فَقَالَ النِبي وضوًءا 

 ِبيلَّى النالِة فَصِبالص وِدين أٌ، ثُمبا نكُونُ لَهيس هِذِه، فَِإنلَّى �هص ِر، ثُملَ الْفَجِن قَبيتكْعر 
رقَالَالْفَج ٍم، ثُمولِّي كُلَّ يصا كَانَ يٍض، :  كَمعِإلَى ب ِمسها ينضعلَ بعا فَجنِكبوا، فَركَبار

 ِبيوِني؟ قَالَ: �فَقَالَ النونَ دِمسهذَا الَِّذي تا ها: ما، : قُلْننالتا ِفي صفِْريطَنولَ اللَِّه تسا ري
 ِفي أُسوةٌ ِإنه لَيس ِفي النوِم تفِْريطٌ، ولَِكن التفِْريطَ علَى من ال يصلِّي الصالةَ ما لَكُم: فَقَالَ

 دا، فَِإذَا كَانَ الْغلَه ِبهتني لِّ ِحنيصفَلْي لَ ذَِلكفَع نى، فَمرالٍة أُخص قْتِجيَء وى يتح
  . أَصبح الناس فَقَدوا نِبيهم: ما ترونَ الناس صنعوا، ثُم قَالَ: ِتها، ثُم قَالَفَلْيصلِّها ِعند وقْ
 بعدكُم لَم يكُن ِليخلِّفَكُم، وقَالَ �رسولُ اللَِّه : فَقَالَ أَبو بكٍْر، وعمر:  قَال1668َ

اسِدي: النأَي نياللَِّه ب ِبيقَالَن ،وا، قَالَ: كُمدشري رمعكٍْر، وا بوا أَبِطيعاِس : ِإنْ يا ِإلَى الننيهتفَان
يا رسولَ اللَِّه هلَكْنا عطَشا، : ِحني تعالَى النهار، وهم يقُولُونَ: ِحني حِمي كُلُّ شيٍء، أَو قَالَ

الْقَعب الصِغري، : أَطِْلقُوا ِلي ِغمِري يعِني الِْغمر: يوم، فَنزلَ، فَقَالَال هلْك علَيكُم الْ: فَقَالَ
 ِبيلَ النعاِة فَجا ِبالِْميضعدوا، فَقَالَ�وكَابا تا ِفيهم اسأَى النا رفَلَم ،ِقيِهمأَسو بصي  :
 يصب وأَسِقيِهم حتى ما بِقي غَيِري �فَجعلَ النِبي : ، قَالَأَحسنوا الْمَأل وكُلُّكُم سيروى

يا رسولَ اللَِّه ال أَشرب حتى تشرب، فَقَالَ رسولُ : اشرب، قُلْت: فَصب وقَالَ: وغَيره، قَالَ
 الْماَء، �فَأَتى النِبي : ، قَالَ�ت وشِرب النِبي فَشِرب: ِإنَّ ساِقي الْقَوِم آِخرهم، قَالَ: �اللَِّه 

ِإني لَِفي مسِجِدكُم هذَا الْجاِمِع أُحدثُ هذَا الْحِديثَ، ِإذْ قَالَ ِلي : فَقَالَ عبد اللَِّه بن رباٍح
: قُلْت: فَِإني أَحد الركَِب ِتلْك اللَّيلَةَ، قَالَانظُر أَيها الْفَتى كَيف تحدثُ : ِعمرانُ بن حصيٍن

فَأَنتم أَعلَم ِبحِديِثكُم حدِث : ِمن اَألنصاِر، قَالَ: ِممن أَنت؟ قُلْت: أَبا نجيٍد فَأَنتم أَعلَم، قَالَ
ِهدنا ِتلْك اللَّيلَةَ وما شعرت أَنَّ أَحدا ِحفْظَه كَما ش: فَحدثْت الْقَوم، فَقَالَ ِعمرانُ: الْقَوم، قَالَ
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 أَو لَهحطَّ رحأَنْ ي ادِن الطَِّريِق ِإذَا أَرِدلُ ععاِفِر يسِللْم ِغيبرلَى أَنَّ التِليلٌ عِفيِه د ،هِفظْتح
  .  وأَنَّ ساِقي الْقَوِم آِخرهم شرباينام، وكَراِهيةُ التعِريِس علَى الطَِّريِق،

حدثَِني سِعيد بن عاِمٍر الضبِعي، عن :  حدثَنا محمد بن ِإسحاق الصغاِني، قَال1669َ
نِسي صالةً فَلْيصلِّها من : �قَالَ رسولُ اللَِّه : سِعيِد بِن أَِبي عروبةَ، عن قَتادةَ، عن أَنٍس، قَالَ

  . ِإذَا ذَكَرها
 يِزيد بن حدثَنا:  عبيد اللَِّه بن عمر الْقَواِريِري، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1670َ
 عِن �سِئلَ رسولُ اللَِّه :  حجاج اَألحولُ، عن قَتادةَ، عن أَنٍس، قَالَحدثَنا: زريٍع، قَالَ

كَفَّارتها أَنْ يصلِّيها ِإذَا ذَكَرها، حدثَنا أَبو : الرجِل يرقُد عِن الصالِة أَو يغفُلُ عنها؟ قَالَ
 يِزيد بن حدثَنا: ِمنهاِل، قَالَ محمد بن الْحدثَنا: الْعباِس الْقَاِضي الِْبرِتي، وأَبو الْمثَنى، قَاال

 سِعيد بن أَِبي حدثَنا حجاج بن الْحجاِج اَألحولُ الْباِهِلي ِبِمثِْلِه، قَالَ يِزيد حدثَنا: زريٍع، قَالَ
حِديِث، عن قَتادةَ، عن أَنِس بِن  حجاج اَألحولُ ِبهذَا الْحدثَنا: عروبةَ ِبهذَا الْحِديِث، قَالَ

 ِتيقَالَ الِْبر ،اججلَ أَنْ أَلْقَى الْحقَب اِلٍك ِمنامثَندحاِل، قَالَوهالِْمن نب دمحا:  مثَندح نب ِزيدي 
 عن حجاج قبل ذاك مث مسعته منه بعد  سِعيد بن أَِبي عروبةَ ِبهذَا الْحِديِث،حدثَنا: زريٍع، قَالَ

  . ذلك، ومات يف الطاعون 
   

ِهياِت ووبكْتاِت الْملَوالص علَّى مصِن الَِّتي تناِت السلَواِب الصثَو ابركعتان قبل : ب
الفجر، وأربعا قبل الظهر، وركعتني بعدمها، وركعينت بعد صالة املغرب، وركعتني بعد 

  اء، وثواب الركعتني ال حيدث مصليهما نفسه فيهما بشيءصالة العش
)  ح( شعبةُحدثَنا:  حبانُ بن ِهالٍل ِفي آخِرين، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَال1671َ

شعبةُ، عِن النعماِن بِن ساِلٍم،  حدثَنا:  هاِشم بن الْقَاِسِم، قَالَحدثَنا: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ
سِمعت ابن أَوٍس الثَّقَِفي يحدثُ، عن عنبسةَ بِن أَِبي سفْيانَ، عن أُم حِبيبةَ زوِج النِبي : قَالَ
ٍم ِثنتي عشرةَ ركْعةً تطَوعا ما ِمن مسِلٍم يصلِّي كُلَّ يو:  يقُولُ�، أَنها سِمعت رسولَ اللَِّه �

قَالَت أُم : غَير الْفَِريضِة ِإال بِني لَه بيت ِفي الْجنِة، أَو بنى اللَّه لَه بيتا ِفي الْجنِة، زاد أَبو النضِر
  . ه، وقَالَ النعمانُ ِمثْلَهفَما بِرحت أُصلِّيِهن بعد، وقَالَ عمرو ِمثْلَ: حِبيبةَ

 ابن علَيةَ، عن داود حدثَنا:  محمد بن ِعيسى، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود، قَال1672َ
ة، عن أُم حِبيبةَ، حدثَِني النعمانُ بن ساِلٍم، عن عمِرو بِن أَوٍس، عن عنبس: بِن أَِبي ِهند، قَالَ
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ولُ اللَِّه : قَالَتسِة: �قَالَ رنِفي الْج تيب لَه ِنيةً بكْعةَ ررشع يتٍم ِثنولَّى ِفي يص نم .  
 بن داود  سلَيمانُحدثَنا:  حدثَنا الزعفَراِني، والصغاِني، وِإبراِهيم الْحرِبي، قَالُوا1673

أَنبأَ ابن ِشهاٍب، عن عطَاِء بِن يِزيد، عن حمرانَ : أَنبأَ ِإبراِهيم بن سعٍد، قَالَ: الْهاِشِمي، قَالَ
هما، ثُم أَدخلَ مولَى عثْمانَ، أَنه رأَى عثْمانَ دعا ِبِإناٍء، فَأَفْرغَ علَى كَفَّيِه ثَالثَ مراٍت فَغسلَ

يِمينه ِفي اِإلناِء فَمضمض واستنشق، ثُم غَسلَ وجهه ثَالثَ مراٍت، ويديِه ِإلَى الِْمرفَقَيِن ثَالثَ 
قَالَ رسولُ اللَِّه : لَمراٍت، ثُم مسح ِبرأِْسِه، ثُم غَسلَ ِرجلَيِه ِإلَى الْكَعبيِن ثَالثَ مراٍت، ثُم قَا

من توضأَ نحو وضوِئي هذَا، ثُم صلَّى ركْعتيِن لَم يحدثْ نفْسه ِفيِهما ِبشيٍء غُِفر لَه ما : �
  . تقَدم ِمن ذَنِبِه

   
 صلَّى اللَّه عليه وسلم بالنهار باب الصلَواِت الْخمِس السنِن الَِّتي كَانَ يصلِّي رسولُ اللَِّه

  يداوم عليها
 حدثَنا:  أَحمد بن محمِد بِن حنبٍل، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال1674َ
ِئشةَ عن صالِة رسوِل اللَِّه سأَلْت عا:  خاِلد، عن عبِد اللَِّه بِن شِقيٍق، قَالَحدثَنا: هشيم، قَالَ

�ِع، فَقَالَتطَوالت ِمن  : اِس، ثُملِّي ِبالنصفَي جرخي ِتِه، ثُميا ِفي بعبِر أَرلَ الظُّهلِّي قَبصكَانَ ي
 ،ِربغاِس الْملِّي ِبالنصكَانَ يِن، ويتكْعلِّي رصِتي فَييِإلَى ب ِجعرلِّي يصِتي فَييِإلَى ب ِجعري ثُم

ركْعتيِن، وكَانَ يصلِّي ِبِهم الِْعشاَء، ثُم يدخلُ بيِتي فَيصلِّي ركْعتيِن، وكَانَ يصلِّي ِمن اللَّيِل 
 طَِويال جاِلسا، فَِإذَا قَرأَ وهو ِتسع ركَعاٍت ِفيِهن الِْوتر، وكَانَ يصلِّي لَيال طَِويال قَاِئما ولَيال

 كَانَ ِإذَا طَلَعو ،قَاِعد وهو دجسو كَعر قَاِعد وهأَ وِإذَا قَرو ،قَاِئم وهو دجسو كَعر قَاِئم
  . الْفَجر صلَّى ركْعتيِن، ثُم يخرج فَيصلِّي ِبالناِس صالةَ الْفَجِر

 حماد بن مسعدةَ، حدثَنا: حدثَنا أَبو عبيِد اللَِّه حماد بن الْحسِن الْوراق، قَالَ 1675
 قَبلَ الظُّهِر �صلَّيت مع رسوِل اللَِّه : عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ

ِن، ويتكْعِة رعمالْج دعبِن، ويتكْعاِء رالِْعش دعبِن، ويتكْعِرِب رغالْم دعبِن، ويتكْعا رهدعب
 معاِويةُ بن حدثَنا: ركْعتيِن، فَأَما الْمغِرب والِْعشاُء والْجمعةُ فَِفي بيِتِه، حدثَنا الصغاِني، قَالَ

ما: ٍرو، قَالَعثَندِوِهححِبن ،رمِن عِد اللَِّه بيبع نةُ، عاِئدز  .  
: وحدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ)  ح( أَبو داودحدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال1676َ

 يِزيد بن هارونَ، حدثَنا: يسى الْعطَّار، قَالَوحدثَنا محمد بن ِع)  ح( ِبشر بن عمرحدثَنا
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:  شعبةُ، عن أَِبي ِإسحاق، عِن اَألسوِد، ومسروٍق، يشهدان على عائشة، قَالَتحدثَنا: قَالُوا
  .  علَي بعد الْعصِر ِإال صلَّى ركْعتيِن�ما دخلَ رسولُ اللَِّه 

1677قَالَ ح ،اِنيغا الصثَنا: دثَندٍد، قَالَحيشر نب داوا:  دثَنداِم، قَالَحوالْع نب ادبع  :
صالتاِن لَم :  سلَيمانُ، عن عبِد الرحمِن بِن اَألسوِد، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ، قَالَتحدثَنا

ا النمكْهرتي ِر : �ِبيصالْع دعِن بيتكْعرِر، ولَ الْفَجِن قَبيتكْعر .  
حدثَِني عبد الْعِزيِز بن :  عِبيدةُ بن حميٍد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الزعفَراِني، قَال1678َ
  . وف بعد الْعصِر ويصلِّي ركْعتيِنرأَيت عبد اللَِّه بن الزبيِر يطُ: رفَيٍع، قَالَ
ورأَيت عبد اللَِّه بن الزبيِر يصلِّي ركْعتيِن بعد الْعصِر، ويخِبر أَنَّ :  قَالَ عبد الْعِزيِز1679

  . هما لَم يدخلْ بيتها ِإال صال�عاِئشةَ حدثَته، أَنَّ رسولَ اللَِّه 
أَنبأَ أَنس بن ِعياٍض اللَّيِثي، عن ِهشاِم بِن :  حدثَنا محمد بن عبِد الْحكَِم، قَال1680َ

ةَ، قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورولُ اللَِّه : عسر كرا تى �متِدي حِر ِعنصالْع دعِن بيتكْعر 
  . اه اللَّهتوفَّ

 ابن جريٍج، عن حدثَنا:  مخلَد بن يِزيد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو عمر اِإلمام، قَال1681َ
ةَ، قَالَتاِئشع نٍر، عيمِن عِد بيبع نطَاٍء، عولُ اللَِّه : عسا كَانَ راِفِل �موالن ٍء ِمنيلَى شع 
  . أَشد ِمنه معاهدةً علَى الركْعتيِن أَمام الصبِح

لَم يكُن :  أَبو عاِصٍم، عِن ابِن جريٍج ِبِإسناِدِهحدثَنا:  حدثَِني عباس الدوِري، قَال1682َ
  . ِو الْفَجِر ِمن النواِفِلعلَى شيٍء أَشد معاهدةً ِمنه علَى ركْعتِي الصبِح، أَ

   
باب ِإجياِب الصالِة بين كُلِّ أَذَاٍن وِإقَامٍة، والدليل على أا على اإلباحة، وإباحة الصالة 

  النافلة قبل صالة املغرب
س، عن عبِد اللَِّه  كَهمحدثَنا: أَنبأَ روح بن عبادةَ، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال1683َ

 ِبيِن النفٍَّل، عغِن مِد اللَِّه ببع نةَ، عديرِن بِن :  قَالَ�بيكُلِّ أَذَان نيالةٌ، بِن صيكُلِّ أَذَان نيب
  . صالةٌ، بين كُلِّ أَذَانيِن صالةٌ ِلمن شاَء

أَنبأَ كَهمس، :  يِزيد بن هارونَ، قَالَحدثَنا: الَ حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، ق1684َ
بين : �قَالَ رسولُ اللَِّه : والْجريِري، عن عبِد اللَِّه بِن بريدةَ، عن عبِد اللَِّه بِن مغفٍَّل، قَالَ

الةٌ ِلمِن صيكُلِّ أَذَان نيالةٌ، بِن صياَءكُلِّ أَذَانش ن .  
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 حدثَنا:  سِعيد بن سلَيمانَ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن ِإسحاق الصغاِني، قَال1685َ
 كُنا نصلِّي الركْعتيِن:  مختار، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَحدثَنا: منصور بن أَِبي اَألسوِد، قَالَ

رآنا فَلَم يأْمر : ؟ قَالَ�رآكُم رسولُ اللَِّه : ، فَقُلْنا َألنٍس�قَبلَ الْمغِرِب ِفي حياِة رسوِل اللَِّه 
  . ولَم ينهنا

يٍل،  محمد بن فُضحدثَنا:  حدثَنا أَبو جعفٍَر محمد بن ِإسماِعيلَ اَألحمِسي، قَال1686َ
كَانَ عمر : سأَلْت أَنس بن ماِلٍك عِن الصالِة بعد الْعصِر، فَقَالَ: عِن الْمختاِر بِن فُلْفٍُل، قَالَ

 ِبيِد النهلَى علِّي عصا نكُنِر وصالْع دعِن بيتكْعلَى الرع ِربضوِب �يغُر دعِن بيتكْعر 
ِرِب، قَالَالشغالِة الْملَ صِس قَبم :ولُ اللَِّه : قُلْتسلْ كَانَ را؟ فَقَالَ�همالهكَانَ :  ص قَد

  . يرانا نصلِّيِهما، فَلَم يأْمرنا ولَم ينهنا
 عبد الْواِرِث، عن ناحدثَ:  أَبو معمٍر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الِْبرِتي الْقَاِضي، قَال1687َ

كَانَ ِإذَا أَراد الْمؤذِّنُ ِبصالِة الْمغِرِب : عبِد الْعِزيِز بِن صهيٍب، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ
ص الةَ قَدأَنَّ الص بسحفَي ِريبِجيُء الْغِن، فَييتكْعوا الركَعاِري فَرووا السردتِة ابكَثْر ِمن تلِّي

  . من يصلِّيها
بيان ثَواِب صالِة الضحى، والدليل على أا ركعتان فما فوقها، وإجياا، وبيان اخلرب 

  املعارض إلباحتها
)  ح(ِلٍم عفَّانُ بن مسحدثَنا:  حدثَنا أَبو عِلي الْحسن بن محمٍد الزعفَراِني، قَال1688َ

 حدثَنا:  مهِدي بن ميموٍن، قَالَحدثَنا:  عاِرم، قَالَحدثَنا: وحدثَنا أَبو أُميةَ الطَّرسوِسي، قَالَ
لديِلي، واِصلٌ مولَى أَِبي عيينةَ، عن يحيى بِن عِقيٍل، عن يحيى بِن يعمر، عن أَِبي اَألسوِد ا

يصِبح علَى كُلِّ سالمى ِمن أَحِدكُم صدقَةٌ، فَكُلُّ : �قَالَ رسولُ اللَِّه : عن أَِبي ذَر، قَالَ
تسِبيحٍة صدقَةٌ، وكُلُّ تهِليلٍَة صدقَةٌ، وتكِْبريٍة صدقَةٌ، وتحِميدٍة صدقَةٌ، وأَمر ِبمعروٍف صدقَةٌ، 

  . ونهي عن منكٍَر صدقَةٌ، ويجِزئ أَحدكُم ِمن ذَِلك كُلِِّه ركْعتاِن يركَعهما الضحى
وحدثَنا يونس )  ح( عبد الصمِد بن عبِد الْواِرِثحدثَنا:  حدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَال1689َ

 شعبةُ، عن عباٍس الْجريِري، عن أَِبي حدثَنا:  أَبو داود، قَاالحدثَنا: البن حِبيٍب، وعمار، قَا
الِْوتِر قَبلَ النوِم، : أَوصاِني خِليِلي ِبثَالٍث ال أَدعهن: عثْمانَ النهِدي، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

وصالةُ الضحى، والِْوتر : ِم ثَالثَِة أَياٍم ِمن كُلِّ شهٍر، قَالَ أَبو داودوركْعتِي الضحى، وِصيا
  . أَولَ اللَّيِل



com.wordpress.masgunku.www  
 

395 

 شعبةُ، حدثَنا:  عبد الصمِد بن عبِد الْواِرِث، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الداِرِمي، قَال1690َ
اِح، عيأَِبي الت نةَ، قَالَعريرأَِبي ه نانَ، عثْمأَِبي ع ن : اٍم ِمناِم ثَالثٍَة أَيِليِلي ِبِصياِني خصأَو

 املَ أَنْ أَنقَب ِترأَنْ أُوى، وحِي الضتكْعرٍر، وهكُلِّ ش .  
وحدثَنا )  ح(أن مالكا حدثَهأَنبأَ ابن وهٍب، :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1691َ

وحدثَنا الدبِري، عن )  ح(أَنبأَ ماِلك:  ِإسحاق بن ِعيسى، قَالَحدثَنا: يوسف بن مسِلٍم، قَالَ
 حدثَنا: لَد بن يِزيد، قَالَ مخحدثَنا: وحدثَنا أَبو عمر اِإلمام، قَالَ)  ح(عبِد الرزاِق، عن معمٍر

ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عورع نع ،ِريهِن الزع مٍج، كُلُّهيرج نولُ اللَِّه : ابسر حبا سةَ �محبس 
و يِحب أَنْ يعملَ ِبِه  لَيدع الْعملَ وه�الضحى قَطُّ، وِإني ُألسبحها، وِإنْ كَانَ رسولُ اللَِّه 

ِهملَيع ضفْرفَت اسا النلَ ِبهمعةَ أَنْ ييشخ .  
بيان ِإثْباِت صالِة الضحى ِمن ِفعِل رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه، وأا ركعتان وأربع فما 

  يكن يداوم عليهافوقها، وبيان اخلرب املبني أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل 
 شعبةُ، عن يِزيد بِن حدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال1692َ

ِة، قَالَتِويداذَةَ الْععم نع ،كشالر امالْقَس ِعيبالض وِر ههةَ: أَِبي اَألزاِئشع أَلْتلْ : سكَانَ ه
  . نعم، أَربع ركَعاٍت ويِزيد ما شاَء اللَّه:  يصلِّي الضحى؟ قَالَت�رسولُ اللَِّه 
 حدثَنا: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ)  ح( ِبشر بن عمرحدثَنا:  حدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَال1693َ

وحدثَنا الْبوِسي، والدبِري، عن عبِد الرزاِق، عن )  ح(أَنبأَ همام: يِزيد بن هارونَ، قَالَ
 حدثَنا:  محمد بن عبِد الرحمِن الْعالف، قَالَحدثَنا: وحدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ)  ح(معمٍر

 سِعيد، كُلُّهم عن قَتادةَ، عن معاذَةَ الْعدِويِة، عن عاِئشةَ، أَنّ ثَناحد: محمد بن سواٍء، قَالَ
 ِبيالن�اَء اللَّها شم ِزيديى، وحلِّي الضصكَانَ ي  .  

ن بن عفَّانَ، وحدثَنا الْحس)  ح( يِزيد بن هارونَحدثَنا:  حدثَنا الدِقيِقي، قَال1694َ
: قُلْت ِلعاِئشةَ:  الْجريِري، عن عبِد اللَِّه بِن شِقيٍق، قَالَحدثَنا:  أَبو أُسامةَ، قَاالحدثَنا: قَالَ

، ال، ِإال أَنْ يِجيَء ِمن مِغيِبِه، روى وِكيع:  يصلِّي الضحى؟ قَالَت�هلْ كَانَ رسولُ اللَِّه 
  . عن كَهمٍس، عن عبِد اللَِّه بِن شِقيٍق

وحدثَنا السلَِمي، )  ح( حجاج بن محمٍدحدثَنا:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال1695َ
ن مرزوٍق، وسلَيمانُ بن وحدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، وِإبراِهيم ب)  ح( عبد الرزاِقحدثَنا: قَالَ

أَخبرِني ابن ِشهاٍب، أَنَّ عبد :  ابن جريٍج، قَالَحدثَنا:  أَبو عاِصٍم، قَالُواحدثَنا: سيٍف، قَالُوا
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 وعن عمِه عبيِد اللَِّه بِن الرحمِن بن عبِد اللَِّه بِن كَعٍب حدثَه، عن أَِبيِه، عبِد اللَِّه بِن كَعٍب،
 كَانَ ال يقْدم ِمن سفٍَر ِإال نهارا ِفي الضحى، �كَعٍب، عن كَعِب بِن ماِلٍك، أَنّ رسولَ اللَِّه 

  . فَِإذَا قَِدم بدأَ ِبالْمسِجِد فَصلَّى ِفيِه ركْعتيِن ثُم جلَس ِفيِه
 الَِّتي رِويت عن أُم هاِنٍئ، عِن النِبي صلَّى اللَّه يف صالة الضحى، وبيان ِذكْر اَألخباِر

وقتها وأا مل تره صالها إال مرة واحدة، وأنه صالها مثاين ركعات، وصفتها، وأن القيام 
  والركوع والسجود فيها متقارب

وحدثَنا )  ح(حدثَِني شعبةُ:  حجاج، قَالَاحدثَن:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال1696َ
 ِبشر بن عمر، ِفي حدثَنا: وحدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ)  ح( آدمحدثَنا: يِزيد بن عبِد الصمِد، قَالَ

ما أَخبرِني أَحد أَنه :  ابِن أَِبي لَيلَى، قَالَ شعبةُ، عن عمِرو بِن مرةَ، عِنحدثَنا: آخِرين، قَالُوا
 دخلَ علَيها يوم � يصلِّي الضحى غَير أُم هاِنٍئ، فَِإنها حدثَت، أَنَّ النِبي �رأَى رسولَ اللَِّه 

تأَيا راٍت مكَعاِن رلَّى ثَمصلَ وسكَّةَ، فَاغْتِح مفَت ِتمي هأَن را غَيهِمن فالةً قَطُّ أَخلَّى صص ه
ودجالسو كُوعالر .  
حدثَنا معلَّى بن أَسٍد، :  حدثَنا أَبو حاِتٍم الراِزي، ومحمد بن ِإسماِعيلَ، قَاال1697

 بِن محمٍد، عن أَِبيِه، عن أَِبي مرةَ مولَى عِقيٍل، عن  وهيب بن خاِلٍد، عن جعفَِرحدثَنا: قَالَ
 صلَّى ِفي بيِتها عام الْفَتِح ثَماِن ركَعاٍت ِفي ثَوٍب قَد خالَف بين �أُم هاِنٍئ، أَنّ رسولَ اللَِّه 

  . طَرفَيِه
)  ح(أَنبأَ ابن وهٍب، أَنَّ ماِلك بن أَنٍس حدثَه:  قَالَ حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى،1698

 عبد اللَِّه بن يوسف، عن ماِلٍك، عن أَِبي النضِر مولَى عمر بِن حدثَنا: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ
ِنٍئ ِبنِت أَِبي طَاِلٍب أَخبره، أَنه سِمع أُم هاِنٍئ ِبنت أَِبي عبيِد اللَِّه، أَنَّ أَبا مرةَ مولَى أُم ها

فَسلَّمت، :  فَوجدته يغتِسلُ وفَاِطمةُ تستره ِبثَوٍب، قَالَت�ذَهبت ِإلَى النِبي : طَاِلٍب، تقُولُ
مرحبا ِبأُم هاِنٍئ فَلَما فَرغَ ِمن غُسِلِه : ت أَِبي طَاِلٍب، قَالَأَنا أُم هاِنٍئ ِبن: من هِذِه؟ قُلْت: قَالَ

فَقُلْت ،فرصان اِحٍد ثُمٍب وِحفًا ِفي ثَولْتاٍت مكَعاِن رلَّى ثَمفَص قَام : ناب معولَ اللَِّه، زسا ري
هترال أَججلَ رقَات هي أَنلَّمفُالنُ : أُمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسةَ، فَقَالَ رريبه نا : بنرأَج قَد

  . وذَِلك ضحى: من أَجرِت يا أُم هاِنٍئ، فَقَالَت أُم هاِنٍئ
 محمد بن حرٍب، احدثَن الرِبيع بن روٍح، حدثَنا:  حدثَنا محمد بن يحيى، قَال1699َ

أَخبرِني عبد اللَِّه بن عبِد اللَِّه بِن الْحاِرِث بِن نوفٍَل، أَنَّ أَباه : عِن الزبيِدي، عِن الزهِري، قَالَ
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أَما واللَِّه يا بني : ِلي أَِبيقَالَ : عبد اللَِّه، كَانَ يسبح سبحةَ الضحى ال يذَرها، قَالَ عبد اللَِّه
 � وأَزواجه، هلْ رأَى النِبي �لَقَد سأَلْت عنها فَأَكْثَرت الْمسأَلَةَ أَصحاب رسوِل اللَِّه 

اِنٍئ أَخه أَنَّ أُم را قَطُّ غَيهحبس هأَن دِني أَحربا أَخا قَطُّ، فَمهحبس ِبيِني، أَنَّ النترب� دعى بأَت 
ما ارتفَع النهار يوم الْفَتِح، فَأَمر ِبثَوٍب فَسِتر علَيِه، فَاغْتسلَ، ثُم قَام فَركَع ثَماِن ركَعاٍت ال 

ك متقَاِرب فَلَم أَره سبحها قَبلُ وال أَدِري أَِقيامه ِفيها أَطْولُ، أَم ركُوعه، أَم سجوده كُلُّ ذَِل
  . بعد، رواه حرملَةُ، عِن ابِن وهٍب، عنْ يونس، عِن الزهِري ِبطُوِلِه

   
  باب الترِغيِب ِفي الصالِة ِبالْهاِجرِة وِعند قُرِب الزواِل، 

  ىوالدليل على أا أفضل من صالة الضح
 حدثَنا:  سلَيمانُ بن حرٍب، وأَبو النعماِن، قَاالحدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال1700َ

حماد بن زيٍد، عن أَيوب، عِن الْقَاِسِم الشيباِني، أَنَّ زيد بن أَرقَم رأَى قَوما جلُوسا ِإلَى 
لَو رأَينا هؤالِء ونحن ِفي الْمسِجِد اَألوِل ما : ما طَلَعِت الشمس قَاموا يصلُّونَ، فَقَالَقَاص، فَلَ

صالةُ اَألواِبني ِإذَا رِمضِت الِْفصالُ،رواه عبد الرحمِن بن : �صلُّوا اآلنَ؟ قَالَ رسولُ اللَِّه 
،ِكيعوو ،ِديهِن الْقَاِسِم ماٍم، عِهش نع .  
 عبد الْوهاِب بن عطَاٍء، عن سِعيٍد، عن قَتادةَ، عِن حدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1701َ

عد ما أَشرقَِت  مسِجد قُباَء ب�دخلَ نِبي اللَِّه : الْقَاِسِم الشيباِني، عن زيِد بِن أَرقَم، قَالَ
: ِإنَّ صالةَ اَألواِبني كَانوا يصلُّونها ِإذَا رِمضت الِْفصالُ، يقُولُ: الشمس فَرآهم يصلُّونَ، فَقَالَ

تنخِإذَا س .  
   

ت النوافل اليت باب فَضِل الصالِة بين صالِة الْفَجِر وبين صالِة الظُّهِر علَى ساِئِر صلوا
  تصلى بالنهار يف غري هذا الوقت، والدليل على أا تعدل بصالة الليل

أَخبرِني يونس، عِن :  ابن وهٍب، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1702َ
 وعبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه أَخبراه، أَنَّ عبد ابِن ِشهاٍب، عِن الساِئِب بِن يِزيد ابِن أُخِت نِمٍر،

من نام : �قَالَ رسولُ اللَِّه : سِمعت عمر بن الْخطَّاِب، يقُولُ: الرحمِن بن عبٍد الْقَاِري، قَالَ
جِر وصالِة الظُّهِر كُِتب كَأَنما قَرأَه ِمن اللَّيِل، عن ِحزِبِه أَو عن شيٍء ِمنه فَيقْرأْه ما بين الْفَ

حدثَِني أَِبي، عن يونس :  أَحمد بن شِبيٍب، قَالَحدثَنا: حدثَنا أَبو يوسف الْفَاِرِسي، قَالَ
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،ِليِزيٍز اَأليع نب دمحا مثَندح ،اِدِه ِمثْلَهنا:  قَالَِبِإسثَنداٍب، حِن ِشهِن ابٍل، عقَيع نةٌ، عالمس 
: عِن الساِئِب بِن يِزيد، وعبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه أخرباه، أن عبد الرمحن بن عبد القاري، قَالَ

ِمثْلَه فَذَكَر ،رمع تِمعس .  
ما الرجلُ ِفي الْمسِجِد ِإذَا أَراد الْجلُوس ِفيِه، والدليل على أنه بيانُ ِإجياِب الركْعتيِن يصلِّيِه

  ليستا على املار فيه، 
  وإجياما فيه على القادم من السفر

)  ح( ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكاً حدثَهحدثَنا:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1703َ
 ماِلك، عن عاِمِر بِن عبِد اللَِّه حدثَنا:  منصور بن سلَمةَ، قَالَحدثَنا: الصغاِني، قَالَوحدثَنا 

ِإذَا دخلَ : �قَالَ رسولُ اللَِّه : بِن الزبيِر، عن عمِرو بِن سلَيٍم الزرِقي، عن أَِبي قَتادةَ، قَالَ
 حدثَنا: لْمسِجد فَلْيركَع ركْعتيِن قَبلَ أَنْ يجِلس، حدثَنا أَحمد بن اَألزهِر، قَالَأَحدكُم ا
 عبد اللَِّه بن سِعيِد بِن أَِبي ِهنٍد، عن عاِمِر بِن عبِد اللَِّه، عن عمِرو بِن حدثَنا: مكِّي، قَالَ
رٍم الزلَيِوِهسحةَ، ِبنادا قَتأَب ِمعس هئٍَة، أَنيكَانَ ذَا هو ،ِقي .  
 حدثَنا:  معاِويةُ بن عمر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن شاذَانَ الْجوهِري، قَال1704َ
وحدثَنا )  ح( محمد بن يحيى بِن حبانَناحدثَ:  عمرو بن يحيى، قَالَحدثَنا: زاِئدةُ، قَالَ

حدثَنا زاِئدةُ، عن عمِرو :  يحيى بن أَِبي بكَيٍر، ومعاِويةُ بن عمٍرو، قَاالحدثَنا: الصغاِني، قَالَ
لْدِن خِم بلَيِن سِرو بمع نع ،اِزِنيى الْميحِن يب ِبياِحِب النةَ صادأَِبي قَت نع ،اِريصةَ اَألن

 جاِلس بين ظَهرِي الناِس فَجلَست، فَقَالَ رسولُ �دخلْت الْمسِجد ورسولُ اللَِّه : ، قَالَ�
 رسولَ اللَِّه، رأَيتك جاِلسا يا: ما منعك أَنْ تركَع ركْعتيِن قَبلَ أَنْ تجِلس؟ قُلْت: �اللَِّه 

  . فَِإذَا دخلَ أَحدكُم الْمسِجد فَال يجِلس حتى يركَع ركْعتيِن: والناس جلُوس، قَالَ
داود وحدثَنا أَبو )  ح( يعقُوب بن ِإسحاقحدثَنا:  حدثَنا بكَّار بن قُتيبةَ، قَال1705َ
 أَبو داود، حدثَنا: وحدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ)  ح( أَبو عِلي الْحنِفيحدثَنا: الْحراِني، قَالَ

ا مع كُن: سِمعت جاِبر بن عبِد اللَِّه، قَالَ:  شعبةُ، عن محاِرِب بِن ِدثَاٍر، قَالَحدثَنا: قَالُوا
 ِبيقَالَ �النِن، ويتكْعر لِّيفَأُص ِجدسلَ الْمخِني أَنْ أَدرةَ، أَمِدينا الْمنا قَِدمفٍَر، فَلَمِفي س 
مهضعِن: قَالَ: بيتكْعلِّ رِجِد فَصسِإلَى الْم باذْه .  

 عبد الْوهاِب، حدثَنا:  بكْر بن خلٍَف، قَالَثَناحد:  حدثَنا عِلي بن عثْمانَ، قَال1706َ
 ِفي غَزاٍة �خرجت مع النِبي :  عبيد اللَِّه، عن وهِب بِن كَيسانَ، عن جاِبٍر، قَالَحدثَنا
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اآلنَ ِحني قَِدمت : �لَ ِلي النِبي وِجئْت الْمسِجد، فَقَا: فَقَِدمنا، قَالَ: وذَكَر الْحِديثَ، قَالَ
قَالَ: قُلْت ،معِن: نيتكْعلِّ رلْ فَصخادو ،لَكمج عفَد .  

  بيانُ فَضِل الركْعتيِن قَبلَ صالِة الْفَجِر
حدثَِني سِعيد بن : ، قَالَ أَبو أُسامةَحدثَنا:  حدثَنا هارونُ بن داود الْبِزيِعي، قَال1707َ

ةَ، قَالَتاِئشع ناٍم، عِن ِهشِد بعس نفَى، عِن أَوةَ باررز نةَ، عادقَت نةَ، عوبرقَالَ : أَِبي ع
 ِبيا، قَالَ: �النا ِفيهما وينالد ِمن ريِر خا الْفَجتكْعر :ادقَت نا عنربأَخِن وةَ باررز نةَ، ع

هما أَحب ِإلَي ِمن جِميِع :  قَالَ�أَوفَى، عن سعِد بِن ِهشاٍم، عن عاِئشةَ، أَنَّ رسولَ اللَِّه 
  . الدنيا

ةَ، عن  أَبو عوانحدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال1708َ
 قَالَ ِفي �قَتادةَ، عن زرارةَ بِن أَوفَى، عن سعِد بِن ِهشاٍم، عن عاِئشةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 

  . هما أَحب ِإلَي ِمن حمِر النعِم : ركْعتِي الْفَجِر
   

ى أنه يصلي إذا بيان الوقت الذي يصلي فيه الركعتني قبل صالة الفجر، والدليل عل
إنفجر الفجر إىل أن تقام الصالة، وأما خفيفتان، وال صالة بعد الفجر إال هاتان الركعتان 

  إىل أن تقام الصالة
أَنبأَ معمر، عِن الزهِري، عن :  عبد الرزاِق، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الدبِري، قَال1709َ
 كَانَ ِإذَا طَلَع الْفَجر صلَّى ركْعتيِن �أَخبرتِني حفْصةُ، أَنَّ النِبي : يِه، قَالَساِلٍم، عن أَِب

ِريهِن الزةَ، عنييع ناب اهوِن، ريِفيفَتخ .  
و الْجماِهِر وحدثَنا أَب)  ح(أَنبأَ ابن وهٍب أَنَّ ماِلكًا:  أَخبرنا يونس، قَال1710َ

: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ)  ح( ماِلكحدثَنا:  يحيى بن صاِلٍح، قَالَحدثَنا: الِْحمِصي، قَالَ
عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنَّ :  ماِلك، قَالُوا كُلُّهمحدثَنا:  ِإسحاق بن ِعيسى، قَالَحدثَنا
 كَانَ ِإذَا سكَت الْمؤذِّنُ ِمن اَألذَاِن ِلصالِة �صةَ أُم الْمؤِمِنني أَخبرته، أَنّ رسولَ اللَِّه حفْ

  . الصبِح وِنداِء الصبِح صلَّى ركْعتيِن خِفيفَتيِن قَبلَ أَنْ تقَام الصالةُ
 حماد بن مسعدةَ، عن عبيِد حدثَنا: أَبو عبيِد اللَِّه، قَالَ حدثَنا حماد بن الْحسِن 1711

 ِبيأَنّ الن ،هثَتدةَ حفْصأَنَّ ح ،هربأَخ رمِن عِن اباِفٍع، عن نِن �اللَِّه، عيتكْعلِّي رصكَانَ ي 
الةُ، حالص قَاملَ أَنْ تِن قَبيِفيفَتقَالَخ ،ِصيِبيةَ النوأَِبي فَر نالِم بالس دبا عثَنا: دثَندو حأَب 
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  .  عبيد اللَِّه بن عمر، ِبِإسناِدِه ِمثْلَهحدثَنا: أُسامةَ، قَالَ
 حماد بن زيٍد، عن ناحدثَ:  سلَيمانُ بن حرٍب، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1712َ

ِإذَا أَذَّنَ : �حدثَتِني حفْصةُ، أَنه كَانَ يعِني النِبي : أَيوب، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
  . الْمؤذِّنُ وطَلَع الْفَجر صلَّى ركْعتيِن

1713غالص اقحِإس نب دمحا مثَندقَالَ ح ،ا: اِنيثَندِعٍني، قَالَحم نى بيحا:  يثَندح 
سِمعت ناِفعا يحدثُ، عِن ابِن عمر، عن حفْصةَ : غُندر، عن شعبةَ، عن زيِد بِن محمٍد، قَالَ

ا قَالَتهولُ اللَِّه : أَنسال�كَانَ ر رالْفَج ِن ِإذَا طَلَعيِفيفَتِن خيتكْعلِّي ِإال رصي  .  
 شعبةُ، عن محمِد بِن عبِد حدثَنا أَبو داود، حدثَنا حدثَنا يونس بن حِبيٍب، 1714
ِإذَا طَلَع الْفَجر  �كَانَ رسولُ اللَِّه : سِمعت عمرةَ تحدثُه، عن عاِئشةَ، قَالَت: الرحمِن، قَالَ

: فَأَقُولُ: يخفِّفُهما أَو تخفِّفُهما، قَالَت عاِئشةُ: أَكْثَر ِعلِْمي أَنه قَالَ: صلَّى ركْعتيِن، قَالَ شعبةُ
  . يقْرأُ ِفيِهما ِبفَاِتحِة الِْكتاِب؟

 حدثَنا: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح(د بن هارونَ يِزيحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود، قَال1715َ
أَنبأَ يحيى بن سِعيٍد، عن محمِد بِن عبِد الرحمِن، عن عمرةَ، عن : جعفَر بن عوٍن، قَاال

ةَ، قَالَتاِئشع : ِبيِن ال�كَانَ النيتكْعالر فِّفخي َألقُولُ يى ِإنتِح، حبالِة الصلَ صِن قَبيلَّت :
  . هلْ قَرأَ ِفيِهما ِبأُم الْقُرآِن؟ أَو ِبفَاِتحِة الِْكتاِب؟

 وِكيع، عن ِهشاِم بِن عروةَ، حدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن محمِد بِن أَِبي رجاٍء، قَال1716َ
  .  يخفِّف ركْعتِي الْفَجِر�كَانَ رسولُ اللَِّه : ِه، عن عاِئشةَ، قَالَتعن أَِبي

 ِهشام بن عروةَ، عن حدثَنا:  محاِضر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، قَال1717َ
 ِبيةَ، أَنّ الناِئشع نقِْض�أَِبيِه، عِن  كَانَ ييتكْعلَّى رِر صِل، فَِإذَا أُذِّنَ ِبالْفَجِباللَّي هالتي ص

  . خِفيفَتيِن
حدثَنا ِبشر بن بكٍْر، عِن اَألوزاِعي، عن يحيى بِن :  حدثَنا ِعيسى بن أَحمد، قَال1718َ

 كَانَ يصلِّي ركْعتيِن �حدثَتِني عاِئشةُ، أَنّ النِبي : لَحدثَِني أَبو سلَمةَ، قَا: أَِبي كَِثٍري، قَالَ
  . خِفيفَتيِن بين النداِء واِإلقَامِة ِمن صالِة الْفَجِر

 ِهشام، عن يحيى حدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال1719َ
ولَ اللَِّه بسةَ، أَنّ راِئشع نةَ، علَمأَِبي س ناِء �ِن أَِبي كَِثٍري، عدالن نيِن بيتكْعلِّي رصكَانَ ي 

  محمد بنحدثَنا: واِإلقَامِة ِمن صالِة الْفَجِر، حدثَنا محمد بن بكَّاِر بِن ِبالٍل الدمشِقي، قَالَ



com.wordpress.masgunku.www  
 

401 

  .  يحيى بن أَِبي كَِثٍري، ِبِإسناِدِه ِمثْلَهحدثَنا:  معاِويةُ بن سالٍم، قَالَحدثَنا: الْمبارِك، قَالَ
   

باب ِإباحِة االضِطجاِع بعد ركْعتِي الْفَجِر، واحلديث بعدمها قبل صالة املكتوبة وقراءة 
بيته، وأن التطوع يف البيت وركعيت الفجر يف البيت أفضل منه فيهما اليت كان يصليهما يف 

  يف املسجد
 سفْيانُ بن عيينةَ، عن أَِبي حدثَنا:  أَبو نعيٍم، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال1720َ

ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، علَمأَِبي س نِر، عضالن :كَانَ الن ِبي� وِترأَنْ ي ادِل، فَِإذَا أَراللَّي لِّي ِمنصي 
عطَجِإال اضثَِني ودِقظَةً حيتسم تفَِإنْ كُن .  

 سفْيانُ، حدثَنا:  عِلي بن الْمِديِني، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال1721َ
كَانَ : ثَِني ِزياد بن سعٍد، عِن ابِن أَِبي عتاٍب، عن أَِبي سلَمةَ، عن عاِئشةَ، قَالَتحد: قَالَ

 ِبيالن�هبنج عضِإال وثَِني ودِقظَةً حيتسم تِن، فَِإنْ كُنيتكْعلِّي الرصي  .  
 ابن حدثَنا:  محمد بن عمر السمسار، قَالَحدثَنا : حدثَنا عبيد الكَشوِري، قَال1722َ

ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، علَمأَِبي س ناٍب، عتِن أَِبي عِن ابٍد، ععِن ساِد بِزي نةَ، عنييع : ِبيكَانَ الن
  .  حدثَِني وِإال وضع جنبه يصلِّي الركْعتيِن، فَِإنْ كُنت مستيِقظَةً�

 أَبو زيِد بن عبِد الرحمِن بِن أَِبي حدثَنا:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1723َ
أَِبي سلَمةَ، عن  ماِلك، عن أَِبي النضِر، عن حدثَنا: الِْغمِر، عن عبِد الرحمِن بِن الْقَاِسِم، قَالَ

ةَ، قَالَتاِئشع : ِبيِن، فَِإنْ �كَانَ النملَى ِشقِِّه اَأليع طَِجعضي ةً، ثُمكْعةَ ررشى عدلِّي ِإحصي 
  .  الْفَجِر كُنت يقْظَانةً حدثَِني حتى يأِْتيه الْمؤذِّنُ فَيؤِذنه ِبالصالِة، وذَِلك بعد طُلُوِع

  
أَخبرِني يونس، وابن :  ابن وهٍب، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1724َ

 ِبيِج النوةَ زاِئشع نةَ، عورع نأَِبي ِذئٍْب، وعمرو بن احلارث، أن ابن شهاب أخربهم، ع
�ولُ ا: ، قَالَتسِن �للَِّه كَانَ ريتكْعر كَعفَر قَام رالْفَج لَه نيبتذِّنُ وؤالْم كَتِإذَا س 

 مهضعبو مهعم جرخِة فَيذِّنُ ِلِإلقَامؤالْم أِْتيى يتِن حملَى ِشقِِّه اَأليع عطَجاض ِن، ثُميِفيفَتخ
أَنبأَ يونس، عِن :  عثْمانُ بن عمر، قَالَحدثَنا: حسن بن مكْرٍم، قَالَيِزيد علَى بعٍض، حدثَنا الْ

  . الزهِري، ِبنحِوِه
 حدثَنا:  سفْيانُ، قَالَحدثَنا:  الْحميِدي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا ِبشر بن موسى، قَال1725َ
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ِر، عضو النأَبةَ، قَالَتاِئشع نةَ، علَمأَِبي س ن : ِبيِر، فَِإنْ �كَانَ النِي الْفَجتكْعلِّي رصي 
:  الْحميِدي، قَالَوحدثَنا: كُنت مستيِقظَةً حدثَِني وِإال اضطَجع حتى يقُوم ِإلَى الصالِة، قَالَ

 ِزياد بن سعٍد، عِن ابِن أَِبي عتاٍب، عن أَِبي سلَمةَ، عن عاِئشةَ، حدثَنا:  سفْيانُ، قَالَحدثَنا
 ِبيِن النع�ِمثْلَه ، .  
  . أَبو نعيٍمحدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال1726َ

:  زهير، قَالَحدثَنا: حمد بن يونس، قَاال أَحدثَنا: ح، وحدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ
أَخبرِني سِعيد بن يساٍر، عن عبِد اللَِّه بِن عباٍس، أَنّ كَِثريا ِمما : قَالَ عثْمانُ بن حِكيٍم، قَالَ

سورة البقرة آية [}لَِّه وما أُنِزلَ ِإلَيناآمنا ِبال{:  ِفي ركْعتِي الْفَجِر�كَانَ يقْرأُ رسولُ اللَِّه 
} آمنا ِباللَِّه واشهد ِبأَنا مسِلمونَ{: هِذِه اآليةَ ِفي الركْعِة اُألولَى، والركْعِة اآلِخرِة ] 136

   ]. 52سورة آل آية [
 حدثَنا:  يحيى بن مِعٍني، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، وأَبو داود السجِزي، قَاال1727

 � يِزيد بن كَيسانَ، عن أَِبي حاِزٍم، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ النِبي حدثَنا: مروانُ بن معاِويةَ، قَالَ
  . لْ هو اللَّه أَحدقُلْ يا أَيها الْكَاِفرونَ، و قُ: قَرأَ ِفي ركْعتِي الْفَجِر

)  ح( وهيبحدثَنا:  عبد اَألعلَى بن حماٍد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1728َ
وحدثَنا   )ح( وهيبحدثَنا:  حبانُ بن ِهالٍل، قَالَحدثَنا: وأَخبرِني أَبو عبيِد اللَِّه الْوراق، قَالَ

 وهيب، عن موسى بِن عقْبةَ، عن أَِبي حدثَنا:  عفَّانُ، قَالَحدثَنا: محمد بن ِإسماِعيلَ، قَالَ
 ِبيِن النِن ثَاِبٍت، عِد بيز نِعيٍد، عِن سِر بسب نِر، عضِء ِفي :  قَالَ�النرالِة الْملُ صِتِه أَفْضيب
:  مكِّي بن ِإبراِهيم، قَالَحدثَنا: ِإال الْمكْتوبةَ، حدثَنا يعقُوب بن سفْيانَ، والصغاِني، قَاال

النِبي  عبد اللَِّه بن سِعيٍد، عن أَِبي النضِر، عن بسِر بِن سِعيٍد، عن زيِد بِن ثَاِبٍت، عِن حدثَنا
�هلَ ِمنأَطْوِبِمثِْلِه و ، .  

:  سِعيد بن أَِبي أَيوب، قَالَحدثَنا:  الْمقِْرئ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو اَألزهِر، قَال1729َ
 ِبيةَ، أَنّ الناِئشع نةَ، عورع نِد، عوو اَألسثَِني أَبدح�ِر  كَانَ ِإذَا صِي الْفَجتكْعلَّى ر

  . اضطَجع علَى ِشقِِّه اَأليمِن
   

بيانُ ِإباحِة الْقُنوِت ِفي صالِة الْفَجِر ِإذَا أَراد أَنْ يدعو َألحٍد أو يدعو على أحد، بعد ما 
يرفع رأسه من الركوع ويقول مسع اهللا ملن محده ربنا ولك احلمد مث يدعو شيئًا يسريا، 
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والدليل على أنه ال يزيد فيه على الدعاء الذي يدعو ملن أراد أو يدعو عليه، ويسجد، وعلى 
  أن ترك النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك يف قنوته لعن أحياء من العرب، وبيان اخلرب املبيح له

 أَخبرِني يونس، عِن : ابن وهٍب، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1730َ
ابِن ِشهاٍب، عِن ابِن الْمسيِب أَخبره، وأَبو سلَمةَ بن عبِد الرحمِن، أما مسعا أبا هريرة، 

ع رأْسه  يقُولُ ِحني يفْرغُ ِمن صالِة الْفَجِر ِمن الْغداِة ويكَبر ويرفَ�كَانَ رسولُ اللَِّه : يقُولُ
اللَّهم أَنِج : سِمع اللَّه ِلمن حِمده ربنا ولَك الْحمد ثُم يقُولُ وهو قَاِئم: ِمن الركُوِع ويقُولُ

 ِمن ِفنيعضتسالْمةَ، وِبيعأَِبي ر نب اشيعاٍم، وِهش نةَ بلَمسِليِد، والْو نب ِليدالْو ماللَّه ،ِمِننيؤالْم
اشدد وطْأَتك علَى مضر، واجعلْها علَيِهم كَِسِني يوسف، اللَّهم الْعن ِلحيانَ، ورعال، 

لَيس لَك ِمن {: وذَكْوانَ، وعصيةَ عصِت اللَّه ورسولَه، ثُم بلَغنا أَنه ترك لَما أَنزلَ اللَّه علَيِه
   ]. 128سورة آل آية [}اَألمِر شيٌء
 ِإبراِهيم حدثَنا:  نوح بن يِزيد الْمؤدب، قَالَحدثَنا:  حدثَنا عباس الدوِري، قَال1731َ

مةَ أَخبراه، أَنَّ أَبا هريرةَ أَخبرهما، بن سعٍد، عِن ابِن ِشهاٍب، أَنَّ سِعيد بن الْمسيِب، وأَبا سلَ
 كَانَ ِإذَا أَراد أَنْ يدعو َألحٍد ويدعو علَى أَحٍد قَنت قَبلَ الركُوِع، وربما �أَنّ رسولَ اللَِّه 

كَِسِني : ، ِإلَى قَوِلِه....اللَّهم أَنِج: دسِمع اللَّه ِلمن حِمده، ربنا ولَك الْحم: ِإذَا قَالَ: قَالَ
 ِإبراِهيم بن سعٍد، حدثَنا:  شبابةُ بن سواٍر، قَالَحدثَنا: يوسف، حدثَنا عباس الدوِري، قَالَ

  . عِن الزهِري، ِبنحِوِه
1732انَ، وفْيس نب قُوبعا يثَندةَ، قَاال حيو أُما: أَبثَنداِن، قَالَحمو الْيا:  أَبثَندح 

أَخبرِني سِعيد، وأَبو سلَمةَ، أن أبا هريرة كان يحدثُ، أَنَّ النِبي : شعيب، عِن الزهِري، قَالَ
ن حِمده، ربنا ولَك الْحمد ثُم يقُولُ وهو سِمع اللَّه ِلم:  كَانَ يدعو ِفي الصالِة ِحني يقُولُ�

دجسلَ أَنْ يقَب ِلِه: قَاِئمِليِد، ِإلَى قَوالْو نب ِليدِج الْوأَن مقُولُ: اللَّهي ثُم ،فوسا كَِسِني يِسِنين :
   . �رسوِل اللَِّه اللَّه أَكْبر، وضاِحيةُ مضر يومِئٍذ مخاِلفُونَ ِل

 شعبةُ، حدثَنا:  شاذَانُ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا ابن الْجنيِد، وعباس، والصغاِني، قَالُوا1733
 ِبياِلٍك، أَنّ النِن مِس بأَن نةَ، عادقَت نع�يصعانَ، وذَكْوال، وعر نلْعا يرهش تِت  قَنصةَ ع

 أَبو داود، عن شعبةَ، ِبِمثِْلِه، ِإال حدثَنا: اللَّه ورسولَه، حدثَنا يونس بن حِبيٍب، وعمار، قَاال
قَتادةَ، علَى رعٍل، وذَكْوانَ، وِلحيانَ، وكَذَارواهالدستواِئي، عن: أَنَّ عمارا، قَالَ ِفي حِديِثِه

  . وِلحيانُ ِفيِه
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 شعبةُ، عن حدثَنا:  شاذَانُ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا ابن الْجنيِد، وعباس الدوِري، قَاال1734
 ِبياِلٍك، أَنّ النِن مِس بأَن نٍس، عِن أَنى بوسذَ�مٍل، وعلَى رو ععدا يرهش تانَ  قَنكْو

ولَهسرو ا اللَّهوصع .  
 حماد بن زيٍد، عن حدثَنا:  أَبو النعماِن، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1735َ

 �رسولُ اللَِّه هلْ قَنت : كُنا ِعند أَنِس بِن ماِلٍك، فَِقيلَ: أَيوب، عن محمِد بِن ِسِريين، قَالَ
بعد : سلْه قَبلَ الركُوِع أَو بعد الركُوِع؟ قَالَ: قُلْت: نعم، قَالَ: ِفي صالِة الصبِح؟ قَالَ

  . الركُوِع
عفٍَر،  ِإسماِعيلُ بن جحدثَنا:  عاِصم بن عِلي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال1736َ

 هفَاٍف، أَنِن خاِرِث بِن الْحلَةَ، عمرِن حِد اللَِّه ببِن عاِلِد بخ نٍرو، عمع نب دمحثَِني مدح
ِغفَار غَفَر :  ثُم رفَع رأْسه، فَقَالَ�ركَع رسولُ اللَِّه : قَالَ خفَاف بن ِإمياَء بِن رحضةَ: قَالَ
لَّه لَها، وأَسلَم سالَمها اللَّه، وعصيةُ عصِت اللَّه ورسولَه، اللَّهم الْعن بِني ِلحيانَ، والْعن ال

فَافا، قَالَ خاِجدس قَعو انَ، ثُمذَكْوال وعر :ِل ذَِلكأَج ِة ِمنةُ الْكَفَرنلَع ِعلَتفَج .  
 ابن أَِبي حدثَنا:  صاِلح بن عبِد الرحمِن بِن عمِرو بِن الْحاِرِث، قَالَ حدثَنا1737
 ابن حرملَةَ، عن حنظَلَةَ بِن عِلي اَألسلَِمي، أَنَّ خفَاف حدثَنا: أَنبأَ سلَيمانُ، قَالَ: مريم، قَالَ

 قَام ِفي صالٍة ِمن الصلَواِت، فَلَما رفَع �انت لَه صحبةٌ، أَنّ رسولَ اللَِّه بن ِإمياَء أَخبره، وكَ
اللَّهم الْعن ِلحيانَ، ورعال، وذَكْوانَ، وعصيةَ عصِت اللَّه ورسولَه، : رأْسه ِمن الركُوِع، قَالَ
ا، ولَه اللَّه غَفَر ِغفَاروا اللَّههالَمس لَمأَس .  

 مروانُ، عِن اللَّيِث بِن سعٍد، عن حدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن عِلي الْخراز، قَال1738َ
 رسولُ اللَِّه قَالَ: ِعمرانَ بِن أَِبي أَنٍس، عن حنظَلَةَ بِن عِلي، عن خفَاِف بِن ِإمياَء الِْغفَاِري، قَالَ

اللَّهم الْعن بِني ِلحيانَ، ورعال، وذَكْوانَ، وعصيةَ عصِت اللَّه ورسولَه، ِغفَار :  ِفي صالٍة�
ا اللَّههالَمس لَمأَسا، ولَه اللَّه غَفَر .  

ا يم دعب وتأَنَّ الْقُن نيبِر الَِّذي يبالْخ آخر الركعة من صالة الفجر، ِذكْر ِمن هأْسر فَعر  
  والدليل على أنه ليس فيه تكبري إذا أراد أن يقنت

 ابن عيينةَ، حدثَنا:  الْحميِدي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ الترِمِذي، قَال1739َ
 رأْسه ِمن الركْعِة �لَما رفَع رسولُ اللَِّه : ِبي هريرةَ، قَالَعِن الزهِري، عن سِعيٍد، عن أَ
اللَّهم أَنِج الْوِليد بن الْوِليِد، وسلَمةَ بن ِهشاٍم، وعياش بن أَِبي : اآلِخرِة ِمن صالِة الصبِح، قَالَ



com.wordpress.masgunku.www  
 

405 

، اللَّهم اشدد وطْأَتك علَى مضر، واجعلْها علَيِهم ِسِنينا كَِسِني رِبيعةَ، والْمستضعِفني ِبمكَّةَ
أَنبأَ :  عبد الرزاِق، قَالَحدثَنا: يوسف، حدثَنا محمد بن ِإسحاق بِن الصباِح الصغاِني، قَالَ

 رأْسه ِمن �لَما رفَع رسولُ اللَِّه : ي سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ، قَالَمعمر، عِن الزهِري، عن أَِب
  . اللَّهم ربنا لَك الْحمد، اللَّهم أَنِج الْوِليد، فَذَكَر ِبطُوِلِه: الركْعِة اآلِخرِة ِمن صالِة الْفَجِر، قَالَ

1740 نب سونا يثَندلَى، قَالَ حِد اَألعبا: عثَندٍب، قَالَحهو نِن :  ابع ،سونثَِني يدح
كَانَ : ابِن ِشهاٍب، عن سِعيِد بِن الْمسيِب أَخبره، وأَبو سلَمةَ، أَنهما سِمعا أَبا هريرةَ، يقُولُ

سِمع اللَّه : لْفَجِر ويكَبر ويرفَع رأْسه ِمن الركُوِع، يقُولُ ِحني يفْرغُ ِمن صالِة ا�رسولُ اللَِّه 
قَاِئم وهقُولُ وي ثُم دمالْح لَكا ونبر ،هِمدح نِديثَ ِإلَى : ِلمِليِد، الْحالْو نب ِليدِج الْوأَن ماللَّه

   ]. 128 آل آية سورة[}فَِإنهم ظَاِلمونَ{قَوِلِه 
   

باب السنِة ِفي الْقُنوِت والدعاِء ِفيِه ِللْمسِلِمني ِإذَا غَلَب الْعدو علَيِهم، وتركوا القنوت إذا 
  سلموا ورجعوا إىل أهاليهم

1741دمأَحو ،اِنيردكَنوٍن اِإلسميِن مِد اللَِّه ببع نب دمحا مثَندِن  حِد بمحم نب 
 أَبو عمٍرو حدثَنا:  الْوِليد بن مسِلٍم، قَالَحدثَنا: عثْمانَ، وعِلي بن سهٍل الرمِلي، قَالُوا
 � النِبي حدثَِني أَبو سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ: اَألوزاِعي، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، قَالَ

اللَّهم أَنِج الْوِليد بن الْوِليِد، اللَّهم أَنِج سلَمةَ : قَنت ِفي صالِة الِْعشاِء شهرا، يقُولُ ِفي قُنوِتِه
مؤِمِنني، اللَّهم اشدد بن ِهشاٍم، اللَّهم أَنِج عياش بن أَِبي رِبيعةَ، اللَّهم أَنِج الْمستضعِفني ِمن الْ

فَأَصبح ذَات : وطْأَتك علَى مضر، اللَّهم اجعلْها علَيِهم ِسِنني كَِسِني يوسف، قَالَ أَبو هريرةَ
نج نج، : بن ميموٍنأَما تراهم قَد قَِدموا، قَالَ ا: يوٍم ولَم يدع لَهم فَذَكَرت ذَِلك لَه، فَقَالَ

 حدثَنا:  ِبشر بن بكٍْر، قَالَحدثَنا: مرتيِن ِفي كُلِّ مكَاٍن، حدثَنا ِعيسى بن أَحمد الْبلِْخي، قَالَ
كَِسِني :  ِإلَى قَوِلِهقَنت شهرا، يقُولُ ِفي قُنوِتِه: حدثَِني يحيى، ِبِإسناِدِه: اَألوزاِعي، قَالَ

فوسي .  
وحدثَنا أَبو أُميةَ، )  ح( أَبو عِلي الْحنِفيحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال1742َ

 عبِد اللَِّه، عن يحيى بِن أَِبي  ِهشام بن أَِبيحدثَنا:  عبد اللَِّه بن بكٍْر السهِمي، قَاالحدثَنا: قَالَ
سِمع اللَّه ِلمن :  ِإذَا قَالَ�كَانَ رسولُ اللَِّه : كَِثٍري، عن أَِبي سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

تِة قَناِء اآلِخرالِة الِْعشص ِة ِمنِة اآلِخركْعالر ِمن ،هِمدح .  
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 الْقُنوِت علَى اَألعداِء الَِّذين يِصيبونَ بعض الْمسِلِمني ِبالْقَتِل وِإنْ مل يكن منهم بيانُ ِإباحِة
غلبة وال خوف على املسلمني يف وقت القنوت، والدليل على أن قنوت النيب كان باملدينة، 

  وقنت بعد الركوع
 ابن فُضيٍل، عن عاِصٍم اَألحوِل، عن حدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن عبِد الْجباِر، قَال1743َ
 � شهرا بعد الركُوِع ِحني قُِتلَ الْقُراُء، فَما رأَيت رسولَ اللَِّه �قَنت النِبي : أَنٍس، قَالَ

هِمن دا قَطُّ أَشنزِزنَ حح .  
 سفْيانُ، عن عاِصٍم، حدثَنا:  قَِبيصةُ، قَالَحدثَنا: ِني، قَاال حدثَنا الْعباس، والصغا1744
  .  بعد الركْعِة شهرا �ِإنما قَنت النِبي : عن أَنٍس، قَالَ
1745ٍر، عمعم ناِق، عزِد الربع نع ،ِريبالدى، ويحي نب دمحا مثَندح  ناِصٍم، عع ن
 وجد علَى شيٍء قَطُّ ما وجد علَى أَصحاِب ِبئِْر معونةَ �ما رأَيت رسولَ اللَِّه : أَنٍس، قَالَ

عداِة يدالِة الْغوِت صِفي قُن موهابأَص لَى الَِّذينو ععدا يرهش تٍرو، قَنمِن عِذِر بنِة الْمِريو س
 حدثَنا: علَى رعٍل، وذَكْوانَ، وعصيةَ، وِلحيانَ، وهم بنو سلَيٍم، حدثَنا عباس الدوِري، قَالَ

بعثَ رسولُ اللَِّه :  أَبو اَألحوِص، عن عاِصٍم، عن أَنٍس، قَالَحدثَنا: الْحسن بن الرِبيِع، قَالَ
  . الْقُراُء، فَأُِصيبوا، ثُم ذَكَر الْحِديثَ ِمثْلَه: يةً، يقَالُ لَهم سِر�

وحدثَنا الصغاِني، )  ح( الْقَعنِبي، عن ماِلٍكحدثَنا:  حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ، قَال1746َ
 ماِلك، عن ِإسحاق بِن عبِد اللَِّه بِن أَِبي طَلْحةَ، دثَناح:  مصعب بن عبِد اللَِّه، قَالَحدثَنا: قَالَ

 علَى الَِّذين قَتلُوا أَصحاب ِبئِْر معونةَ ثَالِثني غَداٍة، يدعو �دعا رسولُ اللَِّه : عن أَنٍس، قَالَ
سرو ِت اللَّهصةَ عيصعانَ، وذَكْوٍل، وعلَى رقَالَع ،ِبينالْقَع ادز ،ولَه :سقَالَ أَنو : لَ اللَّهزأَنو
دعب ِسخن ا ثُمآنةَ قُرونعقُِتلُوا ِبِبئِْر م ا : ِفي الَِّذينِضينرا ونع ِضيا فَرنبا رلَِقين ا قَدا أَننموا قَولِّغب

هنع .  
 سلَيمانُ التيِمي، عن حدثَنا:  يِزيد بن هارونَ، قَالَحدثَنا: ي، قَالَ حدثَنا الدِقيِق1747

 قَنت ِفي الْفَجِر شهرا يدعو علَى رعٍل، �أَنّ رسولَ اللَِّه : أَِبي ِمجلٍَز، عن أَنِس بِن ماِلٍك
  .  ورسولَهعصيةُ عصوا اللَّه: وذَكْوانَ، قَالَ
 حدثَنا:  عفَّانُ بن مسِلٍم، ويونس بن محمٍد، قَاالحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1748َ

 قَنت �أَنّ رسولَ اللَِّه :  أَنس بن ِسِريين، عن أَنِس بِن ماِلٍكحدثَنا: حماد بن سلَمةَ، قَالَ
هكُوِعشالر دعا بر .  
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  ِإباحةُ الْقُنوِت ِفي صالِة الظُّهِر ِفي الركْعِة اآلِخرِة يدعو ِللْمؤِمِنني ويلْعن الكافرين
 ِهشام حدثَنا:  أَبو عِلي الْحنِفي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال1749َ

 شيبانُ، ِكالهما عن يحيى حدثَنا:  أَبو نعيٍم، قَالَحدثَنا: وحدثَنا الِْبرِتي، قَالَ)  ح(دستواِئيال
 ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه نةَ، علَمأَِبي س نِن أَِبي كَِثٍري، عكَانَ ِإذَا قَالَ�ب  : نِلم اللَّه ِمعس

امقَالَ ِهش ،دجسلَ أَنْ يقَب هِمدا: حِميعِة، وقَاال جاِء اآلِخرالِْعش ِة ِمنِة اآلِخركْعالر ِمن : ماللَّه
هم أَنِج أَنِج عياش بن أَِبي رِبيعةَ، اللَّهم أَنِج الْوِليد بن الْوِليِد، اللَّهم أَنِج سلَمةَ بن ِهشاٍم، اللَّ

الْمستضعِفني ِمن الْمؤِمِنني، اللَّهم اشدد وطْأَتك علَى مضر، اللَّهم اجعلْها ِسِنينا كَِسِني 
  . يوسف، معنى حِديِثِهما واِحد، رواه عثْمانُ بن عمر،عن عِلي بِن الْمبارِك

   
  وت يف املغرب والعشاء يف الركعة اآلخرةباب إباحة القن

 حدثَنا:  شبابةُ بن سواٍر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا عباس بن محمٍد الدوِري، قَال1750َ
ِن عاِء برِن الْبلَى، عِن أَِبي لَيِن بمحِد الربع نةَ، عرِن مِرو بمع نةُ، عبعاِزٍبش : ِبيأَنّ الن� 

  . قَنت ِفي الصبِح والْمغِرِب
 سفْيانُ، وشعبةُ، عن عمِرو حدثَنا:  أَبو نعيٍم، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1751َ

ِفي :  رواهابن نميٍر،عن سفْيانَ، فَقَالَ قَنت ِفي صالِة الصبِح،�أَنّ النِبي : بِن مرةَ، ِبِإسناِدِه
 اهورِرِب، وغالْمِح وبةَ، مبثل حديث شبابة9الصبعشانَ،وفْيس نِن، عمحالر دبع  .  

م الدستواِئي،  ِهشاحدثَنا:  عبد اللَِّه بن بكٍْر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال1752َ
سِمع :  ِإذَا قَالَ�كَانَ النِبي : عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، عن أَِبي سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

أَنِج الْوِليد بن اللَّهم : اللَّه ِلمن حِمده ِمن الركْعِة اآلِخرِة ِمن صالِة الِْعشاِء اآلِخرِة قَنت فَقَالَ
  . ِسِنينا كَِسِني يوسف: الْوِليِد، ثُم ذَكَر الْحِديثَ ِإلَى قَوِلِه

   
  باب الترِغيِب ِفي ِقياِم اللَّيِل والدعاِء ِفيِه، 

والدليل على أن أفضل الصلوات صالة الليل، وأن أجوب الدعاء بعد ثلث الليل، وأن 
  جاب فيها دعاء كل مسلم ال يوقف على وقتها من الليلالساعة اليت يست
 حدثَنا:  شعبةُ، قَالَحدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال1753َ

ي، وأَِبي هريرةَ، أَنهما أَشهد علَى أَِبي سِعيٍد الْخدِر: سِمعت اَألغَر، يقُولُ: أَبو ِإسحاق، قَالَ
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ِإنَّ اللَّه عز وجلَّ يمِهلُ حتى يمِضي ثُلُثُ اللَّيِل، ثُم يهِبطُ :  أَنه قَالَ�شِهدا علَى رسوِل اللَِّه 
حتى يطْلُع : قَالَ لَه رجلٌهلْ ِمن تاِئٍب؟ هلْ ِمن ساِئٍل؟ هلْ ِمن مستغِفٍر ِمن ذَنٍب؟ فَ: فَيقُولُ

:  محاِضر، قَالَحدثَنا: نعم، حدثَنا عمار بن رجاٍء، وعباس بن محمٍد، قَاال: الْفَجر؟ قَالَ
  . ، ِبنحِوِه �  اَألعمش، عن أَِبي ِإسحاق، عِن اَألغَر، عن أَِبي هريرةَ، عِن النِبيحدثَنا

 حدثَنا:  حسين بن عِلي الْجعِفي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو الْبختِري بن شاِكٍر، قَال1754َ
ثَنا أَبو وحد)  ح(فُضيلٌ، عن أَِبي ِإسحاق، عِن اَألغَر أَِبي مسِلٍم، عن أَِبي هريرةَ، وأَِبي سِعيٍد

 جِرير، عن حدثَنا:  عبد الْجباِر بن محمٍد الْخطَّاِبي، قَالَحدثَنا: عمر اِإلمام ِبحرانَ، قَالَ
 حدثَنا: ، قَالَ محمد بن الصباِح الْبزازحدثَنا: وحدثَنا أَبو أُميةَ الطَّرسوِسي، قَالَ)  ح(منصوٍر

:  أَبو ِإسحاق، قَالَحدثَنا: أَبو حفٍْص اَألبار عمر بن عبِد اللَِّه، عن منصوٍر، كُلُّهم قَالُوا
لَى رسوِل أَشهد علَى أَِبي سِعيٍد، وأَِبي هريرةَ، يشهداِن لَه ع: حدثَِني اَألغَر أَبو مسِلٍم، قَالَ

: ِإذَا ذَهب ثُلُثُ اللَّيِل اَألوسِط هبطَ الرب تعالَى ِإلَى السماِء الدنيا، فَيقُولُ: ، أَنه قَالَ�اللَِّه 
ي ثُم رالْفَج طْلُعى يتاِئٍب؟ حت لْ ِمنِفٍر؟ هغتسم لْ ِمناِئٍل؟ هس لْ ِمناٍع؟ هد لْ ِمنه ،دعص

حتى ِإذَا ذَهب ثُلُثُ اللَّيِل ِبِمثِْلِه : وهذَا لَفْظُ فُضيٍل، وأَِبي حفٍْص، أَما حِديثُ جِريٍر، فَقَالَ
رالْفَج فَِجرنى يتح .  

بن مخلٍَد  خاِلد حدثَنا:  حدثَنا ِإسحاق بن باحويِه الترِمِذي ِبِترِمذَ، قَال1755َ
 سلَيمانُ بن ِبالٍل، عن سهيِل بِن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، حدثَنا: الْقَطَواِني، قَالَ
أَنا : يِل، فَيقُولُينِزلُ اللَّه ِإلَى السماِء الدنيا كُلَّ لَيلٍَة ِحني يمِضي ثُلُثُ اللَّ: عِن النِبي، قَالَ

 ِني فَأَغِْفرِفرغتسذَا الَِّذي ي ن؟ ملَه ِجيبتوِني فَأَسعدذَا الَِّذي ي ِن، ِمنيترم ،ِلكا الْمأَن ،ِلكالْم
رالْفَج فَِجرنى يت؟ حهِطيأَلُِني فَأُعسي ن؟ ملَه .  

)  ح( سفْيانُ، عِن اَألعمِشحدثَنا:  الِْفرياِبي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الْغزي، قَال1756َ
 حسين الْجعِفي، عن فُضيِل بِن حدثَنا: وحدثَنا عِلي بن حرٍب، والْحسن بن عفَّانَ، قَاال

ج نانَ، عفْيأَِبي س نِش، عمِن اَألعاٍض، عاِبٍر، قَالَِعي : ِبيالن تِمعقُولُ�سِل : ، يِفي اللَّي
ساعةٌ ال يواِفقُها عبد مسِلم يدعو اللَّه خير الدنيا واآلِخرِة ِإال أَعطَاه ِإياه وذَِلك ِفي كُلِّ لَيلٍَة، 

اِبييِفي كُلِّ: قَالَ الِْفر ِهيو اهِإي اهآتقَالَو ،اِنيغا الصثَندلٍَة، حا:  لَيثَندةَ، حبيأَِبي ش نانُ بثْمع 
  .  ابن ِإدِريس، وجريج، عِن اَألعمِش، ِبِإسناِدِه نحوهحدثَنا: قَالَ

 عبد اللَِّه بن الْجهِم ثَناحد:  حدثَنا موسى بن سفْيانَ أَبو ِعمرانَ اَألهواِزي، قَال1757َ
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 عمرو بن أَِبي قَيٍس، عن مطَرٍف، عِن اَألعمِش، عن أَبى سفْيانَ، عن حدثَنا: الراِزي، قَالَ
ِلم خيرا ِإال أَعطَاه ِفي اللَّيِل ساعةٌ ال يسأَلُ اللَّه ِفيها عبد مس: �قَالَ رسولُ اللَِّه : جاِبٍر، قَالَ

 نِر، عيبأَِبي الز نِقٍل، ععمنع ،نيِن أَعِن بسِن الْحةُ، علَمساهولٍَة، رِفي كُلِّ لَي ذَِلكو اهِإي
 ِبيِن الناِبٍر، عِوِه�جحِبن ، .  

   
  ى أَنْ يبقَى سدسهباب فَضِل صالِة ِنصِف اللَّيِل علَى ساِئِرِه ِإلَ

أَنبأَ سفْيانُ بن عيينةَ، عن عمِرو بِن ِديناٍر، :  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1758َ
ى اللَِّه أَحب الصالِة ِإلَ: �قَالَ رسولُ اللَِّه : عن عمرو ِبِن أَوٍس، عن عبِد اللَِّه بِن عمٍرو، قَالَ

هسدس امنيو ،ثُلُثَه قُوميِل، واللَّي فِنص امنكَانَ ي ،داوالةُ دص .  
 حسين الْجعِفي، عن زاِئدةَ، حدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن عبِد الْحِميِد الْحاِرِثي، قَال1759َ

 عن محمِد بِن الْمنتِشِر، عن حميِد بِن عبِد الرحمِن، عن أَِبي عن عبِد الْمِلِك بِن عميٍر،
الصالةُ : أَي الصالِة أَفْضلُ بعد صالِة الْمكْتوبِة؟ قَالَ: �سأَلَ رجلٌ رسولَ اللَِّه : هريرةَ، قَالَ

  . ِفي جوِف اللَّيِل
   

  ِخِر اللَّيِل علَى أَوِلِهباب فَضِل صالِة آ
 اَألعمش، حدثَنا:  أَبو معاِويةَ، ويعلَى، قَالَحدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال1760َ

 اللَّيِل من خِشي ِمنكُم أَنْ ال يقُوم ِمن آِخِر: �قَالَ النِبي : عن أَِبي سفْيانَ، عن جاِبٍر، قَالَ
فَلْيوِتر ِمن أَوِل اللَّيِل، ثُم ِليرقُد، ومن طَمع ِمنكُم أَنْ يقُوم ِمن آِخِر اللَّيِل فَلْيوِتر ِمن آِخِر 

ِمن : ِمثِْلِه اَألعمش، ِبحدثَنا:  محاِضر، قَالَحدثَنا: اللَّيِل، وذَِلك أَفْضلُ، حدثَنا عباس، قَالَ
  . آِخِر اللَّيِل، فَِإنَّ ِقراَءةَ آِخِر اللَّيِل محضورةٌ، وذَِلك أَفْضلُ

حدثَنا سلَمةُ بن شِبيٍب، :  حدثَنا أَبو أَحمد شعيب بن عمٍرو ِبعسكَِر مكْرٍم، قَال1761َ
 معِقلُ بن عبيِد اللَِّه، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، حدثَنا: ، قَالَ الْحسن بن أَعينحدثَنا: قَالَ
أَيكُم خاف أَنْ ال يقُوم ِمن آِخِر اللَّيِل فَلْيوِتر، ثُم ِليرقُد، ومن :  يقُولُ�سِمعت النِبي : قَالَ

ِل فَلْياللَّي اٍم ِمنِبِقي ِثقلُوأَفْض ذَِلكةٌ وورضحِل ماَءةَ آِخِر اللَّيآِخِرِه، فَِإنَّ ِقر ِمن وِتر .  
بيانُ الدِليِل علَى ِإجياِب الِْقياِم ِباللَّيِل، وبيان اخلرب املبني على أن القيام بالليل غري واجب، 

  وأن اآليتني من آخر صورة البقرة جتزئ من القراءة بالليل
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1762قَالَ ح ،اِزيِد اللَِّه الربو عةَ أَبارِن وِلِم بسم نب دمحا مثَنا: دثَندأَِبي ح نو برمع 
حدثَِني يحيى بن أَِبي كَِثٍري، عن عمر بِن الْحكَِم، : سلَمةَ أَبو حفٍْص، عِن اَألوزاِعي، قَالَ

قَالَ رسولُ : بو سلَمةَ بن عبِد الرحمِن، عن عبِد اللَِّه بِن عمِرو بِن الْعاِص، قَالَأَخبرِني أَ: قَالَ
  . ال تكُن ِمثْلَ فُالٍن كَانَ يقُوم اللَّيلَ فَترك ِقيام اللَّيِل : �اللَِّه 

: أَ ِبشر بن بكٍْر، عِن اَألوزاِعي، قَالَأَنب:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1763َ
حدثَِني أَبو سلَمةَ بن عبِد : حدثَِني يحيى بن أَِبي كَِثٍري، عن عمر بِن الْحكَِم بِن ثَوبانَ، قَالَ

يا عبد اللَِّه، ال تكُن ِمثْلَ : �ِه قَالَ ِلي رسولُ اللَّ: الرحمِن، عن عبِد اللَِّه بِن عمٍرو، قَالَ
  . فُالٍن كَانَ يقُوم اللَّيلَ فَترك ِقيام اللَّيِل

 حدثَنا:  يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال1764َ
أَخبرِني عِلي بن الْحسيِن، أَنَّ أَباه حسين بن عِلي :  ِشهاٍب، قَالَأَِبي، عن صاِلٍح، عِن ابِن

 طَرقَه هو وفَاِطمةَ ِبنت رسوِل اللَِّه �أَخبره، أَنَّ عِلي بن أَِبي طَاِلٍب أَخبره، أَنّ رسولَ اللَِّه 
يا رسوِل اللَِّه، ِإنما أَنفُسنا ِبيِد اللَِّه فَِإذَا شاَء أَنْ يبعثَنا بعثَنا، : تأَال تصلُّونَ؟ فَقُلْ: ، فَقَالَ�

 ِحني قُلْت ذَِلك ولَم يرِجع ِإلَي شيئًا، ثُم سِمعته وهو يضِرب علَى �فَانصرف رسولُ اللَِّه 
، حدثَنا أَبو  ]54سورة الكهف آية [}نسانُ أَكْثَر شيٍء جدالوكَانَ اِإل{: فَِخِذِه ويقُولُ

 اللَّيثُ، عن حدثَنا:  الْوِليد بن صاِلٍح،وحِنيفَةُ بن مرزوٍق شيخ لَه ِثقَةٌ ِببغداد، قَاالحدثَناأُميةَ، 
وكَانَ اِإلنسانُ {: وهو مدِبر يضِرب فَِخذَه ويقُولُ: ثْلَهعقَيٍل، عِن ابِن ِشهاٍب، ِبِإسناِدِه ِم

، حدثَنا أَبو الْجماِهِر الِْحمِصي، والصغاِني،  ]54سورة الكهف آية [}أَكْثَر شيٍء جدال
وهو : عيب، عِن الزهِري، ِبِإسناِدِه، ِإالأَنه قَالَأَنبأَ ش:  أَبو الْيماِن، قَالَحدثَنا: وأَبو أُميةَ، قَالُوا

  . مولِّي يضِرب فَِخِذِه
 محمد حدثَنا:  سِعيد بن عبِد الْمِلِك، قَالَحدثَنا:  حدثَنا ِهاللُ بن الْعالٍء، قَال1765َ

، عن زيِد بِن أَِبي أُنيسةَ، عِن الزهِري، عن عِلي بِن الْحسيِن، بن سلَمةَ، عن أَِبي عبِد الرِحيِم
أَال :  ِفي السحِر وأَنا وفَاِطمةُ ناِئماِن، فَقَالَ�أَتانا رسولُ اللَِّه : عن أَِبيِه، عن جدِه، قَالَ

ا لَهِجيبم اِن؟ فَقُلْتلِّيصاِن تقُوما، قَالَ: تثَهعا بثَهعباَء أَنْ يِد اللَِّه ِإذَا شا ِبينفُسا أَنمِإن : عجفَر
وكَانَ {: ولَم يِجب ِإلَي ِبكَالٍم، فَسِمعته ِحني ولَّى وضرب ِبيِدِه علَى فَِخِذِه وهو يقُولُ

حدثَِني : ، حدثَنا ابن الْفَرِجي، قَالَ ]54 آية سورة الكهف[}اِإلنسانُ أَكْثَر شيٍء جدال
: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح( عمر بن عثْمانَ التيِمي، عن أَِبيِهحدثَنا: ِإبراِهيم بن الْمنِذِر، قَالَ
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 الزهِري، حدثَنا:  ِإسحاق بن يحيى، قَاالثَناحد:  يحيى بن صاِلٍح الْوحاِظي، قَالَحدثَنا
هوحاِدِه ننِبِإس .  
:  حبانُ بن ِهالٍل، قَالَحدثَنا:  قَرأْت علَى أَِبي عبيِد اللَِّه حماِد بِن الْحسِن، قَال1766َ

وحدثَنا )  ح(سِمعت أَبا النضِر يحدثُ: موسى، قَالَ حدثَنا:  وهيب بن خاِلٍد، قَالَحدثَنا
 حدثَنا:  وهيب بن خاِلٍد، قَالَحدثَنا:  عبد اَألعلَى بن حماٍد، قَالَحدثَنا: الصغاِني، قَالَ

نثُ، عدحِر يضاِلٍم أَِبي النس نةَ، عقْبع نى بوسِن ثَاِبٍت، أَنّ مِد بيز نِعيٍد، عِن سِر بسب 
 اتخذَ حجرةً ِمن حِصٍري ِفي الْمسِجِد ِفي رمضانَ، فَصلَّى ِفيِه لَياِلي، فَصلَّى �رسولَ اللَِّه 

رخي فَلَم دقْعلَ يعج ِبِهم ِلما عاِبِه، فَلَمحأَص ِمن اسالِتِه نفَقَالَِبص ،ِهمِإلَي الَِّذي : ج فْترع قَد
رأَيت ِمن صِنيِعكُم فَصلُّوا أَيها الناس ِفي بيوِتكُم، فَِإنَّ أَفْضلَ الصالِة صالةُ الْمرِء ِفي بيِتِه ِإال 

خذَ حجرةً ِفي الْمسِجِد ِمن حِصٍري، ات: الْمكْتوبةَ، هذَا لَفْظُ الصغاِني، قَالَ حبانُ ِفي حِديِثِه
 لَياِلي، حتى اجتمع الناس ِإلَيِه فَقَدوا صالته لَيلَةً فَظَنوا أَنه قَد نام �فَصلَّى ِفيها رسولُ اللَِّه 

ِبكُم الَِّذي رأَيت ِمن صِنيِعكُم حتى ما زالَ : فَجعلَ بعضهم يتنحنح ِليخرج ِإلَيِهم، فَقَالَ
خِشيت أَنْ يكْتب علَيكُم، ولَو كُِتب علَيكُم ما قُمتم ِبِه فَصلُّوا أَيها الناس ِفي بيوِتكُم، فَِإنَّ 

  . أَفْضلَ صالِة الْمرِء ِفي بيِتِه ِإال الصالةَ الْمكْتوبةَ
1767قَاال ح ،اِنيغالصو ،انَ الْفَاِرِسيفْيس نب قُوبعا يثَنا: دثَندقَالَح ،كِّيا:  مثَندح 

احتجر : عبد اللَِّه بن سِعيٍد، عن أَِبي النضِر، عن بسِر بِن سِعيٍد، عن زيِد بِن ثَاِبٍت، أَنه قَالَ
 يخرج ِمن اللَّيِل فَيصلِّي ِفيها، فَرآه ِرجالٌ يصلِّي � حجرةً، فَكَانَ رسولُ اللَِّه �رسولُ اللَِّه 

 ِهمِإلَي جرخي اِلي لَماللَّي لَةٌ ِمنى ِإذَا كَانَ لَيتلٍَة، حكُلَّ لَي هونأْتوا يكَانالِتِه، وِبص هعا ملَّوفَص
 �فَتنحنحوا ورفَعوا أَصواتهم وحصبوا بابه، فَخرج ِإلَيِهم رسولُ اللَِّه :  قَالَ�ِه رسولُ اللَّ

ما، فَقَالَ لَهبضغم : ،كُملَيع بكْتيأَنْ س تنى ظَنتح كُمِنيعص الَ ِبكُما زم ،اسا النهأَي
  . ي بيوِتكُم، فَِإنَّ خير صالِة الْمرِء ِفي بيِتِه ِإال الصالةَ الْمكْتوبةَفَعلَيكُم ِبالصالِة ِف
 حدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، وعمار بن رجاٍء، قَاال1768

ِإب نوٍر، عصنمِش، ومِن اَألعةُ، عبعوٍد، شعسأَِبي م نع ،ِزيدِن يِن بمحِد الربع نع ،اِهيمر
من قَرأَ :  قَالَ�بلَغِني عنه حِديثٌ فَلَِقيته وهو يطُوف ِبالْبيِت فَسأَلْته، فَحدثَِني أَنَّ النِبي : قَالَ

  . كَفَتاهاآليتيِن ِمن سورِة الْبقَرِة ِفي لَيلٍَة 
)  ح( ابن عيينةَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، وأَحمد بن شيبانَ، قَاال1769
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ا حدثَن:  الِْفرياِبي، قَاالحدثَنا: وحدثَنا الْغزي، قَالَ)  ح( أَبو داودحدثَنا: ، قَالَ.....وحدثَنا
سفْيانُ الثَّوِري جِميعا، عن منصوٍر، عن ِإبراِهيم، عن عبِد الرحمِن بِن يِزيد، عن أَِبي 

اآليتيِن اآلِخرتيِن ِمن آِخِر سورِة الْبقَرِة من قَرأَهما ِفي لَيلٍَة : �قَالَ النِبي : مسعوٍد، قَالَ
اهكَفَت .  

 أَبو معاِويةَ، وحدثَنا عباس بن محمٍد، دثنا حدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال1770َ
 اَألعمش، عن ِإبراِهيم، عن عبِد الرحمِن بِن يِزيد، عن أَِبي حدثَنا: أَبو يحيى الِْحماِني، قَاال

  . اآليتاِن ِمن آِخِر سورِة الْبقَرِة من قَرأَهما ِفي لَيلٍَة كَفَتاه: �قَالَ النِبي :  قَالَمسعوٍد،
   

باب الدِليِل علَى كَراِهيِة النوِم ِللْمِطيِق ِللِْقياِم ِباللَّيِل ِإلَى أَنْ يصِبح، وبيان بول الشيطان 
  يف أذن من أبتلي بذلك

 ابن وهٍب، أَنَّ حدثَنا:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، والرِبيع بن سلَيمانَ، قَاال1771
 ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه نِج، عرِن اَألعاِد، عنأَِبي الز نع ،ثَهداِلكًا حطَانُ :  قَالَ�ميالش ِقدعي

علَيك لَيلٌ طَِويلٌ : يِة رأِْس أَحِدكُم ِإذَا هو نام ثَالثَ عقٍَد يضِرب مكَانَ كُلِّ عقْدٍةعلَى قَاِف
 لَّتحلَّى انةٌ، فَِإنْ صقْدع لَّتحأَ انضوةٌ، فَِإنْ تقْدع لَّتحان اللَّه قَظَ فَذَكَريتفَِإِن اس ،قُدفَار

: صبح نِشيطًا طَيب النفِْس، وِإال أَصبح خِبيثَ النفِْس كَسالنَ، حدثَنا عباس، قَالَعقْدةٌ وأَ
حدثَِني أَبو صاِلٍح، عن :  اَألعمش، قَالَحدثَنا:  أَِبي، قَالَحدثَنا:  عمر بن حفٍْص، قَالَحدثَنا

  . ، ِمثْلَه �نِبي أَِبي هريرةَ، عِن ال
:  سفْيانُ، قَالَحدثَنا:  الْحميِدي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ الترِمِذي، قَال1772َ

لشيطَانُ علَى يعِقد ا: �قَالَ رسولُ اللَِّه :  أَبو الزناِد، عِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، قَالَحدثَنا
 ِمن ارعفَِإنْ ت ،مال طَِويال فَنٍة لَيقْدكَانَ كُلِّ عم كلَيع ِربضقٍَد، يثَالثَ ع ِدكُمأِْس أَحِة رقَاِفي

 الْعقَد كُلُّها اللَّيِل فَذَكَر اللَّه انحلَّت عقْدةٌ، فَِإنْ توضأَ انحلَّت عقْدةٌ، فَِإنْ صلَّى انحلَِّت
  . وأَصبح طَيب النفِْس نِشيطًا، وِإال أَصبح خِبيثَ النفِْس كَسالنَ

 سفْيانَ حدثَنا الْقَاِسم بن يِزيد الْجرِمي، حدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال1773َ
يِن كُهةَ بلَمس نع ،ِريِد اللَِّه، قَالَالثَّوبع نِص، عوأَِبي اَألح نٍل، ع : امٍل نجر نِئلَ عس

  . أُذُنيِه: بالَ الشيطَانُ ِفي أُذُِنِه، أَو قَالَ: حتى أَصبح، قَالَ
عتالِتِه ِإذَا اسلِّي ِفي صصالْم سعاِع ِإذَا نِطجاالضِم وواِب النانُ ِإجييالقرآن على ب مج
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  لسانه، والدليل على حظر الصالة حىت يعقل صالته وقراءته
 ِهشام بن عروةَ، عن أَِبيِه، حدثَنا: حدثَنا وِكيٍع، قَالَ:  حدثَنا ابن أَِبي رجاٍء، قَال1774َ
 أَنس بن ِعياٍض، حدثَنا: بِد الْحكَِم، قَالَوحدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه بِن ع)  ح(عن عاِئشةَ

 ِبيةَ، أَنّ الناِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورِن عاِم بِهش نالِتِه :  قَالَ�عِفي ص كُمدأَح سعِإذَا ن
هب فَيستغِفر فَيسب نفْسه، حدثَنا فَلْيرقُد حتى يذْهب عنه النوم، فَِإنَّ أَحدكُم لَعلَّه يذْ

 حدثَنا: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح( عبد الرزاِق، عِن الثَّوِريحدثَنا: ِإسحاق الدبِري، قَالَ
 الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، كُلُّهم عن حدثَنا:  قَالَوحدثَنا الترِمِذي،)  ح( زاِئدةُحدثَنا: معاِويةُ، قَالَ

هوحاِدِه ننةَ، ِبِإسورِن عاِم بِهش .  
 سفْيانُ، عن ِهشاِم حدثَنا:  الْحميِدي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَال1775َ
 عبد اللَِّه بن نميٍر، عن حدثَنا: ا ِإبراِهيم بن مسعوٍد الْمقِْدِسي، قَالَوحدثَن)  ح(بِن عروةَ

 ِبيِن النةَ، عاِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورِن عاِم با ِفيِه�ِهشِديِثِهمِوِه ِبححا )  ح(، ِبنثَندح
ِريبالدو ،لَِميانُ السدمٍه، قَالَحبنِن ماِم بمه نٍر، عمعم ناِق، عزِد الربع نا : ، عذَا مه

ِإذَا : �قَالَ رسولُ اللَِّه : ، فَذَكَر أَحاِديثَ ِمنها� أَبو هريرةَ، عن محمٍد رسوِل اللَِّه حدثَنا
مجعتِل فَاساللَّي ِمن كُمدأَح قَامطَِجعضقُولُ فَلْيا يِر مدي اِنِه فَلَملَى ِلسآنُ عالْقُر  .  

بيانُ حظِْر الصالِة ِعند الْكَسِل والْفُتوِر والْحمِل علَى النفِْس ِفيما فَوق طاقتها حىت يكون 
  نشيطًا مطيقًا هلا
 عبد الْواِرِث، عن عبِد الْعِزيِز حدثَنا: ِلم، قَالَ مسحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود، قَال1776َ

 الْمسِجد فَرأَى حبال ممدودا بين �دخلَ رسولُ اللَِّه : بِن صهيٍب، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ
:  كَِسلَت أَو فَترت أَمسكَت ِبِه، فَقَالَِلزينب تصلِّي، فَِإذَا: ما هذَا؟ قَالُوا: ساِريتيِن، فَقَالَ

دقَع رفَت فَِإذَا كَِسلَ أَو اطَهشن كُمدلِّ أَحصِلي ،لُّوهح .  
:  يحيى بن سِعيٍد الْقَطَّانُ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، وقُربزانُ، قَاال1777

 دخلَ علَيها وِعندها �حدثَتِني عاِئشةُ، أَنّ النِبي :  بن عروةَ، عن أَِبيِه، قَالَ ِهشامحدثَنا
: �فَقَالَ النِبي : فُالنةُ، ال تنام اللَّيلَ تذْكُر ِمن صالِتها، قَالَت: من هِذِه؟ قَالَت: امرأَةٌ، فَقَالُ

كُملَيما ع ،هم ماوا دِه ميِن ِإلَيالد بكَانَ أَحلُّوا، ومى تتح لُّ اللَّهماللَِّه ال يِطيقُونَ، فَوا ال تم 
هاِحبِه صلَيع .  
 وحدثَنا محمد بن عبِد)  ح( عبد اللَِّه بن نميٍرحدثَنا:  حدثَنا أَبو اَألزهِر، قَال1778َ
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:  ِهشام بن عروةَ، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ، قَالَتحدثَنا:  أَبو ضمرةَ، قَاالحدثَنا: الْحكَِم، قَالَ
 ِبيلَ النخٍد، فَدِني أَسب أَةٌ ِمنرا امهدا، فَقَالَ�كَانَ ِعنهلَيع  :ِذِه؟ فَقَالَته نةُ، : مِذِه فُالنه

علَيكُم ِبما تِطيقُونَ ِمن الْعمِل، فَواللَِّه ال يملُّ اللَّه حتى تملُّوا، : � تنام اللَّيلَ، فَقَالَ النِبي ال
ٍر: قَالَتيمن ناب ادز ،هاِحبِه صلَيع اِومدِه الَِّذي يِل ِإلَيمالْع بكَانَ أَحِإنْ قَلَّ: وو .  

 عثْمانُ بن عمر، حدثَنا:  حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، والْحسن بن مكْرٍم، قَاال1779
:  أَبو الْيماِن، قَالَحدثَنا: وحدثَنا محمد بن حيويِه، قَالَ)  ح( يونس بن يِزيدحدثَنا: قَالَ

 الزهِري، عن عروةَ، عن عاِئشةَ، أَنها أَخبرته أَنَّ الْحوالَء ِبنت حدثَنا: ، قَاال شعيبحدثَنا
هِذِه الْحوالُء ِبنت تويٍت، ويزعمونَ : فَقُلْت: ، قَالَت�تويٍت مرت ِبها وِعندها رسولُ اللَِّه 

 امنا ال تهولُ اللَِّه أَنسلَ، فَقَالَ رلَ : �اللَّياللَّي امناللَِّه ال ! ال تِطيقُونَ، فَوا تِل ممالْع ذُوا ِمنخ
  . يسأَم اللَّه حتى تسأَموا

 ِبياَء النعِن ديبِر الْمبالْخ من الليل إىل الصالة، وقراءته اآليات من آخر�ِذكْر ِإذَا قَام  
سورة آل عمران، وبيان إباحة النظر ورفع الرأس إىل السماء، والدليل على أن التفكر فيها 

  من السنة، وأنه إذا انصرف من العشاء صلى ركعتني يف بيته مث نام
ي مسِلٍم  سفْيانُ بن عيينةَ، عن سلَيمانَ بِن أَِبحدثَنا حدثَنا عبد الرحمِن بن ِبشٍر، 1780

 ِبياٍس، أَنّ النبِن عِن ابٍس، عطَاو نِل، عوِل، قَالَ�اَألحاللَّي ِمن دجهكَانَ ِإذَا ت  : لَك ماللَّه
قالْح لُكقَوو ،قالْح تأَن دمالْح لَكو ،ِفيِهن نمِض واَألراِت واومالس ورن تأَن دمالْح ،

ووعدك الْحق، وِلقَاؤك حق، والْجنةُ حق، والنار حق، والْبعثُ حق، ومحمد حق، والساعةُ 
 ،تماصخ ِبكو ،تبأَن كِإلَيو ،كَّلْتوت كلَيعو ،تنآم ِبكو ،تلَمأَس ِبك ماللَّه ،قح

 كِإلَيو تأَن ،تلَنا أَعمو تررا أَسمو ،ترا أَخمو تا قَِدمِلي م اغِْفر ماللَّه ،تاكَمح
 حدثَنا: الْمقَدم وأَنت الْمؤخر، ال ِإلَه ِإال أَنت، وال ِإلَه غَيرك، حدثَنا ابن أَِبي مسرةَ، قَالَ

سِمعت طَاوسا، : سِمعت سلَيمانَ اَألحولَ، يقُولُ:  سفْيانُ، قَالَحدثَنا: الَالْحميِدي، قَ
اللَّهم لَك :  ِإذَا قَام ِمن اللَّيِل يتهجد، قَالَ�كَانَ النِبي : سِمعت ابن عباٍس، يقُولُ: يقُولُ

  .  واَألرِض ِبِمثِْلِه الْحمد أَنت نور السماواِت
:  حدثَنا السِري بن يحيى ابن أَِخي هناٍد، وعباس الدوِري، وأَبو أُميةَ، قَالُوا1781

باٍس،  قَِبيصةُ، عن سفْيانَ، عِن ابِن جريٍج، عن سلَيمانَ اَألحوِل، عن طَاوٍس، عِن ابِن عحدثَنا
اللَّهم لَك الْحمد أَنت رب السماواِت واَألرِض :  يدعو ِمن اللَّيِل�كَانَ رسولُ اللَِّه : قَالَ
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 كِلقَاؤو ،قالْح كدعوو ،قالْح لُكقَوِض، واَألراِت واومالس ورن تأَن دمالْح لَك ،ا ِفيِهنمو
الْح كلَيعو ،تنآم ِبكو تلَمأَس لَك ماللَّه ،قةُ حاعالسو ،قح ارالنو ،قةُ حنالْجو ،ق

 ،ترأَخو تما قَدِلي م فَاغِْفر ،تاكَمح كِإلَيو تماصخ ِبكو ،تبأَن كِإلَيو كَّلْتوت
،تلَنأَعو تررأَسِن وِن اباِق، عزِد الربع نع ،ِريبا الدثَندح ،تِإال أَن ِإلَِهي ال ِإلَه تأَن 

  . قَيم السماواِت واَألرِض: جريٍج، عن سلَيمانَ اَألحوِل، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، وقَالَ
وحدثَنا )  ح(أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه: الَ أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، ق1782َ
 روح، عن ماِلٍك، عن أَِبي الزبيِر الْمكِّي، عن طَاوٍس الْيماِني، عن عبِد حدثَنا: أَبو أُميةَ، قَالَ

اللَّهم لَك :  ِإلَى صالِتِه ِمن جوِف اللَّيِل، يقُولُ كَانَ ِإذَا قَام�اللَِّه بِن عباٍس، أَنّ رسولَ اللَِّه 
 لَكِض، واَألرو اتاومالس امِقي تأَن دمالْح لَكِض، واَألراِت واومالس ورن تأَن دمالْح

الْح تأَن ،ِفيِهن نمِض واَألراِت واومالس بر تأَن دمالْح ،قح كدعوو ،قالْح لُكقَوو ،ق
 ،كَّلْتوت كلَيعو ،تنآم ِبكو ،تلَمأَس لَك ماللَّه ،قةُ حاعالسو ،قح ارالنو ،قةُ حنالْجو

ما قَدِلي م فَاغِْفر ،تاكَمح كِإلَيو ،تماصخ ِبكو ،تبأَن كِإلَيو تررأَسو ،ترأَخو ت
  . أَنت قَيم السماواِت واَألرِض: وأَعلَنت، أَنت ِإلَِهي ال ِإلَه ِإال أَنت، ِفي حِديِث ابِن جريٍج

 ِسناٍن، عن وحدثَنا يِزيد بن)  ح( منصور بن سفْيانَحدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال1783َ
 ِعمرانُ الْقَِصري، عن قَيِس بِن سعٍد، عن حدثَنا: شيبانَ اُألبلِّي، عن مهِدي بِن ميموٍن، قَالَ

أَنت ِقيام اللَّهم لَك الْحمد :  ِإذَا قَام كَبر، ثُم قَالَ�كَانَ النِبي : طَاوٍس، عِن ابِن عباٍس، قَالَ
 بر دمالْح لَك ،ا ِفيِهنمِض واَألراِت واومالس ورن تأَنو ،ِفيِهن نمِض واَألراِت واومالس
النو ،قةُ حنالْجو ،قح كِلقَاؤو ،قح كدعوو ،قح تأَنو ،ِفيِهن نمِض واَألراِت واومالس ار

 ِبكو ،تبأَن كِإلَيو ،كَّلْتوت كلَيعو ،تنآم ِبكو ،تلَمأَس لَك ماللَّه ،قةُ حاعالسو ،قح
 ،تلَنا أَعمو تررا أَسِلي م اغِْفر بر ،ِصريالْم كِإلَيا ونبر تأَن ،تاكَمح كِإلَيو ،تماصخ

  . قَدمت وما أَخرت، ِإلَِهي ال ِإلَه ِإال أَنتوما 
 ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكًا حدثَه، عن حدثَنا:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1784َ

أَخبره، أَنه بات لَيلَةً ِعند مخرمةَ بِن سلَيمانَ، عن كُريٍب مولَى ابِن عباٍس، أَنّ ابن عباٍس 
فَاضطَجعت ِفي عرِض الِْوسادِة، واضطَجع رسولُ اللَِّه : ميمونةَ أُم الْمؤِمِنني وِهي خالَته، قَالَ

 أَو قَبلَه ِبقَِليٍل أَو بعده  حتى ِإذَا انتصف اللَّيلُ� هو وأَهلُه ِفي طُوِلها، فَنام رسولُ اللَِّه �
، فَجلَس فَمسح النوم عن وجِهِه ِبيِدِه، ثُم قَرأَ الْعشر اآلياِت �ِبقَِليٍل استيقَظَ رسولُ اللَِّه 
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  . الْخواِتم ِمن سورِة آِل ِعمرانَ، وذَكَر الْحِديثَ
1785اِهيمرا ِإبثَندقَالَ ح ،ِدياَألس داوأَِبي د نا:  بثَندح ،اِظيحاِلٍح الْوص نى بيحي 

حدثَِني شِريك بن أَِبي نِمٍر، عن كُريٍب أَنه أَخبره، أَنه :  سلَيمانُ بن ِبالٍل، قَالَحدثَنا: قَالَ
، فَلَما انصرف ِمن الِْعشاِء اآلِخرِة �يلَةً ِعند رسوِل اللَِّه ِبت لَ: سِمع ابن عباٍس، يقُولُ

انصرفْت معه، فَلَما دخلَ الْبيت ركَع ركْعتيِن خِفيفَتيِن ركُوعهما ِمثْلُ سجوِدِهما 
راِء، وتِفي الش ذَِلكا، واِمِهما ِمثْلُ ِقيمهودجسولُ اللَِّه وِت، �سيا ِفي الْبأَنِة ورجِفي الْح 

ولَ اللَِّه : فَقُلْتسلَةَ راللَّي قَنماللَِّه َألر؟ قَالَ�وهالتص فنَّ كَيظُرَألنِفي :  و هكَانم عطَجفَاض
، فَقَام فَنظَر ِفي أُفُِق السماِء وفَكَّر، ثُم ثُم تعار ِمن اللَّيِل: مصاله حتى سِمعت غَِطيطَه، قَالَ

  . قَرأَ الْخمس اآلياِت ِمن سورِة آِل ِعمرانَ
:  الْوِليد بن مسِلٍم، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن محمِد بِن عثْمانَ الثَّقَِفي، قَال1786َ

حدثَِني رِبيعةُ بن : حدثَِني أَبو سلَمةَ، قَالَ: ، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، قَالَ اَألوزاِعيحدثَنا
كُنت أَِبيت مع النِبي فَأَتيته ِبوضوِئِه وِبحاجِتِه، فَكَانَ يقُوم ِمن اللَّيِل، : كَعٍب اَألسلَِمي، قَالَ

 ربي وِبحمِدِه، سبحانَ ربي وِبحمِدِه، سبحانَ ربي وِبحمِدِه، سبحانَ رب سبحانَ: فَيقُولُ
ِويثَالثًا الْه ،الَِمنيالْع .  

 حدثَنا يعقُوب بن سفْيانَ الْفَاِرِسي، وأَبو حاِتٍم الراِزي، وِإبراِهيم بن الْحسيِن، 1787
 محمد حدثَنا: وحدثَنا الْحسن بن أَحمد بِن محمِد بِن بكَّاٍر، قَالَ)  ح( أَبو توبةَحدثَنا: الُواقَ

:  معاِويةُ بن سالٍم، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، قَالَحدثَنا: بن الْمبارِك يعِني الصوِري، قَاال
ِبت ِعند رسوِل اللَِّه : خبرِني أَبو سلَمةَ بن عبِد الرحمِن، أَنَّ رِبيعةَ بن كَعٍب أَخبره أَنه قَالَأَ

بي سبحانَ ر: سبحانَ اللَِّه رب الْعالَِمني الْهِوي، ثُم يقُولُ:  فَكُنت أَسمعه يقُولُ ِمن اللَّيِل�
 حدثَنا:  أَحمد بن خاِلٍد، قَالَحدثَنا: وِبحمِدِه، نحو ذَِلك، حدثَنا محمد بن عوٍف، قَالَ

أَخبرِني أَبو سلَمةَ، أَنَّ رِبيعةَ بن كَعٍب أَخبره، أَنه كَانَ :  يحيى، قَالَحدثَنا: شيبانُ، قَالَ
وِل اللَِّه يسر دِعن قَالَ�ِبيت ،ِريصوٍق الْبزرم نب اِهيمرا ِإبثَندح ،ِمثْلَه ا: ، فَذَكَرثَندح 

وحدثَنا يونس بن حِبيٍب، وعمار بن )  ح(أنبا عِلي بن الْمبارِك: هارونُ بن ِإسماِعيلَ، قَالَ
  .  ِهشام، ِكالهما عن يحيى، ِبِإسناِدِه نحوهحدثَنا: حدثَنا أَبو داود، قَالَ: رجاٍء، قَاال

   
  باب ِإجياِب ركْعتيِن خِفيفَتيِن ِللْقَاِئِم ِباللَّيِل ِللصالِة 
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  ِإذَا أَراد أَنْ يفْتِتح الصالة
 حدثَنا:  آدم بن أَِبي ِإياٍس، قَالَحدثَنا:  الرمِلي، قَالَ حدثَنا موسى بن سهٍل1788

كَانَ : سلَيمانُ بن حيانَ، عن ِهشاِم بِن حسانَ، عن محمِد بِن ِسِريين، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
 ِبيلَّى�النص دجهتِل ياللَّي ِمن ى،  ِإذَا قَاموسا مثَندِن، حيِفيفَتِن خيتكْعا رثَندح ،ما آدثَندح 

 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نع ،ِن ِسِريينِن ابٍن، عوِن عِن ابانُ، عملَيس� ِمثْلَه ، .  
)  ح( زاِئدةُحدثَنا: ِفي، قَالَ حسين الْجعحدثَنا:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَال1789َ

 زاِئدةُ، عن ِهشاٍم، عن محمٍد، حدثَنا:  معاِويةُ بن عمٍرو، قَالَحدثَنا: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ
 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نِل:  قَالَ�عاللَّي ِمن كُمدأَح ِن ِإذَا قَاميتكْعِبر هالتص ِتحفْتفَلْي 

  . خِفيفَتيِن
:  أَبو زيٍد الْهرِوي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يحيى بن عياٍش ِفي داِر الْقُطِْن، قَال1790َ

سأَلْتها عِن صالِة النِبي :  أَبو حرةَ، عِن الْحسِن، عن سعِد بِن ِهشاٍم، عن عاِئشةَ، قَالَحدثَنا
�ِل؟ فَقَالَتِباللَّي  : ِبيا�كَانَ النِفيِهم زوجتِن ييتكْعلَّى رةَ صاَء اآلِخرلَّى الِْعشِإذَا ص  .  

 حدثَنا: م، قَالَ هشيحدثَنا:  سريج بن يونس، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1791َ
 �كَانَ رسولُ اللَِّه :  الْحسن، عن سعِد بِن ِهشاٍم، عن عاِئشةَ، قَالَتحدثَنا: أَبو حرةَ، قَالَ

  . ِإذَا قَام ِمن اللَّيِل فَتح صالته ِبركْعتيِن خِفيفَتيِن
   

ِن قَويبِر الْمبِذكِْر الْخ ابب ِبيِإذَا افتتح صالته بالليل قبل القراءة�لَ الن   
 حدثَنا:  النضر بن محمٍد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن يوسف السلَِمي، قَال1792َ

سأَلْت :  أَبو سلَمةَ، قَالَاحدثَن:  يحيى بن أَِبي كَِثٍري، قَالَحدثَنا: ِعكِْرمةُ بن عماٍر، قَالَ
اللَّهم رب : كَانَ يقُولُ:  يفْتح الصالةَ ِمن اللَّيِل؟ قَالَت�ِبما كَانَ رسولُ اللَِّه : عاِئشةَ

ادهالشِب ويالْغ اِلمِض، عاَألراِت واومالس اِفيلَ، فَاِطررِإسِميكَاِئيلَ، وِريلَ، وِجب كُمحت تِة أَن
 نِدي مهت كِإن ِركِبأَم قالْح ِفيِه ِمن ِلفتا اخِدِني ِلمِلفُونَ، اهتخوا ِفيِه يا كَانِفيم اِدكِعب نيب

: بن عِلي، قَالَ عاِصم حدثَنا: تشاُء ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم، حدثَنا الصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَاال
اهِدِني لَما اختِلف ِفيِه ِمن الْحق ِبِإذِْنك :  ِعكِْرمةُ بن عماٍر، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، ِإال أَنه قَالَحدثَنا

  . ِإنك تهِدي من تشاُء ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم
 ِبياِم النقِْت ِقيانُ ويب� ِل، وأنه كان ينام عند السحر، ويأيت أهله يف ذلك  ِمناللَّي
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  الوقت بعد فراغه من الصالة
 شعبةُ، عن أَِبي حدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال1793َ
 �ت عاِئشةَ عن صالِة رسوِل اللَِّه سأَلْ: سِمعت اَألسود بن يِزيد، يقُولُ: ِإسحاق، قَالَ
ِل؟ فَقَالَتولُ اللَِّه : ِباللَّيسكَانَ ر� ثُم ،رتِر أَوحالس دفَِإذَا كَانَ ِعن ،قُومي ِل ثُملَ اللَّيأَو امني 

 ،هتاجى حِلِه قَضةٌ ِإلَى أَهاجح لَه تفَِإنْ كَان هاشى ِفرفَِإنْ كَانَ أَت ،ثَباَألذَانَ و ِمعفَِإذَا س
  . جنبا أَفَاض علَيِه ِمن الْماِء وِإال توضأَ ثُم خرج ِإلَى الصالِة

 شعبةُ، عِن اَألشعِث حدثَنا:  روح بن عبادةَ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1794َ
ِن سوٍق، قَالَبرسم نثُ، عدحي اهأَب ِمعس هٍم، أَنةَ: لَياِئشع أَلْتس : بِل كَانَ أَحمالْع أَي

  . الداِئم: ؟ قَالَت�ِإلَى رسوِل اللَِّه 
َألشعِث بِن سلَيٍم، أنبا شعبةُ، عِن ا:  أَبو النضِر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1795َ

كَانَ ِإذَا سِمع :  ِباللَّيِل؟ فَقَالَت�سأَلْت عاِئشةَ عن صالِة النِبي : عن أَِبيِه، عن مسروٍق، قَالَ
  . الصاِرخ قَام فَصلَّى، رواه يحيى الْقَطَّانُ،عِن الثَّوِري، عِن اَألشعِث

1796نربلَى، قَالَ أَخِد اَألعبع نب سونةَ : ا يمرخم نع ،ثَهدٍب، أن مالكا حهو نأنبا اب
 ِهيو ِمِننيؤالْم ةَ أُمونميم دلَةً ِعنلَي اتب هأَن ،هرباٍس أَخبع نٍب، أَنَّ ابيكُر نانَ، عملَيِن سب

 حتى ِإذَا انتصف اللَّيلُ أَو قَبلَه ِبقَِليٍل أَو بعده ِبقَِليٍل استيقَظَ رسولُ � اللَِّه خالَته، فَنام رسولُ
  . ، ثُم قَام ِإلَى شن معلَّقٍَة فَتوضأَ ِمنها فَأَحسن وضوَءه، ثُم قَام يصلِّي �اللَِّه 

1797 نب دما أَحثَنداٍء، قَالَ حجِن أَِبي رِد بمحا: مثَندقَالَح ،ِكيعا:  وثَندانُ، حفْيس 
رعِمسح(و  (َةَ، قَاليو أُما أَبثَندحا: وثَندى، قَالَحوسم ناللَِّه ب ديبا:  عثَندحرعِمس )ح  (

وحدثَنا ابن الْجنيِد، )  ح( جعفَر بن عوٍن، عن ِمسعٍرثَناحد: وحدثَنا ابن أَِبي غَرزةَ، قَالَ
 سفْيانُ، عن ِمسعٍر، عن سعِد بِن ِإبراِهيم، عن أَِبي سلَمةَ حدثَنا:  الْحميِدي، قَالَحدثَنا: قَالَ

هةَ، أَناِئشع نِن، عمحِد الربِن عبا قَالَت : ِبيا أَلْفَى النقَطُّ ِإال �م اآلِخر رحِدي السِعن 
  . ناِئما

 سفْيانُ، عن أَِبي حِصٍني، حدثَنا:  وِكيع، قَالَحدثَنا:  حدثَنا ابن أَِبي رجاٍء، قَال1798َ
، �ِمن كُلِّ اللَّيِل قَد أَوتر رسولُ اللَِّه :  قَالَتعن يحيى بِن وثَّاٍب، عن مسروٍق، عن عاِئشةَ،

  . ِمن أَوِلِه وأَوسِطِه وآِخِرِه، فَانتهى ِوتره ِإلَى السحِر
بيانُ ِإباحِة أَداِء الِْوتِر ِفي أَيِة ساعٍة كَانت ِمن اللَّيِل، وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم رمبا 
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  ان يوتر أول الليل، وإباحة اجلهر بالقراءةك
: سأَلْت عاِئشةَ: روى ابن عيينةَ، عن أَِبي يعفُوٍر، عن مسِلِم بِن صبيٍح، عن مسروٍق، قَالَ

 حتى انتهى �ولُ اللَِّه ِمن كُلِّ اللَّيِل قَد أَوتر رس: ؟ قَالَت�أَي اللَّيِل كَانَ يوِتر رسولُ اللَِّه 
  ِوتره ِإلَى السحِر 

وروى عِلي بن حجٍر، عن حسانَ قَاِضي ِكرمانَ، عن سِعيِد بِن مسروٍق، عن أَِبي 
ةَ، قَالَتاِئشع نوٍق، عرسم نى، عحولُ اللَِّه : الضسر رتأَو ِل قَدكُلُّ اللَّي�  هرى ِوتهتى انتح

  ِإلَى السحِر 
 ابن نميٍر، عِن اَألعمِش، عن مسِلٍم، عن حدثَنا:  حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، قَال1801َ

ةَ، قَالَتاِئشع نوٍق، عرسولُ اللَِّه : مسر وِترِل كَانَ يكُلِّ اللَّي ِمن�هتان ِإلَى ، ثُم هرى ِوت
  . السحِر

)  ح( سفْيانُحدثَنا:  قَِبيصةُ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن ِإسحاق الْبكَّاِئي، قَال1802َ
ِن اَألعمِش، عن  سفْيانُ، عحدثَنا:  مخلَد بن يِزيد، قَالَحدثَنا: وحدثَنا أَبو عمر اِإلمام، قَالَ

ةَ، قَالَتاِئشع نوٍق، عرسم نى، عحولُ اللَِّه : أَِبي الضسر رتأَو ِل قَدكُِل اللَّي ِمن� ِمن ،
اقحِن ِإسِد بمحاللَّفْظُ ِلمِر، وحِإلَى الس هرى ِوتهتِطِه، فَانسأَوآِخِرِه وِلِه وأَو .  

1803دٍر، قَالَ حصن نب رحا با: ثَنثَندٍب، قَالَحهو ناِلٍح، أَنَّ :  ابص نةُ باِويعِني مربأَخ
 يوِتر، آِخر اللَّيِل أَو �كَيف كَانَ رسولُ اللَِّه : عبد اللَِّه بن أَِبي قَيٍس حدثَه، أَنه سأَلَ عاِئشةَ

كُلَّ ذَِلك قَد كَانَ يفْعلُ، كَانَ ربما أَوتر ِمن أَوِل اللَّيِل، وربما أَوتر ِمن آِخِرِه، : لَتأَولُه؟ قَا
ةً: فَقُلْتعِر سلَ ِفي اَألمعِللَِّه الَِّذي ج دمالْح .  

1804قُلْت  :هجِل، أَكَانَ ياللَّي ِمن هاَءتِقر تكَان فكَي؟ قَالَتِسري أَم كَانَ : ر كُلَّ ذَِلك
قُلْت ،را أَسمبرو رها جمبلُ رفْعي : ،داوو دا أَبثَندةً، حعِر سلَ ِفي اَألمعِللَِّه الَِّذي ج دمالْح

  . ِبنحِوِه اللَّيثُ، عن معاِويةَ، حدثَنا:  قُتيبةَ، قَالَحدثَنا: قَالَ
   

باب ِإجياِب الِْوتِر، وأنه جيب على املصلي بالليل أن جيعل آخر صالته وترا، والدليل على 
  أنه ليس حبتم، وأن وقت الوتر بالليل وصلى الفجر مل يقضه بالنهار

ِبي كَِثٍري، عن أَِبي  حدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عن معمٍر، عن يحيى بِن أ1805َ
أَوِتروا قَبلَ أَنْ تصِبحوا، حدثَنا جعفَر بن : �قَالَ النِبي : نضرةَ، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، قَالَ
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 عبد اَألعلَى بن حدثَنا: ، قَالَ عبد اللَِّه بن معاِويةَ الزيتوِنيحدثَنا: محمِد بِن فَرقٍَد الرقِّي، قَالَ
  .  معمر، ِبِإسناِدِه ِمثْلَهحدثَنا: عبِد اَألعلَى، قَالَ
 حدثَنا:  عبيد اللَِّه بن موسى، وأَبو نعيٍم، قَاالحدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال1806َ

ى بيحي نانُ، عبيولَ شسأَلُوا رس مهأَن ،ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نةَ، عرضأَِبي ن نِن أَِبي كَِثٍري، ع
  . أَوِتروا قَبلَ الصبِح:  عِن الِْوتِر، فَقَالَ�اللَِّه 

: غاِني، قَالَوحدثَنا الص)  ح( أَبو داودحدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال1807َ
 يحيى بن أَِبي كَِثٍري، عن أَِبي حدثَنا:  أَبانُ، قَالَحدثَنا:  موسى بن ِإسماِعيلَ، قَاالحدثَنا

 ِبيأَنّ الن ،ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نةَ، عرضِر، فَقَالَ�نِن الِْوتِئلَ عس  :لَ الْفَجوا قَبِترِرأَو .  
وحدثَنا عِلي بن )  ح( عمرو بن عاِصٍمحدثَنا:  حدثَنا يعقُوب بن سفْيانَ، قَال1808َ

 همام، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، عن أَِبي حدثَنا:  الْمقِْرئ، قَاالحدثَنا: الْحسِن الِْهالِلي، قَالَ
نةَ، عرضولَ اللَِّه نسأَنّ ر ،ِريدِعيٍد الْخِر:  قَالَ� أَِبي سلَ الْفَجقَب رالِْوت .  
 حدثَنا أَحمد بن عِلي بِن يوسف الْمزِني، والْحسن بن أَحمد بِن محمِد بِن 1809
:  معاِويةُ بن سالٍم، عن يحيى، قَالَحدثَنا:  قَالَ محمد بن الْمبارِك،حدثَنا: بكَّاٍر، قَاال

 ِبيأَلَ النِعيٍد، سا سأَب ِمعس هةَ، أَنرضو نِني أَبربِر، فَقَالَ�أَخِن الِْوتِح :  عبلَ الصوا قَبِترأَو .  
1810اِق، عزِد الربع نع ،ِريبا الدثَندةَ،  حلَمِن سِميِم بت نِش، عمِن اَألعٍر، عمعم ن

ةَ، قَالتاِئشع نةَ، عورع نع : ِبيقَالَ ِلي�كَانَ الن فرصِل، فَِإذَا اناللَّي لِّي ِمنصقُوِمي :  ي
  . فَأَوِتِري

ن سفْيانَ، عِن اَألعمِش، عن تِميِم  وِكيع، عحدثَنا:  حدثَنا ابن أَِبي رجاٍء، قَال1811َ
ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عورع نةَ، علَمِن سولُ اللَِّه : بسِني ررأَم�ترتفَأَو  .  

 دثَناح:  محمد بن عبيٍد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو الْحسِن الْميموِني، وعمار، قَاال1812
 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نع ،رمع ناللَِّه ب ديبِل :  قَالَ�عِباللَّي الِتكُمص لُوا آِخرعاج
 احدثَن:  حفْص بن ِغياٍث، قَالَحدثَنا: ِوترا، حدثَنا موسى بن ِإسحاق الضِرير الْقَواس، قَالَ
 حدثَنا:  أَحمد بن حنبٍل، قَالَحدثَنا: عبيد اللَِّه بن عمر، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، حدثَنا أَبو داود، قَالَ

  .  عبيد اللَِّه بن عمر، ِبِمثِْلِهحدثَنا: يحيى، قَالَ
أَنبأَ اللَّيثُ، عن ناِفٍع، عِن ابِن :  أَبو النضِر، قَالَثَناحد:  حدثَنا الصغاِني، قَال1813َ

 ِبيأَنّ الن ،رماذَانَ :  قَالَ�عش نا ابثَندا، حرالِتِه ِوتص لْ آِخرعجِل فَلْياللَّي لَّى ِمنص نم
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  . ِث، ِبِمثِْلِه الْمعلَّى، عِن اللَّيحدثَنا: الْجوهِري، قَالَ
أَنبأَ حجاج بن :  وحدثَنا الصغاِني، ومحمد بن ِعيسى اَألبرص الْعطَّار، قَاال1814
حدثَِني ناِفع، عِن ابِن عمر، : أَخبرِني سلَيمانُ بن موسى، قَالَ: قَالَ ابن جريٍج: محمٍد، قَالَ

 أَمر ِبذَِلك، فَِإذَا �من صلَّى ِمن اللَّيِل فَلْيجعلْ آِخر صالِتِه ِوترا، فَِإنَّ رسولَ اللَِّه :  يقُولُكَانَ
  . أَوِتروا قَبلَ الْفَجِر:  قَالَ�كَانَ الْفَجر فَقَد ذَهب صالةُ اللَّيِل والِْوتر، َألنَّ رسولَ اللَِّه 

1815دلَى، قَالَ حِد اَألعبع نب سونا يِه : ثَنمِن عع ،ثَهدٍب، أن مالكا حهو نأَ اببأَن
جاَء رجلٌ ِإلَى رسوِل : أَِبي سهيِل بِن ماِلٍك، عن أَِبيِه، أَنه سِمع طَلْحةَ بن عبيِد اللَِّه، يقُولُ

  . الصالةُ الْخمس ِإال أَنْ تطَوع: ِني ماذَا فَرض اللَّه علَي ِمن الصالِة؟ قَالَأَخبر: ، فَقَالَ�اللَِّه 
أَنبأَ :  اَألسود بن عاِمٍر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا عباس بن محمٍد، والصغاِني، قَاال1816

 �كَانَ النِبي :  بِن أَوفَى، عن سعِد بِن ِهشاٍم، عن عاِئشةَ، قَالَتشعبةُ، عن قَتادةَ، عن زرارةَ
  . ِإذَا نام ِمن اللَّيِل أَو مِرض صلَّى ِبالنهاِر ِثنتي عشرةَ ركْعةً

1817قَالَت  : ِبيالن تأَيا رمو�امال صو ،حبى أَصتلَةً حلَي ا ِإال  قَاماِبعتتا مرهش 
  . رمضانَ

 ِباللَّيِل، ووضوئه وصالته واضجاعه بعد صالته، ودعائه إذا �بيانُ ِصفَِة ِقياِم رسوِل اللَِّه 
  فرغ من صالته، وأنه صلى ثالث عشر ركعة أوتر منها بركعة

1818اِعيلَ بمِإس نب دمحاِعيلَ ممو ِإسا أَبثَندقَالَ ح ،ِمِذيرالت فوسا: ِن يثَندو حأَب 
 سفْيانُ بن سِعيٍد، عن سلَمةَ بِن كُهيٍل، عن كُريٍب مولَى ابِن عباٍس، عِن حدثَنا: حذَيفَةَ، قَالَ

فَأَتى حاجته، ثُم غَسلَ يديِه ووجهه،  �ِبت ِعند خالَِتي ميمونةَ، فَقَام النِبي : ابِن عباٍس، قَالَ
 قَام لَغَ، ثُمأَب قَدو كِْثري ِن، لَموَءيضالْو نيوًءا بضأَ وضوت ا، ثُماقَهِشن ِة فَأَطْلَقبالَ ِإلَى الِْقرم ثُم

ى أَنرةَ أَنْ ياِهيكَر تطَّيمفَت تلِّي فَقُمصلِّي، يصي فَقَام أْتضوفَت تفَقُم ،هقُبأَر تي كُن
فَأَخذَ ِبأُذُِني حتى أَدارِني فَكُنت : فَقُمت عن يساِرِه فَأَخذَ ِبرأِْسي فَحولَِني عن يِميِنِه، أَو قَالَ

 حتى نفَخ �شرةَ ركْعةً، ثُم نام النِبي  ثَالثَ ع�عن يِميِنِه، فَتتامت صالةُ رسوِل اللَِّه 
: وكَانَ ِإذَا نام نفَخ، فَأَتاه ِباللٌ فَآذَنه ِبالصالِة، فَقَام يصلِّي ولَم يتوضأْ، وكَانَ يقُولُ ِفي دعاِئِه

ي ِلساِني نورا، وِفي بصِري نورا، وعن اللَّهم اجعلْ ِفي قَلِْبي نورا، وِفي سمِعي نورا، وِف
 ِمنا، وورن يدِن ييب ِمنا، وورِقي نفَو ِمنا، وورِتي نحت ِمنا، ووراِلي نِشم نعا، وورِميِني ني

بيا، قَالَ كُرورِلي ن ِظمأَعا، وورلِْفي نا: خوبكْتِدي مةٌ ِعنِستوِتوابِفي الت ي : تخمو
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  وعصِبي وشعِري وبشِري وِعظَاِمي 
أَخذَ ِبأُذُِني فَأَدارِني عن يِميِنِه وذَكَر : ورواه عبد الرحمِن بن مهِدي، عن سفْيانَ، قَالَ

عصِبي ولَحِمي : عباِس فَحدثَِني ِبِهن وذَكَرفَلَِقيت رجال ِمن ولَِد الْ: ِبطُوِلِه، وقَالَ ِفي آِخِرِه
التابوت ِفيِه كُتب عِلي بِن عبِد اللَِّه بِن : ودِمي وشعِري وبشِري، وذَكَر خصلَتيِن يقَالَ

 ،ِريِن الثَّواِق، عزِد الربع نع ،ِريبا الدثَنداٍس، حبفَةَ عذَيِديِث أَِبي حةَ، ِبِمثِْل حلَمس نع
  . فَآذَنه ِبالصالِة فَقَام فَصلَّى ولَم يتوضأْ: ِإلَى قَوِلِه

:  حجاج بن محمٍد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، وأَبو حميٍد، قَاال1819
نةُ، عبعثَِني شداٍس، قَالَحبِن عِن ابٍب، عيكُر نٍل، عيِن كُهةَ بلَمالَِتي :  سِت خيِفي ب ِبت

، �فَترقَّبت أَو فَتفَقَّدت كَيف يصلِّي رسولُ اللَِّه :  أَو قَالَ�ميمونةَ، فَتعينت رسولَ اللَِّه 
لَ وغَس ثُم ،قَام ثُم ،امفَن ا، ثُماقَهِشن ِة فَأَطْلَقبِإلَى الِْقر دمفَع قَام ثُم ،امن ِه، ثُمكَفَّيو ههج

 قَام ِن، ثُموَءيضالْو نيا بنسوًءا حضأَ وضوت ِدِه، ثُملَى يع ِة فَأَكَبعِة أَِو الْقَصفْنِفي الْج بص
مت عن يساِرِه، فَأَخذَِني فَأَقَامِني عن يِميِنِه، فَتكَاملَت صالةُ رسوِل اللَِّه فَصلَّى، فَِجئْت فَقُ

 ثَالثَ عشرةَ ركْعةً، ثُم نام حتى نفَخ وكُنا نعِرفُه ِإذَا نام ِبنفِْخِه، ثُم خرج ِإلَى الصالِة �
اللَّهم اجعلْ ِفي قَلِْبي نورا، وِفي سمِعي نورا، :  صالِتِه أَو سجوِدِهفَصلَّى، وجعلَ يقُولُ ِفي

وِمن خلِْفي نورا، وِمن فَوِقي نورا، وِفي بصِري نورا، وعن يِميِني نورا، وعن يساِري نورا، 
فَو ِمنا، وورِتي نحت ِمنا، ووراِمي نأَمةُوبعا، قَالَ شورلِْني نعاجا، وورلْ : أَو قَالَ: ِقي نعاجو

نام : وحدثَِني عمرو بن ِديناٍر، عن كُريٍب، عِن ابِن عباٍس، أَنه قَالَ: ِلي نورا، قَالَ شعبةُ
ِن شِر بضِن الناٍء، عجر نب دمحم ا، ذَكَرطَِجعضٍل، قَالَميا: مثَندةُ، قَالَحبعا:  شثَندح 

: فَلَِقيت كُريبا، فَقَالَ: سلَمةُ بن كُهيٍل، عن بكَيٍر، عن كُريٍب، عِن ابِن عباٍس، قَالَ سلَمةُ
، ثُم ذَكَر ِمثْلَ حِديِث غُندٍر، � كُنت ِعند خالَِتي ميمونةَ، فَجاَء رسولُ اللَِّه: قَالَ ابن عباٍس
هو بكَير بن عبِد : واجعلِْني نورا، ولَم يشك، ذَكَره بعض أَصحاِبنا يقُولُونَ: وحجاٍج، وقَالَ

،الْكُوِفي مخا الضركَيذَا بكُونَ هأَنْ ي ِبهشال يو جِن اَألشثُ اللَِّه بعأَش هنثُ عدحذَا يه ركَيبو 
قَالُ لَهياٍر، ووس نقَالُ: بيو ،قثُ اَألفْرعةَ، قَاال: اَألشيو أُمأَبو ،اِنيغا الصثَندح ،ارجالن :

:  ابن اَألصبهاِني، قَالَحدثَنا: وحدثَنا ابن مالِعٍب، قَالَ)  ح( أَبو بكِْر بن أَِبي شيبةَحدثَنا
 أَبو اَألحوِص، عن سِعيِد بِن مسروٍق، عن سلَمةَ بِن كُهيٍل، عن أَِبي ِرشِدين كُريٍب حدثَنا

يذْكُر غَسلَ الْوجِه ِبت ِعند خالَِتي ميمونةَ، واقْتص الْحِديثَ ولَم : مولَى ابِن عباٍس، قَالَ
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ثُم أَتى الِْقربةَ فَحلَّ ِشناقَها ثُم توضأَ وضوًءا بين الْوضوَءيِن ثُم أَتى : والْكَفَّيِن، غَير أَنه قَالَ
م توضأَ وضوًءا هو الْوضوُء، وقَالَ ِفراِشِه فَنام، ثُم قَام قَومةً أُخرى فَأَتى الِْقربةَ فَحلَّ ِشناقَها، ثُ

  . واجعلِْني نورا: وأَعِظم ِلي نورا، ولَم يذْكُر: ِفي آِخِرِه
1820 نع ،ِريجانَ الْحلْمِن سِن بمحِد الربع نٍب، عهِن وِن ابو الطَّاِهِر، عى أَبورو 

 سلَمةَ بن كُهيٍل حدثَه، أَنَّ كُريبا حدثَه، أَنَّ ابن عباٍس بات لَيلَةً ِعند النِبي عِقيِل بِن خاِلٍد، أَنَّ
:  لَيلَته ِبِتسع عشرةَ كَِلمةً، قَالَ سلَمةُ�ودعا رسولُ اللَِّه : ، وذَكَر الْحِديثَ، وقَالَ ِفيِه�

ا كُرثَِنيهدولُ اللَِّه حسقَالَ ر ،ِقيا بم ِسيتنةَ ورشع يتا ِثنهِمن ِفظْتفَح ،بي� : ماللَّه
اجعلْ ِلي ِفي قَلِْبي نورا، وِفي ِلساِني نورا، وِفي سمِعي نورا، وِفي بصِري نورا، وِمن فَوِقي 

ِشم نعا، وورِتي نحت ِمنا، وورلِْفي نخ ِمنا، وورن يدي نيبا، وورِميِني ني نعا، ووراِلي ن
  نورا، واجعلْ ِلي ِفي نفِْسي نورا، وأَعِظم ِلي نورا 

 أَبو ناحدثَ: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح( أَبو النضِرحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1821َ
: سِمعت ابن عباٍس، يقُولُ:  شعبةُ، عن أَِبي جمرةَ، قَالَحدثَنا: زيٍد سِعيد بن الرِبيِع، قَاال

  .  يصلِّي ثَالثَ عشرةَ ركْعةً ِمن اللَّيِل�كَانَ رسولُ اللَِّه 
 حدثَنا:  يحيى بن صاِلٍح، قَالَحدثَنا: سِدي، قَالَ حدثَنا ِإبراِهيم بن سلَيمانَ اَأل1822

حدثَِني شِريك بن أَِبي نِمٍر، أَنَّ كُريبا أَخبره، أَنه سِمع ابن عباٍس، : سلَيمانُ بن ِبالٍل، قَالَ
اضطَجع مكَانه ثُم تعار، ثُم أَخذَ ِسواكًا فَاستن، فَ: ، قَالَ�ِبت لَيلَةً ِعند رسوِل اللَِّه : يقُولُ

ثُم خرج فَقَضى حاجته، ثُم رجع ِإلَى شن معلَّقٍَة فَصب علَى يِدِه، ثُم توضأَ ولَم يوِقظْ أَحدا، 
ا ِمثْلُ سمهكُوعِن ريتكْعلَّى رفَص قَام ا، قَالَثُماِمِهما ِمثْلُ ِقيمهودجسا ووِدِهملَّى : جص اهفَأَر

ثُم اضطَجع مكَانه، فَرقَد حتى سِمعت غَِطيطَه، ثُم صنع ذَِلك خمس : ِمثْلَ ما رقَد، قَالَ
تاه ِباللٌ فَآذَنه ِبالصبِح فَصلَّى ركْعتِي مراٍت فَصلَّى عشر ركَعاٍت، ثُم أَوتر ِبواِحدٍة، وأَ

:  ابن أَِبي مريم، قَالَحدثَنا: الْفَجِر، ثُم خرج ِإلَى الصبِح، حدثَنا أَبو بكِْر بن ِإسحاق، قَالَ
 نِمٍر، عن كُريٍب، عِن ابِن عباٍس، أَنه حدثَِني شِريك بن أَِبي: أَخبرِني محمد بن جعفٍَر، قَالَ

 ِباللَّيِل، � ِعندها َألنظُر كَيف صالةُ النِبي �رقَدت ِفي بيِت ميمونةَ لَيلَةَ كَانَ النِبي : قَالَ
  .  الْحِديثَ، ثُم قَام فَتوضأَ واستن  مع أَهِلِه ساعةً ثُم رقَد، وذَكَر�فَتحدثَ النِبي : قَالَ

 ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكًا حدثَه، عن حدثَنا:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1823َ
رباٍس أَخبع ناٍس، أَنَّ اببِن علَى ابوٍب ميكُر نانَ، عملَيِن سةَ بمرخم دلَةً ِعنلَي اتب هأَن ،ه
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فَاضطَجعت ِفي عرِض الِْوسادِة واضطَجع رسولُ اللَِّه : ميمونةَ أُم الْمؤِمِنني وِهي خالَته، قَالَ
 أَو بعده ِبقَِليٍل  حتى ِإذَا انتصف اللَّيلُ أَو قَبلَه ِبقَِليٍل� ِفي طُوِلها، فَنام رسولُ اللَِّه �

اآلياِت : ، فَجلَس فَمسح النوم عن وجِهِه ِبيِدِه، ثُم قَرأَ الْعشر، يعِني�استيقَظَ رسولُ اللَِّه 
سا فَأَحهأَ ِمنضولَّقٍَة فَتعم نِإلَى ش قَام انَ، ثُمرِة آِل ِعمورس ِمن اِتيموالْخ قَام ثُم ،وَءهضو ن

فَقُمت فَصنعت ِمثْلَ ما صنع، ثُم ذَهبت فَقُمت ِإلَى جنِبِه، : يصلِّي، قَالَ عبد اللَِّه بن عباٍس
صلَّى ركْعتيِن، ثُم  يده الْيمنى علَى رأِْسي وأَخذَ ِبأُذُِني الْيمنى فَفَتلَها، فَ�فَوضع رسولُ اللَِّه 

 عطَجاض ٍة، ثُماِحدِبو رتأَو ِن، ثُميتكْعر ِن، ثُميتكْعر ِن، ثُميتكْعر ِن، ثُميتكْعر ِن، ثُميتكْعر
ى الصبح، رواه الضحاك بن حتى جاَءه الْمؤذِّنُ، فَقَام فَصلَّى ركْعتيِن خِفيفَتيِن ثُم خرج فَصلَّ

 وقُمت ِإلَى جنِبِه �ِبت ِعند خالَِتي ميمونةَ، فَقَام النِبي : عثْمانَ، عن مخرمةَ، وقَالَ ِفيِه
تِإذَا أَغْفَي لْتعِن، فَجمِشقِِّه اَألي لَِني ِمنعِدي فَجذَ ِبيِر، فَأَخسِة أُذُِني، اَأليمحذُ ِبشأْخي 

 رالْفَج لَه نيبا تا، فَلَماِقدر هفَسن عمي َألسى ِإنتى حبتاح ةً، ثُمكْعةَ ررشى عدلَّى ِإحفَص
 اهورِن، ويِفيفَتِن خيتكْعلَّى رقَا25صةَ، ومرخم نِد اللَِّه، عبع نب اضِإلَى : لَ ِفيِهِعي دمع ثُم

شجٍب ِمن ماٍء، فَتسوك وتوضأَ وأَسبغَ الْوضوَء ولَم يهِرِق الْماَء ِإال قَِليال حتى حركَِني 
  . فَقُمنا

أَنبأَ ابن : ، قَالَ هارونُ بن سِعيٍد اَأليِليحدثَنا:  حدثَنا مسِلم بن الْحجاِج، قَال1824َ
وهٍب، عن عمِرو بِن الْحاِرِث، عن عبِد ربِه بِن سِعيٍد، عن مخرمةَ بِن سلَيمانَ، عن كُريٍب 

: ، فَقُلْت لَهاِبت لَيلَةً ِعند خالَِتي ميمونةَ ِبنِت الْحاِرِث: مولَى ابِن عباٍس، عِن ابِن عباٍس، قَالَ
 فَقُمت ِإلَى جنِبِه اَأليسِر، فَأَخذَ ِبيِدي � فَأَيِقِظيِني، فَقَام رسولُ اللَِّه �ِإذَا قَام رسولُ اللَِّه 

ى عشرةَ فَصلَّى ِإحد: فَجعلَِني ِمن ِشقِِّه اَأليمِن، فَكُنت ِإذَا أَغْفَيت يأْخذُ ِبشحمِة أُذُِني، قَالَ
 رالْفَج لَه نيبا تا، فَلَماِقدر هفَسن عمي َألسى ِإنتى حبتاح ةً، ثُمكْعةَ ررشثَالثَ ع ةً أَوكْعر

: رملَةُ، قَالَ ححدثَنا: صلَّى ركْعتيِن خِفيفَتيِن، حدثَنا أَبو عِلي بن شاِكٍر السمرقَنِدي، قَالَ
حدثَِني عمرو بن الْحاِرِث، عن عبِد ربِه بِن سِعيٍد، عن مخرمةَ بِن :  ابن وهٍب، قَالَحدثَنا

ها ِتلْك  ِعند�ِبت ِعند ميمونةَ ورسولُ اللَِّه : سلَيمانَ، عن كُريٍب، عِن ابِن عباٍس، أَنه قَالَ
 ذَكَرِميِنِه، وي نلَِني ععذَِني فَجاِرِه فَأَخسي نع تلِّي، فَقُمصي قَامأَ وضوفَت لَةَ، فَقَاماللَّي

  . هكَذَا حدثَِنِي ِبِه كُريب، عِن ابِن عباٍس: فَحدثْت ِبها بكَيرا، فَقَالَ: الْحِديثَ، قَالَ عمرو
 سفْيانُ بن عيينةَ، عن عمِرو بِن ِديناٍر، عن حدثَنا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال1825َ
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 ِمن �ِبت ِعند خالَِتي ميمونةَ فَقَام النِبي : كُريٍب مولَى ابِن عباٍس، عِن ابِن عباٍس، قَالَ
  . اللَّيِل

1826ةَ، قَالَ حرسأَِبي م نا ابثَنا: دثَندقَالَح ،ِدييما:  الْحثَندٍرو، حمع نانُ، عفْيس 
 ِمن اللَّيِل فَتوضأَ ِمن �ِبت ِعند خالَِتي ميمونةَ فَقَام النِبي : عن كُريٍب، عِن ابِن عباٍس، قَالَ

فَتوضأَ وضوًءا خِفيفًا، فَجعلَ يِصفُه ويقَلِّلُه، فَقُمت فَصنعت ِمثْلَ الَِّذي صنع، ثُم شن معلٍَّق، 
 ثُم ،فَخن ثُم ،امفَن عطَجاض لَّى ثُمِميِنِه، فَصي نلَِني ععلَفَِني فَجاِرِه، فَأَخسي نع تفَقُم ِجئْت

وحدثَناه ابن جريٍج، عن : فَآذَنه ِبالصالِة، ثُم خرج فَصلَّى ولَم يتوضأْ، قَالَ سفْيانُأَتاه ِباللٌ 
فَأَخلَفَِني فَجعلَِني عن يِميِنِه فَصلَّى، فَقَالَ لَه عمرو بن : عطَاٍء، عِن ابِن عباٍس، ِبِمثِْلِه، ِإلَى قَوِلِه

أَخبرِني : ها ِهيِه، هكَذَا سِمعت، قَالَ عمرو: ِهيِه، ِزدنا يا أَبا محمٍد، فَقَالَ عطَاٌء: ناٍرِدي
ثُم اضطَجع فَنام، ثُم نفَخ، ثُم أَتاه ِباللٌ فَناداه ِبالصالِة ولَم : كُريب، عِن ابِن عباٍس، أَنه قَالَ

تأْيضو .  
حدثَِني :  عبد الْمِلِك بن شعيٍب، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود السِجستاِني، قَال1827َ

أَِبي، عن جدي، عن خاِلِد بِن يِزيد، عن سِعيِد بِن أَِبي ِهالٍل، عن مخرمةَ بِن سلَيمانَ، أَنَّ 
 ِباللَّيِل؟ �كَيف كَانت صالةُ النِبي : سأَلْت ابن عباٍس: مولَى ابِن عباٍس أَخبره، قَالَكُريبا 
 حتى ِإذَا ذَهب ثُلُثُ اللَّيِل أَو ِنصف اللَّيِل استيقَظَ، �ِبت ِعند ميمونةَ لَيلَةً فَنام النِبي : قَالَ
فَقَام نلَِني ععاِرِه، فَجسلَى يِبِه عنِإلَى ج تفَقُم قَام ثُم ،هعم أْتضوأْ فَتضواٌء فَتِفيِه م نِإلَى ش 

ِن، قُلْتيِفيفَتِن خيتكْعلَّى روِقظُِني، فَصأُذُِني ي سمي هأِْسي كَأَنلَى رع هدي عضو ِميِنِه، ثُمي: 
قَرأَ ِفيِهما ِبأُم الْقُرآِن ِفي كُلِّ ركْعٍة، ثُم سلَّم، ثُم صلَّى حتى صلَّى ِإحدى عشرةَ ركْعةً 

الصالةُ يا رسولَ اللَِّه، فَقَام فَركَع ركْعتيِن، ثُم صلَّى : ِبالِْوتِر، ثُم نام، فَأَتاه ِباللٌ، فَقَالَ
  . ناِسِبال

وحدثَنا )  ح(أَنبأَ ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكًا أَخبره:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1828َ
ِبيِه، أَبو ِإسماِعيلَ، وأَبو داود، جِميعا عِن الْقَعنِبي، عِن ماِلٍك، عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي بكٍْر، عن أَ

َألرمقَن صالةَ : أَنَّ عبد اللَِّه بن قَيِس بِن مخرمةَ أَخبره، عن زيِد بِن خاِلٍد الْجهِني، أَنه قَالَ
ِن خِفيفَتيِن، فَتوسدت عتبته أَو فُسطَاطَه فَصلَّى رسولُ اللَِّه ركْعتي:  اللَّيلَةَ، قَالَ�رسوِل اللَِّه 

 ا، ثُمملَهِن قَبيونَ اللَّتا دمهِن ويتكْعلَّى رص ِن، ثُميِن طَِويلَتيِن طَِويلَتيِن طَِويلَتيتكْعلَّى رص ثُم
بلَهما، ثُم أَوتر فَذَِلك ثَالثَ صلَّى ركْعتيِن دونَ اللَّتيِن قَبلَهما، ثُم صلَّى ركْعتيِن دونَ اللَّتيِن قَ
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  .  ماِلك، ِبنحِوِه حدثَنا:  عبد اللَِّه بن يوسف، قَالَحدثَنا: عشرةَ ركْعةً، حدثَنا الصغاِني، قَالَ
 حدثَنا:  سفْيانُ، قَالَدثَناح: حدثَنا الْحميِدي، قَالَ:  حدثَنا ابن أَِبي مسرةَ، قَال1829َ
أَخبرِني عطَاٌء، عِن : وحدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عِن ابِن جريٍج، قَالَ)  ح(ابن جريٍج

: ي تطَوعا ِمن اللَّيِل، قَالَ يصلِّ�ِبت لَيلَةً ِعند خالَِتي ميمونةَ فَقَام النِبي : ابِن عباٍس، قَالَ
 ِبيالن فَقَام� ِمن أْتضوفَت ذَِلك عنص هتأَيا رلَم تلَّى، فَقُمفَص قَام أَ، ثُمضوِة فَتبِإلَى الِْقر 

هِرِه فَعدلَِني كَذَِلك ِمن وراِء ظَهِرِه الِْقربِة، ثُم قُمت ِإلَى ِشقِِّه اَأليسِر، فَأَخذَ ِبيِدي ِمن وراِء ظَ
ِن، قُلْتماَألي ق؟ قَالَ: ِإلَى الشِع كَانَ ذَِلكطَواِق، : أَِفي التزِد الربِديِث عذَا لَفْظُ حهو ،معن

  . وأَما حِديثُ ابِن عيينةَ فَقَد مضى ِفي الْباِب اَألوِل
  

1830قَاال ح ،قَيِقيالدوٍق، وزرم نب اِهيمرا ِإبثَنا: دثَندِريٍر، قَالَحج نب بها:  وثَندح 
بعثَِني الْعباس : سِمعت قَيس بن سعٍد يحدثُ، عن طَاوٍس، عِن ابِن عباٍس، قَالَ: أَِبي، قَالَ

 يصلِّي ِمن � بيِت ميمونةَ فَبت معه ِتلْك اللَّيلَةَ، فَقَام رسولُ اللَِّه  ِفي�ِإلَى رسوِل اللَِّه 
فَتوضأْت، ثُم قُمت عن ِشماِلِه، فَتناولَِني ِمن خلِْف ظَهِرِه فَجعلَِني عن يِميِنِه، : اللَّيِل، قَالَ

 جِرير بن حاِزٍم، ِبِإسناِدِه حدثَنا:  الْهيثَم بن جِميٍل، قَالَحدثَنا: الَحدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَ
هوحن .  

 عبد حدثَنا:  ِإسحاق بن يوسف، قَالَحدثَنا:  حدثَنا سعدانُ بن يِزيد، قَال1831َ
فَقَام رسولُ اللَِّه : ، عِن ابِن عباٍس، أَنه أَتى خالَته ميمونةَ، قَالَالْمِلِك، عن عطَاِء بِن أَِبي رباٍح

وقُمت فَتوضأْت، ثُم قُمت عن يساِرِه، :  ِمن اللَّيِل ِإلَى ِسقَايٍة فَتوضأَ، ثُم قَام فَصلَّى، قَالَ�
ى جتح لْفَهخ ِني ِمنارِميِنِهفَأَدي نلَِني عع .  

 ِبيِن أَنَّ النيبِر الْمبالْخ ٍع وبسبع وخبمس، وأنه صلى مثان ركعات مل �ذَكْرِبِتس رتأَو 
يقعد إال يف آخرها يف صالة الليل، مث صلى ركعة، وأنه صلى مخس ركعات مل يقعد إال يف 

  آخرها
1832ِد الْجبع نب دما أَحثَنداِر، قَالَ حا: بثَندٍلحيفُض نقَالَ)  ح( اب ،ارما عثَندحو :

 حسين الْجعِفي، عن زاِئدةَ، ِكالهما عن حصيِن بِن عبِد الرحمِن، عن حِبيِب بِن أَِبي حدثَنا
ِد اللَِّه ببِن عب ِليِن عِد بمحم نثَاِبٍت، ع قَدر هاٍس، أَنبِن عِد اللَِّه ببع نأَِبيِه، ع ناٍس، عبِن ع

ِإنَّ ِفي خلِْق السمواِت {:  فَرآه استيقَظَ فَتسوك، ثُم توضأَ وهو يقُولُ�ِعند رسوِل اللَِّه 
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، ثُم قَام فَصلَّى ركْعتيِن فَأَطَالَ ِفيِهما حتى ختم السورةَ ] 164سورة البقرة آية [}واَألرِض
 اٍت ِسترثَالثَ م لَ ذَِلكفَع ثُم ،فَخى نتح امفَن فرصان ثُم ،ودجالسو كُوعالرو امالِْقي

الِء اآليؤأُ هقْري أُ ثُمضوتي ثُم اكتسي اٍت، كُلُّ ذَِلككَعر اهأَت اٍت، ثُمكَعثَالثَ ر رتأَو اِت، ثُم
اللَّهم اجعلْ ِفي قَلِْبي نورا، وِفي بصِري نورا، وِفي : الْمؤذِّنُ فَخرج ِإلَى الصالِة وهو يقُولُ

ي نورا، واجعلْ ِمن فَوِقي سمِعي نورا، وِفي ِلساِني نورا، واجعلْ ِمن خلِْفي نورا، ومن أَماِم
نورا، ومن تحِتي نورا، اللَّهم أَعِطِني نورا، حدثَنا أَحمد بن محمِد بِن يحيى بِن حمزةَ 

ي، عن منصوِر بِن حدثَِني داود بن ِعيسى الْكُوِف: حدثَِني أَِبي، عن أَِبيِه، قَالَ: الدمشِقي، قَالَ
حدثَِني أَِبي، أَنَّ أَباه بعثَه ِإلَى : حدثَِني عِلي ابن عبِد اللَِّه ابِن عباٍس، قَالَ: الْمعتِمِر، قَالَ
:  أُكَلِّمه، قَالَفَوجدته جاِلسا ِفي الْمسِجِد فَلَم أَستِطع أَنْ:  ِفي حاجٍة، قَالَ�رسوِل اللَِّه 

  . فَلَما صلَّى الْمغِرب قَام فَركَع حتى أَِذنَ الْمؤذِّنُ ِلصالِة الِْعشاِء، وذَكَر الْحِديثَ ِبطُوِلِه
ى، أَنَّ  حدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عن معمٍر، عن قَتادةَ، عن زرارِة بِن أَوف1833َ

سعد بن ِهشاٍمكَانَ جارا لَه، فَأَخبره أَنه طَلَّق امرأَته، ثُم ارتحلَ ِإلَى الْمِدينِة ِليِبيع عقَارا لَه ِبها 
ر هفَلَِقي ،وتمى يتح ومالر اِهدجي اِع، ثُمالْكُرالِح وِفي الس لُهعجاال فَيمِمِه وقَو طٌ ِمنه

 فَنهاهم �فَنهوه عن ذَِلك وأَخبروه أَنَّ رهطًا ِمنهم ِستةً أَرادوا ذَِلك علَى عهِد رسوِل اللَِّه 
مقَالَ لَهو ،ذَِلك نع :هأَترام عاجر ِبذَِلك ثُوهدا حةٌ، فَلَمويفَّ أُس لَكُم سأَلَي .  

أَال :  فَلَما تقَدم علَينا أَخبرنا أَنه أَتى ابن عباٍس فَسأَلَه عِن الِْوتِر؟ فَقَالَ ابن عباٍس1834
ةُ، عاِئش: من؟ قَالَ: ؟ فَقُلْت�أُنبئُك، أَو أَال أَدلُّك علَى أَعلَِم أَهِل اَألرِض ِبِوتِر رسوِل اللَِّه 
فَأَتيت علَى حِكيِم بِن أَفْلَح : ائِْتها فَسلْها عن ذَِلك ثُم ارِجع ِإلَي فَأَخِبرِني برِدها علَيك، قَالَ

ئًا فَأَبت ِإال مِضيا، ما أَنا ِبقَاِرِبها ِإني نهيتها أَنْ تقُولَ بين الشيعتيِن شي: فَاستلْحقْته ِإلَيها، فَقَالَ
فَقَالَت ،هفَترا فَعهلَيلَ عخا فَدنلَّمِعي، فَساَء مِه، فَجلَيع تم؟ قَالَ: فَأَقْسِكيمأَح :قَالَت ،معن :

ِنعم الرجلُ، : ابن عاِمٍر، قَالَت: ومن ِهشام؟ قَالَ: سعد بن ِهشاٍم، قَالَت: من ذَا معك؟ قَالَ
يا أُم الْمؤِمِنني، أَنِبِئيِني عن خلُِق : فَقُلْت:  يوم أُحٍد، قَالَ�كَانَ ِفيمن أُِصيب مع رسوِل اللَِّه 

 كَانَ �ِه فَِإنَّ خلُق رسوِل اللَّ: بلَى، قَالَت: أَما تقْرأُ الْقُرآنَ؟ قُلْت: ، قَالَت�رسوِل اللَِّه 
  . الْقُرآنَ 

، �أَنِبِئيِني عن ِقراَءِة رسوِل اللَِّه : فَهممت أَنْ أَقُوم، فَبدا ِلي، فَقُلْت لَها:  قَال1835َ
قَالَت :لُ؟ قُلْتمزا الْمها أَيةَ يورِذِه السأُ هقْرا تأَم :لَى، قَالَتب :ضرافْت ِفي فَِإنَّ اللَّه امالِْقي 
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 وأَصحابه حوال حتى انتفَخت أَقْدامهم، وأَمسك اللَّه �أَوِل هِذِه السورِة، فَقَام نِبي اللَِّه 
لَّيِل تطَوعا بعد خاِتمتها اثْنا عشر شهرا، ثُم أَنزلَ اللَّه التخِفيف ِفي آِخِر السورِة، فَصار ِقيام ال

  . فَِريضٍة
يا أُم الْمؤِمِنني، أَنِبِئيِني عن ِوتِر : فَقُلْت:  فَهممت أَنْ أَقُوم، فَبدا ِلي فَسأَلْتها1836
للَّه ما شاَء اللَّه أَنْ يبعثَه كُنا نِعد لَه ِسواكَه وطَهوره ِمن اللَّيِل، فَيبعثُه ا: ، قَالَت�رسوِل اللَِّه 

 اللَّه دمحفَي دقْعِة، فَيالثَّاِمن دا ِإال ِعنِفيه دقْعاٍت ال يكَعر علِّي ِتسصي أُ، ثُمضوتيو كوستفَي
 ثُم يصلِّي التاِسعةَ فَيقْعد فَيحمد اللَّه ويذْكُره ويدعوه، ثُم ينهض وال يسلِّم تسِليما يسِمعنا،

 فَِتلْك ،لَّما سم دعب قَاِعد وهِن ويتكْعلِّي رصي ا، ثُمنِمعسا يِليمست لِّمسي ثُم ،وهعديو هذْكُريو
سر نا أَسفَلَم ،ينا بةً يكْعةَ ررشى عدلِّي �ولُ اللَِّه ِإحصيٍع، وبِبس رتأَو مذَ اللَّحأَخو 

ينا بي عِتس فَِتلْك ،لِّمسا يم دعب اِلسج وهِن ويتكْعر .  
  .  ِإذَا صلَّى صالةً أَحب أَنْ يداِوم علَيها� وكَانَ رسولُ اللَِّه 1837
 ِإذَا غَلَبه عن ِقياِم اللَّيِل نوم أَو وجع صلَّى ِمن النهاِر اثْنتي �ِه  وكَانَ رسولُ الل1838َّ

 قَرأَ الْقُرآنَ ِفي لَيلٍَة، وال قَام لَيلَةً حتى أَصبح وال صام �عشرةَ ركْعةً، وال أَعلَم رسولَ اللَِّه 
ِر رهش را كَاِمال غَيرها، فَقَالَشِديِثهِبح هأَتباٍس فَأَنبع ناب تيانَ، فَأَتضم : ي لَوا ِإنأَم ،قَتدص

  . كُنت أَدخلُ علَيها لَشافَهتها ِبها مشافَهةً
 حدثَنا: ، قَالَ محمد بن ِبشٍرحدثَنا:  حدثَنا الْحسن بن عِلي بِن عفَّانَ، قَال1839َ

:  قَتادةُ، عِن زرارةَ بِن أَوفَى، عن سعِد بِن ِهشاٍم، قَالَحدثَنا: سِعيد بن أَِبي عروبةَ، قَالَ
ِض ِبِوتِر أَال أَدلُّك علَى أَعلَِم أَهِل اَألر: انطَلَقْت ِإلَى ابِن عباٍس، فَسأَلْته عِن الِْوتِر، فَقَالَ

: عاِئشةُ، ائِْتها فَسلْها، ثُم أَعِلمِني ما ترد علَيك، قَالَ: من؟ قَالَ: ؟ قُلْت�رسوِل اللَِّه 
أْذَنتةَ فَاساِئشا ِإلَى عطَلَقْنفَان ،هقْتلْحتفَاس ِن أَفْلَحِكيِم بلَى حع تيا فَأَتهِإلَي طَلَقْتا، فَانلْنخا فَد

ذَا؟ فَقَالَ: فَقَالَته نم :فَقَالَت ،أَفْلَح نب ِكيم؟ قَالَ: حكعذَا مه ناٍم، : مِهش نب دعس
؟ قَالَ: قَالَتامِهش نم :اِمٍر، قَالَتع ناب :ٍد، قُلْتأُح موي أُِصيب اِمرُء، كَانَ عرالْم ما : ِنعي
 وِل اللَِّه أُمسلُِق رخ نِبِئيِني عأَن ،ِمِننيؤالْم�فَقَالَت ، :آنَ؟ قُلْتأُ الْقُرقْرت تلَى، : أَلَسب
اللَِّه : قَالَت ِبين لُقآنَ�فَِإنَّ خكَانَ الْقُر  .  

 يا أُم الْمؤِمِنني؟ �ِه فقيام رسوِل اللَّ: فَهممت أَنْ أَقُوم فَبدا ِلي، فَقُلْت:  قَال1840َ
قَالَت :لُ؟ قُلْتمزا الْمها أَيأُ يقْرت تأَلَس :لَى، قَالَتِذِه : بِل هِفي أَو امالِْقي ضرافْت فَِإنَّ اللَّه



com.wordpress.masgunku.www  
 

429 

، وأَمسك اللَّه خاِتمتها  وأَصحابه حوال حتى انتفَخت أَقْدامهم�السورِة، فَقَام رسولُ اللَِّه 
اثْني عشر شهرا ِفي السماِء، ثُم أَنزلَ اللَّه التخِفيف ِفي آِخِر هِذِه السورِة، فَصار ِقيام اللَّيِل 

  . تطَوعا بعد فَِريضٍة
يا أُم الْمؤِمِنني، : ، فَقُلْت�ِل اللَِّه فَهممت أَنْ أَقُوم، فَبدا ِلي ِوتر رسو:  قَال1841َ

 ِسواكَه وطَهوره فَيبعثُه اللَّه �كُنا نِعد ِلرسوِل اللَِّه : ، فَقَالَت�أَنِبِئيِني عن ِوتِر رسوِل اللَِّه 
 ثُم يصلِّي ِتسع ركَعاٍت ال يجِلس ِفيِهن ِإال ِفيما شاَء أَنْ يبعثَه ِمن اللَّيِل، فَيتسوك ويتوضأُ،

 ثُم ،دقْعةَ فَياِسعلِّي التصي ثُم ،لِّمسال يو ضهني ِه، ثُمِبيلَى نلِّي عصيو هبو رعدِة، فَيالثَّاِمن دِعن
و، ثُم يسلِّم تسِليما يسِمعنا، ثُم يصلِّي ركْعتيِن بعد ما  ويدع�يحمد ربه ويصلِّي علَى نِبيِه 

 وأَخذَه اللَّحم أَوتر �يسلِّم وهو قَاِعد، فَِتلْك ِإحدى عشرةَ ركْعةً يا بني، فَلَما أَسن نِبي اللَِّه 
عِن بيتكْعلَّى رصٍع وبِبسينا بي لِّمسا يم د .  

  .  ِإذَا صلَّى صالةً أَحب أَنْ يداِوم علَيها� وكَانَ نِبي اللَِّه 1842
 ِإذَا غَلَبه ِقيام اللَّيِل صلَّى ِمن النهاِر اثْنتي عشرةَ ركْعةً، وال � وكَانَ نِبي اللَِّه 1843
 قَرأَ الْقُرآنَ كُلَّه ِفي لَيلٍَة حتى الصباِح، وال صام قَطُّ شهرا كَاِمال غَير �للَِّه أَعلَم نِبي ا

  . صدقَت: رمضانَ، فَأَتيت ابن عباٍس فَأَخبرته ِبحِديِثها، فَقَالَ
1844ثُم هأَترام طَلَّق هِرِه أَنلُ أَمكَانَ أَوو  لَهعجيا وِبه ا لَهقَارع ِبيعِة ِليِدينلَ ِإلَى الْمحتار 

 ملَه ِمِه فَذَكَرقَو طًاِمنهر فَلَِقي ،وتمى يتح ومالر اِهدجي اِع، ثُمالْكُرالِح وِفي الس
وهربفَأَخ،ذَِلك :وا ذَِلكادةً أَرِست مهطًا ِمنهوِل اللَِّه أَنَّ رساِة ريِفي ح �ذَِلك نع ماههفَن  .  
 وِكيع، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، عن حدثَنا:  حدثَنا ابن أَِبي رجاٍء، قَال1845َ
ةَ، قَالَتاِئشع : ِبيةً�كَانَ النكْعةَ ررشِل ثَالثَ عاللَّي لِّي ِمنصي  ِلسجال ي ِبِهن وِترا يسمخ ،
ِإال ِفي آِخِرِهن .  
أَنبأَ ِهشام، :  جعفَر بن عوٍن، قَالَحدثَنا:  حدثَنا محمد بن عبِد الْوهاِب، قَال1846َ

ثَالثَ عشرةَ ركْعةً، يوِتر ِبخمٍس  كَانت صالته ِمن اللَّيِل �أَنّ النِبي : عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ
لِّمسيِة وِفي اآلِخر ِلسجى يتِس حمالْخ ٍء ِمنيِفي ش لِّمسال يو .  

أَنبأَ الشاِفِعي، أَنبأَ عبد الْمِجيِد، عِن ابِن جريٍج، عن ِهشاٍم، :  حدثَنا الرِبيع، قَال1847َ
 كَانَ يوِتر ِبخمِس ركَعاٍت ال يجِلس وال يسلِّم ِإال ِفي �أَنّ النِبي : ِبيِه، عن عاِئشةَعن أَ

 نهِة ِمناآلِخر .  
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بيانُ اَألخباِر الَِّتي تعاِرض أَخبار عاِئشةَ الْمتقَدمةَ ِفي الِْوتِر ِمن ِروايِتها، وأنه صلى اهللا 
  عليه وسلم كان يسلم يف كل ركعتني، مث يوتر بركعة

)  ح(أَنبأَ ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1848َ
عن عاِئشةَ، أَنَّ  الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عِن الزهِري، عن عروةَ، حدثَناوحدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ، 

 كَانَ يصلِّي ِمن اللَّيِل ِإحدى عشرةَ ركْعةً يوِتر ِمنها ِبواِحدٍة، فَِإذَا فَرغَ ِمنها �رسولَ اللَِّه 
  . اضطَجع علَى ِشقِِّه اَأليمِن حتى يأِْتيه الْمؤذِّنُ فَيصلِّي ركْعتيِن خِفيفَتيِن

أَخبرِني يونس، وابن : أَنبأَ ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1849َ
أَِبي ِذئٍْب، وعمرو بن احلارث، أن ابن شهاب أخربهم، عن عروةَ بِن الزبيِر، عن عاِئشةَ، 

ولُ اللَِّه : قَالَتسلِّي ِفي�كَانَ رصى  يدِر ِإحاِء ِإلَى الْفَجالِة الِْعشص غَ ِمنفْرأَنْ ي نيا بم
 كُمدأُ أَحقْرا يم رِن قَديتدجس دجسيٍة، واِحدِبو وِتريِن، ويتكْعِفي كُلِّ ر لِّمسةً، يكْعةَ ررشع

ا سكَت الْمؤذِّنُ ِمن صالِة الْفَجِر أَو تبين لَه الْفَجر قَام خمِسني آيةً قَبلَ أَنْ يرفَع رأْسه، فَِإذَ
 ،مهعم جرخِة فَيذِّنُ ِلِإلقَامؤالْم هأِْتيى يتلَى ِشقِِّه حع عطَجاض ِن، ثُميِفيفَتِن خيتكْعر كَعفَر

ثَندٍض، حعلَى بع ِزيدي مهضعبٍم، قَالَوكْرم نب نسا: ا الْحثَندح سوني نع ،رمع نانُ بثْمع 
  . بِن يِزيد، عِن الزهِري، ِبِمثِْلِه

حدثَِني :  ابن وهٍب، قَالَحدثَنا:  حدثَنا ِعيسى بن أَحمد، وأَبو عبيِد اللَِّه، قَاال1850
حاِرِث، عن يِزيد بِن أَِبي حِبيٍب، عن ِعراِك بِن ماِلِك، أَنَّ عروةَ بن الزبيِر حدثَه، عمرو بن الْ

  .  كَانَ يصلِّي ثَالثَ عشرةَ ركْعةً ِمن اللَّيِل�عن عاِئشةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
أَنبأَ حنظَلَةُ، عِن :  عبيد اللَِّه بن موسى، قَالَحدثَنا : حدثَنا ابن أَِبي الْحنيِن، قَال1851َ

 ِمن اللَّيِل ثَالثَ �كَانت صالةُ رسوِل اللَِّه : سِمعت عاِئشةَ، تقُولُ: الْقَاِسِم بِن محمٍد، قَالَ
  . عشرةَ ركْعةً ِمنها الِْوتر وركْعتا الْفَجِر

أَنبأَ ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه، عن سِعيِد :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1852َ
كَيف كَانت صالةُ : بِن أَِبي سِعيٍد الْمقْبِري، عن أَِبي سلَمةَ بِن عبِد الرحمِن، أَنه سأَلَ عاِئشةَ

 يِزيد ِفي رمضانَ وال غَيِرِه علَى �ما كَانَ رسولُ اللَِّه :  رمضانَ؟ فَقَالَت ِفي�رسوِل اللَِّه 
ِإحدى عشرةَ ركْعةً، يصلِّي أَربعا فَال تسأَلْ عن حسِنِهن وطُوِلِهن، ثُم يصلِّي أَربعا فَال تسأَلْ 

يا رسولَ اللَِّه، أَتنام قَبلَ أَنْ : فَقُلْت: م يصلِّي ثَالثًا، قَالَت عاِئشةُعن حسِنِهن وطُوِلِهن، ثُ
  . يا عاِئشةُ، ِإنَّ عيناي تناماِن وال ينام قَلِْبي: توِتر؟ فَقَالَ
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ب لِّيصأَنْ ي رتِل ِإذَا أَولِّي ِباللَّيصِة ِللْماحانُ اِإلبيِن سوى الركعينت قبل بيتكْعِر رالِْوت دع

الفجر، ومن رواية عائشة، وبيان اخلرب املعارض له من أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جعل 
  آخر صالته وترا، وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي تطوعا قبل الصالة وبعد يف بيته

)  ح(أَنبأَ ِهشام الدستواِئي:  يِزيد بن هارونَ، قَالَناحدثَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال1853َ
 ِهشام، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، حدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا: وحدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ

كَانَ يصلِّي :  ِباللَّيِل، فَقَالَت�الِة رسوِل اللَِّه سأَلْت عاِئشةَ عن ص: عن أَِبي سلَمةَ، قَالَ
يصلِّي ثَماِن ركَعاٍت، ثُم يوِتر ِبركْعٍة، فَِإذَا سلَّم كَبر فَصلَّى ركْعتيِن : ثَالثَ عشرةَ ركْعةً

  .  ِمن الْفَجِرجاِلسا، ثُم يصلِّي ركْعتيِن بين اَألذَاِن واِإلقَامِة
 هارونُ بن حدثَنا:  حدثَنا عباس بن محمٍد، وِإبراِهيم بن مرزوٍق، قَاال1854

أَخبرِني أَبو سلَمةَ بن :  عِلي بن الْمبارِك، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، قَالَحدثَنا: ِإسماِعيلَ، قَالَ
بِن، قَالَعمحوِل اللَِّه : ِد الرسالِة رص نةَ عاِئشع أَلْتس�ِل، فَقَالَتلِّي :  ِباللَّيصكَانَ ي

يصلِّي ثَماِن ركَعاٍت قَاِئما، ثُم يوِتر، ثُم يصلِّي ركْعتيِن وهو جاِلس، : ثَالثَ عشرةَ ركْعةً
أَنْ ي ادقَالَفَِإذَا أَر ،الْقَالِنِسي فَرعا جثَندائَِني، حدالن نيِن بيتاثْنو ،كَعفَر قَام كَعا: رثَندح 

مقَالَ)  ح(آد ،اِنيغا الصثَندحا: وثَندى، قَاالحوسم نب نسا:  الْحثَندى، حيحي نانُ، عبيش 
ِتسع ركَعاٍت قَاِئما يوِتر ِفيِهن، ويصلِّي سجدتيِن : ا سلَمةَ، ِبِإسناِدِه ِمثْلَهسِمعت أَب: قَالَ

 ِمعِن ِإذَا سيتكْعلِّي رصي ِر، ثُمالِْوت دعب ذَِلك عنصيو ،كَعفَر قَام دجسأَنْ ي ادا، فَِإذَا أَراِلسج
 حدثَنا: حدثَنا الْحسن بن أَحمد بِن محمِد بِن بكَّاِر بِن ِبالٍل الدمشِقي، قَالَِنداَء الصبِح، 

أَخبرِني أَبو سلَمةَ، : محمد بن الْمبارِك الصوِري، دثنا معاِويةُ بن سالٍم، عن يحيى، قَالَ
اِدِه ِمثْلَهنِبِإس :ِنويتكْعر كَعفَر ِح قَامباَء الصِند ِمعِر، فَِإذَا سالِْوت دعب ذَِلك عنصي .  
 يحيى بن آدم، حدثَنا:  أَبو بكِْر بن أَِبي شيبةَ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1855َ

كَانَ رسولُ : ٍق، عن أَِبي ِإسحاق، عِن اَألسوِد، عن عاِئشةَ، قَالَت عمار بن رزيحدثَنا: قَالَ
  .  يصلِّي ِمن اللَّيِل حتى تكُونَ آِخر صالِتِه الِْوتر�اللَِّه 

 حدثَنا: ، قَالَ أَحمد بن محمِد بِن حنبٍلحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال1856َ
سأَلْت عاِئشةَ عن صالِة رسوِل اللَِّه :  خاِلد، عن عبِد اللَِّه بِن شِقيٍق، قَالَحدثَنا: هشيم، قَالَ

�ِع، فَقَالَتطَوالت لِّ:  ِمنصفَي جرخي ِتي، ثُميا ِفي بعبِر أَرلَ الظُّهلِّي قَبصكَانَ ي اِس، ثُمي ِبالن
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يرِجع ِإلَى بيِتي فَيصلِّي ركْعتيِن، وكَانَ يصلِّي ِبالناِس الْمغِرب ثُم يرِجع ِإلَى بيِتي فَيصلِّي 
كَانَ يِن، ويتكْعلِّي رصِتي فَييلُ بخدي اَء ثُمالِْعش لِّي ِبِهمصكَانَ يِن، ويتكْعِل راللَّي لِّي ِمنص

 وهأَ وا، فَِإذَا قَراِلسال طَِويال جلَيا، وال طَِويال قَاِئملِّي لَيصكَانَ يو ،رالِْوت اٍت ِفيِهنكَعر عِتس
انَ ِإذَا طَلَع قَاِئم ركَع وسجد وهو قَاِئم، وِإذَا قَرأَ وهو قَاِعد ركَع وسجد وهو قَاِعد، وكَ

  . الْفَجر صلَّى ركْعتيِن، ثُم يخرج فَيصلِّي ِبالناِس صالةَ الْفَجِر
   

 ِبيِن أَنَّ النيبِر الْمبالْخ ابلِّي بالليل أن يصلي مثىن مثىن، ويسلم يف كل �بصالْم رأَم 
   معارض له، ومبادرة الصبح بالوترركعتني، ويوتر بواحدة، وجيعلها آخر صالته من غري

 حدثَنا:  يعقُوب بن ِإسحاق الْحضرِمي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَال1857َ
ى مثْنى، فَِإذَا صالةُ اللَّيِل مثْن: �قَالَ النِبي : شعبةُ، عن عقْبةَ بِن حريٍث، عِن ابِن عمر، قَالَ
يفِْصلُ بين كُلِّ : ما مثْنى مثْنى؟ قَالَ: قُلْت: رأَيت أَنَّ الصبح يدِرك أَوِتر ِبركْعٍة، قَالَ

فَأَوِتر : ِلِه أَبو داود، عن شعبةَ، ِبِمثِْلِه، ِإلَى قَوحدثَنا: ركْعتيِن، حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَالَ
 حدثَنا:  وهب بن جِريٍر، وسِعيد بن عاِمٍر، قَاالحدثَنا: ِبركْعٍة، حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ

:  بن أَحمد، قَالَفَِإذَا ِخفْت أَنْ تدِرك الصبح فَأَوِتر ِبركْعٍة، حدثَنا ِعيسى: شعبةُ، ِبِإسناِدِه
: ما مثْنى مثْنى؟ قَالَ: ِقيلَ البِن عمر:  شاذَانُ، عن شعبةَ ِبِمثِْلِه، رواه غُندر، فَقَالَحدثَنا

  . السالم ِفي كُلِّ ركْعتيِن 
 بن عيينةَ، عِن الزهِري، عن  سفْيانُحدثَنا:  حدثَنا عبد الرحمِن بن ِبشٍر، قَال1858َ

صالةُ اللَّيِل مثْنى مثْنى، فَِإذَا ِخفْت الصبح فَأَوِتر : �قَالَ رسوِل اللَِّه : ساِلٍم، عن أَِبيِه، قَالَ
، عِن الزهِري، عن ساِلٍم، عن  عبد الرزاِق، عن معمٍرحدثَنا: ِبواِحدٍة، حدثَنا السلَِمي، قَالَ

 ِبيِن النةَ، قَالَ�أَِبيِه، عيو أُما أَبثَندا: ، ِبِمثِْلِه، حثَنداِن، قَالَحمو الْيِن :  أَبع ،بيعأَ شبأَن
 اَألوزاِعي، عِن الزهِري، حدثَنا: ي، قَالَ الِْفرياِبحدثَنا: الزهِري، ِبِمثِْلِه، حدثَنا ابن عوٍف، قَالَ

  . فَِإذَا خِشيت الصبح فَأَوِتر ِبواِحدٍة: ِبِمثِْلِه
 عِلي حدثَنا: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح( عميحدثَنا:  حدثَنا أَبو عبيِد اللَِّه، قَال1859َ

الْح نقَالَب ،اِئيسِن النا: سثَندٍب، قَالَحهو نا:  ابثَنداِرِثحالْح نو برمو )  ح( عا أَبثَندحو
وحدثَنا زكَِريا بن )  ح( يعقُوب بن محمٍدحدثَنا: الْحسيِن الْواِسِطي عِلي بن ِإبراِهيم، قَالَ

ى زيحقَالَي ،اِنيلْوِه الْحيا: كَوثَنداِلٍح، قَاالحص نب دما:  أَحثَندِن حِرو بمع نٍب، عهو ناب 
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قَام رجلٌ، : الْحاِرِث، عِن الزهِري، عن حميِد بِن عبِد الرحمِن، وساِلٍم، عِن ابِن عمر، قَالَ
صالةُ اللَّيِل مثْنى مثْنى، فَِإذَا : �ولَ اللَِّه، كَيف صالةُ اللَّيِل؟ فَقَالَ رسولُ اللَِّه يا رس: فَقَالَ

 يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن حدثَنا: ِخفْت الصبح فَأَوِتر ِبواِحدٍة، حدثَنا ابن الْجنيِد الدقَّاق، قَالَ
أَخبرِني حميد بن عبِد الرحمِن بِن :  ابن أَِخي الزهِري، عن عمِه، قَالَحدثَنا: سعٍد، قَالَ

 عن صالِة اللَّيِل، فَقَالَ �عوٍف، أَنَّ عبد اللَِّه بن عمر أَخبره، أَنَّ رجال سأَلَ رسولَ اللَِّه 
  . ِه، ِبِمثِْل�رسولُ اللَِّه 
 خاِلد حدثَنا:  محبوب بن الْحسِن، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَال1860َ

 ِبيأَلَ النال سجأَنَّ ر ،رمِن عِن ابِقيٍق، عِن شِد اللَِّه ببع نذَّاُء، عا �الْحأَنِل والِة اللَّيص نع 
بو هنياِئِل، فَقَالَبالس نةً : يدجس دجفَاس حبالص ِشيتى، فَِإذَا خثْنى مثْنِل مالةُ اللَّيص

  . وسجدتيِن قَبلَ صالِة الصبِح
ِصٍم  محمد بن فُضيٍل، عن عاحدثَنا:  حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ اَألحمِسي، قَال1861َ

 فَسأَلَه �جاَء رجلٌ ِإلَى النِبي : اَألحوِل، عن عبِد اللَِّه بِن شِقيٍق، عن عبِد اللَِّه بِن عمر، قَالَ
ر ِبركْعٍة، صالةُ اللَّيِل مثْنى مثْنى، فَِإذَا كَانَ ِمن آِخِر اللَّيِل فَأَوِت: عِن الِْوتِر وأَنا بينهما، فَقَالَ

اِصمِر، قَالَ علَ الْفَجِن قَبيتكْعلِّ رص ثُم : هِديِث، ِإال أَنذَا الْحٍد ِمثْلَ هيمح نب قَالَ الِحقو
  . باِدروا الصبح ِبركْعٍة: قَالَ

 يحيى بن زكَِريا بِن حدثَنا:  سريج بن يونس، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1862َ
 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن ابِقيٍق، عِن شِد اللَِّه ببع نِل، عواِصٍم اَألحع نةَ، عاِئدقَالَ�أَِبي ز  :

  . باِدروا الصبح ِبالِْوتِر
وحدثَنا )  ح( أَحمد بن حنبٍلحدثَنا : حدثَنا محمد بن عِلي بِن داود، قَال1863َ
 عبيد حدثَنا:  يحيى بن زكَِريا بِن أَِبي زاِئدةَ، قَالَحدثَنا:  سبالنُ، قَاالحدثَنا: الصغاِني، قَالَ

  . باِدروا الصبح ِبالِْوتِر: �ِبي قَالَ الن: اللَِّه بن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
 أَبو أُسامةَ، عِن الْوِليِد بِن حدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن عبِد الْحِميِد الْحاِرِثي، قَال1864َ
 حدثَهم، أَنَّ رجال نادى أَنَّ ابن عمر: حدثَِني عبيد اهللا بن عبِد اللَِّه بِن عمر: كَِثٍري، قَالَ
يا رسولَ اللَِّه، كَيف أَوتر ِفي صالِة اللَّيِل؟ فَقَالَ :  وهو ِفي الْمسِجِد، فَقَالَ�رسولَ اللَِّه 
 فَأَوتر لَه ما من صلَّى فَلْيصلِّ مثْنى مثْنى، فَِإنْ أَحس أَنْ يصِبح سجد سجدةً: �رسولُ اللَِّه 

  . صلَّى
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 حجاج بن محمٍد، عِن ابِن جريٍج، حدثَنا:  حدثَنا محمد بن ِعيسى الْعطَّار، قَال1865َ
 آِخر ِليجعلْ أَحدكُم: حدثَِني ناِفع، أَنَّ ابن عمر كَانَ يقُولُ: عن سلَيمانَ بِن موسى، قَالَ
  .  يأْمرهم ِبذَِلك�صالِتِه ِوترا كَانَ رسولُ اللَِّه 

أَخبرِني ناِفع، أنَّ :  حجاج، عِن ابِن جريٍج، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1866َ
ر صالِتِه ِوترا قَبلَ الصبِح كَذَِلك كَانَ من صلَّى ِمن اللَّيِل فَلْيجعلْ آِخ: ابن عمر كَانَ يقُولُ

  .  يأْمرهم �رسولُ اللَِّه 
  ِذكْر الْخبِر الْمبيِن أَنَّ الِْوتر ركْعةٌ ِمن آِخِر اللَّيِل، وأا توتر ما صلى املصلي قبل الصالة

)  ح( شعبةُحدثَنا:  حجاج بن محمٍد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال1867َ
 عبد الْواِرِث، ِكالهما عن أَِبي حدثَنا:  أَبو معمٍر، قَالَحدثَنا: وحدثَنا محمد بن حيويِه، قَالَ

ِبيِن النع ،رمِن عِن ابلٍَز، عأَِبي ِمج ناِح، عيِل:  قَالَ� التآِخِر اللَّي ةٌ ِمنكْعر رالِْوت .  
 حدثَنا يحيى بن سِعيٍد، حدثَنا:  عِلي بن عبِد اللَِّه، قَالَحدثَنا حدثَنا أَبو ِقالبةَ، 1868

ِبيِن النع ،رمِن عِن ابلٍَز، عأَِبي ِمج نةَ، عادقَت نةُ، عبعآِخِر :  قَالَ� ش ةٌ ِمنكْعر رالِْوت
  . اللَّيِل

 حدثَنا: وحدثَنا وحِشي، قَالَ)  ح( حبانُحدثَنا:  حدثَنا أَبو جعفٍَر الداِرِمي، قَال1869َ
حدثَنا :  أَبو داود، قَالُوا كُلُّهمحدثَنا: وحدثَنا يونس بن حِبيٍب، وأَبو أُميةُ، قَاال)  ح(مؤملٌ

سِمعت رسولَ اللَِّه : سأَلْت ابن عمر عِن الِْوتِر، فَقَالَ: همام، عن قَتادةَ، عن أَِبي ِمجلٍَز، قَالَ
سِمعت رسولَ اللَِّه : ٍس، فَقَالَوسأَلْت ابن عبا: الِْوتر ِبركْعٍة ِمن آِخِر اللَّيِل، قَالَ:  يقُولُ�
  . الِْوتر ركْعةٌ ِمن آِخِر اللَّيِل:  يقُولُ�

 حدثَنا: وحدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ)  ح( شبابةُحدثَنا:  حدثَنا عباس الدوِري، قَال1870َ
ما كَانَ يقْرأُ : سأَلْت ابن عمر: ، عن أَنِس بِن ِسِريين، قَالَ شعبةُحدثَنا: ِبشر بن محمٍد، قَاال

 ِبيِح؟ فَقَالَ�النبلَ الصِن قَبيِن اللَّتيتكْعولُ اللَِّه :  ِفي الرسِن �كَانَ ريتكْعِل رلِّي ِباللَّيصي 
  . للَّيِل، ثُم يقُوم كَأَنَّ اَألذَانَ أَِو اِإلقَامةَ ِفي أُذُنيِهركْعتيِن، ويوِتر ِبركْعٍة ِمن آِخِر ا

أَنبأَ ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه، عن ناِفٍع، :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1871َ
 عن صالِة اللَّيِل، فَقَالَ رسولُ اللَِّه �لَ النِبي وعبِد اللَِّه بِن ِديناٍر، عِن ابِن عمر، أَنَّ ساِئال سأَ

� : ا قَدم لَه وِترةً تاِحدةً وكْعلَّى رص حبالص كُمدأَح ِشيى، فَِإذَا خثْنى مثْنِل مالةُ اللَّيص
  . صلَّى
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  باب فَرِض صالِة الْمساِفِر 

لَى أَنَّ مِليِل عالداواملُقيم صلى أربع مِه اسلَيع قَعو ن  
 حدثَنا:  يِزيد بن هارونَ، وحدثَنا الصغاِني، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الدِقيِقي، قَال1872َ

نِس، عن مجاِهٍد، عِن ابِن  بكَير بن اَألخحدثَنا: أَنبأَ أَبو عوانةَ، قَالَ: عفَّانُ بن مسِلٍم، قَاال
فَرض اللَّه الصالةَ علَى ِلساِن نِبيكُم ِفي الْحضِر أَربعا، وِفي السفَِر ركْعتيِن، وِفي : عباٍس، قَالَ

  . الْخوِف ركْعةً
يوب بِن عاِئٍذ الطَّاِئي، عن بكَيِر  الْمحاِرِبي، عن أَحدثَنا:  حدثَنا اَألحمِسي، قَال1873َ

 �ِإنَّ اللَّه فَرض الصالةَ علَى ِلساِن نِبيكُم : بِن اَألخنِس، عن مجاِهٍد، عِن ابِن عباٍس، قَالَ
  . ِفي الْحضِر أَربعا، وِفي السفَِر ركْعتيِن، وِفي الْخوِف ركْعةً

   ِفي السفَِر، وترِكِه صلَواِت السنن اليت كان يصليها يف احلضر� صالِة النِبي بيانُ
 يحيى بن سِعيٍد حدثَنا:  حدثَنا أَبو سِعيٍد الْبصِري، وعبد الرحمِن بن ِبشٍر، قَاال1874

كُنت مع ابِن عمر ِفي سفٍَر، فَصلَّى : ثَِني أَِبي، قَالَحد: الْقَطَّانُ، عن ِعيسى بِن حفٍْص، قَالَ
الظُّهر والْعصر ركْعتيِن، ثُم انصرف ِإلَى ِطنِفسٍة لَه، فَرأَى قَوما يسبحونَ بعدها يعِني يصلُّونَ، 

لَو كُنت مصلِّيا قَبلَها أَو بعدها : ي يتطَوعونَ، قَالَيسبحونَ، أَ: ما يصنع هؤالِء؟ قُلْت: فَقَالَ
 حتى قُِبض فَكَانَ ال يِزيد علَى ركْعتيِن، وأَبا بكٍْر حتى �َألتممتها، صِحبت رسولَ اللَِّه 

  .  كَذَِلكقُِبض فَكَانَ ال يِزيد علَى ركْعتيِن، وعمر وعثْمانَ
 وِكيع، عن ِعيسى بِن حفِْص بِن عاِصٍم، عن حدثَنا:  حدثَنا ابن أَبى رجاٍء، قَال1875َ
خرجنا مع ابِن عمر ِفي سفٍَر فَصلَّينا الظُّهر، فَرأَى بعض ولَِدِه يتطَوع، فَقَالَ ابن : أَِبيِه، قَالَ

رموِل اللَِّه : عسر عم تلَّيال �صا ولَهلَّى قَبا صفَِر، فَمانَ ِفي السثْمعو ،رمعكٍْر، وأَِبي بو 
تمما َألتعطَوتم تكُن لَوا، وهدعب .  

خبرِني ِعيسى بن أَ:  صفْوانُ بن ِعيسى، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَال1876َ
خرجنا مع ابِن عمر ِإلَى مكَّةَ، وحدثَنا أَبو داود : حفِْص بِن عاِصٍم، عن أَِبيِه، قَالَ

 ِعيسى بن حفِْص بِن عاِصِم بِن عمر بِن حدثَنا:  الْقَعنِبي، قَالَحدثَنا: السِجستاِني، قَالَ
صِحبت ابن عمر ِإلَى مكَّةَ، فَصلَّى ِبنا الظُّهر ركْعتيِن، فَلَما انصرف : خطَّاِب، عن أَِبيِه، قَالَالْ

 يا ابن: يسبحونَ، قَالَ: ما يصنع هؤالِء؟ قُلْت: أَتى راِحلَته، ثُم أَقْبلَ ورأَى ناسا ِقياما، فَقَالَ
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 ِفي السفَِر �أَِخي، لَو كُنت مسبحا َألتممت صالِتي، يا ابن أَِخي ِإني صِحبت رسولَ اللَِّه 
فَلَم يِزد علَى ركْعتيِن حتى مات، ثُم صِحبت عمر ِمن بعده فَلَم يِزد علَى ركْعتيِن حتى 

وقَد : بت عثْمانَ ِمن بعده فَلَم يِزد علَى ركْعتيِن حتى مات، وقَالَ ابن عمرمات، ثُم صِح
ةٌ{: قَالَ اللَّهنسةٌ حووِل اللَِّه أُسسِفي ر كَانَ لَكُم 21سورة األحزاب آية [}لَقَد[  ِزيدقَالَ ي ،

اللَّه هضلَ قَبدقَالَ: بو ،اتمِبينالْقَع  :داوذَا لَفْظُ أَِبي دهو ،اللَّه هضقَب .  
أَنبأَ ِعيسى بن حفِْص بِن :  حدثَنا أَبو جعفٍَر الداِرِمي، عن جعفَِر بِن عوٍن، قَال1877َ

نا ركْعتيِن ثُم انصرف ِإلَى حِشيِة كُنا مع ابِن عمر ِفي سفٍَر، فَصلَّى ِب: عاِصٍم، عن أَِبيِه، قَالَ
: يسبحونَ، فَقَالَ: ما يصنع هؤالِء؟ قُلْت: رحِلِه فَاتكَأَ علَيها، فَرأَى قَوما وراَءه ِقياما، فَقَالَ

 حتى قَبضه اللَّه فَلَم � اللَِّه لَو كُنت مسبحا َألتممت صالِتي، يا ابن أَِخي، صِحبت رسولَ
يِزد علَى ركْعتيِن ركْعتيِن، ثُم صِحبت أَبا بكٍْر حتى قَبضه اللَّه فَلَم يِزد علَى ركْعتيِن 

ِن، ثُميتكْعِن ريتكْعلَى رع ِزدي فَلَم رمع تِحبص ِن، ثُميتكْعلَى رع ِزدي انَ فَلَمثْمع تِحبص 
سورة األحزاب آية [}لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ{: ركْعتيِن ركْعتيِن، ثُم قَالَ

   . ِعيسى بن حفٍْص هو عم عبيِد اللَِّه بِن عمر: يقُولُونَ: ، قَالَ أَبو عوانةَ ]21
 عاِصم بن حدثَنا:  هاِشم بن الْقَاِسِم، قَالَحدثَنا:  حدثَنا حمدانُ بن الْجنيِد، قَال1878َ

قُلْت ِلعبِد اللَِّه بِن :  حفْص بن عاِصِم بِن عمر، قَالَحدثَنا: محمٍد، عن عمر بِن محمٍد، قَالَ
رما، قَالَ: عهدعال بالِة ولَ الصلِّي قَبصفَِر ال تِفي الس كتأَيي رِإن ،ما عي : تِحبأَِخي، ص ناب

لَقَد {:  كَذَا وصِحبته كَذَا لَم أَره يصلِّي قَبلَ الصالِة وال بعدها، ويقُولُ اللَّه�رسولَ اللَِّه 
   ]. 21سورة األحزاب آية [}ي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌكَانَ لَكُم ِف
 حدثَنا:  أَحمد بن يونس، وعاِصم بن عِلي، قَاالحدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال1879َ

فَر بن محمٍد اَألنطَاِكي وحدثَنا جع)  ح(عاِصم بن محمٍد، عن أَِخيِه عمر بِن محمٍد
 عاِصم بن محمٍد، عن أَِخيِه عمر بِن حدثَنا:  الْهيثَم بن جِميٍل، قَالَحدثَنا: الْخفَّاف، قَالَ
دخلَ علَي : ، قَالَفَحدثَنا: دخلْنا علَى حفِْص بِن عاِصٍم نعوده ِفي شكْوى، قَالَ: محمٍد، قَالَ

وبسطْت : فَوجدِني قَد كُِسرت ِلي نمرقَةٌ يعِني الِْوسادةُ، قَالَ: عمي عبد اللَِّه بن عمر، قَالَ
، تناوِل يا ابن أَِخي، ال تصنع هذَا: فَقَالَ ِلي: فَأَنا أَسجد علَيها، قَالَ: علَيها خمرةً، قَالَ

  . اَألرض ِبوجِهك، فَِإنْ لَم تقِْدرعلَى ذَِلك فَأَوِمئْ ِبرأِْسك ِإمياًء
يا : يا عم، رأَيتك ِفي السفَِر ال تصلِّي قَبلَ الصالِة وال بعدها، قَالَ: قُلْت:  قَال1880َ
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 وصِحبته كَذَا فَلَم أَره يصلِّي قَبلَ الصالِة وال بعدها،  كَذَا�ابن أَِخي، صِحبت رسولَ اللَِّه 
قَالَ اللَّه قَدو :} اآلِخر موالْيو و اللَّهجركَانَ ي نةٌ ِلمنسةٌ حووِل اللَِّه أُسسِفي ر كَانَ لَكُم لَقَد

   ]. 21سورة األحزاب آية [}وذَكَر اللَّه كَِثريا
: وحدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ)  ح( شبابةُحدثَنا:  حدثَنا عباس الدوِري، قَال1881َ

وحدثَنا عمار بن )  ح( أَبو داودحدثَنا: وحدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ)  ح( أَبو عتاٍبحدثَنا
سِمعت :  شعبةُ، عن خبيِب بِن عبِد الرحمِن، قَالَحدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا: ، قَالَرجاٍء

 ِبِمنى ركْعتيِن، ومع �صلَّى ِبنا رسولُ اللَِّه : حفْص بن عاِصٍم يحدثُ، عِن ابِن عمر، قَالَ
تكْعكٍْر رانَ أَِبي بثْمِإنَّ ع ِخالفَِتِه، ثُم ِن ِمنيتنِن سيتكْعانَ رثْمع عمِن، ويتكْعر رمع عمِن، وي

ِبِمنى : أَتمهما بعده، هذَا لَفْظُ شبابةَ وأَِبي داود، ومعنى حِديِثِهم واِحد، وبعضهم لَم يقُلْ
 فَكَانَ يصلِّي �سافَرنا مع النِبي : د بن الْحاِرِث، وعبد الصمِد، عن شعبةَ، فَقَاالورواه خاِل

  . ِبِمنى كَما قَالُوا هؤالِء: صالةَ السفَِر، ورواه معاذُ بن معاٍذ، فَقَالَ
بو أُسامةَ، عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، عن ناِفٍع، عِن  أَحدثَنا:  حدثَنا أَبو اَألزهِر، قَال1883َ

 ِبِمنى ركْعتيِن، وأَبو بكٍْر ركْعتيِن، وعمر ركْعتيِن، �صلَّى رسولُ اللَِّه : ابِن عمر، قَالَ
مانَ صلَّى معهم صلَّى أَربعا، فَكَانَ ابن عمر ِإذَا وعثْمانُ صدرا ِمن ِخالفَِتِه ركْعتيِن، ثُم ِإنَّ عثْ

 نةُ، عقْبعى الْقَطَّانُ،ويحي اهوِن، ريتكْعلَّى رص هدحلَّى وِإذَا صا، وعبلَّى أَرص مهعلَّى مص
63رمِن عِد اللَِّه بيبع .  

 عِلي حدثَنا: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح( عميحدثَنا: للَِّه، قَالَ حدثَنا أَبو عبيِد ا1884
أَخبرِني عمرو بن الْحاِرِث، عِن الزهِري، :  ابن وهٍب، قَالَحدثَنا: بن الْحسِن النساِئي، قَالَ

، أَنه صلَّى صالةَ الْمساِفِر ِبِمنى وغَيِرِه ركْعتيِن، وأَبو �ِل اللَِّه عن ساِلٍم، عن أَِبيِه، عن رسو
  . صدرا ِمن ِخالفَِتِه ثُم أَتمها أَربعا: بكٍْر، وعمر، وعثْمانُ ركْعتيِن، زاد أَبو عبيِد اللَِّه

وحدثَِني محمد )  ح(أَنبأَ معمر:  عبد الرزاِق، قَالَدثَناح:  حدثَنا السلَِمي، قَال1885َ
وأَخبرِني عباس بن الْوِليِد، عن )  ح( اَألوزاِعيحدثَنا:  الِْفرياِبي، قَالَحدثَنا: بن عوٍف، قَالَ

 صالةَ �صلَّى النِبي : ِن الزهِري، عن ساِلٍم، عن أَِبيِه، قَالَ اَألوزاِعي، عحدثَنا: أَِبيِه، قَالَ
صلَّيت مع : الْمساِفِر ِبِمنى ركْعتيِن، وذَكَر ِبِمثِْلِه، وهذَا لَفْظُ اَألوزاِعي، وأَما معمر، فَقَالَ

 ِبيأَِبي�الن عمِن، ويتكْعى رِبِمن رمعقَالَ م ،ِمثْلَه ذَكَر ِن، ثُميتكْعكٍْر رب  :ِريهقَالَ الز :
جالْح دعب ِقيمأَنْ ي عمأَز ها َألنعبى أَرلَّى ِبِمنا صمانَ ِإنثْمِني أَنَّ علَغفَب .  
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 حدثَنا: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ)  ح(مرأَنبأَ ِبشر بن ع:  حدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَال0َ 1886
: سِمعت موسى بن سلَمةَ، قَالَ:  شعبةُ، عن قَتادةَ، قَالَحدثَنا: سلَيمانُ بن حرٍب، قَاال
ركْعتيِن، : ، فَكَيف أُصلِّي؟ قَالَِإني مِقيم ههنا يعِني ِبمكَّةَ: فَقُلْت لَه: سأَلْت ابن عباٍس، قَالَ

:  سريج بن يونس، قَالَحدثَنا: ، حدثَنا صاِلح بن محمٍد الراِزي، قَالَ�سنةُ أَِبي الْقَاِسِم 
، عن قَتادةَ، ِبِإسناِدِه ِمثْلَ  محمد بن عبِد الرحمِن الطُّفَاِوي، عن أَيوب السخِتياِنيحدثَنا
اهنعم .  

وحدثَنا الصغاِني، )  ح( عِبيدةُ بن حميٍدحدثَنا:  حدثَنا أَبو عِلي الزعفَراِني، قَال1887َ
راِهيم، عن عبِد الرحمِن بِن يِزيد،  اَألعمش، عن ِإبحدثَنا:  شجاع بن الْوِليِد، قَاالحدثَنا: قَالَ
 ركْعتيِن يعِني ِبِمنى أَو ِبمكَّةَ، ومع �صلَّيت مع رسوِل اللَِّه : قَالَ عبد اللَِّه بن مسعوٍد: قَالَ

ِبكُم قَتفَرى تتِن، حيتكْعر رمع عمِن، ويتكْعكٍْر رأَِبي ب ظِّي ِمنح تلُ، فَلَيبأَِو الس قالطُّر 
 ِبِمنى �صلَّيت مع النِبي : ذَِلك ركْعتاِن متقَبلَتاِن، هذَا لَفْظُ عِبيدةَ، وحِديثُ شجاٍع، قَالَ

  . ِبنا: ى ولَم يقُلْصلَّى ِبِمن: ركْعتيِن، وذَكَر ِمثْلَه، ورواه أَبو معاِويةَ، فَقَالَ
 ِبيِن أَنَّ النيبِر الْمبالْخ لَّى ِفي السفر ويف األمن والسعة ركعتني، وأنه صلى �ِذكْرص 

  ركعيت التطوع قبل الفجر
 : يونس بن حِبيٍب، قَالَوحدثَنا حجاج، حدثَنا:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال1888َ

 شعبةُ، عن حدثَنا:  ِبشر بن عمر، قَالُواحدثَنا: وحدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ)  ح( أَبو داودحدثَنا
 أَكْثَر �صلَّى ِبنا رسولُ اللَِّه : سِمعت حاِرثَةَ بن وهٍب الْخزاِعي، يقُولُ: أَِبي ِإسحاق، قَالَ

  . حاِرثَةُ بن وهٍب أَخو ابِن عمر ُألمِه : نا وآمنه ِبِمنى ركْعتيِن، يقُولُونَما كُ
حدثَِني أَبو :  شعبةُ، قَالَحدثَنا:  عفَّانُ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1889َ

 سفْيانُ، عن أَِبي حدثَنا:  الِْفرياِبي، قَالَحدثَنا: غزي، قَالَوحدثَنا الْ)  ح(ِإسحاق، ِبِمثِْلِه
 ِبِمنى ركْعتيِن ِفي �صلَّيت مع رسوِل اللَِّه : ِإسحاق، عن حاِرثَةَ بِن وهٍب الْخزاِعي، قَالَ

نآمو اسا كَانَ النم اِع أَكْثَردِة الْوجحه .  
 حدثَنا:  يحيى بن أَِبي بكَيٍر، وأَبو النضِر، قَاالحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1890َ

 حدثَنا:  عاِصم بن عِلي، قَالَحدثَنا:  جعفَر بن محمٍد، قَالَوحدثَنا)  ح(سلَيمانُ بن الْمِغريِة
لَيِديٍث سةَ، قَالَ ِفي حادأَِبي قَت ناٍح، عبِن رِد اللَِّه ببع نثَاِبٍت، ع نِة، عِغريالْم نانُ بم

 والشمس ِفي �مالَ عِن الطَِّريِق، فَوضع رأْسه، فَكَانَ أَولَ مِن استيقَظَ رسولُ اللَِّه : طَِويٍل
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ركَبوا فَرِكبنا، فَِسرنا حتى ِإذَا ارتفَعِت الشمس، فَتوضأَ ثُم أَذَّنَ ِباللٌ ا: ظَهِرِه، ثُم قَالَ
 ركْعتيِن قَبلَ الْفَجِر، ثُم صلَّى الْفَجر كَما كَانَ يصلِّي كُلَّ �ِبالصالِة، فَصلَّى رسولُ اللَِّه 

  . يوٍم
ِة الِْوتاحانُ ِإبيِبِه، وأن النيب صلى اهللا عليه ب تهجوا تثُ مياِحلَِة حلَى الرفَِر عِر ِفي الس

  وسلم كان يصلي النافلة على البعري يف السفر يومىء إمياء، السجود أخفض من الركوع
رِني يونس، عِن ابِن أَخب: أَنبأَ ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1891َ

 يصلِّي علَى الراِحلَِة ِقبلَ أَي وجٍه �كَانَ رسولُ اللَِّه : ِشهاٍب، عن ساِلٍم، عن أَِبيِه، قَالَ
  . توجه، ويوِتر علَيها، غَير أَنه ال يصلِّي علَيها الْمكْتوبةَ

1892عرو زا أَبثَندقَالَ ح ،اِزيا: ةَ الرثَندقَالَح ،ِقيشمالد اِهيمرِإب نِن بمحالر دبع  :
كَانَ : أَنبأَ يونس، عِن ابِن ِشهاٍب، عن ساِلٍم، عن أَِبيِه، قَالَ:  عبد اللَِّه بن وهٍب، قَالَحدثَنا

 علَى راِحلَِتِه ِفي السفَِر شرقًا وغَربا، يوِمئُ ِإمياًء علَيها، ويوِتر  يصلِّي ِباللَّيِل�رسولُ اللَِّه 
  . علَيها، وكَانَ ال يصلِّي علَيها الْمكْتوبةَ

ن  عبد الرحمِن بحدثَنا:  حدثَنا أَبو حِصٍني محمد بن الْحسيِن الذَّاِرع، قَال1893َ
أَنبأَ يونس بن يِزيد، عِن الزهِري، :  عبد اللَِّه بن الْحاِرِث، قَالَحدثَنا: يونس السراج، قَالَ
  .  أَوتر علَى راِحلَِتِه�أَنّ النِبي : عن ساِلٍم، عن أَِبيِه

أَنبأَ ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه، عن أَِبي : الَ أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، ق1894َ
 هاٍر، أَنسِعيِد بِن يس نع ،طَّابِن الْخب رمِن عِد اللَِّه ببِن عِن بمحِد الربِن عب رمِن عكِْر بب

فَلَما خِشيت الصبح : ، قَالَ سِعيد بن يساٍركُنت أَِسري مع عبِد اللَِّه بِن عمر ِبطَِريِق مكَّةَ: قَالَ
رمع ناللَِّه ب دبفَقَالَ ِلي ع ،هكْترأَد ثُم ،ترتفَأَو لَتزن :لَه ؟ فَقُلْتتكُن نأَي : رالْفَج ِشيتخ

رمع نقَالَ اب ،ترتفَأَو لْتزفَن :سِفي ر لَك سوِل اللَِّه أَلَي�ةٌ؟ فَقُلْتنسةٌ حواللَِّه، :  أُسلَى وب
  .  كَانَ يوِتر علَى الْبِعِري�فَِإنَّ رسولَ اللَِّه : قَالَ

أَخبرِني ماِلك، ويحيى : أَنبأَ ابن وهٍب، قَالَ:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1895َ
لَِّه بِن ساِلٍم، عن عمِرو بِن يحيى، عن سِعيِد بِن يساٍر أَِبي الْحباِب، عِن ابِن عمر، بن عبِد ال
:  يصلِّي علَى ِحماٍر وهو متوجه ِإلَى خيبر، حدثَنا أَبو الْمثَنى، قَالَ�رأَيت النِبي : أَنه قَالَ
وحدثَنا ِإبراِهيم بن الْوِليِد الْجشاش، )  ح( عبد الْعِزيِز بن محمٍدحدثَنا: قَعنِبي، قَالَ الْحدثَنا
 وهيب، ِكالهما عن عمِرو بِن يحيى، ِبِإسناِدِه حدثَنا:  مسِلم بن ِإبراِهيم، قَالَحدثَنا: قَالَ
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ِمثْلَه.   
أَنبأَ ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكًا حدثَه، عن عبِد اللَِّه بِن ِديناٍر، عِن :  أَخبرنا يونس، قَال1896َ

 يصلِّي علَى راِحلَِتِه ِفي السفَِر حيثُ ما توجهت ِبِه، �كَانَ رسولُ اللَِّه : ابِن عمر، أَنه قَالَ
باٍرقَالَ عِدين ناللَِّه ب د :لُ ذَِلكفْعي رمع نكَانَ اب .  

 حماد بن مسعدةَ، عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، حدثَنا:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَال1897َ
رمِن عِن اباِفٍع، عن نع : ِبيا�أَنّ النلَى رلِّي عصِبِه كَانَ ي تهجوا تثُ ميا حعطَوِحلَِتِه ت .  

 أَبو حدثَنا:  أَبو بكِْر بن أَِبي شيبةَ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو أُميةَ الطَّرسوِسي، قَال1898َ
ِن عِن اباِفٍع، عن نع ،رمِن عِد اللَِّه بيبع نع ،رماِلٍد اَألحخرم : ِبيلَى �أَنّ النلِّي عصكَانَ ي 

  . راِحلَِتِه حيثُ ما توجهت ِبِه
 زاِئدةُ، عن عبيِد اللَِّه حدثَنا:  معاِويةُ بن عمٍرو، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1899َ

 ِبياِدِه، كَانَ الننوِمئُ �ِبِإسي  ناهُ ابور ،لُ ذَِلكفْعي رمع نكَانَ اباِحلَِتِه، ولَى رع هجوا تمنأَي
رماِلٍد اَألحو خى أَبوا رٍر ِمثْلَ ميمن .  

 عبد احدثَن:  يحيى بن سِعيٍد الْقَطَّانُ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو سِعيٍد الْبصِري، قَال1900َ
 �كَانَ رسولُ اللَِّه :  سِعيد بن جبيٍر، عِن ابِن عمر، قَالَحدثَنا: الْمِلِك بن أَِبي سلَيمانَ، قَالَ

لَت وِفيِه نز: يصلِّي وهو مقِْبلٌ ِمن مكَّةَ ِإلَى الْمِدينِة علَى راِحلَِتِه حيثُ ما توجهت ِبِه، قَالَ
   ] . 115سورة البقرة آية [}فَأَينما تولُّوا فَثَم وجه اللَِّه{: هِذِه اآليةُ
 عمر بن محمٍد، عن حدثَنا: أَخبرِني أَِبي، قَالَ:  أَخبرِني الْعباس بن الْوِليِد، قَال1901َ

كَانَ ي هأَن ،رمِن عِن اباِفٍع، عأَنَّ ن مهِبرخيفَِر، وِبِه ِفي الس تهجوثُ تياِحلَِتِه حلَى رلِّي عص
  .  كَانَ يصنع ذَِلك�رسولَ اللَِّه 
 عبد اَألعلَى بن عبِد حدثَنا:  بكْر بن خلٍَف، قَالَحدثَنا:  حدثَنا النفَيِلي، قَال1902َ

 عبد حدثَنا:  عياش بن الْوِليِد، قَالَحدثَنا: وحدثَنا حمدانُ بن عِلي، قَالَ  )ح(اَألعلَى
 عبد اَألعلَى، عن حدثَنا:  يحيى بن مِعٍني، قَالَحدثَنا: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ)  ح(اَألعلَى

ِريهِن الزٍر، عمعولَ اللَِّه مسأَى رر هأَِبيِه، أَن نةَ، عِبيعِن راِمِر بِن عِد اللَِّه ببع نلِّي �، عصي 
  . علَى راِحلَِتِه حيثُ توجهت ِبِه

ي ِبِإسناِدِه، أنبا معمر، عِن الزهِر:  عبد الرزاِق، قَالَحدثَنا:  حدثَنا ابن مِهلٍّ، قَال1903َ
  .  يصلِّي النواِفلَ علَى بِعِريِه حيثُ توجهت ِبِه�رأَيت النِبي : قَالَ



com.wordpress.masgunku.www  
 

441 

 حدثَنا:  يِزيد بن هارونَ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو بكِْر بن ِإسحاق الصغاِني، قَال1904َ
تلَقَّينا أَنس بن ماِلٍك حيثُ قَِدم الشام، فَلَِقيناه ِبعيِن التمِر :  ِسِريين، قَالَهمام، عن أَنِس بِن

ا لَهلَِة، فَقُلْنِر الِْقبياِحلَِتِه ِلغلَى رلِّي عصي وهلَِة، فَقَالَ: وِر الِْقبلِّي ِإلَى غَيصت كي : ِإنال أَنلَو
ر تأَيولَ اللَِّه رس�لْتا فَعم لُ ذَِلكفْعي  .  

:  مخلَد بن يِزيد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو عمر اِإلمام ِإمام مسِجِد حرانَ، قَال1905َ
 ِإلَى حاجٍة، فَِجئْت وهو �بعثَِني رسولُ اللَِّه :  سفْيانُ، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَحدثَنا

 تلَّمكُوِع، فَسالر ِمن فَضأَخ ودجاًء، السوِمئُ ِإميي وهِرِق وشالْم وحاِحلَِتِه نلَى رلِّي عصي
ذَا وكَذَا؟، ِإني كُنت أُصلِّي، فَما فَعلْت ِفي حاجِة كَ: علَيِه فَلَم يرد، فَلَما انصرف، قَالَ
 وِكيع، عن حدثَنا:  عثْمانُ بن أَِبي شيبةَ، قَالَحدثَنا: حدثَنا أَبو داود السِجستاِني، قَالَ

  . السجود أَخفَض ِمن الركُوِع: سفْيانَ، ِبِإسناِدِه، ِمثْلَه ِإلَى قَوِلِه
صِر الصالِة ِإذَا خرج الْمساِفر ِمن بلَِدِه، والسفر الذي جيوز القصر بيانُ التوِقيِت ِفي قَ

  فيه، وإباحة القصر للمسافر إذا أقام ببلدٍة عشرا
 شعبةُ، عن يحيى بِن حدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَال1906َ

 ِإذَا �كَانَ رسولُ اللَِّه : سأَلْت أَنس بن ماِلٍك عن قَصِر الصالِة، قَالَ: هناِئي، قَالَيِزيد الْ
ردغُن اهوكَذَا رِن، ويتكْعلَّى رص ،اكةُ الشبعش ،اِسخثَالثَِة فَر اٍل أَويةَ ثَالثَِة أَمِسريم جرخ .  

1907ا أَبثَندقَالَ ح ،اِنيرالْح داوا: و دثَنداٍبحتو عِبيٍب، )  ح( أَبح نب سونا يثَندحو
 شعبةُ، عن حدثَنا: أنبا أَبو النضِر، قَالُوا: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ)  ح( أَبو داودحدثَنا: قَالَ

 سِمعت حِبيب بن عبيٍد يحدثُ، عن جبيِر بِن نفَيٍر الْحضرِمي، عِن ابِن :يِزيد بِن ِحميٍر، قَالَ
 ِبِذي الْحلَيفَِة �صلَّيت مع رسوِل اللَِّه : السمِط، أَنه سِمع عمر بن الْخطَّاب، يقُولُ

الَ أَبو النضِر، عِن ابِن السمِط يعِني شرحِبيلَ، أَنه خرج مع ركْعتيِن، هذَا لَفْظُ أَِبي داود وقَ
ِإنما أَصنع كَما : عمر بِن الْخطَّاِب ِإلَى ِذي الْحلَيفَِة فَصلَّى ركْعتيِن، فَسأَلْته عن ذَِلك، فَقَالَ

خرجت مع شرحِبيلَ بِن السمِط :  أَبو عتاٍب ِفي حِديِثِه يصنع، وقَالَ�رأَيت رسولَ اللَِّه 
قَالُ لَهي ،صِحم ِميال ِمن رشةَ عاِنيثَم أَو رشةَ ععبأِْس سلَى رٍة عيلَّى : ِإلَى قَرفَص ،وِمنيد

  . كَر ِمثْلَهرأَيت عمر، ثُم ذَ: ركْعتيِن، فَقُلْت لَه، فَقَالَ
 شعبةُ، حدثَنا:  عبد الصمِد بن عبِد الْواِرِث، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَال1909َ

،  ما بين مكَّةَ والْمِدينِة�سافَرنا مع رسوِل اللَِّه : عن يحيى بِن أَِبي ِإسحاق، عن أَنٍس، قَالَ
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أَقَمنا عشرا، حدثَنا : كَم أَقَمتم؟ قَالَ: فَكَانَ يصلِّي ركْعتيِن ركْعتيِن حتى رجعنا، قُلْت َألنٍس
  .  شعبةُ، ِبِإسناِدِه ِمثْلَهحدثَنا:  أَبو داود، قَالَحدثَنا: عمار بن رجاٍء، قَالَ

1910ثَندى، قَالَ حثَنو الْما: ا أَبثَنداِل، قَالَحهالِْمن نب دمحا:  مثَندٍع، حيرز نب ِزيدي 
 ِمن �خرجنا مع رسوِل اللَِّه :  يحيى بن أَِبي ِإسحاق، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَحدثَنا: قَالَ

نعم، : هلْ أَقَام ِبمكَّةَ؟ قَالَ:  فَصلَّى ركْعتيِن ركْعتيِن حتى رجعنا، قُلْتالْمِدينِة ِإلَى مكَّةَ،
 حدثَنا:  عِلي بن الْحكَِم، قَالَحدثَنا: عشرا، حدثَنا محمد بن اللَّيِث الْقَزاز الْمروِزي، قَالَ

 نةَ، عانوو عِديِثِهأَبِبِمثِْل ح ،اقحِن أَِبي ِإسى بيحي .  
 سفْيانُ، عن محمِد بِن حدثَنا:  وِكيع، قَالَحدثَنا:  حدثَنا ابن أَِبي رجاٍء، قَال1911َ

 ِبالْمِدينِة أَربعا، �ع النِبي صلَّيت م: الْمنكَِدِر، وِإبراِهيم بن ميسرةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ
وِبِذي الْحلَيفَِة ركْعتيِن، حدثَنا الدبِري، أنبا عبد الرزاِق، عِن الثَّوِري، عن ِإبراِهيم بِن 

  . ميسرةَ، ومحمِد بِن الْمنكَِدِر، عن أَنِس بِن ماِلٍك، ِبِمثِْلِه
 سفْيانُ بن عيينةَ، عِن حدثَنا:  حدثَنا سعدانُ بن نصٍر، وشعيب بن عمٍرو، قَاال1912

 الظُّهر ِبالْمِدينِة أَربعا، وِبِذي �صلَّيت مع النِبي : ابِن الْمنكَِدِر، سِمع أَنس بن ماِلٍك، يقُولُ
فَِة رلَيِنالْحيتكْع .  
1913 ،اِنيفَرعالز ِليو عا أَبثَندا حثَندأَِبي ح نع ،وبأَي نع ،اِب الثَّقَِفيهالْو دبع 

 صلَّى الظُّهر ِبالْمِدينِة أَربعا، وصلَّى الْعصر ِبِذي �أَنّ النِبي : ِقالبةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك
أنبا : وبات ِبها، حدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عِن الثَّوِري، قَالَ: لْحلَيفَِة ركْعتيِن، قَالَا

  . ركْعتيِن وكَانَ خرج مساِفرا: معمر، عن أَيوب، ِبِمثِْلِه
صلوا يف رحالكم، : لسفَِر ِإذَا قَالَ الْمؤذِّنُ ِفي أذانهبيانُ ِإباحِة الصالِة ِفي الرحاِل ِفي ا

والدليل على أنه جيب حضور اجلماعة إذا مل يناد به املؤذن، وإجياب األذان يف السفر 
  للصلوات
بيٍد،  محمد بن عحدثَنا:  حدثَنا أَبو الْحسِن الْميموِني، وعمار بن رجاٍء، قَاال1914

 كَانَ يأْمر الْمؤذِّنَ ِفي السفَِر ِإذَا � عبيد اللَِّه، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ النِبي حدثَنا: قَالَ
أَبو أَال صلُّوا ِفي الرحاِل، حدثَنا : كَانت لَيلَةً باِردةً أَو ذَات مطٍَر أَو ذَات ِريٍح، يقُولُ

 عبد الرِحيِم بن سلَيمانَ، عن عبيِد اللَِّه، حدثَنا:  يوسف بن عِدي، قَالَحدثَنا: الزنباِع، قَالَ
  . ِبِمثِْلِه 
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، أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه، عن ناِفٍع:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1915َ
ِإنَّ : أَال صلُّوا ِفي الرحاِل، ثُم قَالَ: أَنَّ ابن عمر أَذَّنَ ِبالصالةَ ِفي لَيلٍَة ذَاِت ِريٍح وبرٍد، فَقَالَ

ي أَال صلُّوا ِف:  كَانَ يأْمر الْمؤذِّنَ ِإذَا كَانت لَيلَةً باِردةً ذَاِت مطٍَر، يعِني يقُولُ�رسولَ اللَِّه 
  . الرحاِل

 أَحمد بن عبِد الْمِلِك بِن واِقٍد حدثَنا:  حدثَنا الْحسن بن عمر الْميموِني، قَال1916َ
اِنيرح(الْح  (َقَال ،وِريالد اسبا الْعثَندحا: وثَندٍمحيعو نأَب )قَ)  ح ،اِنيغا الصثَندحأنبا : الَو

خرجنا مع رسوِل :  زهير، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَحدثَنا: يحيى بن أَِبي بكَيٍر، قَالُوا
  . من شاَء ِمنكُم فَلْيصلِّ ِفي رحِلِه: � ِفي سفٍَر فَمِطرنا، فَقَالَ النِبي �اللَِّه 

 سفْيانُ، عن خاِلٍد الْحذَّاِء، عن حدثَنا:  الِْفرياِبي، قَالَحدثَنا:  الْغزي، قَالَ حدثَنا1917
 يِريداِن السفَر، فَقَالَ النِبي �أَتى رجالِن النِبي : أَِبي ِقالبةَ، عن ماِلِك بِن الْحويِرِث، قَالَ

� :را خمتاِإذَا أَنكُمرا أَكْبكُممؤلْيا وأَِقيم ا، ثُما فَأَذِّنمتج .  
أَخبرِني عمر بن : أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1918َ

 ِبيِن النع ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نٍد، عمحم�أْمكَانَ ي هأَن ، الِة، ثُماِدي ِبالصنفَي هاِدينم ر
  وذَكَر الْحِديثَ . أَنْ صلُّوا ِفي ِرحاِلكُم: يناِدي ِفي ِإثِْرها

بيانُ ِإباحِة الْجمِع بين الصالتيِن ِفي السفَِر، والدليل على أن اجلمع بينهما عند الضرورة، 
  صلي بعد الشفق، وال يقدم العشاء فيصلي مع املغربوأنه يؤخر املغرب إىل العشاء في

أنبا معمر، عِن الزهِري، عن :  عبد الرزاِق، قَالَحدثَنا:  حدثَنا السلَِمي، قَال1919َ
ين الْمغِرِب  ِإذَا عِجلَ ِفي السيِر جمع ب�كَانَ رسولُ اللَِّه : ساِلٍم، عِن ابِن عمر، قَالَ

  . والِْعشاِء،رواه ابن عيينةَ، عِن الزهِري، عن ساِلٍم
 حدثَنا:  سلَيمانُ بن داود الْعتِكي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال1920َ
ٍع، أَنَّ ابن عمر استصِرخ علَى صِفيةَ وهو ِبمكَّةَ، فَسار  أَيوب، عن ناِفحدثَنا: حماد، قَالَ

 كَانَ ِإذَا عِجلَ ِبِه أَمر ِفي �ِإنَّ رسولَ اللَِّه : حتى غَربِت الشمس وبدِت النجوم، وقَالَ
  .  غَاب الشفَق فَنزلَ فَجمع بينهماالسفَِر جمع بين هاتيِن الصالتيِن، فَسار حتى

 محمد بن عبيٍد، حدثَنا:  حدثَنا أَبو الْحسِن الْميموِني، وعمار بن رجاٍء، قَاال1921
 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نع ،رمِن عِد اللَِّه بيبع نكَانَ�ع  نيب عمج ريِبِه الس دِإذَا ج 
  . جمع بعد الشفَِق: الْمغِرِب والِْعشاِء، رواه يحيى الْقَطَّانُ، عن عبيِد اللَِّه، فَقَالَ
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 عمر بن احدثَن: أَخبرِني أَِبي، قَالَ:  أَخبرنا الْعباس بن الْوِليِد الْعذِْري، قَال1922َ
 كَانَ ِإذَا جد ِبِه السير جمع بين �أَنّ النِبي : حدثَِني ناِفع، عِن ابِن عمر: محمٍد، قَالَ

ِعيٍد، أنبا يحيى بن س:  يِزيد بن هارونَ، قَالَحدثَنا: الْمغِرِب والِْعشاِء، حدثَنا الدِقيِقي، قَالَ
أَقْبلْنا مع ابِن عمر ِمن مكَّةَ، فَغابِت الشمس ونحن نِسري معه، ومعه سعد بن : عن ناِفٍع، قَالَ

  . عاِصٍم، وذَكَر الْحِديثَ
 محمد بن حدثَنا: ربِه، قَالَ يِزيد بن عبِد حدثَنا:  حدثَنا أَبو أَيوب الْبهراِني، قَال1923َ
 الزبيِدي، عِن الزهِري، عن ساِلٍم، أَنَّ ابن عمر جمع بين الْمغِرِب حدثَنا: حرٍب، قَالَ

ب حبسال يِة وا ِباِإلقَاممهاِحٍد ِمنأَذَّنَ ِفي كُلِّ وفٍَر، واِء ِفي سالِْعشقَالَو ا، ثُممهني : تأَير
 ِإذَا عجلَه السير يؤخر الْمغِرب حتى يجمع بينها وبين الِْعشاِء، رواه يونس، �رسولَ اللَِّه 

  . عِن الزهِري، عن ساِلٍم
يؤخر الظهر حىت يدخل وقت العصر مث يصلي بيانُ وجِه الْجمِع بين الظُّهِر والْعصِر، وأنه 

  بينهما، وال يعجل العصر فيصلي مع الظهر، وأن ذلك يف السفر عند الضرورة
:  ابن وهٍب، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، وأَبو عبيِد اللَِّه، قَاال1924

 عن عِقيِل بِن خاِلٍد، عِن ابِن ِشهاٍب، عن أَنِس بِن ماِلٍك، عِن أَخبرِني جاِبر بن ِإسماِعيلَ،
 ِبيالن� ِبيِديِث النقِْت � ِمثْلَ حِل وِإلَى أَو رالظُّه رخؤي ريِجلَ ِبِه السكَانَ ِإذَا ع هأَنو ،

الْم رخؤيا، ومهنيب عمجِر فَيصالْعفَقالش ِغيبي اِء ِحنيالِْعش نيبا وهنيب عمجى يتح ِربغ .  
 اللَّيثُ حدثَنا:  شبابةُ بن سواٍر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا ِعيسى بن أَحمد الْبلِْخي، قَال1925َ

ِن ِشهِن اباِلٍد، عِن خِقيِل بع نٍد، ععس نٍس، قَالَبأَن ناٍب، ع : ِبيأَنْ �كَانَ الن ادِإذَا أَر 
  . يجمع بين الصالتيِن ِفي السفَِر أَخر الظُّهر حتى يدخلَ أَولُ وقِْت الْعصِر، ثُم يجمع بينهما

 ِبيِن أَنَّ النيبِر الْمبالْخ ا ارحتل من السفر قبل دخول وقت الظهر أخرها  كَانَ ِإذَ�ِذكْر
حىت يصليها مع العصر يف وقت العصر، وإذا ارحتل بعد دخول وقت الظهر صلى الظهر 

  وحدها ومل يقدم العصر فيجمع بينهما
ٍب،  يِزيد بن موهحدثَنا:  حدثَنا يعقُوب بن سفْيانَ أَبو يوسف الْفَاِرِسي، قَال1926َ

وحدثَنا أَبو )  ح( يحيى بن غَيالنَحدثَنا: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح(وأَبو زيِد بن أَِبي الِْغمِر
ضالَةَ، عن  الْمفَضلُ بن فَحدثَنا:  قُتيبةُ، وابن موهٍب، املعين، قَالُواحدثَنا: داود السجِزي، قَالَ

 ِإذَا ارتحلَ قَبلَ أَنْ تِزيغَ الشمس �كَانَ رسولُ اللَِّه : عقَيٍل، عِن ابِن ِشهاٍب، عن أَنٍس، قَالَ
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لَ صلَّى أَخر الظُّهر ِإلَى وقِْت الْعصِر، ثُم نزلَ فَجمع بينهما، فَِإنْ زاغَِت الشمس قَبلَ أَنْ يرتِح
 ِكبر ثُم رالظُّه .  

 ِبيِن الناٍذ، ععماٍس، وبِن عِر اببخ يف مجعه بني الصالتني يف السفر�ِذكْر   
وحدثَنا يونس )  ح( عبد الرحمِن بن مهِديحدثَنا:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَال1927َ
 قُرةُ بن خاِلٍد، عن أَِبي الزبيِر، عن سِعيِد بِن حدثَنا:  أَبو داود، قَاالحدثَنا: الَبن حِبيٍب، قَ

 ِبياٍس، أَنّ النبِن عِن ابٍر، عيباِء، قَالَ�جالِْعشِرِب وغالْمِر، وصالْعِر والظُّه نيب عمج  :قُلْت :
  . أَراد ِبذَِلك أَنْ ال تحرج أُمته، لَفْظُ أَِبي داود: ذَِلك؟ قَالَما أَراد ِب

 خرج ِفي سفْرةَ سافَرها، وذَِلك ِفي غَزوِة �ِإنَّ النيب :  وأَما عبد الرحمِن، فَقَال1928َ
: ما حملَه علَى ذَِلك، قَالَ: قُلْت: ِب والِْعشاِء، قَالَتبوك، فَجمع بين الظُّهِر والْعصِر، والْمغِر

 عبد الرحمِن بن مهِدي، وأَبو حدثَنا: أَراد أَنْ ال تحرج أُمته، حدثَنا يِزيد بن ِسنانَ، قَالَ
: ، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ قُرةُ بن خاِلٍدحدثَنا: عاِمٍر الْعقَِدي، قَاال

 حدثَنا:  أَبو داود، قَاالحدثَنا: وحدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ)  ح( يحيى بن سالٍمحدثَنا
  . اَءالْمغِرب والِْعش: قُرةُ، ِبِإسناِدِه، ِإلَى قَوِلِه

 ِبيِن الناٍس، عبِن عِر اببخ ِفي مجعه بني الصلوات يف احلضر وأنه أخر املغرب، �ِذكْر 
  وبيان اخلرب املعارض له املوجب ألداء صالة الفريضة يف وقتها، والنهي عن تأخريها

)  ح( أَنَّ ماِلكًا حدثَه ابن وهٍب،حدثَنا:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1929َ
أنبا عبد اللَِّه بن يوسف، عن ماِلٍك، عن أَِبي الزبيِر، عن سِعيِد بِن : وحدثَنا الصغاِني، قَالَ

، والْمغِرب  الظُّهر والْعصر جِميعا�صلَّى رسولُ اللَِّه : جبيٍر، عِن ابِن عباٍس، أَنه قَالَ
  . أَرى ذَِلك ِفي مطٍَر: قَالَ ماِلك: والِْعشاَء جِميعا، ِفي غَيِر خوٍف وال سفٍَر، زاد ابن وهٍب

 حدثَنا:  حدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، ومحمد بن ِإسحاق السجِزي، قَاال1930
اِبييةَ، قَالَ ) ح(الِْفرو ِقالبا أَبثَندحا: وثَندٍم، قَاالحيعو نا:  أَبثَندِر، حيبأَِبي الز نانُ، عفْيس 

 جمع بين الظُّهِر والْعصِر ِفي غَيِر خوٍف وال �أَنّ النِبي : عن سِعيِد بِن جبيٍر، عِن ابِن عباٍس
  . كَي ال تحرج أُمته: ِلم فَعلَ ذَِلك؟ قَالَ: تسفٍَر، فَقُلْ
 عثَّام، عِن اَألعمِش، عن حدثَنا:  أَبو كُريٍب، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1931َ

 بين �جمع رسولُ اللَِّه : لَحِبيِب بِن أَِبي ثَاِبٍت، عن سِعيِد بِن جبيٍر، عِن ابِن عباٍس، قَا
طٍَر، فَِقيلَ لَهال مٍف ووِر خِة ِفي غَيِديناِء ِبالْمالِْعشِرِب وغالْمِر، وصالْعِر و؟ : الظُّهلَ ذَِلكفَع لَم
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معاِويةَ، عِن أَبو 63 حدثَنا: كَي ال تحرج أُمته، رواه عِلي بن حرٍب، قَالَ: قَالَ
  . أَراد أَنْ ال تحرج أُمته: ما أَراد ِإلَى ذَِلك؟ قَالَ: اَألعمِش، ِبِمثِْلِه، فَِقيلَ البِن عباٍس63

 بن وحدثَنا يِزيد)  ح(حدثَنا شعبةُ:  أَبو النضِر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1932َ
:  شعبةُ، عن عمِرو بِن ِديناٍر، قَالَحدثَنا:  آدم بن أَِبي ِإياٍس، قَالَحدثَنا: عبِد الصمٍد، قَالَ

 ثَماِنيا جِميعا �صلَّى رسولُ اللَِّه : سِمعت ابن عباٍس، يقُولُ: سِمعت جاِبر بن زيٍد، قَالَ
  . كَأَنه ِفي الْحضِر:  جِميعا، زاد أَبو النضِر، قَالَوسبعا

 عبد الْوهاِب بن عطَاٍء، عِن ابِن جريٍج، عن عمِرو حدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1933َ
 ثَماِنيا جِميعا �يت وراَء رسوِل اللَِّه صلَّ: بِن ِديناٍر، عن أَِبي الشعثَاِء، عِن ابِن عباٍس، قَالَ

  . أَظُنه أَخر هِذِه وقَدم هِذِه: وسبعا جِميعا، قَالَ ابن جريٍج
: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح( أَبو داودحدثَنا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال1934َ

ثَندقَالُوااح ،اِريِريالْقَوٍب، ورح نانُ بملَيا:  سثَنديٍت، حِن ِخرِر بيبِن الزٍد، عيز نب ادمح 
خطَبنا ابن عباٍس ِبالْبصرِة بعد الْعصِر فَلَم يزلْ يخطُب :  عبد اللَِّه بن شِقيٍق، قَالَحدثَنا: قَالَ
قُولُونَحي اسلَ النعفَج ،ومجِت الندبو سمِت الشبى غَرالةَ، قَالَ: تالةَ الصلٌ : الصجاَء رفَج

 �رأَيت رسولَ اللَِّه : أَتعلِّمِني السنةَ، ال أُم لَك، ثُم قَالَ: ِمن بِني تِميٍم، فَقَالَ ابن عباٍس
ب عمجيداوو دأَب اداِء، زالِْعشِرِب وغالْمِر، وصالْعِر والظُّه نِقيٍق: يش ناللَِّه ب دبقَالَ ع : اكفَح

 اهور ،هقَالَتم قدفَص هأَلْتةَ، فَسريرا هأَب تيٌء، فَأَتيش ذَِلك ِري ِمند25ِفي ص نع ،ِكيعو
  . قَالَ رجلٌ البِن عباٍس: جِريٍر، عن عبِد اللَِّه بِن شِقيٍق الْعقَيِلي، قَالَِعمرانَ بِن 
وحدثَنا يوسف بن )  ح( وهب بن جِريٍرحدثَنا:  حدثَنا بكَّار بن قُتيبةَ، قَال1935َ
)  ح( وهب بن جِريٍرحدثَنا: نا يِزيد بن ِسنانَ، قَالَوحدثَ)  ح( حجاجحدثَنا: مسِلٍم، قَالَ

أَخبرِني أَبو ِعمرانَ :  شعبةُ، قَالَحدثَنا:  أَبو داود، قَالُواحدثَنا: وحدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ
سيكُونُ :  قَالَ�اِمِت يحدثُ، عن أَِبي ذَر، أَنّ النِبي سِمعت عبد اللَِّه بن الص: الْجوِني، قَالَ

أُمراُء يؤخرونَ الصالةَ عن مواِقيِتها، أَال صلُّوا الصالةَ ِلوقِْتها، ثُم ائِْتِهم، فَِإنْ كَانوا قَد صلَّوا 
هعم تلَّيِإال صو ،كالتص تزرأَح تكُن ،داوِديِث أَِبي دذَا لَفْظُ حهاِفلَةً، ون لَك تكَانو ،م

 عبيد اللَِّه بن موسى، عن أَِبي قُدامةَ، عن أَِبي ِعمرانَ حدثَنا: حدثَنا ِإسحاق بن سياٍر، قَالَ
 اِدِه ِمثْلَهنِبِإس ،ِنيوالْج .  

 جعفَر بن حدثَنا:  حبانُ بن ِهالٍل، قَالَحدثَنا: د بن ِسنانَ، قَالَ حدثَنا يِزي1936
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 أَبو ِعمرانَ الْجوِني، عن عبِد اللَِّه بِن الصاِمِت، عن أَِبي ذَر، أَنّ رسولَ حدثَنا: سلَيمانَ، قَالَ
راُء يكُونونَ بعِدي يصلُّونَ الصالةَ ِلغيِر وقِْتها، فَصلِّ الصالةَ ِلوقِْتها، يا أَبا ذَر، أُم:  قَالَ�اللَِّه 

: فَِإنْ صلَّيت ِلوقِْتها كَانت لَك ناِفلَةً، وِإال كُنت قَد أَحرزت صالتك، حدثَنا الْغزي، قَالَ
وحدثَِني عبد اللَِّه بن أَحمد بِن حنبٍل، )  ح( سفْيانُ، عن أَيوبحدثَنا:  الِْفرياِبي، قَالَحدثَنا
 حدثَنا: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح( غُندر، عن شعبةَ، عن أَيوبحدثَنا:  أَِبي، قَالَحدثَنا: قَالَ

 ،اقحِإس نب دما: قَالَأَحثَندِة، قَالَحاِليأَِبي الْع نع ،وبأَي نع ،بيهو  : نب دمحدثنا م
 الْمبارك بن فَضالَةَ، عن أَِبي نعامةَ، جِميعا عن عبِد اللَِّه بِن الصاِمِت، حدثَنا: ِإسحاق، قَالَ

 ِبيِن النع ،أَِبي ذَر نع�ِنيوانَ الْجرأَِبي ِعم نٍر، عمعم ناِق، عزالر دبع اهوِوِه، رحِبن  .
  . ورواه حماد بن سلَمةَ، عن أَِبي نعامةَ السعِدي، عن عبِد اللَِّه بِن الصاِمِت

 خاِلد بن الْحاِرِث، حدثَنا: لنضِر، قَالَ عاِصم بن احدثَنا:  حدثَنا مسِلم، قَال1937َ
قَالَ يعِني :  شعبةُ، عن أَِبي نعامةَ، عن عبِد اللَِّه بِن الصاِمِت، عن أَِبي ذَر، قَالَحدثَنا: قَالَ

 ِبيالن� :خؤٍم يِفي قَو ِقيتِإذَا ب تأَن فكَي أَو ِبك فلِّ كَيا؟ فَصقِْتهو نالةَ عونَ الصر
  . الصالةَ ِلوقِْتها، ثُم ِإنْ أُِقيمِت الصالةُ فَصلِّ معهم فَِإنها ِزيادةُ خيٍر

ذُ  معاحدثَنا:  أَبو غَسانَ الِْمسمِعي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا مسِلم بن الْحجاِج، قَال1938َ
حدثَِني أَِبي، عن مطٍَر، عن أَِبي الْعاِليِة الْبراِء، عن عبِد اللَِّه بِن الصاِمِت، عن : بن ِهشاٍم، قَالَ

 ِبيأَنّ الن ،قَالَ�أَِبي ذَر  :ترصتاِفلَةً، اخن مهعم كُمالتلُوا صعاجا، وقِْتهالةَ ِلولُّوا الصصه :
  . يعِني أُمراَء يؤخرونَ الصالةَ

   
  بيانُ فَرِض صالِة الْخوِف وأا ركعة

 الْمحاِرِبي، عن أَيوب بِن عاِئٍذ الطَّاِئي، عن بكَيِر حدثَنا:  حدثَنا اَألحمِسي، قَال1939َ
 حدثَنا: وحدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ)  ح(عباٍسبِن اَألخنِس، عن مجاِهٍد، عِن ابِن 

 أَبو عوانةَ، عن بكَيِر بِن اَألخنِس، عن مجاِهٍد، عِن حدثَنا: مسدد، وسِعيد بن منصوٍر، قَاال
 ِفي الْحضِر أَربعا، وِفي السفَِر � نِبيكُم فَرض اللَّه الصالةَ علَى ِلساِن: ابِن عباٍس، قَالَ

  . ركْعتيِن، وِفي الْخوِف ركْعةً
 ِبيِن النع ،رمِن عِر اببانُ ِذكِْر خيا ركعتان، �بيف صالة اخلوف، والدليل على أ 

فوا إىل أصحام وعلى اإلباحة للمأموم إذا صلى مع اإلمام ركعة والعدو خلفهم أن ينصر
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الذين هم يف وجه العدو، فيقفوا يف مكام، وينصرف من مل يصل فيصلي مع اإلمام ركعة، 
  مث تقضي كل فرقة منهم ألنفسها ركعة

 الدبِري، عن وحدثَنا عبد الرزاِق، حدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن يوسف السلَِمي، قَال1940َ
باِق، قَالَعزقَالَ: ِد الر ،رمِن عِن اباِلٍم، عس نع ،ِريهِن الزع ،رمعولُ اللَِّه : أنبا مسلَّى رص
 صالةَ الْخوِف ِبِإحدى الطَّاِئفَتيِن ركْعةً، والطَّاِئفَةُ اُألخرى مواِجهةُ الْعدو، ثُم انصرفُوا �

 ركْعةً، ثُم � مقَاِم أَصحاِبِهم مقِْبِلني علَى الْعدو، وجاَء أُولَِئك فَصلَّى ِبِهم النِبي وقَاموا ِفي
 ِبيالن لَّمِلٍم، قَالَ�سسم نب فوسا يثَندةً، حكْعالِء رؤهةً وكْعالِء رؤى هقَض ا: ، ثُمثَندح 

اججح(ح  (اِلٍم، وس ناٍب، عِن ِشهِن ابٍج، عيرِن جِن اباِق، عزِد الربع نع ،ِريبا الدثَندح
صلَّيتها مع :  ِفي الْخوِف ويقُولُ�عِن ابِن عمر، أَنه كَانَ يحدثُ عِن صالِة رسوِل اللَِّه 

  . ، وذَكَر نحوه�رسوِل اللَِّه 
 سفْيانُ، عن موسى بِن عقْبةَ، عن حدثَنا: أنبا قَِبيصةُ، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال1941َ

 صالةَ الْخوِف ِفي بعِض أَياِمِه، فَقَامت طَاِئفَةٌ �صلَّى رسولُ اللَِّه : ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
 ،هعم مهِمن افصالِء ِإلَى مؤه بذَه ةً، ثُمكْعر لَّى ِبِهمفَص ودالْع نيبو هنيا بِفيم مهطَاِئفَةٌ ِمنو

هؤالِء، وجاَء هؤالِء ِإلَى مصاف هؤالِء، فَصلَّى ِبِهم ركْعةً، ثُم سلَّم علَيِهم، ثُم قَضِت 
فَِإذَا كَانَ خوف أَكْثَر ِمن ذَِلك صلَّى راِكبا : وقَالَ ابن عمر: عةً ركْعةً، قَالَالطَّاِئفَتاِن ركْ

  . وقَاِئما يوِمئُ ِإمياًء
 ِبيِن الناِبٍر، عِر جبالِة اخلوف وهي ركعتان، ويف صفتها�ِذكِْر خأن العدو إذا :  ِفي ص
ة يصفون خلف اإلمام بأمجعهم ويدخلوا معهم يف صالة، كانوا بني املسلمني وبني القبل

ويركعوا معه، فإذا رفع رأسه وسجد سجد من يليه معه ويثبت األخرون قياما حيرسوم، 
حىت إذا رفعوا رؤسهم وقفوا حىت يسجد من خلفهم سجدتني، مث يقدموا فقاموا يف مقامهم، 

  ن هؤالءمث انصرف من خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل مكا
أنبا عبد الْمِلِك بن :  يِزيد بن هارونَ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَال1942َ

 ِبنا صالةَ الْخوِف فَصفَفْنا �صلَّى رسولُ اللَِّه : أَِبي سلَيمانَ، عن عطَاٍء، عن جاِبٍر، قَالَ
 وكَبرنا جِميعا، ثُم ركَع وركَعنا �والْعدو بيننا وبين الِْقبلَِة، فَكَبر النِبي خلْفَه صفَّيِن، 

جِميعا، ثُم رفَع رأْسه ِمن الركُوِع ورفَعنا جِميعا، ثُم انحدر ِبالسجوِد والصف الَِّذي يِليِه، 
الص قَامو ِبيى النا قَضفَلَم ،ودِر الْعحِفي ن رخؤالْم ِليِه �فالَِّذي ي فالص قَامو ودجالس 



com.wordpress.masgunku.www  
 

449 

 ثُم ،مقَدالْم فالص رأَختو رخؤالْم فالص مقَدت وا، ثُمقَاموِد وجِبالس رخؤالْم فالص ردحان
 وركَعنا جِميعا، ثُم رفَع رأْسه ِمن الركُوِع ورفَعنا جِميعا، ثُم انحدر ِبالسجوِد �نِبي ركَع ال

والصف الَِّذي يِليِه الَِّذين كَانوا مؤخرا ِفي الركْعِة اُألولَى، وقَام الصف الْمؤخر ِفي نحوِر 
ودالْع ِبيى النا قَضوِد �، فَلَمجِبالس رخؤالْم فالص ردحِليِه انالَِّذي ي فالصو ودجالس 

 ِبيالن لَّمس وا، ثُمدجفَس�اِبرا، قَالَ جِميعا جنلَّمسالِء :  وؤه كُمِسيرح عنصا يكَم
اِئِهمرِبأُم .  

1943دقَالَ ح ،ِريصوٍر الْبصنِن مِد بمحم نِن بمحالر دبا عا: ثَنثَندح نى بيحي 
 عطَاٌء، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، حدثَنا: حدثَنا عبد الْمِلِك بن أَِبي سلَيمانَ، قَالَ: سِعيٍد، قَالَ

 وكَانَ ذَِلك الْيوم الَِّذي مات ِفيِه ِإبراِهيم � علَى عهِد رسوِل اللَِّه انكَسفَِت الشمس: قَالَ
 فَصلَّى ِبالناِس �فَقَام النِبي ! ِإنما انكَسفَت ِلموِت ِإبراِهيم : ، فَقَالَ الناس�ابن رسوِل اللَِّه 

  . ٍت، وساق الْحِديثَ ِست ركَعاٍت ِفي أَربِع سجدا
 عبد حدثَنا:  أَبو معمٍر، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَحمد بن محمٍد الِْبرِتي الْقَاِضي، قَال1944َ
 ِبأَصحاِبِه � صلَّى رسولُ اللَِّه:  أَيوب، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَحدثَنا: الْواِرِث، قَالَ

 وسجد الصف الَِّذين يلُونه �ركَع ِبِهم جِميعا، وسجد رسولُ اللَِّه : صالةَ الْخوِف، قَالَ
واآلخرونَ ِقيام، حتى ِإذَا قَام هؤالِء سجد أُولَِئك َألنفُِسِهم سجدتيِن، ثُم تخلَّلُوهم حتى 

الِء، قَالَتؤه قَاموا مقَامو أُولَِئك رأَختو ،مهقَاموا موا فَقَاممقَد : ِبيالن ِبِهم كَعا، �فَرِميعج 
فَلَما رفَعوا رُءوسهم :  وسجد الصف الَِّذي يلُونه وهؤالِء ِقيام، قَالَ�ثُم سجد رسولُ اللَِّه 

جِن، قَالَسيتدجس فُِسِهمالِء َألنؤه د : ِبيالن عوا مكَعر مكُلُّ طَاِئفٍَة �فَكُلُّه تدجسو ،
)  ح(أنبا عبد الرزاِق: َألنفُِسها سجدتيِن، حدثَنا الْحسن بن أَِبي الرِبيِع الْجرجاِني، قَالَ

حا ِإسثَندحاٍد، قَالَوبِن عب اِهيمرِإب نب أَِبي : اق نانَ، عفْيس ناِق، عزِد الربلَى عا عأْنقَر
 قَوما ِمن جهينةَ، فَقَتلُوا ِقتاال شِديدا، فَلَما �غَزونا مع رسوِل اللَِّه : الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ

را الظُّهنلَّيِركُونَصشقَالَ الْم ، :ِمثْلَه لَةً، فَذَكَريم ِهملَيا عِملْن لَو .  
 حدثَنا:  زهير، قَالَحدثَنا:  أَحمد بن يونس، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1945َ

 قَوما ِمن جهينةَ �غَزونا مع رسوِل اللَِّه : ِه، يقُولُأَبو الزبيِر، أَنه سِمع جاِبر بن عبِد اللَّ
لَو ِملْنا علَيِهم ميلَةً القْتطَعناهم، : فَقَاتلُوا ِقتاال شِديدا، فَلَما صلَّينا الظُّهر، قَالَ الْمشِركُونَ

ِإنه : وقَالُوا: ، قَالَ�فَذَكَر ذَِلك لَنا رسولُ اللَِّه : لَ قَا�فَأَخبر ِبذَِلك ِجبِريلُ رسولَ اللَِّه 
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سيأِْتيِهم صالةٌ ِهي أَحب ِإلَيِهم ِمن اَألوالِد، فَلَما حضرِت الصالةُ صفَفْنا صفَّيِن والْمشِركُونَ 
 فَكَبرنا، وركَع فَركَعنا، ثُم سجد وسجد معه � اللَِّه فَكَبر رسولُ: بيننا وبين الِْقبلَِة، وقَالَ

الصف، فَلَما قَاموا سجد الصف الثَّاِني، ثُم تأَخر الصف اَألولُ، وتقَدم الصف الثَّاِني فَقَاموا 
كَبرنا، وركَع فَركَعنا، ثُم سجد وسجد معه الصف  و�مقَام اَألوِل، فَكَبر رسولُ اللَِّه 

اَألولُ، وقَام الثَّاِني، فَلَما سجد الصف الثَّاِني، ثُم جلَسوا جِميعا، ثُم سلَّم علَيِهم رسولُ اللَِّه 
كَما يصلِّي أُمراؤكُم هؤالِء، وحِديثُ زهيٍر :  قَالَثُم خص جاِبر، أَنْ: ، قَالَ أَبو الزبيِر�

 ِهشام الدستواِئي، حدثَنا:  أَبو عِلي الْحنِفي، قَالَحدثَنا: أَتم، حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ
  . عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، ِبنحِوِه

حدثَنا :  أَبو عتاٍب سهلُ بن حماٍد، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال1946َ
 ِبأَصحاِبِه �صلَّى رسولُ اللَِّه : حدثَِني أَبو الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ: عزرةُ بن ثَاِبٍت، قَالَ

والةَ الْخا صلُ، فَلَماَألو فالص هعم دجفَس دجس ا، ثُمِميعج ِبِهم كَعِن، فَرفَّيص مفَّهصِف، و
 �قَاموا سجد اآلخرونَ، فَلَما رفَعوا رُءوسهم سجد الصف اآلخر، ثُم سلَّم رسولُ اللَِّه 

  . علَيِهم جِميعا
1947دفَّانَ، قَاال حع نابو ،ِسيما اَألحا: ثَنثَندِن حِن بسِن الْحٍل، عيفُض نى بيحي 

صاِلٍح، عن سلَيمانَ أَِبي ِإسحاق الشيباِني، عن يِزيد الْفَِقِري، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه ِفي صالِة 
 وصف صفا خلْفَه، وصفا مصافِّي الْعدو، فَصلَّى ِبِهم رسولُ اللَِّه �ِبي قَام الن: الْخوِف، قَالَ

 ركْعةً ثُم تأَخر الصف الَِّذين صلُّوا خلْفَه، فَصافُّوا الْعدو، وجاَء الصف الَِّذين كَانوا �
لَّى ِبِهمفَص ودافِّي الْعصم ِبيالن � ِبيِللن تفَكَان ،لَّمس ةً، ثُمكْعر � فِلكُلِّ صاِن وتكْعر 

  . ِمنهم ركْعةً ركْعةً
ِذكْر خبِر سهِل بِن أَِبي حثْمةَ، عِن النِبي صلَّى اللَّه علَيِه يف صالة اخلوف، وهي ركعتان، 

 يكربون مع اإلمام، وطائفة حترسهم وجوههم إىل العدو، أن طائفة من املسلمني: وصفتها
فإذا صلت الطائفة مع اإلمام ركعة ثبت اإلمام قائما وصلت ألنفسها ركعة وانصرفت إىل 
مكان من حيرسهم، وينصرفوا هؤالء فيقفون مع اإلمام فريكع ركعة، ويثبت جالسا حىت 

  يصلوا ركعة مث يسلم م
 يحيى بن سِعيٍد حدثَنا: لرحمِن بن محمِد بِن منصوٍر الْبصِري، قَالَ حدثَنا عبد ا1948
 الْقَعنِبي، حدثَنا: وحدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ)  ح( يحيى بن سِعيٍدحدثَنا: الْقَطَّانُ، قَالَ
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 سِعيٍد، عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد، عن صاِلِح بِن خواٍت اَألنصاِري، أَنَّ عن ماِلٍك، عن يحيى بِن
ثَهدح اِريصةَ اَألنثْمأَِبي ح نلَ بهاِبِه، : سحأَص طَاِئفَةٌ ِمنو اماِإلم قُومِف أَنْ يوالةَ الْخأَنَّ ص

 ،ودةُ الْعاِجهوطَاِئفَةٌ ما وى قَاِئموتفَِإذَا اس ،قُومي ثُم هعم ِبالَِّذين دجسيةً وكْعر اماِإلم كَعرفَي
 اهوا ِوجفَكَان قَاِئم اماِإلمفُوا ورصانوا، ولَّمس ةَ ثُمةَ الثَّاِنيكْعالر فُِسِهموا َألنمأَتا وقَاِئم تثَب

ي ثُم ،ودالْع ،ِبِهم لِّمسي ثُم ِبِهم دجسياِم واَء اِإلمرونَ وركَبلُّوا فَيصي لَم ونَ الَِّذينرقِْبلُ اآلخ
 اِحدا وِديِثِهمى حنعونَ، ملِّمسي ةَ ثُمالثَّاِني فُِسِهمونَ َألنكَعرونَ فَيقُومفَي .  

1949 نب دمحا مثَنداٍء، قَاال حجر نب ارمعاِلٍم، وِن ساِعيلَ بما: ِإسثَندح نب حور 
 عبد الرحمِن بن الْقَاِسِم، عن أَِبيِه، عن صاِلِح بِن حدثَنا:  شعبةُ، قَالَحدثَنا: عبادةَ، قَالَ

، ِبِمثِْل حِديِث يحيى بِن سِعيٍد ِفي صالِة �لنِبي خواٍت، عن سهِل بِن أَِبي حثْمةَ، عِن ا
يقُوم طَاِئفَةٌ بين يدِي اِإلماِم وطَاِئفَةٌ خلْفَه فَيصلِّي ِبالَِّذين خلْفَه ركْعةً : الْخوِف، قَالَ

جسةً وكْعلُّونَ رصي ثُم هكَانم دقْعي ِن، ثُميتدجسو ،اِبِهمحكَاِن أَصلُونَ ِإلَى موحتي ِن، ثُميتد
ثُم يتحولُ أَصحابهم ِإلَى مكَاِن هؤالِء فَيصلِّي ِبِهم ركْعةً وسجدتيِن، ثُم يقْعد مكَانه حتى 

لِّمسي ِن، ثُميتدجسةً وكْعلُّوا رصي .  
أَخبرِني أَِبي، عن شعبةَ، عن : حدثَِني عبدانُ، قَالَ: نا محمد بن اللَّيٍث، قَالَ حدث1950َ

 ِبيِن النةَ، عثْمِن أَِبي حِل بهس ناِلٍح، عص نأَِبيِه، ع نِن الْقَاِسِم، عِن بمحِد الربع� هأَن ،
 يصف صفَّيِن خلْف اِإلماِم فَيصلِّي ِبالصف الَِّذين يلُونه ركْعةً :قَالَ ِفي صالِة الْخوِف

 هلُوني الَِّذين فلِّي ِبالصصالِء، فَيؤه قَامالِء مؤهالِء وؤه قَامالِء مؤه قُومي ِن، ثُميتدجسو
و دقْعي ِن، ثُميتدجسةً وكْعارِميعج ِبِهم لِّمسي ِن، ثُميتدجسةً وكْعر راآلخ فلِّي الصصي .  

 أَِبي، حدثَنا:  عبيد اللَِّه بن معاٍذ، قَالَحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود السِجستاِني، قَال1951َ
ِن بِن الْقَاِسِم، عن أَِبيِه، عن صاِلِح بِن خواٍت، عن سهِل  شعبةُ، عن عبِد الرحمحدثَنا: قَالَ

 ِبيةَ، أَنَ النثْمِن أَِبي حب� لَّى ِبالَِّذينِن، فَصفَّيص لْفَهخ ملَهعٍف فَجواِبِه ِفي خحلَّى ِبأَصص 
ا حلْ قَاِئمزي فَلَم قَام ةً، ثُمكْعر هلُوني الَِّذين رأَختوا ومقَدت ةً ثُمكْعر لْفَهخ لَّى الَِّذينى صت

 ِبيالن لَّى ِبِهمفَص ،مهاموا قُدكَان�لَّمس ةً، ثُمكْعلَّفُوا رخت لَّى الَِّذينى صتح دقَع ةً، ثُمكْعر  .  
وحدثَنا )  ح(أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه: علَى، قَالَ أَخبرنا يونس بن عبِد اَأل1952

 الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن يِزيد بِن رومانَ، عن صاِلِح بِن حدثَنا: أَبو داود الْحراِني، قَالَ
 ِبيالن علَّى مص نماٍت، عوخ�ذَاِت الر موِف يوالةَ الْخقَاِع ص : هعم فَّتأَنَّ طَاِئفَةً ص
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وطَاِئفَةٌ ِوجاه الْعدو، فَصلَّى ِبالَِّذين معه ركْعةً، ثُم ثَبت قَاِئما وأَتموا َألنفُِسِهم، ثُم انصرفُوا 
ى فَصراَء الطَّاِئفَةُ اُألخجو ،ودالْع اهفُّوا ِوجصو الِتِه، ثُمص ِمن تِقيةَ الَِّتي بكْعالر لَّى ِبِهم

ِبينالْقَع ادز ،ِبِهم لَّمس ثُم فُِسِهموا َألنمأَتا، واِلسج تثَب :اِلكِن : قَالَ مب ِزيدِديثُ يحو
ِإلَي تِمعا سم بانَ أَحومر .  

   
  ن الْعدو قَبلَ اجِتماِعِهم ووقُوِفِهم ِللْمسِلِمني،بيانُ صالِة الْخوِف ِم

أن اإلمام يصلي بطائفة ركعتني والطائفة األخرى حترسهم، مث تنصرف اليت : وصفتها
صلت فتقف مكام وتنصرف الطائفة اليت بإزاء العدو إىل اإلمام فيصلي م ركعتني، 

  نيفيكون لإلمام أربعا وهلم ركعتني ركعت
 أَبانُ الْعطَّار، عن حدثَنا:  عفَّانُ بن مسِلٍم، قَالَحدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، قَال1953َ

 �أَقْبلْنا مع رسوِل اللَِّه : يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، عن أَِبي سلَمةَ، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَ
:  قَالَ�ا كُنا ِبذَاِت الرقَاِع فَكُنا ِإذَا أَتينا علَى شجرٍة ظَِليلٍَة تركْناها ِلرسوِل اللَِّه حتى ِإذَ

 � معلَّق ِبشجرٍة فَأَخذَ سيف نِبي اللَِّه �فَجاَء رجلٌ ِمن الْمشِرِكني وسيف نِبي اللَِّه 
اللَّه يمنعِني : فَمن يمنعك ِمني؟ قَالَ: ال، قَالَ: تخافُِني؟ قَالَ: � ِلرسوِل اللَِّه فَاخترطَه، فَقَالَ

فَنوِدي : فَغمد السيف وعلَّقَه، قَالَ:  قَالَ�فَتهدده أَصحاب رسوِل اللَِّه : ِمنك فَقَالَ
: فٍَة ركْعتيِن، ثُم تأَخروا فَصلَّى ِبالطَّاِئفَِة اُألخرى ركْعتيِن، قَالَفَصلَّى ِبطَاِئ: ِبالصالِة، قَالَ

  .  أَربع ركَعاٍت وِللْقَوِم ركْعتيِن�فَكَانت ِلرسوِل اللَِّه 
: ٍر الْحِريِري، قَالَ يحيى بن ِبشحدثَنا:  حدثَنا حمدانُ بن عِلي الْوراق، قَال1954َ

أَخبرِني أَبو سلَمةَ، أَنَّ جاِبر بن عبِد اللَِّه : أَخبرِني يحيى، قَالَ:  معاِويةُ بن سالٍم، قَالَحدثَنا
حدى الطَّاِئفَتيِن  ِبِإ� صالةَ الْخوِف، فَصلَّى رسولُ اللَِّه �أَخبره، أَنه صلَّى مع رسوِل اللَِّه 

 أَربع ركَعاٍت، وصلَّى �ركْعتيِن، ثُم صلَّى ِبالطَّاِئفَِة اُألخرى ركْعتيِن، فَصلَّى رسولُ اللَِّه 
  . كُلُّ طَاِئفٍَة ركْعتيِن

  بيانُ وجوِب صالِة الْكُسوِف
1955الْب اقحِإس نب دمحا مثَندٍب، قَاال حرح نب ِليعو ،ا: كَّاِئيثَندح نلَى بعي 

: وحدثَنا أَبو الْبختِري، قَالَ)  ح( يِزيد بن هارونَحدثَنا: وحدثَنا الدِقيِقي، قَالَ)  ح(عبيٍد
ن أَِبي خاِلٍد، عن قَيِس بِن أَِبي حاِزٍم، عن أَِبي  ِإسماِعيلُ بحدثَنا:  أَبو أُسامةَ، قَالُواحدثَنا
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 ِبيِن النوٍد، ععسا :  قَالَ�ممهلَِكناِس، والن ٍد ِمنِت أَحوكَِسفَاِن ِلمنال ت رالْقَمو سمِإنَّ الش
وا فَصا فَقُومموهمتأَياِت اللَِّه، فَِإذَا رآي اِن ِمنتآيكَّاِئيقَالَ ِفيِه : لُّوا، قَالَ الْبكَِسفَاِن، وني سلَي

ِكيعوانُ، وفْياٍء، قَالَ: سجر نب ارما عثَندح ،ِبيالن ناب اِهيمرِإب اتم مواِعيلَ، يمِإس نع :
  .  ِإسماِعيلُ، ِبِمثِْلِه حدثَنا: ، قَالَ زاِئدةُحدثَنا:  الْحسين الْجعِفي، قَالَحدثَنا

وحدثَنا صاِلح )  ح( عميحدثَنا:  حدثَنا أَبو عبيِد اللَِّه ابن أَِخي ابِن وهٍب، قَال1956َ
أنبا ابن : رق، قَالَ حجاج اَألزحدثَنا: بن عبِد الرحمِن هو ابن عمِرو بِن الْحاِرِث، قَالَ

 ،رمِن عِد اللَِّه ببع نأَِبيِه، ع نِن الْقَاِسِم، عِن بمحِد الربع ناِرِث، عِن الْحِرو بمع نٍب، عهو
ِلموِت أَحٍد وال ِإنَّ الشمس والْقَمر ال يخسفَاِن : ، أَنه قَالَ�أَنه كَانَ يخِبر، عن رسوِل اللَِّه 

  . ِلحياِتِه، ولَِكنهما آيةٌ ِمن آياِت اللَِّه، فَِإذَا رأَيتموهما فَصلُّوا
ِذكْر وجوِب ِذكِْر اللَِّه واسِتغفَاِرِه ِعند الْكُسوِف، والدليل على أنه نذير وحتذير للعباد 

ن املبادرة إىل املسجد واإلجتماع فيه للصالة لينتهوا عن املعاصي وخيافوا نقمة اهللا، وبيا
  والنداء ا، وطول القنوت فيها والكوع والسجود

:  حدثَنا أَحمد بن عبِد الْحِميِد الْحاِرِثي، وعبد اللَِّه بن محمِد بِن شاِكٍر، قَال1957َ
خِسفَِت الشمس : د، عن أَِبي بردةَ، عن أَِبي موسى، قَالَ بريحدثَنا:  أَبو أُسامةَ، قَالَحدثَنا

، فَقَام فَِزعا يخشى أَنْ تكُونَ الساعةُ، حتى أَتى الْمسِجد فَقَام يصلِّي �زمن رسوِل اللَِّه 
ِإنَّ هِذِه اآلياِت الَِّتي : صالٍة قَطُّ، ثُم قَالَِبأَطْوِل ِقياٍم وركُوٍع وسجوٍد ما رأَيته يفْعلُه ِفي 

 متأَيفَِإذَا ر ،هادا ِعبِبه فوخا يِسلُهري اللَّه لَِكناِتِه، ويال ِلحٍد وِت أَحوكُونُ ِلمال ت ِسلُ اللَّهري
  . واسِتغفَاِرِهِمنها شيئًا فَافْزعوا ِإلَى ِذكِْر اللَِّه ودعاِئِه 

:  حدثَنا وحِشي محمد بن محمٍد الصوِري ِبمكَّةَ، ويوسف بن مسِلٍم، قَاال1958
 ) ح( محمد بن ِحميٍرحدثَنا: وحدثَنا أَبو عتبةَ الِْحجاِزي، قَالَ)  ح( محمد بن الْمبارِكحدثَنا

 معاِويةُ بن حدثَنا:  يحيى بن صاِلٍح الْوحاِظي، قَالُواحدثَنا: وحدثَنا محمد بن ِإدِريس، قَالَ
 أَخبرِني أَبو سلَمةَ بن عبِد الرحمِن، أَنَّ عبد اللَِّه بن: سالٍم، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، قَالَ

كُِسفَِت الشمس علَى عهِد رسوِل اللَِّه، فَنوِدي أَنَّ الصالةَ جاِمعةٌ، فَركَع رسولُ : عمٍرو، قَالَ
:  ركْعتيِن ِفي سجدٍة، ثُم قَام فَركَع ركْعتيِن ِفي سجدٍة، ثُم تجلَّى عِن الشمِس، قَالَ�اللَِّه 

  . ما سجدت سجودا قَطُّ وال ركُوعا قَطُّ كَانَ أَطْولَ ِمنه: ِئشةُوقَالَت عا
وحدثَنا جعفَر )  ح( يحيى بن أَِبي بكَيٍرحدثَنا:  حدثَنا عباس الدوِري، قَال1959َ
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 شيبانُ، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، عن حدثَنا : آدم بن أَِبي ِإياٍس، قَاالحدثَنا: الْقَالِنِسي، قَالَ
، فَنوِدي �كُِسفَِت الشمس علَى عهِد رسوِل اللَِّه : أَِبي سلَمةَ، عن عبِد اللَِّه بِن عمٍرو، قَالَ
ٍة، ثُم قَام فَركَع ركْعتيِن ِفي  ركْعتيِن ِفي سجد�أَنَّ الصالةَ جاِمعةٌ، فَركَع رسولُ اللَِّه 
ما سجدت سجودا وال ركُوعا قَطُّ كَانَ أَطْولَ : سجدٍة، ثُم تجلَّى الشمس، قَالَت عاِئشةُ
 عِلي بن حدثَنا: لَ أَبو زيٍد الْهرِوي، قَاحدثَنا: ِمنه، حدثَنا يحيى بن عياٍش الْقَطَّانُ، قَالَ
  . الْمبارِك، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، ِبنحِوِه

 حدثَنا:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، وأَبو بكٍْر محمد بن أَحمد بِن زرقَانَ، قَاال1960
ور بن عبِد الرحمِن، عن أُمِه صِفيةَ ِبنِت شيبةَ، أَخبرِني منص: حجاج، عِن ابِن جريٍج، قَالَ

كٍْر، قَالَتِت أَِبي باَء ِبنمأَس نع : ِبيالن ى �فَِزعتا حعذَ ِدرفَأَخ ،سمكُِسفَِت الش موي 
ثُم قُوما طَِويال يامِقي اسِبالن قَاماِئِه، وِبِرد ِركأُد ِبيالن كَعا رم دعانٌ بساَء ِإنج فَلَو ،كَعري � 

اِم، قَالَتطُوِل الِْقي ِمن كَعر هأَن هفْسثَ ندا حم كَعر هأَن ِلمع كُني ِإلَى : لَم ظُرأَن لْتعفَج
أَنا أَحق أَنْ أَصِبر علَى : ِهي أَسقَم ِمني قَاِئمةً فَأَقُولُالْمرأَِة الَِّتي ِهي أَكْبر ِمني والْمرأَِة الَِّتي 

  . طُوِل الِْقياِم ِمنِك، رواه وهيب، عن منصوٍر
 عبد اللَِّه بن نميٍر، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن حدثَنا:  حدثَنا أَبو اَألزهِر، قَال1961َ

كُِسفَِت الشمس علَى عهِد رسوِل اللَِّه : مةَ ِبنِت الْمنِذِر، عن أَسماَء ِبنِت أَِبي بكٍْر، قَالَتفَاِط
�لِّي، فَقُلْتصت ِهيةَ واِئشلَى عع لْتخا ِإلَى : ، فَدأِْسهِبر تارلُّونَ؟ فَأَشصاِس يأْنُ النا شم

اِء، فَقُلْتمالس :ةٌ؟ فَقَالَتولُ اللَِّه : آيسفَأَطَالَ ر ،معن� ،يشالِني الْغجى تتا حِجد امالِْقي 
أِْسي، قَالَتلَى را عهِمن بأَص لْتعِبي فَجناٍء ِإلَى جم ةً ِمنبِقر ذْتولُ اللَِّه : فَأَخسر فرصفَان

�،سملَِّت الشجت قَدولُ اللَِّه  وسر طَبقَالَ� فَخِه، ولَيى عأَثْنو اللَّه ِمدفَح اسا :  النأَم
 هِإنو ،ارالنةَ ونى الْجتذَا، حقَاِمي هِفي م هتأَير ِإال قَد هتأَير أَكُن لَم هوندوعٍء تيش ا ِمنم ،دعب

أَن ِإلَي أُوِحي قَد ذَِلك ِري أَياِل، ال أَدجِسيِح الدِة الْمنِمثْلَ ِفت ا أَووِر قَِريبونَ ِفي الْقُبنفْتت كُم
قَالُ لَهفَي ،كُمدى أَحتؤاُء، يمأَس ال : قَالَت ،ِمنؤأَِو الْم وِقنا الْمِل؟ فَأَمجذَا الرِبه كا ِعلْمم

هو محمد رسولُ اللَِّه، جاَءنا ِبالْبيناِت والْهدى، فَأَجبنا : ك قَالَت أَسماُء، فَيقُولُأَدِري أَي ذَِل
قَالُ لَهاٍت، فَيرا، ثَالثَ منعباتو : اِفقنا الْمأَما، واِلحص مِبِه، فَن ِمنؤلَت تأَنْ كُن لَمعا نكُن قَد

ال أَدِري سِمعت الناس قَالُوا شيئًا :  الْمرتاب، ال أَدِري أَي ذَِلك قَالَت أَسماُء، فَيقُولُأَِو
 أَبو أُسامةَ، عن ِهشاِم بِن عروةَ، حدثَنا: فَقُلْت، حدثَنا عبد اللَِّه بن محمِد بِن شاِكٍر، قَالَ
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دخلْت علَى عاِئشةَ والناس :  ِبنِت الْمنِذِر، عن أَسماَء ِبنِت أَِبي بكٍْر، قَالَتعن فَاِطمةَ
ما شأْنُ الناِس؟ واقْتص الْحِديثَ نحو حِديِث ابِن نميٍر، عن ِهشاٍم، : يصلُّونَ، فَقُلْت لَها

: أَما بعد أَيضا، أنبا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ:  ِبما هو أَهلُه، وِفيِهوأَثْنى علَى اللَِّه: وقَالَ ِفيِه
  . أنبا ابن وهٍب، عن ماِلٍك، عن ِهشاٍم، عن فَاِطمةَ، ِبنحِوِه

: ٍج، عن عطَاٍء، قَالَ حجاج، عِن ابِن جريحدثَنا:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال1962َ
كُِسفَِت : أَخبرِني من أُصدق، حِسبت عاِئشةَ، أَنها قَالَت: سِمعت عبيد بن عميٍر، يقُولُ
، ثُم ، فَقَام ِبالناِس ِقياما شِديدا يقُوم ِبالناِس، ثُم يركَع�الشمس علَى عهِد رسوِل اللَِّه 

يقُوم، ثُم يركَع، ثُم يقُوم فَيركَع فَركَع ركْعتيِن ِفي كُلِّ ركْعٍة ثَالثَ ركَعاٍت، فَركَع الثَّاِنيةَ 
نَّ وسجد، فَلَم ينصِرف حتى تجلَِّت الشمس حتى ِإنَّ ِرجاال يومِئٍذ لَيغشى علَيِهم، حتى ِإ

كَعقُولُ ِإذَا ريو ،ِبِهم ا قَامِمم ِهملَيع بصاال لَتقَالَ: ِسج ،فَعِإذَا رو رأَكْب اللَّه : نِلم اللَّه ِمعس
 ِلموِت أَحٍد ِإنَّ الشمس والْقَمر ال تنكَِسفَاِن: حِمده ثُم قَام فَحِمد اللَّه وأَثْنى علَيِه، ثُم قَالَ

وال ِلحياِتِه، ولَِكنهما آيتاِن ِمن آياِت اللَِّه، فَِإذَا رأَيتموهما كُِسفَتا فَافْزعوا ِإلَى ِذكِْر اللَِّه حتى 
 اهوا، رلَّيجت25تتِجسالس داوو دا أَبثَندٍج، حيرِن جِن اباِق، عزالر دبقَالَع ،ا: اِنيثَندح 

ولَِكنهما :  ِإسماِعيلُ بن علَيةَ، عِن ابِن جريٍج، ِبِإسناِدِه نحوهحدثَنا: عثْمانُ بن أَِبي شيبةَ، قَالَ
  . ى الصالِةآيتاِن ِمن آياِت اللَِّه يخوف ِبِهما ِعباده، وِإذَا كُِسفَتا فَافْزعوا ِإلَ

 ِبيِن أَنَّ النيبِر الْمبالْخ صلى يف الكسوف ست ركعات يف أربع سجدات يف �ِذكْر 
  سجدتني

:  معاذُ بن ِهشاٍم الدستواِئي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا يِزيد بن ِسنانَ الْبصِري، قَال1963َ
ادقَت نثَِني أَِبي، عداللَِّه ح ِبيةَ، أَنَّ ناِئشع نٍر، عيمِن عِد بيبع ناٍح، عبِن أَِبي رطَاِء بع نةَ، ع

  .  صلَّى ِست ركَعاٍت وأَربع سجداٍت، يعِني ِفي الْكُسوِف�
 يحيى حدثَنا:  حنبٍل، قَالَ أَحمد بنحدثَنا:  حدثَنا أَبو داود السِجستاِني، قَال1964َ

بن سِعيٍد، عن عبِد الْمِلِك بِن أَِبي سلَيمانَ، عن عطَاِء بِن أَِبي رباٍح، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، 
ات ِفيِه ِإبراِهيم ابن  وكَانَ ذَِلك الْيوم الَِّذي م�كُِسفَِت الشمس علَى عهِد رسوِل اللَِّه : قَالَ

اسوِل اللَِّه، فَقَالَ النسر : ِبيالن فَقَام ،اِهيمرِت ِإبوِلم ا كُِسفَتمِإن� اِس ِستلَّى ِبالنفَص 
ا ِمموحن كَعر اَءةَ، ثُمأَ فَأَطَالَ الِْقرقَر ثُم راٍت، كَبدجِع سباٍت ِفي أَركَعر هأْسر فَعر ثُم ،ا قَام

فَقَرأَ دونَ الِْقراَءِة اُألولَى، ثُم ركَع نحوا ِمما قَام، ثُم رفَع رأْسه فَقَرأَ الثَّاِلثَةَ دونَ الِْقراَءِة 
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ِللس ردحفَان هأْسر فَعر ثُم ،ا قَاما ِمموحن كَعر ِة، ثُمالثَّاِني قَام ِن، ثُميتدجِفي الس دجوِد فَسج
فَصلَّى ثَالثَ ركَعاٍت قَبلَ أَنْ يسجد لَيس ِفيها ركْعةٌ ِإال الَِّتي قَبلَها أَطْولُ ِمن الَِّتي بعدها، ِإال 

فَتأَخرِت الصفُوف معه، ثُم تقَدم فَقَام ثُم تأَخر ِفي صالِتِه : أَنَّ ركُوعه نحوا ِمن ِقياِمِه، قَالَ
يا أَيها الناس، ِإنَّ : ِفي مقَاِمِه وتقَدمِت الصفُوف، فَقَضى الصالةَ وقَد طَلَعِت الشمس، فَقَالَ

 بشٍر، فَِإذَا رأَيتم ذَِلك فَصلُّوا حتى الشمس والْقَمر آيتاِن ِمن آياِت اللَِّه، ال تنكَِسفَاِن ِلموِت
 ِحني اِر فَذَاكِجيَء ِبالن ِذِه، لَقَدالِتي هِفي ص هتأَير ِإال قَد هوندوعٌء تيش سلَي هِإن ،ِليجني

ى قُلْتتا حهِني لَفْحِصيبافَةَ أَنْ يخم ترأَخوِني تمتأَي؟ قَالَ:را ِفيِهمأَنو بر أَي  : ِفيِهم تأَنو
 ِنِه، فَِإنْ فُِطنجِبِمح اجالْح ِرقسكَانَ ياِر وِفي الن هبقُص رجِن يجالِْمح اِحبص تأَيى رتحو

تى رأَيت صاِحبةَ الِْهرِة الَِّتي ربطَتها ِإنه تعلَّق ِبِمحجِني، وِإنْ غُِفلَ عنه ذَهب ِبِه، ح: لَه، قَالَ
فَلَم تطِْعمها ولَم تدعها ِلتأْكُلَ ِمن خشاِش اَألرِض حتى ماتت جوعا، وحتى ِجيَء ِبالْجنِة 

دم لَقَدقَاِمي، وِفي م تى قُمتح تمقَدوِني تمتأَير ِحني لَ فَذَاكاونأَنْ أَت ا أُِريدأَنِدي وي تد
 عمرو بن عثْمانَ، حدثَنا: ِمن ثَمِرها ِلتنظُروا ِإلَيِه، ثُم بدا ِلي أَنْ ال أَفْعلَ، حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ

  . ِبي سلَيمانَ، ِبِإسناِدِه نحوه موسى بن أَعين، عن عبِد الْمِلِك بِن أَحدثَنا: قَالَ
 ِبيِن أَنَّ النيبِر الْمبالْخ لَّى ِفي الكسوف أربع ركعات يف أربع سجدات يف �ِذكْرص 

ركعتني، وأنه أطال القيام بني الركوع والسجود، وقرأ يف قيامه بني الركوعني بسورة، وأنه 
  خطب بعد الصالة ووعظ الناس

1965دِبيٍب، قَالَ حح نب سونا يا: ثَنثَندحداوو دانَ، )  ح( أَبِسن نب ِزيدا يثَندحو
 ِهشام الدستواِئي، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبِر بِن عبِد حدثَنا:  وهب بن جِريٍر، قَاالحدثَنا: قَالَ

 ِفي يوٍم شِديِد الْحر، فَصلَّى رسولُ اللَِّه � الشمس علَى عهِد رسوِل اللَِّه كُِسفَِت: اللَِّه، قَالَ
ثُم ركَع فَأَطَالَ، ثُم رفَع فَأَطَالَ، ثُم :  ِبأَصحاِبِه فَأَطَالَ الِْقيام حتى جعلُوا يِخرونَ، قَالَ�

أَطَالَ، ثُم سجد سجدتيِن، ثُم قَام فَصنع ِمثْلَ ذَِلك، فَكَانت أَربع ركَع فَأَطَالَ، ثُم رفَع فَ
ركَعاٍت وأَربع سجداٍت، وجعلَ يتقَدم يتقَدم ويتأَخر يتأَخر ِفي صالِتِه، ثُم أَقْبلَ علَى 

علَي الْجنةُ والنار فَقُرب ِمني الْجنةُ حتى لَو تناولْت ِمنها ِقطْفًا ِإنه عِرضت : أَصحاِبِه، فَقَالَ
ِنلْته، شك ِهشام، وعِرضت علَي النار فَجعلْت أَتأَخر رهبةً أَنْ : ما قُصرت يِدي عنه، أَو قَالَ

رام تأَيرو ،اكُمشغا تِقهست لَما وهطِْعمت ا فَلَمهطَتبٍة رِفي ِهر ذَّبعاَء طَِويلَةً تدوةً سِرييأَةً ِحم
بهقَالَ وةَ، واما ثُما أَبِفيه تأَيرِض، واِش اَألرشخ أْكُلُ ِمنا تهعدت لَمو : ورمةَ، عاما أُمأَب
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ِإنَّ الشمس والْقَمر ال تنكَِسفَاِن، قَالَ : صبه ِفي الناِر، وأَنهم كَانوا يقُولُونَبن ماِلٍك يجر قُ
بها : وفَتكَسفَِإذَا ان ،ا اللَّهوهِريكُماِت اللَِّه يآي اِن ِمنتا آيمهِإنِظيٍم، وِت عوفَاِن، ِإال ِلمسخت

نى تتلُّوا حفَصِليج .  
)  ح( ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكًا حدثَهحدثَنا:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1966َ

 الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن حدثَنا: وحدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ الترِمِذي، قَالَ
، فَصلَّى رسولُ اللَِّه �خِسفَِت الشمس علَى عهِد رسوِل اللَِّه :  عن عاِئشةَ، أَنها قَالَتأَِبيِه،
 ِبالناِس، فَقَام فَأَطَالَ الِْقيام، ثُم ركَع فَأَطَالَ الركُوع، ثُم قَام فَأَطَالَ الِْقيام، وهو دونَ �

، ثُم ركَع فَأَطَالَ الركُوع، وهو دونَ الركُوِع اَألوِل، ثُم رفَع فَسجد، ثُم فَعلَ الِْقياِم اَألوِل
اسالن طَبفَخ ،سملَِّت الشجت قَدو فرصان ثُم ،ى ِمثْلَ ذَِلكرِة اُآلخكْعِفي الر : اللَّه ِمدفَح

 ِه، ثُملَيى عأَثْنال : قَالَوٍد وِت أَحوفَاِن ِلمسخاِت اللَِّه ال تآي اِن ِمنتآي رالْقَمو سمِإنَّ الش
يا أُمةَ محمٍد واللَِّه ما ِمن أَحٍد : ِلحياِتِه، فَِإذَا رأَيتم ذَِلك فَادعوا اللَّه وكَبروا وتصدقُوا ثُم قَالَ

ِمن رقَِليال أَغْي مِحكْتلَض لَما أَعونَ ملَمعت ٍد، لَومحةَ ما أُمي ،هتأَم ِنيزت أَو هدبع ِنيزاللَِّه أَنْ ي 
أنبا ابن :  عِلي بن ِإسحاق، قَالَحدثَنا: ولَبكَيتم كَِثريا، حدثَنا مهِدي بن الْحاِرِث، قَالَ

  . هلْ بلَّغت؟:  قَالَ، فَذَكَر نحوه، وقَالَ�مبارِك، عن ِهشاِم بِن عروةَ، ِبِإسناِدِه، أَنّ النِبي الْ
أَخبرِني يونس بن :  ابن وهٍب، قَالَحدثَنا:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى قَال1967َ
خِسفَِت الشمس ِفي حياِة رسوِل اللَِّه :  ِشهاٍب، عن عروةَ، عن عاِئشةَ، قَالَتيِزيد، عِن ابِن

 ِإلَى الْمسِجِد، فَقَام فَكَبر وصف الناس وراَءه، فَاقْترأَ رسولُ اللَِّه �، فَخرج رسولُ اللَِّه �
�ركَب اَءةً طَِويلَةً، ثُمفَقَالَ ِقر ،هأْسر فَعر ا طَِويال، ثُمكُوعر كَعفَر  : ،هِمدح نِلم اللَّه ِمعس

 كَعفَر ركَب اَءِة اُألولَى، ثُمالِْقر ى ِمننأَد اَءةً طَِويلَةً ِهيأَ ِقررفَاقْت قَام ثُم دمالْح لَكا ونبر
سِمع اللَّه ِلمن حِمده، ربنا : ِمن الركُوِع اَألوِل، ثُم رفَع رأْسه، فَقَالَركُوعا طَِويال هو أَدنى 

 عبأَراٍت وكَعر عبلَ أَركْمتفَاس ِة ِمثْلَ ذَِلكِة اآلِخركْعلَ ِفي الرفَع ثُم ،دجس ثُم دمالْح لَكو
لَِت الشجاناٍت، ودجس وا هلَى اللَِّه ِبمى عفَأَثْن اسالن طَبفَخ قَام ثُم ،ِرفصنلَ أَنْ يقَب سم

ِإنَّ الشمس والْقَمر آيتاِن ِمن آياِت اللَِّه ال تخسفَاِن ِلموِت أَحٍد وال ِلحياِتِه، : أَهلُه، ثُم قَالَ
ا ِإلَى الصالِة، وهكَذَا رواه ابن بكَيٍر، عِن اللَّيِث، عن عقَيٍل، عِن ابِن فَِإذَا رأَيتموها فَافْزعو

 نب دمحا مثَندح كَذَِلكو ،هلَ ِمناٍب، أَطْوِن ِشهِن ابع ،سوني نثُ، عاللَّي اهوراٍب، وِشه
 ابن الْمبارِك، عن يونس بِن يِزيد، عِن حدثَنا:  حماٍد، قَالَ نعيم بنحدثَنا: حيويِه، قَالَ
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ادزذَا، وِديِثِه ِفي هاِدِه ِبحنِبِإس ،ِريهالز : تأَير لَقَد ،كُمنع جفْرى يتلُّوا حا فَصوهمتأَيفَِإذَا ر
تٍء أُِعديذَا كُلَّ شقَاِمي هى ِفي متِة حنالْج ذَ ِقطْفًا ِمنأَنْ آخ ِني أُِريدتأَير ى لَقَدتح م

 ،ترأَخوِني تمتأَير ا ِحنيضعا بهضعب ِطمحي منهج تأَير لَقَدو ،مقَدأَت لْتعوِني جمتأَير
هو يلُح نو برما عِفيه تأَير لَقَدو اِئبوالس بيالَِّذي س و .  

 معمر، عِن الزهِري، حدثَنا: أنبا عبد الرزاِق، قَالَ:  حدثَنا محمد بن يحيى، قَال1968َ
ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عورع نوِل اللَِّه : عسِد رهلَى عع سمِسفَِت الشخ�سر ولُ اللَِّه ، فَقَام

� وهاَءةَ وفَأَطَالَ الِْقر هأْسر فَعر ثُم ،كُوعفَأَطَالَ الر كَعر اَءةَ، ثُماِس فَأَطَالَ الِْقرلَّى ِبالنفَص 
  . دونَ ِقراَءِتِه اُألولَى، وذَكَر حِديثَه ِفيِه

 سلَيمانُ، عن يحيى حدثَنا:  الْقَعنِبي، قَالَاحدثَن:  حدثَنا ِإسماِعيلُ الْقَاِضي، قَال1969َ
ا، فَقَالَتأَلُهسةَ تاِئشع تةً أَتوِديهةَ، أَنَّ يرمع نِعيٍد، عِن سِر، : بذَاِب الْقَبع ِمن اذَِك اللَّهأَع

: فَقَالَت عاِئشةُ: اس ِفي قُبوِرِهم؟ قَالَت عمرةُيعذَّب الن: �فَقُلْت ِلرسوِل اللَِّه : قَالَت عاِئشةُ
 ذَات غَداٍة مركَبا فَخِسفَِت �عاِئذًا ِباللَِّه ثُم رِكب رسولُ اللَِّه : �قَالَ رسولُ اللَِّه 

ي الْمسِجِد، فَأَتى رسولُ فَخرجت ِفي ِنسوٍة بين ظَهرِي الِْحجِر ِف: الشمس، فَقَالَت عاِئشةُ
 ِمن مركَِبِه حتى انتهى ِإلَى مصاله الَِّذي كَانَ يصلِّي ِفيِه، فَقَام وقَام الناس وراَءه، �اللَِّه 

م ِقياما طَِويال وهو فَقَام ِقياما طَِويال، ثُم ركَع فَركَع ركُوعا طَِويال ثُم رفَع فَقَا: قَالَت عاِئشةُ
 قَدو فَعر كُوِع، ثُمالر ونَ ذَِلكد وها طَِويال، وكُوعر كَعفَر كَعر ِل، ثُماِم اَألوونَ الِْقيد

: لَت عمرةُِإني قَد رأَيتكُم تفْتنونَ ِفي الْقُبوِر كَِفتنِة الدجاِل، قَا: تجلَِّت الشمس، فَقَالَ
 بعد ذَِلك يتعوذُ ِمن عذَاِب الْقَبِر �فَكُنت أَسمع رسولَ اللَِّه : فَسِمعت عاِئشةَ، تقُولُ

  . وعذَاِب الناِر
سفْيانُ،  حدثَنا:  عِلي بن الْمِديِني، قَالَحدثَنا:  حدثَنا ِإسماِعيلُ الْقَاِضي، قَال1970َ

ِمِننيؤالْم ةُ أُماِئشع ةَ، قَالَترمع نِعيٍد، عِن سى بيحي نولُ اللَِّه : عسر ِكبر� ا فَقَامكَبرم 
قَالَت ،سمِسفَِت الشخكَِبِه ورثْ أَنْ: ِفي ملْبن ِر، فَلَمالِْحج نيا بةٌ فَكُنوِنسا وأَن تجرفَخ 

جاَء ِفي مصاله، فَقَام ِبنا ِقياما طَِويال ِبطُوِلِه، ثُم ركَع ركُوعا طَِويال ِبطُوِلِه، وذَكَر الْحِديثَ 
  . ِبطُوِلِه

:  عبد الْوهاِب بن عبِد الْمِجيِد الثَّقَِفي، قَالَحدثَنا:  حدثَنا عمر بن شبةَ، قَال1971َ
قُولُسِعيٍد، يس نى بيحي تِمع :فَقَالَت ،طِْعمتسةَ تاِئشع تةً أَتوِديهةُ، أَنَّ يرمِني عتربأَخ :
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 ِبيِت النِر، فَأَتذَاِب الْقَبع ِمن اذَِك اللَّهأَع�ِفي : ، فَقَالَت اسالن ذَّبعولَ اللَِّه، أَيسا ري
 ذَات غَداٍة مركَبا فَخِسفَِت �ثُم رِكب رسولُ اللَِّه : عاِئذًا ِباللَِّه قَالَت: ؟ قَالَالْقُبوِر

 ِمن �الشمس، فَخرجت ِفي ِنسوٍة بين ظَهرانِي الِْحجِر ِفي الْمسِجِد، فَأَتى رسولُ اللَِّه 
فَقَام ِقياما طَِويال، : ي كَانَ ِفيِه، فَقَام وقَام الناس وراَءه، قَالَتمركَِبِه فَقَصد ِإلَى مصاله الَِّذ

 فَعر ا طَِويال، ثُمكُوعر كَعر ا طَِويال، ثُمامِقي فَقَام هأْسر فَعر ا طَِويال، ثُمكُوعر كَعر ثُم
ِإني رأَيتكُم تفْتنونَ ِفي الْقُبوِر : حِديثَ، ثُم قَام فَقَالَرأْسه فَسجد سجودا طَِويال، وذَكَر الْ

  . كَِفتنِة الدجاِل
1972قَالَتولَ اللَِّه :  وسر عمأَس تكُن� ِمناِر وذَاِب النع الِتِه ِمنذُ ِفي صوعتي 
  . عذَاِب الْقَبِر
1973نب سونا ينربلَى، قَالَ أَخِد اَألعبِن :  عى بيحي نع ،ثَهدٍب، مالكا حهو نأنبا اب

أَعاذَِك اللَّه ِمن عذَاِب : سِعيٍد، عن عمرةَ، عن عاِئشةَ، أَنَّ يهوِديةً جاَءت تسأَلُها، فَقَالَت لَها
 ِبيةُ الناِئشع أَلَتِر، فَس؟ فَقَالَأَ: �الْقَبوِرِهمِفي قُب اسالن ذَّبعي : ثُم ذَِلك اِئذًا ِباللَِّه ِمنع

 ِبيالن ِكبِي �رانرظَه نيب رى، فَمحض عجفَر ،سمِسفَِت الشا فَخكَبراٍة مغَد ذَات 
م ِقياما طَِويال، ثُم ركَع ركُوعا طَِويال، ثُم رفَع الِْحجِر، ثُم قَام فَصلَّى وقَام الناس وراَءه، فَقَا

فَقَام ِقياما طَِويال وهو دونَ الِْقياِم اَألوِل، ثُم ركَع ركُوعا طَِويال وهو دونَ الركُوِع اَألوِل، 
لِْقياِم اَألوِل، ثُم ركَع ركُوعا طَِويال وهو دونَ ثُم رفَع فَسجد، ثُم قَام ِقياما طَِويال وهو دونَ ا

 وها طَِويال وكُوعر كَعر ِل، ثُماِم اَألوونَ الِْقيد وها طَِويال وامِقي فَقَام فَعر ِل، ثُمكُوِع اَألوالر
ان ثُم ،دجفَس فَعر ِل، ثُمكُوِع اَألوونَ الرولُ اللَِّه دسفَقَالَ ر ،فرقُولَ، �صأَنْ ي اَء اللَّها شم 

 الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، حدثَنا: ثُم أَمرهم أَنْ يتعوذُوا ِمن عذَاِب الْقَبِر، حدثَنا الترِمِذي، قَالَ
 اِدِه ِمثْلَهنِبِإس .  

ِة ِفي صالِة الْكُسوِف، وقدر القيام والقراءة فيها، وأما ركعتان فيهما بيانُ الْجهِر ِبالِْقراَء
مسع اهللا ملن : أربع ركعات وأربع سجدات، يقول يف رفع الرأس من الركوع يف كل مرة

  محده، ربنا ولك احلمد
حدثَِني : ثَِني أَِبي، قَالَحد:  أَخبرنا الْعباس بن الْوِليِد بِن مزيٍد الْعذِْري، قَال1974َ

 �أَخبرِني عروةُ بن الزبيِر، أَنَّ عاِئشةَ زوج النِبي : حدثَِني الزهِري، قَالَ: اَألوزاِعي، قَالَ
هتربوِل اللَِّه : أَخسِد رهلَى عع ِسفَتخ سمأَنَّ الش� ِبيالن جرِإ�، فَخ  ِجِد، فَقَامسلَى الْم
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 ركَب ثُم ،قَاِئم وها وِفيه رهاَءةً طَِويلَةً فَجأَ ِقرآنَ فَقَرالْقُر حتافْتو اَءهرو اسالن فصو رفَكَب
نا ولَك الْحمد ثُم قَام سِمع اللَّه ِلمن حِمده، رب: فَركَع ركُوعا طَِويال، ثُم رفَع رأْسه، فَقَالَ

 ركَب اَءِة اُألولَى، ثُمالِْقر ى ِمننأَد اَءةً طَِويلَةً ِهيأَ ِقرفَقَر قَاِئم وهاَءةَ والِْقر حتفَافْت دجسلَ أَنْ يقَب
فَعر ِل، ثُمكُوِع اَألوالر ى ِمننأَد وا طَِويال هكُوعر كَعفَقَالَفَر ،هأْسر  : نِلم اللَّه ِمعس

حِمده، ربنا ولَك الْحمد ثُم سجد سجدتيِن، ثُم قَام فَفَعلَ ِمثْلَ ذَِلك ِفي الركْعِة يعِني الثَّاِنيةَ، 
سلَّم، ثُم قَام فَأَثْنى علَى اللَِّه ِبما فَاستكْملَ أَربع ركَعاٍت وأَربع سجداٍت، وانجلَِت الشمس فَ

ِإنَّ الشمس والْقَمر آيتاِن ِمن آياِت اللَِّه ال تنكَِسفَاِن ِلموِت أَحٍد وال : هو أَهلُه، ثُم قَالَ
با عثَندالِة، حوا ِإلَى الصعا فَافْزموهمتأَياِتِه، فَِإذَا ريقَالَِلح ،اقُوِليعريثَِم الديالْه نالْكَِرِمي ب د :

:  محمد بن حرٍب، عِن الزبيِدي، عِن الزهِري، قَالَحدثَنا:  يِزيد بن عبِد ربِه، قَالَحدثَنا
ع ناللَِّه ب دبثُ، أَنَّ عدحاٍس يبع نب وِل اللَِّه كَانَ كَِثريسالِة رص نثُ، عدحاٍس كَانَ يب� 

  . يوم كُِسفَِت الشمس ِمثْلَ حِديِث عروةَ، عن عاِئشةَ
)  ح( ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكًا حدثَهحدثَنا:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال1975َ

ب دمحا مثَندحقَاالو ،ِمِذيرالتِه، ويويح ا: نثَندح ،لَمِن أَسِد بيز ناِلٍك، عم نع ،ِبينالْقَع 
 والناس �خِسفَِت الشمس، فَصلَّى رسولُ اللَِّه : عن عطَاِء بِن يساٍر، عِن ابِن عباٍس، أَنه قَالَ

ثُم ركَع ركُوعا طَِويال، ثُم رفَع فَقَام : ِويال نحوا ِمن سورِة الْبقَرِة، قَالَمعه، فَقَام ِقياما طَ
 قَام ِل، ثُمكُوِع اَألوونَ الرد وها طَِويال وكُوعر كَعر ِل، ثُماِم اَألوونَ الِْقيد وها طَِويال وامِقي

نَ الِْقياِم اَألوِل، ثُم ركَع ركُوعا طَِويال وهو دونَ الركُوِع اَألوِل، ثُم ِقياما طَِويال وهو دو
رفَع فَقَام ِقياما طَِويال وهو دونَ الِْقياِم اَألوِل، ثُم ركَع ركُوعا طَِويال وهو دونَ الركُوِع 

فرصان ثُم ،دجس ِل، ثُمفَقَالَاَألو ،سملَِّت الشجت قَدو  : اِن ِمنتآي رالْقَمو سمِإنَّ الش
يا رسولَ : آياِت اللَِّه ال تخسفَاِن ِلموِت أَحٍد وال ِلحياِتِه، فَِإذَا رأَيتم ذَِلك فَاذْكُروا اللَّه قَالُوا

ِإني رأَيت الْجنةَ فَتناولْت :  مقَاِمك ثُم رأَيناك كَعكَعت، قَالَاللَِّه، رأَيناك تناولْت شيئًا ِفي
 ،ِم قَطُّ أَفْظَعوا كَالْيظَرنم أَر فَلَم ارالن أُِريتا، وينِت الدِقيا بم هِمن مَألكَلْت هتبأَص لَوا وقُودنع

ال، : ِباللَِّه، قَالَ: ِبكُفِْرِهن، قَالُوا: ِلم يا رسولَ اللَِّه؟ قَالَ: ها النساَء قَالُواورأَيت أَكْثَر أَهِل
يكْفُرنَ الْعِشري، ويكْفُرنَ اِإلحسانَ، لَو أَحسنت ِإلَى ِإحداهن الدهر كُلَّه ثُم رأَت ِمنك شيئًا، 

قَالَت :تأَيا را قَطُّمريخ كِمن  .  
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 ِبيِن أَنَّ النيبِر الْمبِذكِْر الْخ ابلَّى مثان ركعات، وأربع سجدات يف ركعتني�بص   
حدثَنا يحيى بن :  حدثَنا عبد الرحمِن بن ِبشٍر، وعبد الرحمِن بن منصوٍر، قَاال1976

أَنّ النِبي : حدثَِني حِبيب بن أَِبي ثَاِبٍت، عن طَاوٍس، عِن ابِن عباٍس: يانَ، قَالَسِعيٍد، عن سفْ
 صلَّى ِفي كُسوٍف، فَقَرأَ ثُم ركَع، ثُم قَرأَ ثُم ركَع، ثُم قَرأَ ثُم ركَع، ثُم سجد، وِفي �

  . اُألخرى ِمثْلَها
نا أَحمد بن عاِصٍم، حدثَنا أَبو أَحمد الزبيِري، حدثَنا سفْيانُ، عن حِبيٍب  حدث1977َ

 ِبيِن الناٍس، عبِن عِن ابٍس، عطَاو نأَِبي ثَاِبٍت، ع نِني ابعأَ �يوِف، فَقَرلَّى ِفي الْكُسص هأَن ،
م ركَع، ثُم قَرأَ ثُم ركَع، ثُم قَرأَ ثُم ركَع، ثُم سجد سجدتيِن، واُألخرى ثُم ركَع، ثُم قَرأَ ثُ

  . ِمثْلَها
 حدثَنا أَبو شيبةَ ِإبراِهيم بن أَِبي بكِْر بِن أَِبي شيبةَ، وِإسحاق بن سياٍر، 1978

حدثَنا ثَاِبت بن محمٍد الْعاِبد، حدثَنا سفْيانُ الثَّوِري، عن : ميةَ، قَالُواوالصاغَاِني، وأَبو أُ
 صلَّى ِحني انكَسفَِت الشمس �أَنّ النِبي : حِبيِب بِن أَِبي ثَاِبٍت، عن طَاوٍس، عِن ابِن عباٍس

دجِع سباٍت ِفي أَركَعاِن رٍةثَمكْعأُ ِفي كُلِّ رقْراٍت ي .  
   

 ِبيِن أَنَّ النيبِر الْمبِذكِْر الْخ ابا يف كسوف الشمس إىل �با يديه، قائمكَانَ رافع 
القبلة، يسبح، وحيمد، ويهلل، ويكرب، ويدعو، حىت حيصر عنها فصلى ركعتني، وقرأ فيها 

  سورتني
1979الْح داوو دا أَبثَندوٍد  حعسو ما أَبثَندح ،بيها وثَندح ،اِرما عثَندح ،اِنير

كُنت يوما أَترامى : الْجريِري، حدثَنا حيانُ بن عميٍر، عن عبِد الرحمِن بِن سمرةَ، قَالَ
فَِت الشكَسِة، فَانِدينا ِبالْمأَنِمي وهِبأَسِمي، فَقُلْتهأَس تعمفَج ،سولُ اللَِّه : مسثَ ردا أَحم

� رسى حتو، حعديو ،حبسيو ،ركَبلَ يعِرِه، فَجظَه لْفا خنِس؟ فَقُمموِف الشِفي كُس 
  . عنها، فَصلَّى ركْعتيِن، وقَرأَ سورتيِن 

 داود السِجستاِني، حدثَنا مسدد، حدثَنا ِبشر بن الْمفَضِل، حدثَنا  حدثَنا أَبو1980
بينما أَنا أَترامى ِبأَسهِمي : الْجريِري، عن حيانَ بِن عميٍر، عن عبِد الرحمِن بِن سمرةَ، قَالَ

َألنظُرنَّ ما أَحدثَ رسولُ :  ِإِذ انكَسفَِت الشمس، فَنبذْتهن، وقُلْت�ِفي حياِة رسوِل اللَِّه 
، يعِني ِفي كُسوِف الشمِس الْيوم، فَانتهيت ِإلَيِه وهو راِفع يديِه يسبح، ويحمد، �اللَِّه 
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ى حتو، حعديقُولُ، ويلِّلُ، وهيا وثَندِن، حيتكْعر كَعرِن، ويتورأَ سِس، فَقَرمِن الشع رس
اِدِه ِمثْلَهنِل، ِبِإسفَضالْم نب را ِبشثَنداٍذ، حعم نى بثَنا الْمثَندح ،ثَِديرالْم .  

1981 نب داوا دثَندِلٍم، حسم نب فوسا يثَندح  ،ِرييرِن الْجلَى، عِد اَألعبع ناٍذ، ععم
 ِبياِب النحأَص كَانَ ِمنةَ، ورمِن سِن بمحِد الربع نٍر، عيمِن عانَ بيح نقَالَ�ع ، : تكُن

 ِبياِة النيٍم ِلي ِفي حهأْسِمي بِس، قَالَ�أَرموِف الشِفي كُس  :الِة فَأَتِفي الص قَاِئم وهو هتي
راِفع يديِه، فَجعلَ يكَبر، ويسبح، ويهلِّلُ، حتى حسر عنها، فَلَما حسر عنها قَرأَ ِبسورتيِن، 

  . وركَع ركْعتيِن
   

اِء ِعنعالداقَِة وتالْعقَِة ودِر ِبالصاَألم ابتسف ب ِحني الِة ِمنالصِس وموِف الشكُس د
  الشمس حىت ينكشف عنها

 حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، حدثَنا ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكًا حدثَه، عن ِهشاِم بِن 1982
ةَ، قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورولُ اللَِّه : عساِت : �قَالَ رآي اِن ِمنتآي رالْقَمو سمِإنَّ الش

  . اللَِّه ال يخسفَاِن ِلموِت أَحٍد وال ِلحياِتِه، فَِإذَا رأَيتم ذَِلك فَادعوا اللَّه وكَبروا وتصدقُوا
1983نب ثَّاما عثَندح ،ِصِليوٍب الْمرح نب ِليا عثَندةَ،  حورع نب اما ِهشثَندح ،ِليع 

اَء، قَالَتمأَس نِذِر، عنِت الْمةَ ِبنفَاِطم نوِف: عسالْخ دِق ِعنِبالِْعت رمؤا لَنا كُنِإن .  
1984داوو دا أَبثَندحٍرو، ومع نةُ باِويعا مثَندح ،اغَاِنيا الصثَندا  حثَندح ،اِنيتِجسالس 

زهير يعِني زهير بن حرٍب، حدثَنا معاِويةُ بن عمٍرو، حدثَنا زاِئدةُ، عن ِهشاٍم، عن فَاِطمةَ، 
اَء، قَالَتمأَس نع : ِبيوِف�كَانَ النالِة الْكُساِق ِفي صِبالِْعت رأْمي  .  
1985ا  حثَندح ،ِجيِد الثَّقَِفيِد الْمبع ناِب بهالْو دبا عثَندح ،اِنيفَرعالز ِليو عا أَبثَند

كُِسفَِت الشمس علَى عهِد رسوِل اللَِّه : أَيوب، عن أَِبي ِقالبةَ، عِن النعماِن بِن بِشٍري، قَالَ
  . ي ركْعتيِن ركْعتيِن، ويسأَلُ عنها، حتى انجلَت، فَكَانَ يصلِّ�

1986 اقحا ِإسثَندحٍر، وكَيأَِبي ب نى بيحا يثَندح ،وِريٍد الدمحم نب اسبا عثَندح 
 حدثَنااِئدةُ، وحدثَنا عِلي بن حرٍب، حدثَنا ز: بن سياٍر، حدثَنا معاِويةُ بن عمٍرو، قَاال

: سِمعت الْمِغريةَ بن شعبةَ، قَالَ: اَألشيب، حدثَنا شيبانُ جِميعا، عن ِزياِد بِن ِعالقَةَ، قَالَ
 ِبيفَقَالَ الن ،اِهيمرِت ِإبوِلم سمفَِت الشكَسان� :ماِت اللَِّه ال ِإنَّ الشآي اِن ِمنتآي رالْقَمو س

ينكَِسفَاِن ِلموِت أَحٍد وال ِلحياِتِه، فَِإذَا رأَيتم ذَِلك فَادعوا وصلُّوا حتى تنكَِشف، وهذَا لَفْظُ 
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ذْكُري لَمانَ ِبِمثِْلِه، وبيلَفْظُ شةَ، واِئدِديِث زكَ: حنى تتحِشف.  
  

  ِكتاب االسِتسقَاِء
 حدثَنا أَبو داود الْحراِني، حدثَنا عِلي، حدثَنا سفْيانُ، حدثَنا عبد اللَِّه بن أَِبي 1987
ربِه الَِّذي أُِري سِمعت عباد بن تِميٍم يحدثُ، عن عبِد اللَِّه بِن زيِد بِن عبِد : بكٍْر، قَالَ

 خرج، وحدثَنا محمد بن شاذَانَ الْجوهِري، حدثَنا الْمعلَّى بن �النداَء، أَنّ رسولَ اللَِّه 
اد بن تِميٍم، عن سِمعت عب: منصوٍر، حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي بكٍْر، قَالَ

 ِإلَى الْمصلَّى فَاستسقَى فَاستقْبلَ الِْقبلَةَ، وقَلَب ِرداَءه، وصلَّى �خرج النِبي : عمِه، قَالَ
  . ركْعتيِن
   

باب بياِن وقِْت تحِويِل الرداِء، وأن اإلمام إذا أراد أن يدعو حيول ظهره إىل الناس 
  ستقبل القبلة وحيول رداءه ويدعو، مث يصلي ركعتني وجيهر فيهماوي

سِمعت يحيى :  حدثَنا عمر بن شبةَ، حدثَنا عبد الْوهاِب بن عبِد الْمِجيِد، قَال1988َ
ِميٍم أَخبره، وحدثَنا يونس بن عبِد حدثَِني أَبو بكِْر بن محمٍد، أَنَّ عباد بن ت: بن سِعيٍد، قَالَ

: حدثَنا أَنس بن ِعياٍض، عن يحيى بِن سِعيٍد، قَالَ: اَألعلَى، وعِلي بن حرٍب الطَّاِئي، قَاال
ت نب ادبٍم، أَنّ عزِن حِرو بمِن عِد بمحم نكِْر بو بثَِني أَبدٍد حيز ناللَِّه ب دبأَنَّ ع ،هربِميٍم أَخ

 ِبيأَنّ الن ،هربلَةَ �أَخلَ الِْقبقْبتاس وعدأَنْ ي ادأَرا وعا دلَم هأَنِقي، وستسلَّى يصِإلَى الْم جرخ 
اَءهلَ ِردوحو .  
1989اِنيرالْح داوو دا أَبثَندا  حثَندِعيٍد، حس نى بيحا يثَندونَ، حاره نب ِزيدا يثَندح ،

أَبو بكِْر بن محمِد بِن عمِرو بِن حزٍم، أَنَّ عباد بن تِميٍم أَخبره، أَنه سِمع عبد اللَِّه بن زيٍد، 
 ِبياِس ِإ�أَنَّ النِبالن جرلَّى خصلَى الْم .  

حدثَنا يِزيد بن هارونَ، حدثَنا يحيى :  وحدثَنا عمار بن رجاٍء، والصاغَاِني، قَاال1990
 النِبي بن سِعيٍد، عن أَِبي بكِْر بِن محمِد بِن عمِرو بِن حزٍم، عن عباِد بِن تِميٍم، عن عمِه، أَنّ

�اَءهلَ ِردوحلَةَ ولَ الِْقبقْبتِقي فَاسستسلَّى يصِإلَى الْم جرخ  .  
1991 سونيأَِبي ِذئٍْب، و نثَِني ابدٍب، حهو نا ابثَندلَى، حِد اَألعبع نب سونا يثَندح 

دثَِني عباد بن تِميٍم الْماِزِني، أَنه سِمع عمه وكَانَ ِمن ح: بن يِزيد، عِن ابِن ِشهاٍب، قَالَ
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 ِبياِب النحقُولُ�أَصولُ اللَِّه : ، يسر جرو �خعدي هراِس ظَهلَ ِإلَى النوِقي، فَحستسا يموي 
اَءهلَ ِردوحلَةَ ولَ الِْقبقْبتاسو ،ِديِثاللَّهأَِبي ِذئٍْب ِفي الْح نِن، قَالَ ابيتكْعلَّى رص أَ : ، ثُمقَر

رهالْج ِريدا، يِفيِهم .  
 حدثَنا عِلي بن حرٍب، حدثَنا أَبو عاِمٍر الْعقَِدي، والْقَاِسم بن يِزيد الْجرِمي، عِن 1992

 خرج �أَنّ النِبي : زهِري، عن عباد بِن تِميٍم، عن عمِه عبِد اللَِّه بِن زيٍدابِن أَِبي ِذئٍْب، عِن ال
  . يستسِقي، فَجعلَ الناس وراَء ظَهِرِه، وصلَّى ِبِهم ركْعتيِن، جهر ِفيِهما ِبالِْقراَءِة

1993رالْح داوو دا أَبثَندح  ِبياِدِه، أَنّ الننِن أَِبي ِذئٍْب ِبِإسِن اباِصٍم، عو عا أَبثَندح ،اِني
  .  خرج يستسِقي، فَاستقْبلَ الِْقبلَةَ، وحولَ ِرداءه، فَصلَّى ركْعتيِن، يجهر ِفيِهما ِبالْقُرآِن�

1994ا عثَندح ،لَِميا السثَندِميٍم،  حِن تاِد ببع نع ،ِريهِن الزٍر، عمعم ناِق، عزالر دب
 ِبالناِس يستسِقي، فَصلَّى ِبِهم ركْعتيِن، جهر ِبالِْقراَءِة ِفيِهما، �خرج النِبي : عن عمِه، قَالَ

  .  الِْقبلَةَوحولَ ِرداَءه، واستسقَى، واستقْبلَ
1995 ،ِريهِن الزأَِبيِه، ع نٍب، عيعش نب را ِبشثَندح ،ِليِن عاِلِد بخ نب دمحا مثَندح 

 ِبياِب النحأَص كَانَ ِمنِه، ومع نِميٍم، عِن تاِد ببع نع� ِبيأَنَّ الن ،هربأَخ �ِللن جراِس  خ
  . يستسِقي لَهم، فَقَام فَدعا اللَّه قَاِئما، ثُم توجه قَبلَ الِْقبلَِة، وحولَ ِرداَءه، واستسقَى

1996 نِزيِز بالْع دبا عثَندةَ، حزمح نب اِهيمرا ِإبثَنداِعيلُ الْقَاِضي، حما ِإسثَندح 
ٍد، عمحٍد، قَالَميِن زِد اللَِّه ببع نِميٍم، عِن تاِد ببع نةَ، عِن غَِزيةَ بارمع ولُ : نسقَى رستاس

  وعلَيِه خِميصةٌ سوداُء، فَأَراد أَنْ يأْخذَ ِبأَسفَِلها فَيجعلَه أَعالها، فَلَما ثَقُلَت علَيِه قَلَبها�اللَِّه 
  . علَى عاِتِقِه

   
 ِبيلَى أَنَّ النِليِل عالد ابإىل الناس، مث حول وجهه إىل القبلة ودعا �ب ههجوقَى وستاس 

  بعد
 أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، حدثَنا ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكًا حدثَه، عن عبِد اللَِّه 1997

: سِمعت عبد اللَِّه بن زيٍد اَألنصاِري، يقُولُ: ي بكٍْر، أَنه سِمع عباد بن تِميٍم، يقُولُبِن أَِب
  .  ِإلَى الْمصلَّى، فَاستسقَى، وحولَ ِرداَءه ِحني استقْبلَ الِْقبلَةَ�خرج رسولُ اللَِّه 

   
دفَِع الْيِصفَِة ر ابقَاِءبِتساِء االسعِن ِفي دي  
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سِمعت :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، حدثَنا أَبو داود، حدثَنا شعبةُ، عن ثَاِبٍت، قَال1998َ
: قَالَ شعبةُ يرفَع يديِه ِفي الدعاِء حتى يرى بياض ِإبطَيِه، �كَانَ رسولُ اللَِّه : أَنسا، يقُولُ

: أَسِمعته ِمن أَنٍس؟ قَالَ: ِإنما ذَاك ِفي االسِتسقَاِء، قُلْت: فَذَكَرت ذَِلك ِلعِلي بِن زيٍد، فَقَالَ
  . سبحانَ اللَِّه
1999نةُ، عبعا شثَندح ،ِويرٍد الْهيو زا أَبثَندح ،اغَاِنيا الصثَندثَاِبٍت، قَالَ ح  :

 يرفَع يديِه ِفي الدعاِء حتى يرى بياض �كَانَ رسولُ اللَِّه : سِمعت أَنس بن ماِلٍك، قَالَ
  . ِإبطَيِه

 عن  حدثَنا الصاغَاِني، حدثَنا عبد الْوهاِب بن عطَاٍء، عن سِعيِد بِن أَِبي عروبةَ،2000
 ال يرفَع يديِه ِفي شيٍء ِمن الدعاِء ِإال ِعند �كَانَ رسولُ اللَِّه : قَتادةَ، عن أَنٍس، قَالَ

االسِتسقَاِء، فَِإنه كَانَ يرفَع يديِه حتى يرى بياض ِإبطَيِه، حدثَنا سهلُ بن بحٍر 
وِريابسيدنالْج نةَ، عادقَت نةُ، عاعجم هماسةَ وديبو عا أَبثَندٍد، حيشر ناللَِّه ب دبا عثَندح ،
 ِبيٍس، أَنّ النأَن� ....ِمثْلَه قَالَ، فَذَكَر .  
ج بن ِمنهاٍل، حدثَنا حماد حدثَنا حجا:  حدثَنا أَبو أُميةَ، وأَبو بكٍْر الراِزي، قَاال2001

 استسقَى فَرفَع يديِه هكَذَا، بطُونهما ِإلَى �أَنّ رسولَ اللَِّه : بن سلَمةَ، عن ثَاِبٍت، عن أَنٍس
ثَنا مهِدي بن حتى رأَيت ِإِبطَيِه، حد: اَألرِض حتى يرى بياض ِإبطَيِه، وقَالَ أَبو بكٍْر

  . الْحاِرِث، حدثَنا موسى، حدثَنا حماد بن سلَمةَ، ِبِإسناِدِه، ِمثْلَ حِديِث أَِبي أُميةَ
  

2002 نةَ، علَمس نب ادما حثَنداِمٍر، حع نب دوا اَألسثَندح ،وِريالد اسبا عثَندح 
  .  استسقَى فَدعا ِبظُهوِر كَفَّيِه�أَنّ النِبي : ٍت، عن أَنِس بِن ماِلٍكثَاِب

   
 ِبيالن اهعاِء الَِّذي دعاِن الديب ابِفي االستسقاء، وإباحة االستسقاء يف اخلطبة، �ب 

  ملطر إذا كثروالدليل على أن اخلطبة يف االستسقاء قبل الصالة، وإباحة الدعاء حلبس ا
 حدثَِني أَِبي رِحمه اللَّه، حدثَنا عِلي بن حجٍر، حدثَنا ِإسماِعيلُ، عن شِريٍك 2003

يعِني ابن أَِبي نِمٍر، أَنه سِمع أَنس بن ماِلٍك، أَنَّ رجال دخلَ الْمسِجد يوم الْجمعِة ِمن باٍب 
فَاستقْبلَ رسولُ اللَِّه :  قَاِئم علَى الِْمنبِر يخطُب، قَالَ�ِجواِر داِر الْقَضاِء، ورسولُ اللَِّه كَانَ ِب
، ...يا رسولَ اللَِّه، هلَكَِت اَألموالُ، وانقَطَعِت السبلُ، فَادع اللَّه أَنْ يِغيثَنا:  قَاِئما، قَالَ�
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الْح ذَكَرو نع ،ثَهداِلكًا حٍب، أَنَّ مهو نا ابنربلَى، أَخِد اَألعبع نب سونا يثَندِديثَ، ح
، �جاَء رجلٌ ِإلَى رسوِل اللَِّه : شِريِك بِن عبِد اللَِّه بِن نِمٍر، عن أَنِس بِن ماِلٍك، أَنه قَالَ

 � هلَكَِت الْمواِشي، وانقَطَعِت السبلُ، فَادع اللَّه، فَدعا رسولُ اللَِّه يا رسولَ اللَِّه،: فَقَالَ
يا رسولَ اللَِّه، : ، فَقَالَ�فَجاَء رجلٌ ِإلَى رسوِل اللَِّه : فَمِطرنا ِمن الْجمعِة ِإلَى الْجمعِة، قَالَ

اللَّهم : ، فَقَالَ�سبلُ، وهلَكَِت الْمواِشي، فَقَام رسولُ اللَِّه تهدمِت الْبيوت، وانقَطَعِت ال
 ابِجيِة انِدينِن الْمع تابجِر، فَانجاِبِت الشنمِة، وِديطُوِن اَألوباآلكَاِم، واِل وُءوِس الِْجبلَى رع

  . الثَّوِب 
بِن الرِبيِع بِن طَاِرٍق الِْمصِري، حدثَنا أَِبي، أَخبرِني  حدثَِني طَاِهر بن عمِرو 2004

 هِمعس هاِلٍك، أَنِن مِس بأَن نِد اللَِّه، عبِن عِريِك بش نع ،ِريقْبِعيٍد الْمس نٍد، ععس نثُ باللَّي
يا :  يخطُب، فَقَام رجلٌ، فَقَالَ�عِة ورسولُ اللَِّه بينا نحن ِفي الْمسِجِد يوم الْجم: يقُولُ

اللَّهم :  يده ِحذَاَء وجِهِه، وقَالَ�فَرفَع رسولُ اللَِّه : رسولَ اللَِّه، ادع اللَّه أَنْ يسِقينا، قَالَ
سا قَالَ أَنِقنولُ اللَِّه : اسسلَ رزا ناللَِّه مفَو�  ذَِلك تطَرأَمو ،طَرا منِسعى وتِر حبِن الِْمنع

استسِق : �فَقَام رجلٌ ال أَدِري هو الَِّذي قَالَ ِلرسوِل اللَِّه : الْيوم حتى الْجمعِة اُألخرى، قَالَ
لَكَِت اَألموالُ ِمن كَثْرِة الْماِء، فَادع اللَّه يا رسولَ اللَِّه، تقَطَّعِت السبلُ، وه: لَنا أَم ال؟ فَقَالَ

اللَّهم حوالَينا وال علَينا، ولَِكن علَى رُءوِس الِْجباِل : �يمِسك عنا الْماَء، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
 ِبذَِلك تمزق السحاب حتى � رسولُ اللَِّه فَواللَِّه ما هو ِإال أَنْ تكَلَّم: ومناِبِت الشجِر، قَالَ

  . ما نرى ِمنه شيئًا
2005 نب دمحا مثَندِن كَاِسٍب، حِد بيمح نب قُوبعا يثَنداذَ، حزرخ نانُ بثْما عثَندح 

سِن حِد اللَِّه ببع نانَ، عملَيِن سِح بفُلَي نكٍْر، عِن بب داود ناٍر، عسِن يطَاِء بع نٍن، عي
استسقَى رسولُ اللَِّه، فَخطَب واستقْبلَ : شِريِك بِن عبِد اللَِّه بِن أَِبي نِمٍر، عن أَنٍس، قَالَ
  . لِّ واِحدٍة ِمنهما علَى تكِْبريٍةالِْقبلَةَ، وحولَ ِرداَءه، وصلَّى ركْعتيِن لَم يِزد ِفي كُ

: سِمعت اَألوزاِعي، قَالَ:  أَخبرنا الْعباس بن الْوِليِد بِن مزيٍد، حدثَنا أَِبي، قَال2006َ
أَصابِت الناس : اِلٍك، قَالَحدثَِني أَنس بن م: حدثَِني ِإسحاق بن عبِد اللَِّه بِن أَِبي طَلْحةَ، قَالَ

 علَى الِْمنبِر يخطُب الناس ِفي يوِم جمعٍة، ِإذْ �، فَبينا رسولُ اللَِّه �سنةٌ علَى عهِد نِبي اللَِّه 
فَرفَع :  اللَّه لَنا، قَالَيا رسولَ اللَِّه، هلَك الْمالُ، وجاع الِْعيالُ، فَادع: قَام أَعراِبي، فَقَالَ

 يديِه وما نرى ِفي السماِء قَزعةً، فَوالَِّذي نفِْسي ِبيِدِه ما وضعها حتى ثَار �رسولُ اللَِّه 
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ِدرحناَء يا الْمنأَيى رتِر حبِن الِْمنِزلْ عني لَم اِل، ثُمثَاِل الِْجبكَأَم ابحا سنِطرِتِه فَميلَى ِلحع 
يومنا ذَِلك، وِمن الْغِد وِمن بعِد الْغِد والَِّذي يِليِه حتى الْجمعِة اُألخرى، فَقَام ذَِلك الرجلُ 

غَِرق الْمالُ، فَادع اللَّه لَنا، يا رسولَ اللَِّه، تهدم الِْبناُء، و: اَألعراِبي أَو قَام رجلٌ غَيره، فَقَالَ
فَما يِشري ِبيديِه ِإلَى ناِحيٍة ِمن : اللَّهم حوالَينا وال علَينا، قَالَ:  يديِه، فَقَالَ�فَرفَع رسولُ اللَِّه 

ِة، وبوةُ ِمثْلَ الْجِدينِت الْمارى صتح قَتزماِب ِإال تحالس لَما، ورهاٍة شناِدي ماِدي والَ الْوس
 نب دما أَحنربأَخ ،اغَاِنيا الصثَندح ،هنِد عوثَ ِبالْجداِحي ِإال حوالن ٍة ِمناِحين لٌ ِمنجِجئْ ري

: أَخبرنا اَألوزاِعي، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، وقَالَجِميٍل الْميرِزي ِثقَةٌ، حدثَنا عبد اللَِّه بن الْمبارِك، 
  . حتى رأَيت الْمطَر يتحادر علَى ِلحيِتِه

2007 ،اغَاِنيا الصثَندحو ،ِسيرِليِد النالْو نب اسبا عثَندح ،ِريهالز اِهيمرو ِإبا أَبثَندح 
حدثَنا الْمعتِمر بن سلَيمانَ، حدثَنا عبيد اللَِّه يعِني :  عبد اَألعلَى بن حماٍد النرِسي، قَاالحدثَنا

 كَانَ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم: حدثَِني أَنس بن ماِلٍك، قَالَ: ابن عمر، عن ثَاِبٍت، قَالَ
يا نِبي اللَِّه، قَحطَ الْمطَر، واحمر : يخطُب يوم الْجمعِة، فَقَام ِإلَيِه الناس، فَصاحوا وقَالُوا
ايم و: اللَّهم اسِقنا، اللَّهم اسِقنا، قَالَ: الشجر، وهلَكَِت الْبهاِئم، فَادع اللَّه أَنْ يسِقنا، فَقَالَ

اللَِّه، ما نرى ِفي السماِء قَزعةً ِمن سحاٍب، فَأَنشأَت فَانتشرت، ثُم ِإنها أَمطَرت، ونزلَ 
فَلَم تزلْ تمِطر ِإلَى الْجمعِة اُألخرى، فَلَما قَام النِبي :  فَصلَّى وانصرف، قَالَ�رسولُ اللَِّه 

�ِه، فَقَالُوا يوا ِإلَياحص طُبخ : اللَّه علُ، فَادبِت السقَطَعانو ،وتيِت الْبمدهولَ اللَِّه، تسا ري
فَتقَشعت : اللَّهم حوالَينا وال علَينا، قَالَ: ، وقَالَ�فَتبسم رسولُ اللَِّه : أَنْ يحِبسها عنا، قَالَ

ا لَِفي عهِإنِة وِدينِإلَى الْم تظَرةً، فَنِة قَطْرِدينِبالْم ِطرمال تا وهالَيوح ِطرمت لَتعِة، فَجِدينِن الْم
  . وِإنها لَِمثْلُ اِإلكِْليِل: ِمثِْل اِإلكِْليِل، وقَالَ عبد اَألعلَى

2008ِجسالس داوو دا أَبثَنداِرِث، قَاال حالْح نب ِديهمو ،اِنيا : تثَندح ،ددسا مثَندح
 اِهيمرا ِإبثَندح ،صِبِحم اِديدغِعيٍد الْبِن سب ِليع نب دمكٍْر أَحو بثَِني أَبدحٍد، ويز نب ادمح

حماد بن زيٍد، عن عبِد الْعِزيِز بِن صهيٍب، عن أَنٍس، ويونس بن محمٍد، عن عرعرةَ، حدثَنا 
أَصاب أَهلَ الْمِدينِة قَحطٌ علَى عهِد رسوِل : بن عبيٍد، عن ثَاِبٍت، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ

، هلَك الْكُراع، �يا رسولَ اللَِّه :  قَام رجلٌ، فَقَالَ، فَبينا هو يخطُب يوم جمعٍة، ِإذْ�اللَِّه 
سا، قَالَ أَنعفَد هدي دا، فَمنِقيسأَنْ ي اللَّه عاُء، فَادالش لَكهِة : واججاَء لَِمثْلُ الزمِإنَّ السو

متاج ا، ثُمابحس أَتشأَن ثُم ،ِريح تاجاَء، فَهالْم وضخا ننجرا، فَخاِليهزع لَتسأَر ثُم ،ع
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: حتى أَتينا مناِزلَنا فَلَم تزلْ تمِطر ِإلَى الْجمعِة اُألخرى، فَقَام ِإلَيِه ذَِلك الرجلُ أَو غَيره، فَقَالَ
عفَاد ،وتيِت الْبمدهولَ اللَِّه، تسا رولُ اللَِّه يسر مسبفَت ،هِبسحأَنْ ي قَالَ� اللَّه ثُم ، :

  . حوالَينا وال علَينا، فَنظَرت ِإلَى السحاِب تصدع حولَ الْمِدينِة كَأَنه ِإكِْليلٌ
2009 نب دمحمو ،ِدياَألس داوأَِبي د نب اِهيمرا ِإبثَندقَاال ح ،لَِمياِعيلَ السمِإس :

قَالَ يحيى بن : حدثَنا أَيوب بن سلَيمانَ بِن ِبالٍل، قَد حدثَِني أَبو بكٍْر، عن سلَيمانَ، قَالَ
 يوم �وِل اللَِّه أَتى أَعراِبي ِمن أَهِل الْبدِو ِإلَى رس: سِعيٍد، سِمعت أَنس بن ماِلٍك، يقُولُ

يا رسولَ اللَِّه، هلَكَِت الْماِشيةُ، هلَك الِْعيالُ، هلَك الناس، فَرفَع رسولُ اللَِّه : الْجمعِة، فَقَالَ
ا ِمن الْمسِجِد  يدعونَ، فَما خرجن� يديِه يدعو اللَّه، فَرفَع الناس أَيِديهم مع رسوِل اللَِّه �

، �حتى مِطرنا، فَما ِزلْنا نمطَر حتى كَانِت الْجمعةُ اُألخرى، فَأَتى الرجلُ ِإلَى رسوِل اللَِّه 
 النضِر، يا رسولَ اللَِّه، لَِثق الْمساِفر، ومِنع الطَِّريق، حدثَنا الصاغَاِني، حدثَنا أَبو: فَقَالَ

حدثَنا سلَيمانُ بن الْمِغريِة، عن ثَاِبٍت، عن : حدثَنا أَبو أُسامةَ، قَاال: والْحاِرِثي حدثَنا، قَالَ
ادزِوِه، وحاِلٍك، ِبنِن مِس بأَن :جالر تأَيى رتا، حِلئْنماِب وحالس نيب اللَّه فَأَلَّف ِديدلَ الش
لَهأَه أِْتيِإلَى أَنْ ي هفْسن همهلَت .  

حدثَِني أُسامةُ، أَنَّ :  حدثَنا ِعيسى بن أَحمد الْعسقَالِني، حدثَنا ابن وهٍب، قَال2010َ
ب سأَن ِمعس هأَن ،ثَهدٍس حِن أَنِد اللَِّه بيبع نب فْصقُولُحاِلٍك، يم وِل : نسِإلَى ر اِبيراَء أَعج

فَأَنشأَت : يا رسولَ اللَِّه، هلَكَِت الْماِشيةُ، فَادع اللَّه أَنْ يسِقينا، قَالَ أَنس: ، فَقَالَ�اللَِّه 
شتان ا، ثُمهِإلَي ظُرا أَنأَنِل الطَّاِئِر وةٌ ِمثْلَ ِرجابحس طَرما نا ِزلْنفَم ،تطَرأَم اِء، ثُممِفي الس تر

يا رسولَ اللَِّه، هلَكَِت الْماِشيةُ، : حتى جاَء ذَِلك اَألعراِبي ِفي الْجمعِة اُألخرى، فَقَالَ
اللَّهم حوالَينا وال علَينا، : � اللَِّه وسقَطَِت الْبيوع، فَادع اللَّه أَنْ يكِْشفَها عنا، فَقَالَ رسولُ

  . فَرأَيت السحاب يتمزق كَأَنه الْمالُء ِحني تطْوى
:  حدثَنا الْحاِرِثي، حدثَنا أَبو أُسامةَ، وحدثَنا الصاغَاِني، حدثَنا أَبو النضِر، قَاال2011

ِإني لَقَاِئم ِعند الِْمنبِر يوم : سلَيمانُ بن الْمِغريِة، عن ثَاِبٍت، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَحدثَنا 
 ِبيالنِة وعمِجِد�الْجسِل الْمأَه ضعِإذْ قَالَ ب ،طُبخي  : ،طَرالْم ِبسولَ اللَِّه، حسا ري
وما نرى ِفي السماِء : ي، فَادع اللَّه أَنْ يسِقينا، فَرفَع يديِه، فَقَالَ أَنسوهلَكَِت الْمواِش

 أِْتيِإلَى أَنْ ي هفْسن همهت ِديدلَ الشجالر تأَيى رتا، حِلئْنماِء ومالس نيب اللَّه ا، فَأَلَّفابحس
ِطرم ثُم ،لَهولُ اللَِّه أَهسا رنيا، فَبوعبا أُسِجِد�نسلُ الْمةَ، ِإذْ قَالَ أَهةَ الثَّاِنيعما الْجنطُبخا :  يي
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اللَّهم : رسولَ اللَِّه، تهدمِت الْبيوت، واحتِبسِت السفَار، فَادع اللَّه أَنْ يرفَعها عنا، فَدعا قَالَ
لَينا وال علَينا، فَتفَرق ما فَوق رُءوِسنا ِمنها حتى كَأَنا ِفي ِإكِْليٍل يمِطر حوالَينا وال نمطَر، حوا

 نانُ، عبيا شثَندٍد، حمحم نب سونا يثَنداِدي، حنِن الْمِد اللَِّه بيبع نب دمحا مثَندةَ، حادقَت
 يوم الْجمعِة وهو يخطُب الناس، �حدثَ أَنس بن ماِلٍك، أَنَّ رجال نادى نِبي اللَِّه : قَالَ
فَرأَينا السحاب يتصدع عِن : وذَكَر الْحِديثَ، وقَالَ ِفيِه... يا نِبي اللَِّه، قَحطَ الْمطَر: فَقَالَ

  . فَِإنها لَتمِطر حولَ الْمِدينِة: الْمِدينِة يِمينا وِشماال، قَالَ
   

باب ِذكِْر الْخبِر الْمبيِن أَنَّ الْمطَر رحمةٌ، والترغيب يف كشف الثوب عن رأسه، وحسره 
  عند املطر حىت يصيبه منه

2012ٍد الدمحم نب اسبا عثَندا  حثَندحو ،اِنيلٍَد الْقَطَوخم نب اِلدا خثَندح ،وِري
: حدثَنا يحيى بن صاِلٍح الْوحاِظي، قَاال: محمد بن عبِد اللَِّه بِن الْحكَِم، وأَبو أُميةَ، قَاال

: ر بن محمٍد، عن عطَاِء بِن أَِبي رباٍح، قَالَحدثَنا جعفَ: حدثَنا سلَيمانُ بن ِبالٍل، قَالَ
 ِإذَا كَانَ الْبرد والريح والْغيم عِرف ذَِلك ِفي �كَانَ رسولُ اللَِّه : سِمعت عاِئشةَ، تقُولُ

ذَِلك بذَهو هنع يرس تطَرفَِإذَا م ،ربأَدلَ وأَقْبِهِه، وجوقَالَت ،هنفَقَالَ:  ع ،هأَلْتي : فَسِإن
طَرأَى الْمقُولُ ِإذَا ريِتي ولَى أُملِّطَ عا سذَابكُونَ عأَنْ ي ِشيتاِعيلَ : خمو ِإسا أَبثَندةٌ، حمحر

  .  بن ِبالٍل، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه الترِمِذي، حدثَنا عبد الْعِزيِز اُألويِسي، حدثَنا سلَيمانُ
2013 نب فَرعا جثَندِهالٍل، ح نانُ ببا حثَندح ،ِريصوٍق الْبزرم نب اِهيمرا ِإبثَندح 

 ِبياِلٍك، أَنّ النِن مِس بأَن نع ،اِنينثَاِبٍت الْب نانَ، عملَيطَ�سكَانَ ِإذَا م  جراُء خمِت السر
َألنه حِديثُ : يا رسولَ اللَِّه، لَم صنعت هذَا؟ قَالَ: فَحسر ثَوبه عنه، حتى يِصيبه الْمطَر، فَِقيلَ

  . عهِد ِبربِه
2014لَيس نب فَرعا جثَندفَّانُ، حا عثَندح ،اغَاِنيا الصثَندا  حثَندح ،ا ثَاِبتثَندانَ، حم

 فَحسر � مطَر، فَخرج رسولُ اللَِّه �أَصابنا ونحن مع رسوِل اللَِّه : أَنس بن ماِلٍك، قَالَ
  . عهِد ِبربِهِإنه حِديثُ : يا رسولَ اللَِّه، ِلم صنعت هذَا؟ قَالَ: ثَوبه حتى أَصابه، فَقُلْنا

   
باب بياِن ما يخاف ِمن الريِح ِإذَا هبت، وإجياب التعوذ من شرها، والسؤال من خريها، 

وأن النيب صلى اهللا عليه ! والدليل على أا من عند اهللا، رمبا كانت رمحة، ورمبا كانت نقمة 
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  عنهوسلم كان يتغري لونه عند هبوا، فإذا جاء املطر سرى 
 حدثَنا أَبو ِعمرانَ اِإلمام، حدثَنا مخلَد بن يِزيد، حدثَنا ابن جريٍج، عن عطَاٍء، 2015

ةَ، قَالَتاِئشع نع : ِبيكَانَ الن� ههجو ريغتو ،ربأَدلَ وأَقْبو ،جرخلَ وخِخيلَةً دأَى مِإذَا ر 
لَوتولُ اللَِّه وسفَقَالَ ر ،ةُ ِبذَِلكاِئشع هفَترفَع ،هنع يراُء سمِت السطَرا : �نَ، فَِإذَا أَممو

فَلَما رأَوه عاِرضا مستقِْبلَ أَوِديِتِهم قَالُوا هذَا عاِرض {: أَدِري؟ لَعلَّه كَما قَالَ
   ]. 24ة سورة األحقاف آي[}ممِطرنا

2016 نطَاٍء، عع نٍج، عيرِن جِن ابع ،اججا حثَندِلٍم، حسم نب فوسا يثَندح 
ةَ، قَالَتاِئشع : ِبيكَانَ الن� ،ربأَدلَ وأَقْبو ،جرخلَ وخنَ، دلَوتو ههجو ريغِخيلَةً تأَى مِإذَا ر 

ما يدِريِه، لَعلَّه كَما : فَذَكَرت لَه الَِّذي رأَيت، فَقَالَ: رِت السماُء سري عنه، قَالَتفَِإذَا أَمطَ
ما{: قَالَ قَونِطرمم اِرضذَا عقَالُوا ه ِتِهمِديقِْبلَ أَوتسا ماِرضع هأَوا رسورة األحقاف [}فَلَم

   ]. 24آية 
حدثَنا أَبو عاِصٍم، وحدثَنا الصاغَاِني، حدثَنا : نا ابن الْجنيِد، وأَبو أُميةَ، قَاال حدث2017َ

كَانَ : عثْمانُ بن عمر، ِكالهما عِن ابِن جريٍج، ِبِإسناِدِه نحوه، رواه ابن وهٍب، وقَالَ ِفيِه
اللَّهم ِإني أَسأَلُك خيرها وخير ما ِفيها، وخير ما : ذَا عصفَِت الريح، قَالَ ِإ�رسولُ اللَِّه 

ِمثْلَه ذَكَر ِبِه، ثُم ِسلَتا أُرم رشا، وا ِفيهم رشا وهرش ِمن وذُ ِبكأَعِبِه، و ِسلَتأُر .  
2018بع نب سونا ينرباِرِث، أَنَّ  أَخالْح نو برما عنربٍب، أَخهو نا ابنربلَى، أَخِد اَألع

ا قَالَتهةَ، أَناِئشع ناٍر، عسِن يانَ بملَيس نع ،ثَهدِر حضا النولَ اللَِّه : أَبسر تأَيا رم� 
  . ِتِهمستجِمعا ضاِحكًا حتى أَرى ِمنه لَهوا

2019قَالَت  :ِهِه، فَقُلْتجِفي و ذَِلك ِرفا عِرحي ا أَومأَى غَيكَانَ ِإذَا رولَ : وسا ري
 ِهكجِفي و ِرفع هتأَيِإذَا رو ،طَركُونَ ِفيِه الْماَء أَنْ يجوا رفَِرح ميا الْغأَوِإذَا ر اساللَِّه، ِإنَّ الن

اِهيالْكَريِح، : فَقَالَ: ةُ، قَالَتِبالر مقَو ذِّبع قَد ،ذَابكُونَ ِفيِه عِني أَنْ ينمؤا يةَ، ماِئشا عي
   ]. 24سورة األحقاف آية [}هذَا عاِرض ممِطرنا{: وقَد رأَى قَوم الْعذَاب، فَقَالُوا

2020دِلٍم، حسم نب فوسا يثَندحٍج، قَالَ ويرِن جِن ابع ،اججا حثَن : ،ادِني ِزيربأَخ
: أَخبرِني ثَاِبت بن قَيٍس، حدثَِني زريق، أَنَّ أَبا هريرةَ، قَالَ: عِن ابِن ِشهاٍب أَنه أَخبره، قَالَ

خطَّاِب رِضي اللَّه عنه حاج، فَاشتدت، فَقَالَ أَخذَِت الناس ِريح ِبطَِريِق مكَّةَ، وعمر بن الْ
لَهوح نِلم رمع : ،ذَِلك ِمن رمع هنأَلَ عِني الَِّذي سلَغئًا، فَبيِه شوا ِإلَيِجعري ؟ فَلَميحا الرم
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فَقُلْت ،هكْترى أَدتاِحلَِتي حر ثَثْتحتفَاس :ا أَِمرييِح، يِن الرع أَلْتس كأَن تِبرأُخ ،ِمِننيؤالْم 
الريح ِمن روِح اللَِّه، تأِْتي ِبالرحمِة، وتأِْتي ِبالْعذَاِب، فَال :  يقُولُ�وِإني سِمعت رسولَ اللَِّه 

ن شرها، حدثَنا عِلي بن سهٍل، ومحمد بن تسبوها، وسلُوا اللَّه ِمن خيِرها، وعوذُوا ِباللَِّه ِم
: أَخبرنا روح، أَخبرنا ابن جريٍج، قَالَ: ِإسماِعيلَ بِن ساِلٍم، وأَبو أُميةَ، وعباس الدوِري، قَالُوا

ِبِإس ،هرباٍب أَخِشه نأَنَّ اب ،ادِني ِزيربأَخاِدِه ِمثْلَهن .  
: حدثَنا حجاج بن محمٍد، قَالَ:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، وأَبو حميٍد، قَالُوا2021

 ِبيِن الناٍس، عبِن عِن اباِهٍد، عجم نكَِم، عِن الْحةُ، عبعِني شربا، :  قَالَ�أَخبِبالص تِصرن
كَت عاد ِبالدبوِر، حدثَنا عباس الدوِري، حدثَنا شبابةَ، وحدثَنا أَبو أُميةَ، حدثَنا محمد وأُهِل

حِن، ومحِد الربع نب اِلدا خثَندانَ، حملَيس نب ِبيعا الرثَندحِر، وضو النأَبةَ ورعرع نو با أَبثَند
  . حدثَنا شعبةُ، عِن الْحكَِم، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه : ِقالبةَ، حدثَنا ِبشر بن عمر، قَالُوا

  ِزيادات ِفي االسِتسقَاِء ما مل خيرجه مسلم رمحه اهللا يف كتابه
 بِن عبِد اللَِّه اَألنصاِري الْمدِني، حدثَنا  حدثَنا أَبو محمِد عبد اللَِّه بن محمِد2022

حدثَِني الزهِري، عن عاِئشةَ ِبنِت سعٍد : ِإبراِهيم بن سعٍد، عن محمِد بِن ِإسحاق، قَالَ
ا دهسا ال ماَء ِفيِه، وسبقَه الْمشِركُونَ  نزلَ واِدي�حدثَته، أَنَّ أَباها حدثَها، أَنّ رسولَ اللَِّه 

، ونجم �ِإلَى الْقُالِب، فَنزلُوا علَيها، وأَصاب الْعطَش الْمسِلِمني، فَشكَوا ِإلَى رسوِل اللَِّه 
اِفِقنينالْم ضعفَقَالَ ب ،فَاقالن :تالس معزا يا كَمِبيكَانَ ن ى لَووسقَى مستا اسِمِه كَمقَى ِلقَوس

 ِبيالن لَغَ ذَِلكِمِه، فَبقَالَ: ، فَقَالَ�ِلقَوِه، ويدطَ يسب ثُم كُمقَيسأَنْ ي كُمبى رسا؟ عقَالُوه أَو :
جا تمِطرنا ِمنه رذَاذًا قَطْقَطًا سجال اللَّهم جلِّلْنا سحابا كَِثيفًا قَِصيفًا دلُوقًا حلَوقًا ضحوكًا ِزبِر

بعاقًا يا ذَا الْجالِل واِإلكْراِم، فَما رد يديِه ِمن دعاِئِه حتى أَظَلَّتنا السحابةُ الَِّتي وصفْت، تتلَونُ 
 ثُم أُمِطرنا كَالْغروِب الَِّتي سأَلَها  ِمن ِصفَاِت السحاِب،�ِفي كُلِّ ِصفٍَة وصف رسولُ اللَِّه 

  . ، فَأَفْعم السيلُ الْواِدي، فَشِرب الناس ِمن الْواِدي وارتووا�رسولُ اللَِّه 
2023نا السثَندكَّةَ، حِبم اِنيرِد اللَِّه الطِّهيبو عاٍد أَبمح نب دمحا مثَندح  نلُ بهس ِدي

عبِد الرحمِن، حدثَنا عبد اللَِّه بن عبِد اللَِّه الْمدِني، عِن ابِن حرملَةَ، عن سِعيِد بِن الْمسيِب، 
 اسِقنا، فَقَالَ أَبو اللَّهم: ، فَقَالَ�استسقَى رسولُ اللَِّه : عن أَِبي لُبابةَ بِن عبِد الْمنِذِر، قَالَ

اللَّهم اسِقنا حتى يقُوم أَبو لُبابةَ : �يا رسولَ اللَِّه، ِإنَّ التمر ِفي الْمراِبِد، فَقَالَ النِبي : لُبابةَ
ى تقُوم عريانا فَتسد ثَعلَب ِإنها لَن تقِْلع حت: ، فَقَالُوا!عريانا فَيسد ثَعلَب ِمربِدِه ِبِإزاِرِه 
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  . ، فَفَعلَ، فَاستهلَِّت السماُء�مربِدك ِبِإزاِرك كَما قَالَ رسولُ اللَِّه 
حدثَنا :  حدثَِني أَبو اَألحوِص قَاِضي عكْبرا، ومحمد بن يحيى النيسابوِري، قَاال2024

نسِن الْحِن ابِن أَِبي ثَاِبٍت، عِبيِب بح نع ،نيصا حثَندح ،ِريسِإد نا ابثَندِبيِع، حالر نب 
يا رسولَ اللَِّه، لَقَد ِجئْتك ِمن ِعنِد قَوٍم ما : ، فَقَالَ�جاَء أَعراِبي ِإلَى النِبي : عباٍس، قَالَ
ر ملَه دوزتقَالَي ثُم ،اللَّه ِمدفَح ،ربالِْمن ِعدلٌ، فَصفَح ملَه ِطرخال يثًا : اٍع، وا غَيِقناس ماللَّه

مِغيثًا مِريعا مِريئًا طَبقًا غَدقًا عاِجال غَير راِئٍث، ثُم نزلَ فَما يأِْتيِه أَحد ِمن وجٍه ِمن الْوجوِه، 
  . قَد أُحِيينا: لَِإال قَا

سِمعت محمد بن :  حدثَنا أَبو اَألزهِر، حدثَنا وهب بن جِريٍر، حدثَنا أَِبي، قَال2025َ
ِه، عن ِإسحاق يحدثُ، عن يعقُوب بن عتبةَ، عن جبيِر بِن محمِد بِن جبيِر بِن مطِْعٍم، عن أَِبي

يا رسولَ اللَِّه، جِهدِت اَألنفُس، وجاع الِْعيالُ، : ، فَقَالَ�جاَء أَعراِبي ِإلَى النِبي : جدِه، قَالَ
 النِبي وهلَكَِت اَألموالُ، فَاستسِق لَنا ربك، فَِإنا نستشِفع ِباللَِّه علَيك، وِبك علَى اللَِّه، فَقَالَ

فَما زالَ يسبح حتى عِرف ذَِلك ِفي وجوِه أَصحاِبِه، ثُم ! سبحانَ اللَِّه، سبحانَ اللَِّه : �
ويحك، أَتدِري ما اللَّه؟ ِإنَّ شأْنه أَعظَم ِمن ذَاك، ِإنه ال يستشفَع ِبِه علَى أَحٍد، ِإنه : قَالَ

لَفَوق سماواِتِه علَى عرِشِه، وِإنه علَيِه لَهكَذَا وأَشار وهب ِبيِدِه ِمثْلَ الْقُبِة علَيِه، وأَشار أَبو 
  . اَألزهِر أَيضا ِإنه لَيِئطُّ ِبِه أَِطيطَ الرحِل ِبالراِكِب

2026اِصٍم اَألصع نب ديا أُسثَندح  قُوبعا يثَندح ،اِهيمرِإب نب اِمرا عثَندح ،اِنيهب
أَظَلَّتنا : الْقُمي، عن جعفٍَر وهو ابن أَِبي الْمِغريِة، عن سِعيِد بِن جبيٍر، عِن ابِن عباٍس، قَالَ

 ِبيالن جرا، فَخِفيه عطْمن نحنةٌ وابحقَالَ�سو  : وقسي ها ِإنِبه وقسالَِّذي ي لَكِني الْمربأَخ
ضرع السماِء، فَقَِدم علَينا قَوم فَأَخبرونا أَنهم مِطروا ِفي ذَِلك : ِبها ِإلَى واٍد ِبالْيمِن يقَالُ لَها

  . الْيوِم
2027ِجسالس داوو دثَِني أَبدح  نب اِلدا خثَندح ،ِليِعيٍد اَأليس نونُ بارا هثَندح ،اِنيت

 نأَِبيِه، ع نةَ، عورِن عاِم بِهش نع ،ِزيدِن يب سوني نوٍر، عربم نب ثَِني الْقَاِسمداٍر، حِنز
ةَ، قَالَتاِئشوِل اللَّ: عسِإلَى ر اسكَى النِفي �ِه ش لَه عضٍر فَوبِبِمن رطَِر، فَأَموطَ الْمقُح 

 ِحني بدا �فَخرج رسولُ اللَِّه : الْمصلَّى، ووعد الناس يوما يخرجونَ ِفيِه، قَالَت عاِئشةُ
ثُم ،اللَّه ِمدحو رِر، فَكَببلَى الِْمنع دِس، فَقَعمالش اِجبقَالَح  : بدج متكَوش كُمِإن

ِدياِركُم، واسِتئْخار الْمطَِر عن ِإباِن زماِنِه عنكُم، وقَد أَمركُم اللَّه أَنْ تدعوه، ووعدكُم أَنْ 
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يِن، ال ِإلَه ِإال اللَّه يفْعلُ ما يِريد، الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني، ماِلِك يوِم الد: يستِجيب لَكُم، قَالَ
اللَّهم ال ِإلَه ِإال أَنت الْغِني ونحن الْفُقَراُء، أَنِزلْ علَينا الْغيثَ، واجعلْ ما أَنزلَت لَنا قُوةً وبالغًا 

ِع حتى بانَ بياض ِإبطَيِه، ثُم حولَ ِإلَى الناِس ظَهره ِإلَى ِحٍني، ثُم رفَع يديِه فَلَم يزلْ ِفي الرفْ
وحولَ ِرداَءه وهو راِفع يديِه، ثُم أَقْبلَ علَى الناِس، ونزلَ فَصلَّى ركْعتيِن، فَأَنشأَ اللَّه سحابا 

ذِْن اللَِّه، فَلَم يأِْت ِبسجدٍة حتى سالَِت السيولُ، فَلَما رأَى فَرعدت وأَبرقَت، ثُم أَمطَرت ِبِإ
أَشهد أَنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَِدير، : سرعتهم ِإلَى الِْكن ضِحك حتى بدت نواِجذُه، قَالَ

ولُهسراللَِّه و دبي عأَنو .  
بو يوسف الْفَاِرِسي، حدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه اَألنصاِري، حدثَِني أَِبي،  حدثَنا أ2028َ

كَانَ عمر رِضي اللَّه عنه ِإذَا قَحطُوا خرج فَاستسقَى، : عن ثُمامةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ
، �اللَّهم ِإنا كُنا ِإذَا قَحطْنا نتوسلُ ِإلَيك ِبنِبينا : ي اللَّه عنه، فَقَالَوأَخرج معه الْعباس رِض

  . فَيسقَونَ :  فَاسِقنا، قَالَ�وِإنا نتوسلُ ِإلَيك ِبعم نِبينا 
دت ِفي ِكتاِب عمِرو بِن الْحاِرِث، وج:  حدثَنا محمد بن عوٍف الِْحمِصي، قَال2029َ

 ِدييبِن الزاِلٍم، عِن سِد اللَِّه ببع نقَال26َعن25ع ،ِريهالز : نِميٍم، عت نب ادبِني عربأَخ
طَافَه اَأليمن علَى عاِتِقِه  خرج يوما فَاستسقَى، فَحولَ ِإزاره، فَجعلَ ِع�أَنّ رسولَ اللَِّه : عمِه

ا اللَّهعد ِن، ثُمماِتِقِه اَأليلَى عع رساَألي لَ ِعطَافَهعجِر، وساَألي .  
 حدثَنا عمار بن رجاٍء، حدثَنا وهب بن جِريٍر، حدثَنا أَِبي، عِن النعماِن بِن 2030

ِن الزاِشٍد، عةَ، قَالَرريرأَِبي ه نِن، عمحِد الربِن عِد بيمح نع ،ِريولُ اللَِّه : هسر جرخ� 
 ههجلَ ووحو ،ا اللَّهعدا ونطَبخ ٍة، ثُمال ِإقَامِن، ِبال أَذَاٍن ويتكْعا رلَّى ِبنقَى، فَصستا فَاسموي

  . راِفعا يديِه، ثُم قَلَب ِرداَءه، فَجعلَ اَأليمن علَى اَأليسِر، واَأليسر علَى اَأليمِننحو الِْقبلَِة 
2031 ديوا سثَندح ،ِريسِإد نب اقحا ِإسثَندح ،ِرييمٍد النيو زةَ أَببش نب رما عثَندح 

:  كَانَ ِإذَا استسقَى، قَالَ�تادةَ، عِن الْحسِن، عن سمرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه أَبو حاِتٍم، عن قَ
  . اللَّهم أَنِزلْ علَى أَرِضنا ِزينتها وسكَنها

بن رِبيعةَ بِن  حدثَنا بكْر بن سهٍل، حدثَنا عبد اللَِّه بن يوسف، حدثَنا ِإسماِعيلُ 2032
ِهشاِم بِن ِإسحاق ِمن بِني عاِمِر بِن لُؤي الْمِديِني، أَنه سِمع جده ِهشام بن ِإسحاق يحدثُ، 

: لَى ابِن عباٍس، قَالَعن أَِبيِه ِإسحاق بِن عبِد اللَِّه، أَنَّ الْوِليد بن عتبةَ أَِمري الْمِدينِة أَرسلَه ِإ
 ِفي االسِتسقَاِء يوم استقَى ِبالناِس؟ قَالَ �حدثَنا ابن أَِخي، سلْه كَيف صنع رسولُ اللَِّه 
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اقحِإس :اٍس، فَقُلْتبِن علَى ابع لْتخولُ اللَِّه : فَدسر عنص فاِس، كَيبا الْعا أَبِفي �ي 
 متخشعا متبذِّال، يصنع ِفيِه �نعم، خرج رسولُ اللَِّه : االسِتسقَاِء يوم استسقَى ِبالناِس؟ قَالَ

  . كَما يصنع ِفي الِْفطِْر واَألضحى
2033ر ناللَِّه ب دبا عثَندٍل، حبنِن حب اقحِإس نلُ ببنا حثَندانُ  حرا ِعمنرباٍء، أَخج

أَصاب أَهلَ الْمِدينِة قَحطٌ ومجاعةٌ شِديدةٌ، فَقَام : الْقَطَّانُ، عِن الْحسِن، عِن أَنٍس، قَالَ
الُ، يا رسولَ اللَِّه، هلَكَِت اَألمو:  يخطُب يوم الْجمعِة، فَقَام ناس، فَقَالُوا�رسولُ اللَِّه 

سا، قَالَ أَننِقيسأَنْ ي اللَّه عاد ،طَرطَ الْمقَحو ،رعغَال السا، وفُِسنلَى أَنع الكا الْهِشينخا : وفَم
اب فَمد يده فَدعا، فَواللَِّه ما ضم ِإلَيِه حتى رأَيت السح: أَرى ِفي السماِء ِمن بيضاَء، قَالَ

ثُم سالَت سبعةَ أَياٍم، حتى واللَِّه ِإنَّ الرجلَ : ينشأُ ِمن هاهنا وهاهنا، وصارت ركَاما، قَالَ
طَبخى، ورةُ اُألخعمِت الْجا كَانطَِر، فَلَمِة الْمِشد ِلِه ِمنِإلَى أَه ِجعرأَنْ ي هِهملَي ابالش 

 ِبيِجِد، فَقَالُوا�النسالْم ِمن اسن فَقَام ، : ،قِت الطُّرقَطَعانو ،وتيِت الْبمدهولَ اللَِّه، تسا ري
وال حوالَينا : فَرفَع يده، فَقَالَ:  يبتِسم، قَالَ�فَرأَيت رسولَ اللَِّه : فَادع اللَّه أَنْ يحِبسها، قَالَ

سا، قَالَ أَننلَيع : قَِطعني ابحالس تأَيى رتح هدي ضا قَباللَِّه ماَء، فَورضخ ا ِمنى ِفيها أَرمو
  . ِمن هاهنا وهاهنا عِن الْمِدينِة، فَأَصبحت وِإنَّ ما حولَها بحورا

2034خ نانُ بثْما عثَندِليِد، قَالَ حالْو نةُ بِقيا بثَندةَ، حبتع نب ِليدثَِني الْوداذَ، حزر :
 �أَنّ رسولَ اللَِّه : حدثَِني حميد الطَِّويلُ، عن أَنِس بِن ماِلٍك: حدثَِني محمد بن راِشٍد، قَالَ
  . سِتسقَاِءرفَع يديِه يوم الْجمعِة ِفي اال

 حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، حدثَنا محمد بن عبيٍد، حدثَنا ِمسعر، عن يِزيد الْفَِقِري، 2035
نا غَيثًا اللَّهم اسِق: قُولُوا: � هواِزنُ، فَقَالَ النِبي �أَتِت النِبي : عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَ

ِهملَيع قَتفَأَطْب ،ارض را غَياِفعآِجٍل، ن راِجال غَيا عِريعِغيثًا مم .  
 حدثَِني أَبو حفٍْص عمرو بن عثْمانَ بِن الْعباِس بِن الْوِليِد الْهجيِمي ِبقَيساِريةَ، 2036

حدثَِني موسى بن ِعيسى الْمدِني، عِن الْمسيِب بِن شِريٍك، : ٍد، قَالَحدثَنا عبد اللَِّه بن راِش
 �خرجنا مع رسوِل اللَِّه : عن جعفَِر بِن عمِرو بِن حريٍث، عن أَِبيِه، عن جدِه، قَالَ

ِرد قَلَب ِن، ثُميتكْعا رلَّى ِبنِقي، فَصستسِه، فَقَالَييدي فَعرو ،ا، : اَءهالُنِجب تاحض ماللَّه
واغْبرت أَرضنا، وهامت دوابنا، معِطي الْخيراِت ِمن أَماِكِنها، ومنِزلَ الرحمِة ِمن معاِدِنها، 

ِث، أَنت الْمستغفَر الْغفَّار، فَنستغِفرك ِللْحاماِت ومجِري الْبركَاِت علَى أَهِلها ِبالْغيِث الْمِغي
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ِمن ذُنوِبنا، ونتوب ِإلَيك ِمن عوام خطَايانا، اللَّهم فَأَرِسِل السماَء علَينا ِمدرارا، واِصلْ 
 ويعود علَينا غَيثًا مِغيثًا عاما طَبقًا مجلِّال غَدقًا ِبالْغيِث واِكفًا ِمن تحِت عرِشك حيثُ ينفَعنا

  . خِصيبا راِيعا ممِرع النباِت
 حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، حدثَنا عثْمانُ بن عمر، أَخبرنا ِإسراِئيلُ، عِن الِْمقْداِم 2037

 كَانَ ِإذَا رأَى سحابا ِإنْ كَانَ ِفي صالٍة �ِبيِه، عن عاِئشةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه بِن شريٍح، عن أَ
  . سيبا ناِفعا: تركَها، وقَام يدعو حتى يتجلَّى أَو تمِطر، ويقُولُ

 بن محمِد ابِن عاِئشةَ، حدثَنا حفْص  حدثَنا عثْمانُ بن خرزاذَ، حدثَنا عبيد اللَِّه2038
بن النضِر السلَِمي، حدثَنا عاِمر بن خاِرجةَ بِن سعٍد، عن جدِه سعٍد، أَنَّ قَوما شكَوا ِإلَى 

يا رب، يا رب، :  قُولُوااجثُوا علَى الركَِب، ثُم: فَقَالَ:  قَحطَ الْمطَِر، قَالَ�رسوِل اللَِّه 
  .فَفَعلُوا، فَسقُوا حتى أَحبوا أَنْ يكُف عنهم: قَالَ

  
  

  مبتدأُ ِكتاِب الْجمعِة
  والتشِديد ِفي ترِك حضوِرها، 

  والدليل على أا مفروضة وحضورها حتم
 الصومِعي، حدثَنا أَحمد بن يونس، حدثَنا زهير،  حدثَنا محمد بن أَِبي خاِلٍد2039

لَقَد هممت أَنْ آمر : �قَالَ النِبي : عن أَِبي ِإسحاق، عن أَِبي اَألحوِص، عن عبِد اللَِّه، قَالَ
  . فُونَ عِن الْجمعِة بيوتهمرجال يصلِّي ِبالناِس، ثُم أُحرق علَى قَوٍم يتخلَّ

 رواه عبد الرزاِق، عن معمٍر، عن أَِبي ِإسحاق، عن أَِبي اَألحوِص، عِن ابِن 2040
 لَقَد هممت أَنْ آمر رجال يصلِّي ِبالناِس، ثُم أَنطَِلق: �قَالَ رسولُ اللَِّه : مسعوٍد، قَالَ

 ،ِقيشمِث الدعِن اَألشِن بمحِد الربع نب دمحا مثَندةَ، حعمونَ الْجدهشٍم ال يلَى قَوع قرفَأُح
معاِويةُ حدثَنا أَبو توبةَ الرِبيع بن ناِفٍع، حدثَنا : ويوسف بن مسِلٍم، وأَبو حاِتٍم الراِزي، قَالُوا

 هاَء أَنِن ِمينكَِم بِن الْحالٍم، عِه أَِبي سدج نع ،هربأَخ هالٍم أَنِن سِد بيأَِخيِه ز نالٍم، عس نب
 ِبيا النِمعا سمهأَن ،ثَاهدةَ حريرا هأَبو ،رمع ناللَِّه ب دبأَنَّ ع ،ثَهدفَذَكَ�ح ،ِمثْلَه ر .  

:  حدثَنا أَبو الْجماِهِر محمد بن عبِد الرحمِن الِْحمِصي، ومحمد بن حيويِه، قَاال2041
ز اَألعرِج أَخبرنا أَبو الزناِد، عن عبِد الرحمِن بِن هرم: حدثَنا أَبو الْيماِن، أَخبرنا شعيب، قَالَ
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نحن :  يقُولُ�ِإنه سِمع رسولَ اللَِّه : مولَى بِني رِبيعةَ حدثَه، أَنه سِمع أَبا هريرةَ، يقُولُ
ِمن اهأُوِتينا، وِلنقَب ِمن ابوا الِْكتأُوت مهأَن ديِة، بامالِْقي مواِبقُونَ يونَ السذَا اآلِخره ثُم ،ِدِهمعب 
عبا ِفيِه تلَن اسفَالن ،ا اللَّهاندلَفُوا ِفيِه، فَهتفَاخ ِهملَيع الَِّذي فُِرض ِهمموا، : يغَد ودهالْي

  . والنصارى بعد غٍَد
2042دحٍب، وهو نا ابثَندانَ، حملَيس نب ِبيعا الرثَندٍب،  حهو نا ابنربأَخ ،سونا يثَن

: �قَالَ رسولُ اللَِّه : حدثَِني ماِلك، عن أَِبي الزناِد، عِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ: قَالَ
الِْكتاب ِمن قَبِل، وأُوِتيناه ِمن نحن اآلِخرونَ اَألولُونَ الساِبقُونَ يوم الِْقيامِة، بيد أَنهم أُوتوا 

 ،عبا ِفيِه تلَن اسفَالن ،لَه ا اللَّهاندلَفُوا ِفيِه، فَهتفَاخ ِهملَيع الَِّذي فُِرض مهموذَا يه ،ِدِهمعب
  . الْيهود غَدا، والنصارى بعد غٍَد

2043وسي نب دما أَحثَنداِم  حمه نع ،رمعا منرباِق، أَخزالر دبا عثَندح ،لَِميالس ف
نحن اآلِخرونَ :  قَالَ�هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ، عن محمٍد رسوِل اللَِّه : بِن منبٍه، قَالَ

 مهأَن ديِة، بامالِْقي مواِبقُونَ يالس مهموذَا يفَه ،ِدِهمعب ِمن اهأُوِتينا، وِلنقَب ِمن ابوا الِْكتأُوت
 دعى بارصالنا، وغَد ودهالْيو ،عبا ِفيِه تلَن مفَه ،ا اللَّهاندلَفُوا ِفيِه، فَهتفَاخ ِهملَيع الَِّذي فُِرض

  . غٍَد
2044اغَاِنيا الصثَندِج، قَالُوا حالْفَر نب دمحمةَ، ويو أُمأَبو ، : نب دما أَحثَندح

نحن : �قَالَ النِبي : ِإسحاق، حدثَنا وهيب، عِن ابِن طَاوٍس، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
يِة، بامالِْقي مواِبقُونَ يونَ الساآلِخر ،ِدِهمعب ِمن اهأُوِتينا، وِلنقَب ِمن ابوا الِْكتٍة أُوتكُلُّ أُم د

  . فَهذَا الْيوم الَِّذي اختلَفُوا ِفيِه، فَهدانا اللَّه لَه، فَغدا ِللْيهود، وبعد الْغِد النصارى
 كُلِّ مسِلٍم أَنْ يغتِسلَ ِفي كُلِّ سبعِة أَياٍم، حق اللَِّه علَى: وسكَت، وقَالَ:  قَال2045َ

هدسجو هأْسِسلَ رغيو .  
 حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ، حدثَنا الْحميِدي، حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، حدثَنا أَبو 2046

رأَِبي ه نِج، عرِن اَألعاِد، عنةَ، قَالَالزرولُ اللَِّه : يسقَالَ ر� : دياِبقُونَ، بونَ الساآلِخر نحن
أَنهم أُوتوا الِْكتاب ِمن قَبِلنا، وأُوِتيناه ِمن بعِدِهم، فَهذَا الْيوم اختلَفُوا ِفيِه، يعِني يوم الْجمعِة، 

اسفَالن ،لَه ا اللَّهاندا فَهثَنداِعيلَ، حمو ِإسا أَبثَندغٍَد، ح دعى بارصالنا، وغَد ودهالْي ،عبِفيِه ت 
 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نأَِبيِه، ع نٍس، عطَاو نا ابثَندانُ، حفْيا سثَندح ،ِدييمالْح� ،ِمثْلَه ،

  . ِمن أَجِلِهم: د أَنهم تفِْسريهابي: ِإال أَنه قَالَ
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2047 نِش، عمِن اَألعانُ، عبيا شنربى، أَخوسم نِد اللَِّه ببو عا أَبثَندةَ، حيو أُما أَبثَندح 
لُونَ يوم الِْقيامِة، نحن نحن اآلِخرونَ اَألو: �أَِبي صاِلٍح، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ رسولُ اللَِّه 

 ا اللَّهاندفَه ،ِدِهمعب ِمن اهأُوِتينا، وِلنقَب ِمن ابوا الِْكتأُوت مهأَن ديب ذَِلكوال، وخاِس دلُ النأَو
فَهدانا اللَّه لَه، فَالْيوم لَنا، وغَدا ِلما اختلَفُوا ِفيِه ِمن الْحق، فَهذَا يومهم الَِّذي اختلَفُوا ِفيِه، 
  . ِللْيهوِد، وبعد غٍَد ِللنصارى، رواه ابن جِريٍر، عِن اَألعمِش

2048 ،اِنيفَهِعيٍد اَألصس نب دمحا مثَندح ،ِبيرِن الْحسالْح نب اقحثَِني ِإسدحو 
ا مثَندح نعةَ، وريرأَِبي ه ناِزٍم، عأَِبي ح نع ،ِعيجاِلٍك اَألشأَِبي م نٍل، عيفُض نب دمح

أَضلَّ اللَّه عِن الْجمعِة من كَانَ قَبلَنا، : �قَالَ رسولُ اللَِّه : ِربِعي بِن ِحراٍش، عن حذَيفَةَ، قَاال
وِد يهِة، فَكَانَ ِللْيعمِم الْجوا ِلياندا فَهِبن اَء اللَّهِد، فَجاَألح موى يارصكَانَ ِللنِت، وبالس مو

فَجعلَ الْجمعةَ والسبت واَألحد، وكَذَِلك هم تبع لَنا يوم الِْقيامِة، نحن اآلِخرونَ ِمن أَهِل 
اَألوا، وينالد ِزيدِن يى بوسم نب دمحا مثَندالِئِق، حلَ الْخقَب ملَه قِْضيِة الْمامالِْقي مولُونَ ي

 نع ،ِعيجاِلٍك اَألشو ما أَبثَندٍل، حيفُض نب دمحا مثَندح ،فَاِعياٍم الرو ِهشا أَبثَندلُ، حواَألح
، �قَالَ رسولُ اللَِّه : ٍم، عن أَِبي هريرةَ، وعن ِربِعي بِن ِحراٍش، عن حذَيفَةَ، قَاالأَِبي حاِز

  . الْمقِْضي لَهم علَى الْخالِئِق: ِمثْلَه، ِإال أَنه قَالَ
   

  يهاباب بياِن فَضِل الْجمعِة والترِغيِب ِفي الدعاِء والصالِة ِف
 حدثَنا محمد بن حيويِه، أَخبرنا أَبو الْيماِن، حدثَنا شعيب، أَخبرنا أَبو الزناِد، 2049

خير يوٍم طَلَعت علَيِه الشمس : �عن عبِد الرحمِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ رسولُ اللَِّه 
  . ِفيِه خِلق آدم، وِفيِه أُخِرج ِمن الْجنِة، وِفيِه أُِعيد ِفيها: يوم الْجمعِة
 حدثَنا أَبو بكٍْر محمد بن ِزياٍد الِْعجِلي، حدثَنا خاِلد بن مخلٍَد، حدثَنا الْمِغريةُ 2050

:  قَالَ�ي، عن أَِبي الزناِد، عِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ النِبي بن عبِد الرحمِن الِْحزاِم
ِفيِه خِلق آدم، وِفيِه أُدِخلَ الْجنةَ، وِفيِه أُخِرج : خير يوٍم طَلَعت علَيِه الشمس يوم الْجمعِة

  . ال ِفي يوِم الْجمعِةِمنها، وال تقُوم الساعةُ ِإ
 حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ، حدثَنا الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن أَِبي الزناِد، عِن 2051

ها عبد ِفيِه ساعةٌ ال يواِفقُ:  ذَكَر الْجمعةَ، فَقَالَ�اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
  . مسِلم وهو قَاِئم يصلِّي يسأَلُ اللَّه شيئًا ِإال أَعطَاه ِإياه، فَأَشار ِبيِدِه يقَلِّلُها
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2052 ،سونا يثَندحاِلٍك، وم نِني ععي ،ِبينا الْقَعثَنداِعيلَ، حمِإس نب دمحا مثَندح 
ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكًا حدثَه، عن يِزيد بِن عبِد اللَِّه بِن أُسامةَ بِن الْهاِد، عن محمِد بِن أَخبرنا 

قَالَ رسولُ اللَِّه : ِإبراِهيم بِن الْحاِرِث، عن أَِبي سلَمةَ بِن عبِد الرحمِن، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
� :يِةخعمالْج موي سمِفيِه الش تٍم طَلَعوي ِه، : رلَيع ِفيِه ِتيبِبطَ، وِفيِه أُهو ،مآد ِلقِفيِه خ

 ِبحصثُ تيح ِة، ِمنعمالْج موةٌ يِصيخم ٍة ِإال ِهيابد ا ِمنمةُ، واعالس قُومِفيِه تو ،اتِفيِه مو
طْلُعى تتح ِلمسم دبا عاِدفُهصةٌ ال ياعا سِفيهو ،ساِإلنو ِة، ِإال الِْجناعالس فَقًا ِمنش سمالش 

اهِإي طَاهئًا ِإال أَعيش أَلُ اللَّهسلِّي يصي وهو .  
2053 نب ِليدا الْوثَندح ،ِليمٍل الرهس نب ِليا عثَندح  ،ميرأَِبي م نب ِزيدا يثَنداٍم، حِهش

بينا أَنا راِئح ِإلَى الْمسِجِد ماِشيا ِإذْ لَِحقَِني عبايةُ بن راِفٍع اَألنصاِري راِكبا، فَسلَّم علَي، : قَالَ
قَالَ : ِمعت أَبا عبٍس اَألنصاِري، يقُولُأَبِشر، فَِإنَّ خطَاك هِذِه ِفي سِبيِل اللَِّه، س: ثُم قَالَ

  . مِن اغْبرت قَدماه ِفي سِبيِل اللَِّه فَهما حرام علَى الناِر: �رسولُ اللَِّه 
   

دعو فيها باب ِذكِْر الْخبِر الْمبيِن أَنَّ ِفي الْجمعِة ساعةً خِفيفَةً ال يواِفقُها مصلي قائما ي
إال استجيب له، والدليل على أا ليست بعد العصر يف الساعة اليت ال يصلي فيها، وبيان 

  وقتها
 حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ، حدثَنا الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن أَِبي الزناِد، عِن اَألعرِج، 2054

ِفيِه ساعةٌ ال يواِفقُها عبد مسِلم وهو :  ذَكَر الْجمعةَ فَقَالَ� عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه
  . قَاِئم يصلِّي يسأَلُ اللَّه شيئًا ِإال أَعطَاه ِإياه، وأَشار ِبيِدِه يقَلِّلُها

لُ بن علَيةَ، عن أَيوب، عن محمٍد،  حدثَنا أَبو عِلي الزعفَراِني، حدثَنا ِإسماِعي2055
ِإنَّ ِفي الْجمعِة لَساعةً ال يواِفقُها رجلٌ مسِلم قَاِئم : �قَالَ أَبو الْقَاِسِم : عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

ِدِه هقَالَ ِبيو ،اهِإي طَاها ِإال أَعريخ أَلُ اللَّهسلِّي يصايا: كَذَا، قُلْنقَلِّلُهي ا أَوهدهزي .  
 حدثَنا سِعيد بن مسعوٍد الْمروِزي، حدثَنا النضر بن شميٍل، حدثَنا ابن عوٍن، 2056

معِة لَساعةً وقَبض ِبيِدِه ِإنَّ ِفي الْج: �قَالَ أَبو الْقَاِسِم : عِن ابِن ِسِريين، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
اهِإي طَاها ِإال أَعريخ أَلُ اللَّهسلِّي يصي قَاِئم ِلمسلٌ مجا راِفقُهوا، ال يقَلِّلُها، يهدهزى ينمالْي .  

نا عمار بن رجاٍء، حدثَنا  حدثَنا سعدانُ بن يِزيد، حدثَنا ِإسحاق اَألزرق، وحدث2057َ
ِفي الْجمعِة ساعةٌ، : �قَالَ أَبوالْقَاِسِم : حدثَنا ابن عوٍن، ِبِإسناِدِه، قَالَ: يِزيد بن هارونَ، قَاال
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  . لُ اللَّه خيرا ِإال أَعطَاه اللَّه ِإياهثُم قَالَ ِبيِدِه يزهدها، ال يواِفقُها عبد مسِلم قَاِئم يصلِّي يسأَ
2058 نا ابثَندح ،وسسِبطَر قرٍد اَألزمحم نب اججا حثَندح ،اِزياِتٍم الرو حا أَبثَندح 

قَالَ ِلي : موسى اَألشعِري قَالَوهٍب، عن مخرمةَ بِن بكَيٍر، عن أَِبيِه، عن أَِبي بردةَ بِن أَِبي 
رمع ناللَِّه ب دبوِل اللَِّه : عسر نثُ عدحي اكأَب تِمعِة؟ قَالَ�أَسعمِة الْجاعأِْن سِفي ش  :

قُولُ: قُلْتي هتِمعس ،معولَ اللَِّه : نسر تِمعقُولُ�سِل:  يجأَنْ ي نيا بم وِإلَى أَنْ ه اماِإلم س
تقْضى الصالةُ، حدثَنا أَبو عبيِد اللَِّه، حدثَنا عمي، أَخبرِني ميمونُ بن يحيى، عن مخرمةَ، 

  . ِإسناِدِه ِمثْلَهثُم حدثَِنيِه مخرمةُ بن بكَيٍر، عن أَِبيِه، ِب: فَذَكَر الْحِديثَ ِبِمثِْلِه، قَالَ عمي
   

  باب بياِن السورِة الَِّتي تقْرأُ يوم الْجمعِة ِفي صالِة الْفَجِر
 حدثَنا ابن أَِبي رجاٍء، حدثَنا وِكيع، وحدثَنا محمد بن ِإسحاق بِن ستويِه، 2059

حدثَنا سفْيانُ، عن سعِد بِن ِإبراِهيم، عن عبِد الرحمِن بِن : فْظُ لَه، قَاالحدثَنا الِْفرياِبي، واللَّ
امل تنِزيلُ، و :  يقْرأُ يوم الْجمعِة ِفي صالِة الْغداِة�كَانَ النِبي : هرمز، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

   . هلْ أَتى علَى اِإلنساِن
 حدثَنا ابن الْجنيِد الدقَّاق، حدثَنا أَبو زيٍد الْهرِوي، وحدثَنا أَبو داود، حدثَنا 2060

حدثَنا شعبةُ، عن مخوِل بِن راِشٍد، عن مسِلٍم الْبِطِني، عن سِعيِد : مسدد، حدثَنا يحيى، قَاال
اٍس، قَالَببِن عِن ابٍر، عيبولُ اللَِّه : ِن جسِة�كَانَ رعمالْج موِر يالِة الْفَجأُ ِفي صقْرِزيلُ :  ينت

السجدةُ، و هلْ أَتي علَى اِإلنساِن، ويقْرأُ ِفي صالِة الْجمعِة ِبسورِة الْجمعِة، وِبسورِة 
اِفِقنينالْم .  

2061 ناِشٍد، عِن رِل بوخم نانُ، عفْيا سثَندح ،ِكيعا وثَنداٍء، حجأَِبي ر نا ابثَندح 
 كَانَ يقْرأُ ِفي الْفَجِر يوم �أَنّ النِبي : مسِلٍم الْبِطِني، عن سِعيِد بِن جبيٍر، عِن ابِن عباٍس

  ....  تنِزيلُ السجدةُ، وهلْ أَتىالْجمعِة امل
 حدثَنا الْجرجاِني يعِني الْحسن بن أَِبي رِبيٍع، حدثَنا عبد الرزاِق، عن معمٍر، عِن 2062

لْجمعِة ِفي صالِة الْفَجِر  يقْرأُ يوم ا�كَانَ النِبي : ابِن طَاوٍس، عن أَِبيِه، عِن ابِن عباٍس، قَالَ
  . ب امل تنِزيلُ السجدةَ، وسورةً ِمن الْمفَصِل

   
باب بياِن الْخبِر الَِّذي يوِجب الْغسلَ يوم الْجمعِة علَى كُلِّ محتِلٍم والطيب والسواك، 
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من ال حيضرها، وبيان اخلرب والدليل على أنه على الرجال دون النساء ممن حيضر اجلمعة و
  الذي يوجب الغسل يف كل سبعة أيام مرة واحدة، وليس فيه ذكر اجلمعة

أَخبرِني ماِلك، وغَيره، :  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، حدثَنا ابن وهٍب، قَال2063َ
 � عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، عن رسوِل اللَِّه أن صفوان بن سليم حدثَه، عن عطَاِء بِن يساٍر،

  . الْغسلُ يوم الْجمعِة واِجب علَى كُلِّ محتِلٍم: قَالَ
 حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، أَخبرنا سفْيانُ بن عيينةَ، عن صفْوانَ بِن سلَيٍم، 2064
طَاِء بع نع ِبيلُغُ ِبِه النبِعيٍد، يأَِبي س ناٍر، عسلَى كُلِّ :  قَالَ�ِن يِة ععمالْج مولُ يسالْغ

  . محتِلٍم
2065 نا ابثَنداٍش، حِخر نب اِلدا خثَندح ،ِشيٍد الْقُريبِن عِد بمحم ناللَِّه ب دبا عثَندح 
حٍب، وهٍب، قَالَوهِن وِن ابٍب، عهو نأَِخي اب نا ابثَناِرِث، أَنَّ : دالْح نو برمِني عربأَخ

سِعيد بن أَِبي ِهالٍل، وبكَير بن اَألشج حدثَاه، عن أَِبي بكِْر بِن الْمنكَِدِر، عن عمِرو بِن سلَيٍم 
ع نع ،ِقيرولَ اللَِّه الزسأَِبيِه، أَنّ ر نع ،ِريدِعيٍد الْخِن أَِبي سِن بمحِد الرلُ :  قَالَ�بسالْغ

 ا لَمركَيِه، ِإال أَنَّ بلَيع را قَدالطِّيِب م ِمن سميو ،اكوالسِلٍم، وتحلَى كُلِّ مِة ععمالْج موي
محالر دبع ذْكُرقَالَيٍب: ِن، وهِن وأَِخي اب نقَالَ ابأَِة ورِطيِب الْم ِمن ِطيِب : أَو ِمن لَوو

  . الْمرأَِة
2066 دبا عثَندح ،بيها وثَندح ،ِميرضالْح اقحِإس نب دما أَحثَندةَ، حيو أُما أَبثَندح 

نٍس، عطَاو نةَ، قَالَاللَِّه بريرأَِبي ه نولُ اللَِّه :  أَِبيِه، عسونَ : �قَالَ راآلِخر نحن
حق علَى كُلِّ مسِلٍم أَنْ يغتِسلَ ِفي كُلِّ سبعٍة : ، وذَكَر الْحِديثَ، وقَالَ.........الساِبقُونَ

هدسجو هأْسِسلَ رغيا، ومواٍم يأَي .  
   
ب ِذكِْر الْخبِر الْمبيِن الَِّذي يوِجب الْغسلَ علَى ِمن يأِْتي الْجمعةَ، والدليل على أنه با

  ليس بواجب على من مل يأت
 حدثَنا يوسف بن سلٍْم، حدثَنا حجاج، عِن ابِن جريٍج، عِن ابِن ِشهاٍب، 2067

،لَِميا السثَندحٍج، قَالَويرج نا ابثَنداِق، حزالر دبا عثَندِد :  حبع ناٍب، عِشه نِني ابربأَخ
من جاَء ِمنكُم الْجمعةَ : ، أَنه قَالَ�اللَِّه بِن عبِد اللَِّه بِن عمر، عِن ابِن عمر، عن رسوِل اللَِّه 

  . فَلْيغتِسلْ
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حدثَنا عبد الرزاِق، أَخبرنا معمر، عِن الزهِري، :  حدثَنا السلَِمي، والدبِري، قَاال2068
من جاَء ِمنكُم :  يقُولُ وهو علَى الِْمنبِر�سِمعت رسولَ اللَِّه : عن ساِلٍم، عِن ابِن عمر، قَالَ

  . لْيغتِسلْالْجمعةَ فَ
2069 نب ِبيعا الرثَندحو ،اِعيزِن اَألوع ،ا ِسكِّنيثَندح ،اِنيرالْح اِنيربا الْكُزثَندح 

ميةَ، حدثَنا ابن وهٍب، عن أُسامةَ ابِن زيٍد، وحدثَنا أَبو أُ: سلَيمانَ، وِعيسى بن أَحمد، قَاال
 نب قُوبعا يثَندح ،وِريٍد الدمحم نب اسبا عثَندحو ،بيعا شنرباِن، أَخمو الْيا أَبثَندح

محا منربِليِد، أَخالْو نب اسبا الْعنربأَخاِلٍح، وص نِني أَِبي، عربٍد، أَخعِن سب اِهيمرِإب نب د
سِمعت النِبي : أَخبرِني اَألوزاِعي، كُلُّهم عِن الزهِري، عن ساِلٍم، عن أَِبيِه، قَالَ: شعيٍب، قَالَ

  . من جاَء ِمنكُم الْجمعةَ فَلْيغتِسلْ:  قَالَ وهو علَى الِْمنبِر�
2070ِإس نب دمحا مثَندا  حثَندانُ، حفْيا سثَندح ،ِدييما الْحثَنداِئغُ، حاِعيلَ الصم

 ِبيالن ِمعس هأَِبيِه، أَن ناِلٍم، عس نع ،ِريهِر�الزبلَى الِْمنقُولُ عةَ :  يعمالْج كُماَء ِمنج نم
  . فَلْيغتِسلْ

سحاق الْقَواس، حدثَنا أَبو ِهشاٍم عبد اللَِّه بن نميٍر، حدثَنا  حدثَنا موسى بن ِإ2071
 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نع ،رمع ناللَِّه ب ديبِة :  قَالَ�ععمِإلَى الْج كُمداَء أَحِإذَا ج

  . فَلْيغتِسلْ
2072سونا يثَنداِحٍد،  حو رغَيو ،ثَهداِلكًا حٍب، أَنَّ مهو نا ابنربلَى، أَخِد اَألعبع نب 

 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نِسلْ :  قَالَ�عتغِة فَلْيعمِإلَى الْج كُمداَء أَحِإذَا ج .  
ي، حدثَنا أَبو النعماِن، وحدثَنا الصاِئغُ، حدثَنا عفَّانُ،  حدثَنا أَبو أُميةَ الطَّرسوِس2073

ِإذَا : �قَالَ رسولُ اللَِّه : حدثَنا حماد بن زيٍد، عن أَيوب، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ: قَاال
  . لْجاَء أَحدكُم يوم الْجمعِة فَلْيغتِس

2074 ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نع ،وبأَي ناِب، عهالْو دبا عثَندةَ، حبش نب رما عثَندح 
 ِبيِن النِن �عةُ، عبعا شثَندح ،ِديأَِبي ع نب دمحا مثَندح ،اِنيفَرعالز ِليو عا أَبثَندحو ،

ِإذَا راح أَحدكُم ِإلَى الْجمعِة : ، يقُولُ�سِمعت النِبي : حكَِم، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَالْ
  . فَلْيغتِسلْ

ٍق، حدثَنا محمد بن ساِب:  حدثَنا حماد بن الْحسِن أَبو عبِد اللَِّه، وأَبو أُميةَ، قَاال2075
 ِبيِن النع ،رمِن عِن اباِهٍد، عجماِفٍع، ون نوٍر، عصنم نانَ، عمطَه نب اِهيمرا ِإبثَندح� 
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  . ِإذَا راح أَحدكُم ِإلَى الْجمعِة فَلْيغتِسلْ: قَالَ
النفَيِلي، حدثَنا زهير، عن أَِبي ِإسحاق،  حدثَنا عِلي بن عثْمانَ النفَيِلي، حدثَنا 2076

من أَتى الْجمعةَ فَلْيغتِسلْ، :  يقُولُ علَى الِْمنبِر�سِمعت النِبي : عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
ثَنا حجاج، حدثَنا يونس بن أَِبي حد: حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، وابن أَِبي رجاٍء، قَاال

حدثَنا ِإسراِئيلُ، ِكالهما عن أَِبي : ِإسحاق، وحدثَنا أَبو حاِتٍم الراِزي، حدثَنا أَبو نعيٍم، قَالَ
اهنعِبم ،اقحِإس .  
عاِصم بن يوسف، حدثَنا أَبو ِشهاٍب الْكُوِفي،  حدثَنا جعفَر بن الْهذَيِل، حدثَنا 2077

 ِبيأَلَ النال سجأَنَّ ر ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نِد اهللا، عيبِن عب سوني نِة، �ععمِل الْجغُس نع 
  . اغْتِسلْ: فَقَالَ

2078دح ،قَِريانَ الِْمنرو ِعما أَبثَنداٍر، قَالَ حِدين نب ورصنا مثَنداِصٍم، حو عا أَبثَن :
من أَتى :  يقُولُ�سِمعت النِبي : قَالَ ابن عمر: سأَلْت ناِفعا عن غُسِل يوِم الْجمعِة، قَالَ

  . الْجمعةَ فَلْيغتِسلْ
حدثَنا يِزيد بن هارونَ، أَخبرنا : ميةَ، والْحاِرثُ، قَالُوا حدثَنا الصاغَاِني، وأَبو أ2079ُ

ِإذَا :  يقُولُ علَى الِْمنبِر�سِمعت النِبي : محمد بن ِإسحاق، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
  . رحتم ِإلَى الْجمعِة فَاغْتِسلُوا

2080ثَندا  حثَندحاٍر، وِنز نب اِلدا خثَندح ،ِليِعيٍد اَأليس نونُ بارا هثَنداِتٍم، حو حا أَب
أَبو الشِريِف، حدثَنا خاِلد، عن ِإبراِهيم بِن طَهمانَ، عن مطٍَر الْوراِق، عن ناِفٍع، عِن ابِن 

 ِبيِن النع ،رمِسلْ:  قَالَ�عتغةَ فَلْيعمى الْجأَت نم .  
حدثَِني ضحاك بن :  حدثَنا أَبو عتبةَ الِْحجاِزي، حدثَنا ابن أَِبي فُديٍك، قَال2081َ

كُم يوم الْجمعِة من جاَء ِمن: �قَالَ النِبي : عثْمانَ اَألسِدي، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
  . فَلْيغتِسلْ

2082 ،اِميِذِر الِْحزنالْم نب اِهيمرا ِإبثَندح ،ِجيِن الْفَرب قُوبعي نب دمحثَِني مدح 
مِن عِن اباِفٍع، عن نانَ، عثْمع نةُ بِبيعثَِني ردٍك، حيأَِبي فُد نثَِني ابدح ِبيأَنّ الن ،قَالَ�ر  :

  . ِإذَا ِجئْتم ِإلَى الْجمعِة فَاغْتِسلُوا
2083 نع ،رمع ناللَِّه ب دبا عثَندةَ، حِطيع نب نسا الْحثَندفَّانَ، حع نب نسا الْحثَندح 

  . من جاَء ِإلَى الْجمعِة فَلْيغتِسلْ: �قَالَ النِبي : ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
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حدثَنا أَبو الْمِغريِة، :  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم السلَِمي، ومحمد بن عوٍف، قَاال2084
ِإذَا : �قَالَ النِبي : الَحدثَنا اَألوزاِعي، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَ

  . جاَء أَحدكُم يوم الْجمعِة فَلْيغتِسلْ
 حدثَنا الصاغَاِني، حدثَنا مسِلم، حدثَنا صخر بن جويِريةَ، عن ناِفٍع، عِن ابِن 2085
  .  يوم الْجمعِة فَلْيغتِسلِْإذَا جاَء أَحدكُم: �قَالَ النِبي : عمر، قَالَ
2086 ،اِهيمرِإب ناِعيلُ بمِص ِإسوو اَألحثَِني أَبدح ،ِلمسا مثَندح ،اغَاِنيا الصثَندح 

ا اللَّيثَندلَّى، حعا مثَنداذَانُ، حا شثَندحثُ، وا اللَّيثَندةُ، حبيا قُتثَندِن حِن اباِفٍع، عن نثُ، ع
ِإذَا أَراد أَنْ يأِْتي أَحدكُم الْجمعةَ :  يقُولُ وهو علَى الِْمنبِر�سِمعت النِبي : عمر، قَالَ
  . فَلْيغتِسلْ

2087 نب ا طَلْقثَندح ،ميياِلٍح التِن صلَِف بخ نِد بمحا مثَندح  نب اِلكا مثَنداٍم، حغَن
ِمغوٍل، ومحمد بن عبيِد اللَِّه الْعرزِمي، وحدثَنا أَبو داود الْحراِني، حدثَنا أَبو نعيٍم، حدثَنا 

أَيكُم جاَء ِإلَى الْجمعِة : �قَالَ النِبي : ماِلك بن ِمغوٍل، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
  . فَلْيغتِسلْ

 يقُولُ علَى الِْمنبِر، وأَشار ابن عمر ِبيِدِه �سِمعت النِبي :  قَالَ طَلْق ِفي حِديِثِه2088
  . غتِسلِْإذَا راح أَحدكُم ِإلَى الْجمعِة فَلْي:  يقُولُ�ِإلَى ِمنبِر رسوِل اللَِّه 

:  حدثَنا أَبو زرعةَ الدمشِقي، وأَحمد بن ِإبراِهيم بِن ِهشاٍم الْمالس بدمشق، قَاال2089
سِمعت : حدثَنا عِلي بن عياٍش، حدثَنا شعيب بن أَِبي حمزةَ، عن ناِفٍع، عن ابِن عمر، قَالَ

ِبيقُولُ� النِر يبلَى الِْمنِسلْ:  عتغةَ فَلْيعمى الْجأَت نم .  
حدثَنا أَبو حيوةَ، حدثَنا :  حدثَنا أَبو حميٍد الْعوِهي، وأَبو عتبةَ الِْحمِصي، قَاال2090

 نانُ بثْما عثَندٍن، حوع نا ابثَندحو ،بيعش نع ،بيعا شنرباٍر، أَخِن ِدينِن كَِثِري بِعيِد بس
 ِبيِن النع ،رمِن عِن اباِفٍع، عِسلْ:  قَالَ�نتغِة فَلْيعمِإلَى الْج كُماَء ِمنج نم .  

2091،قَالِنيسالْع دمأَح نى بِعيسانَ، وملَيس نب ِبيعا الرثَندٍب، :  قَاال حهو نا ابثَندح
 ِبيِن النأَِبيِه، ع ناِلٍم، عس نع ،ِريهالزو ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نع ،ِزيدِن يةَ بامأُس نع� :

  . ِمنكُم: من جاَء ِمنكُم ِإلَى الْجمعِة فَلْيغتِسلْ، والرِبيع لَم يقُلْ
2092اٍن، قَاال حيب نِميِد بالْح دبعةَ، وِقيب نب بها وثَندلٌ، حشحثَِني با : دثَندح

 ،رمِن عِن اباِفعٍ ، عن نى، عوسِن مب وبأَي ناِح، عبِن الصى بثَنِن الْمع ،قراَألز اقحِإس
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  . من أَتى الْجمعةَ فَلْيغتِسلْ: ولُ فَوق هذَا الِْمنبِر يقُ�سِمعت النِبي : قَالَ
 حدثَِني أَسلَم بن سهٍل بحشلٌ، حدثَنا عمرو بن مسِلٍم الْواِسِطي، حدثَنا الْفَضلُ 2093

مِلِك، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، عِن النِبي بن عنبسةَ الْواِسِطي، عن عبِد الرحمِن بِن عبِد الْ
  . من أَتى الْجمعةَ فَلْيغتِسلْ: �

2094 ناِبٍر، عج نٍد، عيز نِد اللَِّه، عيبع نانَ، عملَيس نع أَِبيِه، أَو نثَِني ِهاللٌ، عدح 
من حضر الْجمعةَ :  يقُولُ وهو علَى الِْمنبِر�ت النِبي سِمع: ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ

فَلْيغتِسلْ، حدثَِني حاِمد بن سهٍل الْبخاِري، حدثَنا أَحمد بن يونس، حدثَنا زهير، عن جاِبر 
  . ٍ، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، ِبِمثِْلِه

 حدثَنا أَبو فَروةَ يِزيد بن محمِد بِن يِزيد بِن ِسنانَ، حدثَنا الْمِغريةُ بن ِسقْالٍب، 2095
ِإذَا راح أَحدكُم ِإلَى : �قَالَ النِبي : حدثَنا عمر بن محمٍد، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ

  . يغتِسلْالْجمعِة فَلْ
2096 دبا عنربالٍم، أَخس نب لْما سثَندح ،اِسِطيِلِك الْوِد الْمبع نب دمحثَِني مدح 

ِإذَا راح : �قَالَ النِبي : الْمِلِك بن ميسرةَ، عن خاِلِد بِن كَِثٍري، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
ِسلْأَحتغِة فَلْيعمِإلَى الْج كُمد .  

 حدثَِني بحشلٌ، حدثَِني يوسف بن عبِد الْمِلِك أَخو الدِقيِقي، حدثَنا أَبو غَسانُ، 2097
 ِبيِن النع ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نةَ، عِرييوج نةَ:  قَالَ�ععمى الْجأَت نِسلْمتغفَلْي  .  

 وحدثَنا ابن ناِجيةَ، حدثَنا ِإبراِهيم بن سِعيٍد الْجوهِري، حدثَنا يِزيد بن حباٍب، 2098
 ِبيِن النع ،رمِن عِن اباِفٍع، عن ناِقٍد، عو نانُ بثْمثَِني عدقَالَ�ح  :ماَء ِإلَى الْجج نم ِة ِمنع

  . الرجاِل والنساِء فَلْيغتِسلْ
2099 نٍم، عيعأَِبي ن نب اِفعا نثَندح ،ِويالْفَر اقحا ِإسثَندِزيلَ، حيد نب اِهيمرا ِإبثَندح 

 ِبيِن النع ،رمِن عِن اباِفٍع، عِإلَ:  قَالَ�ن كُمداَء أَحِسلِْإذَا جتغِة فَلْيعمى الْج .  
 حدثَنا محمد بن عبِد الْحكَِم، حدثَنا حجاج بن ِرشِدين، عن حيوةَ بِن شريٍح، 2100

 ِبيِن النع ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نالنَ، عجِن عِن ابقَالَ�ع هِإلَ:  أَن كُماَء ِمنج نِة معمى الْج
  . فَلْيغتِسلْ

 حدثَنا ِإسحاق بن سياٍر، حدثَنا عمرو بن عاِصٍم، حدثَنا همام، حدثَنا سلَيمانُ 2101
أَمر ِبِه : قَالَبن موسى الدمشِقي، عن ناِفٍع، أَنَّ ابن عمر سِئلَ عِن االغِْتساِل يوم الْجمعِة، فَ
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  . �رسولُ اللَِّه 
حدثَِني :  حدثَِني أَحمد بن محمِد بِن يحيى بِن حمزةَ الْحضرِمي الدمشِقي، قَال2102َ

 ابِن عمر، عِن أَِبي، عن أَِبيِه، وزعم النعمانُ بن منذر، عن سلَيمانَ بِن موسى، عن ناِفٍع، عِن
 ِبيِسلْ:  قَالَ�النتغةَ فَلْيعمى الْجأَت نم .  

 حدثَِني عبد الرحمِن بن خلٍَف ِفي بِني طُفَاوةَ، أَخبرنا عبد اللَِّه بن رجاٍء، أَخبرنا 2103
 كَانَ �نا ناِفع، أَنَّ عبد اللَِّه بن عمر أَخبره، أَنّ النِبي محمد بن عبِد الرحمِن الْمِديِني، حدثَ

  . ِإذَا جاَء أَحدكُم ِإلَى الْجمعِة فَلْيغتِسلْ: يقُولُ
2104ٍل الْوهس نب لَمأَسو ،ِقيروالد اِهيمرِن ِإبب دمأَح ناللَِّه ب دبا عثَندح  اِسِطي
حدثَنا محمد بن موسى الْقَطَّانُ الْواِسِطي، حدثَنا ِبشر بن مبشٍر الْعتِكي، حدثَنا : حبشل، قَاال

قُولُ  ي�سِمعت النِبي : الْحكَم بن فُضيٍل، عن خاِلٍد الْحذَّاِء، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
من أَتى الْجمعةَ : ِإذَا راح أَحدكُم ِإلَى هذَا الْمسِجِد فَلْيغتِسلْ، قَالَ بحشلٌ: علَى الِْمنبِر
  . فَلْيغتِسلْ

،  حدثَنا الصاغَاِني، حدثَنا يعلَى بن حميٍد، حدثَنا عثْمانُ بن حِكيٍم، عن ناِفٍع2105
  . من جاَء ِمنكُم ِإلَى الْجمعِة فَلْيغتِسلْ:  يقُولُ�سِمعت النِبي : عِن ابِن عمر، قَالَ
حدثَنا شبابةُ، حدثَنا :  حدثَنا الْحسن بن أَِبي الرِبيِع، وأَبو أُميةَ، والصاغَاِني، قَالُوا2106
 نب امولُ اللَِّه ِهشسقَالَ ر ،رمِن عِن اباِفٍع، عن ناِز، عِلٍم أَنْ : �الْغسلَى كُلِّ ما عقِإنَّ ِللَِّه ح

يغتِسلَ ِفي كُلِّ سبعِة أَياٍم يوما، وِإنْ كَانَ لَه ِطيب مسه، حدثَنا ابن أَِبي مسرةَ، حدثَنا أَبو 
اِبر، عاٍم، ِبِمثِْلِهجِهش ن .  

 حدثَنا الْعطَاِرِدي، حدثَنا ابن فُضيٍل، وحدثَنا الصاغَاِني، حدثَنا يعلَى، وحدثَنا 2107
جاَء رجلٌ ِإلَى : الَحدثَنا اَألجلَح، عن ناِفٍع، قَ: أَبو أُميةَ، حدثَنا جعفَر بن عوٍن، ويعلَى، قَالُوا

 �قَالَ رسولُ اللَِّه : ابِن عمر وهو جاِلس ِفي الْمسِجِد، فَسأَلَه عِن الْغسِل يوم الْجمعِة، فَقَالَ
  .من أَتى الْجمعةَ فَلْيغتِسلْ: علَى هذَا الِْمنبِر

  
  ِكتاب الزكَاِة

أنكح هذا : لى اخلُمس والعشور، وأبا سفيان فأتيا، فقال حملميةمحمية بن اجلزء وكان ع
أنكح هذا الغالم ابنتك، يل، فأنكحين، مث : الغالم ابنتك، للفضل، فأنكحه، وقال أليب سفيان
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  .أصِدق عنهما من اخلُمس: قال حملمية
حدثَنا عبد اللَِّه بن محمِد بِن :  حدثَنا ابن أَِبي داود اَألسِدي، وأَبو خِليفَةَ، قَاال2108

أَسماَء، حدثَنا جويِريةُ، عن ماِلِك بِن أَنٍس، عِن الزهِري، ِبِإسناِدِه نحو هذَا الْحِديثَ ِبطُوِلِه، 
ذْكُري لَملٌ:... ودقَالَ با، وذَ ِبآذَاِننأَخاَء وى جتفَكَلَّ: حاهنم : ثُم ،ا الْكَالماكَلْنوفَت اهنفَكَلَّم

يا رسولَ اللَِّه، أَنت أَبر الناِس، وأَوصلُ الناِس، وقَد بلَغنا النكَاح فَِجئْنا : تكَلَّم أَحدنا، فَقَالَ
يك كَما يؤدي الناس، ونِصيب كَما يِصيبونَ، ِلتؤمرنا علَى بعِض هِذِه الصدقَاِت، فَنؤدي ِإلَ

أَنْ ال : فَسكَت طَِويال حتى أَردنا أَنْ نكَلِّمه وجعلَت زينب تلِْمع ِإلَينا ِمن وراِء الِْحجاِب
ِإنما ِهي أَوساخ الناِس، آِذنوا ِلي محِميةً، ِإنَّ الصدقَةَ ال تنبِغي آلِل محمٍد، : تكَلِّماه، ثُم قَالَ

: فَجاَءاه، فَقَالَ ِلمحِميةَ: وكَانَ علَى الْخمِس، ونوفَلَ بن الْحاِرِث بِن عبِد الْمطَِّلِب، قَالَ
و ،هكَحاِس، فَأَنبِن الْعِل بِللْفَض كتناب المذَا الْغه ِكحاِرِثأَنِن الْحفَِل بوذَا : قَالَ ِلنه ِكحأَن

أَصِدق عنهما ِمن الْخمِس كَذَا وكَذَا، قَالَ : الْغالم ابنتك ِلي، فَأَنكَحِني، ثُم قَالَ ِلمحِميةَ
ِريهةَ: الزانوو عِه ِلي، قَالَ أَبمسي لَمو :فَلُ بوانَ نفْيو سأَب نب دمحا مثَنداِرِث، حالْح ن

أَحمد بِن كُسا الْواِسِطي، حدثَنا أَبو موسى ِعيسى بن ِإبراِهيم الصدِفي، حدثَنا ابن وهٍب، 
ِن ناِرِث بِن الْحِد اللَِّه ببع ناٍب، عِن ِشهِن ابع ،ِزيدي نب سونقَالَ ي دبأَنَّ ع ،اِشِميفٍَل الْهو

 نب اسبعاِرِث، والْح نةَ بِبيعا رأَنَّ أَب ،هربطَِّلِب أَخِد الْمبِن عاِرِث بِن الْحِة بِبيعر نطَِّلِب بالْم
  ائِْتيا رسولَ اللَِّه: عباِسعبِد الْمطَِّلِب، قَاال ِلعبِد الْمطَِّلِب بِن رِبيعةَ، وِللْفَضِل بِن الْ

فَأَلْقَى عِلي رِضي اللَّه عنه : ، وساق الْحِديثَ ِبنحِو حِديِث ماِلٍك، وقَالَ ِفيِه....�
ع ِإلَيكُما أَنا أَبو حسٍن الْقَرِم، واللَِّه ال أَِرمي مكَاِني حتى يرِج: ِرداَءه ثُم اضطَجع، ثُم قَالَ

ِإنَّ هِذِه الصدقَاِت : ، وقَالَ ِفي الْحِديِث، ثُم قَالَ لَنا�ابناكُما ِبما بعثْتما ِبِه ِإلَى رسوِل اللَِّه 
الَ رسولُ ثُم قَ: ِإنما ِهي أَوساخ الناِس، وِإنها ال تِحلُّ ِلمحمٍد وال آلِل محمٍد وقَالَ أَيضا

 استعملَه �ادعوا ِلي محِميةَ بن جزٍء، وهو رجلٌ ِمن بِني أَسٍد، كَانَ رسولُ اللَِّه : �اللَِّه 
  . علَى اَألخماِس 

   
 ِبيقَِة ِللندِرِمي الصحاِن تيب ابمنه من الصغري الذي مل يبلغ والكبري، �ب وه نِلمو   

الدليل على أن من أكل احلرام ومل يعلم به مث علم أنه جيب عليه إلقاءه بقىء وغريه إذا و
  قدر على ذلك، وأن الصيب إذا عمل ما ال جيوز جيب على متوليه يه عنه واألخذ فوق يديه
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2109،اغَاِنيا الصثَندحِريٍر، وج نب بها وثَندةَ، حو ِقالبا أَبثَندِر،  حضو النا أَبثَندح 
حدثَنا شعبةُ، عن محمِد بِن ِزياٍد، عن أَِبي : وحدثَنا يونس بن حِبيٍب، حدثَنا أَبو داود، قَالُوا

دقَِة فَأَلْقَاها ِفي ِفيِه، فَقَالَ أَخذَ الْحسن بن عِلي رِضي اللَّه عنه تمرةً ِمن تمِر الص: هريرةَ، قَالَ
 ِبيا، فَقَالَ: �النا، فَأَلْقَاهأَلِْقه ،كَخ قَةُ؟، : كَخدا الصِحلُّ لَنٍد ال تمحا آلَ مأَن تِلما عأَم

مهضعقَالَ بو :ذَا لَفْظُ أَِبي ِقالبقَةَ هدأْكُلُ الصا ال نأَن تِلما عأَم اهوكَذَا ر25ةَ، و نع ،ِكيعو
  . شعبةَ

 حدثَنا عباس الدوِري، حدثَنا شبابةُ، وحدثَنا الصاغَاِني، حدثَنا أَبو النضِر، 2110
، حدثَنا أَسد بن موسى، وحدثَنا يِزيد بن عبِد الصمِد، حدثَنا آدم، وحدثَنا أَبو الْكَروِس

عملُها ال ينقُص ِمن أُجوِرِهم شيئًا، وال :... حدثَنا شعبةُ، عن محمِد بِن ِزياٍد، قَالَ: قَالُوا
ع نِر مِه ِمثْلُ ِوزلَيِإال كَانَ ع هدعا بلُ ِبهمعئَةً ييةً سنس دبع نتسي ِمن قُصنا ال يِملَ ِبه

من يحرِم الرفْق يحرِم الْخير، حدثَنا عبد الْواِحِد بن : أَوزاِرِهم شيئًا، فَذَكَر ِمثْلَه وزاد ِفيِه
ٍل الْعبِسي، عن جِريٍر، حدثَنا عبد الرحمِن بن ِهال: ِزياٍد، عن محمِد بِن أَِبي ِإسماِعيلَ، قَالَ

فَأَعادوا علَيِه ثَالثَ : ، فَذَكَر ِمثْلَه، ِإال أَنه قَالَ�جاَء ناس ِمن اَألعراِب ِإلَى النِبي : قَالَ
  . ِارضوهم: مراٍت، كُلُّ ذَِلك يقُولُ

يد بن هارونَ، وحدثَنا الصاغَاِني، أَخبرنا عبد  حدثَنا محمد بن يحيى، حدثَنا يِز2111
: أَخبرنا داود بن أَِبي ِهنٍد، عن عاِمٍر، عن جِريِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَ: الْوهاِب بن عطَاٍء، قَاال

 ِبيقَالَ الن� : ردصفَلْي قدصالْم اكُماٍضِإذَا أَتر كُمنع وهو كُمنع .  
2112 نع ،دأَِبي ِهن نب داوا دثَندح ،ريها زثَندح ،ِليفَيا النثَندح ،لَِميا السثَندح 

  .  وهو راٍضِليرِجِع الْمصدق عنكُم: �قَالَ النِبي : عاِمٍر، عن جِريِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَ
2113 ناِلٍد، عخ نب بيها وثَندفَّانُ، حا عثَندح ،ونَ الْفَالساره نب دمحا مثَندح 
  . ِإذَا جاَءكُم الْمصدق فَال يصدر ِمن ِعنِدكُم ِإال وهو عنكُم راٍض: داود، ِبِإسناِدِه

   
  يِب ِفيمن يأِْتي ِبصدقَِتِه ِإلَى اِإلماِم قَبلَ أَنْ يسأَلَهاباب الترِغ
2114 را ِبشثَندةَ، حو ِقالبا أَبثَندحةُ، وبعا شثَندةَ، حاببش ِنِد عمحم نب اسبا الْعثَندح 

كَانَ :  عمِرو بِن مرةَ، عِن ابِن أَِبي أَوفَى، قَالَعن: بن عمر، أَخبرنا شعبةُ، ِكالهما قَاال
اللَّهم صلِّ : وأَتاه أَِبي ِبصدقَِتِه، فَقَالَ:  ِإذَا أَتاه قَوم ِبصدقَِتِهم صلَّى علَيِهم، قَالَ�رسولُ اللَِّه 
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 حدثَنا وِكيع، وحدثَنا جعفَر بن محمٍد، حدثَنا علَى آِل أَِبي أَوفَى، أَخبرنا ابن أَِبي رجاٍء،
سِمعت عبد اللَِّه بن أَِبي أَوفَى : أَنبأَِني عمرو بن مرةَ، قَالَ: عفَّانُ، ِكالهما عن شعبةَ، قَالَ
  . ، ثُم ذَكَر نحوه...وكَانَ ِمن أَصحاِب الشجرِة

   
  باب بياِن فَرِض الزكَاِة، 

وأَنَّ اِإلمام ِإذَا بعثَ الْمتولِّي ِإلَى بلْدٍة أخرى ألخذها من األغنياء أمر بردها إىل فقراءها 
أوىل ا من غريهم، وعلى أن من وجب عليه الزكاة يسمى غنيا، ومن مل جيب مل يسمى 

  غنيا
2115اسبا الْعثَندقَاال ح ،ِدياَألس داوأَِبي د نب اِهيمرِإبٍد، ومحم نب  : نةُ بيا أُمثَندح

ِبسطَاٍم، حدثَنا يِزيد بن زريٍع، عن روِح بِن الْقَاِسِم، عن ِإسماِعيلَ بِن أُميةَ، عن يحيى بِن 
 ،ِفييِن صِد اللَِّه بيبع ِبياٍس، أَنّ النبِن عِن ابٍد، عبعأَِبي م نِن، �عماذًا ِإلَى الْيعثَ معا بلَم 

ِإنك تقْدم علَى قَوٍم أَهِل ِكتاٍب، فَلْيكُن أَولُ ما تدعوهم ِإلَيِه ِعبادةَ اللَِّه، فَِإذَا عرفُوا اللَّه : قَالَ
 مهِبرلُوا فَأَخفَِإذَا فَع ،لَِتِهملَيو ِمِهمواٍت ِفي يلَوص سمخ ِهملَيع ضفَر لَّ قَدجو زع أَنَّ اللَّه

ذَِلك فَأَعِلمهم أَنَّ اللَّه قَد فَرض علَيِهم زكَاةً تؤخذُ ِمن أَمواِلِهم فَترد علَى فُقَراِئِهم، فَِإذَا 
اِسأَطَاعاِل النوأَم اِئمكَر قوتو ،مهذْ ِمنا فَخوا ِبه .  
   

  باب بياِن اِإلباحِة ِللْمتولِّي أَخذَ الصدقَِة والزكَاِة أَنْ يأْخذَ علَى ذَِلك أجرة عمله
ٍر ِبِدمشق، حدثَنا مروانُ بن  حدثَنا أَحمد بن عِلي بِن يوسف الْحراِني أَبو بك2116ْ

 ،ِليع نب اِصمعو ،اِعيزةَ الْخلَمس نب ورصنا مثَندةَ، حيو أُما أَبثَندح ،ٍد الطَّاطَِريمحم
ا لَيثُ بن سعٍد، عن بكَيِر بِن حدثَن: أَخبرنا اللَّيثُ، وقَالَ مروانُ: وسِعيد بن سلَيمانَ، قَالُوا

استعملَِني عمر رِضي اللَّه عنه : اَألشج، عن بسِر بِن سِعيٍد، عِن ابِن الساِعِدي الْماِلِكي، قَالَ
ِإني عِملْت ِللَِّه وأَجِري : لٍَة، فَقُلْتعلَى الصدقَِة، فَلَما فَرغْت ِمنها وأَديتها ِإلَيِه أَمر ِلي ِبعما

 فَعملَِني، فَقُلْت �خذْ ما أُعِطيك، فَِإني قَد عِملْت علَى عهِد رسوِل اللَِّه : علَى اللَِّه، فَقَالَ
  . نْ تسأَلَ فَكُلْ وتصدقِإذَا أُعِطيت شيئًا ِمن غَيِر أَ: �ِمثْلَ قَوِلك، فَقَالَ ِلي رسولُ اللَِّه 

أَخبرِني عمرو بن الْحاِرِث، وحدثَنا :  حدثَنا أَبو عبيِد اللَِّه، حدثَنا عمي، قَال2117َ
مع نٍب، عهو نا ابثَندح ،اِهيمرِإب نب اججا حثَندِن، حمحِد الربع نب اِلحِن صِرو ب
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استعملَِني عمر رِضي اللَّه : الْحاِرِث، عن بكَيٍر، عن بسِر بِن سِعيٍد، عِن ابِن السعِدي، قَالَ
الَِتي، فَقُلْتمطَاِني عِه أَعا ِإلَيهتيا أَدقَِة، فَلَمدلَى الصع هنِري: عأَجِللَِّه و ِملْتا عملَى اللَِّه، ِإنع 

خذْ ما أُعِطيك، فَِإني عِملْت علَى عهِد رسوِل اللَِّه فَعملَِني، فَقُلْت ِمثْلَ قَوِلك، فَقَالَ ِلي : قَالَ
  . ِإذَا أُعِطيت شيئًا ِمن غَيِر أَنْ تسأَلَ فَكُلْ وتصدق: �رسولُ اللَِّه 

   
 اِإلباحِة ِلِإلماِم أَنْ يؤخر الصدقَةَ علَى من يِجب عليه يف ماله الصدقة، باب الدِليِل علَى

  وعلى تركه ملن ينفقها يف سبيل اهللا وحيتاج إليها وملن له يف اخلمس نصيب
ٍص الْمداِئِني،  حدثَنا محمد بن أَحمد بِن الْجنيِد الدقَّاق، حدثَنا عِلي بن حف2118ْ

 عمر �بعثَ رسولُ اللَِّه : حدثَنا ورقَاُء، عن أَِبي الزناِد، عِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
الْو نب اِلدخِميٍل، وج ناب عنقَِة، فَمدلَى الصا عاِعيس هنع اللَّه ِضير طَّابالْخ نب اسبالْعِليِد، و

ما ينِقم ابن جِميٍل ِإال أَنه كَانَ فَِقريا فَأَغْناه اللَّه، : �، فَقَالَ رسولُ اللَِّه �عم رسوِل اللَِّه 
ي سِبيِل اللَِّه، وأَما وأَما خاِلد بن الْوِليِد فَِإنكُم تظِْلمونَ خاِلدا، قَد حبس أَدراعه وأَعتاده ِف

يا عمر أَما شعرت أَنَّ عم الرجِل ِصنو أَِبيِه؟، أَخبرنا : الْعباس فَِهي علَي وِمثْلُها معها ثُم قَالَ
ي، وحدثَنا أَبو داود الْحراِني، أَبو زرعةَ الراِزي، حدثَنا زهير، حدثَنا عِلي بن حفٍْص الْمداِئِن

 اهنعاِدِه ِبِمثِْل منقَاَء، ِبِإسرو نا عمةُ، ِكالهاببا شثَنداِح، حبالص نب نسا الْحثَندح .  
2119يع نب ِليا عثَندح ،ِليفَيانَ النثْمع نب ِليا عثَندأَِبي  ح نب بيعا شثَنداٍش، ح

 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نِج، عرِن اَألعاِد، عنأَِبي الز نةَ، عزمولُ اللَِّه :  قَالَ�حسر رأَم� 
طَِّلِب، فَقَالَ رسولُ اللَِّه منع ابن جِميٍل، وخاِلد بن الْوِليِد، وعباس بن عبِد الْم: ِبصدقٍَة، فَِقيلَ

ما ينِقم ابن جِميٍل ِإال أَنه كَانَ فَِقريا فَأَغْناه اللَّه ورسولُه، وأَما خاِلد فَِإنكُم تظِْلمونَ : �
اسبا الْعأَمِبيِل اللَِّه، وِفي س هدتأَعو هاعرأَد سبتا، قَِد احاِلدوِل اللَِّه خسر مِه � علَيع فَِهي 

موسى بن : روى هذَا الْحِديثَ عن أَِبي الزناِد جماعةٌ ِمنهم: وِمثْلُها معها، قَالَ أَبو عوانةَ
فَِهي علَيِه وِمثْلُها : بعضهمعقْبةَ، وعبد الرحمِن بن أَِبي الزناِد، وقَد رواه شعيب هذَا، فَقَالَ 

هادتكَانَ أَعقَالَ م مهضعبا، وهعم :هدتأَع .  
   

باب الدِليِل علَى وجوِب الزكَاِة ِفي حِلي النساِء ِإذَا ما بلَغَ ما جيب فيه الزكاة، وعلى 
 فقراء، وعلى إباحة أكلهن إذا أنفقوا اإلباحة للنساء أن يعطني أزواجهن منها إذا كانوا
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  عليهن منها، وعلى اإلباحة للمزكي، قبول اهلبة من املزكَّي عليه وإعطائه منها
 حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، حدثَنا عبد اللَِّه بِن نميٍر، عِن اَألعمِش، عن شِقيٍق، 2120

ناِرِث، عِن الْحِرو بمع نعوٍد، قَالَتعسِن مِد اللَِّه ببأَِة عرام بنيولُ اللَِّه :  زسا رنرأَم� 
وكُنت أَعولُ عبد اللَِّه بن مسعوٍد : تصدقْن يا معشر النساِء، ولَو ِمن حلْيِِكُن، قَالَت: فَقَالَ

 دبكَانَ عِري، وى ِفي ِحجامتيِد اللَِّهوبِلع ِد، فَقُلْتذَاِت الْي ِفيفاللَِّه خ : ِبيالن رأَم� أَلْهفَاس 
: ال، بِل ائِْتيِه أَنِت فَاسأَِليِه، قَالَت: أَتجِزي ذَِلك عني أَو أُوجهه عنكُم مع الصدقَِة؟ فَقَالَ

دِعن تدجفَو تلَسفَج هتيفَأَت تأُلِْقي قَد تكَانِتي، واجا حهتاجاِر حصاَألن أَةً ِمنراِب امالْب 
ةُ، قَالَتابهِه الْملَيا: عا ِباللٌ، فَقُلْننلَيع جرولَ اللَِّه : فَخسلْ رس� ،أَلُهست نم هِبرخال تو 

 ويتامى ِفي حجوِرِهما، هلْ يجِزي ذَِلك عنهما ِمن الصدقَِة؟ امرأَتاِن تقُوالِن أَزواجهما: فَقَالَ
ا؟ فَقَالُ: فَقَالَ لَهمه ناِر، قَالَ: مصاَألن أَةٌ ِمنرامو بنياِنِب؟ قَالَ: زيالز ِد اللَِّه : أَيبأَةُ عرام

  . أَجر الْقَرابِة، وأَجر الصدقَِة: نعم، لَها أَجراِن:  فَقَالَبِن مسعوٍد، وامرأَةٌ ِمن اَألنصاِر،
 حدثَنا أَبو ِقالبةَ، حدثَنا أَبو زيٍد الْهرِوي، حدثَنا شعبةُ، عِن اَألعمِش، عن أَِبي 2121

رام بنيز ناِرِث، عِن الْحِرو بمع ناِئٍل، عِد اللَِّهوبِلع ا قَالَتهوٍد، أَنعسِن مِد اللَِّه ببلْ : أَِة عه
، فَِإذَا �، فَأَتِت النِبي �ائِْت النِبي : يجوز ِلي أَنْ أُنِفق علَيك وعلَى ولَِدك ِمن ماِلي؟ فَقَالَ

سلَ رسولَ اللَِّه : فَخرج ِباللٌ، فَقُلْنا: سأَلُ عنه، قَالَتزينب، ت: امرأَةٌ ِمن اَألنصاِر، يقَالُ لَها
� ِبيالن لَ ِباللٌ، فَقَالَ لَهخاِنِب؟ قَالَ: �، فَديالز أَي : ِبيالن ِد اللَِّه، فَقَالَ لَهبأَةُ عرام بنيز
  . الصدقَِةأَجر الْقَرابِة، وأَجر : لَها أَجراِن: �

 عمر بن حفِْص بِن ِغياٍث حدثَنا حدثَنا محمد بن الْحسيِن بِن أَِبي الْحنيِن، 2122
حدثَِني شِقيق، عن عمِرو بِن الْحاِرِث، عن : النخِعي، حدثَنا أَِبي، حدثَنا اَألعمش، قَالَ

فَذَكَرت ِإلبراِهيم، فَحدثَِني ِإبراِهيم، عن أَِبي عبيدةَ، عِن عمِرو : ِة عبِد اللَِّه، قَالَزينب امرأَ
اٌء، قَالَتوِد اللَِّه، ِبِمثِْلِه سبأَِة عرام بنيز ناِرِث، عِن الْحب : ِبيآِني النِجِد، فَرسِفي الْم تكُن

تصدقْن ولَو ِمن حِليكُن وكَانت زينب تنِفق علَى عبِد اللَِّه وأَيتاٍم ِفي ِحجِرها، : ، فَقَالَ�
أَيجِزي عني أَنْ أُنِفق علَيك وعلَى أَيتاٍم ِفي ِحجِري : �سلْ رسولَ اللَِّه : فَقَالَت ِلعبِد اللَِّه
، فَوجدت امرأَةً �، فَانطَلَقْت ِإلَى رسوِل اللَِّه �سِلي أَنِت رسولَ اللَِّه : قَالَِمن الصدقَِة؟ فَ

ِتي، قَالَتاجا ِمثْلُ حهتاجاِب، حلَى الْباِر عصاَألن ا: ِمنا ِباللٌ، فَقُلْننلَيع رولَ : فَمسا رلْ لَنس
ال تخِبر : نْ أُنِفق علَى زوِجي وأَيتاٍم ِفي ِحجِري ِمن الصدقَِة؟ وقُلْنا لَهأَيجِزي علَي أَ: �اللَِّه 
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! امرأَةُ عبِد اللَِّه : أَي الزياِنِب؟ قَالَ: زينب، قَالَ: من هما؟ قَالَ: ِبنا، فَدخلَ فَسأَلَه، فَقَالَ
  . أَجر الْقَرابِة، وأَجر الصدقَِة: راِننعم، يكُونُ لَها أَج: قَالَ

سِمعت أَبا واِئٍل :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، حدثَنا شعبةُ، عِن اَألعمِش، قَال2123َ
ِإنَّ رسولَ اللَِّه : ، أَنها قَالَتيحدثُ، عن عمِرو بِن يحيى، عن زينب الثَّقَِفيِة امرأَِة عبِد اللَِّه

يجِزي عني أَنْ أَضع صدقَِتي : تصدقْن ولَو ِمن حِليكُن قَالَت زينب ِلعبِد اللَِّه:  قَالَ ِللنساِء�
اٍم؟ قَالَتتِتي، أَيأُخ ِني أَِخي، أَوِفي بو ِفيك :اللَِّه خ دبكَانَ عِد، فَقَالَوذَاِت الْي ِلي : ِفيفس

 ِبيالن ذَِلك نع�بنيز ولَ اللَِّه : ، فَقَالَتسر تيا�فَأَتقَالُ لَهاِر، يصاَألن أَةٌ ِمنرفَِإذَا ام ، :
، �سلْ رسولَ اللَِّه : هزينب، جاَءت تسأَلُ عن ما ِجئْت أَسأَلُ، فَخرج ِإلَينا ِباللٌ، فَقُلْنا لَ

نحن نم هِبرخال تاٍم ِفي : وتِتي، أَيِن أُخاٍم، أَِو ابتِن أَِخي أَيقَِتي ِفي ابدص عي أَنْ أَضنِزي عجأَي
ِري؟ فَقَالَتولُ اللَِّه : ِحجسى رقَالَ�فَأَت ،لَه وا ذَِلكفَذَكَر  :اِنِب ِهييالز ؟ قَالَأَي : بنيز

أَجر : ِإنَّ لَها أَجريِن: �امرأَةُ عبِد اللَِّه، وزينب امرأَةٌ ِمن اَألنصاِر، فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 
شعبةُ، ِبِإسناِدِه الْقَرابِة، وأَجر الصدقَِة، حدثَنا ابن الْمناِدي، حدثَنا وهب بن جِريٍر، حدثَنا 

 اهنعم وحاِدِه ننةُ، ِبِإسبعا شثَندح ،ِويرٍد الْهيو زا أَبثَندِلِك، حالْم دبا عثَندحو ،ِمثْلَه .  
عروةَ، عن  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، حدثَنا أَنس بن ِعياٍض، عن ِهشاِم بِن 2124

ِلي أَجر ِفي بِني أَِبي : �أَِبيِه، عن زينب ِبنِت أَِبي سلَمةَ، عن أُم سلَمةَ، قُلْت ِلرسوِل اللَِّه 
 ِبي؟ فَقَالَ النِنيب ما همكَذَا، ِإنهكَذَا وه اِركَِتِهمِبت تلَسو ،ِهملَيع ِفقةَ أُنلَملَِك : �س ،معن

 اهور ،ِهملَيفَقِْت عا أَنم ،رأَج اِق 25ِفيِهمزالر دبة63َعورِن عاِم بِهش نٍر، عمعم نع .  
   

باب بياِن اِإلباحِة ِللْمتصدِق قَبولَ الِْهبِة ِمن صدقَِتِه الَِّتي تصدق ِبها، وبيان اخلرب املبني 
  ر العود يف صدقته باشتراء وغريها حظْ

  إن كانت تباع
 حدثَنا أَبو داود الْحراِني، حدثَنا عمرو بن عاِصٍم، حدثَنا خاِلد، وحدثَنا أَبو 2125

صةَ، عن أُم عِطيةَ، أَنّ النِبي داود السِجستاِني، حدثَنا مسدد، حدثَنا خاِلد الْحذَّاُء، عن حفْ
ال، ِإال شيٌء بعثَت ِبِه : ِعندكُم شيٌء؟ فَقَالَت:  دخلَ علَى عاِئشةَ رِضي اللَّه عنها، فَقَالَ�

دالص ا ِمنها ِإلَيِبه ثْتعاِة الَِّتي بالش ةَ ِمنِطيع أُم ِهيةُ، وبيسقَِة، قَالَن : تلَغب ا، قَدِبيهقَر
 نذَّاِء، عاِلٍد الْحخ ناٍب، عو ِشها أَبثَندِبيِع، حو الرا أَبثَندالْقَاِضي، ح فوسا يثَندا، حِحلَّهم
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  .  لَِبيبةَ، ِهي أُم عِطيةَ:حفْصةَ، عن أُم عِطيةَ، ِبنحِوِه، قَالَ عمرو بن عوٍن بدلَ نسيبةَ
 حدثَنا محمد بن اللَّيِث، حدثَنا عبدانُ، حدثَنا يِزيد بن زريٍع، عن خاِلٍد الْحذَّاِء، 2126

قَالَت ،ِت ِسِريينةَ ِبنفْصح نولُ اللَِّه : عسلَ رخةَ، فَقَالَ�داِئشلَى عع  :ٌء؟ أَِعنيش كُمد
قَِة، قَالَ: فَقَالَتدالص ا ِمنها ِإلَيِبه ثْتعاِة الَِّتي بالش ةُ ِمنبيسا ننِإلَي ثَتعٌء بيا : ال، ِإال شهِإن

  . قَد بلَغت مِحلَّها
2127نالِم بالس دبعو ،ِقيشمٍرو الدمع نب بيعا شثَندةَ، قَاال حوا :  أَِبي فَرثَندح

اِرِث، قَالَتِت الْحةَ ِبنِرييوج ناِق، عبِن السِد بيبع نع ،ِريهِن الزةَ، عنييع نانُ بفْيلَ : سخد
 ِبيالن لَيٍم، فَقَالَ�عوي ذَات  :ٌء؟ فَقُلْتيش كُمدلْ ِعنه :ال، ِإال ع ا ِمنالةٌ لَنوم هتِطيأُع ظْم

قَرِبيِه، وقَد بلَغت مِحلَّها، حدثَنا شعيب بن شعيِب بِن ِإسحاق الدمشِقي، : الصدقَِة، قَالَ
ديباٍب، أَنَّ عِن ِشهِن ابثُ، عا اللَّيثَندٍد، حمحم نانُ بورا مثَندأَنَّ ح ،ثَهداِق حبالس نب 

 ِبيالن جوةَ زِرييوج� ِبيأَنَّ الن ،هتربا، فَقَالَ� أَخهلَيلَ عخد  :اٍم؟ فَقَالَتطَع لْ ِمنال : ه
ِمثْلَه اللَِّه، فَذَكَرو .  
2128ربأَخو ،ِبينِن الْقَعع ،ِمِذيرا التثَندحو  نى بِعيسلَى، وِد اَألعبع نب سونا ين
شِهدت : أَخبرنا ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكًا حدثَه، عن زيِد بِن أَسلَم، عن أَِبيِه، قَالَ: أَحمد، قَاال

فَأَضاعه صاِحبه الَِّذي كَانَ حملْت علَى فَرٍس ِفي سِبيِل اللَِّه، : عمر رِضي اللَّه عنه، قَالَ
 �ِعنده، فَأَردت أَنْ أَبتاعه ِمنه، فَظَننت أَنه باِيعه ِبرخٍص، فَسأَلْت عن ذَِلك رسولَ اللَِّه 

  .  كَالْكَلِْب يعود ِفي قَيِئِهفَال تبتاعه وِإنْ أَعطَاه ِبِدرهٍم واِحٍد، فَِإنَّ الْعاِئد ِفي صدقَِتِه: قَالَ
   

ابب  
أَخبرِني أَيوب بن موسى، عن :  والدبِري، عن عبِد الرزاِق، عِن ابِن جريٍج، قَال2129َ

ِمن تمٍر، أَو صاٍع  ِفي زكَاِة الِْفطِْر ِبصاٍع �أَمر رسولُ اللَِّه : ناِفعٍ ، عِن ابِن عمر، أَنه قَالَ
  . فَجعلَ الناس مديِن ِمن ِحنطٍَة ِعدلَه: ِمن شِعٍري، قَالَ عبد اللَِّه

 حدثَنا وحِشي، حدثَنا محمد بن محمِد بِن الْمبارِك الصوِري، حدثَنا مؤملٌ، 2130
ع ،ِريا الثَّوثَندقَالَح ،رمِن عِن اباِفعٍ ، عن نةَ، عقْبِن عى بوسمِد اللَِّه، وبع ن : ِبيالن ضفَر

  .  صدقَةَ رمضانَ عِن الصِغِري والْكَِبِري، والْحر والْعبِد، صاعا ِمن تمٍر أَو صاعا ِمن شِعٍري�
أَخبرِني مخرمةُ، عن أَِبيِه، عن ِعراِك بِن : لَِّه، حدثَنا عمي، قَالَ حدثَنا أَبو عبيِد ال2131
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لَيس ِفي الْعبِد صدقَةٌ ِإال صدقَةَ :  قَالَ�سِمعت أَبا هريرةَ يحدثُ، عِن النِبي : ماِلٍك، قَالَ
  . ِبِإسناِدِه ِمثْلَه... لْقُمي، حدثَنا حرملَةُ، أَخبرنا ابن وهٍب،الِْفطِْر، حدثَِني مضر بن محمٍد ا

   
باب بياِن اَألطِْعمِة الَِّتي يِجب ِمنها ِإخراجها وِهي الطَّعام والشِعري والتمر والزبيب 

   أا ال تؤدى أقل من صاعواألقط، والدليل على أا ال خترج إال يوم الفطر، على
2132 نب داوا دثَنداِح، حرالْج نب ِكيعا وثَندح ،ِصِليوٍب الْمرح نب ِليا عثَندح 

 زكَاةَ كُنا نخِرج: قَيٍس، عن ِعياِض بِن عبِد اللَِّه بِن أَِبي سرٍح، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، قَالَ
، صاعا ِمن طَعاٍم، أَو صاعا ِمن تمٍر، أَو صاعا ِمن شِعٍري، أَو �الِْفطِْر، وكَانَ ِفينا رسولُ اللَِّه 

ِدينةُ الْماِويعا منلَيع ى قَِدمتح كَذَِلك هِرجخلْ نزن أَِقٍط، فَلَم ا ِمناعص ِبيٍب، أَوز ا ِمناعةَ، ص
ِإني ال أَرى ِإال أَنَّ مديِن ِمن سمراِء الشاِم بدلَ : فَخطَب الناس، فَكَانَ ِفيما تكَلَّم ِبِه، فَقَالَ

فَأَخذَ الناس ِبذَِلك، فَال أَزالُ أُخِرجها كَما كُنت أُخِرجها علَى : صاٍع ِمن هذَا التمِر، قَالَ
  .  أَبدا ما ِعشت� رسوِل اللَِّه عهِد

 أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، أَخبرنا ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكًا حدثَه عن زيِد بِن 2133
: سِعيٍد الْخدِري، يقُولُأَسلَم، عن ِعياِض بِن عبِد اللَِّه بِن أَِبي سرٍح الْمعاِفِري، أَنه سِمع أَبا 

 ا ِمناعص ٍر، أَومت ا ِمناعص ِعٍري، أَوش ا ِمناعص اٍم، أَوطَع ا ِمناعكَاةَ الِْفطِْر صز ِرجخا نكُن
اِلكِبيٍب، قَالَ مز ا ِمناعص أَِقٍط، أَو : ِبياِع النِبص ذَِلك�،ِريبا الدثَندِد ، حبع نع 
  . الرزاِق، عِن الثَّوِري، عن زيٍد، ِبنحِوِه

   
باب الدِليِل علَى أَنها ال تؤدى هِذِه الزكَاةُ أَقَلَّ ِمن صاٍع وإجياب إخراجها على الكبري 

  والصغري
2134دبا عثَندح ،ِريصانَ الْبِسن نب ِزيدا يثَندح  نب داوا دثَندح ،ِديهم نِن بمحالر 

كُنا نخِرج زكَاةَ : قَيٍس، عن ِعياِض بِن عبِد اللَِّه بِن أَِبي سرٍح، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، قَالَ
ا ِمن تمٍر، أَو صاعا ِمن شِعٍري، ، صاعا ِمن طَعاٍم، أَو صاع�الِْفطِْر، ِإذْ كَانَ ِفينا رسولُ اللَِّه 

أَو صاعا ِمن زِبيٍب، أَو صاعا ِمن أَِقٍط، فَلَم نزلْ نخِرجه كَذَِلك حتى قَِدم علَينا معاِويةُ 
 ِمن سمراِء الشاِم يعِدلُه ِإني أَرى أَنَّ مديِن: الْمِدينةَ، فَخطَب الناس، فَكَانَ ِفيما تكَلَّم، قَالَ

 ،اِدِه ِمثْلَهنٍس، ِبِإسِن قَيب داود ناِق، عزِد الربع نع ،ِريبالد اقحا ِإسثَندِعٍري، حش ِمن اعص
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ادزثَ: ودا، حهِرجأُخ تا كُنا كَمهِرجالُ أُخال أَزو ،ذَِلك اسلَ الندوٍق عزرم نب اِهيمرا ِإبن
هوحاِدِه ننٍس، ِبِإسقَي نب داوا دنربأَخ ،رمع نانُ بثْما عثَندح ،ِريصالْب .  

2135ةَ، عيِن أُماِعيلَ بمِإس نٍر، عمعم ناِق، عزِد الربع نع ،ِريبالد اقحا ِإسنربأَخ  ن
كُنا نخِرج زكَاةَ : ِعياِض بِن عبِد اللَِّه بِن سعِد بِن أَِبي سرٍح، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، قَالَ

 صاعا ِمن تمٍر، صاعا ِمن شِعٍري، صاعا ِمن زِبيٍب، حتى كَانَ �الِْفطِْر علَى عهِد رسوِل اللَِّه 
ةُ واِويعِفيِهم ادزاٍض، وِعي نالنَ، عجع ناب اهوطَةُ، رِت الِْحنأَِقٍط: كَثُر أَو .  
   

  باب الْخبِر الْموِجِب ِبِإخراِجها ِمن ثَالثَِة أَصناٍف 
  ولَيس ِفيها الِْحنطَةُ

2136رِن جِن اباِق، عزِد الربع نع ،ِريبا الدثَندٍج، قَالَ حِد : يبع ناِرثُ بِني الْحربأَخ
 ،ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نٍح، عرِن سِد بعِن سِد اللَِّه ببِن عاِض بِعي ناٍب، عِن أَِبي ذُبِن بمحالر

ناٍف ِمن الشِعِري والتمِر  ثَالثَةَ أَص�كُنا نخِرج زكَاةَ الِْفطِْر علَى عهِد رسوِل اللَِّه : قَالَ
  . واَألِقِط
   

باب بياِن ِإباحِة اللَِّعِب ِفي يوِم الِْعيِد والضرِب ِبالدف ِفي أَياِم التشريق، والدليل على أا 
  يف أيام غري العيد مكروه

2137دح ،اِرِثيِميِد الْحِد الْحبع نب دما أَحثَندةَ،  حورِن عاِم بِهش نةَ، عامو أُسا أَبثَن
ةَ، قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع ناِري : عوج اِن ِمنتاِريِدي جِعنو هنع اللَّه ِضيكٍْر رو بأَب لَيلَ عخد

اٍث، قَالَتعب موي ارصلَِت اَألنقَاوا تاِن ِبمينغاِر تصكٍْر: اَألنو بِن، فَقَالَ أَبيتينغا ِبمتسلَيو :
يا أَبا : �؟ وذَِلك ِفي يوِم ِعيٍد، فَقَالَ رسولُ اللَِّه �أَِمزمار الشيطَاِن ِفي بيِت رسوِل اللَِّه 
  . بكٍْر، ِإنَّ ِلكُلِّ قَوٍم ِعيدا، وهذَا ِعيدنا

2138اوو دا أَبثَندح  نأَِبيِه، ع نةَ، عورع نب اما ِهشثَندح ،اِضرحا مثَندح ،اِنيرالْح د
عاِئشةَ، أَنَّ أَبا بكٍْر رِضي اللَّه عنهما دخلَ علَيها يوم الِْعيِد، وِعندها جاِريتاِن تغنياِن، وِعندها 

  . دعهما، فَِإنَّ ِلكُلِّ قَوٍم ِعيدا، وهذَا ِعيد: �بو بكٍْر، فَقَالَ النِبي  وأَ�رسولُ اللَِّه 
أَخبرنا ِبشر بن بكٍْر، :  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، وأَبو جعفٍَر الصاِئغُ، قَاال2139

أَخبرِني ابن ِشهاٍب، عن : حدثَنا اَألوزاِعي، قَالَ: ِبيِه، قَاالوأَخبرِني الْعباس بن الْوِليِد، عن أَ
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عروةَ بِن الزبيِر، عن عاِئشةَ، أَنَّ أَبا بكٍْر دخلَ علَيها وِعندها جاِريتاِن ِفي أَيام ِمنى تغنياِن، 
 عن � مسجى ِبثَوِبِه، فَانتهرهما، وكَشف رسولُ اللَِّه �لَِّه وتضِرباِن ِبدفَّيِن، ورسولُ ال

دعهما يا أَبا بكٍْر، فَِإنها أَيام ِعيٍد، حدثَنا أَبو الْحسيِن بن خاِلِد بِن خِلي : وجِهِه، فَقَالَ
ٍب، عيعش نب را ِبشثَندح ،ِصيأَِبيِهالِْحم ن . نا ابنربلَى، أَخِد اَألعبع نب سونا يثَندحو

وهٍب، عن عمِرو بِن الْحاِرِث، وحدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء، حدثَنا عبد اللَِّه بن جعفٍَر، حدثَنا 
ٍد، كُلُّهم عِن الزهِري، عن عروةَ، عن عاِئشةَ، أَنَّ أَبا عبيد اللَِّه بِن عمر، عن ِإسحاق بِن راِش

اِعيزِديِث اَألوى حنعِبِمثِْل م ا، فَذَكَرهلَيلَ عخكٍْر دب .  
ِرِث، عن  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، أَخبرنا ابن وهٍب، أَخبرنا عمرو بن الْحا2140

ا قَالَتهةَ، أَناِئشع نةَ، عورع نِد، عوولُ اللَِّه : أَِبي اَألسسر لَيلَ عخاِن �دتاِريِدي جِعنو 
نع اللَّه ِضيكٍْر رو بلَ أَبخدو ،ههجلَ ووحاِش ولَى الِْفرع عطَجاٍث، فَاضعاِء باِن ِبِغنينغت ،ه

: ، فَقَالَ�فَأَقْبلَ علَيِه رسولُ اللَِّه ! ؟ �ِمزمارةُ الشيطَاِن ِعند رسوِل اللَِّه : فَانتهرِني، وقَالَ
ا، قَالَتتجرا فَخمهتزا غَفَلَ غَمِعيٍد فَلَم اما أَيها، فَِإنمهعِدي : دِعن بلْعا يموكَانَ يو

ولَ اللَِّه السسر أَلْتا ساِب، فَِإمالِْحرِق ورانُ ِبالدا قَالَ�ودِإمو ، :؟ قُلْتظُِريننت ِهنيتشت :
دونكُم يا بِني أَرفَدةَ، حتى ِإذَا مِللْت، : نعم، فَأَقَامِني وراَءه، خدي علَى خدِه، وهو يقُولُ

فَاذْهِبي، حدثَنا محمد بن حيويِه، أَخبرنا أَحمد بن صاِلٍح، : نعم، قَالَ: بِك؟ قُلْتحس: قَالَ
حدثَنا ابن وهٍب، أَخبرنا عمرو، أَنَّ محمد بن عبِد الرحمِن حدثَه، عن عروةَ، عن عاِئشةَ، 

  . ِبِمثِْلِه 
   

  باب ِإباحِة اللَِّعِب ِفي الْمسِجِد 
  والنظَِر ِإلَيِه واالشِتغاِل ِبِه يوم الِْعيِد

حدثَنا ِبشر بن بكٍْر، عِن :  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، وأَبو جعفٍَر الصاِئغُ، قَاال2141
ع ،ِريهِن الزع ،اِعيزاَألوةَ، قَالَتاِئشع ولَ اللَِّه : نسر تأَير� ظُرا أَنأَناِئِه، وِني ِبِردرتسي 

ِإلَى الْحبشِة يلْعبونَ ِفي الْمسِجِد، حتى أَكُونَ أَنا أَسأَم فَأَجِلس، فَاقْدروا قَدر الْجاِريِة الْحِديثَِة 
  . للَّهِوالسن الْحِريصِة علَى ا

 حدثَنا محمد بن عبِد الْحكَِم، حدثَنا أَبو زرعةَ وهب اللَِّه بن راِشٍد، حدثَنا 2142
أَخبرِني يونس، أَو عمرو، شك : حيوةُ بن عِقيٍل، وحدثَنا يونس، أَخبرنا ابن وهٍب، قَالَ
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و ،سوني اهوقَالُوا25ر ،سوني نٍب، عهِن وِن ابأَِبي الطَّاِهِر، ع نع ،ِلمساٍب، : مِن ِشهِن ابع
 علَى باِب حجرِتي �لَقَد رأَيت رسولَ اللَِّه : قَالَت عاِئشةُ: عن عروةَ بِن الزبيِر، قَالَ
 يسترِني ِبِرداِئِه، ِلكَي أَنظُر ِإلَى لَِعِبِهم، ثُم يقُوم � رسوِل اللَِّه والْحبشةُ يلْعبونَ ِفي مسِجِد

ِمن أَجِلي، حتى أَكُونَ أَنا الَِّتي أَنصِرف، فَاقْدروا قَدر الْجاِريِة الْحِديثَِة السن الْحِريصِة علَى 
يو أُما أَبثَندِو، حاللَّه ،ِريهِن الزع ،اِعيزِن اَألوع ،يلُتابالْبٍب، وعصم نب دمحا مثَندةَ، ح

اِدِه ِمثْلَهنِبِإس .  
 أَخبرنا الْعباس بن الْوِليِد، عن أَِبيِه، عِن اَألوزاِعي، وحدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، 2143

الْكَيةَ، وريرأَِبي ه نِب، عيسِن الْمِعيِد بس نع ،ِريهِن الزع ،اِعيزِن اَألوٍر، عِبش نع ،اِنيس
دخلَ عمر بن الْخطَّاِب رِضي اللَّه عنه والْحبشةُ يلْعبونَ ِفي الْمسِجِد، فَزجرهم، فَقَالَ : قَالَ

  . دعهم يا عمر، فَِإنهم بنو أَرفَدةَ: �ِه رسولُ اللَّ
 حدثَنا محمد بن ِإسحاق بِن شبويِه السِجستاِني ِبمكَّةَ، حدثَنا عبد الرزاِق، 2144

أَِبي ه نِب، عيسِن الْمِن ابع ،ِريهِن الزع ،رمعا منربةَ، قَالَأَخرير : دونَ ِعنبلْعةُ يشبا الْحمنيب
 ِبِحراِبِهم، ِإذْ دخلَ عمر بن الْخطَّاِب رِضي اللَّه عنه، فَأَهوى ِإلَى الْحصباِء �رسوِل اللَِّه 

  . دعهم يا عمر: �ِليحِصبهم ِبها، فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 
حدثَنا أَبو أُسامةَ، عن :  حدثَنا ِإبراِهيم بن مسعوٍد الْهمذَاِني، والْحاِرثي، قَاال2145

ةَ، قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورع ناٍم، عوِل اللَِّه : ِهشسر يدي نيونَ بِفنزةُ يشبا الْحنيب� 
 يطَأِْطئُ منِكبه، فَجعلْت أَطَِّلع ِمن فَوِق منِكِبِه أَنظُر �ِد، فَِجئْت رسولَ اللَِّه ِفي الْمسِج

ِهمِإلَي .  
 حدثَنا الصاِئغُ ِبمكَّةَ، حدثَنا زهير، حدثَنا جِرير، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، 2146
، فَوضعت �جاَء حبش يزِفنونَ ِفي الْمسِجِد ِفي يوِم ِعيٍد، فَدعاِني النِبي :  قَالَتعن عاِئشةَ،

ِهمظَِر ِإلَيِن النع فْترصا الَِّذي انأَن تى كُنتح ِهمِإلَي ظُرأَن لْتعِكِبِه، فَجنلَى مأِْسي عر .  
2147 نسا الْحثَندح  نأَِبيِه، ع نةَ، عورِن عاِم بِهش نع ،اِضرحا مثَندفَّانَ، حع نب

 يوم ِعيٍد، فَقَامت عاِئشةُ، فَجعلَ يِريها، وِهي �عاِئشةَ، أَنَّ الْحبشةَ لَِعبوا ِعند رسوِل اللَِّه 
  . اواِضعةٌ يدها علَى عاِتِقِه حتى فَرغُو

حدثَنا أَبو عاِصٍم، عِن ابِن جريٍج، عن :  حدثَنا أَبو بكٍْر الراِزي، وأَبو أُميةَ، قَاال2148
ا قَالَتهةَ، أَناِئشع نٍر، عيمِن عِد بيبع نطَاٍء، عولُ : عسر فَقَام ،اِبنياللَّع تأَيي رأَن تِددو
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 علَى الْباِب، وقُمت أَنظُر ِمن بيِن أُذُنيِه، أَنظُر ِإلَيِهم يلْعبونَ وهم ِفي الْمسِجِد، قَالَ �ِه اللَّ
، أَنه سِمع �هِذِه اَألخبار تعاِرض حِديثَ النِبي : هم فُرس أَو حبش، قَالَ أَبو عوانةَ: عطَاٌء
ِإنما بِنيت هِذِه الْمساِجد ِلما بِنيت لَه وقَد عاب اللَّه :  ينِشد ضالَّةً ِفي الْمسِجِد، فَقَالَرجال

سورة اجلمعة [}وِإذَا رأَوا ِتجارةً أَو لَهوا انفَضوا ِإلَيها{: سبحانه من ينظُر ِإلَى اللَّهِو، فَقَالَ
   ]. 11آية 

 خمِس أَوسٍق ِمن التمِر صدقَةٌ، وال ِفيما دونَ خمسِة أَواٍق ِمن الْوِرِق صدقَةٌ، 2149
ولَيس ِفيما دونَ خمِس ذَوٍد ِمن اِإلِبِل صدقَةٌ، حدثَنا الصاِئغُ ِبمكَّةَ، حدثَنا سِعيد بن منصوٍر، 

يشا هثَندح نأَِبيِه، ع نع ،اِريصِن اَألنمحِد الربِن عِد اللَِّه ببع نِعيٍد، عس نى بيحا ينربأَخ ،م
 ِبيِن النِعيٍد، عأَِبي س�قسالْوا:  ِبِمثِْلِه، واعونَ صِست .  

2150نب داوا دثَندح ،اقحِإس نلُ ببنا حثَندةُ  حرسا يثَندح ،قُِفيرا التثَندحو ،رمع 
قَالَ : بن صفْوانَ، حدثَنا محمد بن مسِلٍم، عن عمِرو بِن ِديناٍر، عن جاِبٍر، وأيب سعيد، قَاال

خِل، ِإال ما بلَغَ خمسةَ أَوسٍق ال صدقَةَ ِفي الزرِع، وال ِفي الْكَرِم، وال ِفي الن: �رسولُ اللَِّه 
  . سِمعته مع ابِن عمي أَحمد بِن حنبٍل: فَذَِلك ِمائَةُ فَرٍق، قَالَ حنبلٌ

2151 ناٍر، عِن ِدينِرو بمع نِلٍم، عسِن مِد بمحم ناِق، عزِد الربع نع ،ِريبا الدثَندح 
اِبٍر، قَالَج : ِبيقَِة ِفي كُلِّ : �قَالَ النِفي الرٍق، وسةَ أَوسملُغَ خبى يتٌء حيِع شرِفي الز سلَي

اِهمرةُ دسمِمائٍَة خ .  
2152نا ابثَندٍح، حور نب ِبيعا الرثَندح ،ِصيكَّاٍر الِْحمب نانُ برا ِعمثَندح  ناٍش، عيع 

لَيس : �قَالَ النِبي : يحيى بِن يِزيد، عن زيِد بِن أَِبي أُنيسةَ، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ
قسالْوقَةٌ، ودٍق صسِة أَوسمونَ خا دِفيم :اٍق صِس أَومونَ خا دِفيم سلَيا، واعونَ صقَةٌ، ِستد

  . أَربعونَ ِدرهما: والْوِقيةُ
 حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، حدثَنا عبد الْكَِبِري بِن الْمعافَى، حدثَنا موسى بن طَلْحةَ 2153

 نِد، عوِن اَألسع ،اِهيمرِإب نِمِر، عتعِن الْموِر بصنم نع ،اللَِّه الطَّلِْحي ِبيةَ، أَنَّ ناِئشع� 
  . ِستونَ صاعا: والْوسق: لَيس ِفيما دونَ خمسِة أَوسٍق صدقَةٌ، قَالَ: قَالَ

2154 ِبيقَالَ النوِء : � وضِفي الْواِء، والْم ِمن اعِة صابنالْج ِل ِمنسالْغ ِزي ِمنجي
دالْم .  

2155بأَخ  نأَِبيِه، ع نٍل، عيهس نٍر، عمعم ناِق، عزِد الربع نةُ، عورعو ،ِريبا الدنر
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لَيس ِفيما دونَ خمسِة أَوسٍق صدقَةٌ، ولَيس ِفيما دونَ خمِس : �قَالَ النِبي : أَِبي هريرةَ، قَالَ
يما دونَ خمِس أَواٍق صدقَةٌ، حدثَنا محمد بن حيويِه، حدثَنا نعيم بن ذَوٍد صدقَةٌ، ولَيس ِف

حماٍد، حدثَنا ابن الْمبارِك، عن معمٍر، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، حدثَنا الصومِعي، حدثَنا نعيم بن حماٍد، 
ا ابثَندحِعيموكٍْر الصو بقَالَ أَب ،اِدِه ِمثْلَهنٍر، ِبِإسمعم نِك، عاربالْم ٍل: نبنِن حب دمَألح قُلْت :

كَتبته ِمن أَصِلِه ولَيس هذَا ِفيِه، والْحِديثُ حِديثُ ابِن : فَِإنَّ عبد الرزاِق، رواه عن معمٍر، قَالَ
  . لْمبارِكا

2156 ناِر، عبِد الْجبع نالُء با الْعثَندح ،ِدييما الْحثَندى، حوسم نب را ِبشثَندح 
ِبيِد اللَِّه، أَنّ النبِن عاِبِر بج ناٍر، عِن ِدينِرو بمع نع ،ٍن الطَّاِئِفيينِن سِلِم بسِن مِد بمحم � 

  . لَيس ِفيما دونَ خمسِة أَوسٍق صدقَةٌ: قَالَ
   

  باب بياِن ِإباحِة ِنصِف الْعشِر ِمما يسقَى ِبالساِنيِة
حدثَنا ابن وهٍب، :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، وابن أَِخي ابِن وهب، قَاال2157

حدثَِني أَبو الزبيِر، أَنه سِمع جاِبرا يذْكُر، أَنَّ رسولَ :  عمرو بن الْحاِرِث، قَالَأَخبرِني: قَالَ
  . ِفيما سقَِت السماُء والْغيم الْعشر، وِفيما سِقي ِبالساِنيِة ِنصف الْعشِر:  قَالَ�اللَِّه 

2158أَِخي اب نا ابثَنداِلٍم،  حس ناٍب، عِن ِشهِن ابع ،ِزيدي نب سونا ينربٍب، أَخهِن و
 ِبيأَِبيِه، أَنّ الن نا :  قَالَ�عِفيمو ،رشا الْعثَِريكَانَ ع أَو ارهاَألنونُ ويالْعاُء ومقَِت السا سِفيم

  . سِقي ِبالنضِح ِنصف الْعشِر
2159  ،رمع ناللَِّه ب دبا عثَندفَةَ، حذَيو حا أَبثَنداِلٍح، حص نب دمحةُ ما ِكيلَجثَندح

ِفيما سقَِت السماُء الْعشر، وِفيما سِقي ِبالنضِح : �قَالَ النِبي : عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
  .ِنصف الْعشِر

  
  مبتدأُ ِكتاِب الصياِم   

  وما ِفيِه، وبيان فضل الصيام، وثواب الصيام
 حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، حدثَنا ابن وهٍب، حدثَنا يونس بن يِزيد، عِن ابِن 2160
 �سِمعت رسولَ اللَِّه : ع أَبا هريرةَ، قَالَحدثَِني سِعيد بن الْمسيِب، أَنه سِم: ِشهاٍب، قَالَ

كُلُّ عِمِل ابِن آدم لَه، ِإال الصيام هو ِلي، وأَنا أَجِزي ِبِه، والَِّذي نفْس محمٍد ِبيِدِه، : يقُولُ
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ِك، حِريِح الِْمس اللَِّه ِمن دِعن باِئِم أَطْيلَِخلْفَةُ فَِم الص ناِق، عزِد الربع نع ،ِريبا الدثَند
اِدِه ِمثْلَهنِبِإس ،ِريهِن الزٍر، عمعم .  

حدثَنا روح بن عبادةَ، عِن ابِن :  حدثَنا حمدانُ بن الْجنيِد، وأَبو أُميةَ، قَاال2161
قَالَ رسولُ : ٌء، عن أَِبي صاِلٍح الزياِت، أَنه سِمع أَبا هريرةَ، يقُولُأَخبرِني عطَا: جريٍج، قَالَ

كُلُّ عِمِل ابِن آدم لَه، ِإال الصوم ِلي، فَهو ِلي، وأَنا أَجِزي ِبِه، والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه، : �اللَِّه 
دِعن باِئِم أَطْيفَِم الص لُوفِكلَخِريِح الِْمس ِة ِمنامالِْقي مواللَِّه ي  .  

حدثَنا :  حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ بِن ساِلٍم، ومحمد بن الْجنيِد الدقَّاق، قَاال2162
دح ،اِنيهباٍم اَألصِعص نب دما أَحثَندحٍج، ويرِن جِن ابع ،حوِن رِن اباِصٍم، عو عا أَبثَن

قَالَ رسولُ : أَخبرِني عطَاٌء، عِن أَِبي صاِلٍح الزياِت، أَنه سِمع أَبا هريرةَ، يقُولُ: جريٍج، قَالَ
فِْسي ِبيِدِه، لَخلُوف كُلُّ عِملَ ابِن آدم لَه، ِإال الصوم، ِلي، وأَنا أَجِزي ِبِه، والَِّذي ن: �اللَِّه 

فَرحةُ ِحني يفِْطر، وفَرحةٌ ِإذَا : فَِم الصاِئِم أَطْيب ِعند اللَِّه ِمن ِريِح الِْمسِك، وِللصاِئِم فَرحتاِن
  . لَِقي ربه فَِرح ِبصوِمِه

2163اِويعو ما أَبثَندٍب، حرح نب ِليا عثَنداهللا بن  ح ديبعٍم، ويعو نأَبو ،ِكيعوةَ، و
قَالَ : موسى، يزيد بعضهم على بعض، عِن اَألعمِش، عن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

 ِبيالن� :ا ِإلَى سثَاِلهِر أَمشةُ ِبعنسالْح فاعضت مآد نا ابلُهمعٍة ينسٍف، كُلُّ حِعِمائَِة ِضعب
قُولُ اللَّهِلي، : يأَج ِمن هتوهشو هابرشو هامطَع عدِزي ِبِه، يا أَجأَنِلي، و هفَِإن ،موِإال الص

ِم أَطْيب ِعند اللَِّه فَرحةٌ ِعند ِفطِْرِه، وفَرحةٌ يوم الِْقيامِة، ولَخلُوف فَِم الصاِئ: وِللصاِئِم فَرحتاِن
  . ِمن ِريِح الِْمسِك 
 حدثَنا عِلي بن حرٍب، حدثَنا محمد بن فُضيٍل، عن أَِبي ِسنانَ، عن أَِبي صاِلٍح، 2164

ِإنَّ الصوم ِلي، وأَنا : ِإنَّ اللَّه يقُولُ: �قَالَ رسولُ اللَِّه : عن أَِبي هريرةَ، وأَِبي سِعيٍد، قَاال
أَجِزي ِبِه، والَِّذي نفْس محمٍد ِبيِدِه، لَخلُوف فَِم الصاِئِم أَطْيب ِعند اللَِّه ِمن ِريِح الِْمسِك، 

  . ِإذَا أَفْطَر فَِرح، وِإذَا لَِقي ربه فَجزاه فَِرح: ِللصاِئِم فَرحتاِن
أَخبرنا روح، عِن ابِن : نا ابن الْجنيِد، والصاِئغُ ِبمكَّةَ، وأَبو أُميةَ، قَالُوا حدث2165َ

: �قَالَ رسولُ اللَِّه : جريٍج، عن عطَاٍء، عن أِبي صاِلٍح الزياِت، أَنه سِمع أَبا هريرةَ، يقُولُ
  . الصيام جنةٌ
2166ح  نانُ بملَيا سثَندلٍَد، حخم نب اِلدا خثَندح ،اِفِريِن سب اقحِإس نب وبا أَيثَند
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ِفي الْجنِة باب : �قَالَ رسولُ اللَِّه : حدثَِني أَبو حاِزٍم، عن سهِل بِن سعٍد، قَالَ: ِبالٍل، قَالَ
، يدخلُ ِمنه الصاِئمونَ، فَيقُومونَ فَيدخلُونَ ِمنه، فَِإذَا دخلَ آِخرهم أُغِْلق، فَلَم يقَالُ لَه الريانُ

 ناِزٍم، عأَِبي ح نا ابثَندح ،ميحالْقَاِسِم س نب دمحا مثَندةَ، حيو أُما أَبثَندح ،دأَح هلْ ِمنخدي
  . ِإذَا دخلَ آِخرهم أُغِْلق: ِإسناِدِه ِمثْلَهأَِبيِه، ِب
   

باب بياِن الْخبِر الَِّذي يوِجب علَى الصاِئِم حفْظَ صوِمِه، وحظْر السخب والرفَث يف يوم 
  صومه، وإباحة إعالمه، والدليل على أنه ليس فيه رياء

2167 دمأَح نب دمحا مثَندٍج،  حيرج نا ابثَندح ،حوا رثَندح ،قَّاقِد الدينِن الْجب
ِإذَا : �قَالَ رسولُ اللَِّه : أَخبرِني عطَاٌء، عن أَِبي صاِلٍح الزياِت، سِمع أَبا هريرةَ، يقُولُ: قَالَ

ِإني : ، وال يسخب، فَِإنْ شاتمه أَحد أَو قَاتلَه فَلْيقُلْكَانَ يوم صوِم أَحِدِكم فَال يرفُثْ يومِئٍذ
اِئمص ؤرام .  
 حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ الترِمِذي، حدثَنا الْحميِدي، حدثَنا سفْيانُ، حدثَنا أَبو 2168

يرأَِبي ه نِج، عرِن اَألعاِد، عنةَ، قَالَالزر : ِبيقُلْ: �قَالَ النفَلْي اِئمص وهو كُمدأَح ِعيِإذَا د :
اِئمي صِإن .  
ِإذَا أَصبح أَحدكُم يوما صاِئما فَال يرفُثْ : �قَالَ رسولُ اللَِّه :  وِبِإسناِدِه قَال2169َ

فَلْي هماتش ؤرلْ، فَِإِن امهجال يةَ: قُلْوانوو عقَالَ أَب ،اِئمي صِإن ،اِئمي صِلِه: فَقَالَ: ِإنى قَونعم :
الصوم ِلي وأَنا أَجِزي ِبِه، ِهي ِإني أَتولَّى ثَوابه، ِإِذ الصوم لَيس يظْهر ِمن الصاِئِم ِلحركٍَة وال 

ا، وهفَظَتح هبكْتٍل فَيقُولُِفعي اللَّهاِب، ورالشاِم وِن الطَّعع ربص وا همفَّى {: ِإنوا يمِإن
  . ، فَهذَا ثَواب ال يحصى ]10سورة الزمر آية [}الصاِبرونَ أَجرهم ِبغيِر ِحساٍب

سِمعت أَحمد ابن أَِبي :  وسِمعت يوسف بن سِعيِد بِن مسِلٍم الِْمصيِصي، يقُول2170ُ
: يا أَحمد، أَيكُونُ شيئٌ أَعظَم ثَوابا ِمن الصبِر؟ قَالَ: قَالَ ِلي أَبو سلَيمانَ: الْحواِري، يقُولُ

ِن اللَِّه : قُلْتا عضالر ،معقَالَ! ن :قُلْت ،كحيو :تو كاربت ِإذَا كَانَ اللَّه اِبِرينوِفي الصالَى يع
  . ِبغيِر ِحساٍب، فَانظُر ما يفْعلُ ِبالراِضي عنِه

   
باب بياِن فَضِل شهِر رمضانَ علَى ساِئِر الشهوِر، والدليل على أن أعمال الرب فيه على 

  املسلم أيسر منه يف غريه من الشهور
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2171ع نب ِليا عثَندِزيِز، قَالَ حِد الْعفٍَر، : بعِن جاِعيلَ بمِإس نٍد، عيبلَى أَِبي عع قُِرئ
 ناِعيلُ بمثَِني ِإسدٍر، حكَيب نب دمحا مثَندح ،اددغِبب اِنيفَهاَألص هدنم نب دمحا مثَندحو

 هِحمثَِني أَِبي ردحفٍَر، وعِد جبِن عالِء بِن الْعفٍَر، ععج ناِعيلُ بما ِإسثَندح ،ِليا عثَندح ،اللَّه
ِإذَا جاَء :  قَالَ�الرحمِن، عن سهيِل بِن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 

الْج ابوأَب تحانُ فُتضماِعيلُ رما ِإسثَندح ،اِطنييِت الشفِّدصاِر، والن ابوأَب غُلِّقَتِة، ون
الْقَاِضي، حدثَنا ِإبراِهيم بن حمزةَ، حدثَنا عبد الْعِزيِز بن محمٍد، عن أَِبي سهيِل بِن ماِلٍك، 

فَذَكَر ِمثْلَه، حدثَنا ... ِإذَا استهلَّ رمضانُ:  قَالَ�عِن النِبي عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، 
 نِن أَِبي كَِثٍري، عفَِر بعج نب دمحا مثَندا قَالُونُ، حِمين نى با ِعيسثَنداِعيلُ الْقَاِضي، حمِإس

  . فَذَكَر ِمثْلَه... هريرةَناِفِع بِن ماِلٍك، عن أَِبيِه، عن أَِبي 
أَخبرِني يونس، عِن :  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، أَخبرنا عبد اللَِّه بن وهٍب، قَال2172َ

قَالَ رسولُ اللَِّه : ابِن ِشهاٍب، عِن ابِن أَِبي أَنٍس، أَنَّ أَباه حدثَه، أَنه سِمع أَبا هريرةَ، يقُولُ
� : ،اِطنييلِْسلَِت الشسو ،منهج ابوأَب غُلِّقَتاِء، ومالس ابوأَب تحانُ فُتضماَء رِإذَا ج

  . حدثَنا السلَِمي، والدبِري، عن عبِد الرزاِق، عن معمٍر، عِن الزهِري، ِبنحِوِه
  

2173 ،اِزيةَ الرارِن وِلِم بسم نب دمحا مثَندحو ،اججا حثَندٍد، حيمو حا أَبثَندح 
قَالَ ِلي : حدثَِني ِإبراِهيم بن موسى، حدثَنا ِهشام بن يوسف، ِكالهما عِن ابِن جريٍج، قَالَ

: �قَالَ رسولُ اللَِّه : ثَِني ابن أَِبي أَنٍس، عن أَِبيِه، أَنه سِمع أَبا هريرةَ، يقُولُحد: ابن ِشهاٍب
ِإذَا دخلَ رمضانُ فُتحت أَبواب الرحمِة، وغُلِّقَت أَبواب جهنم، وسلِْسلَِت الشياِطني، حدثَِني 

،وِريالد اسباٍب، قَالَعِن ِشهاِلِح بص نا أَِبي، عثَندح ،قُوبعا يثَندأَِبي :  ح نب اِفعثَِني ندح
... ِإذَا دخلَ رمضانُ: �قَالَ رسولُ اللَِّه : أَنٍس، أَنَّ أَباه حدثَه، أَنه سِمع أَبا هريرةَ، يقُولُ

ِني أَبو ِرفَاعةَ بن وِثيمةَ الِْمصِري، حدثَنا ابن أَِبي مريم، حدثَنا ناِفع بن يِزيد، فَذَكَر ِمثْلَه، حدثَ
حدثَِني أَبو سهيٍل مولَى التيِميني، عن أَِبيِه، عن : حدثَِني عِقيلٌ، عِن ابِن ِشهاٍب، قَالَ: قَالَ

  . ِبِمثِْلِه... �، عِن النِبي أَِبي هريرةَ
   

  باب بياِن ثَواِب من صام رمضانَ، وفضيلة صومه إذا أتبع بصوم ستة أيام من شوال
 حدثَنا يونس بن حِبيٍب، حدثَنا أَبو داود، حدثَنا ِهشام، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، 2174
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من صام رمضانَ ِإميانا واحِتسابا، غُِفر لَه :  قَالَ�مةَ، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ النِبي عن أَِبي سلَ
 ،اِعيزِن اَألوكَِثٍري، ع نابو ،ايبيا الِْفرثَندح ،ِصيٍف الِْحموع نا ابثَندِبِه، حذَن ِمن مقَدا تم

يحي نعاِدِه ِمثْلَهنى، ِبِإس .  
2175 رمٍر، أَنَّ عخأَِبي ص ني، عما عثَندح ،ِريِن الِْمصمحِد الربع نب دما أَحثَندح 

 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نأَِبيِه، ع نع ،ثَهدةَ حاِئدلَى زوم اقحِإس نقَالَ�ب  :لَوالص ات
 اِئرِت الْكَبِنبتِإذَا اج نهنيا بم اتكَفِّرانَ مضمانُ ِإلَى رضمرِة، وعمةُ ِإلَى الْجعمالْجو ،سمالْخ

 .  
بن حدثَنا محاِضر بن الْمورِع، حدثَنا سعد :  حدثَنا الصاغَاِني، وأَبو أُميةَ، قَاال2176
: أَخبرِني عمر بن ثَاِبٍت اَألنصاِري، سِمعت أَبا أَيوب رِضي اللَّه عنه، يقُولُ: سِعيٍد، قَالَ

من صام رمضانَ، ثُم أَتبعه ِستا ِمن شواٍل، فَذَاك ِصيام الدهِر، :  يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه 
كَانَ ِصيام الدهِر، حدثَِني الدبِري، : ِني أَِبي رِحمه اللَّه، عن عِلي، عن سعٍد، ِبِمثِْلِه، قَالَحدثَ

اِدِه ِمثْلَهنِعيٍد، ِبِإسِن سِد بعس نٍس، عِن قَيب داود ناِق، عزِد الربع نع .  
2177 ،ِريبا الدثَندٍج، قَالَ حيرِن جِن اباِق، عزِد الربع نِعيِد : عس نب دعثَِني سدح

بِن قَيٍس أَخو يحيى بِن سِعيٍد، عن عمر بِن ثَاِبِت بِن الْحجاِج ِمن بِني الْخزرِج، عن أَِبي 
 ِبيأَنّ الن ،اِريصاَألن وبقَالَ�أَي  : ِمن اٍل، فَذَِلكوش ِمن ِبِست هعبأَتانَ، وضمر رهش امص

ِر، قُلْتهالد امةٌ؟ قَالَ: ِصيرشٍم عوِن : ِلكُلِّ يِن ابلَى، عِد اَألعبع نب سونا يثَندح ،معن
، حدثَنا � عن أَِبي أَيوب، عِن النِبي وهٍب، عن قُرةَ، عن سعِد بِن سِعيٍد، عِن ابِن ثَاِبٍت،

حدثَِني عبد : حدثَِني عتبةُ بن أَِبي حِكيٍم، قَالَ: ِهشام بن عماٍر، حدثَنا صدقَةُ بن خاِلٍد، قَالَ
غَزونا مع أَِبي : مر بِن ثَاِبٍت، قَالَحدثَِني يحيى بن سِعيٍد، عن ع: الْمِلِك بن أَِبي بكٍْر، قَالَ

ِإني : ما ترى الناس؟ قَالَ: قُلْت: أَيوب الْبحر، فَأَدركَنا رمضانُ، فَصام وصمنا معه، قَالَ
ِفي هذَا :  أَبو عوانةَفَذَِلك ِصيام الدهِر قَالَ: فَذَكَر ِمثْلَه...  يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه 

الْحِديِث دِليلٌ أَنَّ من صام ِمن شواٍل ِمن أَيِه كَانَ فَقَد دخلَ ِفي هِذِه الْفَِضيلَِة، وِفيِه أَيضا أَنَّ 
 ِبيةُ أَ:  قَالَ�النِستٍر، وهِة أَشرشانُ ِبعضما، رثَاِلهِر أَمشةُ ِبعنسِنالْحيرهاٍم ِبشي .  

2178 نٍد، عمحم نب ريها زثَندةَ، حلَمأَِبي س نب رما عثَندح ،ِعيموا الصثَندح 
 من صام رمضانَ، وأَتبعه ِبِست ِمن: �قَالَ النِبي : سهيٍل، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

  . شواٍل، فَذَِلك ِصيام الدهِر
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باب بياِن النهِي عن تقَدِم رمضانَ ِبصوِم يوٍم أَو يوميِن ِمن آخر شهر شعبان، وأن اخلرب 
املوجب لصيام آخر شهر شعبان الدال على أن النهي عن صومه ملن صامه حبال شهر 

  رمضان، وعن صومه يوم الشك
2179ثَنا  حدحو ،اِئيوتسالد اما ِهشثَندح ،داوو دا أَبثَندِبيٍب، حح نب سونا يثَند

حدثَنا روح، حدثَنا ِهشام، : سِعيد بن مسعوٍد، وِإبراِهيم بن مرزوٍق، وأَبو أُميةَ، قَالُوا
 � عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، عن أَِبي سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ النِبي وحسين بن ذَكْوانَ،

ال تقَدموا قَبلَ رمضانَ ِبصوِم يوٍم وال يوميِن، ِإال أَنْ يكُونَ رجلٌ كَانَ يصوم صوما : قَالَ
مهضعقَالَ بو ،همصفَلْي :ومصاِح يبِن الصب اقحِإس نب دمحا مثَندح ،همصا فَلْيامِصي 

حدثَنا عبد الرزاِق، أَخبرنا معمر، عن يحيى بِن أَِبي : الصغاِني، وِإسحاق بن ِإبراِهيم، قَاال
اِدِه ِمثْلَهنال: كَِثٍري، ِبِإسجِإال أَنَّ ر نا ِهاللُ بثَندِمِه، حولَى صع أِْتي ذَِلكا فَيموص ومصكَانَ ي 

الْعالِء، حدثَنا عبد اللَِّه بن جعفٍَر، حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، 
  .  أَو يوميِن، ِإال أَنْ يكُونَ رجلٌ لَه ِصيام فَيأِْتي علَيِهشهر رمضانَ ِبِصياِم يوٍم... ِبِإسناِدِه

 حدثَنا وحِشي، حدثَنا محمد بن الْمبارِك الصوِري، حدثَنا معاِويةُ بن سالٍم، 2180
:  قَالَ�، أَنَّ أَبا هريرةَ أَخبره، أَنّ رسولَ اللَِّه حدثَِني أَبو سلَمةَ: عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، قَالَ

همصا فَلْيامِصي ومصال كَانَ يجكُونَ رِن، ِإال أَنْ ييموي ا أَوموانَ يضمر رهوا شمقَدال ت .  
2181ونَ، أَخاره نب ِزيدا يثَندح ،ِقيِقيا الدثَندِن  حالِء بأَِبي الْع نع ،ِرييرا الْجنرب

 ِبيٍن، أَنّ النيصِن حانَ برِعم نٍف، عطَرم نِري، عخاِبِه�الشحأَص ٍل ِمنجلْ :  قَالَ ِلره
وميِن مكَانه، حدثَنا فَِإذَا أَفْطَرت فَصم ي: ال، قَالَ: صمت ِمن سرِر هذَا الشهِر شيئًا؟ قَالَ

محمد بن حيويِه، أَخبرنا أَبو سلَمةَ، حدثَنا حماد، عن ثَاِبٍت، عن مطَرٍف، عن ِعمرانَ، أَنّ 
 ِبيٍل�النجقَالَ ِلر  ....ِمثْلَه فَذَكَر .  
   

لنصِف ِمن شعبانَ، وبيان اخلرب املعارض له، املبيح باب بياِن النهِي عن صوِم آِخِر ا
صومه، واخلرب املبني فضيلة صومه على صوم سائر الشهور والدال على توهني اخلرب الناهي 

  عن صيامه
2182ِن الْعٍس، عيمأَِبي ع نةَ، عِبيعر نب دمحا مثَندح ،كَابِإش نب ِليا عثَندالِء،  ح
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 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نأَِبيِه، ع نانُ :  قَالَ�عضمر أِْتيى يتح موانُ فَال صبعش فصتِإذَا ان
 .  

2183 نسا الْحثَندانَ، حوغَساِحِد أَبِد الْوبع نب اِلكا مثَنداذَ، حزرخ نانُ بثْما عثَندح 
بن حِبيِب بِن ندبةَ، حدثَنا روح بن الْقَاِسِم، عِن الْعالِء بِن عبِد الرحمِن، عن أَِبيِه، عن أَِبي 

ِإذَا كَانَ النصف ِمن شعبانَ فَأَمِسكُوا عِن الصوِم حتى يدخلَ : �قَالَ النِبي : هريرةَ، قَالَ
  . ، ِإال أَنْ يكُونَ علَيِه صوم فَلْيسرد وال يقْطَعرمضانُ

2184 نِزيِز بالْع دبا عثَندِعيٍد، حس نةُ ببيا قُتثَندح ،اِنيتِجسالس داوو دا أَبثَندح 
: لَى مجِلِس الْعالِء، فَأَخذَ ِبيِدِه فَأَقَامه، فَقَالَقَِدم عباد بن كَِثٍري الْمِدينةَ، فَجاَء ِإ: محمٍد، قَالَ

ِإذَا انتصف شعبانُ :  قَالَ�اللَّهم ِإنَّ هذَا يحدثُ، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
  .  ِبذَِلك�ي، عن أَِبي هريرةَ، عِن النِبي اللَّهم ِإنَّ أَِبي حدثَِن: فَال تصوموا، فَقَالَ الْعالُء

 حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ الترِمِذي، حدثَنا محمد بن وهِب بِن عِطيةَ، حدثَنا بِقيةُ، 2185
ِإذَا انتصف شعبانُ فَال :  قَالَ�النِبي عِن الزبيِدي، عِن الْعالِء، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، عِن 

  . ِصيام ِإال رمضانَ
 حدثَِني جعفَر بن محمٍد الطَّياِلِسي، حدثَنا يحيى بن مِعٍني، عن عفَّانَ، عن عبِد 2186

أَِبيِه، ع نالِء، عِن الْعع ،اِهيمرِن ِإبِن بمحالر ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه قَالَ�ن  : فصِإذَا كَانَ الن
ِمن شعبانَ فَال تصوموا، ومن كَانَ علَيِه صوم ِمن رمضانَ فَلْيسرِد الصوم فَال يقْطَع، قَالَ 

فَرعج :ز هنثَ عدحا، ونا هِن قَاصمحالر دبكَانَ ع ِمعا، سضٍد أَيأَس نب زهباِب، وبالْح نب دي
 ا، ثُمكَرنِديثًا مح هنثَ عدحِن الْقَاِسِم، وِح بور عالِء مالْع اِديثَ ِمنِذِه اَألحِن همحالر دبع

  . ذَكَر جعفَر هذَا، عن يحيى بِن مِعٍني، عن عفَّانَ
حدثَنا الصاغَاِني، أَخبرنا روح، حدثَنا حماد بن سلَمةَ، عن ثَاِبٍت، عن مطَرٍف،  2187

 ِبيٍن، أَنّ النيصِن حانَ برِعم نع�ئًا؟ قَالَ:  قَالَ لَهيِر شهذَا الشِر هرس ِمن تملْ صال، : ه
 فَصم يوميِن، حدثَنا الصاغَاِني، حدثَنا روح بن عبادةَ، حدثَنا حماد، عِن فَِإذَا أَفْطَرت: قَالَ

 ِبيِن النٍن، عيصِن حانَ برِعم نٍف، عطَرم نالِء، عأَِبي الْع نع ،ِرييرالْج� هأَن رِبِمثِْلِه، غَي ،
  . يِنيوم: لَم يقُلْ

 حدثَنا أَبو عِلي الزعفَراِني، حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عِن ابِن أَِبي لَِبيٍد، عن أَِبي 2188
قَد : كَانَ يصوم حتى نقُولَ: ، فَقَالَت�سأَلْت عاِئشةَ عن ِصياِم رسوِل اللَِّه : سلَمةَ، قَالَ
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يو ،امقُولَصى نتح انَ، كَانَ : فِْطربعاِمِه شِصي ِمن ٍر قَطُّ أَكْثَرهش ِمن امص هأَر لَمو ،أَفْطَر قَد
  . يصوم شعبانَ كُلَّه، كَانَ يصوم شعبانَ ِإال قَِليال

2189 ،مآد نى بيحا يثَندفَّانَ، حع نب نسا الْحثَندِد  حبع نةَ، عنييع نانُ بفْيا سثَندح
ِإنه لَيكُونُ علَي قَضاٌء ِمن رمضانَ فَأَكَاد أَنْ ال : اللَِّه بِن أَِبي لَِبيٍد، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، قَالَت عاِئشةُ

  . أَقِْضيه حتى يكُونَ شعبانُ
2190ح نب سونا يثَندِن أَِبي كَِثٍري،  حى بيحي نع ،اما ِهشثَندح ،داوو دا أَبثَندِبيٍب، ح

 كَانَ ال يصوم ِمن السنِة شهرا ِإال شعبانَ، فَِإنه �أَنّ رسولَ اللَِّه : عن أَِبي سلَمةَ، عن عاِئشةَ
انَ كُلَّهبعش ومصكَانَ ي .  

2191دا  حثَندِك، حاربالْم نِني ابعي ِليا عثَندونُ، حارا هثَندح ،وِريالد اسبا عثَن
حدثَتِني عاِئشةُ أُم الْمؤِمِنني، أَنه كَانَ أَحب : يحيى بن أَِبي كَِثٍري، حدثَنا أَبو سلَمةَ، قَالَ

سالِة ِإلَى روِل اللَِّه الص�ا، قَالَتهلَيع ماوا دا، كَانَ :  مهلَيع ماوالةً دلَّى صكَانَ ِإذَا صو
  . خذُوا ِمن الْعمِل ما تِطيقُونَ، فَِإنَّ اللَّه ال يملُّ حتى تملُّوا: يقُولُ

2192ٍة أَكْ:  قَالَتنس ٍر ِمنهش ِمن مصي كُني لَمو ومصانَ، كَانَ يبعش اِمِه ِمنِصي ِمن ثَر
  . شعبانَ كُلَّه، رواه النضر، عن ِهشاٍم، عن يحيى ِبطُوِلِه

 حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، حدثَنا ابن وهٍب، حدثَِني ماِلك بن أَنٍس، وعمرو 2193
نب...بع نقَالَ، ع لَّمسِه ولَيع لَّى اللّهص ِبيِن النع ،مثَهدح رمِن عةٌ، ال : ِد اللَِّه بيةٌ أُما أُمِإن

نكْتب وال نحسب، وِإنَّ الشهر هكَذَا وهكَذَا وهكَذَا، وضرب سعد بن عبيدةَ ِبيِدِه علَى 
 ِمراٍر، ونقَص ِفي الثَّاِلثَِة ِإبهامه، حدثَِني أَبو بكٍْر محمد بن أَحمد بِن حِبيٍب اُألخرى ثَالثَ

  . الذَّاِرع، حدثَنا أَبو عاِصٍم، حدثَنا سفْيانُ الثَّوِري، عِن اَألسوِد بِن قَيٍس، ِبِمثِْل حِديِث سعٍد
2194ا مثَندقَاال ح ،اِنيغاِح الصبِن الصب اقحِإس نب دمحمى، ويحي نب دما : حثَندح

ِريهقَالَ الز ،رمعا منرباِق، أَخزالر دبع :ةَ، قَالَتاِئشع نةُ، عورِني عربأَخولُ : وسلَغَ را بفَلَم
يا رسولَ : بدأَ ِبي، فَقُلْت: ، قَالَت�شِرين لَيلَةً، دخلَ علَي رسولُ اللَِّه  ِتسعا وِع�اللَِّه 

 ِرينِعشٍع وِتس ِمن لَيع لْتخد قَد كِإنا، ورها شنلَيلَ عخدأَنْ ال ت تمأَقْس كاللَِّه، ِإن
  . سع وِعشرونَِإنَّ الشهر ِت: أَعدهن، فَقَالَ
 حدثَنا ابن أَِبي مسرةَ، حدثَنا الْمقِْرئ، حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد، عن أَِبي الزبيِر، 2195

نما ِإ:  ِنساَءه، فَخرج ِإلَينا ِمن ِتسٍع وِعشِرين، فَقُلْت�اعتزلَ رسولُ اللَِّه : عن جاِبٍر، قَالَ
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ِإنما الشهر هكَذَا وصفَّق ِبيِدِه ثَالثَ مراٍت، وخفَض ِإصبعا : الْيوم ِتسع وِعشرونَ، فَقَالَ
  . واِحدا ِفي اَألِخريِة 

2196ا حثَندِلٍم، حسم نب فوسا يثَندحو ،حوا رثَندح ،اغَاِنيا الصثَندقَاال ح ،اجج :
 ِنساَءه �اعتزلَ النِبي : أَخبرِني أَبو الزبيِر، أَنه سِمع جاِبرا، يقُولُ: حدثَنا ابن جريٍج، قَالَ
 ِبيالن جرا، فَخرهِم�شالْقَو ضعفَقَالَ ب ،ِرينِعشٍع وِتس احبولَ اللَِّه، ِإ:  صسا را ينحبا أَصمن

 ِبيفَقَالَ الن ،ِرينِعشٍع وِتس ِمن� : ِبيالن فَّقص ثُم ِرينِعشا وعكُونُ ِتسي رهِدِه �ِإنَّ الشِبي 
اغَاِنيا الصثَندا، حهِع ِمنسالثَّاِلثَةَ ِبالتا، وِه كُلِّهيداِبِع يِن ِبأَصيتراِرِث، ثَالثًا مأَِبي الْح نابو ،

هجر رسولُ اللَِّه : حدثَنا روح عن زكَِريا بِن ِإسحاق، حدثَنا أَبو الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ: قَاال
  .  ِنساَءه شهرا، وذَكَر الْحِديثَ ِبنحِوِه�

2197ِلٍم، وسم نب فوسا يثَندقَاال ح ،كِّياِلٍم الْمِن ساِعيلَ بمِإس نب دمحا : مثَندح
أَخبرِني يحيى بن عبِد اللَِّه بِن محمِد بِن صيِفي، أَنَّ ِعكِْرمةَ : حجاٍج، عِن ابِن جريٍج، قَالَ

 حلَف أَنْ ال يدخلَ �أُم سلَمةَ أَخبرته، أَنّ النِبي بن عبِد الرحمِن بِن الْحاِرِث أَخبره، أَنَّ 
فَِقيلَ لَه ،احر أَو ،ِهنلَيا عا، غَدموونَ يرِعشةٌ وعى ِتسضا ما، فَلَمرهِلِه شِض أَهعلَى بع : كِإن

ِهملَيلَ عخداللَِّه أَنْ ال ت ِبيا ني لَفْتا، قَالَحرها:  شموي ِرينِعشةً وعكُونُ ِتسي رهِإنَّ الش .  
:  حدثَنا محمد بن عبِد الرحمِن بِن عِلي أَبو بكٍْر الْجعِفي، وعباس الدوِري، قَاال2198

ما ِإسثَندح ،ِديبٍر الْعِبش نب دمحا مثَندِن أَِبي حِد بعِن سِد بمحم ناِلٍد، عأَِبي خ ناِعيلُ ب
الشهر هكَذَا وهكَذَا :  ِبيِدِه علَى اُألخرى، وقَالَ�ضرب رسولُ اللَِّه : وقَّاٍص، عن أَِبيِه، قَالَ

  . ثُم نقَص ِفي الثَّاِلثَِة أُصبعا
2199نانُ بدما حثَندقَاال ح ،اغَاِنيالصِد، وينا :  الْجثَندٍرو، حمع نةُ باِويعا مثَندح

 ِبيِن النأَِبيِه، ع نٍد، ععِن سِد بمحم ناِلٍد، عِن أَِبي خاِعيلَ بمِإس نةُ، عاِئدقَالَ�ز  : رهالش
  . سعاهكَذَا وهكَذَا عشرا، وعشرا، وِت

   
باب ِذكِْر الْخبِر الْمبيِن أَنَّ الشهر يكُونُ ِتسعا وِعشِرين ويكُونُ ثَالِثني، وأن الشهرين يف 

  رمضان وذي احلجة: السنة ال جيتمعان يف التسعة وعشرين
ح بن عبادةَ، حدثَنا شعبةُ، عن حدثَنا رو:  حدثَنا عِلي بن شيبةَ، وأَبو أُميةَ، قَاال2200

الشهر ِتسع وِعشرونَ : �قَالَ نِبي اللَِّه : سِمعت ابن عمر، يقُولُ: عقْبةَ بِن حريٍث، قَالَ
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الشهر ثَالثُونَ وطَبق : وطَبق كَفَّيِه ثَالثَ مراٍت، وكَسر اِإلبهام ِفي الثَّاِلثَِة، وأَحسبه قَالَ
  . ِبأَصاِبِعِه ثَالثَ مراٍت، وحدثَنا أَبوأُميةَ أَيضا، عن أَِبي الْوِليِد، عن شعبةَ، ِبنحِوِه

2201ا شثَندح ،ِميرضالْح اقحِإس نب قُوبعا يثَندانَ، حِسن نب ِزيدا يثَندحو  نةُ، عبع
 ِبيِن النع ،رمِن عِن ابٍث، عيرِن حةَ بقْبقَالَ�ع  :قُوبعونَ، قَالَ يرِعشو عِتس رهالش :

  . ثَالثُونَ: وأَحسبه قَالَ أَيضا
2202ا عثَندفَّانُ، حا عثَندكَّةَ، حاِئغُ ِبمفٍَر الصعو جا أَبثَنداٍد،  حِزي ناِحِد بالْو دب

اللَّيلَةُ : سِمع ابن عمر، رجال يقُولُ: حدثَنا الْحسن بن عبيِد اللَِّه، عن سعِد بِن عبيدةَ، قَالَ
:  مرتيِن، ومرةًالشهر هكَذَا وهكَذَا،:  يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : لَيلَةُ النصِف، ثُم قَالَ

  . ِتسع وِعشرونَ
 حدثَنا يوسف الْقَاِضي، حدثَنا محمد بن أَِبي بكٍْر، حدثَنا عبد الْواِحِد بِن ِزياٍد، 2203

  . ي الثَّاِلثَِة ِإبهامهالشهر هكَذَا وهكَذَا، طَبق مرتيِن علَى الْيسرى، وحبس ِف: ِبِإسناِدِه
 حدثَنا الصاغَاِني، حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، حدثَنا يِزيد بن زريٍع، وحدثَنا أَبو 2204

اِلدا خثَندٍع، حيرز نب ِزيدا يثَندح ،ددسا مثَندح ،اِنيتِجسالس داوِد دبع نذَّاُء، عالْح 
 ِبيِن النأَِبيِه، ع نةَ، عكْرِن أَِبي بِن بمحاِن:  قَالَ�الرقُصنا ِعيٍد ال يرهذُو : شانُ، وضمر

  . الِْحجِة
2205ح ،قِّيفٍَر الرعج ناللَِّه ب دبا عثَندح ،اِزياِتٍم الرو حا أَبثَندح  نب ِمرتعا مثَند

سلَيمانَ، عن ِإسحاق بِن سويٍد، وخاِلٍد، عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي بكْرةَ، عن أَِبيِه أَِبي بكْرةَ، 
  . رمضانُ، وذُو الِْحجِة: شهراِن ال ينقُصاِن:  قَالَ�أَنّ رسولَ اللَِّه 

   
لْخبِر الْمبيِن أَنَّ اَألِهلَّةَ بعضها أَعظَم ِمن بعٍض، وأنه إذا كان عظيما ال يعد باب ِذكِْر ا

  إال لليلة، والدليل على أن رؤية اهلالل هي حيث يهل الليل
ةُ، عن حدثَنا حجاج، حدثَنا شعب:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، وأَبو حميٍد، قَاال2206

أَهلَلْنا ِهاللَ رمضانَ ونحن ِبذَاِت : سِمعت أَبا الْبختِري الطَّاِئي، يقُولُ: عمِرو بِن مرةَ، قَالَ
رؤيِتِه، فَِإنْ ِإنَّ اللَّه قَد أَمده ِل: �قَالَ رسولُ اللَِّه : ِعرٍق، فَأَرسلْنا ِإلَى ابِن عباٍس نسأَلُه، فَقَالَ

ةَ ثَالِثنيوا الِْعدفَأَِتم كُملَيع غُم .  
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باب بياِن الْخبِر الَِّذي يوِجب علَى من يِريد الصوم أَنْ يتسحر، والترغيب فيه، وبيان 
  اخلرب الدال على أنه على اإلباحة

2207اِنيرالْح داوو دا أَبثَندوٍق،  حزرم نب اِهيمرا ِإبثَندحاِمٍر، وع نب ِعيدا سثَندح ،
حدثَنا وهب بن جِريٍر، ِكالهما عن شعبةَ، عن عبِد الْعِزيِز بِن صهيٍب، عن أَنِس بِن ماِلٍك، 

 ِبيو:  قَالَ�أَنّ النحوا، فَِإنَّ ِفي السرحسكَةٌ ترِر ب .  
 حدثَنا الصاِئغُ ِبمكَّةَ، حدثَنا الْمعلَّى بن أَسٍد، وحدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، حدثَنا 2208
حروا، تس:  قَالَ�حدثَنا أَبو عوانةَ، عن قَتادةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، عِن النِبي : عاِرم، قَاال

فَِإنَّ ِفي السحوِر بركَةٌ، حدثَنا أَحمد بن سعوٍد الْمقِْدِسي، حدثَنا محمد بن ِعيسى، حدثَنا 
 ِبيِن الناِلٍك، عِن مِس بأَن نٍب، عيهِن صِزيِز بِد الْعبعةَ، وادقَت نةَ، عانوو عِلِه، ، ِبِمثْ�أَب

 نٍد، عيز نب ادما حثَندح ،اِريِريا الْقَوثَندوٍس، حسِجِد طَرسم امٍد ِإممحم نب داوا دثَندح
 ِبيِن الناِلٍك، عِن مِس بأَن نٍب، عيهِن صِزيِز بِد الْعبكَّةَ�عاِئغُ ِبما الصثَندا ، ِبِمثِْلِه، حثَندح ،
اِدِه ِمثْلَهنٍد، ِبِإسيز نب ادما حثَندٍب، حرح نانُ بملَيس .  

 حدثَنا يِزيد بن ِسنانَ، حدثَنا عونُ بن عمارةَ، حدثَنا ِهشام بن حسانَ، عن عبِد 2209
تسحروا، فَِإنَّ ِفي السحوِر : �قَالَ رسولُ اللَِّه :  ماِلٍك، قَالَالْعِزيِز بِن صهيٍب، عن أَنِس بِن

بركَةٌ، حدثَنا محمد بن اللَّيِث، حدثَنا عبدانُ، حدثَنا يِزيد بن زريٍع، حدثَنا سِعيد بن أَِبي 
ِن مِس بأَن نةَ، عادقَت نةَ، عوبرع ِبيِن النِبِمثِْلِه�اِلٍك، ع ، .  

حدثَنا محمد بن :  حدثَِني عبد اللَِّه بن أَحمد بِن حنبٍل، وداود بن محمٍد، قَاال2210
لَمةَ، عن أَِبي حدثَِني محمد بن فُضيٍل، حدثَنا يحيى بن سِعيٍد، عن أَِبي س: خالٍد، قَالَ
  . تسحروا، فَِإنَّ ِفي السحوِر بركَةٌ: �قَالَ النِبي : هريرةَ، قَالَ
حدثَنا محمد بن بشاٍر، :  حدثَنا داود بن محمٍد، ويوسف بن موسى، قَاال2211

،ِديهِن مِن بمحالر دبا عثَندِد اللَِّه، حبع نع ،ِزر ناِصٍم، عع ناٍش، عيِن عكِْر بأَِبي ب نع 
 ِبيِن النقَالَ�ع  : نب دما أَحثَندح ،اِنيا الْقَطْرثَندكَةٌ، حروِر بحوا، فَِإنَّ ِفي السرحست

ثِْلِه مرفُوعا، حدثَنا الْعطَاِرِدي، عن أَِبي بكِْر بِن عياٍش، يونس، حدثَنا أَبو بكِْر بن عياٍش، ِبِم
هفَعري لَمِد اللَِّه، ِبِمثِْلِه، وبع نع ،ِزر ناِصٍم، عع نع .  

 الْبخاِري،  حدثَِني فَضلَك الراِزي الْفَضلُ بن عباٍس، حدثَنا ِإسحاق بن حمزة2212َ
حدثَنا ِعيسى بن موسى أَبو أَحمد، عن أَبو حمزةَ يعِني السكَِّري، عن رقَبةَ، عن سلِْم بِن 
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: �قَالَ النِبي : بِشٍري يعِني ابن جحٍل، عن عبِد الْعِزيِز بِن صهيٍب، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ
تسحروا، فَِإنَّ ِفي السحوِر بركَةٌ، حدثَنا أَبو داود الْحراِني، حدثَنا هارونُ بن ِإسماِعيلَ، 

 ِبياِلٍك، قَالَ النِن مِس بأَن نٍب، عيهص نِزيِز بالْع دبا عثَندِك، حاربالْم نب ِليا عثَندح� ،
ِمثْلَه، حدثَنا طَاِهر بن خاِلِد بِن ِنزاٍر، حدثَنا أَِبي، عن ِإبراِهيم بِن طَهمانَ، عن عبِد الْعِزيِز بِن 

 ِبياِلٍك، قَالَ النِن مِس بأَن نٍع، عفَير�ِمثْلَه ، .  
 أَبو أُسامةَ، عن عبِد الْمِلِك بِن أَِبي سلَيمانَ،  حدثَنا الْجعِفي أَبو بكٍْر، حدثَنا2213

تسحروا، فَِإنَّ : �قَالَ النِبي : وابن أَِبي لَيلَى، عن عطَاِء بِن أَِبي رباٍح، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
  . ِفي السحوِر بركَةً
الطَّرسوِسي، حدثَنا أَبو الرِبيِع، حدثَنا منصور بن أَِبي  حدثَنا داود بن محمٍد 2214

 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نطَاٍء، عع نانَ، عملَيِن أَِبي سِلِك بِد الْمبع نِد، عوقَالَ�اَألس  :
  . تسحروا، فَِإنَّ ِفي السحوِر بركَةٌ

نا أَبو اَألزهِر، حدثَنا عبد الرزاِق، عن معمٍر، عِن ابِن أَِبي لَيلَى، عن عطَاٍء،  حدث2215َ
 ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه نِفي الثَِّريِد�عوِر، وحكَِة ِفي السرا ِبالْبعد  .  

2216ا نثَندٍف، حوع نب دمحا مثَندٍد،  حعِن سِر بيجب نةُ، عِقيا بثَنداٍد، حمح نب ميع
علَيكُم ِبالسحوِر، : �قَالَ النِبي : عن خاِلِد بِن معدانَ، عِن الِْمقْداِم بِن معِدي كَِرب، قَالَ

كارباُء الْمدالْغ هفَِإن .  
2217نب فوسا يثَندِزيلَ، قَاال حيد نابِلٍم، وسانَ :  مثْمو عِة أَبِغريالْم نب ِعيدا سثَندح

الصياد الِْمصيِصي، حدثَنا ِعيسى بن يونس، عِن ابِن أَِبي لَيلَى، عن أَِخيِه، عن أَِبيِه، عن أَِبي 
 ِبيِن النلَى، عقَالَ�لَي  :حسكَةٌتروِر بحوا، فَِإنَّ ِفي السر .  
: حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، والرِبيع بن سلَيمانَ، قَاال2218

ناِص، عِن الْعِرو بملَى عوٍس مأَِبي قَي نأَِبيِه، ع نع ،ِليع نى بوسِني مربِن أَخِرو بمع 
 ِبياِص، أَنّ النا :  قَالَ�الْعثَندِر، ححاِب أُكْلَةُ السِل الِْكتاِم أَهِصيا واِمنِصي نيا بلَ مِإنَّ فَص

ت أَِبي، فَذَكَر سِمع: ابن الْجنيِد الدقَّاق، حدثَنا أَبو أَحمد الزبيِري، عن موسى بِن عِلي، قَالَ
حدثَنا موسى بن عِلي بِن رباٍح : ِمثْلَه، حدثَنا الصاِئغُ ِبمكَّةَ، حدثَنا الْمقِْرئ، وأَبو نعيٍم، قَاال

عن عمِرو بِن حدثَِني أَبو قَيٍس مولَى عمِرو بِن الْعاِص، : سِمعت أَِبي، يقُولُ: اللَّخِمي، قَالَ
 ِبيِن الناٍص، عا �الْعثَنداِمٍر، حع نب دوا اَألسثَندح ،قَّاقِد الدينالْج نا ابثَندِبِمثِْلِه، ح ،



com.wordpress.masgunku.www  
 

510 

رباٍح، عن أَِبيِه، سفْيانُ بن سِعيٍد الثَّوِري، عن أُسامةَ بِن زيٍد اللَّيِثي، عن موسى بِن عِلي بِن 
  . عن أَِبي قَيٍس، عِن عمِرو، ِبِمثِْلِه

2219 نةَ، علَمس نب ادما حثَندى، حوسم نب دا أَسثَندانَ، حملَيس نب ِبيعا الرثَندح 
 ِبياِلٍك، أَنّ النِن مِس بأَن نثَاِبٍت، ع�ضملَ ِفي راصولُ  وسفَقَالَ ر ،هعم اسلَ الناصانَ فَو

  . لَو مد ِلي الشهر لَواصلْت ِوصاال يدع الْمتعمقُونَ تعمقَهم : �اللَِّه 
   

باب بياِن وقِْت أَكِْل السحِر، وإباحة أكله إىل أن يتبني الفجر الصادق، وإن مسع األذان 
  قبل ذلك

2220دقَاال ح ،اغَاِنيالصاِئغُ، واِعيلَ الصمِإس نب دمحا مةَ، : ثَنادبع نب حوا رثَندح
حدثَنا ِهشام، عن قَتادةَ، عن أَنٍس، عن زيِد : وحدثَنا يونس بن حِبيٍب، حدثَنا أَبو داود، قَاال

ثُم قُمنا ِإلَى : ، ثُم خرجنا ِإلَى الصالِة، وقَالَ روح� تسحرنا مع رسوِل اللَِّه :بِن ثَاِبٍت، قَالَ
قَدر ما يقْرأُ الرجلُ خمِسني : كَم كَانَ بين ذَِلك؟ قَالَ: قُلْت: قَالَ: الصالِة، وزاد روح أَيضا

  . آيةً
2221ا يثَندكَّةَ،  حاِئغُ ِبما الصثَندحاِصٍم، وع نو برما عثَندانَ، حفْيس نب قُوبع

حدثَنا همام، عن قَتادةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، أَنَّ زيد بن ثَاِبٍت حدثَهم، : حدثَنا عفَّانُ، قَاال
كَم كَانَ بين ذَِلك؟ : قُلْت: ، ثُم خرجوا ِإلَى الصالِة، قَالَ� اللَِّه أَنهم تسحروا مع رسوِل

  . قَدر ِقراَءِة خمِسني آيٍة أَو ِستني آيٍة: قَالَ
 محمد  حدثَنا أَبو عوٍن محمد بن عمِرو بِن عوٍن الْواِسِطي، حدثَنا أَِبي، وحدثَنا2222

 نةَ، عادقَت نوٍر، عصنم نع ،ميشا هنربٍن، أَخوع نو برما عثَندح ،ِقيِقيِلِك الدِد الْمبع نب
  . ، ثُم خرجنا فَصلَّينا�تسحرنا مع رسوِل اللَِّه : أَنٍس، عن زيِد بِن ثَاِبٍت، قَالَ

2223دِد اللَِّه،  حيبع نٍر، عِبش نب دمحا مثَندح ،ِفيعِن الْجمحِد الربع نب دمحا مثَن
ةَ، قَالَتاِئشع نِن الْقَاِسِم، عِد اللَِّه، عيبع نعو ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نولُ اللَِّه : عسقَالَ ر� :

  . نُ ِبلَيٍل، فَكُلُوا واشربوا حتى يؤذِّنَ ابن أُم مكْتوٍمِإنَّ ِبالال يؤذِّ
:  حدثَنا عباس الدوِري، حدثَنا محمد بن ِبشٍر، حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، قَال2224َ

ال يمنعنكُم أَذَانُ ِبالٍل ِمن السحوِر :  قَالَ�ي سِمعت الْقَاِسم يحدثُ، عن عاِئشةَ، عِن النِب
وٍم، قَالَ الْقَاِسمكْتم أُم نذِّنَ ابؤى يتذَا: حقَى هريذَا وِزلَ هنا ِإال أَنْ يِهميأَذَان نيب كُني لَم .  
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2225،ريهثَِني زدكَّةَ، حاِئغُ ِبما الصثَنداِفٍع،  حن ناللَِّه، ع ديبا عثَندى، حيحا يثَندح 
ِإنَّ ِبالال يناِدي ِبلَيٍل، فَكُلُوا واشربوا حتى يناِدي : �قَالَ النِبي : عن عبِد اللَِّه بِن عمر، قَالَ

نا زهير، حدثَِني يحيى، حدثَنا عبيد اللَِّه، عِن ابن أُم مكْتوٍم، حدثَنا الصاِئغُ ِبمكَّةَ، حدثَ
 ِبيِن النةَ، عاِئشع ناللَِّه�الْقَاِسِم، ع ديبِإال قَالَ: ، ِبِمثِْلِه، قَالَ ع لَمال أَعا : ومهنيب كُني لَم

  . ِإال أَنْ ينِزلَ هذَا ويرقَى هذَا
أَخبرِني يونس، واللَّيثُ، عِن : نا الرِبيع بن سلَيمانَ، أَخبرنا ابن وهٍب، قَالَ حدث2226َ

ِإنَّ :  يقُولُ�سِمعت النِبي : ابِن ِشهاٍب، عن ساِلِم بِن عبِد اللَِّه، عن عبِد اللَِّه بِن عمر، قَالَ
: ، فَكُلُوا واشربوا حتى تسمعوا أَذَانَ ابِن أُم مكْتوٍم، قَالَ يونس ِفي الْحِديِثِبالال يؤذِّنُ ِبلَيٍل

 عذِّنُ مؤلَّى، فَكَانَ يوتو سبِفيِه ع لَ اللَّهزى، الَِّذي أَنمأَع وهذِّنُ وؤوٍم يكْتم أُم نكَانَ ابو
اِلمِبالٍل، قَالَ س :و ِحني اسالن قُولَ لَهى يتذِّنُ حؤي كُني ِر، فَلَمصالْب ِريرال ضجكَانَ ر

  . أَذِّنْ: ينظُرونَ ِإلَى بزوِغ الْفَجِر
2227 نع ،ِريهِن الزانُ، عفْيا سثَندح ،اِفِعيا الشثَندانَ، حملَيس نب ِبيعا الرثَندح 

س ِبيِن النأَِبيِه، ع نوا أَذَانَ :  قَالَ�اِلٍم، ععمسى تتوا حبراشٍل، فَكُلُوا وذِّنُ ِبلَيؤِإنَّ ِبالال ي
انَ، ِمثْلَهفْيس نٍب،عرح نب ِليى عوروٍم، وكْتم ِن أُماب .  

   
بتى يتِر ححسِة التاحاِن ِإبيب اباِر، والدليل على أن الشاك فيه جائز له أن بهالن اضيب ني

  يأكل حىت يستيقن بالنهار
2228 نب ِليا عثَندحو ،ميرأَِبي م نا ابثَندح ،اغَاِنيالص اقحِإس نكِْر بو با أَبثَندح 

حدثَنا أَبو غَسانَ محمد بن مطَرٍف، : ابِن أَِبي مريم، قَالَعبِد الْعِزيِز، حدثَنا أَبو عبيٍد، عِن 
وكُلُوا واشربوا حتى {نزلَت هِذِه اآليةُ : حدثَِني أَبو حاِزٍم، عن سهِل بِن سعٍد، قَالَ: قَالَ

وكَانَ الرجلُ : ، قَالَ ]187سورة البقرة آية [}سوِديتبين لَكُم الْخيطُ اَألبيض ِمن الْخيِط اَأل
ِإذَا أَراد الصوم ربطَ أَحدهم ِفي ِرجلَيِه الْخيطَ اَألسود والْخيطَ اَألبيض وال يزالُ يأْكُلُ 

،  ]187سورة البقرة آية [}ِمن الْفَجِر{ِلك ويشرب حتى يتبين لَه ِرئْيهما، فَأَنزلَ اللَّه بعد ذَ
ِني ِبذَِلكعا يموا ِإنِلمفَع : نب وبا أَيثَندح ،الْقُلُوِسي فوسو يا أَبثَندح ،ارهالنلَ واللَّي

:  ِبهذَا اِإلسناِد نحوه، ِإال أَنه قَالَحدثَنا أَبو حاِزٍم،: سلَيمانَ، حدثَنا فُضيلُ بن سلَيمانَ، قَالَ
 لَ اللَّهزى أَنتِر{حالْفَج 187سورة البقرة آية [} ِمن [ انَ ذَِلكيب .  
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 حدثَنا الْفَضلُ بن عبِد الْجباِر الْمروِزي، حدثَنا عِلي بن الْحسِن بِن شِقيٍق، 2229
يا : قُلْت:  أَبو حمزةَ السكَِّري، عن مطَرٍف، عن عاِمٍر، عن عِدي بِن حاِتٍم، قَالَحدثَنا

ِإنما هو : رسولَ اللَِّه، أَرأَيت الْخيطَ اَألبيض ِمن الْخيطَيِن، أَهو الْخيوطُ خيوطُنا هِذِه؟ فَقَالَ
وسواد اللَّيِل، حدثَنا أَبو داود السِجستاِني، حدثَنا هناد، حدثَنا عبثَر، عن بياض النهاِر، 

ال يا عِريض الْقَفَا، ولَِكنه سواد : أَهما الْخيطَاِن؟ قَالَ: �قُلْت ِللنِبي : مطَرٍف، ِبِإسناِدِه، قَالَ
بِل، واللَّي نب ِديا عثَندح ،ما آدثَندح ،قَالِنيسِل الْعالْفَض نب دما أَحثَنداِر، حهالن اضي

 ِبيِن الناِتٍم، عِن حب ِديع نع ،ِبيعِن الشاِلٍد، عأَِبي خ ناِعيلُ بمِإسو ،اِنيبيِن الشِل، عالْفَض
  . ِإنما هو بياض النهاِر، وسواد اللَّيِل : ، وقَالَ، ِبِمثِْلِه�

، حدثَِني أَِبي، وحدثَنا الصاِئغُ ِبمكَّةَ، L حدثَنا طَاِهر بن خاِلِد بِن ِنزاٍر 2230
 بن طَهمانَ، عن مطَرٍف، عِن حدثَنا ِإبراِهيم: حدثَنا أَبو حذَيفَةَ، قَاال: والسلَِمي، قَاال

الْخيطُ اَألبيض ِمن الْخيِط {قُلْت يا رسولَ اللَِّه، : الشعِبي، عن عِدي بِن حاِتٍم، قَالَ
ال يا : ، ثُم قَالَ�، أَهما الْخيطَاِن؟ فَضِحك رسولُ اللَِّه  ]187سورة البقرة آية [}اَألسوِد

  . عِريض الْقَفَا، ولَِكنه سواد اللَّيِل، وبياض النهاِر
 حدثَنا عِلي بن عبِد الْعِزيِز، حدثَنا أَبو عبيٍد، حدثَنا هشيم، أَخبرنا حصين، عِن 2231
وكُلُوا واشربوا حتى {:  لَما نزلَت هِذِه اآليةُ:أَخبرِني عِدي بن حاِتٍم، قَالَ: الشعِبي، قَالَ

عمدت : ، قَالَ ]187سورة البقرة آية [}يتبين لَكُم الْخيطُ اَألبيض ِمن الْخيِط اَألسوِد
ن اللَّيِل، وال أَستِبني اَألسود ِعقَالَيِن أَبيض وأَسود، فَجعلْتهما تحت ِوسادِتي، فَجعلْت أَقُوم ِم

ِإنما كَانَ :  فَأَخبرته، فَضِحك، قَالَ�ِمن اَألبيِض، فَلَما أَصبحت غَدوت علَى رسوِل اللَِّه 
ثَندِل، حاِد اللَّيوس اِر ِمنهالن اضيب ا ذَِلكما، ِإنِريضِإذًا لَع كادا ِوسثَندالْقَاِضي، ح فوسا ي

اِدِه ِمثْلَهنِبِإس ،نيصا حثَندح ،ميشا هثَندِبيِع، حو الرأَب .  
   

باب بياِن ِصفَِة الْفَجِر الَِّذي ِبِه يحرم الطَّعام والشراب، وإباحة األكل والشرب واجلماع 
ر ال يسمى فجرا، وبيان السنة يف إعالم املؤذن الناس ألذانه قبله، وأن ما قبله من بياض الفج

ليستيقظوا فيتسحروا، ويترك املصلي صالته فيتسحر، والدليل على أنه جيب عليه أن يعلم 
  الناس أن يؤذن بليل

حدثَنا روح بن  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، حدثَنا أَبو داود، وحدثَنا الصاِئغُ ِبمكَّةَ، 2232
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سِمعت سمرةَ بن : أَخبرِني سواد بن حنظَلَةَ الْقُشيِري، قَالَ: حدثَنا شعبةُ، قَالَ: عبادةَ، قَاال
 حتى ال يغرنكُم ِنداُء ِبالٍل، وال هذَا الْبياض: �قَالَ رسولُ اللَِّه : جندٍب يخطُب، قَالَ
  . ينفَِجر الْفَجر هكَذَا

حدثَنا أَحمد بن :  حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ الصاِئغُ ِبمكَّةَ، وأَبو أُميةَ، قَاال2233
:  اللَِّه بِن مسعوٍد، قَالَيونس، حدثَنا زهير، حدثَنا سلَيمانُ التيِمي، عن أَِبي عثْمانَ، عن عبِد

ال يمنعن أَحدكُم، واِحدا ِمنكُم أَذَانُ ِبالٍل ِمن سحوِرِه، فَِإنه يؤذِّنُ، أَو : �قَالَ رسولُ اللَِّه 
جر أَِو الصبح هكَذَا، وضم يناِدي، ِليرِجع قَاِئمكُم، ولْينتِبه ناِئمكُم، ولَيس أَنْ يقُولَ يعِني الْفَ

زهير أَصاِبعه ورفَعها ِإلَى فَوٍق وطَأْطَأَها ِإلَى أَسفَلَ، حتى يقُولَ هكَذَا، ووضع زهير سبابتيِه 
وجمع، وبين سبابتيِه :  الصاِئغُأَحدهما فَوق اآلخِر، ثُم مدهما عن يِميِنِه وعن ِشماِلِه، وقَالَ
حدثَنا روح بن عبادةَ، حدثَنا : ثُم مدهما يِمينا وِشماال، حدثَنا الصاغَاِني، وأَبو أُميةَ، قَاال

 يؤذِّنُ ِليرفَع ناِئمكُم، ويرِجع قَاِئمكُم، وال فَِإنه: حماد، عن سلَيمانَ التيِمي، ِبِإسناِدِه، وقَالَ
يكُونَ معتِرضا، حدثَنا يوسف الْقَاِضي، حدثَنا محمد بن أَِبي بكٍْر، حدثَنا يحيى، عِن 

اِدِه ِمثْلَهنِبِإس ،ِمييالت .  
ٍر النِصيِبي، حدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه الرقَاِشي، عن  حدثَنا ِإسحاق بن سيا2234

أَخبرنا أَبو عثْمانَ، عِن ابِن مسعوٍد، عِن النِبي : سِمعت أَِبي، قَالَ: معتِمِر بِن سلَيمانَ، قَالَ
ن سحوِرِه، فَِإنه يؤذِّنُ، أَو يناِدي، ِليرِجع قَاِئمكُم، ال يمنعن أَذَانُ ِبالٍل أَحدكُم ِم:  قَالَ�

كُماِئمن ِبهتنيو .  
   

باب بياِن الْوقِْت الَِّذي يحصلُ ِللصاِئِم اِإلفْطَار، والدليل على أنه إذا دخل ذلك الوقت 
  كان الصائم مفطرا وإن مل يأكل ومل يشرب

2235ثَندح  اما ِهشثَندةَ، حاِويعو ما أَبثَندح ،اِنيفَرعٍد الزمحم نب نسالْح ِليو عا أَب
 ِريتخو الْبأَبو ،ِفيعِن الْجمحِد الربع نب دمحكٍْر مو با أَبثَندحأَِبيِه، و نةَ، عورع نب

حدثَنا أَبو أُسامةَ، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، ِكالهما عن عاِصِم بِن عمر، : الْعنبِري، قَاال
ِإذَا أَقْبلَ اللَّيلُ، وأَدبر النهار، وغَابِت : �قَالَ رسولُ اللَِّه : عن عمر رِضي اللَّه عنه، قَالَ

  . فَقَد أَفْطَر الصاِئم: صاِئم، وقَالَ أَبو أُسامةَالشمس أَفْطَر ال
 حدثَنا محمد بن يحيى، حدثَنا محمد بن ِعيسى بِن الطَّباِع، حدثَنا أَبو معاِويةَ، 2236
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ِإذَا أَقْبلَ اللَّيلُ، وأَدبر النهار، وغَابِت : � قَالَ النِبي: حدثَنا ِهشام بن عروةَ، ِبِإسناِدِه، قَالَ
اِئمالص أَفْطَر فَقَد سمالش .  

   
  باب بياِن الترِغيِب ِفي تعِجيِل اِإلفْطَاِر ِللصاِئِم

2237عو نأَبو ،اِبييا الِْفرثَندح ،يزاِس الْغبو الْعا أَبثَندٍم، قَاال حي : نانُ، عفْيا سثَندح
ال يزالُ الناس ِبخيٍر ما : �قَالَ رسولُ اللَِّه : أَِبي حاِزٍم، عن سهِل بِن سعٍد الساِعِدي، قَالَ

لُوا الِْفطْرجع .  
2238دٍرو، حمع نةُ باِويعا منربأَخ ،اغَاِنيا الصثَندح  نِش، عمِن اَألعةُ، عاِئدا زثَن

رجالِن ِمن : دخلْت أَنا ومسروق علَى عاِئشةَ، فَقَالَ مسروق: عمارةَ، عن أَِبي عِطيةَ، قَالَ
ر، واآلخر يعجلُ أَصحاِب محمٍد ِكالهما ال يأْلُونَ عِن الْخيِر، أَحدهما يؤخر الصالةَ والِْفطْ

فَقَالَت ،الِْفطْرالةَ والص :وقرس؟ فَقَالَ مالِْفطْرالةَ ولُ الصجعا الَِّذي يمهأَي : اللَِّه، فَقَالَت دبع
ا مسدد، حدثَنا  يصنع، حدثَنا أَبو داود السجِزي، حدثَن�هكَذَا كَانَ رسولُ اللَِّه : عاِئشةُ

قَالَت ،هوحاِدِه، ننِش، ِبِإسمِن اَألعةَ، عاِويعو مولُ اللَِّه : أَبسر عنصكَانَ ي كَذَِلك� .  
   

باب بياِن النهِي عِن الِْوصاِل ِفي رمضانَ، والدليل على إباحته ملن أطاقه، وعلى أن النهي 
  عنه رفقًا بالناس
أَخبرِني يونس، عِن ابِن :  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، حدثَنا ابن وهٍب، قَال2239َ
نهى رسولُ : حدثَِني أَبو سلَمةَ بن عبِد الرحمِن بِن عوٍف، أَنَّ أَبا هريرةَ، قَالَ: ِشهاٍب، قَالَ

فَِإنك يا رسولَ اللَِّه تواِصلُ، قَالَ رسولُ اللَِّه : اِل، فَقَالَ رجلٌ ِمن الْمسِلِمني عِن الِْوص�اللَِّه 
� : لَ ِبِهماصاِل، وِن الِْوصوا عهتنا أَنْ يوا أَبِقيِني فَلَمسيي وبِني رطِْعمي ِمثِْلي؟ أَِبيت كُمأَيو

لَو تأَخر الِْهاللُ لَِزدتكُم، كَالْمنكِِّل لَهم ِحني أَبوا أَنْ :  ثُم رأَوا الِْهاللَ، فَقَالَيوما، ثُم يوما،
 نةَ، علَمأَِبي س نع ،ِريهِن الزع ،رمعا منرباِق، أَخزالر دبا عثَندح ،ِريبا الدثَندوا، حهتني

، ِبِمثِْلِه، حدثَنا أَبو أُميةَ، حدثَنا أَبو الْيماِن، أَخبرنا شعيب، عِن �هريرةَ، عِن النِبي أَِبي 
 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نةَ، علَمأَِبي س نع ،ِريهِبِمثِْلِه �الز ، .  

 الْقُرِشي، حدثَنا موسى بن أَيوب، حدثَنا محمد بن  حدثَنا أَبو عبِد الْمِلِك2240
 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نِب، عيسِن الْمِن ابع ،ِريهِن الزِشيِد، عِن الرٍب، عرى �حهن هأَن ،
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اسن اِل، فَقَالَ لَهِن الِْوصولَ: عسا ري كاِصلُ، فَقَالَفَِإنواللَِّه ت  : ي أَِبيتِمثِْلي؟ ِإن كُمأَي
  . يطِْعمِني ربي ويسِقيِني

 حدثَنا عِلي بن حرٍب، حدثَنا أَبو معاِويةَ، ويعلَى، عِن اَألعمِش، عن أَِبي صاِلٍح، 2241
ِإني : ، فَبلَغَ الناس فَواصلُوا، فَبلَغه ذَِلك، فَنهاهم، وقَالَ�ي واِصلَ النِب: عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

  . لَست ِمثْلَكُم، ِإني أَظَلُّ ِعند ربي فَيطِْعمِني ويسِقيِني
ِني اَألعمش، عن أَِبي  حدثَنا أَبو عِلي الزعفَراِني، حدثَنا عِبيدةُ بن حميٍد، حدث2242َ

 يواِصلُ ِإلَى السحِر، فَفَعلَ ذَِلك بعض أَصحاِبِه �كَانَ النِبي : صاِلٍح، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
 ِمثِْلي، ِإني ِإنكُم لَستم: �فَقَالَ رسولُ اللَِّه ! أَنت يا رسولَ اللَِّه تفْعلُ ذَِلك : فَنهاه، فَقَالَ

  . فَاكْلُفُوا ِمن الْعمِل ما تِطيقُونَ! أَظَلُّ ِعند ربي يطِْعمِني ويسِقيِني 
 أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، أَخبرنا ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكًا أَخبره، عن أَِبي 2243

نِج، عرِن اَألعاِد، عنولَ اللَِّه الزسةَ، أَنّ رريرالَ قَالُوا:  قَالَ� أَِبي هالِْوصو اكُمولَ : ِإيسا ري
  !. ِإني لَست كَهيئَِتكُم، ِإنَّ اللَّه يطِْعمِني ويسِقيِني : اللَِّه، ِإنك تواِصلُ، قَالَ

2244بع نع ،ِريبالدو ،لَِميا السثَندح  نٍه، عبنِن ماِم بمه نٍر، عمعم ناِق، عزِد الر
ِإني ِفي ذَِلك لَست : ِإياكُم والِْوصالَ، وذَكَر ِمثْلَه، قَالَ: �قَالَ رسولُ اللَِّه : أَِبي هريرةَ، قَالَ

كْلُفُوا ِمن الْعمِل ما لَكُم ِبِه طَاقَةٌ، رواه عمارةُ، ِمثْلَكُم، ِإني أَِبيت يطِْعمِني ربي ويسِقيِني، فَا
 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نةَ، ععرأَِبي ز نع� .  

 حدثَنا عمر بن شبةَ، حدثَنا عبد الْوهاِب الثَّقَِفي، حدثَنا أَيوب، عن ناِفٍع، عِن 2245
قَالَاب ،رمولُ اللَِّه : ِن عسلَ راصفَقَالُوا�و ،ماههفَن ،اسلَ الناصولَ :  فَوسا راِصلُ يوت تأَلَس

  . ِإني لَست كَهيئَِتكُم، ِإني أُطْعم وأُسقَى: اللَِّه؟ قَالَ
2246نب ارمعو ،وِنيميِن الْمسو الْحا أَبثَنداٍء، قَاال حجٍد، :  ريبع نب دمحا مثَندح

 واصلَ ِفي رمضانَ، �حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه 
  !.  أُطْعم وأُسقَى ِإني لَست ِمثْلَكُم، ِإني: قَالَ! ِإنك تواِصلُ؟ : فَنهاهم، فَِقيلَ
 حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، أَخبرنا ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكًا أَخبره، وحدثَنا 2247

 ،رمِن عِد اللَِّه ببع ناِفٍع، عن نع ،اِلكا منربى، أَخِعيس نب اقحِني ِإسربأَخ ،اغَاِنيأَنّ الص
ِإني لَست : ِإنك تواِصلُ يا رسولَ اللَِّه، قَالَ:  نهى عِن الِْوصاِل، قَالُوا�رسولَ اللَِّه 

  !. كَهيئَِتكُم، ِإني أُطْعم وأُسقَى 
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نا عبدةُ بن  حدثَنا الْعباس بن محمٍد الدوِري، حدثَنا يحيى بن مِعٍني، حدث2248َ
ةَ، قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورِن عاِم بِهش نانَ، عملَيس : ِبيى النها نماِل �ِإنِن الِْوصع 

ِني ربي ِإني أَِبيت يطِْعم: فَقَالَ! ِإنك تواِصلُ : فَِقيلَ لَه: رحمةً لَهم، زاد نعيم، عن عبدةَ
  !. ويسِقيِني 
حدثَنا يِزيد بن هارونَ، أَخبرنا حميد، عن :  حدثَنا الدِقيِقي، وِبشر بن مطٍَر، قَاال2249

 ِبيٍس، أَنّ النأَن نلَ�ثَاِبٍت، عاِس، فَبالن ِمن اسلَ ناصِر، فَوهلَ ِفي آِخِر الشاصو  غَ ذَِلك
لَو مد لَنا الشهر لَواصلْت ِوصاال يدع الْمتعمقُونَ تعمقَهم، ِإني لَست : ، فَقَالَ�رسولَ اللَِّه 

  . ِمثْلَكُم، ِإني أَِبيت يطِْعمِني ربي ويسِقيِني
   

  كَانَ مفِْطرا ِإذَا غَابِت الشمسباب الدِليِل علَى أَنَّ الصاِئم ِإذَا واصلَ 
 حدثَنا عِلي بن حرٍب، حدثَنا أَبو معاِويةَ، عن أَِبي ِإسحاق الشيباِني، عِن ابِن 2250

انَ صاِئما، انِزلْ فَاجدح لَنا وكَ:  ِفي سفٍَر، فَقَالَ ِلرجٍل�كُنا مع النِبي : أَِبي أَوفَى، قَالَ
لَو أَمسيت، فَقَالَ رسولُ اللَِّه : انِزلْ فَاجدح فَقَالَ: يا رسولَ اللَِّه، لَو أَمسيت، فَقَالَ: فَقَالَ
� : اِئمالص أَفْطَر فَقَد ،سمِجيُء الشثُ تيِدِه حِبي ارأَشا، وناهه لُ ِمنلَ اللَّيِإذَا أَقْب .  

 حدثَنا حمدانُ بن الْجنيِد، حدثَنا أَبو أَحمد الزبيِري، حدثَنا الثَّوِري، عن أَِبي 2251
ِإذَا أَقْبلَ : �قَالَ رسولُ اللَِّه : سِمعت عبد اللَِّه بن أَِبي أَوفَى، يقُولُ: ِإسحاق الشيباِني، قَالَ

اللَّيلَّ الِْفطْرح ا فَقَدناهه ِمن ارهالن ربا، فَأَدناهه لُ ِمن .  
2252 ،اِنيبيالش اقحو ِإسا أَبثَندةُ، حاِئدا زثَندةُ، حاِويعا مثَندح ،اغَاِنيا الصثَندحو 

ِت الشبغَر ٍل ِحنيجاِدِه، فَقَالَ ِلرنِبِإسسا فَقَالَ: ملَن حدِزلْ فَاجان : ا، لَوارهن كلَيِإنَّ ع
ِإذَا : فَنزلَ فَجدح لَنا، فَلَما شِرب، قَالَ: انِزلْ فَاجدح لَنا، قَالَ: أَمسيت يا رسولَ اللَِّه، قَالَ

  .  نحو الْمشِرِق، فَقَد أَفْطَر الصاِئمرأَيتم اللَّيلَ أَقْبلَ ِمن هاهنا، وضرب ِبيِدِه
 حدثَنا أَبو ِقالبةَ، عن يحيى بِن كَِثٍري، عن شعبةَ، عِن الشيباِني، ِبِمثِْل حِديِث 2253

ِريِن الثَّوع ،ِرييبالز دمأَِبي أَح :ا فَقَدناهه لُ ِمناَء اللَّيِإذَا ج دبعو ،ِريرج اهور ،لَّ الِْفطْرح 
ِإذَا : الْواِحِد، وعِلي بن مسِهٍر، واَألعمش، وعباد بن عباٍد، وشعبةُ، مبعىن حديث أيب معاوية

الص أَفْطَر ِرِق، فَقَدشالْم وحِدِه نِبي ارأَشا، وناهه لُ ِمنلَ اللَّيقَالَأَقْب ادز هفَِإن ،ميشِإال ه اِئم :
  . ِفي شهِر رمضانَ وجاَء اللَّيلُ ِمن هاهنا
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 ِبيِن أَنَّ النيبِر الْمبِذكِْر الْخ ابكَانَ يصوم يف السفر يف رمضان، ويفطر أصحابه�ب   

2254ح ،دمأَح نى بِعيس قَالِنيسا الْعثَندٍد،  حعس نب اما ِهشنربٍب، أَخهو نا ابثَند
اِء، قَالَتدرالد أُم تِمعِد اللَِّه، سيبع ناِعيلُ بمِإسانَ، ويح نانَ بثْمع نو : عِني أَبربأَخ

 الْيوِم الْحار، وما أَحد صاِئم ِإال  ِفي السفَِر ِفي�كُنا نكُونُ مع رسوِل اللَِّه : الدرداِء، قَالَ
 ِبيالن� نى بيحيٍب، وهو نا ابنربأَخ ،ميرأَِبي م نا ابنربأَخ ،اغَاِنيا الصثَندةَ، حاحور نابو 

مِإسانَ، ويِن حانَ بثْمع نٍد، ععِن ساِم بِهش نع ،وبِد اللَِّهأَييبِن عاِعيلَ ب .  
2255 نب ِليدا الْوثَندح ،ِقيشمالد وهو الْقَاِسِم واِبٍر أَبِن جكَِم بالْح نطَلُ با اَألخثَندح 

ا ِبشثَندح ،دمأَح نى با ِعيسثَندحِزيِز، وِد الْعبع نب ِعيدا سنربِلٍم، أَخسا مثَندحكٍْر، وب نب ر
حدثَنا سِعيد بن عبِد الْعِزيِز، عن : يِزيد بن عبِد الصمِد، حدثَنا محمد بن بكَّاٍر، قَاال

 ِفي � رسوِل اللَِّه كُنا مع: ِإسماِعيلَ بِن عبيِد اللَِّه، عن أُم الدرداِء، عن أَِبي الدرداِء، قَالَ
 �سفٍَر، وِإنْ كَانَ أَحدنا لَيضع يده علَى رأْسه ِمن ِشدِة الْحر، فَما ِمنا صاِئم ِإال رسولُ اللَِّه 

 ِفي شهِر � اللَِّه خرجنا مع رسوِل: وعبد اللَِّه بن رواحةَ، وأَما الْوِليد بن مسِلٍم، فَقَالَ ِفيِه
  .  وعبد اللَِّه بن رواحةَ�وما ِفينا صاِئم ِإال رسولَ اللَِّه : رمضانَ، وقَالَ

   
باب بياِن ِإبطَاِل فَضِل الصوِم ِفي السفَِر، والدليل على أن الفطر يف السفر أفضل من 

  لصوم واملبني ثوابه يف سبيل اهللالصوم، وبيان اخلرب املعارض إلبطال فضل ا
 حدثَنا الصاغَاِني، حدثَنا أَبو النضِر، حدثَنا شعبةُ، عن محمِد بِن عبِد الرحمِن 2256

 اللَِّه أَنه سِمعت محمد بن عمِرو بِن الْحسِن يحدثُ، عن جاِبِر بِن عبِد: اَألنصاِري، قَالَ
 ِبيأَنَّ الن ،ِه، فَقَالَ�ذَكَرلَيظُلِّلَ ع ال قَدجأَى رفٍَر، فَرذَا؟ قَالُوا:  كَانَ ِفي سا هلٌ : مجذَا ره

ِزي، لَيس ِمن الِْبر الصوم ِفي السفَِر، حدثَنا أَبو داود السج: �صاِئم، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
 نةَ، عاررِن زب دعأَس نِني ابعِن يمحِد الربِن عِد بمحم نةُ، عبعا شثَندِليِد، حو الْوا أَبثَندح

  . محمِد بِن عمِرو بِن الْحسِن، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، ِبِمثِْلِه
2257اغَاِنيا الصثَندقَاال ح ،ِقيشماِلٍح الدص نةُ باِويعِد اللَِّه ميبو عأَبو ، : دمحا مثَندح

بن بكَّاٍر، حدثَنا ِإسماِعيلُ بن زكَِريا، حدثَنا عاِصم اَألحولُ، عن مورٍق الِْعجِلي، عن أَنِس 
 ِفي سفٍَر، أَكْثَرنا ِظال الَِّذي يستِظلُّ ِبِكساِئِه، وأَما � رسوِل اللَِّه كُنا مع: بِن ماِلٍك، قَالَ
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الَِّذين أَفْطَروا فَسقَوا الركَاب وامتهنوا وعالَجوا، وأَما الَِّذين صاموا فَلَم يعاِلِجوا شيئًا، فَقَالَ 
لَم يعملُوا شيئًا، : ِطرونَ الْيوم ِباَألجِر، قَالَ أَبو عبِد اللَِّه ِفي حِديِثِهذَهب الْمفْ: �رسولُ اللَِّه 
لَم يعاِلجوا شيئًا، حدثَنا أَخو الْخطَّاِب، حدثَنا محمد بن الصباِح، حدثَنا : وربما قَالَ

ا، ِبِإسكَِريز ناِعيلُ بمِإسهوحاِدِه نن .  
2258 ،ِريبا الدثَندحاِق، وزالر دبا عثَندكَِم، حِن الْحِر بِبش نِن بمحالر دبا عثَندح 

، سِمعا عن عبِد الرزاِق، أَخبرنا ابن جريٍج، أَخبرنا يحيى بن سِعيٍد، وسهيلُ بن أَِبي صاِلٍح
من صام يوما ِفي :  قَالَ�النعمانَ بن أَِبي عياٍش، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، عن رسوِل اللَِّه 

  . سِبيِل اللَِّه باعده اللَّه عِن الناِر سبِعني خِريفًا
2259،اِبييا الِْفرثَندح ،يزا الْغثَندِن أَِبي  حاِن بمعِن النٍل، عيهس نانُ، عفْيا سثَندح 

ال يصوم عبد ِفي سِبيِل اللَِّه ِإال : �قَالَ رسولُ اللَِّه : عياٍش، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، قَالَ
   . باعد اللَّه ِبذَِلك عن وجهه سبِعني خِريفًا ِمن الناِر

 حدثَنا أَبو أُميةَ، حدثَنا معاِويةُ بن عمٍرو، حدثَنا أَبو ِإسحاق، عن سهيٍل، عِن 2260
ال يصوم عبد ِفي : �قَالَ رسولُ اللَِّه : النعماِن بِن أَِبي عياٍش، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، قَالَ

  . ِه ِإال باعد اللَّه وجهه ِبذَِلك الْيوِم سبِعني خِريفًاسِبيِل اللَّ
   

  باب بياِن حظِْر الصوِم ِفي الْغزِو ِعند توقُِّع االجِتماِع مع الْعدو بعد يوم، وإباحته قبله
2261 نا ابنربأَخ ،الِنيوٍر الْخصن نب رحا بثَندح  ناِلٍح، عص نةُ باِويعا مثَندٍب، حهو

أَتيت أَبا سِعيٍد الْخدِري وهو يفِْتي الناس وهو مكْثُور علَيِه : رِبيعةَ بِن يِزيد، عن قَزعةَ، قَالَ
خرجنا مع : رمضانَ ِفي السفَِر، فَقَالَالناس، فَانتظَرت خلْوته حتى خال، فَسأَلْته عن ِصياِم 

 ِفي رمضانَ عام الْفَتِح، فَكَانَ رسولُ اللَِّه يصوم ونصوم حتى بلَغَ منِزال ِمن �رسوِل اللَِّه 
كُم، فَأَصبحنا ِمنا الصاِئم وِمنا ِإنكُم قَد دنوتم ِمن عدوكُم والِْفطْر أَقْوى لَ: الْمناِزِل، فَقَالَ
ِإنكُم تصبحونَ عدوكُم، والِْفطْر أَقْوى لَكُم، : ثُم ِسرنا فَنزلْنا منِزال، فَقَالَ: الْمفِْطر، قَالَ

 بعد �أَيتِني أَصوم مع رسوِل اللَِّه ثُم لَقَد ر: ، قَالَ أَبو سِعيٍد�فَكَانت عِزميةً ِمِن رسوِل اللَِّه 
ذَِلك .  

 حدثَنا يِزيد بن عبِد الصمِد الدمشِقي، حدثَنا أَبو مسِهٍر، حدثَنا سِعيد بن عبِد 2262
آذَننا رسولُ : سِعيٍد الْخدِري، قَالَالْعِزيِز، عن عِطيةَ بِن قَيٍس الْكَالِعي، عن قَزعةَ، عن أَِبي 
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 ِبالرِحيِل عام الْفَتِح ِللَيلَتيِن خلَتا ِمن رمضانَ، فَخرجنا صواما حتى بلَغنا مر الظَّهراِن، �اللَِّه 
ا جنا ِبالِْفطِْر، فَأَفْطَرنرأَمو ،ودا ِبِلقَاِء الْعنافَآذَنِميع .  

   
باب ِذكِْر الْخبِر الْمبيِن أَنَّ الصاِئم ِفي السفَِر ال يجوز لَه أن يعيب املفطر بفطره، وال 
املفطر أن يعيب الصائم، وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يعب على هؤالء وال على هؤالء، 

  يف الغزو واحلج كليهماوالدليل على أن ذلك كان من النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 حدثَنا أَبو أُميةَ، حدثَنا روح بن عبادةَ، حدثَنا شعبةُ، حدثَنا الْجريِري، وأَبو 2263

، فَصام  ِفي رمضانَ�كُنا نساِفر مع رسوِل اللَِّه : سلَمةَ، عن أَِبي نضرةَ، عن أَِبي سِعيٍد، قَالَ
  . صاِئمونَ، وأَفِْطر مفِْطرونَ، فَلَم يِعب هؤالِء علَى هؤالِء، وال هؤالِء علَى هؤالِء

 حدثَنا أَبو أُميةَ، حدثَنا عبيد اللَِّه الْقَواِريِري، حدثَنا حماد بن زيٍد، حدثَنا 2264
ع ،ِرييرِعيٍد، قَالَالْجأَِبي س نةَ، عرضأَِبي ن وِل اللَِّه : نسر عا ما �كُنانَ، فَِمنضمِفي ر 

  . الصاِئم وِمنا الْمفِْطر، فَال يِعيب الصاِئم علَى الْمفِْطِر، وال الْمفِْطر علَى الصاِئِم
2265ةَ، عاِويعم نانُ بورم اهوِعيٍد  رأَِبي س نثُ، عدحةَ يرضا نأَب تِمعاِصٍم، سع ن

، فَيصوم الصاِئم، ويفِْطر �سافَرنا مع رسوِل اللَِّه : الْخدِري، وجاِبِر بِن عبِد اللَّه،، قَاال
ِبي الْخيِر، حدثَنا معلَّى بن أَسٍد، حدثَنا الْمفِْطر، فَال يِعيب بعضهم علَى بعٍض، حدثَنا ابن أَ

 ِبيِن الناِبٍر، عجِعيٍد، وأَِبي س نةَ، عرضأَِبي ن ناِصٍم، عع ناِر، عتخالْم نِزيِز بالْع دبع� ،
  . ِبِمثِْلِه

2266اِويعو ما أَبثَندٍب، حرح نب ِليا عثَندةَ،  حرضأَِبي ن نِل، عواِصٍم اَألحع نةَ، ع
 ِفي سفٍَر، فَِمنا الصاِئم، وِمنا الْمفِْطر، فَلَم يكُن �كُنا مع النِبي : عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَ

محمد بن بكَّاٍر، حدثَنا ِإسماِعيلُ بن يِعيب بعضنا علَى بعٍض، حدثَنا الصاغَاِني، حدثَنا 
كُنا نساِفر مع : زكَِريا، حدثَنا عاِصم اَألحولُ، عن أَِبي نضرةَ، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَ

  . ، فَذَكَر ِمثْلَه�رسوِل اللَِّه 
2267دح ،اغَاِنيا الصثَندةَ، قَالَ حادقَت نةُ، عبعا شثَندِر، حضو النا أَبا : ثَنأَب تِمعس

 ِلسبع عشر مضت ِمن رمضانَ، �خرجنا مع النِبي : نضرةَ يحدثُ، عن أَِبي سِعيٍد، قَالَ
ه ِعبي ونَ، فَلَمفِْطرم أَفْطَرونَ، واِئمص امالِءفَصؤلَى هالِء عؤال هالِء وؤلَى هالِء عؤ .  

2268 نةَ، عرضأَِبي ن نةُ، عادا قَتثَندح ،اما ِهشثَندح ،ِلمسا مثَندةَ، حيو أُما أَبثَندحو 
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انَ، فَصام بعضنا، وأَفْطَر بعضنا،  ثَماِن عشرةَ ِمن رمض�خرجنا مع النِبي : أَِبي سِعيٍد، قَالَ
  . فَلَم يِعِب الصاِئم علَى الْمفِْطِر، وال الْمفِْطر علَى الصاِئِم

2269 ،اما ِهشثَنداِصٍم، حع نو برما عثَندح ،انَ الْفَاِرِسيفْيس نب قُوبعا يثَندح 
 ِلِست �سافَرنا مع رسوِل اللَِّه :  عن أَِبي نضرةَ، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، قَالَحدثَنا قَتادةُ،

عشرةَ أَو سبع عشرةَ، شك أَبو عثْمانَ، ِمن رمضانَ، فَِمنا من صام، وِمنا من أَفْطَر، فَلَم يِعِب 
ِطِر وال الْمفِْطر علَى الصاِئِم، حدثَنا عِلي بن عبِد الْعِزيِز، حدثَنا أَبو عبيٍد، الصاِئم علَى الْمفْ

: ِثنتي عشرةَ، وهمام قَالَ: حدثَنا عبد الْوهاِب، عن ِهشاٍم الدستواِئي، وسِعيٍد، قَاال، ِبِمثِْلِه
  . ِلثَماِن عشرةَ: ِلِثنتي عشرةَ، وِهشام قَالَ: ، وابن أَِبي عروبةَ قَالَِلِست عشرةَ
سافَرنا مع رسوِل :  حدثَنا أَبو أُميةَ، حدثَنا اَألنصاِري، عن حميٍد، عن أَنٍس، قَال2270َ

فْطَر آخرونَ، فَلَم يِعب صاِئم علَى مفِْطٍر، وال مفِْطر علَى  ِفي رمضانَ، فَصام قَوم وأَ�اللَِّه 
 اهوٍد، ِبِمثِْلِه، ريمح ناِلٍك، عم نٍب، عهو نا ابنربلَى، أَخِد اَألعبع نب سونا ينرباِئٍم، أَخص

ادزٍد، ويمح نع ،رماِلٍد اَألحو خةَ، ِبِمثِْلِهفَلَ: أَباِئشع نكَةَ، علَيأَِبي م ناب ِقيت .  
  

   
باب ِذكِْر الْخبِر الدالِّ علَى ِإباحِة اِإلفْطَاِر ِفي كُلِّ سفٍَر، وإباحة اإلفطار إذا ابتدأ بالصوم 

  يف أول الشهر، وإباحة الصوم إذا ابتدأ اإلفطار
2271ٍب، حرح نب ِليا عثَندأَِبيِه،  ح نةَ، عورِن عاِم بِهش ناِح، عرالْج نب ِكيعا وثَند

ةَ، قَالَتاِئشع نع : ِبيِإلَى الن لَِميةُ اَألسزماَء حِن �جع أَلَهفَس ،موالص درسال يجكَانَ رو ،
ِإنْ ِشئْت فَصم، وِإنْ ِشئْت فَأَفِْطر، أَخبرنا يونس بن : أَنت ِبالِْخياِر: الصوِم ِفي السفَِر، فَقَالَ

عبِد اَألعلَى، أَخبرنا ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكًا أَخبره، عن ِهشاِم بِن عروةَ، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، قَالَ 
اللَّه هِحمر اِلكم :الصو ،اِسعو كُلُّ ذَِلك ِإلَي بأَح وهو ،نسِه حلَيع قَِوي نفَِر ِلمِفي الس امي

 .  
   

باب بياِن ِإجياِب الصوِم علَى من أَدرك الشهر، وإجياب اإلفطار يف السفر، وبيان اخلرب 
 يستيقن املبني أنه على اإلباحة، ونسخ الدية على من ال يطق الصوم، والدليل على أن من مل

  بشهوده مل يصومه
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 حدثَنا صاِلح بن عبِد الرحمِن، حدثَنا أَصبغُ، أَخبرنا ابن وهٍب، وحدثَنا أَبوعبيِد 2272
مةَ بِن اَألكْوِع، اللَِّه، حدثَنا عمي، حدثَنا عمر، حدثَنا بكَير بن اَألشج، عن يِزيد مولَى سلَ

 من شاَء �كُنا ِفي رمضانَ ِفي عهِد رسوِل اللَِّه : عن سلَمةَ بِن اَألكْوِع رِضي اللَّه عنه، قَالَ
ِزلَتى أُنتِكٍني حاِم ِمسى ِبطَعدافْتو اَء أَفْطَرش نمو ،امص :} رهالش كُمِمن ِهدش نفَم

همص185سورة البقرة آية [}فَلْي .[   
 حدثَنا أَبو داود السجِزي، حدثَنا قُتيبةُ، عن بكٍْر، وحدثَِني ِمقْدام بن تِليٍد، 2273

و يعِني ابن حدثَنا عمي، حدثَنا عبد الرحمِن بن الْقَاِسِم، عن بكِْر بِن مضر، عن عمٍر
الْحاِرِث، عن بكَيِر بِن اَألشج، عن يِزيد مولَى سلَمةَ بِن اَألكْوِع، يعِني، عن سلَمةَ بِن 

ة سور[}وعلَى الَِّذين يِطيقُونه ِفديةٌ طَعام ِمسِكٍني{: لَما نزلَت هِذِه اآليةُ: اَألكْوِع، أَنه قَالَ
، كَانَ من أَراد ِمنا أَنْ يفِْطر ويفْتِدي فَعلَ، حتى نزلَِت اآليةُ الَِّتي بعدها  ]184البقرة آية 

فَنسختها، حدثَنا عِلي بن عبِد الْعِزيِز، حدثَنا أَبو عبيٍد، حدثَنا عثْمانُ بن صاِلٍح، عن بكٍْر، 
لَهِني قَوعا، يهتخسِبِمثِْلِه، فَن :}همصفَلْي رهالش كُمِمن ِهدش ن185سورة البقرة آية [}فَم .[   

2274 دمأَح نى بِعيسانَ، وملَيس نب ِبيعالرلَى، وِد اَألعبع نب سونا ينربأَخ 
 ابن وهٍب، عن عمِرو بِن الْحاِرِث، عن أَِبي اَألسوِد، عن عروةَ، حدثَنا: الْعسقَالِني، قَالُوا

يا رسولَ اللَِّه، ِبي قُوةٌ علَى الصياِم : عن أَِبي مراِوٍح، عن حمزةَ بِن عمٍرو اَألسلَِمي، أَنه قَالَ
ِهي رخصةٌ ِمن اللَِّه، فَمن أَخذَ ِبها فَحسن، : �لَ النِبي ِفي السفَِر، فَهلْ علَي جناح؟ فَقَا

  . ومن أَحب أَنْ يصوم فَال جناح علَيِه
   

باب بياِن ِإباحِة ِصياِم اآلِكِل والشاِرِب ناِسيا وأَنه لَيس علَيِه ِإعادةٌ، والدليل على أن من 
لى يقني أنه الليل مث تبني خالفه أن عليه إعادة ذلك اليوم، وكذلك املفطر تسحر وهو ع

  الذي هو على يقني أنه الليل مث تبني خالفه
2275 نانَ، عسح نب امِهشو ،فوا عثَندةَ، حادبع نب حوا رنربأَخ ،اغَاِنيا الصثَندح 

نع ،ِن ِسِريينِد بمحولَ اللَِّه مسةَ، أَنّ رريرقَالَ� أَِبي ه  : وهو ِربش أَو كُمدِإذَا أَكَلَ أَح
قَاهسو اللَّه هما أَطْعمِمِه، فَِإنوِض ِفي صمفَلْي اِئمص .  

2276ا حثَندةَ، حلَمو سا أَبثَندح ،اِنيتِجسالس داوو دا أَبثَندح  ،وبأَي نع ،ادم
، �جاَء رجلٌ ِإلَى النِبي : وحِبيٍب، وِهشاٍم، عن محمِد بِن ِسِريين، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
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  . اللَّه أَطْعمك وسقَاك: يا رسولَ اللَِّه، ِإني أَكَلْت وشِربت ناِسيا وأَنا صاِئم، قَالَ: فَقَالَ
 حدثَنا مسرور بن نوٍح، حدثَنا أَبو بكٍْر، حدثَنا أَبو أُسامةَ، عن ِهشاِم بِن عروةَ، 2277

اَء، قَالَتمأَس نِذِر، عنِت الْمةَ ِبنفَاِطم نوِل اللَِّه : عسِد رهلَى عا عنأَفْطَر� ٍم، ثُمِم غَيوِفي ي 
طَلَعسمِت الش .  
   

باب بياِن ِإباحِة ِإفْطَاِر الصاِئِم ِمن ِصياِم التطَوِع، والدليل على أنه ليس عليه إعادة ذلك 
  اليوم، وعلى أن الصائم إذا أراد نواه من الليل وأصبح صائما

2278نٍد، عيبع نلَى بعا يثَندٍب، حرح نب ِليا عثَندى، قَالَ حيحِن يةَ بطَلْح  :
ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عطَلْح تةُ ِبناِئشِني عثَتدح : ِبيالن لَيلَ عخد� .  

حدثَتِني عاِئشةُ ِبنت طَلْحةَ، : حدثَنا يحيى بن طَلْحةَ، قَالَ...  وحدثَنا قُربزانُ،2279
ما أَصبح ِعندنا شيٌء : هلْ ِعندكُم شيٌء؟ قُلْت:  كَانَ يأِْتيها، يقُولُ� أَنّ النِبي عن عاِئشةَ،
يا رسولُ اللَِّه، أُهِدي لَنا شيٌء : ِإني ِإذًا صاِئم، ثُم دخلَ بعد ذَِلك، فَقُلْت: تطْعمه، قَالَ

  . أَما ِإني أَصبحت وأَنا صاِئم أَدِنيِه فَأَكَلَ، واللَّفْظُ ِليعلَى:  وما ِهي؟ قَالَ:خبأْناها لَك، قَالَ
2280 نب فَرعا جثَندح ،وِريالد اسبا عثَندحٍم، ويعو نا أَبثَندح ،اغَاِنيا الصثَندح 
حدثَتِني عاِئشةُ ِبنت طَلْحةَ، عن عاِئشةَ أُم :  بن يحيى، قَالَحدثَنا طَلْحةُ: عوٍن، قَاال

ا قَالَتهأَن ،ِمِننيؤالْم : ِبيالن لَيلَ عخٍم، فَقَالَ�دوي ذَات  :ٌء؟ فَقُلْتيش كُمدال، فَقَالَ: ِعن :
قَالَت ،اِئمي صِإن : قَدلَ وخد ثُمٌء، قَالَتيا شلَن ِديقَالَ: أُهفَأَكَلَ، و : تحبأَص تكُن قَدو

  . صاِئما
 حدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، حدثَنا الِْفرياِبي، حدثَنا سفْيانُ، عن طَلْحةَ بِن يحيى، 2281

اِئشع نةَ، عِت طَلْحةَ ِبناِئشع نعولُ اللَِّه : ةَ، قَالَتسقُولُ�كَانَ را، فَيأِْتيني  : كُمدلْ ِعنه
ِعندكُم : فَأَصوم، فَأَتى يوما وقَد أُهِدي لَنا حيس فَخبأْنا لَه، فَقَالَ: ال، فَيقُولُ: شيٌء؟ فَأَقُولُ
ٌء؟ قُلْتيش :،سيا حلَن ِديأُه قَد ،معفَأَكَلَ :  قَالَن اِئما صأَنو تحبي أَصا ِإنأَم .  
2282 نةُ بثَِني طَلْحدةَ، حامو أُسا أَبثَندح ،اِرِثيِميِد الْحِد الْحبع نب دما أَحثَندح 

هلْ ِعندكُم :  سأَلَ�نّ رسولَ اللَِّه يحيى، عن عاِئشةَ ِبنِت طَلْحةَ، عن عاِئشةَ أُم الْمؤِمِنني، أَ
ا؟ قَالَتونطِْعمئًا تيش موال، قَالَ: الْي :قَالَت ،اِئمص موي الْيِإن : ا لَهأْنبفَخ ،سيا حلَن ِديأُه ثُم
أَدِنيِه فَِإني : � رسولُ اللَِّه حيس، قَالَ: أَي شيٍء هو؟ قُلْت: فَلَما جاَء أَخبرته، فَقَالَ
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 ِبيِديِث النِفي حا فَأَكَلَ، واِئمص تحباَء�أَصوراشع موي أَفْطَر نِمِه :  ِفيموةَ يِقيب مصِلي
فَِضيلَةٌ ِفي ص هلَغب ِم، ثُمواٍو ِللصن رغَي حبلَ ِإذَا أَصجِليلٌ أَنَّ الرد هأَن هامِم فَصوالْي ِم ذَِلكو

 ِبيِديِث النِفي حا، واِئمى صمسي� : نلَى أَنَّ مِليلٌ عد اِئمالص أَفْطَر فَقَد سمِت الشِإذَا غَاب
اِئمص هِم أَنواٍو ِللصن رغَي وهِم ووِر الصهِفي ش حبأَص .  

   
ِن ِإجازِة الصوِم ِإذَا أَدركَه الصبح وهو جنب من الِْجماِع، وإباحة اجلماع يف باب بيا

  شهر رمضان بالليل
حدثَنا روح بن :  حدثَنا عباس الدوِري، وابن أَِبي عبِد اللَِّه املقرئ ببغداد، قَاال2283

حدثَنا ابن :  سِعيٍد الْبصِري، حدثَنا يحيى بن سِعيٍد الْقَطَّانُ، ِكالهما قَاالعبادةَ، وحدثَنا أَبو
سِمعت أَبا : أَخبرِني عبد الْمِلِك بن أَِبي بكِْر بِن عبِد الرحمِن بِن أَِبي بكٍْر، قَالَ: جريٍج، قَالَ

فَذَكَرت ذَِلك : قَالَ! من أَدركَه الْفَجر جنبا فَال يصوم : فَقَالَ ِفي قَصِصِه: هريرةَ، وهو يقُولُ
ِلعبِد الرحمِن بِن الْحاِرِث، فَأَنكَر ذَِلك، فَانطَلَق عبد الرحمِن وانطَلَقْت معه حتى دخلْنا علَى 

 يصِبح جنبا �كَانَ رسولُ اللَِّه : ، فَسأَلَهما عبد الرحمِن عن ذَِلك، فَقَالَتعاِئشةَ، وأُم سلَمةَ
  . ِمن غَيِر احِتالٍم، ثُم يصوم، هذَا لَفْظُ حِديِث روٍح

ِك بن أَِبي بكِْر بِن عِن ابِن جريٍج، أَخبرِني عبد الْمِل:  وأَما حِديثُ يحيى، فَقَال2284َ
، فَانطَلَق أَبو !من أَصبح جنبا فَال يصوم : عبِد الرحمِن، عن أَِبيِه، أَنه سِمع أَبا هريرةَ، يقُولُ

اللَّه ِضيةَ رلَمس أُمةَ، واِئشلَى عال عخى دتِن حمحالر دبع وهأَبكٍْر، وابا، فَقَالَتمهنكَانَ :  ع
 يصِبح جنبا، ثُم يصوم، فَانطَلَق أَبو بكٍْر وأَبوه، حتى أَتيا مروانَ، فَحدثَه �رسولُ اللَِّه 

ِإلَى أَِبي هريرةَ فَحدثَاه، عزمت علَيكُما لَما انطَلَقْنا ِإلَى أَِبي هريرةَ فَحدثْناه، فَانطَلَقَا : فَقَالَ
هما أَعلَم ِإنما أَنبأَِنيِه الْفَضلُ، حدثَنا الدبِري، عن : نعم، قَالَ: هما قَالَتا لَكُما؟ قَاال: فَقَالَ

سِمعت : ي بكٍْر، عن أَِبيِه، قَالَأَخبرِني عبد الْمِلِك بن أَِب: عبِد الرزاِق، عِن ابِن جريٍج، قَالَ
  . وذَكَر الْحِديثَ، ِبنحِوِه: أَبا هريرةَ، يقُولُ ِفي قَصِصِه

أَخبرِني يونس، عِن ابِن :  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، أَخبرنا ابن وهٍب، قَال2285َ
ِن الزةَ بورع ناٍب، عِشه ِبيِر، أن عائشة زوج النيب�ولُ اللَِّه : ، قَالَتسكَانَ ر قَد� 

ومصيِسلُ، وتغلٍُم، فَيِر حغَي ِمن بنج وهانَ وضمر ِمن رالْفَج ِركُهدي .  
2286حاِلٍح الْوص نى بيحا يثَندِد، حمِد الصبع نب ِزيدا يثَندانُ  حملَيا سثَندح ،اِظي
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بن ِبالٍل، حدثَنا عبد اللَِّه بن عبِد الرحمِن بِن معمٍر اَألنصاِري، أَنَّ أَبا يونس مولَى عاِئشةَ 
 ِبياَء ِإلَى النال ججةَ، أَنَّ راِئشع نع ،هربأَخ�اِئشع قَالَت ،أَلُهساِب، : ةُ ياِء الْبرو ا ِمنأَنو

وأَنا : �يا رسولَ اللَِّه، تدِركُِني الصالةُ وأَنا جنب، أَفَأَصوم؟ فَقَالَ رسولُ اللَِّه : فَقَالَ
اللَّه لَك ما تقَدم لَست ِمثْلَنا يا رسولَ اللَِّه، قَد غَفَر : تدِركُِني الصالةُ وأَنا جنب فَأَصوم، قَالَ

واللَِّه ِإني َألرجو أَنْ أَكُونَ أَخشاكُم ِللَِّه وأَعلَمكُم ِبما أَتِقي، : ِمن ذَنِبك وما تأَخر، قَالَ
ٍر، أَخبرِني عبد اللَِّه حدثَِني أَِبي رِحمه اللَّه، حدثَنا عِلي بن حجٍر، حدثَنا ِإسماِعيلُ بن جعفَ

  . بن عبِد الرحمِن، ِبنحِوِه
 حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، أَخبرنا ابن وهٍب، وحدثَنا عباس الدوِري، حدثَنا 2287
الرحمِن بِن معمٍر اَألنصاِري وهو أَبو طُوالَةَ، حدثَنا ماِلك، عن عبِد اللَِّه بِن عبِد : قُراد، قَاال

 وهو واِقف علَى �عن أَِبي يونس مولَى عاِئشةَ، عن عاِئشةَ، أَنَّ رجال، قَالَ ِلرسوِل اللَِّه 
عما أَسأَناِب وذَ: الْبا، وبنج ِبحي أُصولَ اللَِّه، ِإنسا ريِديثَ ِمثْلَهالْح و أَنْ أَكُونَ : كَرجي َألرِإن

  . أَخشاكُم ِللَِّه وأَعلَمكُم ِبما أَتِقي
2288 نٍس، عأَن نب اِلكِني مربٍب، أَخهو نا ابنربلَى، أَخِد اَألعبع نب سونا ينربأَخ 

ِن قَيِعيِد بِن سِه ببِد ربِي عجوةَ زلَمس أُمةَ، واِئشع نِن، عمحِد الربِن عكِْر بأَِبي ب نٍس، ع
 ِبيا�النا قَالَتمها، أَنمهنع ِضيولُ اللَِّه :  رسِتالٍم �كَانَ رِر احاٍع غَيِجم ا ِمنبنج ِبحصي 

ومصي انَ، ثُمضمِفي ر .  
2289ثَندٍب،  حهو نا ابنربأَخ ،ِليِعيٍد اَأليس نونُ بارا هثَنداِج، حجالْح نب ِلمسا م

أَخبرِني عمرو بن الْحاِرِث، عن عبِد ربِه بِن سِعيِد بِن عبِد اللَِّه بِن وِكيٍع الِْحميِري، أَنَّ : قَالَ
ثَهدكٍْر حا بأَب؟ فَقَالَتومصا أَيبنج ِبحصِل يجِن الرا عأَلُهسةَ يلَمس ِإلَى أُم لَهسانَ أَرورأَنَّ م ، :

:  يصِبح جنبا ِمن ِجماٍع ال حلٍُم، ثُم ال يفِْطر وال يقِْضي، قَالَ أَبو عوانةَ�كَانَ رسولُ اللَِّه 
 نِه ببر دبِه، عبر دبِديثًا عح مهزأَعةٌ، ووِعيٍد ِإخس نب دعسِعيٍد، وس نى بيحيِعيٍد، وس

ويحيى بن صاِلٍح الْوحاِظي حسن الْحِديِث، ولَِكنه صاِحب رأٍْي، وهو عِديلُ محمِد بِن 
ب دمأَحكَّةَ، وِن ِإلَى مسالْحهنع بكْتي ٍل لَمبنح ن .  

   
باب بياِن حظِْر الِْجماِع ِفِي شهِر رمضانَ ِبالنهاِر وما ِفيِه ِمن الكفارة يف األحوال كلها 

  حبال، ووجوب الصوم عليه أو مل جيب إذا كان ذلك يف رمضان بالنهار
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2290ثَندٍف، حيس نانُ بملَيا سثَندا أَِبي،  حثَندٍد، حعِن سب اِهيمرِإب نب قُوبعا ي
وحدثَنا عثْمانُ بن خرزاذَ اَألنطَاِكي، حدثَنا سِعيد بن سلَيمانَ، حدثَنا ِإبراِهيم بن سعٍد، عِن 

: ، فَقَالَ�أَتى رجلٌ النِبي : ِبي هريرةَ، قَالَابِن ِشهاٍب، عن حميِد بِن عبِد الرحمِن، عن أَ
: قَالَ! لَيس ِعنِدي : أَعِتق رقَبةً، قَالَ: وقَعت علَى أَهِلي ِفي رمضانَ، قَالَ: وما ذَاك؟ قَالَ

: قَالَ! ال أَِجد : ني ِمسِكينا، قَالَفَأَطِْعم ِست: قَالَ! ال أَستِطيع : فَصم شهريِن متتاِبعيِن، قَالَ
أَين الساِئلُ؟ تصدق ِبهذَا، : الِْمكْتلُ، قَالَ: والْعرق:  ِبعرٍق ِفيِه تمر، قَالَ�فَأُِتي رسولُ اللَِّه 

! ين البتيها أَفْقَر ِمنا أَحوج واللَِّه، ما ب! علَى أَفْقَر وأَحوج ِمن أَهِلي يا رسولَ اللَِّه؟ : قَالَ
ِفيِه دِليلٌ أَنَّ : فَأَنتم ِإذًا، قَالَ أَبو عوانةَ:  حتى بدت أَنيابه، قَالَ�فَضِحك رسولُ اللَِّه : قَالَ

يحتاج ِإلَيِه وِلِعياِلِه لَم يِجب علَيِه أَنْ ِمن وجبت علَيِه الْكَفَّارةُ أَنه ِإذَا لَم يكُن ِعنده فَضلُ ما 
 نب ِليا عثَندِمِني، حِة الْيكَفَّار اِلِه ِمناِم ِعيِة ِإطْعازلَى ِإجعاِلِه، وقُوِت ِعيو قُوِته ِمن كَفِّري

ِد بيمح نع ،ِريهِن الزانُ، عفْيا سثَندٍب، حرةَ حريرأَِبي ه نِن، عمحِد الربِن ع .  
 وحدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ الترِمِذي، حدثَنا الْحميِدي، حدثَنا سفْيانُ، حدثَنا 2291

ِبي هريرةَ، أَنَّ رجال أَتى أَخبرِني حميد بن عبِد الرحمِن، عن أَ: الزهِري، وحِفظْناه ِمنه، قَالَ
 ِبيولَ اللَِّه : ، فَقَالَ�النسا رقَالَ�ي ،لَكْت؟ قَالَ: ، هلَكْتا همِلي ِفي : ولَى أَهع تقَعو

ريِن فَهلْ تستِطيع أَنْ تصوم شه: ال، قَالَ: هلْ تِجد ما تعِتق رقَبةً؟ قَالَ: قَالَ! رمضانَ 
 �ال، ثُم جلَس فَأُِتي النِبي : فَهلْ تِجد ما يطِْعم ِستني ِمسِكينا؟ قَالَ: ال، قَالَ: متتاِبعيِن؟ قَالَ

ٍت أَحوج ِإلَيِه أَعلَى أَفْقَر ِمنا وما بين البتيها أَهلُ بي: تصدق ِبهذَا، فَقَالَ: ِبعرٍق ِفيِه تمر، فَقَالَ
  . اذْهب فَأَطِْعمه أَهلَك، واللَّفْظُ ِللْحِميِدي:  حتى بدت أَنيابه، ثُم قَالَ�فَضِحك النِبي ! ِمنا 

ر، عِن الزهِري، حدثَنا عبد الرزاِق، أَخبرنا معم:  حدثَنا السلَِمي، والدبِري، قَاال2292
 ِبياَء ِإلَى النال ججةَ، أَنَّ رريرأَِبي ه نِن، عمحِد الربِن عِد بيمح نولَ : ، فَقَالَ�عسا ري

ال، : أَتِجد رقَبةً؟ قَالَ: قَالَ! واقَعت أَهِلي ِفي رمضانَ : وما ذَاك؟ قَالَ: اللَِّه، هلَكْت، قَالَ
ال أَِجد : فَأَطِْعم ِستني ِمسِكينا، قَالَ: ال، قَالَ: أَتستِطيع أَنْ تصوم شهريِن متتاِبعيِن؟ قَالَ: قَالَ

صدق اذْهب فَت: الِْمكْتلُ، ِفيِه تمر، فَقَالَ:  ِبعرٍق، والْعرق�فَأُِتي النِبي : يا رسولَ اللَِّه، قَالَ
فَوالَِّذي بعثَك ِبالْحق، ما بين البتيها أَهلُ بيٍت أَحوج ِإلَيِه ِمنا ! أَعلَى أَفْقَر ِمني : ِبهذَا، فَقَالَ

هذَا وِإنما كَانَ : اذْهب ِبِه ِإلَى أَهِلك، قَالَ الزهِري: ، ثُم قَالَ�فَضِحك رسولُ اللَِّه ! 
  . رخصةٌ ِلرجٍل واِحٍد ولَو أَنَّ رجال فَعلَ ذَِلك الْيوم لَم يكُن بد لَه ِمن التكِْفِري
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حدثَنا الْمؤملُ بن :  حدثَنا بكَّار بن قُتيبةَ، وأَحمد بن ِعصاٍم اَألصفَهاِني، قَاال2293
داِعيلَ، حمِإس نِن، عمحِد الربِن عِد بيمح نع ،ِريهِن الزوٍر، عصنم نع ،ِريانُ الثَّوفْيا سثَن

 ِبياَء ِإلَى النال ججةَ، أَنَّ رريرولُ : ، فَقَالَ�أَِبي هسانَ، فَقَالَ رضمأَِتي ِفي ررِبام تقَعي وِإن
: ما أَستِطيع، قَالَ: صم شهريِن متتاِبعيِن، قَالَ: ما أَِجد، فَقَالَ:  رقَبةً، فَقَالَأَعِتق: �اللَِّه 

خذْ هذَا فَأَطِْعمه، :  ِبطَعاٍم، فَقَالَ�ما أَِجد، فَأُِتي رسولُ اللَِّه : فَأَطِْعم ِستني ِمسِكينا، قَالَ
أَطِْعمه أَهلَك، حدثَنا أَبو اَألزهِر، وأَبو جعفٍَر : ا أَفْقَر ِإلَيِه ِمني، قَالَما بين البتيه: قَالَ

حدثَنا معاِويةُ، حدثَنا زاِئدةُ، وأَخبرنا أَبو أُميةَ، وأَحمد بن موسى الْمعدلُ، : الصاِئغُ، قَاال
نا محمد بن ساِبٍق، عن ِإبراِهيم بِن طَهمانَ، وحدثَنا يوسف، حدثَنا أَبو حدثَ: بأمره، قَاال

ِإنما : قَالَ الزهِري: الرِبيِع، حدثَنا جِرير، كُلُّهم عن منصوٍر، ِبنحِوِه، قَالَ جِرير ِفي حِديِثِه
فَم ،ةٌ لَهصخر تٍب كَانيعش نب بيعا شنربِبِه، أَخ ا أُِمرم عنصفَلْي ابا أَصم ابأَص ن

حدثَنا اللَّيثُ، : الدمشِقي، حدثَنا مروانُ، حدثَنا الْحسن بن موسى، وموسى بن داود، قَالُوا
رما عثَندح ،قِّيا الرثَندحكَِثٍري، و نا ابثَندِص الْقَاِضي، حوو اَألحا أَبثَندحةَ، ولَمأَِبي س و بن

حدثَنا أَبو الْيماِن، أَخبرنا شعيب، : ِكالهما عِن اَألوزاِعي، وحدثَنا الصاغَاِني، وأَبو أُميةَ، قَاال
جر نب ارمثَِني عدحا أَِبي، قَالَوثَندِريٍر، حج نب بها وثَندثُ، : اٍء، حدحانَ يمعالن تِمعس

 ،ميرأَِبي م نا ابثَندح ،اغَاِنيا الصثَندحِقيٍل، وع ني، عما عثَندح ،ِليِزيٍز اَأليع نثَنا ابدحو
لْجباِر بن عمر، وحدثَنا الصاغَاِني، وأَبو أُميةَ، حدثَنا روح، حدثَنا محمد حدثَنا عبد ا: قَالَ

بن أَِبي حفْصةَ، وحدثَنا محمد بن السِري بِن ِمهرانَ الْبغداِدي، ِعند قَنطَرِة الشوِك، حدثَنا 
نب دمٍد، أَحيمح نع ،ِريهِن الزع ماٍج، كُلُّهجح ناِم، عوالْع نب ادبا عثَندطَاِرٍق، ح 

وأَمره أَنْ يقِْضي يوما مكَانه، وهكَذَا حدثَنا : ِبِإسناِدِه نحوه، ِإال أَنَّ ابن أَِبي مريم، قَالَ
م نب اِهيمرةَ، ِإبلَمأَِبي س نع ،ِريهِن الزٍد، ععِن ساِم بِهش نع ،قَِدياِمٍر الْعأَِبي ع نوٍق، عزر

 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نةَ�عانوو عفَقَالَ: ، قَالَ أَب ،امةَ: غَلَطَ ِفيِه ِهشلَمأَِبي س نع .  
2294 دمحا منربأَخانَ، قَاال وِسن نب ِزيديكَِم، والْح نِن : بكِْر بب نب اقحا ِإسثَندح
حدثَِني أَِبي، عن جعفَِر بِن رِبيعةَ، عن ِعراِك بِن ماِلٍك، عن محمِد بِن مسِلِم بِن : مضر، قَالَ

يا رسولَ : بِن عوٍف، عن أَِبي هريرةَ، أَنَّ رجال، قَالَِشهاٍب، عن حميِد بِن عبِد الرحمِن 
فَتستِطيع ِصيام : ال، قَالَ: أَتِجد رقَبةً؟ قَالَ: اللَِّه، فَأَخبره أَنه وقَع مع امرأَِتِه ِفي رمضانَ، فَقَالَ

 تمرا �ال أَِجد، فَأَعطَاه رسولُ اللَِّه : ِمسِكينا؟ قَالَفَتطِْعم ِستني : ال، قَالَ: شهريِن؟ قَالَ
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 حاجته، فَأَمره أَنْ يأْكُلُوه، وهذَا لَفْظُ بكِْر بِن مضر �فَأَمره أَنْ يتصدق، فَذَكَر ِلرسوِل اللَِّه 
غَِريب وهو .  
ذَ، حدثَنا أَبو مروانَ الْعثْماِني، حدثَنا ِإبراِهيم بن سعٍد،  حدثَِني عثْمانُ بن خرزا2295

 ِبيِن النةَ، عريرِن أَِبي هِن، عمحِد الربِن عِد بيمح ناٍب، عِن ِشهِن ابالَِّذي �ع رأَم هأَن ،
ي قِْضيانَ أَنْ يضمِفي ر لَهأَه اقَعانُوثْمقَالَ ع ،هكَانا ممو : نانَ، عملَيس نب ِعيدس اهثَندحو

ذْكُري لَمِديثَ، والْح ذَكَراٍب، وِن ِشهِن ابٍد، ععِن سب اِهيمرةَ: ِإبانوو عقَالَ أَب ،هكَانا مموي :
وزاِعي، وصاِلح بن أَِبي اَألخضِر، ومنصور، وعبد روى هذَا الْحِديثَ سفْيانُ، ومعمر، واَأل

الْجباِر، واللَّيثُ، ومحمد بن أَِبي حفْصةَ، وِإبراِهيم، وعقَيلٌ، كُلُّهم شِبيها ِبشيٍء واِحٍد، ِإال 
صم يوما مكَانه، وقَالَ عبد الْجباِر، عن : الَعن أَِبي سلَمةَ، وقَ: أَنَّ ِهشام بن سعٍد، قَالَ

ادزا قَالُوا، وٍد، ِبِمثِْل ميمٍب: حيعش نو برمقَالَ ع كَذَِلكو ،هكَانا مموي مصا : وموي مص
  .  أَعِتق وأَطِْعم أَو صم :مكَانه، وخالَفَهم ابن جريٍج، وماِلك ِفي اللَّفِْظ، فَقَاال

   
باب الدِليِل علَى أَنَّ الصدقَةَ واِجبةٌ علَى الَِّذي يقَع علَى امرأَِتِه يف رمضان ارا، وإن مل 

  يكن واجدا هلا، وأا غري ساقطة عنه لعدمها وأا إذا وصل إليها تصدق ا
أَخبرِني : سِمعت يحيى، يقُولُ: ، حدثَنا عبد الْوهاِب، قَالَ حدثَنا عمر بن شبة2296َ

عبد الرحمِن بن الْقَاِسِم، أَنَّ محمد بن جعفَِر بِن الزبيِر أَخبره، أَنَّ عباد بن عبِد اللَِّه بِن الزبيِر 
يا رسولَ اللَِّه، : ، فَقَالَ�جاَء رجلٌ ِإلَى رسوِل اللَِّه : ِئشةَ، تقُولُحدثَه، أَنه سِمع عا

أَفْطَرت ِفي رمضانَ، ثُم ِإنه جلَس، فَأُِتي النِبي ِبِمكْتٍل عِظيٍم، : احترقْت، فَسأَلَه مالَه؟ قَالَ
فَقَالَ ر ،رمِفيِه ت ،قى الْفَرعدولُ اللَِّه يِبِه: �س قدصت .  

حدثَنا يِزيد بن :  حدثَنا محمد بن عبِد الْمِلِك الْواِسِطي، والصاغَاِني، قَاال2297
 بِن جعفٍَر، هارونَ، أَخبرنا يحيى بن سِعيٍد، أَنَّ عبد الرحمِن بن الْقَاِسِم أَخبره، عن محمِد

، فَذَكَر أَنه �أَتى رجلٌ النِبي : أَنَّ عباد بن عبِد اللَِّه بِن الزبيِر أَخبره، أَنه سِمع عاِئشةَ، تقُولُ
 ِبِمكْتٍل يدعى �ِتي النِبي احترق، فَسأَلَه ما شأْنه، فَذَكَر أَنه وقَع علَى امرأَِتِه ِفي رمضانَ، فَأُ

 ِبيفَقَالَ الن ،قرلُ، فَقَالَ: �الْعجالر ؟ فَقَامِرقتحالْم نذَا: أَيِبه قدصت .  
أَخبرِني عمرو بن :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، أَخبرنا ابن وهٍب، قَال2298َ

، أَنَّ عبد الرحمِن بن الْقَاِسِم حدثَه، أَنَّ محمد بن جعفَِر بِن الزبيِر حدثَه، أَنَّ عباد الْحاِرِث
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 ِبيالن جوةَ زاِئشع ِمعس هأَن ،ثَهدِر حيبِن الزِد اللَِّه ببع نقُولُ�بوِل: ، تسلٌ ِإلَى رجى رأَت 
: فَسأَلَه ما شأْنه؟ قَالَ! يا رسولَ اللَِّه، احترقْت :  وهو ِفي الْمسِجِد ِفي رمضانَ، فَقَالَ�اللَِّه 

اجِلس، فَجلَس، فَبينا : واللَِّه ما ِلي شيٌء وما أَقِْدر علَيِه، قَالَ: تصدق قَالَ: أَصبت أَهِلي، قَالَ
وولُ اللَِّه هسلُ، فَقَالَ رجالر فَقَام ،وقسلٌ يجلَ رأَقْب لَى ذَِلكذَا، فَقَالَ: � عِبه قدصا : تي

  . فَكُلُوه: فَواللَِّه ِإنا لَِجياع، ما لَنا شيٌء، قَالَ! رسولَ اللَِّه، أَعلَى غَيِرنا؟ 
   

رِة علَى من يفِْطر ِفي رمضانَ متعمدا أَنْ يعتق رقبة، أو صيام باب بياِن وجوِب الْكَفَّا
  شهرين متتابعني، أو إطعام ستني مسكينا

أَخبرِني ابن :  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، حدثَنا حجاج، عِن ابِن جريٍج، قَال2299َ
 أَمر رجال أَفْطَر ِفي �لرحمِن، أَنَّ أَبا هريرةَ حدثَه، أَنَّ النِبي ِشهاٍب، عِن حميِد بِن عبِد ا

 ناِعيلُ بما ِإسثَندا، حِكينِمس نياِم ِستِإطْع ِن، أَويرهاِم شِصي ٍة، أَوقَبِق رِبِعت كَفِّرانَ أَنْ يضمر
و ِمن اِنيشيى الْجا ِعيسثَندح ،كِّيكٍْر الْمو با أَبثَندحٍد، ومحم نب اِهيمرا ِإبثَنداَء، حعناِء صر

أَخبرِني الزهِري، عن : التناِعي، ِكالهما عن موسى يعِني ابن طَاِرٍق، عِن ابِن جريٍج، قَالَ
  . ، ِبِمثِْلِهحميٍد، عن أَِبي هريرةَ

 أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، أَخبرنا ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكًا أَخبره، وحدثَنا 2300
سلَيمانُ بن سيٍف، حدثَنا أَبو عِلي الْحنِفي، حدثَنا ماِلك، عِن ابِن ِشهاٍب، عن حميِد بِن 

بع ِبياِن النمانَ ِفي زضمِفي ر ال أَفْطَرجةَ، أَنَّ رريرأَِبي ه نِن، عمحولُ �ِد الرسر هرفَأَم ،
ال أَِجد، فَأُِتي :  أَنْ يكَفِّر ِبِعتِق رقَبٍة، أَو ِصياِم شهريِن، أَو ِإطْعاِم ِستني ِمسِكينا، فَقَالَ�اللَِّه 
ولُ اللَِّه رٍر، قَالَ�سمت ٍق ِمنرا، فَقَالَ:  ِبعِبه قدصذَا فَتذْ هولَ اللَِّه : خسا ري� دا أَحم ،

  . كُلْه: أَحوج ِإلَيِه ِمني، فَضِحك رسولُ اللَِّه حتى بدت أَنيابه، قَالَ
   

ِة وراشبِة الْماحاِن ِإبيب ابِرِه، والدليل على بغَيانَ وضمِر رهاِئِم ِفي شلَِة ِللصالْقُب
  استحباب تركهما
حدثَِني منصور، عن ِإبراِهيم، :  حدثَنا الزعفَراِني، حدثَنا عِبيدةُ بن حميٍد، قَال2301َ

ويقَبلُ وهو :  كَانَ يباِشر وهو صاِئم، وأَظُنه قَالَ� أَنّ رسولَ اللَِّه: عن علْقَمةَ، عن عاِئشةَ
  . صاِئم، وكَانَ أَملَكَكُم ِإلرِبِه 



com.wordpress.masgunku.www  
 

529 

 حدثَنا أَبو داود السِجستاِني، حدثَنا مسدد، حدثَنا أَبو معاِويةَ، عِن اَألعمِش، 2302
 كَانَ يقَبلُ وهو صاِئم، ولَِكنه � اَألسوِد، وعلْقَمِة، عن عاِئشةَ، أَنّ النِبي عن ِإبراِهيم، عِن

  . كَانَ أَملَكَكُم ِإلرِبِه، حدثَنا عِلي بن حرٍب، عن أَِبي معاِويةَ، عِن اَألعمِش، ِبِمثِْلِه
2303فْيس نى بوسا مثَندأَِبي  ح نِني ابعي رما عثَندِم، حهالْج ناللَِّه ب دبا عثَندانَ، ح

 ِبيةَ، أَنّ الناِئشع نةَ، علْقَمع نع ،اِهيمرِإب نوٍر، عصنم نٍس، عقَي� وهو اِشربكَانَ ي 
  . صاِئم، ولَِكنه كَانَ أَملَكَكُم ِإلرِبِه

:  حدثَنا محمد بن عاِمٍر الرمِلي، وعباس بن محمٍد الدوِري، وأَبو أُميةَ، قَالُوا2304
أَخبرنا : حدثَنا الْحسن بن موسى، وحدثَنا أَبو أُميةَ أَيضا، حدثَنا عبيد اللَِّه بن موسى، قَاال

بيقَالَش ،هربِزيِز أَخِد الْعبع نب رمةَ، أَنَّ علَمأَِبي س نِن أَِبي كَِثٍري، عى بيحي نِني : انُ، عربأَخ
 ِبيأَنّ الن ،هتربةَ أَخاِئشِر، أَنَّ عيبالز نةُ بورع�اِئمص وها ولُهقَبكَانَ ي  .  

2305ا ِإبثَندقَاال ح ،ظَِلينالْح ِريسِإد نب دمحمو ،ِدياَألس داوأَِبي د نب اِهيما : رثَندح
 رمةَ، أَنَّ علَمأَِبي س نِن أَِبي كَِثٍري، عى بيحي نالٍم، عس نةُ باِويعا مثَنداِلٍح، حص نى بيحي

بِزيِز أَخِد الْعبع نقَالَب ،هولَ اللَِّه : رسأَنّ ر ،هتربةَ أَخاِئشِر، أَنَّ عيبالز نةُ بورِني عربأَخ� 
 ،ِقيشمالد ميحثَِني ددح ،ِقيشملَّى الدعالْم نكِْر بو بثَِني أَبدح ،اِئمص وها ولُهقَبكَانَ ي

نب ِزيدا يثَندقَالَح ،اِعيزِن اَألوِلٍم، عسم نب ِليدا الْوثَندِد اللَِّه، حباِدِه :  عنى، ِبِإسيحثَِني يدح
ِمثْلَه .  

حدثَنا :  حدثَنا عِلي بن حرٍب، حدثَنا وِكيع، وأَبو يحيى عبد الْحِميِد، قَاال2306
ورع نب امِهشِحكَتض ثُم اِئمص وهأَةً ورلَ امقَب ِبيةَ، أَنّ الناِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، ع .  
حدثَنا أَبو ضمرةَ، عن :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، وابن عبِد الْحكَِم، قَاال2307

ع نأَِبيِه، ع نةَ، عورِن عاِم بولَ اللَِّه ِهشسةَ، أَنّ راِئش� اِئمص وهاِجِه ووأَز ضعلُ بقَبكَانَ ي 
كحضت ثُم .  
 حدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، حدثَنا الِْفرياِبي، حدثَنا سفْيانُ، وحدثَنا يونس بن عبِد 2308

هو نلَى، أَنَّ اباَألع نأَِبيِه، ع نةَ، عورِن عاِم بِهش نا عمِكاله ،هرباِلكًا أَخأَنَّ م ،هربٍب أَخ
ةَ، قَالَتاِئشولُ اللَِّه : عسِإنْ كَانَ ر�اِلكم ادز ،اِئمص وهاِئِه وِنس ضعلُ بقَبلَي ، : ثُم

 نع ،ِريبا الدثَندح ،كحضةَ، تورِن عاِم بِهش نٍج، عيرِن جابٍر، ومعم ناِق، عزِد الربع
  . ِبِمثِْلِه
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حدثَنا أَبو عاِصٍم النِبيلُ، عن :  حدثَنا عباس الدوِري، وأَبو داود الْحراِني، قَاال2309
نا ِزياد بن ِعالقَةَ، عن عمِرو بِن ميموٍن، عن عاِئشةَ، أَنّ النِبي حدثَ: أَِبي بكٍْر النهشِلي، قَالَ

�اِئمص وهانَ وضملُ ِفي رقَبكَانَ ي  .  
حدثَنا أَبو عاِصٍم الضحاك بن مخلٍَد، عِن ابِن :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال2310َ

وما سأال عائشةعوٍق، أرسمِد، ووِن اَألسع ،اِهيمرِإب نٍن، ع : ِبيلْ كَانَ النه� وهو اِشربي 
؟ قَالَتاِئمِبِه: صِإلر لَكَكُمكَانَ أَم هلَِكنو ،معن .  
 حدثَنا يِزيد بن زريٍع، حدثَنا  حدثَنا يوسف الْقَاِضي، حدثَنا محمد بن أَِبي بكٍْر،2311

يا أُم الْمؤِمِنني، : أَتينا عاِئشةَ، فَقُلْت: ابن عوٍن، عن ِإبراِهيم، عِن اَألسوِد، ومسروٍق، قَاال
 ِبيأَكَانَ الن�؟ قَالَتاِئمص وهو اِشربلَ:  يو ،لُ ذَِلكفْعكَانَ ي اهوِبِه، رِإلر لَكَكُمكَانَ أَم هِكن

: انطَلَقْت أَنا ومسروق ِإلَى عاِئشةَ، فَقُلْنا لَها: عِن اَألسوِد، قَالَ: ِإبراِهيم بن مرزوٍق، فَقَالَ
  .  يباِشر وهو صاِئم؟ وذَكَر الْحِديثَ�أَكَانَ رسولُ اللَِّه 
2312دٍد  حمحم نب دماِس أَحبو الْعا أَبثَندحي، وما عثَندِد اللَِّه، حيبو عا أَبثَن

التِميِمي، ِعند حماِم سالٍم ِببغداد، حدثَنا أَحمد بن ِعيسى، حدثَنا ابن وهٍب، عن عمِرو بِن 
ِد ربع ناِرِث، عةَ، الْحلَمِن أَِبي سب رمع نع ،ِرييٍب الِْحمِن كَعِد اللَِّه ببع نِعيٍد، عِن سِه بب
سلْ هِذِه، ُألم سلَمةَ، فَأَخبرته : �أَيقَبلُ الصاِئم؟ فَقَالَ رسولُ اللَِّه : �أَنه سأَلَ رسولَ اللَِّه 

يا رسولَ اللَِّه، قَد غَفَر اللَّه لَك ما تقَدم ِمن ذَنِبك وما : يصنع ذَِلك، فَقَالَ �أَنَّ رسولَ اللَِّه 
  . أَما واللَِّه ِإني َألتقَاكُم ِللَِّه وأَخشاكُم لَه: �تأَخر، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

 أَبو معاِويةَ، عِن اَألعمِش، عن أَِبي الضحى،  حدثَنا عِلي بن حرٍب، حدثَنا2313
سِمعت أَبا : وحدثَنا يونس بن حِبيٍب، حدثَنا أَبو داود، حدثَنا شعبةُ، عن منصوٍر، قَالَ

ةَ، قَالَتفْصح نكٍَل، عِن شِر بيتش نثُ، عدحى يحالض :ولُ اللَِّه كَانَ رس� وهلُ وقَبي 
اِئمص .  
   

باب بياِن ِإسقَاِط صوِم رمضانَ عِن الْحاِئِض، ووجوب إعادته، وإباحة تأخريها إىل شهر 
  رمضان

:  قَالَحدثَِني سلَيمانُ بن ِباللُ،:  حدثَنا أَبو أُميةَ، حدثَنا خاِلد بن مخلٍَد، قَال2314َ
: سِمعت أَبا سلَمةَ بن عبِد الرحمِن يحدثُ، عن عاِئشةَ، قَالَت: حدثَِني يحيى بن سِعيٍد، قَالَ
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ِإنْ كَانَ لَيكُونُ علَي الصوم ِفي رمضانَ، فَما أَستِطيع أَنْ أَقِْضيه حتى يدخلَ شعبانُ، كَانَ 
   . �ك ِلمكَاِن رسوِل اللَِّه ذَِل

: حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، والرِبيع بن سلَيمانَ، قَاال2315
ِإنْ كَانَ لَيكُونُ : أَخبرِني ماِلك، عن يحيى بِن سِعيٍد، عن أَِبي سلَمةَ، أَنه سِمع عاِئشةَ، تقُولُ

 نع ،ِريبا الدثَندانُ، حبعش أِْتيى يتح هأَنْ أَقِْضي ِطيعتا أَسانَ، فَمضمِر رهش ِمن موص لَيع
  . فَما أَقِْضِيِه ِإال ِفي شعبانَ: عبِد الرزاِق، عِن الثَّوِري، ِبِمثِْلِه

2316ا مثَندِعيٍد،  حس نى بيحا يثَندح ،ريها زثَندح ،ِليفَيا النثَنداِرِث، حالْح نب ِديه
ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، علَمأَِبي س نأَنْ : ع ِطيعتا أَسانَ، مضمِر رهش ِمن موالص لَيكُونُ عكَانَ ي

، حدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عِن ابِن �نَ ِمن الشغِل ِمن رسوِل اللَِّه أَقِْضيه ِإال ِفي شعبا
فَظَننت أَنَّ : حتى يأِْتي شعبانُ، قَالَ يحيى: حدثَِني يحيى بن سِعيٍد، ِبِإسناِدِه: جريٍج، قَالَ

الن ا ِمنكَاِنهِلم ذَِلك ِعيٍد�ِبيِن سى بيحي نونَ، عاره نب ِزيدي اهور ، .  
2317قَالُ لَهِة، يِديناِحلُ الْمس ،اِريالْج نب دمحا مثَندةَ، حرسأَِبي م نا ابثَندح  :

هاِد، عن محمِد بِن ِإبراِهيم، عن أَِبي جار، حدثَنا عبد الْعِزيِز بن محمٍد، عن يِزيد بِن الْ
ا قَالَتهةَ، أَناِئشع نةَ، علَموِل اللَِّه : سسانَ رمز فِْطرا لَتاندِإح تلَى �ِإنْ كَانع قِْدرا تفَم ،

  .  حتى يأِْتي شعبانُ�أَنْ تقِْضيه مع رسوِل اللَِّه 
2318دقَالَ ح ،وبأَي نى بيحا يثَندح ،ميرأَِبي م نا ابثَندح ،اغَاِنيا الصثَِني : ثَندح

ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، علَمأَِبي س نع ،ثَهدح اِهيمرِإب نب دمحاِد، أَنَّ مالْه نكُونُ : ابِإنْ كَانَ لَت
 حتى يدخلَ علَينا �يام ِمن رمضانَ، فَما تستِطيع قَضاَءها مع رسوِل اللَِّه علَى ِإحدانا اَأل

  . شعبانُ
 حدثَنا الصاغَاِني، حدثَنا ابن أَِبي مريم، حدثَنا ناِفع بن يِزيد، أَنَّ ابن الْهاِد 2319

ِإنْ كَانَ لَتكُونُ علَى : ِهيم بن محمٍد حدثَه، عن أَِبي سلَمةَ، عن عاِئشةَ، قَالَحدثَه، أَنَّ ِإبرا
 حتى يدخلَ علَينا �ِإحدانا اَأليام ِمن رمضانَ، فَما نستِطيع أَنْ نقِْضيها مع رسوِل اللَِّه 

... ِني، حدثَنا ابن أَِبي مريم، حدثَنا ناِفع بن يِزيد، أَنَّ ابن الْهاِد حدثَهشعبانُ، حدثَنا الصاغَا
  . وذَكَر الْحِديثَ، مبثله

2320اذَةَ، قَالَتعم ناِصٍم، عع نع ،رمعا منرباِق، أَخزِد الربع نع ،ِريبا الدثَندح  :
أَحروِريةٌ : ما بالُ الْحاِئِض تقِْضي الصوم وال تقِْضي الصالةَ؟ فَقَالَت: لْت عاِئشةَ، قُلْتسأَ
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ِت؟ قُلْتأَن :أَلُ، قَالَتي أَسلَِكنٍة، ووِريرِبح توِل اللَِّه : لَسسر عم ا ذَِلكنِصيبكَانَ ي� ،
اِء الصِبقَض رمؤالِةفَتاِء الصِبقَض رمؤال تِم وو .  
2321 ،وبا أَيثَندح ،اِب الثَّقَِفيهالْو دبا عثَندح ،ِرييمةَ النبش نب رمٍد عيو زا أَبثَندح 

: حاِئض الصالةَ؟ فَقَالَتأَتقِْضي الْ: عن أَِبي ِقالبةَ، عن معاذَةَ، أَنَّ امرأَةً سأَلَت عاِئشةَ
  . ، فَال نقِْضي الصالةَ، وال نؤمر ِبقَضاٍء�أَحروِريةٌ أَنِت، لَقَد كُنا نِحيض ِعند رسوِل اللَِّه 

2322ةُ، عبعا شثَندح ،داوو دا أَبثَندح ،اِنيفَهِبيٍب اَألصح نب سونا يثَندأَِبي  ح ِزيدي ن
ِة، قَالَتِويداذَةَ الْععم نِك، عشاِم الرالْقَس ِعيبِر الضهةَ: اَألزاِئشِلع قُلْت : اِئضقِْضي الْحأَت

الةَ؟ قَالَتوِل اللَِّه : الصسِد رهلَى عع ِحيضا نِت، كُنةٌ أَنوِريرقِْضي؟ �أَحا نأَفَكُن ،! .  
   

  باب الْخبِر الْموِجِب علَى وِلي الْميِت قَضاَء صوِمِه عنه ِإذَا مات وعليه صوم واجب
2323 ،ِعيموا الصثَندحو ،قراَألز اججا حثَندِن، حمحِد الربع نب اِلحا صثَندح 

أَخبرنا ابن وهٍب، وحدثَنا محمد بن حيويِه، حدثَنا أَحمد بن : االحدثَنا أَصبغُ، والْحجاج، قَ
صاِلٍح، عِن ابِن وهٍب، وحدثَنا أَبو عبيِد اللَِّه، حدثَنا عمي، وحدثَنا الصِبيِحي ِبحرانَ، حدثَنا 

حدثَِني أَِبي، ِكالهما عن عمِرو بِن الْحاِرِث، عن عبيِد اللَِّه :  أَعين، قَالَمحمد بن موسى بِن
بِن أَِبي جعفٍَر، أَنَّ محمد بن جعفَِر بِن الزبيِر حدثَه، عن عروةَ، عن عاِئشةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 

حدثَنا : يِه ِصيام صام عنه وِليه، حدثَنا الصاغَاِني، والصومِعي، قَاالمن مات وعلَ:  قَالَ�
عمرو بن الرِبيِع بِن طَاِرٍق، حدثَنا يحيى بن أَيوب، عن عبيِد اللَِّه بِن أَِبي جعفٍَر، عن محمِد 

بِن الزفَِر بعِن جباِدِه ِمثْلَهنِر، ِبِإسي .  
2324 نِطِني، عِلٍم الْبسم نِش، عمِن اَألعٍر، عيمن نا ابثَندفَّانَ، حع نب نسا الْحثَندح 

 ِبيِن الناٍس، عبِن عِن ابٍر، عيبِن جِعيِد بقَالَ�س  : ِبيأَةٌ النرِت امأَت�ي : ، فَقَالَتِإنَّ أُم
: أَرأَيِت لَو كَانَ علَيها دين، أَكُنِت تقِْضيِه؟ قَالَت: ماتت وعلَيها صوم شهٍر، أَفَأَصوم؟ قَالَ

  . فَدين اللَِّه أَحق أَنْ يقْضى: نعم، قَالَ
2325ا عثَندح ،اِنيفَرعالز ِليو عا أَبثَندٍد، قَالَ حيمح نةُ بانُ : ِبيدملَيثَِني سدح

 رجلٌ، �أَتى النِبي : اَألعمش، عن مسِلٍم الْبِطِني، عن سِعيِد بِن جبيٍر، عِن ابِن عباٍس، قَالَ
ت لَو كَانَ علَى أُمك دين، أَرأَي: �ِإنَّ علَى أُمي صوم شهٍر، فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه : فَقَالَ

  . فَدين اللَِّه أَحق أَنْ تقِْضيه: نعم، قَالَ: أَكُنت تقِْضيِه عنها؟ قَالَ
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 حدثَنا أَبو عبِد الرحمِن النساِئي، حدثَنا حسين بن منصوٍر النيسابوِري، حدثَنا 2326
بِن عِن ابع ، ٍ د الرحمِن بن مغراَء، عِن اَألعمِش، عن مسِلٍم الْبِطِني، عن سِعيِد بِن جبير

 نكَِم بن عتيبة، عِن الْحعاٍس، وبِن عِن اباِهٍد، عجم نٍل، عيِن كُهةَ بلَمس نعاٍس، وبع
اٍس، عبِن عِن ابطَاٍء، عع ِبيقَالَ�ِن الن  :أَةٌ، فَقَالَترام هتأَت : موا صهلَيعو تاتي مِإنَّ أُم
فَدين : نعم، قَالَ: أَرأَيِت لَو كَانَ علَيها دين، أَكُنِت تقِْضيِه؟ قَالَت: شهٍر، فَأَقِْضيِه عنها؟ قَالَ

  . اللَِّه أَحق أَنْ يقْضى 
حدثَِني سلَيمانُ :  حدثَنا أَبو عِلي الزعفَراِني، حدثَنا عِبيدةُ بن حميٍد، قَال2327َ

 رجلٌ، �أَتى النِبي : اَألعمش، عن مسِلٍم الْبِطِني، عن سِعيِد بِن جبيٍر، عِن ابِن عباٍس، قَالَ
أَرأَيت لَو كَانَ علَى أُمك دين، : �أُمي صوم شهٍر، فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه ِإنَّ علَى : فَقَالَ

  . فَدين اللَِّه أَحق أَنْ تقِْضيه: نعم، قَالَ: أَكُنت تقِْضيِه عنها؟ قَالَ
2328ثَندح ،اِئيسِن النمحِد الربو عا أَبثَندا  حثَندح ،وِريابسيوٍر النصنم نب نيسا ح

ٍ ، عِن ابِن  عبد الرحمِن بن مغراَء، عِن اَألعمِش، عن مسِلٍم الْبِطِني، عن سِعيِد بِن جبير
عاٍس، وبِن عِن اباِهٍد، عجم نٍل، عيِن كُهةَ بلَمس نعاٍس، وبِن عكَِم بن عتيبة، عِن الْح

 ِبيِن الناٍس، عبِن عِن ابطَاٍء، عقَالَ�ع  :أَةٌ، فَقَالَترام هتأَت : موا صهلَيعو تاتي مِإنَّ أُم
فَدين : نعم، قَالَ: تأَرأَيِت لَو كَانَ علَيها دين، أَكُنِت تقِْضيه؟ قَالَ: شهٍر، فَأَقِْضيِه عنها؟ قَالَ

  . اللَِّه أَحق أَنْ يقْضى
2329 نِش، عمِن اَألعةُ، عاِئدا زثَندٍرو، حمع نةُ باِويعا مثَندِر، حهو اَألزا أَبثَندح 

يا : ، فَقَالَ� رجلٌ ِإلَى النِبي جاَء: مسِلٍم الْبِطِني، عن سِعيِد بِن جبيٍر، عِن ابِن عباٍس، قَالَ
لَو كَانَ علَى أُمك دين، : رسولَ اللَِّه، ِإنَّ أُمي ماتت وعلَيها صوم شهٍر، أَفَأَقِْضيِه عنها؟ قَالَ

قَالَ الْحكَم، : ى، قَالَ سلَيمانُفَدين اللَِّه أَحق أَنَّ يقْض: نعم، قَالَ: أَكُنت قَاِضيه عنها؟ قَالَ
سِمعنا مجاِهدا يذْكُر : وسلَمةُ، ونحن جِميعا جلُوس ِحني حدثَ مسِلم ِبهذَا الْحِديِث، قَاال

  . هذَا، عِن ابِن عباٍس
ِه بِن نميٍر، حدثَنا أَبو خاِلٍد اَألحمر،  حدثَنا الدنداِني، حدثَنا محمد بن عبِد الل2330َّ

عِن اَألعمِش، عن سلَمةَ بِن كُهيِل، والْحكَِم، ومسِلٍم الْبِطِني، عن سِعيِد بِن جبيٍر، وعطَاٍء، 
ِإنَّ أُخِتي ماتت وعلَيها :  فَقَالَت،�جاَءِت امرأَةٌ ِإلَى النِبي : ومجاِهٍد، عِن ابِن عباٍس، قَالَ
: نعم، قَالَ: أَرأَيِت لَو كَانَ علَيها دين، أَكُنِت تقِْضيِه؟ قَالَت: صوم شهريِن متتاِبعيِن، فَقَالَ
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قاللَِّه أَح نيفَد .  
2331نب دمحموِد، وعسم نب ِعيدا سثَنداِن، قَاال حِزيوراٍذ الْمعم  : نا بكَِريا زثَندح

حدثَنا الْحكَم بن عتيبةَ، عن : عِدي، حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمٍرو، عن زيِد بِن أَِبي أُنيسةَ، قَالَ
يا رسولَ : ، فَقَالَت� امرأَةٌ ِإلَى رسوِل اللَِّه جاَءِت: سِعيِد بِن جبيٍر، عِن ابِن عباٍس، قَالَ

أَكُنِت قَاِضيةً دينا لَو كَانَ علَى : اللَِّه، ِإنَّ أُمي ماتت وعلَيها صوم نذٍْر، أَفَأَصوم عنها؟ قَالَ
ِك؟ قَالَتقَالَ: أُم ،معن :دمحقَالَ ما، وهنوِمي عاٍذ، فَقَالَفَصعم نِك :  بأُم نةً عِت قَاِضيأَكُن

ا؟ قَالَتهلَيكَانَ ع قَالَ: لَو ،معِك: نأُم ناقِْضي ع .  
 حدثَنا عِلي بن حرٍب، حدثَنا الْقَاِسم بن يِزيد الْجرِمي، عن سفْيانَ، عن عبِد 2332
ِإني تصدقْت علَى : ، فَقَالَت�أَتِت امرأَةٌ النِبي : اٍء، عِن ابِن بريدةَ، عن أَِبيِه، قَالَاللَِّه بِن عطَ

 ِبيي، فَقَالَ النأُم تاتِتي، فَماِريي ِبجاثَ: �أُمِك الِْمريلَيع درو ِك اللَّهرآج .  
2333ع ،ِريبا الدثَندِن  حِن ابطَاٍء، عِن عِد اللَِّه ببع نع ،ِريِن الثَّواِق، عزِد الربع ن

يا رسولَ اللَِّه، ِإنَّ أُمي ماتت : ، فَقَالَت�جاَءِت امرأَةٌ ِإلَى النِبي : بريدةَ، عن أَِبيِه، قَالَ
  . انهاصوِمي مكَ: وعلَيها صوم شهٍر، قَالَ

 حدثَنا أَبو أُميةُ، حدثَنا عبيد اللَِّه بن موسى، أَخبرنا سفْيانُ الثَّوِري، عن عبِد اللَِّه 2334
ت وعلَيها ِإنَّ أُمي توفِّي: ، فَقَالَت�أَتِت امرأَةٌ النِبي : بن عطاء، عن بِن بريدةَ، عن أَِبيِه، قَالَ

شهريِن، : صوِمي عنها، رواه ابن نميٍر، عن عبِد اللَِّه بِن عطَاٍء، فَقَالَت: صوم شهريِن، قَالَ
لَيِن أَِبي سِلِك بِد الْمبع نع ،قراَألز اقحِإس اهورانَ، وفْيس ناللَِّه، ع ديبا قَالَ عانَ، كَمم

ِديِثِهمِبِمثِْل ح ،كِّيِن الْمِد اللَِّه ببع نانَ، : عفْيس نع ،ِعيجى اَألشورٍر، وهش موا صهلَيعو
  . وعلَيها صوم ِمن رمضانَ: وعلَيها صوم شهٍر، وروى اَألشجِعي، عن سفْيانَ، فَقَالَ: فَقَالَ
   
ب ِبيى النهاِم الَِّتي ناِن اَألييب صيامهن، منهن يوم الفطر ويوم األضحى�اب نع   

2335 ،ثَهدٍس حأَن نب اِلكٍب، أَنَّ مهو نا ابنربلَى، أَخِد اَألعبع نب سونا يثَندح 
نب اقحا ِإسنربأَخ ،اغَاِنيا الصثَندحى، قَالَواٍب، :  ِعيسِن ِشهِن ابٍس، عأَن نب اِلكثَِني مدح
شِهدت الِْعيد مع عمر بن الْخطَّاِب رِضي اللَّه عنه، : عن أَِبي عبيٍد مولَى وابِن أَزهر، قَالَ

 عن �اِن يوماِن نهى رسولُ اللَِّه هذَ: فَجاَء فَصلَّى، ثُم انصرف، فَخطَب الناس، فَقَالَ
يوم ِفطِْركُم ِمن ِصياِمكُم، واآلخر يوما تأْكُلُونَ ِفيِه ِمن نسِككُم، حدثَنا الدبِري، : ِصياِمِهما
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ا يثَندِبِمثِْلِه، ح ،ِريهِن الزٍر، عمعم ناِق، عزِد الربع نع ،اججا حثَندِلمٍ ، حسم نب فوس
حدثَِني عِقيلٌ، عِن ابِن ِشهاٍب، عن أَِبي عبيٍد مولَى أَزهر أَِو ابِن أَزهر، : حدثَنا لَيثٌ، قَالَ

  . ِبِمثِْلِه
 ماِلكًا أَخبره، وحدثَنا أَبو  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، أَخبرنا ابن وهٍب، أَن2336َّ

ِإسماِعيلَ، حدثَنا الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن محمِد بِن يحيى بِن حبانَ، عِن اَألعرِج، عن أَِبي 
  . وم اَألضحى يوم الِْفطِْر، وي:  نهى عن ِصياِم يوميِن�هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 

2337 و بنرما عثَندح ،بيها وثَندةَ، حلَمو سا أَبثَندح ،اِنيتِجسالس داوو دا أَبثَندح 
 يوم:  عن ِصياِم يوميِن�نهى رسولُ اللَِّه : يحيى، عن أَِبيِه، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، قَالَ

  . الِْفطِْر، ويوم اَألضحى
2338 نةُ، عبعا شثَندح ،حوا رثَندى، حوسِن مب سوني نب دمحاِس مبو الْعا أَبثَندح 

يوِم ِإثْنيِن، يونس بِن عبيٍد، عن ِزياِد بِن جبيٍر، عِن ابِن عمر، ِفي رجٍل نذَر أَنْ يصوم كُلَّ 
 عِن ِصياِم هذَا �أَمرنا اللَّه ِبوفَاِء النذِْر، ونهانا رسولُ اللَِّه : فَوافَق يوم ِفطٍْر أَو نحٍر، قَالَ

  . الْيوِم
نا الصاغَاِني، حدثَنا  حدثَِني أَِبي رِحمه اللَّه، حدثَنا عِلي، حدثَنا ِإسماِعيلُ، وحدث2339َ

ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عرمع نِعيٍد، عِن سِد بعس نا عمِكاله ،اِضرحولُ اللَِّه : مسى رهن� 
ا ابن أَِبي يوم الِْفطِْر، ويوم اَألضحى، وحدثَنا ابن عمِرو بِن الْحاِرِث، حدثَن: عن صوِم يوميِن

  . مريم، حدثَنا سلَيمانُ بن ِبالٍل، عن ِبالٍل، عن سعِد بِن سِعيٍد، ِبِمثِْلِه
 حدثَنا ابن عفَّانَ، حدثَنا عمرو بن شِبيٍب، عن عبِد الْمِلِك بِن عميٍر، وحدثَنا 2340

أَبو الْوِليِد، حدثَنا شعبةُ، وحدثَنا عمار بن رجاٍء، حدثَنا سِعيد بن عاِمٍر، أَبو أُميةَ، حدثَنا 
حدثَنا شعبةُ، وحدثَنا أَبو أُميةَ، حدثَنا عبيد اللَِّه، حدثَنا شيبانُ، كُلُّهم عن عبِد الْمِلِك بِن 

، وذَكَر الْحِديثَ، وقَالَ ... أَربعا، فَأَعجبنِني وآنقْنِني�سِمعت ِمن رسوِل اللَِّه :  قَالَعميٍر،
  . يوم الِْفطِْر، ويوم النحِر، ومعنى حِديِثِهم واِحد: نهى عِن ِصياِم يوميِن: ِفي آِخِرِه
   

نِي عهاِن النيب ابِريِقبشالت امأَي ِهيى واِم ِمنِم أَيوص   
2341 ،ميشا هثَندانَ، حملَيس نب ِعيدا سثَندح ،اِنيلْوى الْحيحي نب دما أَحثَندح 

دح ،ِديع نب فوسا يثَندح ،ِقيشمٍف الدوأَِبي ع نى بوسا مثَندحاِلٍك، وم نب ا الْقَاِسمثَن
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أَيام : �قَالَ رسولُ اللَِّه : جِميعا عن خاِلٍد الْحذَّاِء، عن أَِبي الْمِليِح، عن نبيشةَ الْهذَِلي، قَالَ
  . التشِريِق أَيام أَكٍْل وشرٍب وِذكٍْر ِللَِّه

2342دح ،اغَاِنيا الصثَندو  حا أَبثَنداٍم، حِعص نب دما أَحثَندحاِبٍق، وس نب دمحا مثَن
عاِمٍر الْعقَِدي، وحدثَنا السلَِمي، حدثَنا أَبو حذَيفَةَ، حدثَنا ِإبراِهيم بن طَهمانَ، عن أَِبي 

 بعثَه � عن أَِبيِه كَعِب بِن ماِلٍك أَنه حدثَه، أَنَّ رسولَ اللَِّه الزبيِر، عِن ابِن كَعِب بِن ماِلٍك،
أَنْ ال يدخلَ الْجنةَ ِإال مؤِمن، وأَنَّ أَيام ِمنى : واَألوس بن الْحدثَاِن ِفي أَياِم التشِريِق، فَناديا

  . فْظُ ابِن ساِبٍقأَيام أَكٍْل وشرٍب، وهذَا لَ
   

باب بياِن النهِي عن أَنْ يخص يوم الْجمعِة ِبِصياٍم ِمن بيِن األيام، وحظر صومها، إال أن 
  يصوم معها يوما قبلها أو بعدها

2343رح نب ِليعو ،اِنيفَرعٍد الزمحم نب نسالْح ِليو عا أَبثَندا : ٍب، قَاال حثَندح
: سفْيانُ بن عيينةَ، عن عبِد الْحِميِد بِن جبيِر بِن شيبةَ، سِمع محمد بن عباِد بِن جعفٍَر، قَالَ

 يوِم الْجمعِة؟  عن ِصياِم�أَنهى رسولُ اللَِّه : سأَلْت جاِبر بن عبِد اللَّه وهو يطُوف ِبالْبيِت
نعم، ورب هذَا الْبيِت، أَخبرنا ِبشر بن موسى، حدثَنا الْحميِدي، حدثَنا سفْيانُ، : فَقَالَ

  . حدثَنا عبد الْحِميِد بن جبيٍر، ِبِمثِْلِه
2344جا حثَندِلٍم، حسم نب فوسا يثَنداِق،  حزِد الربع نع ،ِريبا الدثَندحو ،اج

أَخبرِني عبد الْحِميِد بن جبيِر بِن شيبةَ، أَنه سِمع محمد بن عباِد : جِميعا عِن ابِن جريٍج، قَالَ
ِد اللَِّه اَألنبع نب اِبرأَلَ جس هفٍَر، أَنعِن جِت، فَقَالَبيِبالْب طُوفي وهو اِريولَ : صسر تِمعأَس

  . نعم، ورب هذَا الْبيِت:  نهى عِن ِصياِم الْجمعِة؟ فَقَالَ�اللَِّه 
2345اِلٍح، عأَِبي ص نِش، عمِن اَألعةَ، عاِويعو ما أَبثَندٍب، حرح نب ِليا عثَندح  ن

ال يصومن أَحدكُم يوم الْجمعِة ِإال أَنْ يصوم قَبلَه أَو يصوم : �قَالَ النِبي : أَِبي هريرةَ، قَالَ
هدعب .  

2346 ناِلٍح، عأَِبي ص نِش، عمِن اَألعٍر، عيمن نا ابثَندفَّانَ، حع نب نسا الْحثَندح 
ال تصوموا يوم الْجمعِة، ِإال وقَبلَه ِبيوٍم، أَو بعده ِبيوٍم : �قَالَ رسولُ اللَِّه : ِبي هريرةَ، قَالَأَ

روى أَبو كُريٍب،عن حسيٍن الْجعِفي، عن زاِئدةَ، عن ِهشاٍم، عِن ابِن ِسِريين، عن أَِبي 
ال تخصوا لَيلَةَ الْجمعِة ِبِقياٍم ِمن بيِن الْلَياِل، وال تخصوا يوم : ، قَالَ� النِبي هريرةَ، عِن
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كُمدأَح هومصٍم يوكُونَ ِفي صاِم، ِإال أَنْ يِن اَألييب اٍم ِمنِة ِبِصيعمالْج .  
   

  حظِْر صوِم الدهِر وِإبطَاِل فَِضيلَِتِهباب ِذكِْر اَألخباِر الدالَِّة علَى 
 حدثَنا عِلي بن حرٍب، حدثَنا معلَّى بن مهِدي، وحدثَنا الصاغَاِني، حدثَنا 2348

ٍر، عن عبِد اللَِّه بِن معبٍد حدثَنا حماد بن زيٍد، حدثَنا غَيالنُ بن جِري: سلَيمانُ بن حرٍب، قَاال
 ِبيى النال أَتجةَ، أَنَّ رادأَِبي قَت نع ،اِنيمفَقَالَ�الز ، : ِضب؟ فَغومصت فولَ اللَِّه، كَيسا ري

رِضينا ِباللَِّه ِربا، :  قَالَ، ورِضي عنه،� ِمن قَوِلِه، فَلَما رأَى عمر غَضب النِبي �رسولُ اللَِّه 
 ددرلْ يزي وِلِه، فَلَمسِب رغَضِب اللَِّه وغَض وذُ ِباللَِّه ِمنا، أَعِبيٍد نمحِبما، والِم ِدينِباِإلسو

 ِبيالن بغَض كَنى ستح ذَا الْكَالمه رمع�رمولَ اللَِّه: ، فَقَالَ عسا ري ومصي نِبم فكَي ،
يا رسولَ اللَِّه، كَيف : لَم يصم ولَم يفِْطر، قَالَ: ال صام وال أَفْطَر، أَو قَالَ: الدهر كُلَّه؟ قَالَ

، كَيف ِبمن يا رسولَ اللَِّه: أَو يِطيق ذَِلك أَحد؟ قَالَ: ِبمن يصوم يوميِن ويفِْطر يوما؟ قَالَ
كَيف ِبمن يصوم يوما : ذَاك صوم داود علَيِه السالم، قَالَ: يصوم يوما ويفِْطر يوما؟ قَالَ

ن كُلِّ صوم ثَالثَِة أَياٍم ِم: �وِددت أَني ِطقْت ذَِلك، ثُم قَالَ رسولُ اللَِّه : ويفِْطر يوميِن؟ قَالَ
شهٍر، ورمضانَ ِإلَى رمضانَ، فَهذَا ِصيام الدهِر كُلِِّه، وِصيام يوِم عرفَةَ، ِإني أَحتِسب علَى 

حتِسب علَى اللَِّه أَنْ يكَفِّر ِفي السنِة الَِّتي قَبلَه والسنِة الَِّتي بعده، وِصيام يوِم عاشوراَء، ِإني أَ
: قَولَه: اللَِّه أَنْ يكَفِّر ِفي السنِة الَِّتي قَبلَها، وهذَا حِديثُ الصاغَاِني، وأَما حِديثُ عِلي، قَالَ

ا عثَندانُ، حزبقُر ِريصوٍر الْبصنم نِن بمحالر دبا عثَندِر كُلِِّه، حهالد امِصي نِن بمحالر دب
  . مهِدي، حدثَنا حماد بن زيٍد، ِبِإسناِدِه، ِفي صوِم يوِم عرفَةَ، ويوِم عاشوراَء 

2349 نب ِديها مثَنداِعيلَ، حمِإس نى بوسا مثَندح ،اِنيتِجسالس داوو دا أَبثَندح 
وحدثَنا مسِلم، وحدثَِني أَحمد بن سِعيٍد الداِرِمي، حدثَنا حبانُ بن ِهالٍل، :  قَالَميموٍن،

يا رسولُ اللَِّه، : حدثَنا أَبانُ، ِكالهما عن غَيالنَ بِن جِريٍر، ِبِإسناِدِه نحوه، قَاال ِفيِه قَالَ
  . ِفيِه وِلدت، وِفيِه أُنِزلَ علَي الْقُرآنُ: ثْنيِن والْخِميِس؟ فَقَالَأَرأَيت صوم اال
 حدثَنا الصاغَاِني، حدثَنا يحيى بن أَِبي بكَيٍر، حدثَنا شعبةُ، عن حِبيِب بِن أَِبي 2350
قَالَ رسولُ : سِمعت عبد اللَِّه بن عمٍرو، قَالَ: ، قَالَسِمعت أَبا الْعباِس يحدثُ: ثَاِبٍت، قَالَ

يا عبد اللَِّه، ِإنك لَتصوم الدهر، وتقُوم اللَّيلَ، وِإنك ِإذَا فَعلْت ذَِلك هجمت لَه : �اللَِّه 
بد، صوم ثَالثَِة أَياٍم ِمن كُلِّ شهٍر، فَذَِلك صوم الْعين، ونِفهت لَه النفْس، ال صام من صام اَأل
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فَصم : ِإني ُألِطِيق أَكْثَر ِمن ذَِلك، قَالَ: كُلَّه، قَالَ: أَكْبر ِعلِْمي، أَنه قَالَ: الدهِر، قَالَ شعبةُ
يا وموي ومصكَانَ ي ،المِه السلَيع داود موِإذَا القَىص ِفركَانَ ال يا، وموي فِْطر .  

 حدثَنا حمدانُ بن الْجنيِد، حدثَنا أَبو أَحمد الزبيِري، وحدثَنا عمار بن رجاٍء، 2351
أَِبي غَر نابو ،وِريالد اسبا عثَندحو ،مآد نى بيحا يثَندةَ، قَاالحٍن، : زوع نب فَرعا جثَندح

وحدثَنا نصر بن أَحمد بِن سورةَ ِبمرو، حدثَنا خالد بن يحيى، كُلُّهم عن سعٍد، عن حِبيِب 
أَلَم أُنبأْ أَنك تقُوم : �ي النِبي بِن أَِبي ثَاِبٍت، عن أَِبي الْعباِس، عن عبِد اللَِّه بِن عمٍرو، قَالَ ِل

؟ فَقُلْتارهالن ومصتلَ وى، قَالَ: اللَّيي أَقْوفَِت : فَِإنعضو نيِت الْعمجه ذَِلك لْتِإذَا فَع كفَِإن
هالد موص اٍم، فَذَِلكٍر ثَالثَةَ أَيهكُلِّ ش ِمن مص ،فْسالنِر، قُلْتهِم الدوكَص ِر، أَو : ي أَِجدِإن

فَصم صوم داود، كَانَ يصوم يوما ويفِْطر يوما، وال يِفر ِإذَا القَى، حِديثُهم قَِريب : قُوةً، قَالَ
ِن ابع ،حوا رثَندح ،اغَاِنيا الصثَندٍض، حعب ِمن مهضعاِس ببا الْعطَاٍء، أَنَّ أَبع نٍج، عيرِن ج

 أَني أَصوم أَسرد، وأُصلِّي �بلَغَ النِبي : الشاِعر أَخبره، أَنه سِمع عبد اللَِّه بن عمٍرو، يقُولُ
  . ، وذَكَر حِديثَه ِفي هذَا...اللَّيلَ

2352ب ِبيعا الرثَندٍب، قَالَ حهو نا ابثَندانَ، حملَيس ن : ،ِزيدي نب سونِني يربأَخ
حدثَِني عِقيلٌ، ِكالهما عِن ابِن : وحدثَنا يوسف بن مسِلٍم، حدثَنا حجاج، حدثَنا لَيثٌ، قَالَ

ِب، وأَبو سلَمةَ بن عبِد الرحمِن، أن عبد اهللا بن عمرو أَخبرِني سِعيد بن الْمسي: ِشهاٍب، قَالَ
َألقُومن اللَّيلَ، وَألصومن النهار ما ِعشت، :  أَنه يقُولُ�أُخِبر رسولُ اللَِّه : بن العاص، قَالَ
قَد قُلْت يا رسولَ اللَِّه، فَقَالَ رسولُ : لَهأَنت الَِّذي تقُولُ ذَِلك؟ فَقُلْت : �فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

ِإنك ال تستِطيع ذَِلك، فَصم وأَفِْطر، ونم، وصم ِمن الشهِر ثَالثَةَ أَياٍم، فَِإنَّ الْحسنةَ : �اللَِّه 
ِر، فَقُلْتهاِم الدِمثْلُ ِصي ذَِلكا، وثَاِلهِة أَمرشقَالَفَ: ِبع ،ذَِلك لَ ِمنأَفْض ي أُِطيقا، : ِإنموي مص

ِن، فَقُلْتيموي أَفِْطرولَ اللَِّه، قَالَ: وسا ري ذَِلك لَ ِمنأَفْض ي أُِطيقا، : ِإنموي أَفِْطرا، وموي مفَص
ِإني أُِطيق أَفْضلَ ِمن ذَِلك، قَالَ رسولُ : لْتفَقُ: وذَِلك ِصيام داود، وهو أَعدلُ الصياِم، قَالَ

َألنْ أَكُونَ قَِبلْت ثَالثَةَ اَألياِم : قَالَ عبد اللَِّه بن عمٍرو: ال أَفْضلَ ِمن ذَِلك، زاد يونس: �اللَِّه 
، حدثَِني أَبو أُميةَ، حدثَنا أَبو الْيماِن،  أَحب ِإلَي ِمن أَهِلي وماِلي�الَِّتي قَالَ رسولُ اللَِّه 

أَخبرنا شعيب، وحدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عن معمٍر، وحدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، 
خ نثُ، عا اللَّينربٍر، أَخكَيب نى بيحا يثَندِن حع مِن أَِبي ِهالٍل، كُلُّهِعيِد بس نع ،ِزيدِن ياِلِد ب

ابِن ِشهاٍب، عن سِعيِد بِن الْمسيِب، وأيب سلمة بن عبد الرمحن، عن عبِد اللَِّه بِن عمٍرو، 
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وذَكَر ...  الدهر وَألقُومن اللَّيلَ؟َألصومن: أَلَم أُخبر أَنك تقُولُ: ، فَقَالَ�لَِقيِني النِبي : قَالَ
  . الْحِديثَ ِبطُوِلِه ِبنحِوِه

 حدثَنا أَحمد بن يوسف السلَِمي، حدثَنا معلَّى بن أَسٍد، حدثَنا عبد الْعِزيِز يعِني 2353
: أَخبرِني أَبو الْمِليِح، قَالَ:  عن أَِبي ِقالبةَ حدثَه، قَالَابن الْمختاِر، حدثَنا خاِلد الْحذَّاُء،

 ذَكَر لَه �دخلْت مع أَِبي زيِد بِن عمٍرو علَى عبِد اللَِّه بِن عمٍرو فَحدثَنا، أَنَّ رسولَ اللَِّه 
ن أَدٍم حشوها ِليف، فَجلَس علَى اَألرِض، فَصارِت صوِمي، فَدخلَ علَي، فَأَلْقَيت لَه ِوسادةٌ ِم

يا رسولَ اللَِّه، : أَما يكِْفيك ِمن كُلِّ شهٍر ثَالثَةُ أَياٍم؟ فَقُلْت: الِْوسادةُ بيِني وبينه، فَقَالَ ِلي
يا : ِتسعا، قُلْت: يا رسولَ اللَِّه، قَالَ: لْتسبعا، قُ: يا رسولَ اللَِّه، قَالَ: خمسا، قُلْت: قَالَ

ال صوم فَوق صوِم داود : �يا رسولَ اللَِّه، فَقَالَ النِبي : أَحد عشر، قُلْت: رسولَ اللَِّه، قَالَ
  . ِصيام يوٍم، وِإفْطَار يوٍم: علَيِه السالم، شطْر الدهِر

   
طَاِل فضيلة صوم بلَى ِإبِليِل عالدِم، ووِد الصرس ظْرح اِرضعاِر الَِّتي تبِذكِْر اَألخ اب
  رجب

:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، حدثَنا محمد بن عبيٍد، عن عثْمانَ بِن حِكيٍم، قَال2354َ
 نٍر عيبج نب ِعيدس أَلْتٍب، فَقَالَسجِم رواٍس:صبع نثَِني ابدولَ اللَِّه : ، حسكَانَ �أَنّ ر 

 ناللَِّه ب دبا عثَندةَ، حيو أُما أَبثَندح ،ومصقُولَ ال يى نتح فِْطريو ،فِْطرقُولَ ال يى نتح ومصي
 ،سوني نى با ِعيسثَندفٍَر، حعا جثَندانَ، حثْمع نلُ بها سثَنداٍن، حهب نب نيسا الْحثَندحو

ِكيٍم، ِمثْلَهِن حانَ بثْمع نا عمانَ، ِكالهملَيس نِحيِم بالر دبع .  
جعِفي، عن زاِئدةَ، عن  حدثَنا أَحمد بن عبِد الْحِميِد الْحاِرِثي، حدثَنا حسين ال2355ْ

عبِد الْمِلِك بِن عميٍر، عن محمِد بِن الْمنتِشِر، عن حميٍد الِْحميِري، عن أَِبي هريرةَ، سأَلَ 
 ِفي جوِف اللَّيِل الصالةُ: أَي الصالِة أَفْضلُ بعد صالِة الْمكْتوبِة؟ قَالَ: �رجلٌ رسولَ اللَِّه 

شهر اللَِّه الَِّذي تدعونه الْمحرم، رواه أَبو الْوِليِد، : فَأَي الصوِم أَفْضلُ بعد رمضانَ؟ قَالَ: قَالَ
 ِرييٍد الِْحميمح نٍر، عأَِبي ِبش نةَ، عانوأَِبي ع نع .  

2356نب سونا يثَندا  حثَندحو ،هرباِلكًا أَخٍب، أَنَّ مهو نا ابنربلَى، أَخِد اَألعبع 
 نةَ، علَمأَِبي س نِر، عضأَِبي الن نع ،اِلكا منربى، أَخِعيس نب اقحا ِإسنربأَخ ،اغَاِنيالص

ا قَالَتهةَ، أَناِئشولُ اللَِّه: عسقُولَ ال � كَانَ رى نتح فِْطريو ،فِْطرقُولَ ال يى نتح ومصي 
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 استكْملَ ِصيام شهٍر قَطُّ ِإال رمضانَ، وما رأَيته ِفي شهٍر �يصوم، وما رأَيت رسولَ اللَِّه 
  . أَكْثَر ِصياما ِمنه ِفي شعبانَ

2357ب ِبيعا الرثَندٍب، قَالَ حهو نا ابثَندانَ، حملَيس ٍس، : نأَن نب اِلكثَِني مدح
 نِن، عمحِد الربِن عةَ بلَمأَِبي س نا، أن أبا النضر حدثهم، عمهرغَياِرِث، والْح نو برمعو

 ِبيِج النوةَ زاِئشع�ا قَالَتهولُ : ، أَنساللَِّه كَانَ ر� فِْطريو ،فِْطرقُولَ ال يى نتح ومصي 
 استكْملَ ِصيام شهٍر قَطُّ ِإال رمضانَ، وما �حتى نقُولَ ال يصوم، وما رأَيت رسولَ اللَِّه 

  .  ِفي شهٍر أَكْثَر ِمنه ِفي شعبانَ�رأَيت رسولَ اللَِّه 
2358ثَندانَ،  حسح نب اما ِهشثَندِريٍر، حج نب بها وثَندةَ الْقَاِضي، حبيقُت نب كَّارا ب

سأَلْت عاِئشةَ عن ِصياِم رسوِل : عن محمِد بِن ِسِريين، عن عبِد اللَِّه بِن شِقيٍق الْعقَيِلي، قَالَ
 يصوم حتى نقُولَ قَد صام قَد صام، ويفِْطر حتى نقُولَ قَد أَفْطَر، وما كَانَ: ، فَقَالَت�اللَِّه 

 ذُ قَِدمنا كَاِمال مرهش امولَ اللَِّه صسر تِلمانَ�عضمةَ ِإال رِدينالْم  .  
بِن حسانَ، ِبِإسناِدِه، سأَلْت عاِئشةَ  حدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عن ِهشاِم 2359

كَانَ ِإذَا صام صام حتى نقُولَ صام صام، وِإذَا أَفْطَر أَفْطَر : ، فَقَالَت�عن ِصياِم رسوِل اللَِّه 
  . ال منذُ قَِدم الْمِدينةَ صام شهرا كَاِم�حتى نقُولَ أَفْطَر أَفْطَر، وما عِلمت رسولَ اللَِّه 

 حدثَنا عِلي بن حرٍب، حدثَنا وِكيع، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ، 2360
وِل اللَِّه : قَالَتسِإلَى ر لَِميٍرو اَألسمع نةُ بزماَء حج�موالص درسال يجكَانَ رو ، أَلَهفَس ،

  . ِإنْ ِشئْت فَصم، وِإنْ ِشئْت فَأَفِْطر: أَنت ِبالِْخياِر: عِن الصوِم ِفي السفَِر، فَقَالَ
 حدثَنا ِإبراِهيم بن مسعوٍد الْهمذَاِني الْمخزوِمي، حدثَنا ابن نميٍر، عن ِهشاِم بِن 2361
نةَ، عورع ِبيأَلَ النس لَِميةَ اَألسزمةَ، أَنَّ حاِئشع نفَقَالَ� أَِبيِه، ع ، : ،وملٌ أَصجي رِإن

  . ِإنْ ِشئْت فَصم، وِإنْ ِشئْت فَأَفِْطر: أَفَأَصوم ِفي السفَِر؟ قَالَ
   

  زوِجها ِإذَا كَانَ شاهداباب بياِن حظِْر صوِم الْمرأَِة تطَوعا ِإال ِبِإذِْن 
2362 ،ِقيِقيا الدثَندحِش، ومِن اَألعلِْت، عالص نب دعا سثَنداذَانُ، حش ِإلَي بكَت 

حدثَنا يِزيد بن هارونَ، أَخبرنا شِريك، عِن اَألعمِش، عن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبي سِعيٍد 
يا رسولَ :  يختِصماِن ِإلَيِه، فَقَالَِت الْمرأَةُ�أَتِت امرأَةٌ وزوجها رسولَ اللَِّه : ي، قَالَالْخدِر

ال تصومن امرأَةٌ تطَوعا ِإال : �فَقَالَ رسولُ اللَِّه ! اللَِّه، ِإنَّ زوِجي هذَا يأِْتيِني وأَنا صاِئمةٌ 
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فَقَالَِبِإذِْن ز ،ِريكا شأَماذَانَ، وذَا لَفْظُ شا، هِجهوِمي ِإال ِبِإذِْنِه: وصال ت .  
 حدثَنا محمد بن الْفَرِج اَألزرق، حدثَنا يحيى بن غَيالنَ، حدثَنا أَبو عوانةَ، عِن 2363

جاَءِت امرأَةُ صفْوانَ بِن الْمعطَِّل ِإلَى رسوِل : يٍد، قَالَاَألعمِش، عن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبي سِع
ِإني رجلٌ شاب، وِإنها تصوم ِبغيِر ِإذِْني وال :  تشكُو زوجها، وذَكَر الْحِديثَ، قَالَ�اللَِّه 

  .  أَزواِجِهن أَنْ يصمن ِإال ِبِإذِْن�أَصِبر، فَنهى رسولُ اللَِّه 
 حدثَنا أَبو عوانةَ، حدثَنا أَبو داود السِجستاِني، حدثَنا عثْمانُ بن أَِبي شيبةَ، 2364

ى جاَءِت امرأَةٌ ِإلَ: حدثَنا جِرير، عِن اَألعمِش، عن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، قَالَ
 ِبيالن� ِبيِه، فَقَالَ الناِن ِإلَيِصمتخا يهجوزا: � وِجهوِإال ِبِإذِْن ز اكُندِإح نومصال ت... ،

  . وذَكَر الْحِديثَ
بن عيينةَ، عن  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، حدثَنا عِلي بن الْمِديِني، حدثَنا سفْيانُ 2365

 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نِج، عرِن اَألعاِد، عنقَالَ�أَِبي الز  : اِهدا شهجوزأَةُ ورالْم ومصال ت
ِليانَ ِإال ِبِإذِْنِه، قَالَ عضمِر رهِر شغَي ا ِمنموي : دعانُ بفْيا ِبِه سثَندح اِد، ثُمنأَِبي الز نع ،ذَاك

 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نأَِبيِه، ع نانَ، عثْمِن أَِبي عى بوسم نع� تِفيِه، فَثَب هتدادِبِمثِْلِه، فَر 
نا الْحميِدي، حدثَنا علَى موسى بِن أَِبي عثْمانَ، ورجع عِن اَألعرِج، حدثَنا الترِمِذي، حدثَ

أَخبرِني موسى بن أَِبي عثْمانَ، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، عِن : سفْيانُ، عن أَِبي الزنادِ ، قَالَ
 ِبيِبِمثِْلِه �الن ، .  

، عن معمٍر، عن هماِم بِن منبٍه،  حدثَنا أَبو اَألزهِر، والدبِري، عن عبِد الرزاِق2366
  . ال تصوم الْمرأَةُ وبعلُها شاِهد ِإال ِبِإذِْنِه ِفي غَيِر رمضانَ: �قَالَ النِبي : عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

عن شعيٍب، عن أَِبي الزناِد، عِن  حدثَنا محمد بن حيويِه، أَخبرنا أَبو النعماِن، 2367
  . ال يِحلُّ المرأٍَة تصوم وزوجها شاِهد ِإال ِبِإذِْنِه: �قَالَ النِبي : اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

   
يب يف صوم يوم باب بياِن فَِضيلَِة صوِم عرفَةَ وثَواِبِه، وثواب صوم يوم عاشوراء والترغ

االثنني، وفضيلة صوم ثالثة أيام من كل شهر، والدليل على أنه ليس لنصف الشهر يف الصوم 
فضل على أوله وآخره، وأنه إذا صام ثالثة أيام من الشهر من أيه كان كتب عليه صيام 

  الدهر
سِمعت غَيالنَ بن :  شعبةُ، قَالَ حدثَنا الصاغَاِني، حدثَنا روح بن عبادةَ، حدثَنا2368
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ةَ، قُلْتادأَِبي قَت نع ،اِنيمٍد الزبعِن مِد اللَِّه ببع نثُ، عدحِريٍر ي؟ قَالَ: جاِريصاَألن :
خطَّاِب رِضي اللَّه  سِئلَ عن صوِمِه فَغِضب، فَقَالَ عمر بن الْ�اَألنصاِري، أَنّ رسولَ اللَِّه 

هنةُ: عبعا، قَالَ شالِم ِدينِباِإلسا، وبا ِباللَِّه رِضينقَالَ: ر هبسأَحوال، قَالَ: وسٍد رمحِبمو :
سِئلَ عن و: ال صام وال أَفْطَر، أَو ما صام وما أَفْطَر قَالَ: فَسِئلَ عن من صام الدهر؟ فَقَالَ
وسِئلَ عن صوِم يوٍم وِإفْطَاِر يوٍم، : ومن يِطيق ذَِلك؟ قَالَ: صوِم يوميِن وِإفْطَاِر يوٍم؟ قَالَ

: وسِئلَ عن صوِم يوِم االثْنيِن والْخِميِس، قَالَ: ذَاك صوم أَِخي داود علَيِه السالم قَالَ: قَالَ
صوم ثَالثَِة أَياٍم ِمن كُلِّ : ذَاك يوم وِلدت ِفيِه، ويوم بِعثْت ِفيِه، ويوم أُنِزلَ علَي ِفيِه ثُم قَالَ

يكَفِّر السنةَ : شهٍر، ورمضانَ ِإلَى رمضانَ صوم الدهِر وسِئلَ عن صوِم يوِم عرفَةَ؟ فَقَالَ
  . يكَفِّر السنةَ الْماِضيةَ: الْماِضيةَ والْباِقيةَ، وسِئلَ عن صوِم يوِم عاشوراَء؟ فَقَالَ

:  حدثَنا أَبو داود السِجستاِني، حدثَنا موسى بن ِإسماِعيلَ، حدثَنا مهِدي، قَال2369َ
حو ،ِلمسا مثَندحو نانُ، عا أَبثَندِهالٍل، ح نانُ ببا حثَندح ،اِرِميِعيٍد الدس نب دمثَِني أَحد

: ، أَرأَيت صوم يوِم االثْنيِن والْخِميِس؟ فَقَالَ�قَالَ رسولُ اللَِّه : غَيالنَ، ِبِإسناِدِه، وقَاال ِفيِه
أَظُن أَنه سِئلَ عن صوِم االثْنيِن، والْخِميِس : نِزلَ علَي الْقُرآنُ، قَالَ مسِلمِفيِه وِلدت، وِفيِه أُ

  . هو غَلَطٌ
حدثَنا روح بن عبادةَ، عن حسيٍن :  حدثَنا أَبو أُميةَ، وِإبراِهيم بن مرزوٍق، قَاال2370
 نلِِّم، ععٍرو، قَالَالْممِن عِد اللَِّه ببع نةَ، علَمأَِبي س نِن أَِبي كَِثٍري، عى بيحي : لَيلَ عخد
فَال تفْعلْ، : بلَى، قَالَ: أَلَم أُخبر أَنك تقُوم اللَّيلَ وتصوم النهار؟ قُلْت: ، فَقَالَ�رسولُ اللَِّه 

و مصو ،منو قُم ِإنَّ ِمنو ،رمع طُولَ ِبكى أَنْ يسع كِإنا، وقح كلَيع ِدكسفَِإنَّ ِلج ،أَفِْطر
حسِبك أَنْ تصوم ِمن كُلِّ شهٍر ثَالثَةَ أَياٍم، ِبكُلِّ حسنٍة عشر أَمثَاِلها، فَذَِلك صوم الدهِر كُلِِّه، 

فَصم صوم نِبي اللَِّه داود، : ِإني أُِطيق أَكْثَر ِمن ذَِلك، قَالَ: دد علَي، قُلْتفَشددت، فَش: قَالَ
؟ قَالَ: قُلْتداواللَِّه د ِبين موا صمِر: وهالد فِنص .  

2371ح ،ِتيى الْقَاِضي الِْبرِن ِعيسِد بمحم نب دما أَحثَندوٍد،  حعسم نى بوسا مثَند
قَالَ ِلي : سِمعت عبد اللَِّه بن عمٍرو، يقُولُ: حدثَنا سلَيم بن حيانَ، عن سِعيِد بِن ِمينا، قَالَ

 ِلجسِدك علَيك حقا، بلَغِني أَنك تصوم النهار وتقُوم اللَّيلَ، فَال تفْعلْ، فَِإنَّ: �رسولُ اللَِّه 
 اٍم فَذَِلكٍر ثَالثَةَ أَيهكُلِّ ش ِمن مص ،أَفِْطرو ما، صقح كلَيع ِتكجوِلزا، وقح كلَيع ِنكيِلعو

ِر، قُلْتهالد امةً، قَالَ: ِصيقُو ي أَِجدأَفْ: ِإنا وموي مص ،داود موص مص دبا، فَكَانَ عموي ِطر
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فَلَيتِني كُنت أَخذْت ِبالرخصِة، حدثَنا يِزيد بن عبِد الصمِد، حدثَنا آدم، حدثَنا : اللَِّه، يقُولُ
ةُ با ِعكِْرمثَندحِليِد، وو الْوا أَبثَندةَ، حيو أُما أَبثَندحانُ، وبيا شثَندح ،اسبا عثَندحاٍر، ومع ن

هارونُ بن ِإسماِعيلَ، حدثَنا عِلي بن الْمبارِك، كُلُّهم عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، عن أَِبي سلَمةَ، 
  . عن عبِد اللَِّه بِن عمٍرو، وذَكَروا حِديثَهم ِفيِه

2372ثَنداٍء، قَاال حجر نب ارمعِبيٍب، وح نب سونا ي : دبا عثَندحو ،داوو دا أَبثَندح
 نع ،ِرييراٍس الْجبع نةَ، عبعش نا عمِد، ِكالهمالص دبا عثَندح ،ِريصٍد الْبمحم نِلِك بالْم

صوِم ثَالثَِة أَياٍم ِمن :  ِبثَالٍث�أَوصاِني خِليِلي : ي، عن أَِبي هريرةَ، قَالَأَِبي عثْمانَ النهِد
  . الشهِر، والِْوتِر قَبلَ النوِم، وصالِة الضحى 

2373ِزيدي نةُ، عبعا شثَندح ،داوو دا أَبثَندِبيٍب، حح نب سونا يثَندح  نِك، عشالر 
ِة، قَالَتِويداذَةَ الْععةَ: ماِئشِلع ولُ اللَِّه : قُلْتسأَكَانَ ر�ِر؟ قَالَتهالش ثَالثًا ِمن ومصي  :

قُلْت ،معن :ِر؟ قَالَتهالش أَي ِمن :امِه صأَي اِلي ِمنبكَانَ ال ي .  
   

ي يبين أَنه لَيس ِفي السنِة شهر يصام فيه بعد رمضان أفضل من باب ِذكِْر الْخبِر الَِّذ
  احملرم، وأنه ليس يوم يف السنة بعد رمضان يصومه الصائم أفضل من يوم عاشوراء

ٍل حدثَنا ابن وهٍب، وحدثَنا عمر بن سه:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَال2374َ
حدثَنا ابن عيينةَ، عن عبيِد اللَِّه بِن : الِْمصيِصي، حدثَنا يعقُوب بن ِإسحاق الْحضرِمي، قَاال

ذَا  صام يوما تحرى يومه ِإال ه�ما عِلمت أَنَّ رسولَ اللَِّه : أَِبي يِزيد، سِمع ابن عباٍس، قَالَ
موانَ: الْيضمر رها ِإال شرهال شاَء، ووراشع موي .  

 حدثَنا الصاغَاِني، حدثَنا حجاج، عِن ابِن جريٍج، وحدثَنا الدبِري، عن عبِد 2375
ما عِلمت أَنَّ : يد، سِمع ابن عباٍس، يقُولُالرزاِق، عِن ابِن جريٍج، عن عبيِد اللَِّه بِن أَِبي يِز

 كَانَ يتحرى ِصيام يوٍم يبتِغي فَضلَه علَى غَيِرِه ِإال هذَا الْيوم ِليوِم عاشوراَء أَو �رسولَ اللَِّه 
جا حثَنداِرِث، حأَِبي الْح نا ابثَندانَ، حضمر رهاِدِه شنٍج، ِبِإسيرِن جِن ابع ،حورو ،اج

ِمثْلَه .  
أَخبرنا سِعيد بن منصوٍر، حدثَنا أَبو عوانةَ، :  حدثَنا أَبو اَألحوِص صاِحبنا، قَال2376َ

قَالَ رسولُ اللَِّه : ِبي هريرةَ، قَالَعن أَِبي ِبشٍر، عن حميِد بِن عبِد الرحمِن الِْحميِري، عن أَ
أَفْضلُ الصياِم بعد شهِر رمضانَ شهر اللَِّه الْمحرم، وأَفْضلُ الصالِة بعد الْفَِريضِة صالةُ : �
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  . اللَّيِل
   

 ِبيِر النأَماَء ووراشِء عدِصفَِة ب اببصومه�ب هابحأَص   
حدثَنا روح بن عبادةَ، حدثَنا :  حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، والصاغَاِني، قَاال2377

لَما قَِدم رسولُ : شعبةُ، حدثَنا أَبو ِبشٍر، عن سِعيِد بِن جبيٍر،عن أَِبيِه، عِن ابِن عباٍس، أَنه قَالَ
هذَا الْيوم الَِّذي ظَهر :  الْمِدينةَ وجد الْيهود تصوم عاشوراَء، فَسأَلَهم عن ذَِلك، فَقَالُوا� اللَِّه

أَنتم أَولَى ِبموسى ِمنهم فَصوموه، حدثَنا أَبو داود، حدثَنا ِزياد : ِفيِه موسى علَى ِفرعونَ، قَالَ
نب ِبيالن ا قَِدماٍس، لَمبِن عِن ابٍر، عيبِن جِعيِد بس نٍر، عو ِبشا أَبنربأَخ ،ميشا هثَندح ،وبأَي 
�هوحن ةَ، فَذَكَرِدينالْم  .  

2378بيها وثَندٍب، حرح نانُ بملَيا سثَندح ،اغَاِنيا الصثَندِد  حبِن عع ،وبأَي نع ،
 الْمِدينةَ، والْيهود �قَِدم رسولُ اللَِّه : اللَِّه بِن سِعيِد بِن جبيٍر، عِن أبيه، عِن ابِن عباٍس، قَالَ

مقَالَ لَه ،امذَا؟ قَالُوا: ِصيا ها: مرِني ِإسلَى بع رحالْب اللَّه فَلَق موذَا يه ،مهودع قغَرِئيلَ و
فَأَنا أَولَى ِبصوِمِه ِمنكُم، فَصامه، وأَمر : �صامه موسى، فَنحن نصومه، قَالَ رسولُ اللَِّه 

  . ِبِصياِمِه
نا أَيوب  حدثَنا ابن أَِبي مسرةَ، حدثَنا الْحميِدي، حدثَنا سفْيانُ، حدث2379َ

 �قَِدم النِبي : السخِتياِني، حدثَنا عبد اللَِّه بن سِعيِد بِن جبيٍر، عن أَِبيِه، عِن ابِن عباٍس، قَالَ
هذَا يوم : الُواما هذَا الْيوم الَِّذي تصومونه؟ قَ: الْمِدينةَ، والْيهود تصوم يوم عاشوراَء، فَقَالَ

عِظيم، نجى اللَّه ِفيِه موسى، وأَغْرق ِفيِه آلَ ِفرعونَ، فَصامه موسى شكْرا، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
رزاِق، نحن أَحق ِبموسى ِمنكُم، فَصامه وأَمر ِبِصياِمِه، حدثَنا الدبِري، أَخبرنا عبد ال: �

أَخبرنا معمر، وابن عيينةَ، عن أَيوب، عِن ابِن سِعيِد بِن جبيٍر، عن أَِبيِه، عِن ابِن عباٍس، 
 ِبيقَالَ الن ،ِمثْلَه ا : �فَذَكَرثَنداِمِه، حِبِصي رأَمو هامى، فَصوسلَى ِبمأَوو قأَح نحفَن نب ِليع

سهٍل الْبزاز ِببغداد، حدثَنا عفَّانُ، حدثَنا عبد الْواِرِث، عن أَيوب، عن عبِد اللَِّه بِن سِعيِد بِن 
  . جبيٍر، عن أَِبيِه، عِن ابِن عباٍس، ِبنحِوِه

2380ِن الْفَضب داود نونُ بارا هثَندةَ  حامو أُسا أَبثَندِة، حيصِبالِْمص ِزيِعيِزيٍع الْبِن بِل ب
حدثَِني أَبو عميٍس، عن قَيِس بِن مسِلٍم، عن طَاِرِق بِن ِشهاٍب : حماد بن أُسامةَ، قَالَ

ما تصومه الْيهود يعظِّمونه، فَلَما قَِدم كَانَ يوم عاشوراَء يو: اَألحمِسي، عن أَِبي موسى، قَالَ
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  .  الْمِدينةَ أَمر ِبصوِمِه�رسولُ اللَِّه 
 حدثَنا أَبو حاِتٍم الراِزي، حدثَنا عمر بن حفٍْص، حدثَنا أَِبي عن أَِبي عميٍس، 2381

 قَالَ ِفي يوِم �ِرِق بِن ِشهاٍب، عن أَِبي موسى، أَنّ النِبي عن قَيِس بِن مسِلٍم، عن طَا
  . صوموه: عاشوراَء
   

باب الْخبِر الْموِجِب ِلصوِم يوِم عاشوراَء، واخلرب املبني له الدال على أن األمر بصومه 
لى اهللا عليه وسلم تركه منسوخ، وأن صومه تطوع ملن صامه، وذكر اخلرب املبني أن النيب ص

  بعد ما صامه، وكان يصومه قبل أن يقدم املدينة، ال أنه صامه لذكر يهود ما فيه ولصومهم
2382 نةَ، عدعسم نب ادما حثَندح ،اقرِن الْوسالْح نب ادمِد اللَِّه حيبو عحدثنا أَب 

 أَمر رجال ِمن أَسلَم يؤذِّنُ ِفي الناِس �مةَ بِن اَألكْوِع، أَنّ النِبي يِزيد بِن أَِبي عبيٍد، عن سلَ
  . من كَانَ صاِئما فَلْيِتم صومه، ومن أَكَلَ فَال يأْكُلْ شيئًا ولْيِتم صومه: يوم عاشوراَء
2383داٍر، حيس نب اقحا ِإسثَندح  ِبيةَ، أَنّ النلَمس نع ،ِزيدي ناِصٍم، عو عا أَبثَن� 

  . أَمر رجال يناِدي يوم عاشوراَء
أَنّ : حدثَنا أَبو عاِصٍم، ِبِإسناِدِه:  حدثَنا ابن الْجنيِد، وعباس بن محمٍد، قَاال2384

 ِبيال �النجثَ رعاِس باِدي ِفي النناَء يوراشع موي : نمِمِه، ووةَ يِقيأْكُلْ بكَانَ أَكَلَ فَال ي نم
  . كَانَ لَم يأْكُلْ فَلْيصمه بِقيةَ يوِمِه 

2385 نب دمحا مثَندح ،ِشيٍد الْقُريبِن عِد بمحم ناللَِّه ب دبا عثَندا  حثَندةَ، حِمينأَِبي س
اَء، قَالَتفْرِن عِذ بوعِت مِع ِبنيبِن الرانَ، عذَكْو نب اِلدا خثَندِل، حفَضالْم نب ركَانَ : ِبش

ننا، ونعملُ لَهم  يأْمرنا أَنْ نصوم يوم عاشوراَء، فَكُنا نصومه ونصوم ِصبيا�رسولُ اللَِّه 
 نى، عيحي اهوا، راهِإي ماهنطَيا أَعكَوِجِد، فَِإذَا بسِإلَى الْم ِبِهم بذْهنِن، والِْعه ِمن باللُّع

  . أَِبي معشٍر الْعطَّاِر، عن خاِلِد بِن ذَكْوانَ
2386ا أَبثَندح ،اِرِثيا الْحثَنداللَِّه  ح دباِفٍع، أَنَّ عن نِن كَِثٍري، عِليِد بِن الْوةَ، عامو أُس

ِإنَّ هذَا كَانَ يصومه أَهلُ :  يقُولُ ِفي يوِم عاشوراَء�بن عمر حدثَهم، أَنه سِمع رسولَ اللَِّه 
فَلْي هومصأَنْ ي بأَح نِة، فَماِهِليالْج ناللَِّه ب دبكَانَ عو ،كْهرتفَلْي كَهرتأَنْ ي بأَح نمو ،همص
هامِصي اِفقوِإال أَنْ ي هومصال ي رمع .  

2387 نِد اللَِّه، عيبع نى، عيحا يثَندح ،ددسا مثَندح ،اِنيتِجسالس داوو دا أَبثَندح 
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قَالَن ،رمِن عِن ابانُ، قَالَ : اِفٍع، عضملَ رزا نِة، فَلَماِهِليِفي الْج هونومصا يمواُء يوراشكَانَ ع
  . هذَا يوم من شاَء صامه، ومن شاَء أَفْطَر: �رسولُ اللَِّه 
2388بلَى، أَخِد اَألعبع نب سونا يثَندا  حثَندحو ،هرغَيثُ، وِني اللَّيربٍب، أَخهو نا ابنر

 �ذُِكر ِعند النِبي : الصاغَاِني، حدثَنا أَبو النضِر، حدثَنا اللَّيثُ، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
ب ِمنكُم أَنْ يصوم يوم عاشوراَء فَلْيصمه، ومن من أَح: �يوم عاشوراَء، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

هعدفَلْي ِحبي لَم .  
حدثَنا يعلَى بن عبيٍد، أَخبرنا اَألعمش، عن :  حدثَنا الصاغَاِني، وأَبو أُميةَ، قَاال2389

ِد الربع نٍر، عيمِن عةَ بارمقَالَع ،ِزيدِن يِن بمِد اللَِّه ِفي : حبلَى عٍس عقَي نثُ بعلَ اَألشخد
أَولَيس الْيوم عاشوراَء؟ : يا أَبا محمٍد، ادنُ ِإلَى الْغداِء، قَالَ: يوِم عاشوراَء وهو يتغدى، فَقَالَ

 �ِإنما كَانَ يوم عاشوراَء كَانَ رسولُ اللَِّه ! يوم عاشوراَء؟ وتدِري ما : قَالَ عبد اللَِّه! 
يصومه قَبلَ أَنْ ينِزلَ رمضانُ، فَلَما نزلَ رمضانُ ترك، حدثَنا ابن الْجنيِد أَبو جعفٍَر، حدثَنا أَبو 

نِبِإس ،شما اَألعثَندٍر، حدباِدِه ِمثْلَه .  
2390 نو برما عثَندح ،صٍب ِبِحميعش نب دمأَح اِئيسِن النمحِد الربو عا أَبثَندح 

، حدثَنا يحيى بن سِعيٍد، عن سفْيانَ: عِلي، ويعقُوب بن ِإبراِهيم، ومحمد بن الْمثَنى، قَالُوا
عن زبيٍد، عن عمارةَ بِن عميٍر، عن قَيِس بِن السكَِن، أَنَّ اَألشعثَ بن قَيٍس دخلَ علَى عبِد 

كُنا : ِإني صاِئم، قَالَ: يا أَبا محمٍد، ادنُ فَكُلْ، قَالَ: اللَِّه يوم عاشوراَء وهو يأْكُلُ، فَقَالَ
ومصنِركت ثُم ه .  

:  حدثَنا عبد الرحمِن بن محمِد بِن منصوٍرقُربزانَ، أَنَّ يحيى بن سِعيٍد، قَال2391َ
 نثَ بعكَِن، أَنَّ اَألشِن السِس بقَي نٍر، عيمِن عةَ بارمع نع ،ديبثَِني زدانُ، حفْيثَِني سدح

أْكُلُ، فَقَالَقَيي وهاَء ووراشع مووٍد يعسِن مِد اللَِّه ببلَى علَ عخنُ : ٍس دٍد، ادمحا ما أَبي
  . كُنا نصوم ثُم تِرك: ِإني صاِئم، قَالَ: فَكُلْ، قَالَ
سى، أَخبرنا ِإسراِئيلُ، عن منصوٍر، عن  حدثَنا أَبو أُميةَ، حدثَنا عبيد اللَِّه بن مو2392

 ،مطْعي وهاَء ووراشع موٍس يقَي نثُ بعِه اَألشلَيلَ عخدِد اللَِّه، وبع نةَ، علْقَمع نع ،اِهيمرِإب
قَد كَانَ يصام قَبلَ أَنْ ينِزلَ رمضانُ، : فَقَالَيا أَبا عبِد الرحمِن، ِإنَّ الْيوم يوم عاشوراَء، : فَقَالَ

منُ فَاطْعفَاد فِْطرم تا أَنفَِإم ،ِركانُ تضملَ رزا أَنْ نفَلَم .  
ِم  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، أَخبرنا ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكًا أَخبرنا، عن ِهشا2393
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ةَ، قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورِن عِة، : باِهِليِفي الْج شيقُر هومصا تمواَء يوراشع موكَانَ ي
 الْمِدينةَ صامه وأَمر � يصومه ِفي الْجاِهِليِة، فَلَما قَِدم رسولُ اللَِّه �وكَانَ رسولُ اللَِّه 

اَء ِبِصيش نمو هاماَء صش ناَء، فَموراشع موي ِركتةَ والْفَِريض وانُ كَانَ هضمر ا فُِرضاِمِه، فَلَم
كَهرت .  

أَخبرِني ِهشام بن عروةَ، :  حدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عِن ابِن جريٍج، قَال2394َ
 وقُريش ِفي الْجاِهِليِة، �كَانَ يوم عاشوراَء يوما يصومه النِبي : ِبيِه، عن عاِئشةَ، قَالَتعن أَ

 ِبيالن هامص ثُم� ا فُِرضانُ، فَلَمضمر ضفْرلَ أَنْ ياِمِه قَبِبِصي رأَمةَ، وِدينالْم قَِدم ِحني 
  . من شاَء صامه ومن شاَء تركَه: انَ هو الْفَِريضةَ، قَالَت عاِئشةُرمضانُ كَ
 حدثَنا تمتام، حدثَنا أَحمد بن ِإبراِهيم، حدثَنا ابن علَيةَ، عن أَيوب، عن ِهشاِم 2395

كَانَ عاشوراُء يوما يصومه أَهلُ الْجاِهِليِة، فَلَما فُِرض : تبِن عروةَ، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ، قَالَ
اَء أَفْطَرش نمو ،هاماَء صش نفَم ،ِركانُ تضمر .  

انُ بن حدثَنا سفْي:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، وأَحمد بن شيبانَ الرمِلي، قَاال2396
ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عورع نع ،ِريهِن الزةَ، عنييلُ : عأَه هومصا يمواَء يوراشع موكَانَ ي

الْجاِهِليِة، فَلَما جاَء اِإلسالم فَمن شاَء صامه، ومن شاَء تركَه، حدثَنا الدبِري، عن عبِد 
  . لرزاِق، عن معمٍر، عِن الزهِري، ِبِمثِْلِها

 حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، حدثَنا ابن وهٍب، وحدثَنا أَبو أُميةَ، عن عاِئشةَ، 2397
قَالَت :ِة، فَلَماِهِليلُ الْجأَه هومصا يمواَء يوراشع موكَانَ ي ،هاماَء صش نفَم الماَء اِإلسا ج

ومن شاَء تركَه، حدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عن معمٍر، عِن الزهِري، ِبِمثِْلِه، حدثَنا 
نب ِبيعالر .....  

: نس بن يِزيد، عِن ابِن ِشهاٍب، قَالَأَخبرنا يو:  حدثَنا عثْمانُ بن عمر، قَاال2398
ةَ، قَالَتاِئشع نةُ، عورِني عربولُ اللَِّه : أَخسانُ، �كَانَ رضمر ضفْرلَ أَنْ ياِمِه قَبِبِصي رأْمي 

طَر، حدثَنا أَبوعتبةَ فَلَما فُِرض رمضانُ كَانَ من شاَء صام يوم عاشوراَء، ومن شاَء أَفْ
 اِدِه ِمثْلَهنِبِإس ،ِريهِن الزع ،بيعا شثَندةَ، حويو حا أَبثَندح ،اِزيالِْحج .  

حدثَِني عِقيلٌ، عِن :  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، حدثَنا حجاج، حدثَنا لَيثٌ، قَال2399َ
 أَمر ِبِصياِم �أَخبرنا عروةُ بن الزبيِر، أَنَّ عاِئشةَ أَخبرته، أَنّ رسولَ اللَِّه : ِشهاٍب، قَالَابِن 

من شاَء يصوم يوم : يوِم عاشوراَء قَبلَ أَنْ يفْرض رمضانُ، فَلَما فُِرض ِصيام رمضانَ، قَالَ
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  .  ومن شاَء أَفْطَرعاشوراَء،
 حدثَنا عباس الدوِري، حدثَنا يونس بن محمٍد، وحدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، 2400

اكًا حدثَنا لَيثُ بن سعٍد، عن يِزيد بِن أَِبي حِبيٍب، أَنَّ ِعر: حدثَنا شعيب بن اللَّيِث، قَاال
 ِة، ثُماِهِلياَء ِفي الْجوراشع ومصت تا كَانشيأَنَّ قُر ،هتربةَ أَخاِئشأَنَّ ع ،هربةَ أَخورأَنَّ ع ،هربأَخ

ه، ومن من شاَء فَلْيصم: � ِبِصياِمِه حتى فُِرض رمضانُ، فَقَالَ رسولُ اللَِّه �أَمر رسولُ اللَِّه 
 نب اِصمعانَ، وملَيس نب ِعيدسوٍق، وزرم نِنيفَةُ با حثَندةَ، حيو أُما أَبثَندح ،فِْطراَء فَلْيش

  . حدثَنا لَيثٌ، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه: عِلي، قَالُوا
2401ِريصالْب الْقَلُوِسي فوسو يا أَبثَندٍد  حمحم نب رما عثَنداِصٍم، حو عا أَبثَندح ،

، حدثَِني عبد اللَِّه بن عمر، أَنّ رسولَ :وهو ابن زيٍد الْعسقَالِني، عن ساِلِم بِن عبِد اللَِّه، قَالَ
ِليِة تصومه، فَمن شاَء صامه، ومن شاَء كَانَ يوم عاشوراَء كَانَ أَهلُ الْجاِه:  قَالَ�اللَِّه 
هأَفْطَر .  

2402 ناللَِّه ب ديبا عثَندةَ، حادبع نب حوا رثَندةَ، حامأَِبي أُس ناِرثُ با الْحثَندح 
لْمقِْرئ ِببغداد، حدثَنا روح بن عبادةَ، اَألخنِس، وحدثَنا أَبو محمٍد عبد اللَِّه بن محمٍد ا

ذُِكر ِعند : أَخبرِني ناِفع، عن عبِد اللَِّه بِن عمر، قَالَ: حدثَنا عبيد اللَِّه بن اَألخنِس، قَالَ
 كَانَ يوم عاشوراَء يصومه أَهلُ :� صوم يوِم عاشوراَء، فَقَالَ رسولُ اللَِّه �رسوِل اللَِّه 

هعدفَلْي هكَِره نمو ،همصفَلْي هومصأَنْ ي كُمِمن بأَح نِة، فَماِهِليالْج .  
   

باب ِذكِْر الْخبِر الْمبيِن أَنَّ صوم يوِم عاشوراَء لَم يكُن ِفي األصل صومه واجبا، وأن 
يب صلى اله عليه وسلم صامه بعد ما أخرب بإباحة فعله، وأنه صلى اهللا عليه وسلم كان الن

  حيث أصحابه على صومه قبل نزول صوم شهر رمضان
أَخبرِني يونس، وحدثَنا أَبو :  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، أَخبرنا ابن وهٍب، قَال2403َ
رالْح داوةَ، قَالُواديو أُمأَبوٍق، وزرم نب اِهيمرِإبو ،اِني : ،سوني نع ،رمع نانُ بثْما عثَندح

عِن ابِن ِشهاٍب، : حدثَنا أَِبي عن صاِلٍح، قَاال: حدثَنا يعقُوب، قَالَ: وحدثَنا أَبو داود، قَالَ
ديمثَِني حدِة حِدينا ِبالْمنطَبانَ خفْيأَِبي س نةَ باِويعم ِمعس ،هٍف، أَنوِن عِن بمحِد الربع نب 

أَين علَماؤكُم يا أَهلَ الْمِدينِة؟ سِمعت النِبي : ِفي قَدمٍة قَِدمها، خطَبهم يوم عاشوراَء، فَقَالَ
�قُولُ ِلهِم يوذَا الْي : كُمِمن بأَح نفَم ،اِئما صأَنو ،هامِصي كُملَيع بكْتي لَماَء، ووراشع موي
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كَانَ ابن ِشهاِب : قَالَ يونس: أَنْ يصوم فَلْيصم، ومن أَحب أَنْ يفِْطر فَلْيفِْطر، قَالَ ابن وهٍب
هومصي .  

2404ح  سونا يثَندحو ،اِلكا مثَندح ،ِفينالْح ِليو عا أَبثَندح ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَند
أَخبرِني ماِلك، وحدثَنا الصاغَاِني، حدثَنا : أَخبرنا ابن وهٍب، قَالَ: بن عبِد اَألعلَى، قَالَ

نانُ بثْمةَ عاِويعم ِمعس هِن، أَنمحِد الربِن عِد بيمح ناٍب، عِن ِشهِن اباِلٍك، عم نع ،رمع 
يا أَهلَ الْمِدينِة، أَين علَماؤكُم؟ سِمعت نِبي : يوم عاشوراَء عام حج، وهو يقُولُ علَى الِْمنبِر

يوم عاشوراَء، ولَم يكْتِب اللَّه علَيكُم ِصيامه، وأَنا صاِئم، فَمن شاَء :  ِلهذَا الْيوِم يقُولُ�اللَِّه 
فِْطراَء فَلْيش نمو ،مصفَلْي .  

: ي، قَالَ حدثَنا السلَِمي، والدبِري، عن عبِد الرزاِق، عن معمٍر، عِن الزهِر2405
طُبخةَ، ياِويعم ِمعس هِن، أَنمحِد الربع نب ديمثَِني حد؟ : حكُماؤلَمع نِة، أَيِدينلَ الْما أَهي

نكُم هذَا يوم عاشوراَء، ولَم يفْرض علَينا ِصيامه، فَمن شاَء ِم:  يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه 
 نب قُوبعا يثَندح ،وِريالد اسبا عثَندح ،اسالن امفَص ،اِئمي صفَِإن ،همصفَلْي هومصأَنْ ي
يو أُما أَبثَندح ،هوحاِدِه نناٍب، ِبِإسِن ِشهِن اباِلٍح، عص نا أَِبي عثَندٍد، حعِن سب اِهيمرةَ، ِإب

  . حدثَنا أَبو الْيماِن، أَخبرنا شعيب، عِن الزهِري، ِبنحِوِه
2406 نب نسا الْحثَندح ،اغَاِنيا الصثَندحو ،داوو دا أَبثَندِبيٍب، حح نب سونا يثَندح 

أَش نانُ، عبيا شثَندح ،بيى اَألشوساِبِر مج نٍر، عِن أَِبي ثَوفَِر بعج نثَاِء، ععِن أَِبي الشثَ بع
 يأْمرنا ِبِصياِم عاشوراَء، ويحثُّنا علَيِه، ويتعاهدنا ِعنده، فَلَما �كَانَ النِبي : بِن سمرةَ، قَالَ

  . م ينهنا عنه، ولَم يتعاهدنا ِعندهفُِرض رمضانُ لَم يأْمرنا ِبِه، ولَ
  

   
 ِبيلَى أَنَّ النِن عيبِر الْمبِذكِْر الْخ ابصام يوم عاشوراء يوم العاشر، والدليل على أن �ب 

  السنة يف صومه يوم التاسع
دثَنا ابن أَِبي مريم، وحدثَنا الرِبيع ح:  حدثَنا الصاغَاِني، ومحمد بن حيويِه، قَاال2407

حدثَِني ِإسماِعيلُ بن أُميةَ، : أَخبرنا يحيى بن أَيوب، قَالَ: بن سلَيمانَ، حدثَنا ابن وهٍب، قَاال
ِحني صام النِبي : ِمعت ابن عباٍس، يقُولُ، س:أَنه سِمع أَبا غَطَفَانَ بن طَِريٍف الْمري، يقُولُ

يا رسولَ اللَِّه، يوما تعظِّمه الْيهود، والنصارى؟ فَقَالَ :  يوم عاشوراَء، وأَمر ِبِصياِمِه، قَالُوا�



com.wordpress.masgunku.www  
 

550 

 ِبيالن� :مص اَء اللَّهقِْبلُ ِإنْ شالْم امقَالَفَِإذَا كَانَ الْع ،اِسعا التى : نتقِْبلُ حالْم امأِْت الْعي فَلَم
   . �توفِّي رسولُ اللَِّه 
2408 ،حوا رثَندح ،اغَاِنيا الصثَندحٍب، وهو نا ابثَندانَ، حملَيس نب ِبيعا الرثَندح 

هو ابن محمِد بن معتِب بِن أَِبي :  الْقَاِسِم بِن عباٍس، يقُولُونَحدثَنا ابن أَِبي ِذئٍْب، عِن: قَاال
لَِئن سِلمت ِإلَى الْعاِم الْقَاِبِل َألصومن :  قَالَ�لَهٍب، عن عبِد اللَِّه بِن عميٍر، أَنّ رسولَ اللَِّه 

  . يوم التاِسِع
2409ِليا عثَندأَِبي  ح ناِمٍر، عو عأَباِح، ورالْج نب ِكيعا وثَندح ،ٍب الطَّاِئيرح نب 

انتهيت ِإلَى ابِن عباٍس وهو : خشينةَ حاِجِب بِن عمر الثَّقَِفي، عِن الْحكَِم بِن اَألعرِج، قَالَ
ِإذَا رأَيت ِهاللَ الْمحرِم : لْت لَه أَخِبرِني عن صوِم عاشوراَء؟ فَقَالَمتوسد ِرداَءه ِفي زمزم، فَقُ

نعم، حدثَنا : ؟ قَالَ�كَذَاك كَانَ يصومه محمد : فَاعدد ثُم أَصِبح ِمن التاِسعِة صاِئما، قُلْنا
دح ،يِصيٍل الِْمصهس نب رمع ،رمع نب اِجبا حثَندح ،ِميرضالْح اقحِإس نب قُوبعا يثَن

 اِجبا حثَندح ،حوا رثَندح ،اغَاِنيا الصثَندح ،ِمثْلَه ِج، فَذَكَرراَألع نب كَمي الْحما عثَندح
انتهيت ِإلَى ابِن عباٍس، فَذَكَر : حكَم بن اَألعرِج، قَالَسِمعت الْ: بن عمر أَبو خشينةَ، قَالَ

  . الْحِديثَ، ِبِمثِْلِه
 أَخبرنا عبد الرحمِن بن ِبشٍر، حدثَنا يحيى بن سِعيٍد، عن معاِويةَ بِن عمٍرو، 2410

أَتيت ابن عباٍس وهو متوسد ِرداَءه، فَسأَلْته عن ِصياِم : ، قَالَحدثَِني الْحكَم بن اَألعرِج: قَالَ
: ِإذَا رأَيت الْمحرم فَاعدد فَِإذَا كَانَ يوم التاِسِع فَأَصِبح صاِئما، قُلْت: يوِم عاشوراَء، فَقَالَ ِلي
 دمحكَانَ م ؟�كَذَِلكومصقَالَ ي  : دمحكَانَ م كَذَِلك�ومصي  .  

   
باب بياِن الترِغيِب ِفي صوِم شعبانَ، وصفة صوم النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأنه مل 

  يصم يف عشر ذي احلجة، وال يوم عرفة، وبيان الترغيب يف العمل يف عشر ذي احلجة
ي، حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عِن ابِن أَِبي لَِبيٍد، عن أَِبي  حدثَنا أَبو عِلي الزعفَراِن2411
كَانَ يصوم حتى نقُولَ قَد : ، فَقَالَت�سأَلْت عاِئشةَ عن ِصياِم رسوِل اللَِّه : سلَمةَ، قَالَ

 هأَر لَمو ،أَفْطَر قُولَ قَدى نتح فِْطريو ،امانَ، كَانَ صبعاِمِه شِصي ِمن ٍر قَطُّ أَكْثَرهش ِمن امص
  . يصوم شعبانَ ِإال قَِليال

 حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، حدثَنا يحيى بن آدم، حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عن عبِد 2412
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نِن أَِبي لَِبيٍد، ِبِإساللَِّه بمآد نى بيحي ادز ،ةُ: اِدِه ِمثْلَهاِئشع قَالَت : اٌء ِمنقَض لَيكُونُ عِلي هِإن
  . رمضانَ، فَأَكَاد أَال أَقِْضيه حتى يكُونَ شعبانُ

2413،اغَاِنيا الصثَندحو ،داوو دا أَبثَندِبيٍب، حح نب سونا يثَندح  دبا عنربأَخ 
حدثَنا ِهشام الدستواِئي، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، عن أَِبي سلَمةَ، : الْوهاِب بن عطَاٍء، قَاال

ةَ، قَالَتاِئشع نولُ اللَِّه : عسر كُني انَ، فَ�لَمبعش ِمن ِة أَكْثَرنا ِفي السرهش ومصكَانَ  ي هِإن
انَ كُلَّهبعش ومصي .  
2414 نِد اللَِّه، عبأَِبي ع نب اما ِهشثَندةَ، حادبع نب حوا رثَندح ،اغَاِنيا الصثَندح 

خذُوا ِمن :  قَالَ�ِه يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، عن أَِبي سلَمةَ، أَنَّ عاِئشةَ حدثَته، أَنّ رسولَ اللَّ
  . الْعمِل ما تِطيقُونَ، فَِإنَّ اللَّه ال يملُّ حتى تملُّوا

 ما داوم علَيها وِإنْ قَلَّت، وكَانَ ِإذَا � وكَانَ أَحب الصالِة ِإلَى رسوِل اللَِّه 2415
  . صلَّى صالةً داوم علَيها

2416ا ِإبثَندِد اللَِّه  حبع نع ،سما كَهثَندح ،حوا رثَندح ،ِريصوٍق الْبزرم نب اِهيمر
ما عِلمت :  يصوم شهرا كُلَّه؟ قَالَت�أَكَانَ رسولُ اللَِّه : سأَلْت عاِئشةَ: بِن شِقيٍق، قَالَ

هِمن ى أَفْطَرتح ا كُلَّهرهش امى صضى متح هِمن ومصى يتح ا كُلَّهرهش ال أَفْطَرانَ، وضمِإال ر 
  . ِلوجِهِه، أَو ِلسِبيِلِه
 حدثَنا الصاغَاِني، حدثَنا عبد الْوهاِب بن عطَاٍء، أَخبرنا الْجريِري، عن عبِد اللَِّه 2417

 يصوم شهرا كَاِمال ِسوى شهِر �هلْ كَانَ رسولُ اللَِّه : سأَلْت عاِئشةَ: بِن شِقيٍق، قَالَ
انَ؟ فَقَالَتضمر :ِرييرالْج وهوٍد وعسو مانَ، قَالَ أَبضمى را كَاِمال ِسورهش اما صم :
ا قَالَتهأَن تِسبا كَاِمال : حرهش ال أَفْطَروكِبال ش هرى غَيور ،هِمن ِصيبى يتح .  
 حدثَنا الصاغَاِني، حدثَنا ابن نميٍر، حدثَنا أَبو معاِويةَ، وحدثَنا عِلي بن حرٍب، 2418

ما رأَيت :  عن عاِئشةَ، قَالَتحدثَنا أَبو معاِويةَ، عِن اَألعمِش، عن ِإبراِهيم، عِن اَألسوِد،
 صام ِفي الْعشِر قَطُّ، حدثَنا محمد بن حيانَ الْماِزِني ِبالْبصرِة، حدثَنا أَبو �رسولَ اللَِّه 

  . الْوِليِد، حدثَنا أَبو عوانةَ، عِن اَألعمِش، ِبِمثِْلِه
 أُميةَ، حدثَنا يعلَى بن عبيٍد، حدثَنا اَألعمش، عن ِإبراِهيم، عِن  حدثَنا أَبو2419

ةَ، قَالَتاِئشع نِد، عوولَ اللَِّه : اَألسسر تأَيا رِر قَطُّ�مشِفي الْع ومصي  .  
2420 نب ِبيعالرلَى، وِد اَألعبع نب سونا يثَندانَ، قَاال حملَيٍب، أَنَّ : سهو نا ابثَندح



com.wordpress.masgunku.www  
 

552 

ماِلكًا أَخبره، وحدثَنا الصاغَاِني، أَخبرنا عبد اللَِّه بن يوسف، أَخبرنا ماِلك، عن أَِبي النضِر 
ٍس، عن أُم الْفَضِل ِبنِت الْحاِرِث، أَنَّ ناسا مولَى عمر بِن عبيِد اللَِّه، عن عميٍر مولَى ابِن عبا
: هو صاِئم، وقَالَ بعضهم: ، فَقَالَ بعضهم�اختلَفُوا ِعندها يوم عرفَةَ ِفي ِصياِم رسوِل اللَِّه 

هٍن وِح لَبِل ِبقَدالْفَض ِه أُمِإلَي لَتساِئٍم، فَأَرِبص سفَةَ لَيرِبع وهو ،ِربِعِريِه، فَشلَى بع اِقفو و
أَخبرِني عمرو بن الْحاِرِث، عن : يومِئٍذ، حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ

 ِل، ِبذَِلكالْفَض أُم نٍر، عيمع نِر، عضأَِبي الن .  
2421دانَ، قَاال حبيش نب دمأَحلَى، وِد اَألعبع نب سونا يةَ، : ثَننييع نانُ بفْيا سثَندح

شك الناس يوم عرفَةَ ِفي : عن أَِبي النضِر، سِمع عميرا مولَى أُم الْفَضِل بِن عباٍس، يقُولُ
فَبعثَت ِإلَيِه ِبقَدٍح ِمن لَبٍن ! أَنا أَعلَم لَكُم ذَاك : اِئم هو؟ فَقَالَت أُم الْفَضِلأَص: �رسوِل اللَِّه 

  . عمير مولَى أُم الْفَضِل: فَشِربه، رواه الثَّوِري، عن أَِبي النضِر، وقَالَ
2422انَ، وملَيس نب ِبيعا الرثَندٍب، قَاال حهِن وأَِخي اب نِد اللَِّه ابيبو عأَب : نا ابثَندح
أَخبرِني عمرو بن الْحاِرِث، عن بكَيٍر يعِني ابن اَألشج، عن كُريٍب مولَى ابِن : وهٍب، قَالَ

 ِبيِج النوةَ زونميم ناٍس، عبع�ا قَالَتهوِل اللَِّه : ، أَنساِم ركُّوا ِفي ِصيش اسِإنَّ الن� موي 
  . عرفَةَ، فَأَرسلَت ِإلَيِه ميمونةُ ِبِحالٍب، وهو واِقف ِبالْموِقِف، فَشِرب ِمنه والناس ينظُرونَ ِإلَيِه

2423قَاِشيٍد الرمحم نِلِك بالْم دبا عثَندح  نٍد الطَِّويلُ، عيمح نب اِهيمرا ِإبثَندح ،
حدثَنا شعبةُ، عِن اَألعمِش، عن مسِلٍم : شعبةَ، وحدثَنا أَبو الْمثَنى، حدثَنا أَِبي، عن أَِبي، قَالَ
ما ِمن أَياٍم الْعملُ ِفيِه : �قَالَ رسولُ اللَِّه : الْبِطِني، عن سِعيِد بِن جبيٍر، عِن ابِن عباٍس، قَالَ

وال الِْجهاد ِفي سِبيِل اللَِّه، : وال الِْجهاد ِفي سِبيِل اللَِّه؟ قَالَ: أَفْضلُ ِمن عشِر ِذي الِْحجِة، ِقيلَ
يم بن حميٍد، رواه غُندر، عن شعبةَ، وعِلي ِإال من عِقر جواده وأُهِريق دمه، وهذَا لَفْظُ ِإبراِه

ِإال من خرج ِبنفِْسِه وماِلِه، ثُم لَم : بِن حرٍب، عن أَِبي معاِويةَ، ِكالهما عِن اَألعمِش، فَقَاال
ذَِلك ٍء ِمنيِبش ِجعري .  

نا يِزيد بن هارونَ، حدثَنا سفْيانُ الثَّوِري، عِن اَألعمِش،  حدثَنا الدِقيِقي، حدث2424َ
ما ِمن أَياٍم : �قَالَ رسولُ اللَِّه : عن مسِلٍم الْبِطِني، عن سِعيِد بِن جبيٍر، عِن ابِن عباٍس، قَالَ

أَفْض أَو ،لُ ِفيِهنمِإلَى اللَِّه الْع بِر، قَالَأَحشاِم الْعأَي لُ، ِمنمالْع ولَ اللَِّه، : ِقيلَ: لُ ِفيِهنسا ري
وال الِْجهاد ِفي سِبيِل اللَِّه، ِإال رجلٌ خرج ِفي سِبيِل اللَِّه : قَالَ! وال الِْجهاد ِفي سِبيِل اللَِّه؟ 

شيٍء، حدثَنا ِإسحاق بن سياٍر، حدثَنا عبيد اللَِّه بن ِبماِلِه ونفِْسِه فَلَم يرِجع ِمن ذَِلك ِب
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  . موسى، حدثَنا شيبانُ، عِن اَألعمِش، ِبِمثِْلِه
2425اِس بهِن الناِصٍل، عو نب ودعسا مثَندح ،ِرييمٍد النيو زةَ أَببش نب رما عثَندِن  ح

 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نِب، عيسِن الْمِعيِد بس نةَ، عادقَت نٍم، عا :  قَالَ�قَهيناِم الدأَي ا ِمنم
ا لَيهٍم ِمنوي امِإنَّ ِصيِر، وشاِم الْعأَي ا ِمنِفيه لَه دبعتِإلَى اللَِّه أَنْ ي بأَح امٍة، أَيناِم سِبِصي دع

  !. ولَيلٍَة ِمنها ِبلَيلَِة الْقَدِر 
2426 نى بوسا مثَندح ،يِصيِعيٍد الِْمصس نب بعصا مثَندح ،اِزياِتٍم الرو حا أَبثَندح 

ةَ، عريرأَِبي ه ناِلٍح، عأَِبي ص نِش، عمِن اَألعع ،نيأَع ِبيلُ :  قَالَ�ِن النماٍم الْعأَي ا ِمنم
وال : وال الِْجهاد ِفي سِبيِل اللَِّه؟ قَالَ: أَحب ِإلَى اللَِّه ِفيِهن ِمن هِذِه اَألياِم، يعِني الْعشر، ِقيلَ
  . م لَم يرِجع ِمنه ِبشيٍءالِْجهاد ِفي سِبيِل اللَِّه، ِإال رجلٌ خرج ِبنفِْسِه وماِلِه، ثُ

 حدثَنا الدِقيِقي، حدثَنا عبيد اللَِّه بن عبِد الْمِجيِد الْحنِفي، أَخبرنا مرزوق أَبو 2427
 ِبيِن النِد اللَِّه، عبِن عاِبِر بج نِر، عيبو الزا أَبثَندكٍْر، حا ِم: �بم اللَِّه ِمن دلُ ِعناٍم أَفْضأَي ن

ِإال من عفَّر وجهه : يا رسولَ اللَِّه، وال ِمثْلُها ِفي سِبيِل اللَِّه؟ قَالَ: أَياِم عشِر ِذي الِْحجِة قَالُوا
  . ِفي التراِب
ِبي مسرةَ، حدثَنا عبد الْحِميِد بن  حدثَِني أَبو يحيى عبد اللَِّه بن أَحمد بِن أ2428َ

 ،رمِن عِن اباِهٍد، عجم نةَ، عاِئشِن أَِبي عى بوسم نةَ، عانوو عا أَبثَندح ،ِريصانَ الْبوغَز
لُ ِفيِهن أَحب ِإلَى اللَِّه ِمن هِذِه ما ِمن أَياٍم أَعظَم ِعند اللَِّه وال الْعم: �قَالَ رسولُ اللَِّه : قَالَ

  . أَيام الْعشِر: اَألياِم، فَأَكِْثروا ِفيها ِمن التهِليِل، والتحِميِد، يعِني
أَخبرنا  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، حدثَنا يِزيد بن هارونَ، حدثَنا أَصبغُ بن زيٍد، 2429

 ِبياٍس، أَنّ النبِن عِن ابٍر، عيبِن جِعيِد بس نع ،وبأَِبي أَي نب ِمٍل :  قَالَ�الْقَاِسمع ا ِمنم
اللَِّه، يا رسولَ : أَرجا ِعند اللَِّه وال أَعظَم منِزلَةً ِمن خيٍر عِملَ ِبِه ِفي الْعشِر ِمن اَألضحى فَِقيلَ

، !وال من جاهد ِفي سِبيِل اللَِّه ِبنفِْسِه وماِلِه : وال من جاهد ِفي سِبيِل اللَِّه ِبنفِْسِه وماِلِه؟ قَالَ
يِن مِل بيفُض نع ،رمعا مثَنداِشٍد، حر نى بيحا يثَندح ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَندح نةَ، عرس

هوحاِدِه ننٍر، ِبِإسيبج نب ِعيدس ِمعس هِريٍز، أَنأَِبي ح .  
 حدثَِني عبد اللَِّه بن أَحمد بِن حنبٍل، حدثَنا أَِبي حدثَنا ِإسحاق بن ِعيسى، 2430

مِن اَألعع ،اِريالْفَز اقحو ِإسا أَبثَندح ِبيِد اللَِّه، قَالَ النبع ناِئٍل، عأَِبي و نِش، ع� : ا ِمنم
أَياٍم الْعملُ ِفيها أَحب ِإلَى اللَِّه ِمن أَياِم الْعشِر، ِبنحِوِه، حدثَنا موسى بن ِإسحاق الْقَاِضي، 
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م نب ردا بثَندٍب، حيو كُرا أَبثَندةَ، حريرأَِبي ه ناِهٍد، عجم نع ،ذَر نب رما عثَندٍب، حعص
 ِبيِمٍل: �قَالَ النع ا ِمنم... ،ريها زثَندح ،ِليفَيا النثَندحو ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَندحو ،

ناِجِر، عهالْم نب اِهيمرا ِإبثَندٍرو، قَالَحمِن عِد اللَِّه ببع نع ،اهابِن بِد اللَِّه ببع  : دِعن تكُن
 ِبيالَ، فَقَالَ�النماَألع تاٍم:  فَذَكَرأَي ا ِمنو كَاِمٍل، ...ما أَبثَندح ،ِريمعا الْمثَندحو ،

،وبأَي نِهالٍل، ع نب اِصما عثَنداِبٍر حج نِر، عيبأَِبي الز نع  .  
2431 رجِن أَبِن بمحِد الربع نب دمحثَِني مدحو L ،ٍليِن كُهةَ بلَمس نأَِبيِه، ع نع ،

ا ِمن أَياٍم يعملُ م: �قَالَ النِبي : عن مسِلٍم الْبِطِني، عن سِعيِد بِن جبيٍر، عِن ابِن عباٍس، قَالَ
يا رسولَ اللَِّه، وال الِْجهاد ِفي سِبيِل : ِفيها الْعبد أَفْضلَ ِمنها ِفي هِذِه اَألياِم الْعشِر فَقَالَ رجلٌ

  . ال، ِإال أَنْ ال يرِجع: حتى أَعادها ثَالثًا، قَالَ! اللَِّه؟ 
   

لْمبيِن أَنَّ أَحب الصياِم ِإلَى اللَِّه عز وجلَّ وأفضله صيام داود عليه باب ِذكِْر الْخبِر ا
  صوم يوم، وإفطار يوم: السالم

سِمعت عطَاًء، أَنَّ أَبا :  حدثَنا الصاغَاِني، أَخبرنا روح، حدثَنا ابن جريٍج، قَال2432َ
 أَني أَصوم أَسرد �بلَغَ النِبي : خبره، أَنه سِمع عبد اللَِّه بن عمٍرو، يقُولُالْعباِس الشاِعر أَ

أَلَم أُخبر أَنك تصوم وال تفِْطر، وتصلِّي فَال : وأُصلِّي اللَّيلَ، فَِإما أَرسلَ ِإلَي، وِإما لَِقيته، فَقَالَ
، فَِإنَّ ِلعيِنك حظا، وِلنفِْسك حظا، فَصم وأَفِْطر، وصلِّ ونم، وصم ِمن كُلِّ عشرٍة يوما تغفَلُ

فَكَيف كَانَ داود : فَصم ِصيام داود قَالَ: ِإني أَِجدِني أَقْوى ِلذَِلك، قَالَ: ولَك أَجر ِتسعٍة قَالَ
فَمن ِلي ِبهذَا يا : كَانَ يصوم يوما ويفِْطر يوما، وال يِفر ِإذَا القَى قَالَ:  نِبي اللَِّه؟ قَالَيصوم يا

ال صام ِمن صام : �فَال أَدِري كَيف ذَكَر ِصيام اَألبِد، فَقَالَ النِبي : نِبي اللَِّه؟ قَالَ عطَاٌء
دح ،دٍج، قَالَاَألبيرِن جِن اباِق، عزِد الربع نع ،ِريبا الدِديثَ، : ثَنالْح ذَكَرطَاًء، وع تِمعس
  . مبثل معناه
2433 نِني ابعٍرو يمع نةَ، عنييع نانُ بفْيا سثَندلَى، حِد اَألعبع نب سونا يثَندح 

مع ناٍر، عٍرو، قَالَِدينمِن عِد اللَِّه ببع نٍس، عِن أَوولُ اللَِّه : ِرو بسالِة : �قَالَ رالص بأَح
 ،ثُلُثَه قُوميِل، واللَّي فِنص امنكَانَ ي ،داود اماِم ِإلَى اللَِّه ِصييالص بأَحو ،داوالةُ دِإلَى اللَِّه ص

و ،هسدس امنياوموي فِْطريا، وموي ومصكَانَ ي .  
 حدثَنا يونس بن حِبيٍب، حدثَنا أَبو داود، حدثَنا شعبةُ، عن ِزياِد بِن فَياٍض، 2434
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 يوما ِمن الشهِر صم:  قَالَ�سِمعت أَبا ِعياٍض، عن عبِد اللَِّه بِن عمٍرو، أَنّ رسولَ اللَِّه : قَالَ
ِقيا بم رأَج لَكاٍم وثَالثَةَ أَي مص ،ِقيا بم رأَج لَكِن ويموي مص ،ِقيا بم رأَج لَكو .  

: ِه حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، حدثَنا حجاج، حدثَنا شعبةُ، ِبهذَا اِإلسناِد، وقَالَ ِفي2435
فَقَالَ: قُلْت ،ذَِلك ِمن أَكْثَر ي أُِطيقِإن :قُلْت ِقيا بم رأَج لَكاٍم وةَ أَيعبأَر مص : ي أُِطيقِإن

د، أَفْضلُ الصياِم ِصيام داو:  بعد ما قَالَ أَربعةَ أَياٍم، قَالَ�أَكْثَر ِمن ذَِلك، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
  . وكَانَ يصوم يوما ويفِْطر يوما

حدثَنا موسى بن داود، حدثَنا :  حدثَنا جعفَر بن نوٍح اَألذَِني، وأَبو أُميةَ، قَاال2436
وِإنَّ أَفْضلَ الصياِم : ِبِإسناِدِه، ِمثْلَهشعبةُ، وحدثَنا الصاغَاِني، حدثَنا أَبو النضِر، حدثَنا شعبةُ، 

  . ِعند اللَِّه ِصيام داود، كَانَ يصوم يوما ويفِْطر يوما
   

باب الترِغيِب ِفي ِقياِم اللَّيِل والصالِة ِفي شهِر رمضانَ وثَواِبِه، وأن النيب صلى اهللا عليه 
صلوات يف املسجد وصالها معه ناس، والدليل على أنه صلى اهللا عليه وسلم صلى هذه ال

وسلم كَمن يف البيت وأخفاها عن الناس رفقًا م، وأن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
  سنها اتباعا
2437ي نب سونثَِني يدٍب، حهو نا ابثَندانَ، حملَيس نب ِبيعا الرثَندِن  حِن ابع ،ِزيد
 �سِمعت رسولَ اللَِّه : حدثَنا أَبو سلَمةَ بن عبِد الرحمِن، أَنَّ أَبا هريرةَ، قَالَ: ِشهاٍب، قَالَ
  . من قَامه ِإميانا واحِتسابا غُِفر لَه ما تقَدم ِمن ذَنٍب: يقُولُ ِلرمضانَ
 أَبو داود الْحراِني، حدثَنا يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد، حدثَنا أَِبي، عن  حدثَنا2438

من :  قَالَ�ِإنَّ رسولَ اللَِّه : صاِلٍح، عِن ابِن ِشهاٍب، أَنَّ أَبا سلَمةَ أَخبره، أَنَّ أَبا هريرةَ، قَالَ
انَ ِإميضمر ِبِهقَامذَن ِمن مقَدا تم لَه ا غُِفرابِتساحا وان .  
أَخبرِني ماِلك، عِن ابِن :  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، حدثَنا ابن وهٍب، قَال2439َ

 �ي هريرةَ، عِن النِبي ِشهاٍب، عن أَِبي سلَمةَ، وحميِد بِن عبِد الرحمِن بِن عوٍف، عن أَِب
  . من قَام رمضانَ ِإميانا واحِتسابا غُِفر لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبِه: قَالَ

 وحدثَنا يونس، عِن ابِن وهٍب، عن ماِلٍك، عِن ابِن ِشهاٍب، عن أَِبي سلَمةَ، أَنّ 2440
 ِبيالن�رقُولُ كَانَ يٍة، فَيِزميِبع رأْمِر أَنْ يغَي انَ ِمنضماِم رِفي ِقي ا : غِّبانانَ ِإميضمر قَام نم

وأَخبرِنيِه ابن بكَيٍر، : واحِتسابا غُِفر لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبِه، وحدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ
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  . ، نحوه �ٍك، عِن الزهِري، عن أَِبي سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ، عِن النِبي عن ماِل
2441 نةَ، عِرييوا جثَندٍد، حمحم ناللَِّه ب دبا عثَندح ،ِدياَألس داوأَِبي د نا ابثَندحو 

 كَانَ يرغِّب ِفي ِقياِم رمضانَ ِمن غَيِر �ِبي سلَمةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه ماِلٍك، عِن الزهِري، عن أَ
ِريهٍة، قَالَ الزِزميِبع مهرأْمأَنْ ي : ِبيةَ، أَنَّ النريرأَِبي ه نع ،ديمحةَ، ولَمو سِني أَبربأَخو� 

انا واحِتسابا غُِفر لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبِه، حدثَنا السلَِمي، حدثَنا عبد من قَام رمضانَ ِإمي: قَالَ
 ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه نٍد، عيمح نع ،ِريهِن الزع ،اِلكا منرباِق، أَخزالر� مهغِّبركَانَ ي 

  . ، فَذَكَر ِمثْلَه...ِفي ِقياِم رمضانَ
 حدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عن معمٍر، وماِلٍك، عِن الزهِري، عن أَِبي 2442

 كَانَ يرغِّب ِفي ِقياِم رمضانَ ِمن �سلَمةَ بِن عبِد الرحمِن، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
من قَام رمضانَ ِإميانا واحِتسابا غُِفر لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبِه، فَتوفِّي : غَيِر أَنْ يأْمر ِبعِزميٍة، ويقُولُ

 واَألمر علَى ذَِلك، روى ابن الْمبارِك هذَا الْحِديثَ، عن معمٍر، وماِلك �رسولُ اللَِّه 
رِن مب رمع نانُ بثْمعال، وسرم ِريهِن الزٍس، عيو أُوأَبال،وسراِلٍك مم نٍف، عطَرمال، وس

ماِلٍك مجودا، ولَم أَرهم أَخرجوه ِلحميٍد، حدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عن ماِلٍك، عِن 
ِريهالز ِبيٍد، أَنّ النيمح نانُ ِفيِه، فَقَالَ�، عفْيس مهو ،انَ:  قَالَ ِمثْلَهضمر امص نم ...  

قَرأْنا علَى عبِد الرزاِق، عن معمٍر، عِن الزهِري، عن :  وحدثَنا ِإسحاق، قَال2443َ
ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عورولُ اللَِّه :عسلَّى رص � هعمِجِد وسانَ ِفي الْمضمِر رهلَةً ِفي شلَي 

ناس، ثُم صلَّى الثَّاِنيةَ أَِو الراِبعةَ امتَأل الْمسِجد حتى غَص ِبأَهِلِه، فَلَم يخرج ِإلَيِهم، فَجعلَ 
هونادني اسالن :الةَ، فَلَمالصهنع اللَّه ِضيطَّاِب رالْخ نب رمع قَالَ لَه ،حبا أَص : اسالَ النا زم

أَما ِإنه لَم يخف علَي أَمرهم، ولَِكني خِشيت أَنْ : ينتِظرونك الْباِرحةَ يا رسولَ اللَِّه، قَالَ
اقحا ِإسثَندح ،ِهملَيع بكْتٍج، قَاالييرج نابو ،رمعا منرباِق، أَخزالر دبا عنربا : ، أَخنربأَخ

ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عورع ناٍب، عِشه نولُ اللَِّه : ابسر جرلَّى �خِل فَصِف اللَّيوج لَةً ِمنلَي 
لَّوالٌ فَصِرج ِجِد، فَثَابسالِتِهِفي الْمِديثَ ِبطُوِلِه... ا ِبصالْح ذَكَرو .  

 حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، أَخبرنا ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكًا حدثَه، عِن ابِن 2444
صالِتِه الناس،  صلَّى ِفي الْمسِجِد، فَصلَّى ِب�ِشهاٍب، عن عروةَ، عن عاِئشةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 

ثُم صلَّى الْقَاِبلَةَ فَكَثُر الناس، ثُم اجتمعوا ِمن اللَّيلَِة الثَّاِلثَِة أَِو الراِبعِة فَلَم يخرج ِإلَيِهم رسولُ 
ن الْخروِج ِإلَيكُم ِإال أَني قَد رأَيت الَِّذي صنعتم، فَلَم يمنعِني ِم: ، فَلَما أَصبح، قَالَ�اللَِّه 



com.wordpress.masgunku.www  
 

557 

كُملَيع فِْرضأَنْ ي ِشيتانَ...خضمِفي ر ذَِلكو ، .  
   

  باب بياِن ِإباحِة التعِفيِف ِفي شهِر رمضانَ ِباللَّيِل ِللصالِة واالجِتماِع لَها يف املسجد 
2445محِن ميسو الْحا أَبثَندٍب،  حيعش نب را ِبشثَندح ،ِصيالِْحم ِليِن خاِلِد بخ نب د

 أَخبرته، أَنَّ �أَخبرِني عروةُ بن الزبيِر، أَنَّ عاِئشةَ زوج النِبي : عن أَِبيِه، عِن الزهِري، قَالَ
للَّيِل فَصلَّى ِفي الْمسِجِد، فَصلَّى ِرجالٌ ِبصالِتِه، فَأَصبح  خرج لَيلَةً ِفي جوِف ا�رسولَ اللَِّه 

 ِفي اللَّيلَِة الثَّاِنيِة فَصلَّى �الناس، فَتحدثُوا ِبذَِلك، فَاجتمع أَكْثَر ِمنهم، فَخرج رسولُ اللَِّه 
دحفَت اسالن حبالِتِه، فَأَصا ِبصلَّوفَص جرلَِة الثَّاِلثَِة، فَخِجِد ِفي اللَّيسلُ الْمأَه فَكَثُر ،ثُوا ِبذَِلك

 فَصلَّوا ِبصالِتِه، فَلَما كَانِت اللَّيلَةُ الراِبعةُ عجز الْمسِجد عن أَهِلِه، فَلَم يخرج �رسولُ اللَِّه 
الصالةَ، فَلَم يخرج ِإلَيِهم، حتى خرج : جالٌ ِمنهم يقُولُونَ، فَطَِفق ِر�ِإلَيِهم رسولُ اللَِّه 

أَما بعد، فَِإنه لَم : ِلصالِة الْفَجِر، فَلَما قَضى صالةَ الْفَجِر أَقْبلَ علَى الناِس فَتشهد، ثُم قَالَ
ني خِشيت أَنْ تفْرض علَيكُم فَتعِجزوا عنها، حدثَنا أَبو أُميةَ، يخف علَي شأْنكُم اللَّيلَةَ ولَِك

حدثَنا روح، عن ماِلِك بِن أَنٍس، وصاِلِح بِن أَِبي اَألخضِر، عِن الزهِري، عن عروةَ، أَنَّ عروةَ 
هتربةَ أَخاِئشأَنَّ ع ،هربأَخ ِبيلَّى �، أَنّ النِجِد، فَصسلَّى ِفي الْما فَصِفهولَةً ِفي جلَي جرخ 

، وذَكَر حِديثَها ِفيِه، روى محمد بن يحيى،عن عثْمانَ بِن عمر، عن ....ِرجالٌ ِبصالِتِه
ِليلٌ عِديِث دذَا الْحِفي ه ،ِريهِن الزع ،سوني اسلَ النقْبتاس رلَّى الْفَجِإذَا ص املَى أَنَّ اِإلم

  . ِبوجِهِه
   

باب مبلَِغ عدِد الركَعاِت الَِّتي كَانَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه يصليها من الليل يف شهر 
  رمضان، وأنه كان يداوم عليها يف سائر الشهور

بن عيينةَ، عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي لَِبيٍد، عن أَِبي سلَمةَ بِن عبِد  روى سفْيانُ 2446
 يصلِّي �كَانَ النِبي : ؟ فَقَالَت�أَتيت عاِئشةَ أَسأَلُها عن صالِة رسوِل اللَِّه : الرحمِن، قَالَ

   شهِر رمضانَ ثَالثَ عشرةَ ركْعةً، ِمنها ركْعتِي الْفَجِر ِباللَّيِل ِفي شهِر رمضانَ، وِفي غَيِر
 أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، أَخبرنا ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكًا أَخبره، عن سِعيِد بِن 2447

كَيف كَانت صالةُ : لرحمِن، أَنه سأَلَ عاِئشةَأَِبي سِعيٍد الْمقْبِري، عن أَِبي سلَمةَ بِن عبِد ا
 يِزيد ِفي رمضانَ وال ِفي غَيِرِه �ما كَانَ رسولُ اللَِّه :  ِفي رمضانَ؟ فَقَالَت�رسوِل اللَِّه 



com.wordpress.masgunku.www  
 

558 

و ِنِهنسح نأَلْ عسا فَال تعبلِّي أَرصةً، يكْعةَ ررشى عدلَى ِإحلِّي ثَالثًاعصي ثُم ،طُوِلِهن .  
 حدثَنا يحيى بن عياٍش الْقَطَّانُ ِببغداد، حدثَنا وهب بن جِريٍر، وحدثَنا 2448

:  علْقَمةَ، قَالَحدثَنا شعبةُ، عن منصوٍر، عن ِإبراِهيم، عن: الصاغَاِني، حدثَنا أَبو النضِر، قَاال
كَانت صالته : كَانت ِدميةً، وقَالَ أَبو النضِر: ، فَقَالَت�سأَلْت عاِئشةَ عن صالِة رسوِل اللَِّه 

  . ِدميةً، رواه زهير، عن جِريٍر، عن منصوٍر 
   

 عن عاِئشةَ ِفي ِإيثَاِر أَياٍم من بني األيام بالعمل باب ِذكِْر الْخبِر الْمعاِرِض ِلخبِر علْقَمةَ
املبني أن البين صلى اهللا عليه وسلم كان جيتهد يف العشر األواخر من رمضان ما ال جيتهد يف 
غريها من األيام الدال على أنه كان يصليها ورمبا قصر بطوهلا يف الليلة اليت كانت حييها 

م، إذ النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يكن يزيد يف رمضان وال يف ويقصرها يف الليلة اليت يقو
  غريه على أحد عشرة ركعة

حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عن :  حدثَنا سعدانُ بن نصٍر، وشعيب بن عمٍرو، قَاال2449
اِئشع نوٍق، عرسم نِلٍم، عسم نفُوٍر، ععأَِبي ي ِبيِج النوةَ ز�ولُ اللَِّه : ، قَالَتسكَانَ ر� 

رالِْمئْز دشو ،لَها لَييأَحو ،لَهقَظَ أَهانَ أَيضمر ِمن اِخراَألو رشلَ الْعخِإذَا د .  
 عبد الْواِحِد بن ِزياٍد، حدثَنا عفَّانُ، حدثَنا:  حدثَنا الصاغَاِني وأَبو أُميةَ، قَاال2450

ةَ، قَالَتاِئشع نِد، عوِن اَألسع ،اِهيمرا ِإبثَندِد اللَِّه، حيبع نب نسا الْحثَندولُ اللَِّه : حسكَانَ ر
  .  يجتِهد ِفي الْعشِر اَألواِخِر ما ال يجتِهد ِفي غَيِرِه�

   
اِن خيب ابب ِبيوِج النِل إىل املسجد لصالة الليل، ورفع يديه يف صالته، �رِتِه ِباللَّييب ِمن 

وصالة أصحابه خلفه، واإلباحة لإلمام أن حيتجز من املسجد حجرة للصالة فيها، واإلباحة 
للمصلي أن يصلي يف صالة من حيول بينه وبني النظر إليه جدار أو سترة، وإباحة صالة 

ع يف املسجد، والترغيب يف الدوام عل صالة يصليها، وإا وإن قَلَّت أفضل من الصالة التطو
تاليت ال يداوم عليها صاحبها وإنْ كَثُر  

:  حدثَنا أَبو يوسف يعقُوب بن سفْيانَ الْفَاِرِسي، وأَبو بكِْر بن ِإسحاق، قَاال2451
براِهيم، حدثَنا عبد اللَِّه بن سِعيِد بِن أَِبي ِهنٍد، عن أَِبي النضِر، عن بسِر بِن حدثَنا مكِّي بن ِإ

 حجرةً، فَكَانَ رسولُ �احتجر رسولُ اللَِّه : سِعيٍد، عن زيِد بِن ثَاِبٍت اَألنصاِري، أَنه قَالَ
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يِل فَيصلِّي ِفيها، فَرآه ِرجالٌ يصلِّي، فَصلَّوا معه ِبصالِتِه، وكَانوا يأْتونه كُلَّ اللَِّه يخرج ِمن اللَّ
، فَتنحنحوا ورفَعوا �لَيلٍَة، حتى ِإذَا كَانَ لَيلَةٌ ِمن اللَّياِلي، لَم يخرج ِإلَيِهم رسولُ اللَِّه 

بصحو مهاتوولُ اللَِّه أَصسر جرفَخ ،هابوا ب�ما، فَقَالَ لَهبضغم  : الَ ِبكُما زم ،اسا النهأَي
صِنيعكُم حتى ظَننت أَنه سيكْتب علَيكُم، فَعلَيكُم ِبالصالِة ِفي بيوِتكُم، فَِإنَّ خير صالِة الْمرِء 

ِتِه ِإال الصيِميِد ِفي بالْح دبا عثَندانَ، حرمح ناللَِّه ب دبا عثَندةَ، حيو أُما أَبثَندةَ، حوبكْتالةَ الْم
  . بن جعفٍَر، حدثَنا عبد اللَِّه بن سِعيِد بِن أَِبي ِهنٍد، ِبنحِوِه

2452با عثَندح ،اغَاِنيا الصثَندحا  وثَنداِلٍد، حخ نب بيها وثَنداٍد، حمح نلَى باَألع د
 �موسى بن عقْبةَ، عن ساِلٍم أَِبي النضِر، عن سِعيٍد، عن زيِد بِن ثَاِبٍت، أَنّ رسولَ اللَِّه 

انَ، فَصلَّى لَياِلي، فَصلَّى ِبصالِتِه ناس ِمن حِصٍري، ِفي رمض: أَحسبه قَالَ: اتخذَ حجرةً، قَالَ
قَد عرفْت الَِّذي رأَيت ِمن صِنيِعكُم، فَصلُّوا : ِمن أَصحاِبِه، فَلَما عِلم ِبِهم خرج ِإلَيِهم، فَقَالَ

رالةُ الْمالِة صلَ الصفَِإنَّ أَفْض ،وِتكُميِفي ب اسا النهةَأَيوبكْتِتِه ِإال الْميِء ِفي ب .  
 حدثَنا الصاغَاِني، حدثَنا الْحكَم بن موسى، حدثَنا شعيب بن ِإسحاق، أَخبرنا 2453

 بيوِتكُم وال صلُّوا ِفي:  قَالَ�عبيد اللَِّه بن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه 
  . تتِخذُوها قُبورا
2454 ،ِسيراٍد النمح نلَى باَألع دبا عثَندح ،اغَاِنيالص اقحِإس نكِْر بو با أَبثَندح 

ِن النع ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نِد اللَِّه، عيبعو ،وبأَي نع ،بيها وثَندح لُّوا ِفي :  قَالَ�ِبيص
  . بيوِتكُم وال تتِخذُوها قُبورا

2455 نانَ، عفْيأَِبي س نِش، عمِن اَألعةَ، عاِويعو ما أَبثَندٍب، حرح نب ِليا عثَندح 
ِفي الْمسِجِد فَلْيجعلْ ِلبيِتِه نِصيبا ِإذَا قَضى أَحدكُم الصالةَ : �قَالَ رسولُ اللَِّه : جاِبٍر، قَالَ

  . ِمن صالِتِه، فَِإنَّ اللَّه جاِعلٌ ِفي بيِتِه ذَِلك خيرا
 حدثَنا عِلي بن عثْمانَ، حدثَنا بكْر بن خلٍَف، حدثَنا عبد الْوهاِب بن عبِد 2456

 ،ِجيِد الثَّقَِفيالْم نةَ، علَمأَِبي س نع ،ِريقْبِعيٍد الْمِن أَِبي سِعيِد بس نع ،رمِن عِد اللَِّه ببع نع
ا قَالَتهةَ، أَناِئشوِل اللَِّه : عسلِّي ِفيِه، �كَانَ ِلرصِل، فَيِفي اللَّي هرجتحفَكَانَ م ،ِصريح 
اِر، فَجهِبالن طُهسبيلٍَة، فَقَالَولَي وا ذَاتاتالِتِه، فَبلُّونَ ِبصصي اسلَ النع : كُملَيع ،اسا النها أَيي

 وِوما داِل ِإلَى اللَِّه مماَألع بِإنَّ أَحلُّوا، ومى تتلُّ حمال ي ِطيقُونَ، فَِإنَّ اللَّها تاِل مماَألع ِمن
  . لَّ، فَكَانَ آلُ محمٍد ِإذَا عِملُوا عمال أَثْبتوهعلَيِه وِإنْ قَ
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 حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، حدثَنا شعيب بن اللَّيِث، حدثَنا اللَّيثُ، عن محمِد بِن 2457
ي سلَمةَ بِن عبِد الرحمِن، عن عاِئشةَ الْعجالِن، عن سِعيِد بِن أَِبي سِعيٍد الْمقْبِري، عن أَِب

 ِبيِج النوز�ا قَالَتهوِل اللَِّه : ، أَنسِل، �كَانَ ِلرا ِباللَّيهِجرتحياِر، وها ِبالنطُهسبي ِصريح 
مهنيبالِتِه، وا ِبصلَّوفَص ،اسالن لَه ا، فَفَِطنلِّي ِفيهصفَقَالَفَي ،ِصريالْح هنيبو  : اكْلَفُوا ِمن

اَألعماِل ما تِطيقُونَ، فَِإنَّ اللَّه ال يملُّ حتى تملُّوا، وِإنَّ أَحب اَألعماِل ِإلَى اللَِّه أَدومه وِإنْ 
 هتال أَثْبمِملَ عقَلَّ، فَكَانَ ِإذَا ع .  

   
ِء اعدِصفَِة ب ابب ِبيا �ِتكَاِف النِجِد يف شهر رمضان، وأنه إمنا اعتكف تلمسسِفي الْم 

ليلة القدر، وكان ال يزيد على عشرة أيام إذا اعتكف من أول الشهر أو من أوسطه، وبيان 
  الليايل اليت ترجى فيها ليلة القدر

2458ناِب بهالْو دبا عثَندح ،اغَاِنيا الصثَندةَ،  حرضأَِبي ن نع ،ِرييرِن الْجطَاٍء، عع 
 الْعشر اَألوسطَ ِمن شهِر رمضانَ، يلْتِمس لَيلَةَ �اعتكَف رسولُ اللَِّه : عن أَِبي سِعيٍد، قَالَ

ِقضاِء، فَنِبالِْبن رأَم نيقَضا انفَلَم ،انَ لَهبلَ أَنْ تِر قَبِر الْقَدشِفي الْع لَه تنيبت ثُم ،ِفعرو 
يا : اَألواِخِر، فَأَمر ِبالِْبناِء، فَأُِعيد مكَانه، واعتكَف ِفي الْعشِر اَألواِخِر، وخرج علَينا، فَقَالَ

دا أُحمكَي تجرِر، فَخلَةَ الْقَدلَي ي أُِريتِإن ،اسا النهالِن أَيجاَء را، فَجِبه كُمِبرأُخو ثَكُم
يختِصماِن، معهما الشيطَانُ، فَأُنِسيتها فَالْتِمسوها ِفي التاِسعِة والساِبعِة والْخاِمسِة، قَالَ أَبو 

أَجلْ : عدِد ِمنا، فَكَيف تعدونَ؟ قَالَِإنكُم أَصحاب محمٍد أَبصر ِبالْ: فَقُلْت َألِبي سِعيٍد: نضرةَ
نحن أَحق ِبذَِلك ِمنكُم، ِإذَا مضت ِإحدى وِعشرونَ، فَالَِّتي تِليها التاِسعةُ، فَِإذَا مضِت الَِّتي 

رةُ، قَالَ الْجاِمسا الْخِليهِت الَِّتي تضةُ، فَِإذَا ماِبعا السِليهتِريي : نالِء، عو الْعِني أَبربفَأَخ
  . وِفي الثَّاِلثَِة: مطَرٍف، أَنه قَالَ
:  حدثَِني ِعصمةُ بن ِعصاٍم، حدثَنا محمد بن عبِد اَألعلَى، حدثَنا الْمعتِمر، قَال2459َ

سِمعت محمد بن ِإبراِهيم يحدثُ، عن أَِبي سلَمةَ، : ي، قَالَحدثَِني عمارةُ بن غَِزيةَ اَألنصاِر
 اعتكَف الْعشر اُألولَ ِمن رمضانَ، ثُم اعتكَف �عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، أَنّ رسولَ اللَِّه 
فَأَخذَ الْحِصري ِبيِدِه فَنحاها ِفي ناِحيِة : ها حِصري، قَالَالْعشر اَألوسطَ ِفي قُبٍة ترِكيٍة علَى سدِت

ِإني اعتكَفَت الْعشر اُألولَ أَلْتِمس هِذِه : الْقُبِة، ثُم أَطْلَع رأْسه فَكَلَّم الناس، فَدنوا ِمنه، فَقَالَ
ِإنها ِفي الْعشِر اَألواِخِر، فَمن أَحب : َألوسطَ، ثُم أُِتيت فَِقيلَ ِلياللَّيلَةَ، ثُم اعتكَفَت الْعشر ا
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ِإني أُِريتها لَيلَةَ ِوتٍر، وأَراِني أَسجد : ِمنكُم أَنْ يعتِكف فَلْيعتِكف، فَاعتكَف الناس معه، وقَالَ
أَصبح ِمن لَيلَِة ِإحدى وِعشِرين، وقَد قَام ِإلَى الصبِح فَمطَرِت صِبيحتها ِفي ِطٍني وماٍء، فَ

السماُء، فَوكَف الْمسِجد، فَأَبصرت الطِّني والْماَء، فَخرج ِحني فَرغَ ِمن صالِة الصبِح، 
، وِإذَا ِهي لَيلَةُ ِإحدى وِعشِرين ِمن الْعشِر اَألواِخِر، ِفي وجِبينه وروثَةُ أَنِفِه ِفيها الطِّني والْماُء

هذَا الْحِديِث دِليلٌ علَى أَنَّ الْمعتِكف ِإذَا اعتكَف ِفي ناِحيٍة ِمن الْمسِجِد ال يتحولُ ِإلَى 
  . ناِحيٍة أُخرى

   
كَاِف ِفي شهِر رمضانَ ِفي الْعشِر اَألواِخِر، وعلى أن باب الدِليِل علَى ِإجياِب االعِت

االتباع والسنة يف ترك االعتكاف قبل العشر، وعلى أن الليلة اليت ترجى أن تكون ليلة القدر 
متطر فيها، وعلى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يعتكف يف العشر األواخر إذا أصبح من 

  عشرين
حدثَنا روح بن عبادةَ، حدثَنا ماِلك بن : ار بن قُتيبةَ، والصاغَاِني، قَاال حدثَنا بك2460َّ

أَنٍس، وأَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، أَخبرنا ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكًا أَخبره، عن يِزيد بِن عبِد 
ِد، عن محمِد بِن ِإبراِهيم التِميِمي، عن أَِبي سلَمةَ بِن عبِد الرحمِن، عن أَِبي سِعيٍد اللَِّه بِن الْها

 يعتِكف ِفي الْعشِر اَألوسِط ِمن رمضانَ، فَاعتكَف �كَانَ رسولُ اللَِّه : الْخدِري، أَنه قَالَ
انَ لَيلَةَ ِإحدى وِعشِرين وِهي اللَّيلَةُ الَِّتي يخرج ِمن صِبيحِتها ِمن اعِتكَاِفِه، عاما، حتى ِإذَا كَ

من كَانَ اعتكَف مِعي فَلْيعتِكف ِفي الْعشِر اَألواِخِر، فَقَد أُِريت هِذِه اللَّيلَةَ ثُم أُنِسيتها، : قَالَ
سجد ِفي صِبيحِتها ِفي ماٍء وِطٍني، فَالْتِمسوها ِفي الْعشِر اَألواِخِر، والْتِمسوها وقَد رأَيتِني أَ

فَأَمطَرِت السماُء ِفي ِتلْك اللَّيلَِة، وكَانَ الْمسِجد علَى عِريٍش : ِفي كُلِّ ِوتٍر، قَالَ أَبو سِعيٍد
فَنظَرت ِإلَى : فَأَبصرت عيناي، وقَالَ ابن وهٍب: قَالَ روح: بو سِعيٍدفَوكَف الْمسِجد، فَقَالَ أَ

ِرينِعشى ودا ِإحِتهِبيحالطِِّني ِفي صاِء والْم ِفِه أَثَرأَنِتِه وهبلَى جوِل اللَِّه عسر .  
سِمعت اَألوزاِعي، وحدثَنا : برِني أَِبي قَالَأَخ:  أَخبرِني الْعباس بن الْوِليِد، قَال2461َ

 ،اِعيزِن اَألوكٍْر، عب نب را ِبشثَندح ،اِنيسا الْكَيثَندحِة، وِغريو الْما أَبثَندٍف، حوع نب دمحم
أَتيت أَبا : ِني أَبو سلَمةَ بن عبِد الرحمِن، قَالَحدثَ: حدثَِني يحيى بن أَِبي كَِثٍري، قَالَ: قَالَ

لَه فَقُلْت ،ِريدِعيٍد الْخِل، قَالَ: سخا ِإلَى النِبن جرِعيٍد، اخا سا أَبٍة، : يصِميا ِبخعفَد ،معن
 يذْكُر لَيلَةَ �، هلْ سِمعت رسولَ اللَِّه يا أَبا سِعيٍد: فَخرجا، فَقُلْت: فَأَخذَها علَيِه، قَالَ
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 الْعشر اَألوسطَ ِمن رمضانَ، فَلَما كَانَ صِبيحةُ �نعم، اعتكَفْنا مع رسوِل اللَِّه : الْقَدِر؟ قَالَ
قَدِر، وِإني أُنِسيتها، وِإني رأَيت أَني ِإني رأَيت لَيلَةَ الْ: ، فَقَالَ�ِعشِرين قَام ِفينا رسولُ اللَِّه 

وما نرى ِفي السماِء : اسجد ِفي ِطٍني وماٍء، فَالْتِمسوها ِفي الْعشِر اَألواِخِر ِفي ِوتٍر، قَالَ
ف الْمسِجِد، وهو ِمن ونوِدي ِبالصالِة، وثَار سحاب فَمِطرنا، حتى سالَ سقْ: قَزعةً، قَالَ

 يسجد ِفي الطِِّني والْماِء، حتى نظَرت ِإلَى أَثَِر �فَرأَيت رسولَ اللَِّه : جِريِد النخِل، قَالَ
  . الطِِّني ِفي أَرنبِتِه وجبهِتِه

2462 نب ارمعةَ الْقَاِضي، وبيقُت نب كَّارا بثَندِبيٍب، قَالُوا حح نب سونياٍء، وجر :
تذَاكَرنا لَيلَةَ : حدثَنا أَبو داود، حدثَنا ِهشام، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، عن أَِبي سلَمةَ، قَالَ

أَال تخرج ِبنا : ي صِديقًا، فَقُلْتالْقَدِر ِفي نفٍَر ِمن قُريٍش، فَأَتيت أَبا سِعيٍد الْخدِري، وكَانَ ِل
:  يذْكُر لَيلَةَ الْقَدِر؟ فَقَالَ�ِإلَى النخِل؟ فَخرج وعلَيِه خِميصةٌ لَه، فَقُلْت سِمعت رسولَ اللَِّه 

 كَانَ صِبيحةُ ِعشِرين، قَام  الْعشر الْوسطَ ِمن رمضانَ، فَلَما�نعم، اعتكَفْت مع رسوِل اللَِّه 
ِإني رأَيت لَيلَةَ الْقَدِر، وِإني أُنِسيتها، وِإني رأَيت أَني أَسجد ِفي : ، فَقَالَ�ِفينا رسولُ اللَِّه 

  . ِطٍني وماٍء، فَالْتِمسوها ِفي الْعشِر اَألواِخِر ِفي ِوتٍر 
حسن بن عبِد اَألعلَى بِن ِإبراِهيم الصنعاِني أَبو محمٍد الْبوِسي،  أَخبرنا ال2463ْ

حدثَنا عبد الرزاِق، عن معمٍر، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، عن أَِبي : والدبِري، جِميعا، قَالَ
نجرِعيٍد، فَخأَِبي س نةَ، علَمولُ اللَِّه سسا رنطَبفَخ ،ِرينةَ ِعشاِحيفَقَالَ�ا ض ، : تأَيي رِإن

لَيلَةَ الْقَدِر فَأُنِسيتها، فَالْتِمسوها ِفي الْعشِر اَألواِخِر ِفي ِوتٍر، وِإني رأَيت أَني أَسجد ِفي ماٍء 
ِعي فَلْيم كَفتكَانَ اع نِطٍني، فَمكَِفِه، قَالَوتعِإلَى م ِجعةٌ، : رعاِء قَزما ِفي السما ونجرفَخ

فَجاَءت سحابةٌ فَمِطرنا، حتى سالَ سقْف الْمسِجِد وكَانَ ِمن جِريِد النخِل، وأُِقيمِت 
ف أَثَر الطِِّني ِفي جبهِتِه وأَرنبِتِه، يعِني  ِحني انصر�الصالةُ، فَرأَيت علَى أَرنبِة رسوِل اللَِّه 

 نب ِليا عثَندح ،اززاِعيلُ الْخمِإس نونُ بارا هثَندح ،ِقيِقيا الدثَندح ،ِرينِعشى ودلَةَ ِإحلَي
 ذَكَر لَيلَةَ الْقَدِر؟ �النِبي : قُلْت َألِبي سِعيٍدسِمعت أَبا سلَمةَ، : الْمبارِك، حدثَنا يحيى، قَالَ

، فَذَكَر ِبِمثِْل معناه، حدثَنا يعقُوب بن سفْيانَ، ...�نعم، اعتكَفْنا مع رسوِل اللَِّه : قَالَ
  . حِديِثِه ِفيِهِب... حدثَنا عمرو بن عاِصٍم، حدثَنا همام، عن يحيى

   
باب بياِن الساعِة والْوقِْت الَِّتي كَانَ يعتِكف النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلم، والدليل على 
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  يف اعتكافه بالليل... أنه صلى اهللا عليه وسلم مل
حدثَنا يعلَى : حراِني، وأَبو أمية، قَالُوا حدثَنا عِلي بن عثْمانَ النفَيِلي، وأَبو داود ال2464ْ

ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عرمع نِعيٍد، عس نى بيحا يثَندٍد، حيبع نولُ اللَِّه : بسكَانَ ر� ادِإذَا أَر 
د أَنْ يعتِكف ِفيِه، فَأَراد أَنْ يعتِكف أَنْ يعتِكف صلَّى الصبح، ثُم دخلَ ِفي الْمكَاِن الَِّذي يِري

ِفي الْعشِر اَألواِخِر ِمن رمضانَ فَأَمر فَضِرب لَه ِخباٌء، وأَمرت عاِئشةُ فُِضرب لَها ِخباٌء، 
را أَماَءهِخب بنيز أَتا راٌء، فَلَما ِخبلَه بةُ فُِضرفْصح ترأَما وا، فَلَملَه ِرباٍء فَضِبِخب ت

 ِبيأَى النقَالَ�ر ،اٍل:  ذَِلكوش ا ِمنرشع كَفتاعانَ وضمِفي ر ِكفتعي نَ؟ فَلَمِردي آلِْبر .  
2465رمع نِعيٍد، عى بِن سيحي نٍل، عيفُض نا ابثَندح ،طَاِرِديا الْعثَندح  نةَ، ع
ةَ، قَالَتاِئشع : ِبيِفي �كَانَ الن لَساةَ جدلَّى الْغانَ، فَِإذَا صضمِر رهِفي كُلِّ ش ِكفتعي 

ِبه تِمعةً، فَسقُب تبرا، فَضفَأَِذنَ لَه ِكفتعةُ أَنْ تاِئشع هتأْذَنتٍل، فَاسِبلَي كَفتكَاِنِه الَِّذي اعا م
 فرصا انى، فَلَمرةً أُخقُب تبرٍش فَضحج تِبن بنيا زِبه تِمعةً، فَسقُب تبرةُ فَضفْصح

آلِْبر : ما هذَا؟ فَأُخِبر خبرهن، فَقَالَ:  ِمن الْغداِة أَبصر أَربع ِقباٍب، فَقَالَ�رسولُ اللَِّه 
ع نلَهمحا قَالَتاها فَال أُروهِزعا انوهِزعذَا؟ انى : لَى هتانَ حضمِفي ر ِكفتعي فَلَم ،تِزعفَن

  . اعتكَف ِفي عشِر شواٍل
   

باب بياِن اِإلباحِة ِللنساِء أَنْ يعتِكفْن ِفي الْمسِجِد، والدليل على حظر اعتكافهن إال بإذن 
ن، وأنه ليس عليهن قضاء إذا انقضى اعتكافهن إذا اعتكفن بغري إذن أزواجهن، وأن أزواجه

  النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا فرغ من صالته مل يثبت يف مصاله ورجع إىل خبائه
2466و ،اِعيزِن اَألوكٍْر، عب نب را ِبشنربلَى، أَخِد اَألعبع نب سونا ينربا  أَخثَندح

: أَخبرِني يحيى بن سِعيٍد، قَالَ: محمد بن عوٍف، حدثَنا أَبو الْمِغريِة، حدثَنا اَألوزاِعي، قَالَ
 ِبيِج النوةَ زاِئشع نةُ، عرمِني عثَتدولَ اللَِّه �حسأَنَّ ر ،� رشالْع ِكفتعأَنْ ي ذَكَر  اِخراَألو

 ،لَتا فَفَعأِْذنَ لَهتسةَ أَنْ تاِئشةُ عفْصح أَلَتسا، وةُ فَأَِذنَ لَهاِئشع هتأْذَنتانَ، فَاسضمِر رهش ِمن
ِة: قَالَتِغريو الْما، قَالَ أَباِئهِبِبن ترٍش أَمحج تِبن بنيز ذَِلك أَتا رفَلَم :ِنيفَبرقَالَ ِبشو ، :

قَالَت ،بولُ اللَِّه : فَقُرسكَانَ رِة، فَقَالَ�وِنيِباَألب رصاِئِه، فَبِإلَى ِخب فرصلَّى انا :  ِإذَا صم
نا ماذَا أَردنَ ِبها؟ ما أَ: �ِبناُء عاِئشةَ، وحفْصةَ، وزينب، قَالَ رسولُ اللَِّه : هذَا؟ قَالُوا

أَخبرِني : ِبمعتِكٍف فَرجع، فَلَما أَفْطَر اعتكَف عشرا ِمن شواٍل، أَخبرنا الْعباس بن الْوِليِد، قَالَ
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 أَنه ، ِبِإسناِدِه، ِمثْلَه سواًء، ِإال...حدثَنا يحيى بن سِعيٍد: سِمعت اَألوزاِعي، قَالَ: أَِبي، قَالَ
  . آلِْبر أَردنَ ِبهذَا؟: قَالَ

2467 ناِرِث، عالْح نو برما عنربٍب، أَخهو نا ابثَندانَ، حملَيس نب ِبيعا الرثَندح 
ةَ، قَالَترمع نِعيٍد، عِن سى بيحي : ِبيةُ، أَنَّ الناِئشا عنثَتدا�ح ادأَر  هتأْذَنتفَاس ،ِتكَافالع

 ،هعم ِكفتعا ِلتلَه هأِْذنتسةُ ِلتفْصا حهأَلَتا، فَسهاؤِخب ِربا، فَضفَأَِذنَ لَه ،هعم ِكفتعةُ ِلتاِئشع
ما :  أَخِبيتهن، فَقَالَ� اللَِّه فَلَما رأَته زينب ضربت معهن وكَانِت امرأَةً غَيورا، فَرأَى رسولُ

 ٍر ِمنشِفي ع كَفتاع هِإن انَ، ثُمضمر ِمن ى أَفْطَرتح ِتكَافاالع كرذَا؟ فَتنَ ِبهِردي ذَا؟ آلِْبره
  .شواٍل

جالْح ابِكت  
دأِْسِه ولَ رِرِم غَسحِة ِللْماحاِن اِإلبيب اباِءبِبالْم هأْسر لْكَه  

وحدثَنا محمد بن )  ح(حدثَِني ماِلك:  أَخبرنا يونس، أَنَّ ابن وهٍب، قَال2468َ
بِن حيويِه، نا مطَرف، والْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن زيِد بِن أَسلَم، عن ِإبراِهيم بِن عبِد اللَِّه 
: حنيٍن، عن أَِبيِه، عِن ابِن عباٍس، أَنه والِْمسور بن مخرمةَ اختلَفَا ِباَألبواِء، فَقَالَ ابن عباٍس

أَلُهسي اِريصاَألن وبِإلَى أَِبي أَي لَهسفَأَر ،هأْسر ِرمحِسلُ الْمغولُ اللَّ: يسكَانَ ر فِه كَي� 
فَرفَع : فَوجدته يغتِسلُ بين قَرنِي الِْبئِْر، وهو يستر ِبثَوٍب، قَالَ: يغِسلُ رأْسه وهو محِرم؟ قَالَ

ع بِه، فَصلَيع بصاٍن يسقَالَ ِإلن ثُم ،هأْسر ا لَهدى بتح ِب، فَطَأْطَأَهلَى الثَّوع هدأِْسِه، يلَى ر
  . هكَذَا رأَيته يفْعلُ : ثُم حرك رأْسه ِبيديِه، فَأَقْبلَ وأَدبر، ثُم قَالَ

2469كِّيا مِل، نالْفَض نِد بمالص دبا عثَندح( ح  ( ،حوا رثَندح ،اغَاِنيا الصثَندحو
أَخبرِني زيد بن أَسلَم، عن ِإبراِهيم بِن عبِد اللَِّه بِن حنيٍن أَنه أَخبره، :  قَالَنا ابن جريٍج،: قَالَ

كُنت مع ابِن عباٍس، والِْمسوِر بِن مخرمةَ ِباَألبواِء، : عن أَِبيِه عبِد اللَِّه بِن حنيٍن، قَالَ
نلَِني ابسفَقَالَفَأَر ،وباٍس ِإلَى أَِبي أَيبع  :قُلْ لَه : ناللَِّه ب دبع أَِخيك ناب المالس كلَيأُ عقْري

أَلُكسياٍس، وبولُ اللَِّه : عسكَانَ ر ف؟ قَالَ�كَيِرمحم وهو هأْسِسلُ رغلَى :  يع هدي عضفَو
 طَأْطَأَهِب وٍلالثَّوجقَالَ ِلرو ،هأْسر تأَيى رتقَالَ: حِه، ولَيع بفَص ،بص : تأَيكَذَا ره

فَأَقْبلَ ِبِهما وأَدبر، وقَالَ ِمسور :  يغِسلُ رأْسه وهو محِرم، ِإال أَنَّ مكِّيا، قَالَ�رسولَ اللَِّه 
  . أَبدا، رواه ابن عيينةَ، عن زيِد بِن أَسلَمال أُماِريك : البِن عباٍس
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  باب بياِن ِخطْبِة التزِويِج ِفي اِإلحراِم، أَِو الِْخطْبِة 
2470اِفِعيا الشانَ، أَنملَيس نب ِبيعا الرنربح( أَخ  (بالْج دبا عن ،اِنيفَرعا الزثَندحاِر، و

أَرسلَ عبيد اللَِّه بن معمٍر ِإلَى : نا سفْيانُ، عن أَيوب بِن موسى، عن نبيِه بِن وهٍب، قَالَ: قَاال
أَلُهسانَ يأَب : ِبيأَنّ الن ،هنع اللَّه ِضيانَ رثْمع نثَ، عد؟ فَحِرمحالْم ِكحنال :  قَالَ�أَي ِكحني

  . وال يخِطب: الْمحِرم وال ينكَح، وهذَا لَفْظُ عبِد الْجباِر، ِإال أَنه قَالَ
2471 هيبا نى، أَنوسم نب وبا أَيانُ، نفْينا س ،ِدييما الْحثَندى، حوسم نب را ِبشثَندح 

أَن ،ِبيجٍب الْحهو نب ِبيأَِبيِه، أَنَّ الن نثُ، عدحانَ يثْمع نانَ بأَب ِمعس قَالَ�ه  : ِكحنال ي
ِطبخال يو ِرمحالْم .  

2472اِلكا مأَن ،اِفِعيا الشانَ، أَنملَيس نب ِبيعا الرثَندح( ح  ( ننا اب ،سونا يثَندحو
ِلكًا أَخبره، عن ناِفٍع، عن نبيِه بِن وهٍب، أَنَّ عمر بن عبيِد اللَِّه أَراد أَنْ يزوج وهٍب، أَنَّ ما

طَلْحةَ ِبنت شيبةَ بِن جبيٍر، فَأَرسلَ ِإلَى أَبانَ بِن عثْمانَ يحضر ذَِلك، وهو أَِمري الْحج، فَقَالَ 
ال ينِكح الْمحِرم وال : �قَالَ رسولُ اللَِّه : عثْمانُ بن عفَّانَ رِضي اللَّه عنه، يقُولُ: أَبانُ

ِطبخال يو ،كَحني .  
 حدثَنا يوسف، نا سلَيمانُ بن حرٍب، نا حماد بن زيٍد، عن أَيوب، عن ناِفٍع، 2473

:  بِن وهٍب، أَنَّ رجال ِمن قُريٍش خطَب ِإلَى أَبانَ بِن عثْمانَ، وهو أَِمري الْموِسِم، فَقَالَعن نبيِه
ال أُراه أَعراِبيا جاِفيا، ِإنّ الْمحِرم ال ينِكح وال ينكَح، أَخبرنا ِبذَِلك عثْمانُ، عن رسوِل اللَِّه 

  . ي عنه ورِض�
2474 نةَ، عوبرأَِبي ع نب ِعيدا سونَ، ناره نب ِزيدا ين ،اِنيفَرعالز ِليو عا أَبثَندح 

 ِبيِن النأَِبيِه، ع نانَ، عثْمِن عانَ بأَب نٍب، عهِن وِه بيبن ناِفٍع، عن نع ،وبال :  قَالَ�أَي
ِكحنيكَحنال يو ِرمحالْم  .  

 حدثَنا أَبو عِلي الزعفَراِني، نا عبد الْوهاِب الْخفَّاف، نا سِعيد، عن مطٍَر، ويعلَى 2475
انَ رِضي اللَّه بِن حِكيٍم، عن ناِفٍع، عن نبيِه بِن وهب، عن أَبانَ بِن عثْمانَ، عن عثْمانَ بِن عفَّ

  . ال ينِكح الْمحِرم وال ينكَح، وال يخِطب:  قَالَ�عنه، أَنّ رسولَ اللَِّه 
 حدثَنا يوسف، نا مسدد، نا عبد الْواِرِث، عن أَيوب بِن موسى، عن نبيِه بِن 2476

 اللَِّه بِن معمٍر أَراد أَنْ يزوج ابنه وهو محِرم، فَأَرسلَ ِإلَى أَبانَ بِن وهٍب، أَنَّ عمر بن عبيِد
 ِبيِن النع ،هنع اللَّه ِضيانَ رثْمع نثَ، عدحو اههفَن ،ذَِلك ِهدشانَ ِليثْمع� نى عهن هأَن ،
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ثُ، عاللَّي اهور ،ٍبذَِلكهِن وِه بيبن نأَِبي ِهالٍل،ع نِعيٍد، عس ناِلٍد، عخ ن .  
   

 ِفي ِإحراِمِه ميمونة واخلرب املعارض املبني تزوجها وهو �باب ِذكِْر تزِويِج رسوِل اللَِّه 
  حالل

2477داوو دا أَبِبيٍب، نح نب سونا يثَندا)  ح( حا الصثَندحِر، وضو النقَالَ أَب ،غَاِني
تزوج رسولُ اللَِّه : نا شعبةُ، عن عمِرو بِن ِديناٍر، عن جاِبِر بِن زيٍد، عِن ابِن عباٍس، قَالَ: قَاال
  . ِبي داودأَراها ميمونةَ، هذَا ِفي حِديِث أَ: قَالَ ِلي جاِبر:  وهو محِرم، قَالَ عمرو�

أَخبرِني :  حدثَنا ابن أَِبي مسرةَ، نا الْحميِدي، نا سفْيانُ، نا عمرو بن ِديناٍر، قَال2478َ
: ثَاِء وهو محِرم، فَقَالَ أَبو الشع�نكَح رسولُ اللَِّه : أَبو الشعثَاِء، أَنه سِمع ابن عباٍس، قَالَ

و؟ فَقُلْترما عا ياهرت نةُ : مونميا مهونَ أَنمعزثَاِء! تعو الشاٍس، : فَقَالَ أَببع نِني ابربذَا أَخه
 ِبيأَنَّ الن� ِرمحم وهو كَحن  .  

2479كٍْر، أَنب نب دمحا ماٍء، نجر نب ارما عثَندٍج حيرج نو )  ح(ا ابا أَبثَندحو
 نع ، ٍ اَألزهِر، نا روح، نا زكَِريا بن ِإسحاق، وابن جريٍج، وشعبة، عٍن عمِرو بِن ِدينار

 ِبياٍس، أَنّ النبِن عِن ابٍد، عيِن زاِبِر بج�ما عثَندح ،ِرمحم وهو جوزت  نب دمحا من ،ار
ال، حدثَنا أَبو : أَسمي لَك من نكَح؟ قَالَ: بكٍْر، أَنا ابن جريٍج، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، قُلْت ِلعمٍرو

اِدِه، ِبِمثِْل حنٍرو، ِبِإسمع نٍج، عيرِن جِن ابانَ، عفْيس نةُ، عا قَِبيصةَ، نيِن أُمٍح، عوِديِث ر
  . ابِن جريٍج، وغَيِرِه
حدثَنا وهب بن جِريٍر، حدثَنا :  حدثَنا يِزيد بن ِسنان، وعمار بن رجاٍء، قَاال2480

، أَنَّ �وِج النِبي سِمعت أَبا فَزارةَ يحدثُ، عن يِزيد بِن اَألصم، عن ميمونةَ ز: أَِبي قَالَ
 ِبيالن�ِزيدي ناب ادالال، زا حى ِبهنبالال وا حهجوزا ِبالظُّلَِّة الَِّتي :  تهفَندو ،ِرفِبس تاتمو

ضا والَِتي، فَلَمخ تكَاناٍس، وبع نابا وا أَنِرهِفي قَب لْتزا، فَنا ِفيهى ِبهنالَ بِد ما ِفي اللَّحاهنع
رأْسها، فَجمعت ِرداِئي فَوضعته تحت رأِْسها، فَأَخذَه ابن عباٍس فَأَلْقَاه، حدثَنا يونس بن عبِد 

  . حالال: قَوِلِهأَخبرِني جِرير بن حاِزٍم، ِبِإسناِدِه، ِإلَى : اَألعلَى، أَنا ابن وهٍب، قَالَ
   

باب ِصفَِة الْكَفَِن ِإذَا مات الْمحِرم وغُسِلِه، وحظِْر تخِمِري وجِهِه ورأِْسِه وتطييبه 
  وحتنيطه، واألمر بكشف وجهه
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 سِمعت سِعيد بن: سِمع عمرا، قَالَ: سِمعت سفْيانَ، قَالَ:  حدثَنا يونس، قَال2481َ
وحدثَنا أَحمد بن )  ح( ِفي سفٍَر�كُنا مع النِبي : جبيٍر يخِبر، عِن ابِن عباٍس، سِمعه يقُولُ

، شيبانَ الرمِلي، نا سفْيانُ بن عيينةَ، سِمع عمرا، سِمع سِعيد بن جبيٍر، أَنه سِمع ابن عباٍس
 ِفي سفٍَر، فَخر رجلٌ عن بِعِريِه، فَوِقص فَمات وهو محِرم، فَقَالَ �كُنا مع رسوِل اللَِّه : قَالَ

 ِبيالن� :موي ثُهعبي فَِإنَّ اللَّه ،هأْسوا ررمخال تِه، ويبِفي ثَو وهِفنادٍر، وِسداٍء وِبم اغِْسلُوه 
قَالَ لَنا سفْيانُ، وزاد ِفيِه : فَِإنَّ اللَّه يبعثُه وهو محِرم قَالَ يونس: الِْقيامِة يِهلُّ، قَالَ ابن شيبانَ

 ِبيِإلَى الن هفَعرٍر، ييبِن جِعيِد بس نةَ، عرأَِبي ح نب اِهيمرِإب� :ِطيب وهبقَرال تو نقَالَ ابا، و
وال تقَربوه ِطيبا، حدثَنا : نا سفْيانُ، عن ِإبراِهيم بِن أَِبي حرةَ، عن سِعيِد بِن جبيٍر: شيبانَ

مرو بن حدثَنا الْحميِدي، نا سفْيانُ، أَنا ع: ِإسحاق بن أَِبي مسرةَ، وِبشر بن موسى، قَاال
 ِبيالن عا ماٍس، كُنبع ناب ِمعٍر، سيبج نب ِعيدس تِمعاٍر، سا : ، ِبِمثِْلِه، قَاال�ِدينثَندحو

عباٍس، الْحميِدي، نا سفْيانُ، نا ِإبراِهيم بن أَِبي حرةَ النِصيِبي، عن سِعيِد بِن جبيٍر، عِن ابِن 
 ِبيِن النِفيِه�ع ادزِبِمثِْلِه، و ، : نذْكُِر ابي ةَ، لَمرسِن أَِبي مذَا لَفْظُ ابها وِطيب وهبقَرال تو
  . عباٍس فَقَطْ
و بِن ِديناٍر،  حدثَنا وحِشي، حدثَنا حماد، نا مؤملٌ، نا حماد بن زيٍد، عن عمِر2482

 ،ِرمحم وهفَةَ ورِبع هاِحلَتر هتقَصال وجاٍس، أَنَّ ربِن عِن ابٍر، عيبِن جِعيِد بس نع ،وبأَيو
ال اغِْسلُوه ِبماٍء وِسدٍر، وكَفِّنوه ِفي ثَوبيِن، وال تخمروا رأْسه، و: �فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

 نانُ بملَيا سالْقَاِضي، ن فوسا يثَندي، حلَبي ا، أَويلَبِة مامالِْقي موي ثُهعبي فَِإنَّ اللَّه ،طُوهنحت
عباٍس، حرٍب، نا حماد بن زيٍد، عن عمِرو بِن ِديناٍر، وأَيوب، عن سِعيِد بِن جبيٍر، عِن ابِن 

حدثَنا ِإسماِعيلُ الْقَاِضي، عن . يلَبي: فَِإنَّ اللَّه يبعثُه يوم الِْقيامِة ملَبيا، وقَالَ حماد: ِبِمثِْلِه
فْيا سن ،ِديِنيالْم نب ِليا عن ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَندانَ، ِبِمثِْلِه، حملَيس ِمعو، سرما عانُ، ن

فَسقَطَ :  فَخر، وقَالَ مرةً�كُنا مع النِبي : سِمعت ابن عباٍس، يقُولَ: سِعيد بن جبيٍر، يقُولُ
نا : ، أَو يلَبي، قَالَ عِليفَِإنَّ اللَّه يبعثُه يوم الِْقيامةَ يِهلُّ: رجلٌ عن بِعِريِه وهو محِرم، ِبِمثِْلِه

وال تقَربوه ِطيبا فَقُلْت : سفْيانُ، نا ِإبراِهيم بن أَِبي حرةَ، عن سِعيِد بِن جبيٍر، عِن ابِن عباٍس
ِذِه الْكَِلمةَ، وحدثَنا فَِإنما حِفظْت ه: ساق نحوه، قَالَ سفْيانُ: كَيف ساق؟ قَالَ: ِلسفْيانَ

كثْتدو الَِّذي حرمع .  
2483ادما حثَندح ،اججا حثَندى، حيحي نب دمحا مثَندا )  ح( حةَ، نيو أُما أَبثَندحو
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حدثَنا أَبو داود الْحراِني، نا سلَيمانُ و)  ح(حدثَنا حماد: سلَيمانُ بن حرٍب والْقَواِريِري، قَاال
بينما : بن حرٍب، حدثَنا حماد بن زيٍد، عن أَيوب، عن سِعيِد بِن جبيٍر، عِن ابِن عباٍس، قَالَ

 ِبيالن عم اِقفلٌ وجاِحلَِتِه�رر نع قَعفَةَ ِإذْ ورقَالَ ِبع أَو ،هتعولُ :  فَقَصسقَالَ رو ،هتعفَأَقْص
اغِْسلُوه ِبماٍء وِسدٍر، وكَفِّنوه ِفي ثَوبيِن، وال تحنطُوه، وال تخمروا رأْسه، فَِإنَّ اللَّه : �اللَِّه 

نب تسرا دثَندا، حبِة طَيامالِْقي موي ثُهعبا يلَى، ناَألع دبا عثَندفَّاِظ، حالْح كَانَ ِمنٍل، وهس 
وهيب، عن أَيوب، عن رجٍل، عن سِعيِد بِن جبيٍر، ِبِإسناِدِه ِبطُوِلِه، قَالَ عبد اَألعلَى نا 

  . يبعثُ يوم الِْقيامِة ملَبيا: ِعيِد بِن جبيٍروقَالَ عمرو بن ِديناٍر، عن س: وهيب، عن أَيوب، قَالَ
2484كِّيا مى، نيحو يِل أَبالْفَض نِد بمالص دبا عثَندا )  ح( حةَ، نيو أُما أَبثَندحو

رو بن ِديناٍر، أَنَّ سِعيد بن جبيٍر وأَخبرِني عم: نا ابن جريٍج، قَالَ: عثْمانُ بن الْهيثَِم، قَاال
، فَخر ِمن فَوِق بِعِريِه، �أَقْبلَ رجلٌ حرام مع رسوِل اللَِّه : أَخبره، عِن ابِن عباٍس، قَالَ

سوه ثَوبيِه، وال تخمروا اغِْسلُوه ِبماٍء وِسدٍر، وأَلِْب: �فَوِقص وقْصا فَمات، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
  . رأْسه، فَِإنه يأِْتي يوم الِْقيامِة يلَبي 

 حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ اَألحمِسي، حدثَنا عبد الرحمِن بن محمٍد 2485
: و بِن ِديناٍر، عن سِعيِد بِن جبيٍر، عِن ابِن عباٍس، قَالَالْمحاِرِبي، نا سفْيانُ الثَّوِري، عن عمِر

 أَنْ نغسلَه ِبماٍء وِسدٍر، �فَأَمرنا رسولُ اللَِّه : وقَصت ناقَةٌ ِبراِكِبها فَقَتلَته وهو محِرم، قَالَ
  . ، وال يخمروا رأْسه وال وجهه، فَِإنه يبعثُ يوم الِْقيامِة يلَبيونكَفِّنه ِفي ثَوبيِه، وال نِمسه ِطيبا

 حدثَنا الْغزي، نا الِْفرياِبي، نا سفْيانُ، عن عمِرو بِن ِديناٍر، عن سِعيِد بِن جبيٍر، 2486
تقَصال وجاٍس، أَنَّ ربِن عِن ابع ِبيفَقَالَ الن ،هاِحلَتر اٍء : �هِبم اغِْسلُوهِه، ويبِفي ثَو وهكَفِّن

 دما أَحن ،اسبا عثَندي، حلَبِة يامالِْقي موي ثُهعبي فَِإنَّ اللَّه ،هأْسال رو ههجوا ورمخال تٍر، وِسدو
لُ بيا فُضن ،سوني نباِدِه ِمثْلَهناٍر، ِبِإسِن ِدينِرو بمع نع ،ِريانَ الثَّوفْيس ناٍض، عِعي ن .  

وحدثَنا يونس بن )  ح( حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، نا وهب بن جِريٍر، نا شعبة2487ُ
شهةُ، وبعا شن ،داوو دا أَبِبيٍب، ناٍس، أَنَّ حبِن عِن ابٍر، عيبِن جِعيِد بس نٍر، عأَِبي ِبش نع ،مي

اغِْسلُوه ِبماٍء وِسدٍر، وكَفِّنوه : �رجال وقَصته راِحلَته فَمات وهو محِرم، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
داوو دأِْسِه، قَالَ أَبر اِرجِن خيبا : ِفي ثَوثَندحا، ويلَبِة مامالِْقي موثُ يعبي ها، فَِإنِطيب وهِمسال تو

ابن أَِبي مسرةَ، نا سِعيد بن منصوٍر، نا هشيم، ِبِإسناِدِه، ِبمعناه ِمثْلَه، وحدثَنا الصغاِني، نا 
  . ملَبيا: ناِدِه، نحوه، ِبِإس...مسِلم، نا شعبةُ



com.wordpress.masgunku.www  
 

569 

 حدثَنا عمر بن شبةَ، نا غُندر، عن شعبةَ، عن أَِبي ِبشٍر، عن سِعيِد بِن جبيٍر، 2488
 أَنْ �ي فَأَمرهم النِب: عِن ابِن عباٍس، أَنَّ رجال وقَع عن راِحلَِتِه فَمات وهو محِرم، قَالَ

يغسلُوه ويكَفِّنوه، وال يِمسوه ِطيبا، وال يغطُّوا وجهه، فَِإنه يبعثُ يوم الِْقيامِة ملَبدا، حدثَنا 
ثِْل حِديِث نا وهب بن جِريٍر، عن شعبةَ، ِبِم: أَبو داود الْحراِني، ويحيى بن عياٍش، قَاال

  . ملَبدا: ِإبراِهيم بِن مرزوٍق
2489اججا حى، نيحي نب دمحا مثَندفَّانُ، قَاال)  ح( حا عن ،اِنيغا الصثَندحو : وا أَبن

اٍس، أَنبِن عِن ابٍر، عيبِن جِعيِد بس نٍر، عأَِبي ِبش نةَ، عانوع ِبيالن عوا مجرخ مه� 
اغِْسلُوه ِبماٍء وِسدٍر، : �محِرِمني، وأَنَّ رجال ِمنهم وقَصه بِعريه فَمات، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

وثُ يعبي هفَِإن ،هأْسوا ررمخال تا، وِطيب وهِمسال تِن، ويبِفي ثَو وهكَفِّنا، قَالَ ودلَبِة مامالِْقي م
ملَبيا، حدثَنا يِزيد بن ِسنان، نا ساِلم بن : ملَبدا، يعِني: أَخطَأَ أَبو عوانةَ، يعِني ِفي قَوِلِه: عفَّانُ

يبِن جِعيِد بس ناٍر، عِن ِدينِرو بمع نع ،اِمرا عن ،طَّاروٍح الْعِن نع ،اِبييِديِث الِْفرٍر، ِبِمثِْل ح
  . يوم الِْقيامِة ملَبيا: الثَّوِري، وقَالَ
 حدثَنا أَبو عمٍرو محمد بن عبِد اللَِّه السوِسي الْمقِْرئ ِبحلَب، نا محمد بن عبِد 2490

 اما ِهشن ،اِريصاٍس، قَالَاللَِّه اَألنبِن عِن ابٍر، عيبِن جِعيِد بس نطٍَر، عم نانَ، عسح نب :
 ِبيِبِه ِإلَى الن فَأُِتي ،هتقَصفَو ِرمحم وهاِحلَِتِه ور لٌ ِمنجقَطَ راٍء : ، فَقَالَ�سِبم اغِْسلُوه

مخال تِه، ويبِفي ثَو وهكَفِّنٍر، وِسدا، ويلَبِة مامالِْقي موثُ يعبي ها، فَِإنِطيب وهِمسال تو ،ههجوا ور
حدثَِني ِإبراِهيم بن طَهمانَ، عن مطٍَر، عن : حدثَِني أَِبي قَالَ: حدثَنا أَحمد بن حفٍْص، قَالَ
، ِمثْلَ ذَِلك، يعِني حِديثَ قَتادةَ، عن سِعيِد بِن جبيٍر، عِنابِن سِعيِد بِن جبيٍر، عِن ابِن عباٍس

: ِإنَّ رجال كَانَ علَى بِعِريِه وهو ِبِمنى، فَأَوقَصه، فَمات وهو محِرم، قَالَ: عباٍس، أَنه قَالَ
عن مطٍَر، عن جعفَِر بِن أَِبي وحِشيةَ، عن سِعيِد بِن حدثَِني ِإبراِهيم، : وحدثَِني أَِبي، قَالَ

اٍس، ِمثْلَ ذَِلكبِن عِن ابٍر، عيبج .  
 حدثَنا أَبو أُميةَ، نا عبيد اللَِّه بن موسى، أَنا ِإسراِئيلُ، عن منصوٍر، عن سِعيِد بِن 2491

 رجلٌ، فَوقَصته ناقَته وهو محِرم فَمات، فَقَالَ �كَانَ مع النِبي :  عباٍس، قَالَجبيٍر، عِن ابِن
  . اغِْسلُوه وال تقَربوه ِطيبا، وال تغطُّوا وجهه، فَِإنه يبعثُ يوم الِْقيامِة يلَبي: �نِبي اللَِّه 

حمد بن الْفَضِل الْعسقَالِني، نا آدم بن أَِبي ِإياس، نا شيبانُ، عن  حدثَنا أ2492َ
وحدثَنا موسى بن سقَيٍر، نا عبد اللَِّه بن الْجهِم، نا عمرو بن أَِبي قَيٍس، نا )  ح(منصوٍر
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ذُِكر : عتيبةَ، عن سِعيِد بِن جبيٍر، عِن ابِن عباٍس، قَالَعِن الْحكَِم بِن : منصور، قَاال جِميعا
كَفِّنوه ِفي ثَوبيِه، وال تغطُّوا : ، أَنَّ رجال وقَصته راِحلَته وهو محِرم، فَقَالَ�ِلرسوِل اللَِّه 

عن : يِهلُّ، ِكالهما قَاال:  يوم الِْقيامِة وهو يلَبي، أَو قَالَرأْسه، وال تمسوا لَه ِطيبا، فَِإنه يبعثُ
  . يبعثُ يوم الِْقيامِة محِرما يلَبي: منصوٍر، عِن الْحكَِم، وقَالَ موسى ِفي حِديِثِه

2493بأَِبي الز نٍر، عيهز ناِمٍر، عع نب دوى اَألسور  نٍر، قَالَ ابيبِن جِعيِد بس نِر، عي
 أَنْ يغسلُوه �، فَأَمرهم رسولُ اللَِّه �وقَصت رجال راِحلَته وهو مع رسوِل اللَِّه : عباٍس

  ِبماٍء وِسدٍر، وأَنْ يكِْشفُوا وجهه، فَِإنه يبعثُ وهو يِهلُّ 
2494دح  نع ،وبا أَيةَ، نلَيع نا ابٍد، نيشر نب داوا دِد، نمِد الصبع نب ِليا عثَن

رجٍل، وعمِرو بِن ِديناٍر، وجعفَِر بِن أَِبي وحِشيةَ، عن سِعيِد بِن جبيرٍ ، عِن ابِن عباٍس، أَنَّ 
 ِبعرفَةَ، فَصِرع عن راِحلَِتِه فَأَقْعصته، أَو قَالَ كَِلمةً نحو هذَا، �لنِبي رجال كَانَ واِقفًا مع ا

اغِْسلُوه ِبماٍء وِسدٍر، وال تحنطُوه، وكَفِّنوه ِفي ثَوبيِه، وال تخمروا : �فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
موثُ يعبي هفَِإن ،هأْسِة، قَالَراما:  الِْقيمهدقَالَ أَحو :رقَالَ اآلخي، ولَبي :رقَالَ اآلخا، ويلَبم :

نبئْت، عن سِعيِد بِن جبيٍر، وِفي حِديِث الثَّوِري، عن : ملَبدا، رواه ابن علَيةَ، عن أَيوب، قَالَ
:  تخمروا وجهه وال رأْسه، روى حماد بن زيٍد، عن عمٍرو، وأَيوبوال: عمِرو بِن ِديناٍر

وكفنوه يف ثوبيه وال حتنطوه وحديث عبيد اهللا، عن ِإسراِئيلَ، عن منصوٍر، عن سِعيِد بِن 
 الْحكَِم، عن سِعيٍد لَم يخرجوه، وهو جبيٍر، أَخرجه مسِلم، وغَيره، وحِديثُ منصوٍر، عِن

 وهِدي، وا ِعنضأَي هجرخي طٍَر لَماِديثُ مأَحِفيِه، و ا كُلِّمم ادِزي ،ِحيحص اَء اللَّهِدي ِإنْ شِعن
اَء اللَّهِإنْ ش ِحيحص .  

   
اِجِد الَِّتي كَانَ يسِض الْمعاِن بيب ابلَّى يف طريقه إىل مكة بعد بولُ اللَِّه صسا رلِّي ِفيهص

  خروجه من ذي احلليفة 
 حدثَنا ابن ناجية، نا سويد بن سِعيٍد، نا حفْص بن ميسرةَ، عن موسى بِن عقْبةَ، 2495

لُ ِبِذي طُوى حتى يصلِّي الصبح ِحني  كَانَ ينِز�عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه 
 علَى أَكَمٍة غَِليظٍَة لَيس ِفي الْمسِجِد الَِّذي بِني، ولَِكنه �يقْدم ِإلَى مكَّةَ، ويصلِّي رسولُ اللَِّه 

  . انتقَلَ ِمن ذَِلك علَى أَكَمٍة غَِليظٍَة خِشنٍة
ناجية، نا أَبو مسعوٍد الْخدِري، نا الْفُضيلُ بن سلَيمانَ، نا موسى بن  حدثَنا ابن 2496
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 نزلَ ِعند سرحاِت الطَِّريِق دونَ الْمِسيِل �أَخبرِني ناِفع، عِن ابِن عمر، أَنّ النِبي : عقْبةَ، قَالَ
الس ذَِلكا، وشره دٍم، الَِّذي ِعنهِة سغَلْو ِمن الطَِّريِق، قَِريب نيبو هنيا بشراِع هِبكُر لُ الِزقي

نلُهأَطْو ِهيالطَِّريِق، و ِمن نهبأَقْر ِهيٍة، وحرلِّي ِإلَى سصاللَِّه ي دبكَانَ ع .  
، نا موسى بن عقْبةَ، عن ناِفٍع، عِن ابِن  حدثَنا ابن ناجية، نا الْفُضيلُ بن سلَيمان2497َ

 كَانَ يصلِّي ِفي طَرِف تلْعٍة ِمن وراِء الْعرِج وأَنت ذَاِهب علَى رأِْس �عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه 
 قَبراِن أَو ثَالثَةٌ، علَى الْقُبوِر خمسِة أَمياٍل ِمن الْعرِج ِفي مسِجِد الْهضبِة، ِعند ذَِلك الْمسِجِد

رضم ِمن ِحجارٍة عن يِمِني الطَِّريِق ِعند سِلماٍت، ثُم انقَطَع علَى أَِبي مسعوٍد ِمن هنا شيٌء، 
يصلِّي الظُّهر ِفي هذَا كَانَ عبد اللَِّه يروح ِمن الْعرِج بعد ما تِميلُ الشمس ِبالْهاِجرِة، فَ

  . الْمكَاِن
   

 كان إذا قدم مكة بات بذي طوى، وال يدخل �باب ِذكِْر الْخبِر الْمبيِن أَنَّ رسولَ اللَِّه 
  مكة ليال، ويصلى الصبح بذي طوى 

2498نى بيحا ين ،ددسا من ،وِسيسِعيٍد الطَّرس نى بوسا مثَندا )  ح( الْقَطَّاِن حثَندحو
 ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نِد اللَِّه، عيبع نِعيٍد، عس نى بيحا يكٍْر، نأَِبي ب نب دمحا من ،فوسي

  .  بات ِبِذي طُوى حتى أَصبح، ثُم دخلَ مكَّةَ�أَنّ رسولَ اللَِّه 
2499ونا يثَندوِل اللَِّه  حسِة رِدينِبم ،ِحيمالْج ٍس، �سيى أُوأَب ناِعيلُ بما ِإسن ،

حدثَِني أَِخي، عن سلَيمانَ بِن ِبالٍل، عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، عن ناِفعٍ ، عِن ابِن عمر، : قَالَ
وى حتى يدخلَ مكَّةَ بعد أَنْ يصلِّي الصبح، رواه عبد  كَانَ يِبيت ِبِذي طُ�أَنَّ رسولَ اللَِّه 

رمِن عِد اللَِّه بيبع نانَ، عسِن حاِم بِهش نلَى، عاَألع .  
نا سلَيمانُ بن حرٍب، نا :  وحدثَنا ِإسماِعيلُ الْقَاِضي، ويوسف الْقَاِضي، قَاال2500

ِإذَا حا، وِبه اتى بى ذَا طُوكَانَ ِإذَا أَت رمِن عِن اباِفٍع، عن نع ،وبأَي نٍد، عيز نب ادم
  . أَصبح اغْتسلَ، ثُم يأِْتي الْبيت وقَد طَلَعِت الشمس، فَيطُوف ِبِه ويصلِّي ركْعتيِن

2501أَنَّ الن ربأَخو  ِبي�حبى أَصتا حِبه اتى بى ذَا طُوا أَتلَم  .  
نا روح بن عبادةَ، نا شعبةُ، عن أَيوب، عن :  حدثَنا الصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَاال2502

 ِبالْحج، فَقَِدم َألربٍع مضين ِمن �سولُ اللَِّه أَهلَّ ر: أَِبي الْعاِليِة الْبراِء، عِن ابِن عباٍس، أَنه قَالَ
من شاَء أَنْ يجعلَها عمرةً فَلْيجعلْها، حدثَِني : ِذي الِْحجِة، فَصلَّى الصبح ِبالْبطْحاِء، ثُم قَالَ
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ثَِني أَِبي، عن شعبةَ، ِبِمثِْلِه، حدثَنا محمد بن حد: محمد بن اللَّيِث الْمروِزي، نا عبدانُ، قَالَ
عِلي بِن داود، نا سلَيمانُ أَبو داود الْمبارِكي، وكَانَ ِمن أَصحاِب الْحِديِث، نا أَبو ِشهاٍب، 

  . فَذَكَر ِمثْلَه...  نِهلُّ ِبالْحج�ِل اللَِّه خرجنا مع رسو: عن شعبةَ، عن أَيوب، ِبِإسناِدِه
2503وبا أَين ،بيها واِن، نمعو النا أَبن ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَندا )  ح( حثَندحو

ي الْعاِليِة الْبراِء، عِن ابِن حمدانُ بن عِلي، نا معلَّى بن أَسٍد، نا وهيب، عن أَيوب، عن أَِب
 وأَصحابه َألربِع لَياٍل خلَونَ ِمن الْعشِر وهم يلَبونَ ِبالْحج، فَأَمرهم �قَِدم النِبي : عباٍس، قَالَ
  .  أَنْ يجعلُوها عمرةً�رسولُ اللَِّه 
ي الرِبيِع، أَنا عبد الرزاِق، عن معمٍر، عن أَيوب، عن أَِبي  حدثَنا الْحسن بن أَِب2504

 صلَّى ِبِذي طُوى الصبح، وقَِدم َألربٍع مضين ِمن �الْعاِليِة، عِن ابِن عباٍس، أَنّ رسولَ اللَِّه 
  .  حجتهم عمرةً ِإال من كَانَ معه هديِذي الِْحجِة، فَأَمر أَصحابه أَنْ يحولُوا

   
 كان إذا بلغ احلرم والعرش قطع التلبية حىت �باب ِذكِْر الْخبِر الْمبيِن أَنَّ رسولَ اللَِّه 

يدخل مكة، وأنه كان يصلي الغداة مث يغتسل مث يدخل مكة، وبيان اخلرب املبني أنه صلى اهللا 
ل شيء بدأ به حني قدم مكة توضأ مث طاف بالبيت، وأنه كان يليب حىت يرمي عليه وسلم أو

  اجلمرة بعد ما خيرج من مكة 
2505 نع ،وبأَي نٍد، عيز نب ادما حٍب، نرح نانُ بملَيا سالْقَاِضي، ن فوسا يثَندح 

وى بات ِبها، فَِإذَا أَصبح اغْتسلَ ثُم أَتى الْبيت وقَد ناِفٍع، أَنَّ ابن عمر كَانَ ِإذَا أَتى ذَا طُ
  . طَلَعِت الشمس فَيطُوف ِبِه وقَد طَلَعِت الشمس، فَيطُوف ِبِه ويصلِّي ركْعتيِن

2506 ِبيأَنَّ الن ربأَخو �ى أَصتا حِبه اتى بى ذَا طُوا أَتلَم حب .  
 حدثَنا يوسف الْقَاِضي، نا محمد بن أَِبي بكٍْر، نا يحيى بن سِعيٍد، عن عبيِد اللَِّه 2507

 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نع ،رمِن علَ �بخد ثُم ،حبلَّى الصى صتى حِبِذي طُو اتب 
  . انَ عبد اللَِّه يفْعلُ ذَِلكمكَّةَ، وكَ
2508 ِبيأَنَّ النِة � والثَِّني ِمن جرخياِء، وطْحا الَِّتي ِبالْبلْيِة الْعالثَِّني كَّةَ ِمنلُ مخدكَانَ ي 

  . السفْلَى
رو بن الْحاِرِث، عن أَِبي اَألسوِد أَخبرِني عم:  حدثَنا أَبو عبيِد اللَِّه، نا عمي، قَال2509َ

، فَأَخبرتِني عاِئشةُ، أَنه أَولُ �قَد حج رسولُ اللَِّه : محمِد بِن عبِد الرحمِن، عن عروةَ، قَالَ
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   .شيٍء بدأَ ِبِه ِحني قَِدم مكَّةَ أَنه توضأَ ثُم طَاف ِبالْبيِت
:  حدثَنا عباس الدوِري، نا هارونُ بن معروٍف، نا عبد اللَِّه بن وهٍب، قَال2510َ

أَخبرِني أَبو : حدثَِني عمي، قَالَ: وحدثَنا ابن أَِخي ابِن وهٍب، قَالَ)  ح(أَخبرِني أَبو صخٍر
ِن قُسب ِزيدي نٍر، عخٍج، قَالَصيرِن جِد بيبع نٍط، عي : نيب رمِن عِد اللَِّه ببع عم تججح

ةً، فَقُلْترةَ مرشا عتٍة ِثنرمعو جا : حاٍل مِخص عبأَر كِمن تأَير ِن، لَقَدمحِد الربا عا أَبي
رأَيتك : وماذَا يا ابن جريٍج؟ قَالَ: قَالَ!  غَيرك �ِب رسوِل اللَِّه رأَيتهن ِمن أَحٍد ِمن أَصحا

 ِمن سما تم ِت كَانَ أَكْثَريِبالْب ِإذَا طُفْت كتأَيرةَ، ولِْبيالت تقَطَع شرالْع لْتخفَد لَلْتِإذَا أَه
و ،اِنيمالْي كْنكَاِن الراَألر ريغت كتأَيرِر، وعالش لُوقحم وهو تبِذي الستحت كتأَير

، فَلَما دخلَ الْعرش قَطَع �صدقْت يا ابن جريٍج خرجت مع رسوِل اللَِّه : ِبالصفْرِة، فَقَالَ
و ،وتى أَمتِتي حلِْبيالُ تزةَ فَال تلِْبيكَاِن التاَألر ِمن سما يم فَكَانَ أَكْثَر تيالْب هعم طُفْت

 هِيريغذَا تهِذيِه، وتالُ أَحال أَزٍج ويرج نا ابي هذَا ِحذَاؤها، ودأَب هسالُ أَمفَال أَز اِنيمالْي كْنالر
أَب هرالُ أُغَيٍج فَال أَزيرج نا ابةَيانوو عا، قَالَ أَبِعيٍد : دِة سِلِقص اِلفخالِل مةُ اِإلهِقص

ِريقْبالْم .  
نا أَبو عاِصٍم، عِن ابِن :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، وعباس، والصاغَاِني، قَالُوا2511
 لَم �خبرِني ابن عباٍس، أَنَّ الْفَضلَ أَخبره، أَنّ النِبي وأَ: أَخبرِني عطَاٌء، قَالَ: جريٍج، قَالَ

  . يزلْ يلَبي حتى رمى الْجمرةَ 
:  حدثَِني عمار بن رجاٍء، نا محمد بن بكٍْر الْبرساِني، أَنا ابن جريٍج، قَال2512َ

:  أَردف الْفَضلَ بن عباٍس، قَالَ عطَاٌء�أَخبرِني ابن عباٍس، أَنّ النِبي : الَأَخبرِني عطَاٌء، قَ
 ِبيأَنَّ الن ،هربلَ أَخاٍس، أَنَّ الْفَضبع نِني ابربِة�فَأَخقَبةَ الْعرمى جمى رتي حلَبلْ يزي لَم  .  

: ر بن رجاٍء، نا محمد بن بكٍْر الْبرساِني، أَنا ابن جريٍج، قَالَ حدثَِني عما2513
:  أَردف الْفَضلَ بن عباٍس، قَالَ عطَاٌء�أَخبرِني ابن عباٍس، أَنّ النِبي : أَخبرِني عطَاٌء، قَالَ

 لَم يزلْ يلَبي حتى رمى جمرةَ الْعقَبِة، � أَخبره، أَنَّ النِبي فَأَخبرِني ابن عباٍس، أَنَّ الْفَضلَ
  . رواه ِعيسى بن يونس، عِنابِن جريٍج

   
 ِبيلَ النخد هاِن الطَِّريِق الَِّذي ِمنيب ابمكة والطريق الذي منه خرج، �ب   

  ام لعلّة حتدثوالرخصة يف دخول مكة بغري إحر
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أَخبرِني عمرو بن :  حدثَنا ِعيسى بن أَحمد الْعسقَالِني، نا ابن وهٍب، قَال2514َ
 دخلَ عام الْفَتِح ِمن �الْحاِرِث، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 

لَى ما أَعِزِلِهكَدنا ِإلَى مهبأَقْر تكَانا، وكَد لُ ِمنخدا يم ةُ أَكْثَروركَانَ عكَّةَ، و .  
 حدثَنا عمار، نا الْحميِدي، نا سفْيانُ، نا ِهشام بن عروةَ، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ، 2515
 ِبيأَنّ الن�لَى مأَع لَ ِمنخا دفَِلهأَس ِمن جرخكَّةَ، و .  

2516 ِبياِدِه، أَنّ الننانُ، ِبِإسفْيا سى، نثَنو الْما أَبن ،ِزيجالس داوو دا أَبثَندكَانَ � ح 
  . ِإذَا دخلَ مكَّةَ ِمن أَعالها، وخرج ِمن أَسفَِلها

 عثْمانُ بن أَِبي شيبةَ، نا أَبو أُسامةَ، عن ِهشاٍم، ِبهذَا  حدثَنا أَبو داود، نا2517
 ِمن كَدا ِمن أَعلَى مكَّةَ، ودخلَ ِفي الْعمرِة ِمن �عام الْفَتِح دخلَ النِبي : الْحِديِث، وقَالَ

  . كَداَء
2518و ،وِنيميِن الْمسو الْحا أَبثَندقَاال ح ،ارمع : ناللَِّه ب ديبا عٍد، نيبع نب دمحا من

 كَانَ يدخلُ مكَّةَ ِمن ثَِنيِة الْعلْيا، ويخرج ِمن �عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه 
جالس داوو دا أَبثَندفْلَى، حِة السثَِني ،اِلكا من ،نعا من ،ِكيمرفٍَر الْبعج ناللَِّه ب دبا عن ،ِزي
 ِبيِن النع ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نع�ِبِمثِْل ذَِلك ، .  

للَِّه بن  حدثَنا ِإبراِهيم بن محمِد بِن أَِبي الْجِحيِم، نا هارونُ بن موسى، نا عبد ا2519
 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نِد اللَِّه، عيبع ناِرِث، عكَّةَ، �الْحلَى مأَع لُ ِمنخدكَانَ ي 

  . ويخرج ِمن أَسفَِلها
2520هرباِلكًا أَخٍب، أَنَّ مهو نا ابلَى، أَنِد اَألعبع نب سونا يثَندو )  ح( حا أَبثَندحو

 ِبيٍس، أَنّ النأَن ناٍب، عِن ِشهِن ابع ،اِلكا من ،رمع نب را ِبشةَ، نيأُم� امكَّةَ علَ مخد 
طٍَل متعلِّق يا رسولَ اللَِّه، ابن خ: الْفَتِح وعلَى رأِْسِه الِْمغفَر، فَلَما نزعه جاَءه رجلٌ، فَقَالَ

  .  يومِئٍذ محِرما�ولَم يكُن رسولُ اللَِّه : اقْتلُوه، قَالَ ماِلك: ِبأَستاِر الْكَعبِة، فَقَالَ
2521ِلٍم، عسم نب ِليدا الْوثَندح ،اِنيردكَنوٍن اِإلسميِن مِد اللَِّه ببع نب دمحا مثَندح  ن

 ِبيلَ النخٍس، دأَن ناٍب، عِن ِشهِن ابٍس، عِن أَناِلِك بم�فَرأِْسِه الِْمغلَى رعكَّةَ وِح مفَت موي  .  
 حدثَنا موسى بن ِعيسى بِن الْمنِذِر الِْحمِصي ِإمام مسِجِد، نا محمد بن مصفى، 2522
 دمحا مٍج، قَالَنيرِن جِن ابٍب، عرح نب : هٍس أَنأَن نع ،ِريهِن الزٍس، عأَن نب اِلكا من

  .  وعلَى رأِْسِه الِْمغفَر زمن الْفَتِح�حدثَه، أَنه رأَى رسولَ اللَِّه 
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حدثَنا ماِلك بن أَنٍس، : سفْيانُ، قَالَ حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ، نا الْحميِدي، نا 2523
 ِبياِدِه، أَنّ الننِبِإس�فَرأِْسِه الِْمغلَى رعكَّةَ ولَ مخد  .  
نا :  حدثَنا يعقُوب بن سفْيانَ، ومحمد بن النعماِن بِن بِشٍري الْمقِْدِسي، قَاال2524
اِعيلُ بمٍس، قَالَِإسيأَِبي أُو ا أَِبي قَالَ: ناِلٍك : نم نب سِلٍم، أَنَّ أَنسم نب دمحِني مربأَخ

 عام الْفَتِح دخلَ مكَّةَ وعلَى رأِْسِه الِْمغفَر، فَلَما نزعه عن �أَخبره، أَنه رأَى رسولَ اللَِّه 
يا رسولَ اللَِّه، هذَا ابن خطٍَل متعلِّق ِبأَستاِر الْكَعبِة، فَقَالَ رسولُ اللَِّه : ، فَقَالَرأِْسِه أَتاه رجلٌ

� :لُوهاقْت .  
 حدثَنا أَحمد بن موسى أَبو جعفٍَر الْعدلُ، نا ِإسماِعيلُ بن أَبانَ، نا أَبو أُويٍس، 2525
  . ي، عن أَنٍس، أَنّ النِبي دخلَ مكَّةَ ِحني افْتتحها وعلَى رأِْسِه ِمغفَر ِمن حِديٍدعِن الزهِر
 حدثَنا ِإبراِهيم بن أَِبي داود اَألسِدي، نا ِإبراِهيم بن يحيى بِن هاِنٍئ 2526
ِزيجح(الس  (ب دمحا مثَندحو ،ِزيجاِنٍئ السِن هى بيحي نب اِهيمرا ِإبن ،لَِمياِعيلَ السمِإس ن

حدثَِني محمد بن عبِد اللَِّه بِن ِشهاٍب، عن : حدثَِني أَِبي، عن محمِد بِن ِإسحاق، قَالَ: قَالَ
  .  دخلَ مكَّةَ وعلَى رأِْسِه الِْمغفَر �ي عمِه، عِن أَنِس بِن ماِلٍك، أَنّ النِب

   
  باب بياِن ِإباحِة الركُوِب ِللْناِذِر ِبالْمشِي 

  ِإلَى بيِت اللَِّه تبارك وتعالَى 
حدثَِني : مِر، قَالَ حدثَنا أَبو يوسف الْفَاِرِسي، نا أَبو زيٍد عبد الرحمِن بن أَِبي الِْغ2527

 نِر، عيأَِبي الْخ نِبيٍب، عِن أَِبي حب ِزيدي ناٍش، عيِن عِد اللَِّه ببع نالَةَ، عفَض نلُ بفَضالْم
تِني أَنْ أَستفِْتي لَها نذَرت أُخِتي أَنْ تمِشي ِإلَى بيِت اللَِّه حاِفيةً، فَأَمر: عقْبةَ بِن عاِمٍر، أَنه قَالَ

  . ِلتمِشي ولْتركَب:  فَاستفْتيته، فَقَالَ�رسولَ اللَِّه 
أَخبرِني :  حدثَنا يوسف بن سِعيٍد الِْمصيِصي، نا حجاج، عِن ابِن جريٍج، قَال2528َ

أَِبي حِبيٍب أَخبره، أَنَّ أَبا الْخيِر حدثَه، عن عقْبةَ بِن عاِمٍر سِعيد بن أَِبي أَيوب، عن يِزيد بِن 
، �نذَرت أُخِتي أَنْ تمِشي ِإلَى بيِت اللَِّه، فَأَمرتِني أَنْ أَستفِْتي لَها النِبي : الْجهِني، أَنه قَالَ
 ِبيالن تيفْتتقَالَ: ، فَقَالَ�فَاس ،كَبرلْتِشي وما : ِلتثَندحةَ، وقْبع فَاِرقِر ال ييو الْخكَانَ أَبو

اِنيغاٍج، ِبِمثِْلِه، قَالَ الصجح نٍد، عيبو عا أَبن ،اِنيغأَِبي : الص نب ِعيدِني سعي ،ِحيحالص وه
 ،ِريبا الدثَندح ،وبٍج، قَالَأَييرِن جِن اباِق، عزِد الربع نع : وبأَِبي أَي نب ِعيدِني سربأَخ
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أَخبرِني يحيى بن : ِبِإسناِدِه، ذَكَر ِمثْلَه، وحدثَنا الصغاِني، أَنا روح، أَنا ابن جريٍج، قَالَ
 نع ،حوكَذَا قَالَ ر ،وبأَيهربِبيٍب أَخِن أَِبي حب ِزيداًء...يوِبِمثِْلِه س هفَذَكَر ، .  

   
باب ِذكِْر الْخبِر الْموِجِب قَضاَء النذِْر ِبالْحج عِن الناِذِر ِإذَا مات ومل يفي به، أوصى 

 يقضي عنه بذلك أم ال، والدليل على أن احلج الواجب من مجيع املال، أمر به امليت أم ال،
  وليه

)  ح( حدثَنا محمد بن ِإسحاق الصغاِني، أَنا الْحسن بن موسى، وأَبو النضِر2529
وحدثَنا أَبو أُميةَ، نا اَألسود بن عاِمٍر، )  ح(وحدثَنا أَبو داود الْحراِني، نا وهب بن جِريٍر

جعفَر بن ِإياس : نا شعبةُ، قَالَ: وحدثَنا يونس بن حِبيٍب، نا أَبو داود، قَالُوا)  ح(بو النضِروأَ
، �أَنَّ رجال أَتى رسولَ اللَِّه : سِمعت سِعيد بن جبيٍر يحدثُ، عِن ابِن عباٍس: أَخبرِني، قَالَ

: لَو كَانَ علَيها دين أَكُنت قَاِضيه؟ قَالَ: نَّ أُخِتي نذَرت أَنْ تحج وِإنها ماتت، قَالَِإ: فَقَالَ
فَاقْضوا اللَّه، فَهو أَحق ِبالْوفَاِء، واللَّفْظُ ِللصغاِني، ومسِلم لَم يخرج هذَا الْحِديثَ : نعم، قَالَ
  . تاِبِه الصِحيِح، وأَخرجه غَيره، ولَعلَّ الْحِديثَ الصِحيح ِإنما هو حِديثٌِفي ِك

حدثَِني سلَيمانُ اَألعمش، عن مسِلٍم الْبِطِني، :  حدثَناه الزعفَراِني، نا عبيدةُ، قَال2530َ
ِن ابٍر، عيبِن جِعيِد بس ناٍس، قَالَعبِن ع : ِبيى النلٌ، فَقَالَ�أَتجر  : موِتي صلَى أُخِإنَّ ع
: أَرأَيت لَو كَانَ علَى أُخِتك دين أَكُنت تقِْضيِه عنها؟ قَالَ: �شهٍر، فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 

  . فَدين اللَِّه أَحق أَنْ تقِْضيه: نعم، قَالَ
نا زكَِريا بن :  وكَذَِلك نا سِعيد بن مسعوٍد، ومحمد بن معاٍذ الْمروِزياِن، قَاال2531
نا الْحكَم بن عتيبةَ، : نا عبيد اللَِّه بن عمٍرو الرقِّي، عن زيِد بِن أَِبي أُنيسةَ، قَالَ: عِدي، قَالَ

اٍس، قَالَعبِن عِن ابٍر، عيبِن جِعيِد بس وِل اللَِّه : نسأَةٌ ِإلَى رراَءِت امج�ولَ : ، فَقَالَتسا ري
أَكُنِت قَاِضيةً دينا لَو كَانَ علَى : اللَِّه، ِإنَّ أُمي ماتت وعلَيها صوم نذٍَر، أَفَأَصوم عنها؟ فَقَالَ

أُمقَالَ: ِك؟ قَالَت ،معٍر : نيبِن جِعيِد بس نكَِم، عِن الْحع ،شماَألع اهورا، وهنوِمي عفَص
  . ِبنحِو هذَا، وهذَيِن محدثَيِن

   
 حيضها، ول باب بياِن ِإسقَاِط الْهدِي عن الْمرأَِة الَِّتي تعتِمر ثُم تِحيض يفِْسد عمرا

  باحلج مث تعتمر بعد، والدليل على إسقاط اهلدى عن املتمتع الذي يفسد عمرته ويهل باحلج
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2532ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عورع نع ،ِريهاٍب الزِن ِشهِن ابٍد، ععس نب اِهيمرى ِإبور  :
  . وداِع ِبعمرٍة، وكُنت ِممن تمتع ولَم يهِد الْهدي ِفي حجِة الْ�أَهلَلْت مع رسوِل اللَِّه 

نا جعفَر بن عوٍن، نا :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، ومحمد بن عبِد الْوهاِب، قَاال2533
ةَ، قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورع نب امولُ : ِهشسِة، فَقَالَ رِلِهالِل ِذي الِْحج اِفنيوا منجرخ

من أَحب ِمنكُم أَنْ يِهلَّ ِبعمرٍة فَلْيِهلَّ، ومن أَحب أَنْ يِهلَّ ِبحجٍة فَلْيِهلَّ، فَلَوال أَني : �اللَِّه 
هلَّ ِبعمرٍة، وِمنهم من أَهلَّ ِبحجٍة، وكُنت أَنا ِممن أَهديت َألهلَلْت ِبعمرٍة فَكَانَ ِمنهم من أَ

، �أَهلَّ ِبعمرٍة، فَقَِدمت مكَّةَ وأَنا حاِئض، فَأَدركَِني يوم عرفَةَ، فَذَكَرت ذَِلك ِلرسوِل اللَِّه 
تِشِطي وأَِهلِّي ِبحج، فَفَعلَت حتى ِإذَا صدرت، دِعي عمرتِك، وانقُِضي رأْسِك، وام: فَقَالَ

 ِمن لَّتأَها، وفَهدِة، فَأَربصلَةَ الْحكٍْر لَيأَِبي ب نِن بمحالر دبا عهعلَ مسا أَرهجح ى اللَّهقَضو
  . ن ِفي ذَِلك هدي وال ِصيام وال صدقَةٌالتنِعيِم ِبعمرٍة، فَقَضى اللَّه حجها، ولَم يكُ

   
باب ِذكِْر الْخبِر الْمبيِن أَنَّ عاِئشةَ رِضي اللَّه عنها أَهلَّت ِبعمرٍة مع النيب صلى اهللا عليه 
وسلم يف حجة الوداع، والدليل على أن من أهل بعمرة فأفسدها حل مث أهل باحلج يوم 

 فإذا فرغ من قضاء نسكه وخرج ِمن ِمىن مال إىل ناحية التنعيم قبل أن يقدم مكة التروية،
وقبل طواف اإلفاضة، فيحرم منها بعمرة مث يطوف حبجته وعمرته طوافًا واحدا، وبيان اخلرب 
املوجب على املعتمر إذا أهل بعمرة وحدها ومعه اهلَدي أن يضم إىل عمرته حجا مث ال حيل 

 بعد ما يرجع من مىن طوافا واحدا، وأن املعتمر يطوف طوافا فإذا رجع من وال يطوف إال
  مىن يطوف حبجة طوافا

أَخبرِني :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى الصدِفي، أَنا أَشهب بن عبِد الْعِزيِز، قَال2534َ
ورع نب امِهشاٍب، وِشه نأَنَّ اب ،اِلكمةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عورع نع ،اهربةَ أَخ : عا منجرخ

 ِبيولُ اللَِّه �النسقَالَ ر ٍة، ثُمرما ِبعلَلْناِع، فَأَهدِة الْوجِللْ : � ِفي حهفَلْي يده هعكَانَ م نم
فَقَِدمت مكَّةَ وأَنا حاِئض ولَم :  يِحلَّ ِمنهما جِميعا قَالَتِبالْحج مع الْعمرِة، ثُم ال يِحلَّ حتى

انقُِضي : ، فَقَالَ�أَطُف ِبالْبيِت، وال بين الصفَا والْمروِة، فَشكَوت ذَِلك ِإلَى رسوِل اللَِّه 
مِعي الْعدو جأَِهلِّي ِبالْحِشِطي، وتامِك، وأْسرةَ قَالَتلَِني : رسأَر جا الْحنيا قَضفَلَم ،لْتفَفَع

هذَا مكَانُ :  مع عبِد الرحمِن بِن أَِبي بكٍْر ِإلَى التنِعيِم فَاعتمرت، فَقَالَ�رسولُ اللَِّه 
صفَا والْمروِة ثُم حلُّوا، ثُم طَافُوا طَوافًا آخر عمرِتِك، فَطَاف الَِّذين أَهلُّوا ِبالْعمرِة ِبالْبيِت وِبال
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بعد أَنْ رجعوا ِمن حجِهم، وأَما الَِّذين كَانوا جمعوا الْحج والْعمرةَ، فَِإنما طَافُوا طَوافًا 
و ِإسأَبو ،اِنيتِجسالس داوو دا أَبثَندا، حاِحدقَاالو ،ِمِذيراِعيلَ التاِلٍك، : مم نع ،ِبينا الْقَعن

ا، قَالَتهنع اللَّه ِضيةَ راِئشع نةَ، عورع ناٍب، عِن ِشهِن ابع : ِبيالن عا منجرخ�... ،
ك، عِن ابِن ِشهاٍب، عن عروةَ، عن فَذَكَر ِمثْلَه، حدثَنا يونس، أَنا ابن وهٍب، أَخبرِني ماِل

ا، قَالَتهنع اللَّه ِضيةَ راِئشع : ِبيالن عا منجرا �خأَنكَّةَ وم تٍة، فَقَِدمرمِبع لَلْتفَأَه ،
اِئضِبِمثِْلِه ِبطُوِلِه ... ح فَذَكَر .  

بِن شعيِب بِن اللَّيِث، عن أَِبيِه، عن جدِه، عن  روى مسِلم، عن عبِد الْمِلِك 2535
ا قَالَتهةَ، أَناِئشع نةَ، عورع ناٍب، عِن ِشهِن ابٍل، عقَيع : ِبيالن عا منجرةَ �خجح 

 أَحرم ِبعمرٍة ولَم يهِد فَلْيحِللْ، من: �فَقَالَ رسولُ اللَِّه : الْوداِع، فَذَكَر الْحِديثَ، وقَالَ ِفيِه
هيده رحنى يتِحلَّ حى فَال يدأَهٍة ورمِبع مرأَح نمو.  

 حدثَنا عبد اللَِّه بن أَحمد بِن أَِبي مسرةَ، نا خالد بن يحيى، نا ِإبراِهيم بن ناِفٍع، 2536
ِن ابفَةَ، فَقَالَ عرِبع ترطَهفَت ِرفِبس تاضا حهةَ، أَناِئشع ناِهٍد، عجم نِجيٍح، عِن أَِبي ن
 ِبيِتِك: �النرمعِك وجِة ِفي حورالْمفَا والص نيب اِحدو افطَو ِزيكجي .  

2537اِعيلَ الصمِإس نب دمحا مثَندح  نب بيها وِلٍم، نسم نفَّانُ با عكَّةَ، ناِئغُ ِبم
 طُفت لَمو تٍة، فَقَِدمرمِبع لَّتا أَههةَ، أَناِئشع نأَِبيِه، ع نٍس، عطَاو ناللَِّه ب دبا عاِلٍد، نخ

 يوم �د أَهلَّت ِبالْحج، فَقَالَ لَها النِبي ِبالْبيِت حتى حاضت، فَنسكَِت الْمناِسك كُلَّها وقَ
فَبعثَ ِبها مع عبِد الرحمِن ِإلَى التنِعيِم : يسعِك طَوافُِك ِلحجِك وعمرِتِك، قَالَت: النفِْر

جالْح دعب ترمتفَاع .  
بو داود، نا قُرةُ، عن عبِد الْحِميِد بِن جبيٍر، عن  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، نا أ2538َ

ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عبيِت شةَ ِبنِفيٍك : صسِبن ِجعأَرِن وكَيسِبن اسالن ِجعرولَ اللَِّه، يسا ري
اِحٍد؟ قَالَتكٍْر: وأَِبي ب نِن بمحالر دبع رفَأَم لَلْتِعيِم فَأَهنا ِإلَى التنيى أَتتح لْفَهفَِني خدفَأَر ،

 ِبيلَى النع تقَِدم ٍة، ثُمرمِبع�فِْر، قُلْتلَةَ النلَي ذَِلكو ،حربي اِء لَمطْحِبالْب وهو ِليِلي ا :  ِمني
  . ادخِلي الِْحجر، فَِإنه ِمن الْبيِت: الَرسولَ اللَِّه، أَال أَدخلُ الْبيت؟ قَ

نا ِإسماِعيلُ بن : حدثَنا أَِبي قَالَ:  حدثَنا عبد اللَِّه بن أَحمد بِن حنبٍل، قَال2539َ
جب؟ حدثَِني الْقَاِسم، عن أَال تع: قَالَ ِلي: نا أَيوب، عِن ابِن أَِبي ملَيكَةَ، قَالَ: ِإبراِهيم، قَالَ

ا قَالَتهةَ، أَناِئشع : ِبيالن عِني معت ،جِبالْح لَلْتأَه�ا قَالَتها، أَنهنةُ عورثَِني عدحو ، :
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  . أَهلَلْت ِبعمرٍة، أَال تعجب؟
2540ِزيوروٍد الْمعسم نب ِعيدا سثَندا  حاِلٍد، نخ نب بيها وِلٍم، نسم نفَّانُ با عن ،

أَال تعجب؟ حدثَِني الْقَاِسم، عن عاِئشةَ، : قَالَ: أَيوب السخِتياِني، عِن ابِن أَِبي ملَيكَةَ، قَالَ
  !. أَهلَلْت ِبعمرٍة :  وِهي خالَته، أَنها قَالَتوِهي عمته، أَنها أَهلَّت ِبالْحج، وحدثَِني عروةُ

 حدثَنا الْحسن بن مكْرٍم، نا ِإسماِعيلُ بن مكْرٍم، نا ِإسماِعيلُ بن الْمنِذِر أَبو 2541
:  شيبةَ، عن صِفيةَ ابنِة شيبةَ، قَالَتالْمنِذِر، نا قُرةُ بن خاِلٍد، عن عبِد الْحِميِد بِن جبيِر بِن

ةُ، قَالَتاِئشع ِمِننيؤالْم ا أُمنثَتدح :ٍك : قُلْتسِبن ِجعأَرِن وكَيسِبن اسالن ِجعرولَ اللَِّه، أَيسا ري
خرج ِبي ِإلَى التنِعيِم، فَأَردفَِني علَى جمِلِه فَأَمر عبد الرحمِن بن أَِبي بكٍْر فَ: قَالَت! واِحٍد؟ 

ِفي لَيلٍَة شِديدِة الْحر، فَكُنت أَحِسر ِخماِري عن عنِقي، فَانتهينا ِإلَى التنِعيِم، فَأَهلَلْت ِمنها 
يا : الْبطْحاِء لَم يبرح وذَِلك لَيلَةَ النفِْر، قُلْت لَيلَِتي وهو ِب�ِبعمرٍة، فَقَِدمت علَى رسوِل اللَِّه 
  . ادخِلي الِْحجر فَِإنه ِمن الْبيِت: رسولَ اللَِّه، أَال أَدخلُ الْبيت؟ قَالَ

   
باب ذكر اخلرب املبيح للمحرم الرجوع إيل يف اإلهالل إن شاء أحرم باحلج، وإن شاء 

الدليل على أن اإلختيار منهما ما اختاره املهل به حجا كان أو عمرة، وعلى أحرم بعمرة، و
  أن عائشة رضي اهللا عنها قضت عمرا من حنو املوضع الذي حاضت به

:  حدثَنا عبد الصمِد بن الْفَضِل، نا مكِّي بن ِإبراِهيم، عِن ابِن جريٍج، قَال2542َ
ِني ِهشربةَأَخورع نب ٍد، قَالَ)  ح(اميمو حا أَبثَندحٍج: ويرج نقَالَ اب ،اججا حثَِني : ندحو

ا قَالَتهةَ، أَناِئشع نةَ، عورع نةَ، عورع نب امولُ اللَِّه : ِهشسا رنراَء : ، فَقَالَ�أَمش نم
نمو ،جِهلَّ ِبحفَلْيٍة قَالَترمِهلَّ ِبعاَء فَلْيلَ :  شخفَد ،تا فَِحضنٍة، فَقَِدمرملَّ ِبعأَه نِمم تفَكُن

 ِبيالن لَيع� ِرمأُحِتي، ورمع عأَدِشطَ، وتأَمأِْسي، ور فُضِني أَنْ أَنرفَأَم ،لَه ذَِلك تفَذَكَر ،
ا كَانت لَيلَةُ الْحصبِة وِهي لَيلَةُ النفِْر، أَرسلَ ِإلَى عبِد الرحمِن فَأَردفَها، ِبالْحج، حتى ِإذَ

فَأَعمرها ِمن التنِعيِم، حدثَنا أَبو داود السجِزي، نا سلَيمانُ بن حرٍب، نا حماد بن زيٍد، قَالَ 
داوو دأَب :ةَ، وورِن عاِم بِهش نةَ، علَمس نب ادمحو ،بيها واِعيلَ، نمِإس نى بوسا مثَندح

فَأَهلَّت ِبعمرٍة مكَانَ عمرِتها، فَطَافَت ِبالْبيِت، : عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ، ِبنحِوِه، زاد موسى
ولَم يكُن ِفي شيٍء ِمن ذَِلك هدي، زاد : رتها وحجتها، قَالَ ِهشامفَقَضى اللَّه عم: قَالَ

  . فَلَما كَانَ لَيلَةُ الْبطْحاِء طَهرت عاِئشةُ: موسى ِفي حِديِث حماٍد
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 حجةً ِإِن اضطر إىل ذلك فلم يقدر باب الدِليِل علَى اِإلباحِة ِللْمعتِمِر أَنْ يضم ِإلَى عمرِتِه

على أن حيل من عمرته، وعلى أن عائشة رضي اهللا عنها مل جيب عليها قضاء عمرا اليت مل 
حتل منها عمرة جائزة وكذلك املفسد عمرته وأهل حلجة، وعلى أن عائشة طافت بعمرا 

  وحجها، مث خرجت إىل التنعيم 
وحدثَنا الرِبيع، )  ح(أَخبرِني اللَّيثُ بن سعٍد: بن وهٍب، قَالَ أَخبرنا يونس، أَنا ا2543

 لَتةَ أَقْباِئشِد اللَّه، أَنَّ عبِن عاِبِر بج نع ،هربِر أَخيبا الزثُ، أَنَّ أَبا اللَّيِث، ناللَّي نب بيعا شن
:  فَوجدها تبِكي، فَقَالَ�ا كَانت ِبسِرف عركَت، فَدخلَ علَيها النِبي مِهلَّةً ِبعمرٍة، حتى ِإذَ

ِكيِك؟ قُلْتبا يم : ،جونَ اآلنَ ِإلَى الْحبذْهي اسالنِت، ويِبالْب أَطُف لَمِللْ وأَح لَمو تِحض
اِت آدم، فَاغْتِسِلي ثُم أَهلِّي ِبالْحج فَفَعلْت، ووقَفْت الْمواِقف، هذَا أَمر كَتبه اللَّه علَى بن: قَالَ

قَد أَحلَلِْت ِمن حجِك وعمرِتِك : حتى ِإذَا طَهرت طُفْت ِبالْكَعبِة والصفَا والْمروِة، ثُم قَالَ
ا قَالَتِميعي: جولَ اللَِّه، ِإنسا رقَالَي ،تججى حتِت حيِبالْب أَطُف فِْسي ِإنْ لَمِفي ن أَِجد  :

  . فَاذْهب ِبها يا عبد الرحمِن، فَأَعِمرها ِمن التنِعيِم وذَِلك يوم الْحصبِة
2544،اِنيسركٍْر الْبب نب دمحا ماٍء، نجر نب ارما عثَندٍج، قَالَ حيرج نا ابِني :  أَنربأَخ

حدثَنا حجاج بن محمٍد، : وحدثَنا يوسف وأَبو حميٍد، قَاال)  ح(أَبو الزبيِر، أَنه سِمع جاِبرا
 �دخلَ النِبي :  عبِد اللَّهِ ، يقُولُأَخبرِني أَبو الزبيِر، أَنه سِمع جاِبر بن: عِن ابِن جريٍج، قَالَ

أَبكَاِني أَنَّ الناس حلُّوا ولَم أَحِللْ، : مالَِك تبِكني؟ قَالَت: علَى عاِئشةَ وِهي تبِكي، فَقَالَ
نَّ هذَا أَمر قَد كَتبه اللَّه ِإ: وطَافُوا ِبالْبيِت ولَم أَطُف، وهذَا الْحج قَد حضر كَما ترى، قَالَ

علَى بناِت حواَء، فَاغْتِسِلي وأَِهلِّي ِبالْحج، ثُم حجي واقِْضي ما يقِْضي الْحاج، غَير أَنْ ال 
لْبيِت، وبين الصفَا طُوِفي ِبا: فَفَعلَت ذَِلك فَلَما طَهرت، قَالَ: تطُوِفي ِبالْبيِت، وال تصلِّي قَالَ

ِتِك قَالَترمع ِمنِك وجح لَلِْت ِمنأَح قَد ِة، ثُمورالْمفِْسي : وِفي ن ي أَِجدولَ اللَِّه، ِإنسا ري
رها ِمن فَاذْهب يا عبد الرحمِن، فَأَعِم: ِمن عمرِتي ِإنْ لَم أَكُن طُفْت حتى حججت، قَالَ

  . التنِعيِم
 حدثَنا مسِلم بن الْحجاِج ِببغداد، نا أَبو غَسانَ ماِلك بن عبِد الْواِحِد، نا معاذُ 2545

نَّ عاِئشةَ ِفي حدثَِني أَِبي، عن مطٍَر، عن أَِبي الزبير، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، أَ: بن ِهشاٍم، قَالَ
 أَهلَّت ِبعمرٍة، فَلَما كَانت ِبسِرف حاضت، فَاشتد ذَِلك علَيها، فَقَالَ نِبي �حجِة نِبي اللَِّه 
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 �ا نِبي اللَِّه ِإنما أَنِت ِمن بِني آدم يِصيبِك ما أَصابهم فَلَما قَِدمِت الْبطْحاَء أَمره: �اللَِّه 
: �فَأَهلَّت، فَلَما قَضت نسكَها، فَجاَءت ِإلَى الْحصبِة أَحبت أَنْ تعتِمر، فَقَالَ لَها نِبي اللَِّه 

الشيَء  رجال سهال، ِإذَا هِويِت �وكَانَ رسولُ اللَِّه : ِإنِك قَد قَضيِت حجتِك وعمرتِك قَالَ
طَرِعيِم، قَالَ منالت ٍة ِمنرمِبع لَّتكٍْر، فَأَهِن أَِبي بِن بمحِد الربع عا ملَهسِه، فَأَرلَيا عهعابقَالَ : ت

ثَنا محمد بن ، حد�فَكَانت عاِئشةُ ِإذَا حجت صنعت كَما صنعت مع نِبي اللَِّه : أَبو الزبيِر
 نِر، عيبأَِبي الز نٍد، عيز نع ،رمع ناللَِّه ب ديبا عن ،ِديع نا بكَِريا زن ،ِزيوراٍذ الْمعم

، وِبالصفَا والْمروِة  مِهلِّني ِبالْحج، فَقَِدمنا مكَّةَ وطُفْنا ِبالْبيِت�خرجنا مع رسوِل اللَِّه : جاِبٍر
  . وذَكَر الْحِديثَ
2546 نفَِر بعو جأَبو ،نيِن أَعِد بمحم نب نسا الْحن ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَندح 

أَبوخيثَمةَ، نا أَبو الزبيِر، عن نا زهير : وحدثَنا الصغاِني، نا سِعيد بن سلَيمانَ، قَالُوا)  ح(نفَيٍل
 مِهلِّني ِبالْحج مع النساِء والِْولْداِن، فَلَما �خرجنا مع رسوِل اللَِّه : جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَ

من لَم يكُن معه : �لَ لَنا رسولُ اللَِّه فَقَا: قَِدمنا مكَّةَ طُفْنا ِبالْبيِت، وِبالصفَا والْمروِة، قَالَ
فَأَتينا النساَء، ولَِبسنا الثِّياب، ومِسسنا : الِْحلُّ كُلُّه قَالَ: أَي الِْحلِّ؟ قَالَ: هدي فَلْيحِللْ قُلْنا

جا ِبالْحلَلْنِة أَهِويرالت موا كَانَ يفَلَم ،ِة، الطِّيبورالْمفَا والص نيلُ باَألو افا الطَّوكَفَانو ،
 أَنْ نشتِرك ِفي اِإلِبِل والْبقَِر كُلُّ سبعٍة ِمنا ِفي الْجزوِر، قَالَ أَبو داود �وأَمرنا رسولُ اللَِّه 

اِنيرالْح :اِنيغقَالَ الصٍة، وندِفي ب :وِرِفي الْجز .  
نا معلَّى بن منصوٍر، نا ابن أَِبي :  حدثَنا الصغاِني، ويحيى بن ساِفِري، قَاال2547

 بعد ما طُفْنا أَنْ �أَمرنا رسولُ اللَِّه : زاِئدةَ، أَنا ابن جريٍج، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ
  . فَِإذَا أَردتم أَنْ تنطَِلقُوا ِإلَى ِمنى فَأَِهلُّوا :  قَالَنِحلَّ،

 وروى عبد الْمِلِك بن شعيِب بِن اللَّيِث، عن أَِبيِه، عن جدِه، عن عقَيٍل، عِن ابِن 2548
ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عورع ناٍب، عولُ : ِشهسِعي رثَ معكٍْر، �اللَِّه بأَِبي ب نِن بمحالر دبع 

  وأَمرِني أَنْ أَعتِمر ِمن التنِعيِم مكَانَ عمرِتي الَِّتي أَدركَِني الْحج ولَم أَحِللْ ِفيها 
   

ه هدي على اإلباحة ال باب ِذكِْر الْخبِر الْمبيِن أَنَّ فَسخ الْحج ِبعمرٍة ِلمن ال يكُونُ مع
على احلتم، وأن املهل باحلج إذا قدم مكة ومل يكن معه هدي إن أحب أقام على إحرامه إىل 
انقضاء نسكه، وإن أحب جعلها عمرة، وحظْر فسخ احلج ملن معه هدي، والدليل على أن 
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عتمر فسخ احلج ال يكون إال بالطواف، وعلى أن السنة يف اخلروج من احلرم ملن يريد أن ي
فيهل من احلل بعمرة، وعلى أن الطائف بالبيت طواف الوداع جيعلها آخر عمله إذا ارحتل، 
وأن عائشة رضي اهللا عنها أهلت باحلج، وأقامت على إحرامها مل تفسخ حجمها حىت 

  فرغت منه، مث اعتمرت
2549يعو نا أَبن ،وِسيسالطَّر اِهيمرِإب نب دمحا مثَندِن  حِن الْقَاِسِم بع ،ا أَفْلَحٍم، ن

ةَ، قَالَتاِئشع نٍد، عمحوِل اللَِّه : مسر عا منجرخ� ،جالْح مزحو جِر الْحهِفي أَش جِبالْح 
قَالَت ،ِرفا ِبسلْنزى نتولُ اللَِّه : حسر جراِبِه، فَقَالَ�فَخحِإلَى أَص  : نم هعم كُمِمن كُني لَم

 �هدي فَأَحب أَنْ يجعلَها عمرةً فَلْيفْعلْ، ومن كَانَ معه هدي فَال وكَانَ مع رسوِل اللَِّه 
قَالَت ،يدالْه مهعٍة كَانَ ماِبِه ذَِوي قُوحأَص اٍل ِمنِرج عمو ،يدفَاآلِخذُ ِباُألولَ: ه لَم نى م

ا، قَالَتلَه اِركالتو ،يدالْه هعم كُنولُ اللَِّه : يسلَ رخِكي، فَقَالَ�فَدا أَبأَنِكيِك؟ :  وبا يم
ةَ، قَالَ: قَالَترمالْع تِنعفَم ،اِبكحَألص لَكقَو تِمعس :ِك؟ قُلْتأْنا شملِّي، قَالَ: وال أُص :
ضِتِك ال يجفَكُوِني ِفي ح ،ِهنلَيع با كَتِك ملَيع اللَّه بكَت ،ماِت آدنب ِت ِمنا أَنمِك، ِإنر

ا قَالَتقَِكهزرأَنْ ي ى اللَّهسا : فَععفَد بصحلَ الْمزى، فَنِمن ا ِمننفَرى نتِتي حجِفي ح تفَكُن
محالر دبكٍْر، فَقَالَعأَِبي ب نِن ب : غَا ِمنافْر ٍة، ثُمرمِهلَّ ِبعِم، فَلْترالْح ِمن ِتكِبأُخ جراخ

قَد فَرغْتما، : فَِجئْناه ِفي جوِف اللَّيِل، قَالَ: طَواِفكُما، فَِإني أَنتِظركُما هاهنا حتى تأِْتيا قَالَ
قُلْت :،معالِة نلَ صقَب ِت، فَطَافيِبالْب رمو ،اسلَ النحتاِبِه، فَارحِحيِل ِفي أَصى ِبالرادفَن 

  . الصبِح، ثُم خرج متوجها ِإلَى الْمِدينِة
2550نب ا أَفْلَحنربأَخ ،رمع نانُ بثْما عٍم، نكْرم نب نسا الْحثَنداِدِه،  حنٍد، ِبِإسيمح 

 لَياِلي الْحج، وأَيام الْحج، وأَشهر الْحج، مِهلِّني ِبالْحج، حتى ِإذَا �خرجنا مع النِبي : قَالَ
نْ يِهلَّ فَلْيِهلَّ، من لَم يكُن معه هدي وأَحب أَ:  َألصحاِبِه�كُنا ِبسِرف، قَالَ رسولُ اللَِّه 

  . ومن كَانَ معه هدي فَلْيمكُثْ علَى ِإحراِمِه، وذَكَر الْحِديثَ ِبنحِوِه
أَخبرِني ماِلك بن أَنٍس، :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، أَنا ابن وهٍب، قَال2551َ

 ناِرِث، عالْح نو برمعوا قَالَتهةَ، أَناِئشع نأَِبيِه، ع نِن الْقَاِسِم، عِن بمحِد الربع : تقَِدم
مكَّةَ وأَنا حاِئض، ولَم أَطُف ِبالْبيِت، وال بين الصفَا والْمروِة، فَشكَوت ذَِلك ِإلَى رسوِل اللَِّه 

  . لْحاج غَير أَنْ ال تطُوِفي ِبالْبيِت حتى تطْهِريافْعِلي ما يفْعلُ ا: ، فَقَالَ�
 حدثَنا أَبو داود، نا أَِبي سلَمةَ، نا حماد، عن عبِد الرحمِن بِن الْقَاِسِم، عن أَِبيِه، 2552
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ةَ، قَالَتاِئشع نِر: عا ِبسى ِإذَا كُنتح جا ِبالْحنيولُ اللَِّه لَبسر ِليلَ عخفَد ،تِحض ا �فأَنو 
من أَحب أَنْ : �فَلَما قَِدمنا مكَّةَ، قَالَ رسولُ اللَِّه : أَبِكي، وذَكَر الْحِديثَ، وقَالَ ِفيِه

قَالَت يدالْه هعكَانَ م نلْ، ِإال مفْعةً فَلْيرما علَهعجي :حذَبولُ اللَِّه وسر � قَراِئِه الْبِنس نع 
  . يوم النحِر 

   
باب اِإلباحِة ِللْحاِئِض أَنْ تقِْضي الْمناِسك كُلَّها وتِقف الْمواِقف كُلَّها ِإال الطواف 
بالبيت، والدليل على أن عمرة عائشة من التنعيم كانت أفضل من عمرة سائر أزواج النيب 

  لى اهللا عليه وسلم لزيادة نصبها وتعبها، وأن العمرة من امليقات أفضل منه من التنعيم ص
2553 نِن الْقَاِسِم، عِن بمحِد الربع نةَ، عنييع نانُ بفْيا سٍرو، نمع نب بيعا شثَندح 

ةَ، قَالَتاِئشع نولُ اللَِّه : أَِبيِه، عسى رحةَ�ضقَراِئِه الْبِنس نع  .  
 حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، أَنا الشاِفِعي، أَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عن عبِد الرحمِن بِن 2554

ةَ، قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نالْقَاِسِم، ع : ِبيالن عا منجرنَ ِإال �خورال يا  وى ِإذَا كُنتح ،جالْح
 ِبيالن لَيلَ عخفَد ،تا ِحضهِمن تبقَرو ِرفِكي، فَقَالَ�ِبسا أَبأَنِت؟ :  وِفسالَِك، أَنم

قَالَت :قَالَ: قُلْت ،معقِْضي الْ: نا يفَاقِْضي م ،ماِت آدنلَى بع اللَّه هبٌء كَتيذَا شِإنَّ ه رغَي اجح
 عن ِنساِئِه الْبقَر، حدثَنا ِبشر، نا الْحميِدي، نا �أَنْ ال تطُوِفي ِبالْبيِت وضحى رسولُ اللَِّه 
  . هسِمعت عاِئشةَ، فَذَكَر نحو: أَخبرِني أَِبي قَالَ: سفْيانُ، نا عبد الرحمِن بن الْقَاِسِم، قَالَ

حدثَنا عبيد اللَِّه بن موسى، أَنا :  حدثَنا عمرو بن حاِزٍم، وعمار بن رجاٍء، قَاال2555
ةَ، قَالَتاِئشع نِد، عوِن اَألسع ،اِهيمرِإب نوٍر، عصنم ناِئيلُ، عرِإس : ِبيالن عا منجرال �خو 

 أَنه هو الْحج، فَلَما قَِدم أَمر أَصحابه فَطَافُوا، وطَاف ِنساؤه، ثُم أَمرهم فَحلُّوا، قَالَت نرى ِإال
: وكُنت ِحضت فَلَم أَطُف، فَوقَفْت الْمواِقف كُلَّها، فَلَما كَانت لَيلَةُ الْحصبِة، قُلْت: عاِئشةُ
سا رِري، قَالَيٍة غَيجحٍة ورمِبع لُكأَه ِجعرِن : ولَ اللَِّه، يِن بمحِد الربأَِخيِك ع عِجي مراخ

 مدِلجا مصِعدا علَى أَهِل الْمِدينِة، وأَنا مصِعدةٌ علَى أَهِل �أَِبي بكٍْر فَلَِقيت رسولَ اللَِّه 
  . مكَّةَ

نا أَبو أُميةَ، نا عبيد اللَِّه بن موسى، أَخبرنا شيبانُ، عن منصوٍر، عن  حدث2556َ
ةَ، قَالَتاِئشع نِد، عوِن اَألسع ،اِهيمرِإب : ِبيالن عا منجرخ� ،جالْح وا ههى ِإال أَنرال نو 

ف ولَم يحِللْ، وكَانَ معه الْهدي، وطَاف من معه ِمن ِنساِئِه  فَطَا�فَقَِدم رسولُ اللَِّه 
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وحاضت ِهي، فَقَضينا مناِسكَنا ِمن : وأَصحاِبِه، فَحلَّ ِمنهم من لَم يكُن معه هدي، قَالَ
يا رسولَ اللَِّه، أَيرِجع أَصحابك كُلُّهم : لنفِْر، قُلْتحجنا، فَلَما كَانت لَيلَةُ الْحصبِة لَيلَةُ ا
: ال، قَالَ: أَما كُنِت تطَوفِْت لَياِلي قَِدمنا؟ قَالَت: ِبعمرٍة وحجٍة وأَرِجع أَنا ِبحج، قَالَ

رمِعيِم فَأَِهلِّي ِبعنأَِخيِك ِإلَى الت عطَِلِقي مةُفَاناِئشع كَذَا، قَالَتِك كَذَا وِعدوم ٍة، ثُم : فَلَِقيت
 مدِلجا، وهو مصِعد علَى أَهِل مكَّةَ، وأَنا منهِبطَةٌ علَيِهم، أَو منهِبط، وأَنا �رسولَ اللَِّه 

  . مصِعدةٌ
2557ن ،اِضرحا من ،وِريالد اسبا عثَندح شما )  ح(ا اَألعن ،اِنيغا الصثَندحو

ِإسماِعيلُ بن الْخِليِل، أَنا عِلي بن مسِهٍر، أَنا اَألعمش، عن ِإبراِهيم، عِن اَألسوِد، عن عاِئشةَ، 
وِل اللَِّه : قَالَتسر عا منجرخ�ال عا وجح ذْكُري، ال نلَبا  ننركَّةَ أَما منا قَِدمةً، فَلَمرم

 فَأَحلَلْنا، فَحلَّ الناس ِمن عمرِتِهم ِإال من كَانَ معه هدي، وكُنت حاِئضا فَلَم �رسولُ اللَِّه 
فِْر، قُلْتلَةُ النلَي تا كَانِت، فَلَميِبالْب فطَوولَ اللَّ: أَتسا رِت، ييِبالْب فْتطَوت أَكُن ي لَمِه، ِإن

انطَِلِقي مع أَِخيِك ِإلَى التنِعيِم فَاعتِمِري، فَخرجت ومِعي عبد الرحمِن، وذَكَر : قَالَ
ِديثَ، قَالَتولَ اللَِّه : الْحسر ِبطٌ �فَلَِقيتهنم وها وِلجدِة مقَبلَى الْعِة،  عِدينِل الْملَى أَهع

موِعدِك كَذَا وكَذَا، معنى حِديِثِهم واِحد، وِفي حِديِث : وأَنا منهِبطَةٌ علَى أَهِل مكَّةَ، قَالَ
م نانَ، عبيِديِث شِفي ح كَذَِلكو ،تاضا حهةَ أَنِفيةَ صِقص ةٌ، فَذَكَراداِعيلَ ِزيموٍر، ِإسصن

  . ذَكَر صِفيةَ وحيضها، ولَِكني لَم أُخرجها
 حدثَنا أَبو الْحسيِن عِلي بن ِإبراِهيم الْواِسِطي، نا محمد بن أَِبي نعيٍم، أَنا 2558

نِد، عوِن اَألسع ،اِهيمرِإب نٍن، عوع نا ابأَن ،بيهةَ، واِئشع نِن الْقَاِسِم، ععةَ، واِئشع 
قَالَت :ٍك، قَالَ: قُلْتسا ِبنأَن ردأَصِن وكَيسِبن اسالن ردصولَ اللَِّه، يسا رِت : يظَرتِإنْ ِشئِْت ان

ِإذًا : أَحدهما عن عاِئشةَ: عمرٍة قَالَحتى ِإذَا كَانَ يوم النفِْر انطَلَقِْت ِإلَى التنِعيِم فَأَهلَلِْت ِب
رقَالَ اآلخثْ ودحي لَمِت ِحلْفًا، ودوفَقَِتِك: لَعِر نلَى قَدِك عرِإنَّ أَج .  

وحدثَنا الرِبيع بن )  ح( حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، نا سفْيانُ بن عيينة2559َ
قَالَس ،ٍس الثَّقَِفيأَو نو برمع هرباٍر، أَخِن ِدينِرو بمع نةَ، عنييع ننا اب ،اِفِعيا الشانَ، أَنملَي :

ِعيِم  أَنْ أُرِدف عاِئشةَ ِإلَى التن�أَمرِني رسولُ اللَِّه : أَخبرِني عبد الرحمِن بن أَِبي بكٍْر، قَالَ
  . فَأُعِمرها

نا معلَّى بن :  حدثَنا عباس الدوِري، ويحيى بن ِإسحاق بِن ساِفِري، قَاال2560
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 ِبيكٍْر، أَنّ النِن أَِبي بِن بمحِد الربع ناِدِه، عنانُ، ِبِإسفْيا سوٍر، نصنم� ِدفرأَنْ ي هرأَم 
  . شةَ فَيعِمرها ِمن التنِعيِم عاِئ

نا ِإبراِهيم بن :  حدثَنا عبد اللَِّه بن أَحمد بِن حنبٍل، وعِلي بن عبِد الْعِزيِز، قَاال2561
الْقَاِسِم بِن محمٍد، عن عاِئشةَ، ِزياٍد، نا عباد بن عباٍد الْمهلَِّبي، نا عبيد اللَِّه بن عمر، عِن 

قَالَت :عتمت نا مِمننَ، وقَر نا مِمنو ،دأَفْر نا مِمن .  
وحدثَنا )  ح( حدثَنا أَبو داود الْحراِني، نا يِزيد بن هارونَ، نا يحيى بن سِعيٍد2562
: ِضي، نا أَبو مصعٍب، عن ماِلٍك، عن يحيى بِن سِعيٍد، عن عمرةَ حدثَته، قَالَتِإسماِعيلُ الْقَا

 ِلخمٍس بِقني ِمن ِذي الْقَعدِة، وال نرى ِإال �خرجنا مع رسوِل اللَِّه : سِمعت عاِئشةَ، تقُولُ
 من لَم يكُن معه هدي، زاد ماِلك، ِإذَا �ن مكَّةَ أَمر رسولُ اللَِّه أَنه الْحج، حتى دنونا ِم

فَحلَّ الناس كُلُّهم ِإال من كَانَ : طَاف ِبالْبيِت، وبين الصفَا والْمروِة، أَنْ يِحلَّ قَالَت عاِئشةُ
قَالَت ،يده هعم :ا كَانَ يافَلَمٍم، فَقُلْنا ِبلَحنلَيلَ عخِر دحالن مذَا؟ فَِقيلَ: وا هولُ : مسر حذَب

  .  عن أَزواِجِه، اللَّفْظُ ِليِزيد، والزيادةُ ِلماِلٍك�اللَِّه 
 بن سِعيٍد، سِمعت يحيى:  حدثَنا ِإسماِعيلُ الْقَاِضي، نا عِلي، نا سفْيانُ، قَال2563َ

خرجنا ِلخمٍس بِقني ِمن ِذي الْقَعدِة وال نرى ِإال : قَالَت عمرةُ سِمعت عاِئشةَ، تقُولُ: يقُولُ
كَر  من لَم يكُن معه هدي أَنْ يجعلَها عمرةً، فَذَ�الْحج، فَلَما كُنا ِبسِرف أَمر رسولُ اللَِّه 

ِمثْلَه .  
عبد ... حدثَنا محمد بن أَِبي بكٍْر،:  حدثَنا ِإسماِعيلُ، ويوسف الْقَاِضياِن، قَاال2564

اِب الثَّقَِفيهقَالَ)  ح(الْو ،اِب الثَّقَِفيهالْو دبا عةَ، نبش نب رمثَِني عدحو :نى بيحي تِمعس 
 ِلخمٍس بِقني �خرجنا مع النِبي : سِمعت عاِئشةَ، تقُولُ: حدثَتِني عمرةُ، قَالَت: سِعيٍد، قَالَ

 من لَم يكُن معه �ِمن ِذي الْقَعدِة ال نرى ِإال الْحج، حتى ِإذَا دنونا ِمن مكَّةَ أَمر رسولُ اللَِّه 
دهِحلَّ قَالَتِت أَنْ ييِبالْب ِإذَا طَاف ي :قٍَر، فَقُلْتب مِر لَححالن موا ينلَيِخلَ عذَا؟ : فَأُدا هم
ذَكَرت هذَا الْحِديثَ : سِمعت يحيى، قَالَ:  عن أَزواِجِه، قَالَ�ذَبح رسولُ اللَِّه : فَِقيلَ

  . أَتتك واللَِّه ِبالْحِديِث علَى وجِهِه: ِللْقَاِسِم، فَقَالَ
2565اججٍد، نا حيمو حا أَبثَندِن )  ح( حِن ابع ،كِّيِد، نا ممالص دبا عثَندحو
ه، عن عاِئشةَ، أَنها وأَخبرِني يحيى بن سِعيٍد، أَنَّ عمرةَ ِبنت عبِد الرحمِن أَخبرت: جريٍج، قَالَ

قَالَت : ِبيالن جرا، �خنا قَِدمفَلَم ،جى ِإال الْحرال نِة، ودِذي الْقَع ِمن ِقنياٍل بِس لَيمِلخ 
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 ِبيالن مهرأَم�يده هعا كَانَ مدِحلُّوا، ِإال أَحأَنْ ي  .  
   

ِر الْمبِذكِْر الْخ ابفَا واملروة، بالص نيب افالطَّوِت، ويِبالْب افِمِر الطَّوتعلَى الْموِجِب ع
وتقصري الرأس إن أراد أن حيل، مث يهل باحلج، وأن من فعل ذلك كان عليه اهلدى، فإن مل 

  جيد صام ثالثة أيام يف احلج، وسبعة إذا رجع إىل أهله
)  ح(سِمعت يحيى بن سِعيٍد: ، نا عبد الْوهاِب الثَّقَِفي، قَالَ حدثَنا عمر بن شبة2566َ

وحدثَنا محمد بن حيوةَ، نا )  ح(حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، أَنا الشاِفِعي، أَنا ماِلك: قَالَ
أَخبرِني : حدثَنا ِإسماِعيلُ الْقَاِضي، أَنا أَبو مصعٍب، قَالَو)  ح(الْقَعنِبي، ومطَرف، عن ماِلٍك

خرجنا مع رسوِل اللَِّه : ماِلك، عن يحيى بِن سِعيٍد، عن عمرةَ، أَنها سِمعت عاِئشةَ، تقُولُ
�ِريدال نِة، ودِذي الْقَع ِمن ِقنياٍل بِس لَيمولُ اللَِّه  ِلخسر ركَّةَ أَمم ا ِمننونا دفَلَم ،جِإال الْح 
:  من لَم يكُن معه هدي ِإذَا طَاف ِبالْبيِت وسعى بين الصفَا والْمروِة أَنْ يِحلَّ قَالَت عاِئشةُ�

 عن أَزواِجِه، قَالَ �نحر رسولُ اللَِّه : ما هذَا؟ قَالَ: لْنافَدِخلَ علَينا يوم النحِر ِبلَحِم بقٍَر، فَقُ
أَتتك واللَِّه ِبالْحِديِث علَى وجِهِه، لَم : ذَكَرت هذَا الْحِديِث ِللْقَاِسِم بِن محمٍد، قَالَ: يحيى

  . روِة هذَا الْحرف ِمنهوسعى بين الصفَا والْم: يذْكُر عبد الْوهاِب
:  حدثَنا حنبلُ بن ِإسحاق بِن حنبٍل، نا خاِلد بن ِخداٍش، أَنا ابن وهٍب، قَال2567َ

ى  طَاف ِبالْبيِت فَصلَّ�أَخبرِني يونس، عِن الزهِري، عن ساِلٍم، عن أَِبيِه، أَنّ رسولَ اللَِّه 
  . وطَاف ِبالصفَا والْمروِة: ركْعتيِن، قَالَ
نا عقَيلٌ، عِن ابِن :  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، نا حجاج، نا لَيثُ بن سعٍد، قَال2568َ

 ِفي حجِة �تع رسولُ اللَِّه تم: ِشهاٍب، عن ساِلِم بِن عبِد اللَِّه، أَنَّ عبد اللَِّه بن عمر، قَالَ
 �الْوداِع ِبالْعمرِة ِإلَى الْحج وأَهدى، فَساق معه الْهدي ِمن ِذي الْحلَيفَِة، وبدأَ رسولُ اللَِّه 

ِبالْعمرِة ِإلَى الْحج، فَكَانَ ِمن  �فَأَهلَّ ِبالْعمرِة، ثُم أَهلَّ ِبالْحج، تمتع الناس مع رسوِل اللَِّه 
 مكَّةَ، قَالَ �الناِس من أَهدى فَساق الْهدي، وِمنهم من لَم يهِد، فَلَما قَِدم رسولُ اللَِّه 

قِْضي حجه، ومن لَم من كَانَ ِمنكُم أَهدى فَِإنه ال يِحلُّ ِمن شيٍء حرم ِمنه حتى ي: ِللناِس
 ،جِهلَّ ِبالْحِلي ِللْ، ثُمحلْيو ،رقَصيِة، وورالْمفَا وِبالصِت، ويِبالْب طُفى فَلْيدأَه كُمِمن كُني

ذَا رجع ِإلَى أَهِلِه وطَاف ولْيهِدي، فَمن لَم يِجد هديا فَلْيصم ثَالثَةَ أَياٍم ِفي الْحج، وسبعةً ِإ
 ِحني قَِدم مكَّةَ، واستلَم الركْن أَولَ شيٍء، ثُم خب ثَالثَةَ أَطْواٍف، ثُم ركَع �رسولُ اللَِّه 
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تى الصفَا فَطَاف ِبالصفَا ِحني قَضى طَوافَه ِبالْبيِت ِعند الْمقَاِم ركْعتيِن، ثُم استلَم وانصرف، فَأَ
 موي هيده رحنو ،هجى حى قَضتح هِمن مرٍء حيش ِللْ ِمنحي لَم اٍف، ثُمةَ أَطْوعبِة سورالْمو

ثْلَ ما فَعلَ رسولُ اللَِّه النحِر، وأَفَاض فَطَاف ِبالْبيِت، ثُم حلَّ ِمن كُلِّ شيٍء حرم ِمنه، وفَعلَ ِم
حدثَنا : ، من أَهدى فَساق الْهدي ِمن الناِس، حدثَنا يوسف، نا حجاج، نا اللَّيثُ، قَالَ�

 ِفي تمتِعِه �لَِّه عقَيلٌ، عِن ابِن ِشهاٍب، عن عروةَ بِن الزبيِر، أَنَّ عاِئشةَ أَخبرته، عن رسوِل ال
ِبالْعمرِة ِإلَى الْحج، وتمتع الناس معه، ِمثْلَ الَِّذي أَخبرِني ساِلم بن عبِد اللَِّه، عِن عبِد اللَِّه، 

  . �عن رسوِل اللَِّه 
2569يعو نا أَبن ،اِنيغالص اقحِإس نب دمحا مثَنداِفٍع،  حن نى بوساٍب مو ِشها أَبٍم، ن

قَِدمت مكَّةَ وأَنا متمتع ِبعمرٍة، فَدخلْنا قَبلَ الترِويِة ِبثَالثَِة أَياٍم، فَقَالَ ِلي أُناس ِمن أَهِل : قَالَ
: طَاِء بِن أَِبي رباٍح أَستفِْتيِه، فَقَالَفَدخلْت علَى ع: تِصري اآلنَ حجتك مكِّيةً، قَالَ: مكَّةَ

 يوم ساق الْبدنَ، وقَد أَهلُّوا ِبالْحج �أَخبرِني جاِبر بن عبِد اللَِّه، أَنه حج مع رسوِل اللَِّه 
طَواٍف ِبالْبيِت، وبين الصفَا والْمروِة، أَِحلُّوا ِمن ِإحراِمكُم ِب: �مفْردا، فَقَالَ لَهم رسولُ اللَِّه 

وقَصروا، وأَِقيموا حالال حتى ِإذَا كَانَ يوم الترِويِة فَأَِهلُّوا ِبالْحج، واجعلُوا الَِّذي قَِدمتم ِبِه 
افْعلُوا كَما أَمرتكُم، فَلَوال ِإني : ج؟ فَقَالَكَيف نجعلُها متعةً وقَد سمينا الْح: متعةً فَقَالُوا

 يدلُغَ الْهبى يتح امري حِحلُّ ِمنال ي لَِكنِبِه، و كُمترِمثْلَ الَِّذي أَم لْتلَفَع يدالْه قْتس
  . مِحلَّه، فَفَعلُوا 
أَخبرِني : نا حجاج، عِن ابِن جريٍج، قَالَ:  حدثَنا يوسف، وأَبو حميٍد، قَاال2570

 جا حلَم هةَ، أَناِويعم ناٍس، عبِن عِن ابِن، عيسِن الْحب ِليع نأَِبيِه، ع نٍد، عمحم نب فَرعج
ٍس، ما تقُولُ ِفي التمتِع ِبالْعمرِة ِإلَى الْحج؟ ِإيِه يا ابن عبا: فَطَاف بين الصفَا، والْمروِة، قَالَ

أَما ِإني معه :  وقُريش ِعنده، قَالَ معاِويةُ�أَقُولُ ما قَالَ اللَّه، وعِملَ رسولُ اللَِّه : فَقَالَ
يا أَِمري الْمؤِمِنني، فَال شِهيد أَقْرب ِمنك : وقَصرت ِعنده ِبِمشقَِص أَعراِبي، فَقَالَ ابن عباٍس

يا أَِمري الْمؤِمِنني، فَاُألولَى ِمن : ِإنه لَو عاد عدنا، فَقَالَ ابن عباٍس: وال أَعدلُ، فَقَالَ معاِويةُ
حدثَنا ابن أَِبي ! فَكَيف؟ :  فَقَالَ ابن عباٍسأَعوذُ ِباللَِّه،: قَالَ معاِويةُ!  ضاللَةٌ؟ �رسوِل اللَِّه 

اِدِه ِمثْلَهنٍج، ِبِإسيرِن جِن اباِب، عهالْو دبا عطَاِلٍب، ن .  
وحدثَنا بكَّار بن )  ح( حدثَنا عمار بن رجاٍء، نا محمد بن بكٍْر، نا ابن جريٍج2571

 يقَصر �تيبةَ، نا أَبو أَحمد الزبيِري، نا سفْيانُ، عن جعفَِر بِن محمٍد، ِبِإسناِدِه، رأَيت النِبي قُ
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  . ِبِمشقٍَص
نا وحدثَنا عبد الصمِد، )  ح(نا حجاج:  نا يوسف بن مسِلٍم، وأَبو حميٍد، قَاال2572

: أَخبرِني ابن عباٍس: أَخبرِني الْحسن بن مسِلٍم، عن طَاوٍس، قَالَ: مكِّي، عِن ابِن جريٍج، قَالَ
ص  ِبِمشقٍَص علَى، أَو رأَيته يقُ�أَنَّ معاِويةَ بن أَِبي سفْيانَ أَخبره، أَنه قَصر ِعند رسوِل اللَِّه 

حوا رن ،اسبا عثَندِة، حورلَى الْمقٍَص عح(ِبِمش  (كٍْرب نب دمحا من ،ارما عثَندحو)ح  (
وحدثَنا ِإسحاق بن ِسنان، نا أَبو عاِصٍم، كُلُّهم )  ح(وحدثَنا ابن أَِبي طَاِلٍب، نا عبد الْوهاِب

ِن ابعاِدِه ِمثْلَهنٍج، ِبِإسيرِن ج .  
 حدثَنا أَبو داود السجِزي، نا الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، 2573

روةَ ِمن شعاِئِر ِإنَّ الصفَا والْم{: أَرأَيِت قَولَ اللَِّه تبارك وتعالَى: قُلْت ِلعاِئشةَ: قَالَ
، وذَكَر الْحِديثَ، حدثَنا عِلي بن حرٍب، نا أَبو معاِويةَ، عن ]158سورة البقرة آية [}اللَِّه

ِإني َألظُن رجال لَو لَم يطُف بين : قُلْت لَها: ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ، قَالَ
قَالَت ،هرا ضِة مورالْمفَا، وقُولُ: الصي ؟ ِإنَّ اللَّهقُلْت اِئِر {: ِلمعش ةَ ِمنورالْمفَا وِإنَّ الص

ما أَتم اللَّه حج امِرٍئ وال عمرةً، ما لَم : ِإلَى آِخِر اآليِة، قَالَت] 158سورة البقرة آية [}اللَِّه
يب طُفلْ يها، وِبه فطَّوِه أَال يلَيع احنقُولُ لَكَانَ، فَال جا تكَانَ كَم لَوِة، وورالْمفَا والص ن

تدِري ِفيما كَانَ ذَاك؟ ِإنما كَانَ ذَِلك ِبأَنَّ اَألنصار كَانَ يِهلُّونَ ِفي الْجاِهِليِة ِلصنميِن علَى 
ِإساف وناِئلَةُ، ثُم يِجيئُونَ فَيطُوفُونَ بين الصفَا والْمروِة، ثُم يحِلقُونَ، :  يقَالُ لَهماشطِّ الْبحِر

ِة، قَالَتاِهِليلُونَ ِفي الْجفْعوا يا ِللَِّذي كَانمهنيطُوفُوا بوا أَنْ يكَِره الماَء اِإلسا جلَ : فَلَمزفَأَن
: ِإلَى آِخِر اآليِة، قَالَت] 158سورة البقرة آية [}ِإنَّ الصفَا والْمروةَ ِمن شعاِئِر اللَِّه{: هاللَّ

 �فَلَما قَِدموا مع النِبي : فَطَافُوا، وروى أَبو أُسامةَ، عن ِهشاٍم ِبهذَا اِإلسناِد، وقَالَ ِفيِه
 وا ذَِلكذَكَر ،جةُالْحِذِه اآليه لَتزفَن ،لَه .  

   
باب ِذكِْر الْخبِر الْمِبيِح ِللْمعتِمِر أَنْ يِحلَّ ِإذَا طَاف ِبالْبيِت، وإن مل يطف بني الصفا 
واملروة، وأن احلاج إذا طاف بالبيت قبل خروجه إىل مىن حل، وكان طوافه عمرة، واخلرب 

ِإنَّ الصفَا {يت دون الصفا واملروة قبل نزول هذه اآلية املعارض له املبني أن طوافهم بالب
  وأم عادوا فيها}والْمروةَ

 حدثَنا أَبو عبيِد اللَِّه، نا عمي، نا عمرو، عن أَِبي اَألسوِد، أَنَّ عبد اللَِّه مولَى 2574
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صلَّى اللَّه علَى : نَ مع أَسماَء كُلَّما مرت ِبالْحجوِن، تقُولُأَسماَء ِبنِت أَِبي بكٍْر حدثَه، أَنه كَا
رسوِلِه، لَقَد نزلْنا معه هاهنا، ونحن يومِئٍذ ِخفَاف الْحقَاِئِب، قَِليلٌ ظَهرنا، قَِليلَةٌ أَزوادنا، 

الزةُ، واِئشِتي عأُخا وأَن ترمتا فَاعلَلْنأَه ا، ثُملَلْنأَح تيا الْبنحسا مفُالنٌ، فَلَمفُالنٌ، وو ،ريب
جِبالْح ِشيالْع ِمن .  
 حدثَنا الصغاِني، نا روح بن عبادةَ، نا شعبةُ، عن قَتادةَ، عن أَِبي حسانَ 2575

 ال ِمنجِج، أَنَّ رراٍس، فَقَالَاَألعبع نى ابٍم أَتيجلْهب : ا الَِّتي قَديِذِه الْفُتا هاٍس، مبع نا ابي
 وِإنْ رِغمتم، حدثَنا عباس �سنةُ نِبيكُم : ِشيعت ِبالناِس، من طَاف ِبالْبيِت قَد حلَّ، فَقَالَ

حدثَنا يِزيد بن عبِد الصمِد، نا آدم بن أَِبي ِإياٍس، نا شعبةُ، عن و)  ح(الدوِري، نا شبابةُ
ما هِذِه الْفُتيا، فَذَكَر : قَالَ رجلٌ البِن عباٍس: قَتادةَ، سِمعت أَبا حسانَ اَألعرج، يقُولُ

  . و تشغبتتفَشعت أَ: الْحِديثَ، ِإال أَنه قَالَ
 حدثَنا يعقُوب بن سفْيانَ، نا عمرو بن عاِصِم، نا همام، عن قَتادةَ، عن أَِبي 2576

ِإنَّ هذَا الْقَولَ قَد : من طَاف فَقَد حلَّ، فَقَالَ رجلٌ: حسانَ، عِن ابِن عباٍس، أَنه كَانَ يقُولُ
  .  وِإنْ رِغمتم�سنةُ نِبيكُم :  ِفي الناِس، فَقَالَ ابن عباٍستفَشغَ

:  حدثَنا محمد بن ِإسحاق الصغاِني، نا روح بن عبادةَ، نا ابن جريٍج، قَال2577َ
: وف ِبالْبيِت حاج وال غَيره ِإال حلَّ، قُلْت لَهال يطُ: أَخبرِني عطَاٌء، عِن ابِن عباٍس، أَنه قَالَ

ِمن قَوِل اللَِّه تبارك : ِمن أَين كَانَ ابن عباٍس يأْخذُ أَنه من طَاف ِبالْبيِت فَقَد حلَّ؟ فَقَالَ
فَِإنما ذَِلك بعد الْمعرِف : ، قُلْت لَه]آية سورة احلج [}ثُم مِحلُّها ِإلَى الْبيِت الْعِتيِق{: وتعالَى

كَانَ ابن عباٍس يراها قَبلَ الْمعرِف : ، قَالَ]سورة احلج آية [}ثُم مِحلُّها ِإلَى الْبيِت الْعِتيِق{
 يِحلُّوا ِفي حجِة الْوداِع، قَالَها غَير  أَصحابه أَنْ�وكَانَ يأْخذُه ِمن أَمِر النِبي : وبعده، قَالَ

  . مرٍة
قَالَ رجلٌ البِن :  حدثَنا عِلي بن حرٍب، نا ابن فُضيٍل، نا بيانٌ، عن وبرةَ، قَال2578َ

رم؟ قَالَ: عجِبالْح تمرأَح قَدِت ويِبالْب ِبذَ: أَطُوف أْسا بمقَالَو ،اٍس : ِلكبع نكَانَ ابو
 أَحرم ِبالْحج، وطَاف ِبالْبيِت، وِبالصفَا والْمروِة �رأَيت رسولَ اللَِّه : ينهى عن ذَِلك، وقَالَ

 .  
سِمعت :  وبرةَ حدثَه حدثَنا أَبو أُميةَ، نا أَحمد بن يونس، نا زهير، نا بيانٌ، أَن2579َّ

وما يمنعك؟ : أَطُوف ِبالْبيِت وقَد أَحرمت ِبالْحج؟ قَالَ: عبد اللَِّه بِن عمر، سأَلَه رجلٌ، قَالَ
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:  قَد فَتنته الدنيا، قَالَرأَينا ابن عباٍس ينهى عن ذَِلك، وأَنت أَعجب ِإلَينا ِمنه رأَيناه: قَالَ
 أَحرم ِبالْحج، فَطَاف ِبالْبيِت، وسعى بين الصفَا �وأَيكُم لَم تفِْتنه الدنيا، رأَينا رسولَ اللَِّه 

  . نت صاِدقًا أَحق ِمن سنِة ابِن عباٍس ِإنْ كُ�والْمروِة، فَسنةُ رسوِل اللَِّه 
وحدثَنا أَبو أُميةَ، نا )  ح( حدثَنا عبد اللَِّه بن محمِد بِن شاِكٍر، نا أَبو أُسامة2580َ

ى، نا يعلَ: وحدثَنا محمد بن ِإسحاق الْبكَّاِئي، وعمار بن رجاٍء، قَاال)  ح(يعلَى بن عبيٍد
أَيصلُح أَنْ أَطُوف ِبالْبيِت وأَنا : نا ِإسماِعيلُ، عن وبرةَ، جاَء رجلٌ ِإلَى ابِن عمر، فَقَالَ: قَاال

ِإنَّ ابن عباٍس نهانا عن ذَِلك حتى نرِجع ِمن : وما يمنعك ِمن ذَِلك؟ فَقَالَ: محِرم؟ فَقَالَ
ِقِف، فَقَالَالْمولُ اللَِّه : وسر جح ةُ اللَِّه �قَدنسِة، وورالْمفَا والص نيبِت، ويِبالْب طَافو ،

وسنةُ رسوِلِه أَحق أَنْ تتبع ِمن سنِة ابِن عباٍس ِإنْ كُنت صاِدقًا واللَّفْظُ ِليعلَى، وحِديثُهما 
اِحدو .  

 حدثَنا الْجرجاِني، أَنا عبد الرزاِق، عن معمٍر، عن أَيوب، عن عمِرو بِن ِديناٍر، 2581
 فَطَاف ِبالْبيِت، وسعى بين الصفَا والْمروِة، �حج رسولُ اللَِّه : سِمعت ابن عمر، يقُولُ

}كَانَ لَكُم ةٌلَقَدنسةٌ حووِل اللَِّه أُسس21سورة األحزاب آية [} ِفي ر .[  
 حدثَنا عبد الصمِد بن الْفَضِل الْبلِْخي، نا مكِّي بن ِإبراِهيم، عِن ابِن جريٍج، 2582

أَيِصيب الرجلُ امرأَته : اللَِّه بن عمرأَخبرِني عمرو بن ِديناٍر، أَنه سِمع رجال سأَلَ عبد : قَالَ
، فَقَِدم فَطَاف ِبالْبيِت ثُم �أَخبرنا رسولُ اللَِّه : قَبلَ أَنْ يطُوف بين الصفَا والْمروِة؟ فَقَالَ

سورة األحزاب آية [} وةٌ حسنةٌلَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُس{: ركَع ركْعتيِن، ثُم تال
21 .[  

 حدثَنا أَبو أُميةَ، نا محمد بن ساِبٍق، نا ورقَاُء، عن عمِرو بِن ِديناٍر، ِبِإسناِدِه 2583
هوحح(ن  ( نو برما عانُ، نفْيا سن ،ِدييما الْحى، نوسم نب را ِبشثَندحاٍر، قَالَوا : ِدينأَلْنس

ابن عمر عن رجٍل قَِدم معتِمرا، فَطَاف ِبالْبيِت، ولَم يطُف بين الصفَا والْمروِة، أَيقَع ِبامرأَِتِه؟ 
رمع نولُ اللَِّه : فَقَالَ ابسر الْ�قَِدم لْفلَّى خصا، وعبِت سيِبالْب ِن،  فَطَافيتكْعقَاِم رم

سورة [}لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ{: وسعى بين الصفَا والْمروِة، وقَالَ
  ]. 21األحزاب آية 
2584ِن ِدينِرو بمع نٍد، عيز نب ادما حٍب، نرح نانُ بملَيا سن ،فوسا يثَنداٍر،  ح

 �قَِدم رسولُ اللَِّه : ، سِمعت ابن عمر سِئلَ عن شيٍء ِمن أَمِر الصفَا والْمروِة، فَقَالَ:قَالَ
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 ا، وعبِة سورالْمفَا والص نيب طَافِن، ويتكْعقَاِم رالْم لْفلَّى خصا، وعبِت سيِبالْب فَطَاف
  . }نَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌلَقَد كَا{

 حدثَنا الْحاِرثُ بن أَِبي أُسامةَ، نا أَبو أَيوب الْهاِشِمي، نا ِإبراِهيم بن سعٍد، عِن 2585
 نا ِإبراِهيم بن سعٍد، عِن وحدثَِني أَِبي نا أَبو مروانَ،)  ح(الزهِري، عن عروةَ، عن عاِئشةَ
ِإنَّ الصفَا والْمروةَ ِمن شعاِئِر {: أَرأَيِت قَولَ اللَِّه تعالَى: الزهِري، عن عروةَ، قُلْت ِلعاِئشةَ

 علَى أَحٍد جناح أَنْ ِإلَى آِخِر اآليِة قَولُ اللَِّه تبارك وتعالَى، ما] 158سورة البقرة آية [}اللَِّه
  . ال يطَّوف ِبِهما، ِإنما كَانَ هذَا الْحي ِمن اَألنصاِر قَبلَ أَنْ يسِلموا يِهلُّونَ ِلمناةَ الطَّاِغيِة

   
يث كان من باب ِذكِْر الْخبِر الْمبيِن الْموِجِب علَى من ينحر ِبِمنى أَنْ ينحر يف رحله ح

  مىن، وأن مىن كلها منحر، 
  وصفة حنر البدنة والذبيحة

2586 نٍد، عمحم نب فَرعا جاٍث، نِغي نب فْصا حن ،ددسا مالْقَاِضي، ن فوسا يثَندح 
 ِبياِبٍر، أَنّ النج نقَالَ�أَِبيِه، ع  :نا مى كُلَّهِمنا، وناهه ترحن اِلكُموا ِفي ِرحرحفَان ،رح .  

 حدثَنا محمد بن ِإسحاق الصغاِني، نا روح بن عبادةَ، نا شعبةُ، عن يونس بِن 2587
: نْ ينحرها، فَقَالَعبيٍد، عن ِزياِد بِن جبيٍر، أَنَّ ابن عمر رأَى رجال قَد أَناخ بدنته يِريد أَ

  . �قَاِئما مقَيدةً سنةُ أَِبي الْقَاِسِم 
نا وهب بن جِريٍر، نا :  حدثَنا عبد الْمِلِك بن محمٍد الرقَاِشي، وأَبو أُميةَ، قَال2588َ

يبِن جاِد بِزي نٍد، عيبِن عب سوني نةُ، عبعش هتندب رحني وهال وجأَى رر رمع نٍر، أَنَّ اب
، وهذَا �، أَو سنةُ رسوِل اللَِّه �ابعثْها قَاِئما، سنةُ أَِبي الْقَاِسِم : أَناخها أَو أَضجعها، فَقَالَ

  . لَفْظُ أَِبي أُميةَ
2589 نب رمٍد عيو زا أَبثَندح  نع ،ردفٍَر غُنعج نب دمحا من ،ِرييمالن ِريصةَ الْببش

 ِبيٍس، أَنّ النأَن نةَ، عادقَت نةَ، عبعش� لَها ِرجاِضعو هتأَيرِن، وينِن أَقْريلَحِن أَميشى ِبكَبحض 
  . علَى ِصفَاِحِهما
2590وسا يثَندح اججا حِلٍم، نسم نب و )  ح(فا أَبِبيٍب، نح نب سونا يثَندحو

داوح(د  (ِرضو النا أَبن ،اِنيغا الصثَندحو)ح  ( ماِمٍر، كُلُّهع نب ِعيدا سةَ، نو ِقالبا أَبثَندحو
اججةَ، قَالَ حبعش نع :عثَِني شدٍس، قَالَحأَن نةَ، عادقَت نةُ، عولُ اللَِّه : بسكَانَ ر� 
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 هما قَداِضعو هتندب حذْبي هتأَير لَقَدو ،ركَبيي ومسِن، ييِمينِن سينِن أَقْريلَحِن أَميشي ِبكَبحضي
محمٍد، ومعنى حِديِثِهم واِحد، حدثَنا يوسف، نا أَبو علَى ِصفَاِحِهما، وهذَا لَفْظُ حجاِج بِن 

  . الرِبيِع، نا هشيم، عن شعبةَ، ِبنحِوِه
ِبسِم اللَِّه، اللَّهم ِمنك : فَقَالَ:  وِفي حِديِث سِعيِد بِن عاِمٍر، عن شعبةَ، قَال2591َ

  . م يذْكُرواولَك، والْباقُونَ لَ
   

 ِبيِن أَنَّ النيبِر الْمبِذكِْر الْخ ابرأسه يف حجة الوداع بعد ما حنر بدنه، �ب لَقح 
والدليل على أن السنة يف حنر البدنة أن ينحر صاحبها بيده واحلالق ينتظره فال يشتغل بشيء 

اح للمسلم إمساكها، أن السنة بعد حنره إال حبلق الرأس، وعلى أن شعور املسلمني طاهرة مب
  يف احللق أن يبدؤا بالشق األمين

2592 نةَ، عقْبع نى بوسا مِليِد، نالْو نب اعجا شن ،لِْخيالْب دمأَح نى با ِعيسثَندح 
  . اِع حلَق رأْسه ِفي حجِة الْود�ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه 

)  ح( حدثَنا أَبو داود السجِزي، نا قُتيبةُ، نا يعقُوب وهو ابن عبِد الرحمِن الْقَاِرِئ2593
وحدثَنا الصغاِني، نا محمد بن عبادةَ، نا حاِتم، ِكالهما عن موسى بِن عقْبةَ، عن ناِفع، عِن 

اب ِبيأَنّ الن ،رمِن ع� نب دما أَحن ،يزاِس الْغبو الْعا أَبثَندحاِع، ودِة الْوجِفي ح هأْسر لَقح 
  . يونس، نا زهير، عن موسى بِن عقْبةَ، ِمثْلَه ِبِإسناِدِه

2594،ِصيكَّاٍر الِْحمب نب رما عثَندح  نةَ، عزمأَِبي ح نب بيعا شاٍش، نيع نب ِليا عن 
  . ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ النِبي حلَق ِفي حجِة الْوداِع

 وحدثَنا السلَِمي، نا عبد)  ح( حدثَنا الْحسن بن أَِبي الرِبيِع، نا عبد الرزاِق2595
 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن اباِلٍم، عس نع ،ِريهِن الزع ،رمعا ماِق، نزالر� ادِتِه، زجِفي ح لَقح 

رمعقَالَ م ،اِنيجرالْج : ِبيِن النع ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نع ،وبا أَين� ،ذَا لَفْظُهه ،ِمثْلَه ،
  . ِبحجِتِه: لَ السلَِميوقَا

 وحدثَنا أَبو داود السجِزي، نا أَبو كُريٍب، نا حفْص بن ِغياٍث، عن ِهشاٍم، عِن 2596
 ِبيٍس، أَنّ النأَن نع ،ِن ِسِرييناب�نِإلَى م عجر ِر، ثُمحالن موةَ يقَبةَ الْعرمى جما  رعِزِلِه، فَد

ِبِذبٍح فَذَبح، ثُم دعا ِبالْحالِق فَأَخذَ ِبِشق رأِْسِه اَأليمِن فَحلَقَه، فَجعلَ يقِْسم بين من يِليِه 
  . حةَالشعرةَ والشعرتيِن، ثُم أَخذَ ِبِشق رأِْسِه اَأليسِر فَحلَقَه، فَدفَعه ِإلَى أَِبي طَلْ
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2597 نانَ، عسح نب اما ِهشاٍد، نبع نب ادبا عن ،وبأَي نى بيحا ين ،اِنيغا الصثَندحو 
فَأَخذَ :  حلَق رأْسه ِفي حجِتِه، قَالَ�محمِد بِن ِسِريين، عن أَنِس بِن ماِلٍك، أَنّ رسولَ اللَِّه 

احِلق، فَحلَق، واشرأَب الناس ِإلَى من يدفَعه، فَدفَعه : ِع رأِْسِه ِمن ِشقِِّه الْيمنى، وقَالَِبجِمي
  . ِإلَى أَِبي طَلْحةَ، وحلَق الشق اَأليسر فَفَرقَه بين الناِس

، نا ِهشام بن حسانَ، عن محمِد بِن ِسِريين،  حدثَنا الدِقيِقي، نا وهب بن جِريٍر2598
 ِبيأَنّ الن�رسأِْسِه اَألير ِشق لَقح ِن، ثُممأِْسِه اَألير أَ ِبِشقدب هأْسر لَقا حلَم  .  

نا أَبو ِإسماِعيلَ، نا وحدثَ)  ح( حدثَنا عِلي بن حرٍب، نا سفْيانُ بن عيينة2599َ
وحدثَنا ِإسحاق بن سياٍر، نا عمرو بن )  ح(الْحميِدي، نا سفْيانُ، نا ِهشام بن حسانَ

  عوٍن،ح 
ِن ابانَ، عسِن حاِم بِهش نةَ، عنييع نانُ بفْيا سن ،حيرا شةَ، نيو أُما أَبن نع ،ِن ِسِريين

 ِبياِلٍك، أَنّ النِن مِس بأَن� لَقَهفَح نماَألي ِشقَّه القلَ الْحاون حذَبةَ، ورمى الْجما رلَم 
 هقِْسمةَ أَنْ يا طَلْحأَب رأَمو ،لَقَهفَح رساَألي ِشقَّه لَهاون ةَ، ثُما طَلْحأَب طَاهقَالَ فَأَعاِس، والن نيب

ِليٍب : عرِن حب ِلياللَّفْظُ ِلعاِس، والن نيب هقِْسمأَنْ ي هرأَمةَ، وا طَلْحأَب لَهاوون .  
2600ا ِهشن ،لَِّبيهاٍد الْمبع نب ادبا عن ،وبأَي نى بيحا ين ،ِجيالْفَر نا ابثَندح  نب ام

  .  حلَق رأْسه ِفي حجِتِه�حسانَ، عن محمِد بِن ِسِريين، عن أَنِس بِن ماِلٍك، أَنّ رسولَ اللَِّه 
نا سِعيد بن سلَيمانَ، نا :  حدثَنا جعفَر الطَّياِلِسي، وحمدونُ بن عمارةَ، قَال2601َ
 نب ادبولَ اللَِّه عساِلٍك، أَنّ رِن مِس بأَن نع ،ِن ِسِريينِد بمحم نٍن، عوع نا اباِم، نوالْع� 

 ِإلَى أَِبي طَلْحةَ الشق اَأليمن، ثُم حلَق الشق �أَمر الْحالق فَحلَق رأْسه، ودفَع رسولُ اللَِّه 
هرفَأَم ،راِساآلخالن نيب هقِْسمأَنْ ي  .  
2602 نع ،وبأَي نٍد، عيز نب ادما حلٌ، نمؤا مِن، نسو الْحاٍش أَبيع نب ديما حثَندح 

ره ِبيِدِه  يوم النحِر قَبض شع�لَما حلَق رسولُ اللَِّه : محمِد بِن ِسِريين، عن أَنٍس، قَالَ
يا أَنس، انطَِلق ِبهذَا : �الْيمنى، فَلَما حلَق الْحالق ِشق رأِْسِه اَأليمن، قَالَ ِلي رسولُ اللَِّه 

ن ،الِْوكاِعي رمع نب دما أَحن ،اِلِسيالطَّي فَرعا جثَندٍم، حلَيس أُمةَ، وِإلَى أَِبي طَلْح نلُ بمؤا م
اِدِه ِمثْلَهناِعيلَ، ِبِإسمِإس .  

2603كِّيا مِد، نمالص دبا عثَندِن )  ح( حِن ابا عمِكاله ،حوا رةَ، نيو أُما أَبثَندحو
ع جاِبر بن عبِد اللَِّه، أَنَّ النِبي جريٍج، عن جعفَِر بِن محمٍد، أَنه سِمع أَباه يحدثُ، أَنه سِم
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� اللَّه ِضيأَِبي طَاِلٍب ر نب ِليع رأَمو ،نيِستِدِه ثَالثًا وِبي رحٍة، فَنندِتِه ِمائَةَ بجِفي ح اقس 
  . ةَ بدنٍةعنه فَنحر ما بِقي، وساق لَه عِلي فَكَانَ جِميع ذَِلك ِمائَ

   
باب الترِغيِب ِفي حلِْق الرأِْس بعد رمِي الِْجماِر، والدليل على إباحة التقصري، وعلى أن 

  السنة بعد احللق تقليم األظافر
: الَ حدثَنا الصغاِني، نا شجاع بن الْوِليِد أَبو بدٍر، عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، ق2604َ

يا : رِحم اللَّه الْمحلِِّقني قَالُوا:  قَالَ�حدثَِني ناِفع، عن عبِد اللَِّه بِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه 
رواه والْمقَصِرين، كَذَا : رِحم اللَّه الْمحلِِّقني قَالَ ِفي الراِبعِة: رسولَ اللَِّه، والْمقَصِرين، قَالَ

  . والْمقَصِرين: عبد الْوهاِب بن عبيِد اللَِّه ِفي الراِبعِة
نا عبيد اللَِّه بن عمر، عن ناِفٍع، :  حدثَنا بكَّار بن قُتيبةَ، نا مؤملٌ، نا الثَّوِري، قَال2605َ

! يا رسولَ اللَِّه، والْمقَصِرين : رِحم اللَّه الْمحلِِّقني ِقيلَ: ، قَالَعِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه
  . اللَّهم اغِْفر، ِفي الثَّاِلثَِة، وِللْمقَصِرين: قَالَ

حيويِه، وحدثَنا محمد بن )  ح(أَخبرِني ماِلك:  حدثَنا يونس، نا ابن وهٍب، قَال2606َ
نا يحيى بن يحيى، ومطَرف، والْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن ناِفع، عن عبِد اللَِّه بِن عمر، أَنّ 

هم اللَّ: قَالَ! يا رسولَ اللَِّه، والْمقَصِرين : اللَّهم ارحِم الْمحلِِّقني قَالُوا:  قَالَ�رسولَ اللَِّه 
  . والْمقَصِرين، ِفي الثَّاِلثَِة: قَالَ! والْمقَصِرين يا رسولَ اللَِّه : ارحِم الْمحلِِّقني قَالُوا

 أَخبرنا يونس، أَنا ابن وهٍب، أَنا اللَّيثُ بن سعٍد، عن ناِفٍع، عن عبِد اللَِّه بِن 2607
 وطَاِئفَةٌ ِمن أَصحاِبِه، وقَصر بعضهم، حدثَنا حبِشي بن �حلَق رسولُ اللَِّه : الَعمر، أَنه قَ

  . الرِبيِع بِن طَاِرٍق، عن أَِبيِه، عِن اللَّيِث بِن سعٍد، ِبِمثِْلِه
عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ رسولُ  حدثَنا الصاغَاِني، نا أَبو النضِر، نا اللَّيثُ، 2608

والْمقَصِرين، ِكالهما صِحيحاِن، : رِحم اللَّه الْمحلِِّقني مرةً، أَو مرتيِن، ثُم قَالَ: �اللَِّه 
و الْما أَبثَندحٍد، وعِن سِث بِن اللَّيع ،سوني نب دما أَحماهور ناللَِّه ب دبا عثَندى قَالَ حثَن

  . أَسماَء، نا جويِريةُ، عن ناِفٍع، ِبِمثِْلِه
وحدثَنا الصاغَاِني، نا معلَّى بن )  ح( حدثَنا عِلي بن حرٍب، نا ابن فُضيٍل2609

مع نٍل، عيفُض نب دمحا موٍر، نصنِن مةَ، عريرأَِبي ه نةَ، ععرأَِبي ز نقَاِع، عِن الْقَعةَ بار
 ِبيقَالُوا: ، قَالَ�الن لِِّقنيحِللْم اغِْفر ماللَّه : ِرينقَصالْمقَالُوا: قَالَ! و لِِّقنيحِللْم اغِْفر ماللَّه :
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 ِرينقَصالْماغِْف: قَالَ! و مقَالُوااللَّه لِِّقنيحِللْم ر : ِرينقَصالْمِة! واِبعقَالَ ِفي الثَّاِلثَِة أَِو الر :
ِرينقَصالْمو .  
 حدثَنا أَبو أُميةَ، نا أُميةُ بن ِبسطَاٍم، نا يِزيد بن زريٍع، عن روِح بِن الْقَاِسِم، عِن 2610

رِحم اللَّه : �قَالَ رسولُ اللَِّه :  الرحمِن، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، قَالَالْعالِء بِن عبِد
والْمقَصِرين يا : رِحم اللَّه الْمحلِِّقني قَالُوا: قَالَ! والْمقَصِرين يا رسولَ اللَِّه : الْمحلِِّقني قَالُوا
  .  والْمقَصِرين:قَالَ! رسولَ اللَِّه 
 حدثَنا ابن أَِبي رجاٍء، نا وِكيع، نا شعبةُ، عن يحيى بِن حصيٍن، عن جدِتِه، 2611

قَالَت : ِبيالن تِمعقُولُ�سِقيلَ ِفي الثَّاِلثَ:  ي ،لِِّقنيحالْم اللَّه محري ،لِِّقنيحالْم اللَّه محرا : ِةيي
 ِرينقَصالْمولَ اللَِّه، وسقَالَ! ر :ِرينقَصالْمو .  

2612 نٍن، عيصِن حى بيحي نةُ، عبعا شن ،داوو دا أَبِبيٍب، نح نب سونا يثَندح 
 ِبيِتِه، أَنّ الندج�ِرينقَصِللْمثَالثًا، و لِِّقنيحا ِللْمعةً درم  .  
 حدثَنا أَبو أُسامةَ عبد اللَِّه بن أُسامةَ الْكَلِْبي، نا سلَيمانُ بن حرٍب، نا سلَيمانُ 2613

قَد  والْحالق يحِلقُه، و�بن الْمِغريِة، عن ثَاِبٍت الْبناِني، عن أَنِس بِن ماِلٍك رأَيت رسولَ اللَِّه 
  . أَطَاف ِبِه أَصحابه ما تقَع شعرةٌ ِإال ِفي يِد رجٍل

نا حبانُ بن ِهالٍل، أَنا أَبانُ، عن :  نا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، وعمار بن رجاٍء، قَال2614َ
ِد الربع نةَ بلَما سِن أَِبي كَِثٍري، أَنَّ أَبى بيحٍد ييِن زِد اللَِّه ببع نب دمحأَنَّ م ،ثَهدِن حمح

 ِبيالن ِهدش ،اهأَنَّ أَب ،ثَهدولُ اللَِّه �حسر مِر، فَقَسحنالْم دِعن � ا، فَلَمايحاِبِه ضحأَص نيب 
أْسه ِفي ثَوِبِه، فَأَعطَاه ِإياه، وقَلَّم أَظْفَاره،  ر�يِصب وال أَصحابه شيٌء، فَحلَق رسولُ اللَِّه 

  . فَأَعطَاها صاِحبه، فَِإنه ِعندنا لَمخضوب ِبالِْحناِء والْكَتِم
   

ليل على باب بياِن ِإجازِة حج من قَدم الذَّبح قَبلَ رمِي الْجمرِة، أَو حلق قبل الذبح، والد
  أن ذلك للجاهل والناسي

 حدثَنا يونس، نا سفْيانُ، عِن الزهِري، عن ِعيسى بِن طَلْحةَ، عن عبِد اللَِّه بِن 2615
ج اذْبح وال حر: فَقَالَ! حلَقْت قَبلَ أَنْ أَذْبح :  رجلٌ، فَقَالَ�سأَلَ رسولَ اللَِّه : عمٍرو، قَالَ
رقَالَ آخو : ِميلَ أَنْ أَرقَب تحقَالَ! ذَب : ،ِدييما الْحى، نوسم نب را ِبشثَندح ،جرال حِم وار

  . سِمعت ِعيسى بن طَلْحةَ، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه : نا سفْيانُ، نا الزهِري، قَالَ
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2616ا ِإسن ،اِنيغا الصى، قَالَ نِعيس نب اقح :اِلكثَِني مدح(ح  ( نب دمحا مثَندحو
حيويِه سنةَ ثَالٍث وخمِسني، أَنا مطَرف، والْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عِن ابِن ِشهاٍب، عن ِعيسى 

ِد اللَِّه ببع نِد اللَِّه، عيبِن عةَ بِن طَلْحقَالَب هاِص، أَنِن الْعِرو بملَّى : ِن عولُ اللَِّه صسر قَفو
يا رسولَ اللَِّه، لَم : اللَّه علَيه وسلَّم ِللناِس ِفي حجِة الْوداِع ِبِمنى يسئَلُونه، فَجاَء رجلٌ، فَقَالَ

يا : اذْبح وال حرج فَجاَء رجلٌ آخر، فَقَالَ: �رسولُ اللَِّه أَشعر فَحلَقْت قَبلَ أَنْ أَذْبح، فَقَالَ 
 �فَما سِئلَ الرسولُ : ارِم وال حرج قَالَ: رسولَ اللَِّه، لَم أَشعر فَنحرت قَبلَ أَنْ أَرِمي، فَقَالَ

حدثَِني : حرج، حدثَنا يونس، نا ابن وهٍب، قَالَافْعلْ وال : عن شيٍء قُدم وال أُخر ِإال قَالَ
ماِلك بن أَنٍس، ويونس بن يِزيد، وغَيرهما، أن ابن شهاب أخربهم، أن عيسى بن عبيد اهللا 

  . ذَكَر ِمثْلَه، فَ... وقَف�أخربه، عن عبِد اللَِّه بِن عمِرو بِن الْعاِص، عن رسوِل اللَِّه 
2617كِّيا من ،لْخى ِببيحو يِل أَبالْفَض نِد بمالص دبا عثَندا )  ح( حةَ، نيو أُما أَبثَندحو

: ريٍج، قَالَنا ابن ج: وحدثَنا عمار بن رجاٍء، نا محمد بن بكٍْر، قَالُوا)  ح(عثْمانُ بن الْهيثَِم
أَخبرِني ِعيسى بن طَلْحةَ، أَنَّ عبد اللَِّه بن عمِرو بِن الْعاِص : سِمعت ابن ِشهاٍب، يقُولُ

 ِبيأَنَّ الن ،ثَهدلٌ، فَقَالَ�حجِه رِإلَي ِر ِإذْ قَامحالن موي طُبخي وا همنيولَ اللَِّه:  بسا ري تكُن ،
يا رسولَ اللَِّه، كُنت أَحسب أَنَّ كَذَا : أَحسب أَنَّ كَذَا وكَذَا قَبلَ كَذَا وكَذَا، ثُم جاَء فَقَالَ
 ِبيالِء الثَّالثَِة، قَالَ النؤكَذَا، ِلهلَ كَذَا وكَذَا قَبِئٍذ فَ: �وموي نكُلُّه نلَه جرال حلْ وا افْعم

افْعلْ وال حرج، حدثَنا أَبو أُميةَ، نا أَبو نعيٍم، نا عبد الْعِزيِز بن : سِئلَ يومِئٍذ عن شيٍء ِإال قَالَ
، ...أَلُ ِعند الْجمرِة وهو يس�رأَيت رسولَ اللَِّه : أَِبي سلَمةَ، عِن الزهِري، ِبِإسناِدِه، قَالَ

وحدثَنا )  ح(فَذَكَر ِمثْلَه، حِديثَ ماِلٍك، حدثَنا أَبو أُميةَ، نا أَبو الْوِليِد، نا سلَيمانُ بن كَِثٍري
اهور ،هوحاِدِه ننِبِإس ،ِريهِن الزا عمةُ، ِكالهعما زن ،داوو دا أَبِبيٍب، نح نب سوني دبع 

ِريهِن الزٍر، عمعم ناِق، عزالر .  
)  ح(نا معلَّى بن أَسٍد:  حدثَنا ِإسحاق بن سياٍر، وحمدانُ بن عِلي، قَاال2618

 بن طَاوس، عن أَِبيِه، عِن نا وهيب، نا عبد اللَِّه: وحدثَنا الصغاِني، نا أَحمد بن ِإسحاق، قَاال
 ِبياٍس، أَنّ النبِن عأِْخِري، قَالَ�ابالتقِْدِمي وِح ِفي التالذَّبِي ومالرلِْق وِفي الْح ال :  ِقيلَ لَه

جرح .  
ما سِئلَ : سناِدِه، قَالَ حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، نا حبانُ بن ِهالٍل، نا وهيب، ِبِإ2619

 ِبيٍء ِإال قَالَ�النيلَ شئًا قَبيش مقَد نمِر عحالن موي  :جرال ح ،جرال ح .  



com.wordpress.masgunku.www  
 

597 

   
باب بياِن حظِْر االنِتفَاِع ِبشيٍء ِمن لُحوِم الْهدِي الْواِجِب وجلُوِدها وِجالِلها واألكل 

  يء منها إىل اجلزارمنها، ودفع ش
 حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، نا سفْيانُ بن عيينةَ، عن عبِد الْكَِرِمي، عن مجاِهٍد، 2620

ِنِه،  أَنْ أَقُوم علَى بد�أَمرِني رسولُ اللَِّه : عِن ابِن أَِبي لَيلَى، عن عِلي رِضي اللَّه عنه، قَالَ
نحن نعِطيِه ِمن : وأَنْ أَقِْسم جلُودها وِجاللَها، وأَمرِني أَنْ ال أُعِطي الْجاِزر ِمنها شيئًا، وقَالَ

  . ِعنِدنا
2621بدؤِني الْمعٍد يمحم نب سونا ينادي، نالْم نا ابثَندح( ح  (اِنيغا الصثَندحو ،

نا زهير، عن عبِد الْكَِرِمي الْجزِري، عن مجاِهٍد، عن عبِد الرحمِن : نا الْحسن بن موسى، قَالَ
 أَنْ أَقُوم علَى بدِنِه، وأَنْ �أَمرِني رسولُ اللَِّه : بِن أَِبي لَيلَى، عن عِلي رِضي اللَّه عنه، قَالَ

نحن نعِطيِه ِمن : أَتصدق ِبلَحِمها وجلُوِدها وأَِجلَِّتها، وأَنْ ال أُعِطي أَجر الْجاِزِر ِمنها، قَالَ
  . ِعنِدنا

)  ح( حدثَنا أَبو الْعباِس، نا الِْفرياِبي، نا سفْيانُ، عِن ابِن أَِبي نِجيٍح، وعبِد الْكَِرِمي2622
وحدثَنا قُربزانُ عبد الرحمِن، نا عبد الرحمِن هو ابن مهِدي، عن سفْيانَ، عن عبِد الْكَِرِمي، 

 أَقُوم  أَنْ�أَمرِني رسولُ اللَِّه : عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي لَيلَى، عن عِلي كَرم اللَّه وجهه، قَالَ
علَى الْبدِن، وأَمرِني أَنْ أَقِْسم ِجاللَها وجلُودها، وأَمرِني فَقَسمت لُحومها، هذَا لَفْظُ 

اِبييالِْفر .  
2623كِّيا مِل، نالْفَض نِد بمالص دبا عثَندا)  ح( حثْما عثَندح ،ِقيشما الدثَندحنُ و

نا ابن جريٍج، عن عبِد الْكَِرِمي بِن ماِلٍك، والْحسِن بِن مسِلٍم، عن مجاِهٍد، : بن الْهيثَِم، قَاال
بن نا عثْمانُ : وحدثَنا الدِقيِقي، وأَبو داود الْحراِني، قَاال)  ح(عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي لَيلَى
حدثَِني الْحسن بن مسِلٍم، أَنَّ مجاِهدا أَخبره، أَنَّ عبد الرحمِن : الْهيثَِم، نا ابن جريٍج، قَالَ

 ِبيأَنّ الن ،هنع اللَّه ِضيأَِبي طَاِلٍب ر نب ِليأَنَّ ع ،هربلَى أَخأَِبي لَي نب�أَنْ ي هرلَى  أَمع قُوم
بدِنِه، وأَمره أَنْ يقِْسم بدنه كُلَّها لُحومها وجلُودها وِجاللَها كُلَّها ِفي الْمساِكِني، وال يعِطي 

 جريٍج، عِن نا عثْمانُ بن عمر، عِن ابِن: ِفي ِجزارِتها شيئًا، حدثَنا الدِقيِقي، وأَبو أُميةَ، قَاال
 اِهٍد، ِمثْلَهجم نِلٍم، عسِن مِن بسالْح .  

أَخبرِني :  حدثَنا عبد الرحمِن بن ِبشٍر، نا يحيى بن سِعيٍد، عِن ابِن جريٍج، قَال2624َ
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أيب ليلى أخربه، أن عليا رضي الْحسن بن مسِلٍم، وعبد الْكَِرِمي، أن جماهدا أخربمها، أن ابن 
 أَمره أَنْ يقُوم علَى بدِنِه، وأَنْ يقِْسم لُحومها وجلُودها �اهللا عنه أخربه، أن رسولَ اللَِّه 

  . وِجاللَها، وال يعِطي ِفي ِجزارِتها ِمنها شيئًا
   

دب ِل ِمنجِة أَكِْل الراحاِن ِإبيب ابِتِه بن  
  الَِّتي ينحرها ِبنفِْسِه الْمتطَوِع ا 

أَخبرِني جعفَر بن محمٍد، :  حدثَنا عبد الصمِد، نا مكِّي، عِن ابِن جريٍج، قَال2625َ
دحِد اللَِّه يبع نب اِبرج ِمعس هثُ، أَندحي اهأَب ِمعس هأَن ِبيا �ثُ، أَنَّ النيدِتِه هجِفي ح اقس 

فَنحر ما بِقي، وساق عِلي هديا، فَكَانَ جِميع ذَِلك ِمائَةَ بدنٍة، ثُم أَمر ِمن كُلِّ بدنٍة ِببضعٍة 
  . ن مرِقهافَجِعلَت ِفي الْقُدوِر فَطُِبخت، فَأَكَال ِمن لَحِمها وشِربا ِم

   
باب بياِن اِإلباحِة ِللْمتمتِع ذَبح الْبقَرِة، واالشِتراِك ِفيها، وأا كافية عن سبع، وأا من 

  البدن، وهي واإلبل سواء
نا :  قَاالوحدثَنا عمار، نا يِزيد،)  ح( حدثَنا عِلي بن حرٍب، نا يعلَى بن عبيٍد2626

 فَيذْبح الْبقَرةَ �كُنا نتمتع مع النِبي : عبد الْمِلِك بن أَِبي سلَيمانَ، عن عطَاٍء، عن جاِبٍر، قَالَ
ارمع ادٍة، زعبس نا: عِفيه ِركتشي .  

2627ِن جِن ابع ،حوا رةَ، نيو أُما أَبثَنداِبٍر، قَالَ حج نِر، عيبأَِبي الز نٍج، عير :
 ِفي الْحج والْعمرِة، كُلُّ سبعٍة ِفي بدنٍة، ونحرنا سبِعني بدنةً �اشتركْنا مع رسوِل اللَِّه 

  . يومِئٍذ
أَخبرِني ماِلك بن أَنٍس، :  قَالَ حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، أَنا ابن وهٍب،2628

 عام الْحديِبيِة الْبقَرةَ �نحرنا مع النِبي : وعمرو بن الْحاِرِث، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ
  . عن سبعٍة، والْبدنةَ عن سبعٍة

2629رالْح داوو دا أَبثَندٍل،  حفَين نفَِر بعو جأَبو ،نيِن أَعِد بمحم نب نسا الْحن ،اِني
وحدثَنا الصغاِني، نا سِعيد بن سلَيمانَ، نا زهير، أَنا أَبو الزبيِر، عن جاِبٍر، )  ح(نا زهير: قَاال
 أَنْ نشتِرك ِفي اِإلِبِل والْبقَِر، �مِهلِّني ِبالْحج، فَأَمرنا رسولُ اللَِّه  �خرجنا مع النِبي : قَالَ

  . كُلُّ سبعٍة ِفي بدنٍة



com.wordpress.masgunku.www  
 

599 

   
باب ِذكِْر الْخبِر الْموِجِب علَى الْمنفَِسِخ حجه الْهدي، وإجازته البدنة فيه عن سبعة، 

  جائزا عنه، والدليل على أن املنفسخ عمرته يهدي هدياوأن من ذبح عمن جيب عليه كان 
2630حوا رأَن ،اقحِإس نب دمحا مثَندِن )  ح( حِن ابع ،كِّيا من ،ِدييما الْحثَندحو
 ِفي الْحج � مع رسوِل اللَِّه اشتركْنا: حدثَِني أَبو الزبيِر، أَنه سِمع جاِبرا، يقُولُ: جريٍج، قَالَ

أَرأَيت الْبقَرةَ يشتِرك ِفيها من يشتِرك ِفي : والْعمرِة، كُلُّ سبعٍة ِفي بدنٍة، فَقَالَ لَه ِإنسانٌ
 اشتركْنا كُلُّ سبعٍة ِفي :ما ِهي ِإال ِمن الْبدِن، وخص جاِبر الْحديِبيةَ، وقَالَ: الْجزوِر؟ قَالَ

  . بدنٍة، ونحرنا سبِعني بدنةً يومِئٍذ
أَنا ماِلك، وعمرو بن الْحاِرِث، عن أَِبي :  حدثَنا يونس، نا ابن وهٍب، قَال2631َ

 الْبدنةَ عن سبعٍة، والْبقَرةَ عن سبعٍة، حدثَنا �نحرنا مع رسوِل اللَِّه : الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ
سونِديِث ياِلٍك، ِبِمثِْل حم نى، عيحي نى بيحيو ،ِبينالْقَعو ،فطَرا مِه، أَنيويح نب دمحم .  

2632اِصٍم، عو عا أَبن ،قَّاقِد الدينالْج نا ابانَ، قَالَ نفْيس ن : نِر، عيبو الزِني أَبربأَخ
 يوما ِبالْحديِبيِة سبِعني بدنةً، الْبدنةُ عن سبعٍة، فَقَالَ �نحرنا مع رسوِل اللَِّه : جاِبٍر، قَالَ
  . يشترك الْبقَر ِفي الْهدِي: �رسولُ اللَِّه 
نا أَبو داود الْحراِني، نا أَبو عاِصٍم، عِن ابِن جريٍج، عن أَِبي الزبيِر، عن  حدث2633َ
 عن عاِئشةَ بقَرةً ِفي حجِتِه، حدثَنا أَبو أُميةَ، نا روح، عِن ابِن �نحر النِبي : جاِبٍر، قَالَ

  . جريٍج، ِبِمثِْلِه
نا عبد الْعِزيِز بن الْماِجشونَ، عن :  حدثَنا أَبو أُميةَ، نا أَبو نعيٍم، وشريح، قَاال2634

 ذَبح يوم النحِر عن ِنساِئِه �عبِد الرحمِن بِن الْقَاِسِم، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
  . م يخِرجهالْبقَر، لَ

نا عبيد اللَِّه، نا ِإسراِئيلُ، :  حدثَنا أَبو أُميةَ، ومحمد بن سلَيمانَ الْواِسِطي، قَاال2635
ةَ، قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نِن الْقَاِسِم، عِن بمحِد الربع نع ،ِثييباٍر الدمع نع :رحولُ نسر 

  .  عنا يوم حججنا بقَرةً بقَرةً، ِلعماٍر غَِريب، وهو غَِريب الْحِديِث�اللَِّه 
   

  باب ِفي اِإلفَاضِة ِإلَى الْبيِت، 
والدليل على أن وقته إذا فرغ من النحر وتفريق ذبيحته واألكل منها، مث يفيض فيصلي 
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عارض لصالة الظهر مبكة، وأنه يرجع إىل مىن فيصلي الظهر مبىن، الظهر مبكة، وبيان اخلرب امل
  والترغيب يف اإلستقاء من زمزم للناس والشرب منه إذا أفاض

2636 ،اِنيغاِح الصبِن الصب اقحِإس نب دمحمِهلٍّ، وِن مِد اللَِّه ببع نب دمحا مثَندح 
 أَفَاض �زاِق، نا عبيد اللَِّه بن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه نا عبد الر: قَاال

  . يوم النحِر، ثُم رجع فَصلَّى الظُّهر ِبِمنى 
سماِعيلَ، نا جعفَر، عن  حدثَنا عبد الْحِميِد، نا أَبو جعفٍَر النفَيِلي، نا حاِتم بن ِإ2637
، �أَمر، يعِني النِبي : دخلْنا علَى جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، فَذَكَر حِديثَ الْحج، وقَالَ: أَِبيِه، قَالَ

ِمن مرِقها، ثُم أَفَاض ِمن كُلِّ بدنٍة بضعةً فَجِعلَت ِفي ِقدٍر فَطُِبخت، فَأَكَال ِمن لَحِمها وشِربا 
 ِإلَى الْبيِت، فَصلَّى ِبمكَّةَ الظُّهر، فَأَتى بِني عبِد الْمطَِّلِب وهم يسقُونَ علَى �رسولُ اللَِّه 

مزملَ: ز ِتكُملَى ِسقَايع اسالن كُمِلبغال أَنْ يطَِّلِب، فَلَوِد الْمبِني عوا بِزعان ،كُمعم تعزن
هِمن ِربا فَشلْود لُوهاوفَن .  

 حدثَنا عباس الدوِري، نا شاذَانُ اَألسود بن عاِمٍر، نا سفْيانُ بن سِعيٍد، وشعبةُ، 2638
ِن الشِل، عواِصٍم اَألحع نِك، عاربالْم ناباِلٍح، وص نب نسالْحاٍس، أَنّ وبِن عِن ابع ،ِبيع

 ِبيالن�قَاِئم وهو ِربفَش مزمى زأَت  .  
 حدثَنا أَبو أُميةَ، نا أَبو نعيٍم، نا عبد الْعِزيِز بن الْماِجشوِن، عن عبِد الرحمِن بِن 2639

 ال يذْكُر ِإال �خرجنا مع رسوِل اللَِّه : ، عن عاِئشةَ، قَالَتالْقَاِسِم، عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد
 ِبيالن لَيلَ عخفَد ،طَِمثْت ِرفا ِبسا ِجئْنفَلَم ،جِر �الْححالن موا كَانَ يِكي، فَلَما أَبأَنو 

   . فَأَفَضت�طَهرت، فَأَرسلَِني رسولُ اللَِّه 
   

  باب بياِن ِإجازِة حج من أَفَاض ِإلَى الْبيِت 
  قَبلَ أَنْ يرِمي اجلمرة جاهال 

وحدثَنا عبد )  ح( حدثَنا عمار بن رجاٍء، نا محمد بن بكٍْر، أَنا ابن جريٍج2640
ِكاله ،كِّيا مِل، نالْفَض نِد بمٍج، قَالَالصيرِن جِن ابا عقُولُ: ماٍب، يِشه ناب تِمعس :

 ِبيأَنَّ الن ،ثَهداِص حِن الْعِرو بمع ناللَِّه ب دبةَ، أَنَّ عطَلْح نى بِني ِعيسربأَخ� وا همنيب 
ا رسولَ اللَِّه، كُنت أَحسب أَنَّ كَذَا وكَذَا قَبلَ ي: يخطُب يوم النحِر ِإذْ قَام ِإلَيِه رجلٌ، فَقَالَ
 ِبيالِء الثَّالثُ، فَقَالَ النؤكَذَا، هكَذَا و� :جرال حلْ وافْع .  
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: اِد، قَالَأَخبرنا محمد بن أَِبي حفْصةَ، عِن الزهِري، ِبهذَا اِإلسن:  رواه ابن الْمبارِك، قَالَ
ارِم : يا رسولَ اللَِّه، ِإني حلَقْت قَبلَ أَنْ أَرِمي، قَالَ:  وأَتاه رجلٌ، فَقَالَ�سِمعت رسولَ اللَِّه 

، ارِم وال حرج وأَتاه آخر: ِإني ذَبحت قَبلَ أَنْ أَرِمي، فَقَالَ: وال حرج وأَتاه آخر، فَقَالَ
فَما رأَيته سِئلَ يومِئٍذ : ارِم وال حرج قَالَ: ِإني أَفَضت ِمن الْبيِت قَبلَ أَنْ أَرِمي، قَالَ: فَقَالَ

  افْعلْ وال حرج : عن شيٍء ِإال قَالَ
   

  اضِة وِزيارِة الْبيِت واإلحالل، باب بياِن ِإباحِة التطَيِب ِبالطِّيِب يوم النحِر قَبلَ اِإلفَ
  وأن من طاف لإلفاضة حل له كل شيء حرم عليه

نا :  حدثَنا محمد بن عبِد الْمِلِك الدِقيِقي الْواِسِطي، وعالنُ الْقَراِطيِسي، قَاال2642
نا جعفَر بن عوٍن، ِكالهما عن :  أُميةَ، قَاالوحدثَنا الصغاِني، وأَبو)  ح(يِزيد بن هارونَ

ةَ، قَالَتاِئشع نثُ، عدحي اهأَب ِمعس هِن الْقَاِسِم، أَنِن بمحِد الربع نِعيٍد، عِن سى بيحي :
قَبلَ أَنْ يِفيض، : ته ِبِمنى، قَالَ يِزيد ِبيِدي ِإلحراِمِه ِحني أَحرم، وطَيب�طَيبت رسولَ اللَِّه 

فَرعقَالَ جو :تيالْب ورزلَ أَنْ يقَب .  
 حدثَنا عِلي بن حرٍب، نا ابن ِإدِريس، نا يحيى بن سِعيٍد، عن عبِد الرحمِن بِن 2643

 ِإلحراِمِه قَبلَ أَنْ يحِرم، وِإلحالِلِه �طَيبت رسولَ اللَِّه : الَتالْقَاِسِم، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ، قَ
 نِن الْقَاِسِم، عِن بمحِد الربع نةَ، عنييِن عانَ بفْيس نع ،ِليا عثَندِت، حيِبالْب طُوفلَ أَنْ يقَب

  . أَِبيِه، عن عاِئشةَ، ِبِمثِْلِه
 حدثَنا بحر بن نصٍر، نا يحيى بن حسانَ، نا هشيم، نا منصور، عن عبِد 2644

ةَ، قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نِن الْقَاِسِم، عِن بمحولَ اللَِّه : الرسر تبطَي� ،كِبِطيٍب ِفيِه ِمس 
  . ِعند ِإحراِمِه قَبلَ أَنْ يحِرم، ويوم النحِر قَبلَ أَنْ يطُوف ِبالْبيِت: زاد: فَقَالَ يحيى بن حسانَ

 أَخبرنا يونس، أَنا ابن وهٍب، حدثَِني أَفْلَح بن حميٍد، وأُسامةُ بن زيٍد، أن 2645
ةَ، قَالَتاِئشع نالقاسم بن حممد حدثهما، ع :ولَ اللَِّه طَيسر تب� ِمِه ِحنيرِدي ِلحِبي 

  . أَحرم، وِلِحلِِّه ِحني حلَّ ِمن قَبِل أَنْ يطُوف ِبالْبيِت
وحدثَنا الرِبيع، )  ح(نا الْقَعنِبي:  وحدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ الترِمِذي وأَبو داود، قَاال2646

ا الشأَنا قَالَتهةَ، أَناِئشع نأَِبيِه، ع نِن الْقَاِسِم، عِن بمحِد الربع ناِلٍك، عم نع ،اِفِعي :
  .  ِإلحراِمِه قَبلَ أَنْ يحِرم، وِلِحلِِّه قَبلَ أَنْ يطُوف ِبالْبيِت �كُنت أُطَيب رسولَ اللَِّه 
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2647و دا أَبثَندِن  حِن بمحِد الربع نةُ، عبعا شِريٍر، نج نب بها ون ،اِنيرالْح داو
ةَ، قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نولَ اللَِّه : الْقَاِسِم، عسر بأُطَي تِلِحلِِّه �كُنو ،ِرمحي ِمِه ِحنيرِلح 

ِبالْب طُوفلَ أَنْ يِحلُّ قَبي ِتِحنيي .  
2648 ،ِريهِن الزع ،اِعيزا اَألوةَ، نِبيعر نةُ برما ضن ،ِليمٍل الرهس نب ِليا عثَندح 

ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عورع نولَ اللَِّه : عسر تبلَّ ِبِطيٍب ال �طَيح ِحنيو مرأَح ِدي ِحنيِبي 
وحدثَنا أَبو ِقالبةَ، نا ِبشر بن . قَِليلُ الْبقَاِء، لَم يرِوِه غَير ضمرةَ: م هذَا، يعِنييشِبه ِطيبكُ

رمح(ع  (ُفَّانا عاِئغُ، نالص فَرعا جثَندحو)ح  ( ،مٍب كُلُّهرح نانُ بملَيا سةَ، نيو أُما أَبثَندحو
عش نا عى، نثَنو الْما أَبثَندانَ، حملَياللَّفْظُ ِلسِن الْقَاِسِم، ِبِمثِْلِه، وِن بمحِد الربع نةَ، عب

وحدثَنا أَبو أُميةَ، عن عبيِد )  ح(محمد بن الِْمنهاِل، نا يِزيد بن رِبيٍع، نا صخر بن جويِريةَ
  . ِه بِن موسى، عن ِإسراِئيلَ، عن عبِد الْكَِرِمي، ِكالهما عن عبِد الرحمِن بِن الْقَاِسِم، ِبنحِوِهاللَّ

 حدثَنا ابن أَِبي الْحنيِن، نا معلَّى، نا وهيب، عن أَيوب، عن عبِد الرحمِن بِن 2649
  .  ِلحرِمِه وِحلِِّه�طَيبت رسولَ اللَِّه : ِبيِه، عن عاِئشةَ، قَالَتالْقَاِسِم، عن أَ
وحدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، نا محمد )  ح( حدثَنا حمدانُ بن الْجنيِد، نا أَبو بدٍر2650
 ِإلحراِمِه �طَيبت رسولَ اللَِّه : ِم، عن عاِئشةَ، قَالَتنا عبيد اللَِّه، عِن الْقَاِس: بن عبيٍد، قَالَ

ِفيضلَ أَنْ يى قَبلَّ ِبِمنأَح ِلِحلِِّه ِحنيو ،مرأَح ِحني .  
وحدثَنا الْعباس بن محمٍد، نا )  ح( حدثَنا الدِقيِقي، نا عثْمانُ بن الْهيثَِم2651

رحح(و  (اما ِهشةَ، نرسأَِبي م نا ابثَندحو)ح  ( نب ِعيدا سن ،اِفِعيا الشن ،ِبيعا الرثَندحو
أَخبرِني عمر بن عبِد اللَِّه بِن عروةَ، أَنه سِمع عروةَ، : ساِلٍم كُلُّهم، عِن ابِن جريٍج، قَالَ

 ِبيدي ِبذَِريرٍة ِفي حجِة الْوداِع �طَيبت رسولَ اللَِّه : ِسم يخِبراِن، عن عاِئشةَ، قَالَتوالْقَا
حور اداِم، زراِإلحِللِْحلِّ و : طُوفلَ أَنْ يِر قَبحالن مويِة، وقَبةَ الْعرمى جمر ِحنيو مرأَح ِحني

  . ِبالْبيِت
 حدثَنا سعدانُ بن يِزيد، نا ِإسحاق بن يوسف، نا سفْيانُ الثَّوِري، عِن الْحسيِن 2652

ةَ، قَالَتاِئشع نِد، عوِن اَألسع ،اِهيمرِإب نِد اللَِّه، عيبِن عِك : بِبيِص الِْمسِإلَى و ظُري أَنكَأَن
سأِْس روِل اللَِّه ِفي ر�ِرمحم وهو  .  
حدثَِني عقَيلٌ، عِن :  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، نا حجاج، نا اللَّيثُ بن سعٍد، قَال2653َ

 � رسولُ اللَِّه تمتع: ابِن ِشهاٍب، عن ساِلِم بِن عبِد اللَِّه بِن عمر، أَنَّ عبد اللَِّه بن عمر، قَالَ
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 مرٍء حيش ِحلَّ ِمني لَم ثُم ،يدالْه هعم اقى فَسدأَهو ،جِة ِإلَى الْحرماِع ِبالْعدِة الْوجِفي ح
ن كُلِّ شيٍء ِمنه حتى قَضى حجه، ونحر هديه يوم النحِر، وأَفَاض فَطَاف ِبالْبيِت، ثُم حلَّ ِم

  .  من أَهدى فَساق الْهدي ِمن الناِس�حرم ِمنه، وفَعلَ ِمثْلَ ما فَعلَ رسولُ اللَِّه 
   

  باب بياِن ِإتياِن النساِء ِفي أَياِم ِمنى 
ٍري، عِن اَألوزاِعي، عن عبِد  حدثَنا محمد بن عوٍف الِْحمِصي، نا محمد بن كَِث2654

ةَ، قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نِن الْقَاِسِم، عِن بمحولُ اللَِّه : الرسر ادأَر� ِريدا يم ضعةَ بِفيص ِمن 
ِلِه، فَِقيلَ لَهأَه لُ ِمنجفَقَالَ: الر ،اِئضا حه؟ قُلْ: ِإنا ِهينتاِبسأَحِت: تيِبالْب تا أَفَاضهِإن .  

 حدثَنا أَبو أُميةَ، نا محمد بن مصعٍب، نا اَألوزاِعي، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، 2655
ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، علَمأَِبي س نع ،اِهيمرِإب نِني ابعٍد يمحم نع :ا أَفَاضولُ اللَِّه لَمسر � 

ِلِه، فَِقيلَ لَهأَه لُ ِمنجالر ِريدا يم ضعةَ بِفيص ِمن ادفَقَالَ: أَر ،اِئضا حها : ِإننتاِبسى، أَحقْرع
  . �سولُ اللَِّه يا رسولَ اللَِّه، ِإنها قَد طَافَت ِبالْبيِت يوم النحِر، فَنفَر ِبها ر: ِهي؟ قَالُوا

   
باب بياِن اِإلباحِة ِللْحاِئِض ترك طَواِف الْوداِع ِإذَا كَانت أَفَاضت يوم النحر وطافت 
  بالبيت، والدليل على حظر خروجهن إال بالطواف بالبيت بعد فراغهن من رمي مجرة العقبة

2656 نب نسالْحو وِنيميا الْمثَندفَّانَ، قَاال حِن : عاللَِّه، ع ديبا عٍد، نيبع نب دمحا من
 فَقَالَت ،تأَنْ أَفَاض دعب تاضا حهنع اللَّه ِضيةَ رِفيةَ، أَنَّ صاِئشع نٍد، عمحِن مالْقَاِسِم ب

أَلَم تكُن : حاضت، قَالَ: ِلم؟ قَالَت: ِبستنا، قَالَيا رسولَ اللَِّه، ما أُرى صِفيةَ ِإال حا: عاِئشةُ
؟ قُلْتتأَفَاض لَى، قَالَ: قَدِن : بيسالْح ناللَِّه ب دبا عثَندِحِلي، حتِك، فَارلَيع سبفَال ح

 نفٍَر، ععج نب دمحا من ،ميرأَِبي م نا ابن ،يِصيالِْمصهوحاِدِه ننِد اللَِّه، ِبِإسيبو . عا أَبثَندح
  . سِعيٍد الْبصِري، نا يحيى بن سِعيٍد الْقَطَّانُ، عن عبيِد اللَِّه، ِبنحِوِه

اج، وحدثَنا يوسف بن مسِلٍم، نا حج)  ح( حدثَنا عباس الدوِري، نا شبابة2657ُ
لَما أَراد رسولُ اللَِّه : نا شعبةُ، عِن الْحكَِم، عن ِإبراِهيم، عِن اَألسوِد، عن عاِئشةَ، قَالَت: قَاال
: � أَنْ ينِفر رأَى صِفيةَ علَى باِب خيمِتها كَِئيبةً أَو حِزينةً وحاضت، فَقَالَ رسولُ اللَِّه �
  . فَانِفِري ِإذًا: نعم، قَالَ: رى حلْقَى، ِإنِك لَحاِبستنا، أَكُنِت أَفَضِت يوم النحِر؟ قَالَتعقْ

 حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، أَنا ابن وهٍب، أَنا يونس بن يِزيد، وغَيره ِمن أَهِل 2658
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 ِشهاٍب، عن أَِبي سلَمةَ بِن عبِد الرحمِن بِن عوٍف، وعروةَ بِن الزبيِر،أن عائشة الِْعلِْم، عِن ابِن
 ِبيزوج الن�قَالَت ، : ِبيالن جوز ييح تةُ ِبنِفيص ا �طَِمثَتم دعاِع بدِة الْوجِفي ح 

ِبالْب ا، فَطَافَتطَاِهر توِل اللَِّه أَفَاضسِلر ذَِلك تِت، فَذَكَرفَقَالَ�ي ، :؟ قَالَتا ِهينتاِبسأَح :
ولُ اللَِّه : فَقُلْتسِة، قَالَ راِإلفَاض دعب طَِمثَت ثُم ،طَاِهر ِهيو تأَفَاض ا قَدهولَ اللَِّه، ِإنسا ري
� : ِفرنفَلْت .  

وحدثَنا الصغاِني، نا أَبو )  ح(خِليِل الْمخزوِمي، نا يونس بن محمٍد حدثَنا ابن ال2659ْ
وحدثَنا شعيب الدِقيِقي، نا مروانُ بن محمٍد، يعِني الطَّاطَِري، نا )  ح(نا اللَّيثُ: النضِر، قَاال
: ، قَالَت�ن ِشهاٍب، عن أَِبي سلَمةَ، وعروةَ، أَنَّ عاِئشةَ زوج النِبي حدثَِني اب: اللَّيثُ، قَالَ

، �فَذَكَرت حيضها ِلرسوِل اللَِّه : حاضت صِفيةُ ِبنت حيي بعدما أَفَاضت، فَقَالَت عاِئشةُ
يا رسولَ اللَِّه، ِإنها قَد أَفَاضت وطَافَت ِبالْبيِت، : لْتحاِبستنا ِهي؟ قُ: �فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

  . فَلْتنِفر: �ثُم حاضت بعد اِإلفَاضِة، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
2660ِني الِْحمعِعيٍد، يس نانُ بثْما عن ،ِقيِقيِد اللَِّه الدبع نب اسبا الْعثَندا  حن ،ِصي

حدثَِني عروةُ بن الزبيِر وأَبو سلَمةَ بن عبِد الرحمِن، أن عائشة : شعيب، عِن الزهِري، قَالَ
 ِبيزوج الن� ِبيالن جوةَ زِفيا، أَنَّ صمهتربأَخ � طَافَتى واِع ِبِمندِة الْوجِفي ح تاضح 

يا رسولَ اللَِّه، ِإنَّ صِفيةَ ِبنت حيي قَد حاضت، فَقَالَ رسولُ : فَقُلْت: الْبيِت، قَالَت عاِئشةُِب
: �ِإنها أَفَاضت وطَافَت ِبالْبيِت، فَقَالَ رسولُ اللَِّه : فَقُلْت: أَحاِبستنا ِهي؟ قَالَت: �اللَِّه 
ِفرنفَلْت .  

 حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ السلَِمي، نا الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي 2661
 ِإنَّ صِفيةَ ِبنت حيي قَد حاضت، �بكٍْر، عن عمرةَ، عن عاِئشةَ، أَنها قَالَت ِلرسوِل اللَِّه 

سِت؟ قَالُوا: �ولُ اللَِّه فَقَالَ ريِبالْب كُنعم طَافَت قَد كُنت ا، أَلَمنِبسحا تلَّهلَى، قَالَ: لَعب :
  . فَاخرجن، حدثَنا محمد بن حيويِه، نا مطَرف والْقَعنِبي، عن ماِلٍك، ِبِمثِْلِه

حمد بن الْفَرِج، نا ابن أَِبي فُديٍك، نا أَفْلَح بن حميٍد، عِن  حدثَنا أَبو عتبةَ أ2662َ
ا قَالَتهةَ، أَناِئشع نٍد، عمحِن مأَنْ : الْقَاِسِم ب افخت تكَانا، ونِبسحةَ أَنْ تِفيا صفْنوخت
سر مفَقَالَ لَه ،ِفيضلَ أَنْ نقَب ِحيضولُ اللَِّه ت� :ةُ؟ فَقَالُوا لَهِفيا صنتاِبسأَح : ا قَدهِإن

  . فَال ِإذًا: أَفَاضت، قَالَ
 حدثَنا ابن شبابانَ، نا الْحسن بن الْحسيِن، أَنا الثَّقَِفي، يعِني عبد الْوهاِب، أَنا 2663
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بِن الْقَاِسِم، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ، أَنَّ صِفيةَ ِبنت حيي حاضت أَيوب، عن عبِد الرحمِن 
: ِإنها قَد أَفَاضت، قَالَ: ِإنِك لَحاِبستنا فَقَالَت عاِئشةُ: �بعدما أَفَاضت، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

  . فَال ِإذًا
2664نب اِهيمرا ِإبثَندِن الْقَاِسِم،  حٍد، عيمح نب ا أَفْلَحن ،قَِدياِمٍر الْعو عا أَبوٍق، نزرم 

 ِبيةَ، أَنّ الناِئشع نقَالَ�ع  : ،ِفيضلَ أَنْ تقَب ِفيضفُونَ أَنْ يوختوا يكَانةُ؟ وِفيا صنتاِبسأَح
: فَال ِإذًا، حدثَنا حبِشي بن عمِرو بِن الرِبيِع بِن طَاِرٍق، قَالَ: ِإنها قَد أَفَاضت، فَقَالَ: فَِقيلَ

  ح .أَخبرِني اللَّيثُ بن سعٍد، عن عبِد الرحمِن بِن الْقَاِسِم: حدثَِني أَِبي قَالَ
  

حدثَِني ناِفع بن أَِبي : د بن مخلٍَد، قَالَنا خاِل: وحدثَنا وأَبو أُميةَ، عباس الدوِري قَاال
  . حدثَِني عبد الرحمِن بن الْقَاِسِم، ِبِإسناِدِه نحوه: نعيٍم، قَالَ
2665نع ،اما ِهشٍن، نوع نب فَرعا جاِب، أَنهِد الْوبع نب دمحم دمو أَحا أَبثَندح  

ةَ، قَالَتاِئشع نا: أَِبيِه، عةَ، قُلْنِفيولُ اللَِّه صسر قَالَ: ذَكَر ،تاضح ا قَدها : ِإننِبسحا تلَّهفَلَع
  . فَال ِإذًا: ِإنها قَد أَفَاضت، قَالَ: فَقُلْنا

2666وا رن ،ِميرخِليِل الْمالْخ نب دمحا مثَندح ح(ح  ( ِرييكٍْر الِْحمو با أَبثَندحو
: حدثَِني الْحسن بن مسِلٍم، عن طَاوٍس، قَالَ: نا ابن جريٍج، قَالَ: ِبفَاِرس، نا مكِّي، قَاال

قَبلَ أَنْ يكُونَ آِخر تفِْتي أَنْ تصدر الْحاِئض : كُنت مع ابِن عباٍس ِإذْ قَالَ زيد بن ثَاِبٍت
سلْ فُالنةَ اَألنصاِريةَ، : فَال تفِْتي ِبذَِلك، فَقَالَ لَه ابن عباٍس: نعم، فَقَالَ: عهِدها ِبالْبيِت؟ فَقَالَ

ما : حك، ويقُولُفَرجع زيد ِإلَى ابِن عباٍس وهو يض: ؟ قَالَ�هلْ أَمرها ِبذَِلك رسولُ اللَِّه 
قْتدص ِإال قَد اكأَر .  

   
باب الدِليِل علَى ِإباحِة ترِك الرمِل ِفي طَواِف الزيارِة ِللْمفِْرِد ِبالْحج وللقارن، وعلى أنه 

  ليس على أحد يف طواف اإلفاضة الطواف بني الصفا واملروة
2667ا ابأَن ،سونا يثَندِن  حِن اباٍح، عبِن أَِبي رطَاِء بع نٍج، عيرج نا ابٍب، أَنهو ن

 ِبياٍس أَنَّ النبطَاٌء�عِفيِه، قَالَ ع ِع الَِّذي أَفَاضبلْ ِفي السمري لَ ِفيِه:  لَممال ر .  
حدثَِني : لْبرساِني، أَنا ابن جريٍج، قَالَ حدثَنا عمار بن رجاٍء، نا محمد بن بكٍْر ا2668

 وال أَصحابه بين الصفَا والْمروِة ِإال �لَم يطُِف النِبي : أَبو الزبيِر، أَنه سِمع جاِبرا، يقُولُ
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  . طَوافًا واِحدا، طَوافَه اَألولَ 
أَخبرِني أَبو : نا حجاج، عِن ابِن جريٍج قَالَ: بو حميٍد، قَاال حدثَنا يوسف، وأ2669َ

 وأَصحابه بين الصفَا والْمروِة �لَم يطُِف النِبي : الزبيِر، أَنه سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه، يقُولُ
  . ِإال طَوافًا واِحدا، اَألولَ

   
ِة، والدليل على أنه غري جائز بقَايِولِّي الستى ِلمِمن امكَّةَ أَيِة ِبموتتيِة الْباحاِن ِإبيب اب

  لغريهم البيتوتة أيام مىن إال مبىن
 بن بكٍْر نا محمد:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، وأَبو عبيِد اللَِّه حماد بن الْحسِن قَاال2670

 ِبيِن النع ،رمِن عِن اباِفعٍ ، عن نع ،رمع ناللَِّه ب ديبثَِني عدٍج، حيرج نا ابن ،اِنيسرالْب� 
ةَ لَياِلي ِمنى  أَنْ يِبيت ِبمكَّ�أَنَّ الْعباس بن عبِد الْمطَِّلِب رِضي اللَّه عنه استأْذَنَ رسولَ اللَِّه 

ِتِه فَأَِذنَ لَهِل ِسقَايأَج ِمن .  
 حدثَنا ِإسماِعيلُ بن ِعيسى الْحيشاِني، نا صاِمت بن معاٍذ، عن موسى يعِني أَبا 2671
ناِفعٍ ، عن عبِد اللَِّه بِن عمر أَنَّ ذَكَر موسى بن عقْبةَ، عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، عن : قُرةَ، قَالَ

 ِبيأْذَنَ النتطَِّلِب اسِد الْمبع نب اسبع� ِتِه فَأَِذنَ لَهِل ِسقَايأَج ى ِمنِمن اِليكَّةَ لَيِبم ِبيتأَنْ ي 
  . ِمن أَجِل ِسقَايِتِه

   
تلَى موِجِب عِر الْمبِذكِْر الْخ ابا، وسقي الناس فيه، بِبيِذ ِفيهاذَ النخِة اتقَايلِّي السو

  �وصفة شرب النيب 
 حدثَنا أَبو محمٍد عبد اللَِّه بن محمٍد الْمقِْرئ، نا روح، عن حميٍد، عن بكِْر بِن 2672

ما شأْنُ آِل معاِويةَ يسقُونَ الْماَء والْعسلَ، وآلُ : البِن عباٍسعبِد اللَِّه الْمزِني، أَنَّ أَعراِبيا قَالَ 
ما ِبنا : فُالٍن يسقُونَ اللَّبن، وأَنتم تسقُونَ النِبيذَ، ِمن بخٍل ِبكُم أَم حاجٍة؟ فَقَالَ ابن عباٍس

:  جاَءنا ورِديفُه أُسامةُ بن زيٍد فَسقَيناه ِمن هذَا يعِني� بخلٌ وال حاجةٌ، ولَِكن رسولَ اللَِّه
  . أَجدتم، هكَذَا فَاصنعوا: نِبيذَ السقَايِة، فَشِرب ِمنه، ثُم قَالَ

2673ح نع ،اِلدا خٍن، أَنوع نو برما عن ،ِزيجالس داوو دا أَبثَندِن  حكِْر بب نٍد، عيم
ما بالُ أَهِل هذَا الْبيِت يسقُونَ كَانوا يعبدونَ ِعند : قَالَ رجلٌ البِن عباٍس: عبِد اللَِّه قَالَ

لَما أَسِة، فَلَمورالْمفَا وِبالص طُوفأَنْ ي جرحتا يلَّ لَهأَه نلَِّل فَكَانَ مشولَ اللَِّه الْمسأَلُوا روا س
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يا رسولَ اللَِّه، ِإنا كُنا نتحرج أَنْ نطُوف ِبالصفَا والْمروِة، فَأَنزلَ اللَّه :  عن ذَِلك فَقَالُوا�
ثُم قَد : الَت، قَ]158سورة البقرة آية [}ِإنَّ الصفَا والْمروةَ ِمن شعاِئِر اللَِّه{: تبارك وتعالَى

 الطَّواف بينهما، فَلَيس ينبِغي َألحٍد أَنْ يدع الطَّواف ِبِهما، قَالَ ابن �سن رسولُ اللَِّه 
: فَذَكَرت حِديثَ عروةَ َألِبي بكِْر بِن عبِد الرحمِن بِن الْحاِرِث بِن ِهشاٍم، فَقَالَ: ِشهاٍب

لَِّه ِإنَّ هذَا لَِعلْم وأَمر ما سِمعت ِبِه، لَقَد سِمعت ِرجاال ِمن أَهِل الِْعلِْم، ِإال ما ذَكَرت وال
ِإنما كَانَ يِهلُّ ِلمناةَ الطَّاِغيِة، كُلُّهم كَانوا يطُوفُونَ ِبالصفَا والْمروِة، فَلَما : عاِئشةُ يذْكُرونَ

يا رسولَ اللَِّه، ِإنا كُنا نطُوف ِفي : مر اللَّه ِبالطَّواِف ِبالْبيِت ولَم يذْكُِر الصفَا والْمروةَ فَقَالُواأَ
 هِذِه فَأَسمع: الْجاِهِليِة ِبالصفَا والْمروِة فَنتحرج ِفي اِإلسالِم أَنْ نطُوف ِبِهما، قَالَ أَبو بكٍْر

اآليةَ قَد أُنِزلَت ِفي الْفَِريقَيِن ِكلَيِهما الَِّذين كَانوا يتحرجونَ ِفي الْجاِهِليِة أَنْ يطُوفُوا ِبالصفَا 
جِل أَنَّ اللَّه والْمروِة، والَِّذين كَانوا يطُوفُونَ ِبِهما ِفي الْجاِهِليِة ثُم تحرجوا ِفي اِإلسالِم ِمن أَ

  . قَد أَمر ِبالطَّواِف ِبالْبيِت ولَم يذْكُِر الطَّواف ِبالصفَا والْمروِة مع طَواِفِهم ِبالْبيِت ِحني ذَكَروا
2674رمعا ماِق، أَنزالر دبا عى، نيحي نب دمحا مثَندح( ح  (فوسا يثَندحالْقَاِضي، و 

نا محمد بن عبيٍد، نا محمد بن شابور، عن معمٍر، عِن الزهِري، عن عروةَ، عن عاِئشةَ 
اةَ : قَالَتنِهلُّ ِلمكَانَ ي ناِر ِممصاَألن الٌ ِمنِة -كَانَ ِرجِدينالْمكَّةَ وم نيب مناةُ صنمو - 
يا نِبي اللَِّه، ِإنا كُنا ال نطُوف بين الصفَا والْمروِة تعِظيما ِلمناةَ، فَهلْ علَينا ِمن حرٍج : قَالُوا

 لَ اللَّهزا؟ فَأَنِبِهم طُوفأَ{أَنْ ن تيالْب جح ناِئِر اللَِّه فَمعش ةَ ِمنورالْمفَا وفَال ِإنَّ الص رمتِو اع
  ]. 158سورة البقرة آية [}جناح علَيِه أَنْ يطَّوف ِبِهما

حدثَِني عِقيلٌ، عِن ابِن :  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، نا حجاج، نا اللَّيثُ، قَال2675َ
أَرأَيِت قَولَ : سأَلْت عاِئشةَ، فَقُلْت لَها: ه قَالَأَخبرِني عروةُ بن الزبيِر، أَن: ِشهاٍب، أَنه قَالَ

، ]158سورة البقرة آية[}أَنْ يطَّوف ِبِهما: ِإنَّ الصفَا والْمروةَ ِمن شعاِئِر اللَِّه ِإلَى قَوِلِه{: اللَِّه
ِبئْس ما قُلْت : لصفَا والْمروِة؟ فَقَالَت عاِئشةُما علَى أَحٍد جناح أَال يطَّوف ِبا: فَقُلْت ِلعاِئشةَ

يا ابن أُخِتي، ِإنَّ هِذِه اآليةَ لَو كَانت كَما أَولْتها كَانت ال جناح علَيِه وال يطَّوف ِبِهما، 
ِلمسلَ أَنْ يوا قَبكَان ارصأَنَّ اَألن ِزلَتا أُنهلَِكنونَ الَِّتي ودبعوا يِة الَِّتي كَاناةَ الطَّاِغينِهلُّونَ ِلموا ي

ِعند الْمشلَِّل، وكَانَ من أَهلَّ لَها يتحرج أَنْ يطُوف ِبالصفَا والْمروِة، فَلَما سأَلُوا رسولَ اللَِّه 
: ا كُنا نتحرج أَنْ نطُوف ِبالصفَا والْمروِة فَأَنزلَ اللَّهيا رسولَ اللَِّه، ِإن:  عن ذَِلك قَالُوا�
ثُم قَد سن : ، قَالَت عاِئشةُ}يطَّوف ِبِهما: ِإنَّ الصفَا والْمروةَ ِمن شعاِئِر اللَِّه ِإلَى قَوِلِه{
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فَأَخبرت أَبا : ٍد أَنْ يترك الطَّواف ِبِهما، قَالَ الزهِري الطَّواف ِبِهما فَلَيس َألح�رسولُ اللَِّه 
بكِْر بن عبِد الرحمِن بِن الْحاِرِث بِن ِهشاٍم ِبالَِّذي حدثَِني عروةُ ِمن ذَِلك عن عاِئشةَ، فَقَالَ 

: ت، ولَقَد كُنت سِمعت ِرجاال ِمن أَهِل الِْعلِْم يقُولُونَِإنَّ هذَا لَِعلْم وما كُنت سِمع: أَبو بكٍْر
ِإنَّ طَوافَنا بين هذَيِن : ِإنما كَانَ من ال يطُوف بين الصفَا والْمروِة ِمن الْعرِب يقُولُونَ

ونَ ِمنرقَالَ آخِة، واِهِليِر الْجأَم ِن ِمنيرجاِرالْحصاَألن  : نِإال م اساِف، ِإنَّ النا ِبالطَّونا أُِمرمِإن
يا رسولَ : ذَكَرت عاِئشةُ ِممن كَانَ يِهلُّ ِلمناةَ كَانوا يطُوفُونَ كُلُّهم ِبالصفَا والْمروِة فَقَالُوا

 فَهلْ علَينا جناح أَو حرج؟ ِإنا كُنا نطُوف ِبالصفَا اللَِّه، ِإنا كُنا نطُوف ِبالصفَا والْمروِة،
والْمروِة، واللَّه ذَكَر الطَّواف ِبالْبيِت ولَم يذْكُِر الطَّواف ِبالصفَا والْمروِة، فَهلْ علَينا يا رسولَ 

: ِإنَّ الصفَا والْمروةَ ِمن شعاِئِر اللَِّه ِإلَى قَوِلِه{: فَأَنزلَ اللَّهاللَِّه أَنْ نطُوف ِبالصفَا والْمروِة؟ 
فَأَرى هِذِه اآليةَ أُنِزلَت ِفي الْفَِريقَيِن ِكلَيِهما الَِّذين كَانوا : ، قَالَ أَبو بكٍْر}يطَّوف ِبِهما

وفُوا ِبالصفَا والْمروِة والَِّذين كَانوا يطُوفُونَ ِفي الْجاِهِليِة ِبالصفَا يتحرجونَ ِفي الْجاِهِليِة أَنْ يطُ
والْمروِة ثُم يتحرجونَ أَنْ يطُوفُوا ِبِهما ِفي اِإلسالِم ِمن أَجِل أَنَّ اللَّه عز وجلَّ أَخبرنا 

  . ِر الصفَا والْمروةَ مع الطَّواِف ِبالْبيِت ِحني ذَكَرهاِبالطَّواِف ِبالْبيِت ولَم يذْكُ
 حدثَنا الْعباس الترقُِفي، نا عثْمانُ بن سِعيٍد يعِني ابن كَِثِري بِن ِديناٍر الِْحمِصي، نا 2676

أَرأَيِت قَولَ : لْت عاِئشةَ رِضي اللَّه عنها، قُلْت لَهاسأَ: قَالَ عروةُ: شعيب، عِن الزبيِدي، قَالَ
ما : �ِإلَى آِخِر اآليِة، فَقُلْت ِلعاِئشةَ زوِج النِبي } ِإنَّ الصفَا والْمروةَ ِمن شعاِئِر اللَِّه{: اللَِّه

ِبئْس ما قُلْت يا ابن أُخِتي، ِإنَّ : مروِة؟ قَالَت عاِئشةُعلَى أَحٍد جناح أَنْ ال يطَّوف ِبالصفَا والْ
فَال جناح علَيِه أَنْ ال يطَّوف ِبِهما، ولَِكنها أُنِزلَت : هِذِه اآليةَ لَو كَانت علَى ما أَولْتها علَيِه

 كَانوا يِهلُّونَ ِللْمناِة الطَّاِغيِة الَِّتي كَانوا يعبدونَ ِعند ِإنما ِفي اَألنصاِر قَبلَ أَنْ يسِلموا،
ِإنَّ {: الْمشلَِّل، وكَانَ من أَهلَّ لَها يتحرج أَنْ يطُوف ِبالصفَا والْمروِة، فَأَنزلَ اللَّه الْقُرآنَ

، }فَمن حج الْبيت أَِو اعتمر فَال جناح علَيِه أَنْ يطَّوف ِبِهماالصفَا والْمروةَ ِمن شعاِئِر اللَِّه 
 الطَّواف ِبِهما فَلَيس َألحٍد أَنْ يترك الطَّواف ِبِهما، رواه �قَد سن رسولُ اللَِّه : قَالَت عاِئشةُ

 والْمسِلمونَ وكَانت سنةً �يِه قَالَت عاِئشةُ طَاف رسولُ اللَِّه سفْيانُ، عِن الزهِري، ِبطُوِلِه وِف
ِإنَّ اَألنصار كَانوا قَبلَ أَنْ : رواه حرملَةُ،عِن ابِن وهٍب، عن يونس، عِن الزهِري، ِبطُوِلِه وقَالَ

، فَيتحرجوا أَنْ يطُوفُوا بين الصفَا والْمروِة وكَانَ ذَِلك سنةً يسِلموا هم وغَسانُ يِهلُّونَ ِلمناةَ
اِمِهمِفي أَي .  
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 حدثَنا محمد بن ِإسحاق الصغاِني، نا محاِضر، نا عاِصم بن سلَيمانَ اَألحولُ، 2677
:  اَألنصار يكْرهونَ أَنْ يطُوفُوا بين الصفَا والْمروِة حتى نزلَتكَانِت: عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ

} فطَّوِه أَنْ يلَيع احنفَال ج رمتأَِو اع تيالْب جح ناِئِر اللَِّه فَمعش ةَ ِمنورالْمفَا وِإنَّ الص
  . ، فَطَافُوا}ِبِهما

أَخبرِني عمرو بن الْحاِرِث، عن أَِبي اَألسوِد : بو عبيِد اللَِّه، نا عمي، قَالَ حدثَنا أ2678َ
اِق قَالَ لَهِل الِْعرأَه ال ِمنجِن، أَنَّ رمحِد الربِن عِد بمحِل : مجِن الرِر عيبالز نةَ بورلْ ِلي عس

ِإنَّ رجال يقُولُ : ال يِحلُّ، فَقُلْ لَه: فَِإنْ قَالَ لَك: ِإذَا طَاف أَنْ يِحلَّ أَم ال؟ قَالَيِهلُّ ِبالْحج، فَ
فَِإنَّ رجال يقُولُ : ال يِحلُّ، من أَهلَّ ِبالْحج ِإال ِبالْحلِْق، فَقُلْت: فَسأَلْته فَقَالَ: ذَِلك، قَالَ
قُلْ لَه فَِإنَّ رجال : فَقَصدت ِإلَى الرجِل فَسأَلَِني، فَحدثْته، فَقَالَ: قَالَ، قَالَِبئْس ما : ذَِلك، قَالَ

فَِجئْته : قَالَ!  قَد فَعلَ ذَِلك، وما شأْنُ أَسماَء والزبيِر فَعال ذَِلك �كَانَ يخِبر أَنَّ رسولَ اللَِّه 
 ذَِلك لَه تفَقَالَفَذَكَر :ذَا؟ فَقُلْته نِري، فَقَالَ: مأَلُِني؟ : ال أَدسفِْسِه يأِْتيِني ِبنال ي الُها بم
ا، فَقُلْتاِقيِعر هِري، فَقَالَ: أَظُنولُ اللَِّه : ال أَدسر جح قَد ،كَذَب قَد هةُ، �ِإناِئشِني عتربأَخ 
ٍء بيلُ شأَو هأَن جح ةً، ثُمرمع كُنت لَم ِت، ثُميِبالْب طَاف أَ ثُمضوت هكَّةَ أَنم قَِدم ِحني هأَ ِبِه أَند

رمع ةً، ثُمرمع كُنت لَم ِت، ثُميِبالْب افأَ ِبِه الطَّودٍء بيلُ شفَكَانَ أَو هنع اللَّه ِضيكٍْر رو بأَب 
 لَم ِت ثُميِبالْب افأَ ِبِه الطَّودٍء بيلُ شأَو ،هتأَيا فَرمهنع اللَّه ِضيانُ رثْمع جح ثُم ،ِمثْلَ ذَِلك

 فَكَانَ أَولُ تكُن عمرةً، ثُم معاِويةُ وعبد اللَِّه بن عمر، ثُم حججت مع أَِبي الزبيِر بِن الْعواِم
 لُونَ ذَِلكفْعي ارصاَألنو اِجِرينهالْم تأَير ةً، ثُمرمع كُنت لَم ِت، ثُميِبالْب افأَ ِبِه الطَّودٍء بيش

ا ِبعهقُضني لَم ثُم ،رمع ناب لَ ذَِلكفَع تأَير نم آِخر ةً، ثُمرمكُونُ عفَال ت نذَا ابهٍة، ورم
 مهامونَ أَقْدعضي ٍء ِحنييُءونَ ِبشدبوا يى كَانضم نم ِمن دال أَحو هأَلُونسفَال ي مهدِعن رمع

لَّت ِهي وأُختها أَنها أَه: أَولَ ِمن الطَّواِف ِبالْبيِت، ثُم ال يِحلُّونَ وقَد أَخبرتِني عاِئشةُ أُمي
 رغَي ذَكَر نا مِفيه كَذَب قَدلُّوا، وح كْنوا الرحسا مٍة قَطُّ فَلَمرمفُالنٌ ِبعفُالنٌ وو ريبالزو

ذَِلك .  
2679ا ابن ،ِريهٍد الزمحم نب قُوبعا يةَ، نامأَِبي أُس ناِرثُ با الْحثَندٍب،  حهو ن

حدثَتِني عاِئشةُ، أَنَّ : أَخبرِني عمرو بن الْحاِرِث، عن أَِبي اَألسوِد يعِني عن عروةَ، قَالَ: قَالَ
حِديثَ  لَما قَِدم مكَّةَ لَم يبدأْ ِبشيٍء أَولَ ِمن الطَّواِف ثُم لَم يِحلَّ، وذَكَر الْ�رسولَ اللَِّه 

  . ِبطُوِلِه
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باب ِذكِْر الْخبِر الْموِجِب علَى أَنَّ من أَفْرد الْحج ولَم يسِق اهلدي أن عليه فسخ حجه 
عمرة، وحيل احلل كله من النساء وغريهن مل يهل باحلج، وبيان اخلرب املعارض له املبيح ملن 

  أهل باحلج أال يفسخه حىت يقضي نسكه
2680دٍج، قَالَ حيرج نا ابكٍْر، نب نب دمحا ماٍء، نجر نب ارما عطَاٌء : ثَنِني عربأَخ

 ِفي الْحج �أَهلَلْنا أَصحاب رسوِل اللَِّه : سِمعت جاِبر بن عبِد اللَِّه ِفي أُناٍس مِعي قَالَ: قَالَ
هعم سلَي هدحا واِلصطَاٌءخقَالَ ع ،هرغَي  :اِبرقَالَ ج : ِبيالن رم قَد� ِمن تضٍة ماِبعر حبص 

 ِبيا الننرا أَمنا قَِدمِة، فَلَمِحلَّ فَقَالَ�ِذي الِْحجطَاٌء:  أَنْ ناَء قَالَ عسوا النأَِصيبقَالَ : ِحلُّوا و
اِبرلَ: جع ِزمعي لَمطَاٌءوقَالَ ع ،ملَه نلَّهأَح لَِكناَء وسوا النأَنْ أَِصيب ِهمي :اِبرا : قَالَ جنع هلَغفَب

 قْطُرفَةَ ترع أَِتيا فَناِئنِحلَّ ِإلَى ِنسا أَنْ ننرأَم ،سمفَةَ ِإال خرع نيبا وننيب كُني ا لَمقُولُ لَما نأَن
قَالَم ،ِنيا الْمنا، قَالَ: ذَاِكريكَهرحكَذَا وِدِه هِبي اِبرقُولُ جيولُ اللَِّه : وسر ا فَقَالَ�فَقَامِفين  :

، ولَِو قَد عِلمتم أَني أَتقَاكُم ِللَِّه وأَصدقُكُم وأَبركُم، ولَوال هدِيي لَحلَلْت كَما تِحلُّونَ فَِحلُّوا
فَحلَلْنا وسِمعنا وأَطَعنا، حدثَنا أَبو حميٍد، : استقْبلْت ِمن أَمِري ما استدبرت ما أَهديت، قَالَ

اججا حٍج قَالَ)  ح(نيرِن جِن ابا، عمِكاله حوا رن ،اِنيغا الصثَندحطَاٌء قَ: وِني عربالَأَخ :
 ِبالْحج خاِلصا لَيس �أَهلَلْنا أَصحاب النِبي : سِمعت جاِبر بن عبِد اللَِّه ِفي ناٍس مِعي قَالَ
قَالَ عطَاٌء، فَذَكَر الْحِديثَ ِبِمثِْلِه حرفًا ِبحرٍف، : معه غَيره خاِلصا وحده، قَالَ ابن جريٍج

: ال، بلْ َألبٍد، أَخبرِني الْعباس بن الْوِليِد الْعذِْري، قَالَ: متعتنا هِذِه ِلعاِمنا أَم َألبٍد؟ قَالَ: وقَالَ
: حدثَِني من سِمع عطَاَء بن أَِبي رباٍح قَالَ: حدثَِني اَألوزاِعي، قَالَ: أَخبرِني أَِبي، قَالَ

ربِد اللَِّه قَالَأَخبع نب اِبرِني ج : ِبيالن عا ملَلْنأَه� ذَكَرٌء، ويش اِلطُهخا ال ياِلصخ جِبالْح 
اِعيزِديثَ، قَالَ اَألوالْح : ناب ى لَِقيتتح فَظْهأَح ثُ فَلَمدحاٍح يبأَِبي ر نطَاَء بع تِمعس

  . بته ِليجريٍج فَأَثْ
سأَلْت أَبا عمٍرو اَألوزاِعي :  حدثَِني عِلي بن سهٍل الرمِلي، نا الْوِليد بن مسِلٍم2681

: نه قَالَعِن االبِتداِء ِبالْعمرِة ِفي أَياِم الْحج، فَحدثَنا عن عطَاٍء، أَنه سِمعه يحدثُ، عن جاِبٍر، أَ
 ِبِذي الْحلَيفَِة ِبالْحج خاِلصا ال يخاِلطُه ِبغيِرِه وذَكَر الْحِديثَ، حدثَنا �أَهلَلْنا مع رسوِل اللَِّه 

 هوحاِدِه ننطَاٍء، ِبِإسع نِقٍل، ععم نع ،نيسا حِهاللٌ، ن .  
)  ح(سماِعيلَ الصاِئغُ، نا عفَّانُ بن مسِلٍم، نا حماد بن زيٍد حدثَنا محمد بن ِإ2682
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 تِمعس ،وبأَي نٍد، عيز نب ادما حٍب، نرح نانُ بملَيا سالْقَاِضي، ن فوسا يثَندحو
لَبيك :  ونحن نقُولُ�ِدمنا مع رسوِل اللَِّه قَ: مجاِهدا يحدثُ، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَ
  . ِبالْحج فَأَمرنا أَنْ نجعلَها عمرةً، فَجعلْناها عمرةً

2683 تِمعاِهٍد، سجم نع ،وبأَي نٍر، عمعم ناِق، عزالر دبا عن ،لَِميا السثَندح 
ا، ياِبرقُولُج : ِبيالن عا منجرقُولُ�خِتِه يجِفي ح  : ِبيا الننركَّةَ أَما منا قَِدمفَلَم جِبالْح كيلَب

من لَم يكُن معه هدي أَنْ يِحلَّ ِبعمرٍة، حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء، وعِلي بن عبِد الْعِزيِز، : �
  . لَبيك ِبالْحج: ونحن نقُولُ: نا معلَّى بن أَسٍد، نا وهيب، عن أَيوب، ِبِإسناِدِه: االقَ

2684 دبا عن ،قراَألز فوسي نب اقحا ِإسٍد، نمحو مأَب اززالْب ِزيدي نانُ بدعا سثَندح 
أَِبي س نِلِك بِد اللَِّه، قَالَالْمبِن عاِبِر بج نطَاٍء، عع نانَ، عموِل اللَِّه : لَيسر عا منقَِدم� 

 أَنْ نِحلَّ ونجعلَها �محِرِمني ِبالْحج َألربِع لَياٍل مضين ِمن ِذي الِْحجِة، فَأَمرنا رسولُ اللَِّه 
ِبذَِلك اقَتةً، فَضرمع ِبيالن لَغَ ذَِلكا، فَبنلَيع ركَبا ونوردِحلُّوا، :  فَقَالَ� ص ،اسا النها أَيي

فَأَحلَلْنا، ووِطئْنا النساَء، وفَعلْنا ِمثْلَ : فَلَوال الْهدي الَِّذي مِعي لَفَعلْت ِمثْلَ الَِّذي تفْعلُونَ، قَالَ
لُ الْحفْعا يم داوو دا أَبثَندا، حنيٍر لَبكَّةَ ِبظَها ملْنعجِة وِويرةَ التِشيا عى ِإذَا كُنتاللُ، ح

قَِدمنا مع النِبي : الْحراِني، نا يعلَى، نا عبد الْمِلِك بن أَِبي سلَيمانَ، عن عطَاٍء، عن جاِبٍر قَالَ
�حِة مِذي الِْحج اٍل ِمنِع لَيبَألر جِبالْح قَالَ. ِرِمنيو ،ِمثْلَه ةُ : فَذَكَرِشيى ِإذَا كَانَ عتح

جا ِبالْحنيٍر لَبكَّةَ ِبظَها ملْنعجِة وِويرالت .  
وهيب، نا منصور بن عبِد  حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ الصاِئغُ، نا عفَّانُ، نا 2685

كٍْر، قَالَتِت أَِبي باَء ِبنمأَس نةَ، عِفيِه صأُم نِن، عمحوِل اللَِّه : الرسر عا منا �قَِدمنعمو 
، ومن لَم يكُن معه من كَانَ معه الْهدي فَلْيِقم علَى ِإحراِمِه: �الزبير، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

 لَلْتفَأَح يدِعي هم كُني لَماِمِه، ورلَى ِإحع فَأَقَام يدِر هيبالز عكَانَ مِللْ، وحفَلْي يده
: عني، فَقُلْتاستأِْخِري : فَلَِبست ِثياِبي فَتطَيبت ِمن ِطيِبي وجلَست قَِريبا ِمن الزبيِر فَقَالَ

قَِدمنا ِبالْحج، : أَتخشى أَنْ أَِثب علَيك، رواه أَبو ِهشاٍم الْمخزوِمي، عن وهيٍب فَقَالَ ِفيِه
  . وذَكَر الْحِديثَ ِبِمثِْل حِديِث عفَّانَ

)  ح(ثَنا حجاج، عِن ابِن جريٍجحد:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، وأَبو حميٍد قَاال2686
أَخبرِني منصور بن عبِد الرحمِن، عن أُمِه : وحدثَنا الصغاِني، نا روح، نا ابن جريٍج، قَالَ

كٍْر، قَالَتِت أَِبي باَء ِبنمأَس نةَ، عِفيص :فَقَالَ الن ِرِمنيحا منقَِدم ِبي� : يده هعكَانَ م نم
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ِللْ، قَالَتحفَلْي يده هعم كُني لَم نماِمِه، ورلَى ِإحع ِقمفَلْي : ،لَلْتفَح يدِعي هم كُني فَلَم
ِللْ، قَالَتحي فَلَم يدِر هيبالز عكَانَ مو :فَج ِجئْت اِبي، ثُمِثي تِر، فَقَالَفَلَِبسيبِإلَى الز تلَس :

ي، فَقُلْتنا فَقَالُوا: قُوِمي عنابحا أَصأَمو ،كلَيع ى أَنْ أَِثبشخِر : أَتبلَى الِْمنِر عيبالز ناب ذَكَر
فَذَكَروا نحوا ِمما يذْكُرونَ : ِإنَّ ِرجاال أَعمى اللَّه أَبصارهم، يِريد ابن عباٍس، يقُولُونَ: فَقَالَ

ِإنها ال :  ِمن فَسِخِهم الْحج عمرةً فَجثَا ابن عباٍس علَى ركْبتيِه ثُم قَالَ�ِفي حجِة نِبي اللَِّه 
كلْ أُموِر، سدالَِّتي ِفي الص ى الْقُلُوبمعت لَِكنو ارصى اَألبمع؟ : توكا أَبهلَّ ِإلَيلْ حه

ا فَقَالَتأَلَهاِدِه : فَسنٍج، ِبِإسيرِن جِن ابع ،كِّيا مِل، نالْفَض نِد بمالص دبا عثَندح ،معن
ح(ِمثْلَه  (ٍجيرج نا ابن ،حوا رن ،اِنيغا الصثَندحو)ح  (اوو دا أَبثَندحانُ وثْما عن ،اِنيرالْح د

  . أَخبرِني منصور، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه: بن الْهيثَِم، نا ابن جريٍج، قَالَ
، سِمعت ابن : حدثَنا عباس بن محمٍد، نا شبابةُ، نا شعبةُ، عن مسِلٍم الْقُري قَال2687َ

اٍس يبقُولُع : ِبيلَّ النأَه� يدِق الْهسي لَم نكَانَ مو ،جِبالْح هابحلَّ أَصأَهلَّ وِة فَأَهرمِبالْع 
فَكَانَ طَلْحةُ وفُالنٌ مل يسقا اهلدي : معه حلَّ، حدثَنا أَبو أُميةَ، نا روح، نا شعبةُ، ِمثْلَه، قَالَ

  . فحال
سِمعت :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، نا أَبو داود، أَنا شعبةُ، عن مسِلٍم الْقُري قَال2688َ

 ِبعمرٍة، وأَهلَّ أَصحابه ِبحج، فَمن كَانَ ِمن أَصحاِبِه لَم يكُن �أَهلَّ النِبي : ابن عباٍس، يقُولُ
يده هعم ِبيِحلَّ، فَكَانَ الني لَم يده هعكَانَ م نملَّ، وا � أَحمهعكَانَ م نةُ ِممطَلْحو 
 يدالْه .  

 أَخبرنا يونس، أَنا ابن وهٍب، أَخبرِني ماِلك، عن محمِد بِن عبِد الرحمِن بِن 2689
 عام حجِة الْوداِع �خرجنا مع رسوِل اللَِّه : ، عن عروةَ، عن عاِئشةَ قَالَتنوفٍَل أَِبي اَألسوِد

فَِمنا من أَهلَّ ِبالْحج، وِمنا من أَهلَّ ِبالْعمرِة، وِمنا من أَهلَّ ِبالْحج والْعمرِة، فَأَما من أَهلَّ 
  . ، وأَما من أَهلَّ ِبالْحج أَو جمع الْحج والْعمرةَ فَلَم يِحلُّوا حتى كَانَ يوم النحِرِبعمرٍة فَحلَّ

ةَ قَالَتاِئشع نةَ، عورع ناٍب، عِن ِشهِن ابِقيٍل، عع نثُ، عاللَّي اهورولُ اللَِّه :  وسقَالَ ر
  عمرٍة وأَهدى فَال يِحلَّ حتى ينحر هديه، ومن أَهلَّ ِبحج فَلْيِتم حجه من أَهلَّ ِب: �

   
باب ِذكِْر الْخبِر الْمبيِن ِبأَنَّ فَسخ الْحج والْمتعِة خاص، وأا منسوخة والنهي عنها، 

  واألمر بالفصل بينهما
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لْعباِس الْغزي، نا الِْفرياِبي، نا سفْيانُ، عِن اَألعمِش، وعياٍش  حدثَنا أَبو ا2691
ِإنما كَانِت الْمتعةُ رخصةً : الْعاِمِري، عن ِإبراِهيم التيِمي، عن أَِبيِه، عن أَِبي ذَر الِْغفَاِري، قَالَ

ا، ال لَكُملَن .  
نا أَبو أُميةَ، نا قَِبيصةُ، نا سفْيانُ، عِن اَألعمِش، عن ِإبراِهيم التيِمي، عن  حدث2692َ

  . ِإنما كَانِت الْمتعةُ ِفي الْحج لَنا خاصةً: أَِبيِه، عن أَِبي ذَر، قَالَ
2693م نلُ بدا بةَ، نرسأَِبي م نا ابثَندح  اِهيمرِإب نانَ، عملَيس نةُ، عبعا شٍر، نبح

  . �ِإنما كَانِت الْمتعةُ لَنا، يعِني أَصحاب محمٍد : التيِمي، عن أَِبيِه، عن أَِبي ذَر، قَالَ
 جِرير، عن فُضيٍل حدثَِني يوسف بن موسى، نا:  حدثَِني عبد الِْعجلُ، قَال2694َ

ال تصلُح الْمتعتاِن ِإال لَنا : قَالَ أَبو ذَر: الْفُقَيِمي، عن زبيٍد، عن ِإبراِهيم التيِمي، عن أَِبيِه قَالَ
  . متعةَ النساِء، ومتعةَ الْحج: خاصةً، يعِني
2695ح نب ِليا عثَندح  نع ،ِمييالت اِهيمرِإب نِش، عمِن اَألعةَ، عاِويعو ما أَبٍب، نر

  .  خاصةً�كَانِت الْمتعةُ ِفي الْحج َألصحاِب محمٍد : أَِبيِه، عن أَِبي ذَر، قَالَ
2696ب دمحا من ،اِئيسِن النمحِد الربو عثَِني أَبدى  حيحا يِك، ناربِن الْمِد اللَِّه ببع ن

أَتيت ِإبراِهيم : بن آدم، نا مفَضلُ بن مهلْهٍل، عن بياٍن، عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي الشعثَاِء قَالَ
فَقُلْت ِمييالت اِهيمرِإبو ِعيخأَنْ : الن تممه لَقَد اِهيمرفَقَالَ ِإب ،امالْع جالْحةَ ورمالْع عمأَج

ِعيخقَالَ: الن ،ِبذَِلك مهِلي كُني لَم وكأَب لَِكن : ،أَِبي ذَر نأَِبيِه، ع نع ،ِمييالت اِهيمرقَالَ ِإبو
  . ِإنما كَانِت الْمتعةُ لَنا خاصةً: قَالَ

2697  ،رمِن عِن اباِفٍع، عن ناِلٍك، عم نع ،اِهيمرِإب نب كِّيا مِسنان ن نب ِزيدا يثَندح
متعةُ الْحج، :  أَنهى عنهما�متعتاِن كَانتا علَى عهِد النِبي : قَالَ عمر رِضي اللَّه عنه: قَالَ

  . ِءومتعةُ النسا
2698 نةُ، عبعا شوٍق، أَنزرم نو برما عن ،ِريصٍد الْبمحم نِلِك بالْم دبا عثَندح 

رأَيت عثْمانَ رِضي اللَّه عنه ينهى عِن الْمتعِة، وعِليا رِضي : قَتادةَ، عن عبِد اللَِّه بِن شِقيٍق قَالَ
ِإنَّ عثْمانَ ينهى عِن الْمتعِة، وأَنت تأْمر ِبها، كَانَ بينكُما : ه عنه يأْمر ِبها، فَقُلْت ِلعِلياللَّ

ي ما بيننا شيٌء، ولَِكن خيرنا أَتبعنا ِلهذَا الديِن، روى الْمقَدِمي، عِن ابِن أَِب: شيٌء، قَالَ
أَجلْ، ولَِكنا كُنا خاِئِفني، : عِدي، عن شعبةَ، عن قَتادةَ، عن عبِد اللَِّه بِن شِقيٍق، ِبنحِوِه، قَالَ

  . وكَذَا رواه غُندر، وخاِلد بن الْحاِرِث
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، عن عمِرو بِن مرةَ، عن سِعيِد بِن  حدثَنا أَبو ِقالبةَ، نا ِبشر بن عمر، نا شعبة2699ُ
اجتمع عِلي، وعثْمانُ رضي اهللا عنهما بعسفان، فنهى عثمان عِن الْمتعِة، فَقَالَ : الْمسيِب قَالَ

ِليع ولُ اللَِّه : لَهسر لَهفَع ٍر قَدِإلَى أَم ِريدا تثْ�مفَقَالَ ع ،هنى عهنانُ تفَقَالَ: م ،كا ِمننعد :
  . ِإني ال أَستِطيع أَنْ أَدعك، فَلَما رأَى عِلي ذَِلك أَهلَّ ِبِهما جِميعا

: سِمعت قَتادةَ قَالَ:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، نا حجاج، حدثَِني شعبةُ، قَال2700َ
ِإنَّ : كَانَ ابن عباٍس يأْمر ِبالْمتعِة، فَكَانَ ابن الزبيِر ينهى عنها، وقَالَ: قَالَسِمعت أَبا نضرةَ 

فَذَكَرت ذَِلك : أَقْواما قَد أَعمى اللَّه قُلُوبهم كَما أَعمى أَبصارهم يفْتونَ الناس ِبغيِر عِلٍم، قَالَ
، فَلَما قَام عمر �علَى يدي دار الْحِديثُ تمتعنا مع رسوِل اللَِّه :  عبِد اللَّه فَقَالَِلجاِبِر بِن

ِإنَّ اللَّه كَانَ يِحلُّ ِلرسوِلِه ما شاَء ِفيما شاَء، وِإنَّ الْقُرآنَ قَد نزلَ مناِزلَه، : رِضي اللَّه عنه قَالَ
ِتموا الْحج والْعمرةَ كَما أَمر اللَّه، وأَِبتوا ِنكَاح هِذِه النساِء، فَلَن أُوتى ِبرجٍل نكَح امرأَةً ِإلَى فَأَ

 تِمعةَ، سادقَت نةُ، عبعا شن ،داوو دا أَبن ،ارما عثَندٍة، حارا ِبِحجمهتمجٍل ِإال را أَجأَب
  . ِإنَّ ابن عباٍس يأْمر ِبالْمتعِة، وابن الزبيِر ينهى عنه، فَذَكَر نحوه: قُلْت ِلجاِبٍر: نضرةَقَالَ

  حدثَنا يعقُوب بن سفْيانَ، نا عمر بن عاِصٍم، نا همام، نا قَتادةُ، عن أَِبي نضرةَ،2701
فَقَالَ : ِإنَّ ابن عباٍس يأْمر ِبالْمتعِة، وِإنَّ ابن الزبيِر ينهى عنها، قَالَ: قُلْت ِلجاِبِر بِن عبِد اللَِّه

اِبروِل اللَِّه : جسر عم تعتمِديثُ، تى الْحرج يدلَى يآنُ�علَ ِفيِه الْقُرزفَن  .  
2702فَقَالَ فَلَم اسالن طَبخ هنع اللَّه ِضيطَّاِب رالْخ نب رمع ِليآنَ : ا وِإنَّ الْقُر

 وأَنهى عنهما �الْقُرآنُ، والرسولَ الرسولُ، وِإنهما كَانتا متعتاِن علَى عهِد رسوِل اللَِّه 
ا متعةُ الْحج فَافِْصلُوا ِبحجكُم عن عمرِتكُم، واُألخرى متعةُ النساِء ِإحداهم: وأُعاِقب علَيِهما

اممه ادِة، زارِفي الِْحج هتبٍل ِإال غَيِإلَى أَج جوزٍل تجلَى رع فَال أَقِْدر : ِمن كُمجفَافِْصلُوا ح
  . نه أَتم ِلحجكُم وعمرِتكُمفَِإ: عمرِتكُم، وقَالَ ِفيِه

2703 نب بهوو ،داوو دا أَبِسنان ن نا ابثَندحةُح واببش اِنيعالِْفر ِليو عا أَبثَندح 
ِإسماِعيلَ الصاِئغُ، وحدثَنا محمد بن )  ح(وحدثَنا يونس بن حِبيٍب، نا أَبو داود)  ح(جِريٍر

سِمعت طَاِرق بن ِشهاٍب : أَنا شعبةُ، عن قَيِس بِن مسِلٍم، قَالَ: نا يحيى بن أَِبي بكَيٍر، قَالَ
ِء،  وهو مِنيخ ِبالْبطْحا�قَِدمت علَى رسوِل اللَِّه : يحدثُ، عن أَِبي موسى اَألشعِري، قَالَ

أَحسنت، طُف : ، فَقَالَ�لَبيك ِبِإهالٍل كَِإهالِل النِبي : قُلْت: ِبم أَهلَلْت؟ قَالَ: فَقَالَ ِلي
 لْتعأِْسي، فَجر لْتسٍش فَغيقُر أَةً ِمنرام تيفَأَت ،لْتِللْ، فَفَعاح ِة، ثُمورالْمفَا وِبالصِت ويِبالْب
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يا عبد : فِْتي ِبِه الناس حتى كَانَ ِفي زماِن عمر بِن الْخطَّاِب رِضي اللَّه عنه فَقَالَ ِلي رجلٌأُ
 ،كدعِك بسِفي الن ِمِننيؤالْم ثَ أَِمريدا أَحِري مدال ت كفَِإن اكيفُت ضعا بديوٍس، رقَي ناللَِّه ب

قُلْت : ا قَِدموا، فَلَمفَِبِه فَأَِتم قَاِدم ِمِننيؤالْم فَِإنَّ أَِمري ،ِئدتا فَلْييفُت اهنيا أَفْتكُن نم ،اسا النها أَيي
التماِم، وِإنْ تأْخذْ ِإنْ تأْخذْ ِبِكتاِب اللَِّه، فَِإنَّ ِكتاب اللَِّه يأْمر ِب: عمر فَذَكَرت ذَِلك لَه فَقَالَ

، فَِإنَّ رسولَ اللَِّه لَم يِحلَّ حتى بلَغَ الْهدي مِحلَّه، اللَّفْظُ َألِبي داود، �ِبسنِة رسوِل اللَِّه 
داوو دا أَبن ،اِويكْرةَ الْببيقُت نب كَّارا بثَندح(ح  (اِنيغا الصثَندحةَ قَاالويو أُمأَبو : ، وا أَبن

نا شعبةُ، ِبِإسناِدِه ِبمعناه، ولَفْظُ الْحِديِث اَألوِل َألِبي داود الطَّياِلِسي، وحِديثُ : النضِر، قَاال
ب بها ون ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَندح ،اِحدو ماهنعم اِقنيالْب ،ِويرٍد الْهيو زأَبِريٍر، وج ن

  . نا شعبةُ، ِبِإسناِدِه: متقاربا اللفظ قَاال
   

باب ِذكِْر اَألخباِر الْمعاِرضِة ِللنهِي عِن الْمتعِة والْجمِع بينه وبني العمرة، وأا عام ال 
ر احلج، وأن التمتع أفضل من اإلفراد خاص، والدليل على أن العمرة واجبة مع احلج يف أشه
  والقرآن مع سوق اهلدى وإثباا، وأا غري مفسوخة

أَخبرِني عطَاٌء :  حدثَنا عمار بن رجاٍء، نا محمد بن بكٍْر، أَنا ابن جريٍج، قَال2704َ
وقَِدم عِلي بن أَِبي طَاِلٍب رِضي اللَّه عنه ِمن : يِثِهسِمعت جاِبر بن عبِد اللَِّه قَالَ ِفي حِد: قَالَ

 ِبيِن، فَقَالَ النمالْي اِتِه ِمنع؟ قَالَ: �سِليا عي لَلْتأَه ِبم : ِبيلَّ ِبِه النا أَهِد :  قَالَ�ِبمفَأَه
يا رسولَ اللَِّه، : عِلي هديا، قَالَ سراقَةُ بن طَاِلٍبفَأَهدى لَه : وامكُثْ حراما كَما أَنت قَالَ

وحدثَنا )  ح(ِلَألبِد، وحدثَنا أَبو حميٍد، نا حجاج: متعتنا هِذِه ِلعاِمنا أَم ِلَألبِد؟ قَالَ
أَخبرِني أَِبي، عِن : رنا الْعباس بن الْوِليِد قَالَوأَخب)  ح(نا ابن جريٍج: الصاغَاِني، نا روح، قَالَ

سِمعت جاِبرا، فَذَكَر : سِمعت عطَاًء قَالَ: لَِقيت ابن جريٍج فَأَثْبته ِلي قَالَ: اَألوزاِعي قَالَ
  . بلْ ِلَألبِد : متعتنا هِذِه ِلعاِمنا أَم ِلَألبِد؟ قَالَ: ِمثْلَه، وقَالَ
أَخبرِني شعبةُ، عِن الْحكَِم، عن : نا حجاج، قَالَ:  حدثَنا يوسف أَبو حميٍد، قَال2705َ

 ِبيِن الناٍس، عبِن عِن اباِهٍد، عجقَالَ�م هأَن  :ه هعم كُني لَم نا، فَمنعتمتةٌ اسرمِذِه عه يد
فَلْيِحلَّ الِْحلَّ كُلَّه، فَقَد دخلَِت الْعمرةُ ِفي الْحج ِإلَى يوِم الِْقيامِة، حدثَنا أَبو أُميةَ، نا روح، نا 

  . دخلَِت الْعمرةُ ِفي الْحج ِإلَى يوِم الِْقيامِة: شعبةَ، ِبِمثِْلِه، وقَالَ
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2706ونا يةَ قَالَ نرمأَِبي ج نةُ، عبعا شن ،داوو دا أَبِبيٍب، نح نب س : تعتمِني -تعي 
 جقُولُ-ِبالْحاِمي كَأَنَّ قَاِئال ينِفي م تأَير تا ِنما، فَلَمِني ِبهراٍس فَأَمبع ناب أَلْتفَس  : جح

قَبتةٌ مرمعو ،ورربفَقَالَ: لَةٌ، قَالَم لَه ذَِلك تاٍس فَذَكَربع ناب تيةُ أَِبي الْقَاِسِم : فَأَتنس� 
فَأَقَمت، فَكُنت : قُم ِعنِدي، وأَجعلُ لَك سهما ِمن ماِلي، قَالَ: ورب الْكَعبِة، فَقَالَ ابن عباٍس

الن نيبو هنيب ِجمرِريِرأُتلَى السع هِني ِمنقِْعدكَانَ ياِس، و .  
2707اججا حِلٍم، نسم نب فوسا يثَندح( ح  ( ،داوو دا أَبِبيٍب، نح نب سونا يثَندحو

ةَ، عن عاِئشةَ رِضي نا شعبةُ، عِن الْحكَِم، عن عِلي بِن حسيٍن، عن ذَكْوانَ مولَى عاِئش: قَاال
ا قَالَتهنع اللَّه : لَيلَ عخٍس، فَدمخ ِة أَوِذي الِْحج ِمن نيضٍع مبكَّةَ َألرولُ اللَِّه مسر قَِدم

انُ، فَقُلْتبغَض وهقَالَ: و ،ارالن اللَّه لَهخولَ اللَِّه أَدسا ري كبأَغْض نم :مي أَوِت أَنرعا ش
ولَِو :  قَالَ-كَأَنهم أَحسبه يترددونَ :  قَالَ الْحكَم-أَمرت الناس ِبأَمٍر فَرأَيتهم يترددونَ 

أَِحلُّ كَمو ،هتيرتى اشتِعي حم يدالْه قْتا سم تربدتا اسِري مأَم ِمن لْتقْبتلُّوااسا ح .  
 َألربٍع �دخلَ رسولُ اللَِّه :  وحدثَنا عباس الدوِري، نا شبابةُ، نا شعبةُ، ِبِإسناِدِه2708

ِإني أَمرت الناس ِبأَمٍر : أَو خمٍس مضين ِمن ِذي الِْحجِة كَأَنه غَضبانُ، فَذَكَر ِمثْلَه، وقَالَ
  . فَرأَيتهم يترددونَ، ولَِو استقْبلْت ِمن أَمِري ما سقْت الْهدي حتى اشتريته، وأَِحلُّ كَما حلُّوا

2709 ناٍب، عِن ِشهِن ابِقيٍل، عع نٍث، علَي نع ،اججا حِلٍم، نسم نب فوسا يثَندح 
ِن الزةَ بوروِل اللَِّه عسر نع ،هتربةَ أَخاِئشع نِر، عيِمثْلُ �ب ،هعم اسالن عتمِة فَترمِبالْع هعتمت 

:  قَالَ الزهِري�الَِّذي أَخبرِني ساِلم بن عبِد اللَِّه، عن عبِد اللَِّه بِن عمر، عن رسوِل اللَِّه 
اِلٍمفَقُلْتولُ اللَِّه :  ِلسسلَ رفَع قَدِع وتمِن التع اسى النهنت فَِلم�اِلم؟ قَالَ ساسالن لَهفَعو  :

ِإنَّ أَتم الْعمرِة أَنْ : أَخبرِني عبد اللَِّه بن عمر، أَنَّ عمر بن الْخطَّاِب رِضي اللَّه عنه قَالَ
  . ِردوهاتفْ

وحدثَِني ابن ِشهاٍب، عن : نا سالمةُ، عن عِقيٍل قَالَ:  حدثَنا ابن عِزيٍز، قَال2710َ
ساِلِم بِن عبِد اللَِّه، أَنه سِمع عبد اللَِّه بن عمر ورجال ِمن أَهِل الشاِم ِليسأَلَه عِن التمتِع 

قُولُِبالْعن ،جِة ِإلَى الْحرم :اِمياللٌ، فَقَالَ الشح اللَِّه: ِهي دبا، قَالَ عهنى عهن قَد اكفَِإنَّ أَب :
؟ �، أَمر أَِبي أَتِبع أَم أَمر رسوِل اللَِّه �أَرأَيت ِإنْ كَانَ أَِبي نهى عنها وصنعها رسولُ اللَِّه 

  . �قَد صنعها رسولُ اللَِّه :  قَالَ�بلْ أَمر رسوِل اللَِّه : قَالَ
2711 نٍر، عيمِن عاِر بمع نكَِم، عِن الْحةُ، عبعا شن ،حوا رن ،اغَاِنيا الصثَندح 
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يا عبد اللَِّه بن : الْمتعِة، فَقَالَ لَه رجلٌِإبراِهيم بِن أَِبي موسى، عن أَِبي موسى، أَنه كَانَ يفِْتي ِب
: قَيٍس، رويدك بعض فُتياك، فَِإنك ال تدِري ما أَحدثَ أَِمري الْمؤِمِنني ِفي النسِك بعدك، قَالَ

قَد عِلمت أَنَّ رسولَ اللَِّه : الَ عمر بن الْخطَّاِبفَجعلَ كَأَنه ينهى عنه بعد حتى لَِقيه فَسأَلَه فَقَ
� جونَ ِبالْحوحري اِك ثُمِفي اَألر نلَه ِسنيرعظَلُّوا مأَنْ ي تي كَِرهلَِكنو ،هابحأَصو لَهفَع قَد 

مهُءوسر قْطُرت .  
: ِني، نا أَبو عاِصٍم، عن سفْيانَ، عن سلَيمانَ التيِمي قَالَ حدثَنا أَبو داود الْحرا2712

تمتعت مع : كُنت ِإلَى جنِب سعٍد، ومعاِويةُ يخطُب، فَقَالَ سعد: أَخبرِني غُنيم بن قَيٍس قَالَ
الْعرش موِضع، حدثَنا عِلي بن : ِبالْعرِش، قَالَ أَبو داود، ومعاِويةُ يومِئٍذ كَاِفر �رسوِل اللَِّه 

  . قَالَ أَبو عبيٍد والْعرش بيوت مكَّةَ، كَانَ ِبها يومِئٍذ كَاِفر: عبِد الْعِزيِز قَالَ
سِمعت سلَيمانَ التيِمي : وح، قَالَنا ر:  حدثَنا سِعيد بن مسعوٍد، وأَبو أُميةَ قَاال2713

فَعلْناها، وهذَا : سأَلْت سعد بن ماِلٍك عِن الْمتعِة، فَقَالَ: سِمعت غُنيم بن قَيٍس قَالَ: قَالَ
  . يومِئٍذ كَاِفر ِبالْعرِش، لَم يرِوِه عن شعبةَ غَير روٍح

 بندار، عن يحيى، عن ِعمرانَ الْقَِصِري، عن أَِبي رجاٍء، عن ِعمرانَ بِن  روى2714
   فَلَم ينهنا، ولَم ينِزلْ ِفيها ِكتاب نسخها �تمتعنا مع رسوِل اللَِّه : حصيٍن، قَالَ
اق، نا عمرو بن عاِصٍم، نا همام، عن قَتادةَ، عن  حدثَنا أَحمد بن الْجنيِد الدق2715َّ

  .  ونزلَ الْقُرآنُ، قَالَ رجلٌ ِبرأِْيِه ما شاَء�تمتعنا مع رسوِل اللَِّه : مطَرٍف، عن ِعمرانَ قَالَ
نا : ، وسلَيمانُ بن سيٍف، قَاال حدثَنا محمد بن أَيوب بِن يحيى بِن ضريٍس2716
نا محمد بن واِسٍع، عن مطَرِف بِن عبِد اللَِّه بِن : نا ِإسماِعيلُ بن مسِلٍم، قَالَ: مسِلم، قَالَ
 مرتيِن، فَقَالَ � اللَِّه تمتعنا مع رسوِل: قَالَ ِلي ِعمرانُ بن حصيٍن ذَات يوٍم: الشخِري قَالَ

 هِمن مانَ أَتملَيِديثُ سحو ،وبِن أَيِد بمحذَا لَفْظُ مهاَء، وا شا مأِْيِه ِفيهلٌ ِبرجر .  
لْجريِري،  حدثَنا أَبو عمر الْحراِني، نا محمد بن يِزيد، نا سفْيانُ الثَّوِري، عِن ا2717

 قَد أَعمر �ِإنَّ رسولَ اللَِّه : قَالَ ِلي ِعمرانُ بن حصيٍن: عن أَِبي الْعالِء، عن مطَرٍف قَالَ
 فَأَفْتى طَاِئفَةً ِمن أَهِلِه ِفي الْعشِر، فَلَم تنِزلْ آيةٌ تنسخ ذَِلك، ولَم ينه عنها حتى مضى ِلوجِهِه،

  . رجلٌ ِبرأِْيِه ما شاَء
نا يِزيد بن هارونَ، أَخبرنا :  حدثَنا سعدانُ بن يِزيد، وعمار بن رجاٍء، قَاال2718

علَم أَنَّ رسولَ الْجريِري، عن أَِبي الْعالِء بِن الشخِري، عن مطَرٍف، عن ِعمرانَ بِن حصيٍن وأَ
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 قَد أَعمر طَاِئفَةً ِمن أَهِلِه ِفي عشٍر ِمن ِذي الِْحجِة، ثُم لَم تنِزلْ آيةٌ تنسخها، ولَم ينه �اللَِّه 
 ِبيا النهنِهِه�عجى ِلوضى متح  .  
2719نب حوا روٍد، نعسم نب ِعيدا سثَندقَالَ ح ،يِلٍم الْقُرسم نةُ، عبعا شةَ، نادبع  :

هِذِه أُم : سأَلْت ابن عباٍس عن متعِة الْحج فَرخص ِفيها، وكَانَ ابن الزبيِر ينهى عنها، فَقَالَ
فَدخلْنا :  ِفيها فَادخلُوا علَيها فَاسأَلُوها، قَالَ أَنه رخص�ابِن الزبيِر تحدثُ، عن رسوِل اللَِّه 

ةٌ قَالَتمخأَةٌ ضرا، فَِإذَا امهلَيولُ اللَِّه : عسر صخر ا�قَدِفيه  .  
بن ِزياٍد، نا  حدثَنا أَبو ِإسحاق الْوِكيِعي، نا ِإبراِهيم بن الْحجاِج، نا عبد الْواِحِد 2720

ِإنَّ ابن عباٍس : كُنت ِعند جاِبِر بِن عبِد اللَّه، فَآتاه فَقَالَ: عاِصم اَألحولُ، عن أَِبي نضرةَ قَالَ
اِبرِن، فَقَالَ جيتعتلَفَا ِفي الْمتِر اخيبالز نابوِل اللَِّه : وسر عا مماهلْنثُ�فَع ، رما عهنا عانهن م

  . رِضي اللَّه عنه فَلَم نعد لَهما
نا :  حدثَنا أَبو الْمثَنى، نا أَِبي نا شعبةُ، عن عاِصٍم، نا السلْحاِني، وأَبو أُميةَ قَاال2721

ع نةَ، علَمس نب ادما حن ،اقحِإس نب دماِبٍر قَالَأَحج نةَ، عرضأَِبي ن نِل، عواِصٍم اَألح :
 ِبيِد النهلَى عا عنعتمت� نٍد، عيز نب ادمح اهوا، رنيهتفَان رما عمهنا عانهِن، فَنيتعتم 

  . عاِصٍم
   

كَِإهالِل من تقَدمه ِفي اِإلحراِم من غري أن يعلم مبا باب بياِن اِإلباحِة ِللْمحِرِم أَنْ يِهلَّ 
  أهل، 

والدليل على أن املهل به إذا مل يكن معه اهلدي وكان املقتدي به ساق اهلدي إن عليه أن 
جيعلها عمرة، مث يهل باحلج يوم التورية، وأنه وإن كان معه اهلدي ثبت على إحرامه وإهدى 

اق اهلدي ومل يكن املقتدي به ساقه مل يقتد به وثبت على إحرامه، بإهالله، وعلى أنه إن س
  وبيان مرتل النيب صلى اهللا عليه وسلم مبكة يف مقامه ا

2722اِبييا الِْفرن ،يزٍرو الْغمِن عِد بمحم ناللَِّه ب دبا عثَندا )  ح( حةَ، نيو أُما أَبثَندحو
نا سفْيانُ، عن قَيِس بِن مسِلٍم، عن طَاِرِق بِن ِشهاٍب، عن أَِبي موسى اَألشعِري : االقَِبيصةُ قَ

: ِبم أَهلَلْت؟ قُلْت:  ِإلَى قَوٍم ِبالْيمِن فَِجئْت وهو ِبالْبطْحاِء فَقَالَ�بعثَِني رسولُ اللَِّه : قَالَ
 ِبيالِل النقَالَ �كَِإه :ٍي؟ قُلْتده ِمن كعلْ مفَا : هِبالصِت ويِبالْب ِني فَطُفْترال، فَأَم

فَأَفْتيت : والْمروِة، ثُم أَمرِني فَأَحلَلْت فَأَتيت امرأَةً ِمن قَوِمي فَمشطَتِني أَو غَسلَت رأِْسي، قَالَ
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فَجاَء رجلٌ فَسارِني وأَنا :  أَِبي بكٍْر وعمر رِضي اللَّه عنهما، قَالَالناس ِبذَِلك ِفي ِإمارِة
يا أَيها : ِإنك ال تدِري ما أَحدثَ أَِمري الْمؤِمِنني ِفي شأِْن النسِك؟ فَقُلْت: ِبالْموِسِم فَقَالَ

ِئدتفَلْي اهنيأَفْت نم اسوا، قَالَالنمفَِبِه فَأْت قَاِدم كُملَيع رمع ِمِننيؤالْم ذَا أَِمريه ، : ،رمع فَقَِدم
ِك؟ قَالَ: فَقُلْتسأِْن النِفي ش ثْتداذَا أَحم : اِم فَِإنَّ اللَّهمِبالت رأْمي هاِب اللَِّه فَِإنذْ ِبِكتأْخِإنْ ت

، وِإنْ تأْخذْ ِبسنِة ]196سورة البقرة آية [}وأَِتموا الْحج والْعمرةَ ِللَِّه{: ى قَالَتبارك وتعالَ
 فَِإنه لَم يِحلَّ حتى نحر الْهدي، حدثَنا ِإبراِهيم الصواف ِبالْكُوفَِة، نا ِإبراِهيم �رسوِل اللَِّه 

ا حٍس، نيبع ناِدِه بناٍب، ِبِإسِن ِشهطَاِرِق ب نِلٍم، عسِن مِس بقَي نأَِبيِه، ع نع ،اِسيؤالر ديم
نحوه ِبطُوِلِه، حدثَنا ِإسحاق بن ِسناٍن نا معلَّى بن أَسٍد، نا عبد الْواِحِد، نا أَيوب بن عاِئِذ بِن 

ا قَيِلٍج، نداٍب قَالَمِن ِشهطَاِرِق ب نِلٍم، عسم نب قَالَ: س ِريعى اَألشوسو مِني أَبربأَخ :
 وهو مِنيخ ِباَألبطَِح فَسلَّمت � ِإلَى قَوِمي ِبالْيمِن فَِجئْت رسولَ اللَِّه �بعثَِني رسولُ اللَِّه 

: كَيف؟ قُلْت: نعم يا رسولَ اللَِّه، قَالَ: د اللَِّه بن قَيٍس؟ فَقُلْتأَحججت يا عب: علَيِه فَقَالَ
 ِبيالِل النالال كَِإهِإه كيا قَالَ، فَقَالَ�لَبكَم أَو ، :ا؟ قُلْتيده كعم قْتس : ذَكَرال و

  . الْحِديثَ 
 2723ِديهم نِد بمالص دبع اهوِس  رأَن نفَِر، عانَ اَألصورم نانَ، عيِن حِم بلَيس نع ،

 ِبيالن ِن فَقَالَ لَهمالْي ِمن قَِدم هنع اللَّه ِضيا رِلياِلٍك، أَنَّ عِن م؟ قَالَ: �بلَلْتأَه ِبم : لَلْتأَه
 ِبيالِل النِعي ا:  قَالَ�ِبِإهأَنَّ م لَو لَلْتَألح يدلْه  
نا حجاج بن محمٍد، عِن ابِن :  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، وأَبو حميٍد، قَاال2724
وقَِدم عِلي بن : أَخبرِني جعفَر بن محمٍد، عن أَِبيِه، عن جاِبِر بِن عبِد اللَّهِ  قَالَ: جريٍج قَالَ

 هكَرغٌ فَأَنبص ابا ِثيهلَيع الما السهلَيةَ عفَاِطم دجِن فَومِمِن الْي ههجو اللَّه مأَِبي طَاِلٍب كَر
فَقَالَت ِليِإنَّ أَِبي : ع� ِبيِإلَى الن ِليع بِني ِبِه، فَذَهرفَقَالَ� أَم أَلَها:  فَسهترا أَمأَن .  
2725 ِبيفَقَالَ الن � :ِلي؟ قَالَ علَلْتاذَا أَهِبم :لَّ ِبِه : قُلْتا أَهي أُِهلُّ ِبمِإن ماللَّه

ِإنَّ مِعي الْهدي فَال تحِللْ، فَِإني لَِو استقْبلْت ِمن أَمِري ما استدبرت ما : رسولُك، فَقَالَ
تيدأَه .  

2726ٍج قَالَ حيرِن جِن ابع ،كِّيا مِل، نالْفَض نِد بمالص دبا عثَند : نب فَرعثَِني جدح
 أَهدى ِفي حجِتِه �أَنَّ النِبي : محمٍد، أَنَّ أَباه حدثَه، أَنه سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه يحدثُ

، وأَمرِني ِمن كُلِّ بدنٍة ِببضعٍة فَجِعلَت ِفي الْقُدوِر فَأَكَال ِمن لَحِمها وشِربا ِمن ِمائَةَ بدنٍة
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 ِبيِإنَّ النا وِقهرأَِبي طَاِلٍب �م نب ِليع رأَمو ،نيِستِدِه ثَالثًا وِبي رحا فَنيدِتِه هجِفي ح اقس 
اللَّه ِضيٍةرندِمائَةَ ب ذَِلك ِميعا فَكَانَ جيده ِليع لَه اقسو ،ِقيا بم رحفَن هنع  .  
أَخبرِني عمرو، عن أَِبي اَألسوِد، أَنَّ عبد :  حدثَنا أَبو عبيِد اللَِّه، نا عمي، قَال2727َ

: بكٍْر حدثَه، أَنه كَانَ مع أَسماَء، فَكُلَّما مرت ِبالْحجوِن تقُولُاللَِّهمولَى أَسماَء ابنِة أَِبي 
  . صلَّى اللَّه علَى رسوِلِه، لَقَد نزلْنا معه هاهنا ونحن يومِئٍذ ِخفَاف الْحقَاِئِب، وذَكَر الْحِديثَ

   
أَنَّ الْقَاِرنَ ِإذَا قَِدم مكَّةَ طَاف ِبالْبيِت وبالصفا واملروة طوافا باب ِذكِْر الْخبِر الْمبيِن 

  واحداً، ويكفيه هذا الطواف حلجه وعمرته، وينحر وحيلق يوم النحر ويكفيه طوافه األول
2728ةَ، نامو أُسا أَبن ،ِريبناِكٍر الْعِن شِد بمحم ناللَِّه ب دبا عثَندثَِني  حداللَِّه، ح ديبا ع

ناِفع، أَنَّ عبد اللَِّه بن عبِد اللَِّه وساِلما كَلَّما عبد اللَِّه بن عمر ِحني نزلَ الْحجاج الْجمعةَ 
 مخافَةَ أَنْ يحالَ بينك وبين ال يضرك أَال تحج الْعام: لَياِلي ابِن الزبيِر قَبلَ أَنْ يقْتلَ، قَاال

 معتِمِرين فَحالَ كُفَّار قُريٍش دونَ النحِر، فَنحر �قَد خرجنا مع رسوِل اللَِّه : الْبيِت، قَالَ
 أَوجبت عمرةً، فَِإنْ خلِّي فَأُشِهدكُم أَني قَد:  هديه وحلَق رأْسه ثُم رجع، قَالَ�رسولُ اللَِّه 

 معه، فَأَهلَّ �بيِني وبين الْبيِت طُفْت، وِإنْ ِحيلَ بيِني وبينه فَعلْت كَما فَعلَ رسولُ اللَِّه 
كُم أَني قَد أَوجبت حجا ِإنَّ شأْنهما واِحد، أُشِهد: ِبالْعمرِة ِمن ِذي الْحلَيفَِة ثُم سار، فَقَالَ

اِفعِتي قَالَ نرمع عِر، : محالن مولَّ يى حتا حمهِحلَّ ِمني لَم ا، ثُماِحدافًا وا طَوملَه فَطَاف
ِحلَّ حتى يِحلَّ ِمنهما من جمع الْعمرةَ والْحج فَأَهلَّ ِبِهما جِميعا فَال ي: وأَهدى وكَانَ يقُولُ
  . جِميعا يوم النحِر
 حدثَنا ابن شبابانَ، نا محمد بن يحيى بِن أَِبي عمر، نا ِهشام بن سلَيمانَ، عِن 2729

ر، عن ناِفٍع، أَنَّ ابن عمر أَراد حدثَِني موسى بن عقْبةَ، وعبيد اللَِّه بن عم: ابِن جريٍج قَالَ
ِر فَِقيلَ لَهيبِن الزاب عم اججالْح نمز جالْح : ،وكدصأَنْ ي افا أَخأَنو ،مهنيب كَاِئن اسِإنَّ الن

، �صنع كَما صنع رسولُ اللَِّه  أُسوةٌ حسنةٌ، ِإذًا ن�وقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه : فَقَالَ
أُشِهدكُم أَني قَد أَوجبت عمرةً، حدثَنا عبد الصمِد بن الْفَضِل، نا مكِّي، عِن ابِن جريٍج 

   .وبلَغِني عن ناِفٍع، أَنَّ ابن عمر، أَراد الْحج، فَذَكَر الْحِديثَ : قَالَ
وحدثَنا الصغاِني، نا أَبو )  ح( حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، نا شعيب بن اللَّيِث2730

ِر، فَِقيلَ لَهيبِن الزِباب اججلَ الْحزن امع جالْح ادأَر رمع ناِفٍع، أَنَّ ابن نثُ، عا اللَّيِر، نضالن :
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لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل : وِإنا نخاف أَنْ يصدوك، فَقَالَ: فَقَالَ:  الناس كَاِئن بينهم، قَالَِإنَّ
، ِإني أُشِهدكُم أَني قَد أَوجبت � أُسوةٌ حسنةٌ، ِإذًا أَصنع كَما صنع رسولُ اللَِّه �اللَِّه 

تةً، حرماِء قَالَعديى ِإذَا كَانَ ِبظَاِهِر الْب : ي قَدأَن كُمِهدأُش ،اِحدِة ِإال ورمالْعو جأْنُ الْحا شم
 ى قَِدمتا حِميعا جِهلُّ ِبِهمي طَلَقٍد، فَانيقُد ِمن اهرتا اشيدى هدأَهِتي، ورمع عا مجح تبجأَو

طَاف ِبالْبيِت والصفَا والْمروِة ولَم يِزد علَى ذَِلك، ولَم ينحر، ولَم يحِلق، ولَم يقَصر، مكَّةً فَ
ولَم يحِللْ ِمن شيٍء أَحرم ِمنه، حتى ِإذَا كَانَ يوم النحِر فَنحر وحلَق، ثُم رأَى أَنْ قَد قَضى 

قَالَطَوِل، واِفِه اَألوِة ِبطَورمالْعو جالْح ولُ اللَِّه : افسلَ رفَع كَذَِلك� .  
قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ، نا أَبو النعماِن، نا حماد بن زيٍد، نا أَيوب، عن ناِفٍع قَال2731َ

ِإذًا : أَِقِم الْعام فَِإني ال أَراك ِإال ستصد عِن الْبيِت، قَالَ:  عمر َألِبيِهعبد اللَِّه بن عبِد اللَِّه بِن
 أُسوةٌ حسنةٌ، وأَنا أُشِهدكُم �، قَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه �أَفْعلُ كَما فَعلَ رسولُ اللَِّه 
ثُم خرج حتى ِإذَا : فَأَهلَّ ِبالْعمرِة ِمن الداِر، قَالَ: الْعمرةَ، وقَالَأَني قَد أَوجبت علَى نفِْسي 

هلْ سِبيلُ الْحج والْعمرِة ِإال واِحد، ثُم اشترى : كَانَ ِبالْبيداِء أَهلَّ ِبالْحج والْعمرِة، وقَالَ
  . ِدم فَطَاف لَهما طَوافًا واِحدا، ولَم يِحلَّ حتى حلَّ ِمنهما جِميعاالْهدي ِمن قُديٍد، ثُم قَ

َ حدثَنا الْقَعنِبي .وحدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ)  ح( حدثَنا يونس، أَخبرنا ابن وهٍب2732
ع ناِفٍع، أَنَّ ابن ناِلٍك، عم نا، عمقَالَِكالها، وِمرتعِة منِفي الِْفت جرخ رِن : مع تِددِإنْ ص
، فَخرج وأَهلَّ ِبالْعمرِة وسار حتى ِإذَا ظَهر علَى �الْبيِت صنعنا كَما صنعنا مع رسوِل اللَِّه 

هما ِإال واِحد، أُشِهدكُم أَني قَد أَوجبت الْحج مع ما أَمر: الْبيداِء الْتفَت ِإلَى أَصحاِبِه، فَقَالَ
 ِزدي ا، لَمعبِة سورالْمفَا والص نيب طَافا، وعبِبِه س طَاف تياَء الْبى ِإذَا جتح جرِة، فَخرمالْع

دى، حدأَهو هنع ِزئجم هأَى أَنرِه ولَيثَِني عدح ،اِعيزا اَألوكٍْر، نب نب را ِبشن ،ِبيعا الرثَن
خرج عبد اللَِّه بن عمر ِفي الِْفتنِة فَأَهلَّ ِبعمرٍة، وذَكَر : محمد بن عجالنَ، حدثَِني ناِفع، قَالَ

هوحن .  
عبد الرزاِق، عن عبيِد اللَِّه، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنه  حدثَنا الْجرجاِني، نا 2733

: قَرنَ بين الْحج والْعمرِة، فَطَاف لَهما ِبالْبيِت، وبين الصفَا والْمروِة طَوافًا واِحدا ثُم قَالَ
   . �هكَذَا فَعلَ رسولُ اللَِّه 

   
ابةً ِإذَا نوى واحدا منهما، والدليل برمال عا وجح ذْكُرِهلِّ أَنْ ال يِة ِللْماحاِن اِإلبيب 
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على أن من ال ينوي واحدا منهما ونوى اإلحرام جعلها عمرة، وأن املعتمر إذا طاف وحل 
  مث أهل باحلج جاز له أن ال يطوف إلهالكه

2734و حأَبو ،فوسا يثَندٍد، قَاال حيم :اججا حح(ن  ( دبعو ،ِرييا الِْحمثَندحو
أَخبرِني يحيى بن سِعيٍد، أَنَّ عمرةَ ِبنت : نا مكِّي ِكالهما، عِن ابِن جريٍج قَالَ: الصمِد، قَاال

 ِلخمِس لَياٍل بِقني ِمن ِذي �خرج رسولُ اللَِّه : تعبِد الرحمن أَخبرته، عن عاِئشةَ أَنها قَالَ
 ِبيالن مهرا أَمنا قَِدمفَلَم ،جى ِإال الْحرال نِة ودالْقَع� ،يده هعكَانَ م نأَنْ ِحلُّوا ِإال م 

ا عِليِل، أَنالْخ ناِعيلُ بما ِإسن ،اِنيغا الصثَندِن حع ،اِهيمرِإب نع ،شما اَألعِهٍر، نسم نب ِلي
ةَ قَالَتاِئشع نِد، عووِل اللَِّه : اَألسسر عا منجرخ�اسلَّ النا فَحلَلْنفَأَح ... ذَكَرو ،

بِن أَعين، نا أَبو الْحِديثَ، حدثَنا أَبو داود الْحراِني، نا الْحسن بن محمِد 
  ............. جعفٍَر

وحدثَنا الصغاِني، نا سِعيد بن )  ح(نا زهير: ابن مقِْبٍل، قَاال............ 2735
 خرجنا مع رسوِل اللَِّه :سلَيمانَ، نا زهير أَبو خيثَمةَ، نا أَبو الزبيِر، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه قَالَ

 مِهلِّني ِبالْحج مع النساِء والِْولْداِن، فَلَما قَِدمنا مكَّةَ طُفْنا ِبالْبيِت والصفَا والْمروِة، وقَالَ �
: الِْحلَّ كُلَّه، قَالَ: ِحلِّ؟ قَالَأَي الْ: من لَم يكُن معه هدي فَلْيحِللْ قُلْنا: �لَنا رسولُ اللَِّه 

فَأَتينا النساَء، ولَِبسنا الثِّياب، ومِسسنا الطِّيب، فَلَما كَانَ يوم الترِويِة أَهلَلْنا ِبالْحج وكَفَانا 
  . الطَّواف اَألولُ
2736اِنيتِجسِد اللَِّه السبو عا أَبثَندِر،  حيبأَِبي الز نع ،ريها زن ،سوني نب دما أَحن ،

 ِبيالن عا منجراِبٍر، خج نِت �عيا ِبالْبا طُفْننا قَِدمانُ، فَلَمالِْولْداُء وسا الننعم جِبالْح ِهلِّنيم 
  . والصفَا والْمروِة

   
 أَولَ ما يقدم مكة وابتداء طوافه وصفته، وبيان �واِف رسوِل اللَِّه باب ِذكِْر ِصفَِة طَ
   بالرمل، وصفة صالته بعد طوافه، والقراءة فيها�العلة اليت هلا أمر النيب 

سِمعت موسى بن عقْبةَ :  حدثَنا الصغاِني، نا أَبو بدٍر شجاع بن الْوِليِد، قَال2737َ
وِل اللَِّه يسر نع ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نثُ، عدِة �حرمأَِو الْع جِفي الْح كَانَ ِإذَا طَاف هأَن ،

نب دمحا من ،اِنيغا الصثَندا، حعبِشي أَرميِت وياٍف ِبالْبى ثَالثَةَ أَطْوعسي هفَِإن مقْدا يلَ مأَو 
 كَانَ ِإذَا �عباٍد، نا حاِتم، عن موسى بِن عقْبةَ، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنَّ رسولَ اللَِّه 
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طَاف...ادزو ،ِمثْلَه فَا : ، فَذَكَرالص نيب طُوفي ِن، ثُميتدجلِّي سصي ا، ثُمعبِشي أَرمي ثُم
، حدثَنا أَبو داود السِجستاِني، نا قُتيبةُ، نا يعقُوب، عن موسى بِن عقْبةَ، ِبِإسناِدِه والْمروِة

  . ويمِشي أَربعا، ثُم يصلِّي سجدتيِن 
يونس، عِن ابِن أَخبرِني :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، أَنا ابن وهٍب، قَال2738َ

 ِحني يقْدم مكَّةَ استلَم �رأَيت رسولَ اللَِّه : ِشهاٍب، عن ساِلِم بِن عبِد اللَِّه، عن أَِبيِه، قَالَ
 نا الركْن اَألسود أَولَ ما يطُوف يخب ثَالثَ أَطْواٍف ِمن السبِع، حدثَنا ِبشر بن موسى،

  . الْحميِدي، نا ابن وهٍب، ِبِمثِْلِه
2739 نع ،مِن آدى بيحي نع ،اِهيمرِن ِإبب اقحِإس نى، عيحي نب دمحم اهورو 

 لَما قَِدم � اللَِّه سفْيانَ، عن جعفَِر بِن محمٍد، عن أَِبيِه، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، أَنَّ رسولَ
  مكَّةَ أَتى الْحجر فَاستلَمه، ثُم مضى علَى يِميِنِه فَرملَ ثَالثًا، ومشى أَربعا 

2740اِبييا الِْفرن ،يزاِس الْغبو الْعا أَبثَندفَةَ، )  ح( حذَيو حا أَباِعيلَ، نمو ِإسا أَبثَندحو
 استلَم الْحجر ِحني �نا سفْيانُ، عن جعفَِر بِن محمٍد، عن أَِبيِه، عن جاِبٍر، أَنَّ النِبي : قَاال

  . أَراد أَنْ يخرج ِإلَى الصفَا
ِن مفَِر بعج ناِلٍك، عم ناِق، عزِد الربع نانَ، عثْمأَِبي ع ناب اهور  نأَِبيِه، ع نٍد، عمح

 ِبياِبٍر، أَنَّ النِر �ججالْحو اِنيمكِْن الْيالر نيا بى معس   
 حدثَنا يونس، أَنا ابن وهٍب، أَخبرِني ماِلك، وابن جريٍج، عن جعفَِر بِن محمٍد، 2742

 رملَ الثَّالثَةَ اَألطْواف ِمن الْحجِر ِإلَى �عبِد اللَِّه، أَنَّ رسولَ اللَِّه عن أَِبيِه، عن جاِبِر بِن 
  . الْحجِر

2743ِبينالْقَع ناِعيلَعمو ِإسا أَبثَندح( ح  ( ،فطَرا مِه، نيويح نب دمحا مثَندحو
 رملَ ِمن الْحجِر اَألسوِد حتى انتهى ِإلَى �، رأَيت رسولَ اللَِّه ويحيى، عن ماِلٍك، ِبِإسناِدِه

  . ثَالثَِة أَطْواٍف
 حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء، نا الْقَعنِبي، نا ماِلك، عن جعفَِر بِن محمٍد، عن أَِبيِه، 2744

 ِبياِبٍر، أَنّ النج نِن،  طَا�عيتكْعلَّى رص ِه ثَالثَةً، ثُمِد ِإلَيوِر اَألسجالْح لَ ِمنمِت فَريِبالْب ف
قُلْ يا أَيها الْكَاِفرونَ، وقُلْ هو اللَّه أَحد، ثُم خرج يِريد الطَّواف ِبالصفَا والْمروِة، : قَرأَ ِفيِهما

دأَ اللَّه ِبِه يِريد الصفَا، فَرِقي علَيها فَكَبر ثَالثًا، وأَهلَّ واِحدةً، ثُم هبطَ، فَلَما نبدأُ ِبما ب: فَقَالَ
  . انصبت قَدماه سعى حتى ظَهر ِمن بطِْن الْمِسيِل
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2745نب سا أَنن ،ِدييما الْحى، نوسم نب را ِبشثَندٍد،  حمحِن مفَِر بعج ناٍض، عِعي 
 ِبيالن تأَياِبٍر، رج نأَِبيِه، ع ناٍف �عِه ثَالثَةَ أَطْوى ِإلَيهتى انتِد حوِر اَألسجالْح لَ ِمنمر 

  . ومشى أَربعا
ب السخِتياِني، وأَيوب بن موسى ،  حدثَنا ِبشر، نا الْحميِدي، نا سفْيانُ، نا أَيو2746

وعبيد اللَِّه بن عمر ، عن ناِفٍع، أَنَّ ابن عمر جمع بين الْحج والْعمرِة، فَلَما قَِدم طَاف لَهما 
نيى بعسِن، ويتكْعقَاِم رالْم لْفلَّى خصا، وعبِت سيقَالَِبالْب ِة ثُمورالْمفَا والص  : تأَيكَذَا ره

  .  يفْعلُ �رسولَ اللَِّه 
 وحدثَنا عِلي بن حرٍب، نا يحيى بن الْيماِني، عن سفْيانَ، عن عبيِد اللَِّه بِن 2747

ِبيأَنَّ الن ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نع ،رمع � نانَ، عفْيِلس ِر، غَِريبجِر ِإلَى الْحجالْح لَ ِمنمر 
  . عبيِد اللَِّه

2748 ناللَِّه ب ديبا عن ،رضأَخ نب لَيما السو كَاِمٍل، نا أَبن ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَندح 
  .  رملَ ِمن الْحجِر ِإلَى الْحجِر�لنِبي عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنَّ ا

 حدثَنا أَبو الْحسِن الْميموِني، والْحسن بن عفَّانَ، وأَبو داود، وعمار بن رجاٍء، 2749
 �، عِن ابِن عمر، أَنَّ رسولَ اللَِّه أَنا محمد بن عبيٍد، نا عبيد اللَِّه بن عمر، عن ناِفٍع: قَالُوا

طَاف ِبالْبيِت الطَّواف اَألولَ خب ثَالثًا ومشى أَربعا، وكَانَ ابن عمر يفْعلُه، وكَانَ يسعى 
عبد اللَِّه بن عمر يمِشي ِإذَا أَكَانَ : ِببطِْن الْمِسيِل ِإذَا طَاف بين الصفَا والْمروِة فَقُلْت ِلناِفٍع

  . ال ِإال أَنْ يزاحم علَى الركِْن فَِإنه كَانَ ال يدعه حتى يستِلمه: بلَغَ الركْن الْيماِني؟ قَالَ
نا محمد بن :  حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ الصاِئغُ، وموسى بن ِإسحاق، قَاال2750

 ِبيأَنَّ الن ،رمِن عِن اباِفعٍ ، عن نع ،رمِن عِد اللَِّه بيبع نٍد، عمحم نِزيِز بالْع دبا عةَ، نلَمس
نه كَانَ  كَانَ ِإذَا طَاف ِبالْبيِت الطَّواف اَألولَ يخب ثَالثَ أَطْواٍف ويمِشي أَربعةً، وِإ�

  . يسعى ِببطِْن الْمِسيِل ِإذَا طَاف بين الصفَا والْمروِة
2751 نِد اللَِّه، عيبع نِعيٍد، عس نى بيحا يكٍْر، نأَِبي ب نب دمحا من ،فوسا يثَندح 

 كَانَ � اُألولَ ويمِشي اَألربعةَ ويذْكَر أَنَّ النِبي ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنه كَانَ يرملُ الثَّالثَ
  . ِإنما كَانَ يمِشي َألنه أَيسر السِتالِمِه: أَكَانَ يمِشي ما بين الركْنيِن؟ قَالَ: يفْعلُه، قُلْت ِلناِفٍع
2752ِن جِن ابع ،اججا حن ،فوسا يثَندٍج حيا )  ح(راٍء، نجر نب ارما عثَندحو

سِمعت جعفَر بن محمٍد يحدثُ، عن أَِبيِه، عن جاِبٍر، : محمد بن بكٍْر، نا ابن جريٍج، قَالَ
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 ِبيِة النجِفي ح� :تلَدا، فَولَّى ِبهفَِة صلَيى ذَا الْحا أَتفَلَم نب دمحٍس ميمع تاُء ِبنمأَس 
  .  فَأَمرها أَنْ تستثِْفر ِبثَوٍب ثُم تغتِسلَ وتِهلَّ �أَِبي بكٍْر فَأَرسلَت ِإلَى رسوِل اللَِّه 

ي جعفَر بن نا حجاج، عِن ابِن جريٍج، أَخبرِن:  حدثَنا يوسف، وأَبو حميٍد، قَاال2753
 ِبيِة النجح نثُ، عدحي وهِد اللَِّه وبِن عاِبِر بج نأَِبيِه، ع نٍد، عمحم� : ِبيالن جرفَخ� 

عِميِنِه، وي نعو ،هيدي نياِجٍل براِكٍب ور ِري ِمنصب دم تظَراَء، فَنديى الْبى أَتتاِلِه، حِشم ن
، ال ينِوي ِإال الْحج �وِمن خلِْفِه، كُلُّهم يأْتم ِبِه، ويلْتِمس أَنْ يفْعلَ كَما يفْعلُ رسولُ اللَِّه 

بٍع أَو  َألر� ينِزلُ علَيِه الْقُرآنُ، وهو يعِرف تأِْويلَه، فَكَانَ خروج النِبي �ورسولُ اللَِّه 
خمٍس بِقني ِمن ِذي الْقَعدِة، حتى ِإذَا انتهينا ِإلَى الْبيِت استلَم الركْن فَطَاف ِبالْبيِت سبعةَ 

الر لَمتاسو عجر ِن، ثُميتكْعقَاِم رالْم دلَّى ِعنصاٍف، وثَالثَةَ أَطْو ذَِلك لَ ِمنماٍف رأَطْوكْن .  
2754اججا حِلٍم، نسم نب فوسا يثَندح( ح  (حوا رن ،اِنيغا الصثَندحو)ح  (

 اهأَب ِمعس هٍد، أَنمحم نب فَرعِني جربٍج، أَخيرِن جِن ابع ،مكُلُّه كِّيا مِد، نمالص دبا عثَندحو
فَلَما طَاف ِبالْبيِت ذَهب ِإلَى : ، قَالَ�نه سِمع جاِبرا يحدثُ عن حجِة النِبي يحدثُ، أَ

  ]. 125سورة البقرة آية [}واتِخذُوا ِمن مقَاِم ِإبراِهيم مصلى{: الْمقَاِم، وقَالَ
2755 دبا عِه، نيويح نب دمحا مثَندِبالٍل،  ح نانُ بملَيا سن ،ِبينةَ الْقَعلَمسم ناللَِّه ب

 �أَقَام رسولُ اللَِّه : عن جعفَِر بِن محمٍد، عن أَِبيِه، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه أَنه حدثَه قَالَ
ي الناِس ِبالْحج، ثُم خرج فَخرجت معه حتى أَتى ذَا ِبالْمِدينِة ِتسع ِسِنني لَم يحج، ثُم أَذَّنَ ِف

 توتاساِء وديى ِإذَا كَانَ ِبظَاِهِر الْبتح ِكبا رِبه حبلَّى الصا صفَلَم ،حبى أَصتح اتفَِة فَبلَيالْح
لَى الناِس مد بصِري أَماِمي وخلِْفي، وعن يِميِني أَخفَافُها، واعتدلَت صدورها، ونظَرت ِإ

 بين أَظْهِرنا علَيِه ينِزلُ الْقُرآنَ، وهو يعلَم تأِْويلَه، فَنحن ننظُر �وعن ِشماِلي، ورسولُ اللَِّه 
لَلْنا معه، ثُم خرجنا حتى قَِدمنا مكَّةَ، فَلَما دخلْنا  فَأَه�ما يصنع فَنصنعه، أَهلَّ رسولُ اللَِّه 

 ِبيالن لَمتاس ِجدسقَاِم �الْمِإلَى م دمع ةً، ثُمعبى أَرشماٍف وى ثَالثَةَ أَطْوعس ثُم ،كْنالر 
} واتِخذُوا ِمن مقَاِم ِإبراِهيم مصلى{: ِحني وجه ِإلَيِهِإبراِهيم علَيِه السالم، وتال هِذِه اآليةَ 

قُلْ يا أَيها الْكَاِفرونَ، وقُلْ هو اللَّه أَحد ثُم انصرف ِإلَى : فَصلَّى ِعنده ركْعتيِن، فَقَرأَ ِفيِهما
سلَ وجهه وصب علَى رأِْسِه، ثُم جاَء ِإلَى الركِْن اَألسوِد زمزم فَنِزع لَه ِمنها ماٌء فَشِرب وغَ

فَاستلَمه، ثُم خرج ِمن الْباِب الَِّذي ِوجاه الركِْن اَألسوِد الَِّذي ِعند باِب بِني مخزوٍم الَِّذي 
  .  نبدأُ ِبما بدأَ اللَّه ِبِه وذَكَر الْحِديثَ ِبطُوِلِه:يخِرجه علَى الصفَا فَلَما جاَء الصفَا قَالَ
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وحدثَنا )  ح( حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، نا حيانُ بن ِهالٍل، نا حماد بن زيٍد2756
: يِد بِن جبيٍر، عِن ابِن عباٍس قَالَسلَيمانُ بن حرٍب، نا حماد بن زيد، عن أَيوب، عن سِع

ِإنه يقْدم غَدا :  وأَصحابه مكَّةَ وقَد وهنتهم حمى يثِْرب، فَقَالَ الْمشِركُونَ�قَِدم رسولُ اللَِّه 
 أَنْ � يِلي الْحجر وأَمرهم النِبي قَوم قَد وهنتهم الْحمى، ولَقَوا ِمنه ِشدةً، فَجلَسوا ِمما

: يرملُوا ثَالثَةَ أَشواٍط، ويمشوا بين الركْنيِن ِليرى الْمشِركُونَ جلَدهم، فَقَالَ الْمشِركُونَ
ِمن لَدالِء أَجؤه ،مهتنهو ى قَدمأَنَّ الْح متمعز الِء الَِّذينؤاٍسهبع نكَذَا، قَالَ ابكَذَا و  : لَمو

 اِحدو ِديِثِهمى حنعم ،ِهملَيقَاُء عا ِإال اِإلباطَ كُلَّهولُوا اَألشمرأَنْ ي مهرأْمأَنْ ي هعنمي .  
   

  ِن ِبالِْمحجِن ِإذَا زوحم عليه باب بياِن الركُوِب ِفي الطَّواِف ِبالْكَعبِة وِإباحِة اسِتالِم الركْ
أَخبرِني يونس بن يِزيد، عِن ابِن ِشهاٍب، عن :  حدثَنا يونس، أَنا ابن وهٍب، قَال2757َ

ي حجِة الْوداِع  قَد طَاف ِف�عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه بِن عتبةَ، عِن ابِن عباٍس، أَنَّ رسولَ اللَِّه 
  . علَى بِعٍري يستِلم الركْن ِبِمحجٍن

2758 نِر، عيبأَِبي الز نٍج، عيرج نا ابكٍْر، نب نب دمحا ماٍء، نجر نب ارما عثَندح 
 ِبالْبيِت والصفَا والْمروِة ِليراه الناس  ِفي حجِة الْوداِع علَى راِحلَِتِه�طَاف النِبي : جاِبٍر قَالَ

نا حجاج، عِن ابِن : وِليتشرف وِليسأَلُوه، ِإنَّ الناس غَشوه، حدثَنا يوسف، وأَبو حميٍد، قَاال
اِدِه ِمثْلَهنٍج، ِبِإسيرج .  

2759يحي نب دما أَحثَندح  بيعا شى، نوسم نب كَما الْحاِزٍم، نو حأَخ ،اِنيلْوى الْح
ةَ قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورِن عاِم بِهش نع ،اقحِإس نولُ اللَِّه : بسر ِة �طَافجِفي ح 

كْنالر ِلمتسِعٍري يلَى بِة عبلَ الْكَعواِع حدالْو نب دمحم اهور ،اسالن هنع ِرفصةَ أَنْ ياِهيكَر 
يحيى، عن سلَيمانَ بِن عبِد الرحمِن، عن شعيٍب، وسعدانُ بن يحيى، عن ِهشاِم بِن عروةَ، 

هوحاِدِه، ننِبِإس .  
وحدثَنا أَبو )  ح(، أَنا مطَرف، والْقَعنِبي، عن ماِلٍك حدثَنا محمد بن حيويِه2760

نا الْقَعنِبي، عن ماِلكٍ ، عن محمِد بِن عبِد : ِإسماِعيلَ الترِمِذي، وأَبو داود السجِزي، قَاال
يبِن الزةَ بورع نفٍَل، عوِن نِن بمحالرا قَالَتهةَ، أَنلَمس أُم نةَ، علَمِة أَِبي سناب بنيز نِر، ع :

: طُوِفي ِمن وراِء الناِس وأَنِت راِكبةٌ قَالَت:  أَني أَشتِكي، فَقَالَ�شكَوت ِإلَى رسوِل اللَِّه 
  . ِبالطُّوِر وِكتاٍب مسطُوٍر : ِت وهو يقْرأُ يصلِّي ِإلَى جنِب الْبي�فَطُفْت ورسولُ اللَِّه 
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باب بياِن ما يستِلم الطَّاِئف ِبالْكَعبِة ِمن أَركَاِنها ِبيِدِه وِمحجِنِه، وتقبيله يده وحمجنه بعد 

  االستالم 
 الصغاِني، والدبري، عن عبِد  حدثَنا السلَِمي، ومحمد بن ِإسحاق بِن الصباِح2761
، أَنه كَانَ يستِلم �أَنا معمر، عِن الزبيِري، عن ساِلٍم، عِن ابِن عمر، عِن النِبي : الرزاِق قَالَ

دواَألس رجالْحو اِنيمالْي كْنالر .  
وحدثَنا شعيب )  ح(يمانَ صاِحب الشاِفِعي، أَنا ابن وهٍب حدثَنا الرِبيع بن سل2762َ

أَخبرِني، عِن ابِن : نا اللَّيثُ بن سعٍد، قَالَ: بن شعيِب بِن ِإسحاق الدمشِقي، نا مروانُ، قَاال
 يمسح ِمن الْبيِت ِإال الركْنيِن �سولَ اللَِّه لَم أَر ر: ِشهاٍب، عن ساِلٍم، عن أَِبيِه، قَالَ

  . الْيماِنييِن
 حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، أَنا ابن وهٍب، أَخبرِني يونس بن يِزيد، عِن ابِن 2763

 يستِلم ِمن �لَم يكُن رسولُ اللَِّه : يِه، قَالَِشهاٍب، عن ساِلِم بِن عبِد اللَِّه بِن عمر، عن أَِب
نيِحيموِر الْجِو دحن ِليِه ِمنالَِّذي يو دواَألس كْنِت ِإال الريكَاِن الْبأَر .  

اللَِّه، عن  حدثَنا يوسف، نا محمد بن أَِبي بكٍْر، نا يحيى بن سِعيٍد، عن عبيِد 2764
 يستِلمهما �ما تركْت اسِتالم هذَيِن الركْنيِن منذُ رأَيت رسولَ اللَِّه : ناِفٍع، عِن ابِن عمر قَالَ

  . الْحجر والركْن الْيماِني: ِفي ِشدٍة وال رخاٍء
2765،اِنيتِجسالس داوو دا أَبثَندح  ،ادوِن أَِبي رِزيِز بِد الْعبع نى، عيحا ين ،ددسا من 

 ال يدع أَنْ يستِلم الركْن الْيماِني والْحجر ِفي كُلِّ �كَانَ النِبي : عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر قَالَ
  . وكَانَ ابن عمر يفْعلُه: طَواِفِه، قَالَ
 حدثَنا عمر بن شبةَ النميِري، نا عبد الْوهاِب الثَّقَِفي، نا أَيوب، عن ناِفٍع، عِن 2766
 مسحه ِفي رخاٍء وال ِزحاٍم ِإال �ما أَتيت علَى الركِْن مذْ رأَيت رسولَ اللَِّه : ابِن عمر قَالَ
ور ،هتحساِفٍعمن نع ،وبأَي ناِرِث، عالْو دبع اه .  
 حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ الصاِئغُ، نا محمد بن عبِد اللَِّه بِن نميٍر، نا أَبو خاِلٍد 2767

تاس هأَن ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نِد اللَِّه، عيبع نع ،رمقَالَاَألحو هدلَ يقَبو رجالْح لَم : هكْترا تم
  .  يفْعلُه �مذْ رأَيت رسولَ اللَِّه 

 حدثَنا جعفَر بن محمِد بِن الْقَطَّاِن، نا أَبو بكِْر بن أَِبي شيبةَ، نا أَبو خاِلٍد 2768
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نِد اللَِّه، عيبع نع ،رمقَالَاَألح رمِن عِن اباِفٍع، علَ :  نِدِه فَقَبِبي رجالْح لَمتاس رمع ناب تأَير
  .  يفْعلُه�ما تركْته منذُ رأَيت رسولَ اللَِّه : يده وقَالَ

لْحاِرِث، أَنَّ قَتادةَ بن حدثَِني عمرو بن ا:  حدثَنا يونس، أَخبرنا ابن وهٍب قَال2769َ
 يستِلم �لَم أَر رسولَ اللَِّه : ِدعامةَحدثَه، أَنَّ أَبا الطُّفَيل حدثَه، أَنه سِمع ابن عباٍس، يقُولُ

  . غَير الركْنيِن الْيماِنييِن
2770و أُمأَبو ،وِريالد اسبا عثَندةَ، قَاال حوذَ، : يبرِن خوِف برعم ناِصٍم، عوعا أَبن

 يطُوف علَى راِحلَِتِه يستِلم الركْن ِبِمحجِنِه، ثُم جاَء �رأَيت النِبي : عن أَِبي الطُّفَيِل، قَالَ
  . ِإلَى الصفَا فَطَاف علَى راِحلَِتِه

يع بن سلَيمانَ، نا عمار بن نوٍح أَبو سهٍل، نا شعبةُ، عن زيِد بِن  حدثَنا الرِب2771
  . كُنا ِإذَا لَم نقِْدر علَى الْحجِر قَرعناه ِبالْعصا: سِمعت ابن عمٍر، يقُولُ: جبيٍر قَالَ

2772ب ارما عٍر، نصن نب رحا بثَندح  قِْدرن ا ِإذَا لَماِدِه، كُننةُ، ِبِإسبعا شنربوٍح، أَخن ن
  . علَى اسِتالِم الْحجِر قَرعناه ِبالْعصا، وكُنا ال ناكُلُ لُحوم اَألضاِحي فَوق ثَالٍث

يانُ، عن زيِد بِن جبيٍر  حدثَنا عباس بن محمٍد، نا موسى بن مسعوٍد، نا سف2773ْ
 يستِلم الركْن ِبِمحجِنِه ثُم يقَبلُه، حدثَنا �كَانَ رسولُ اللَِّه : ، سِمعت ابن عمر يقُولُ:قَالَ

  . حنبلُ بن ِإسحاق، نا أَبو حذَيفَةَ، نا سفْيانُ، ِبِمثِْلِه
   

بِذكِْر الْخ ابب ِبيلُ احلجر، والسنة يف استقباله ملن يريد استالمه �ِر أَنّ النقَبكَانَ ي   
أَذَكَرت أَنَّ عمر رِضي : قُلْت ِلعاِصٍم:  حدثَنا الدِقيِقي، نا يِزيد بن هارونَ، قَال2774َ

، وِإني َألعلَم أَنك حجر، وأَنك ال تضر وال تنفَع، ِإني أُقَبلُك: اللَّه عنه قَبلَ الْحجر وقَالَ
  . حدثَِنيِه عبد اللَِّه بن سرِجس: فَقَالَ

وحدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عن )  ح( حدثَنا الصغاِني، نا روح بن عبادة2775َ
رأَيت اُألصيِلع يعِني عمر بن : هما، عن عاِصٍم، عن عبِد اللَِّه بِن سرِجس قَالَمعمٍر ِكال

ِإني ُألقَبلُك، وِإني َألعلَم أَنك حجر، ولَِكني : الْخطَّاِب رِضي اللَّه عنه يقَبلُ الْحجر ويقُولُ
  .  يقَبلُك �لَِّه رأَيت رسولَ ال
2776 نب اِهيمرِإب نع ،اِميةَ الْيطَلْح نب دمحا مٍم، نيعو نا أَبِحٍري، نب نى بثَنا الْمثَندح 

ِإني َألعلَم : يقُولُرأَيت عمر رِضي اللَّه عنه يقَبلُ الْحجر و: عبِد اَألعلَى، عن سويِد بِن غَفَلَةَ



com.wordpress.masgunku.www  
 

629 

  .  قَبلَك�أَنك حجر ال تضر وال تنفَع، ولَِكني رأَيت رسولَ اللَِّه 
2777شما اَألعلَى، نعا ين ،اِنيغا الصثَندقَةُ )  ح( حدا صن ،قَّاقِد الدينالْج نا ابثَندحو
أَبو حمزةَ محمد بن ميموٍن السكَِّري، عن منصوٍر ِكالهما، عن ِإبراِهيم، عن بن مسِلٍم، نا 

أَما واللَِّه ِإني َألعلَم : رأَيت عمر رِضي اللَّه عنه استقْبلَ الْحجر ثُم قَالَ: عاِبِس بِن رِبيعةَ قَالَ
،رجح كولَ اللَِّه أَنسر تأَيي رال أَنلَوو �شماَألع ادز ،كلْتا قَبم لُكقَبي  : ،لَهفَقَب مقَدت ثُم

حدثَنا أَبو أُميةَ، نا عبيد اللَِّه بن موسى، نا ِإسراِئيلُ، والْحسن بن صاِلٍح، عن ِإبراِهيم بِن عبِد 
لَهى قَبثَنِديِث الْمِن غَفَلَةَ، ِبِمثِْل حِد بيوس نلَى، عاَألع .  

 رواه أَبو بكٍْر، عن وِكيٍع، عن سفْيانَ، عن ِإبراِهيم بِن عبِد اَألعلَى، عن سويِد 2778
رأَيت رسولَ اللَِّه : نه قَبلَ الْحجر والْتزمه وقَالَرأَيت عمر بن الْخطَّاِب رِضي اللَّه ع: بِن غَفَلَةَ

حدثَنا عبد اللَِّه بن الْوِليِد، نا سفْيانُ، عن ِإبراِهيم بِن :  ِبك حِفيا، قَالَ عِلي بن الْحسِن�
   الْتزمه: عبِد اَألعلَى ِبنحِوِه، ولَم يذْكُِر

أَنا أَصبغُ بن :  حدثَنا محمد بن يحيى، ومحمد بن حيويِه، والصاغَاِني، قَالُوا2779
أَخبرِني يونس، وعمرو بن الْحاِرِث، عِن ابِن : أَخبرِني عبد اللَِّه بن وهٍب قَالَ: الْفَرِج، قَالَ
ناٍب، عقَالَِشه ،ثَهدح اهاِلٍم، أَنَّ أَبقَالَ:  س ثُم رجالْح هنع اللَّه ِضير رملَ عاللَِّه : قَبا وأَم

 يقَبلُك ما قَبلْتك، حدثَنا ابن أَِخي ابِن �لَقَد عِلمت أَنك حجر ولَوال أَني رأَيت رسولَ اللَِّه 
 ، نا عمي، حدثَنا يونس، وعمرو، بإسناده مثله، زاد حممد بن حيىي يف حديثه قَالَ وهٍب

  . عمرو بِن الْحاِرِث وحدثَِني ِبِمثِْلِه زيد بن أَسلَم، عن أَِبيِه
2780ِن أَسِد بيز نقَاُء، عرا ون ،ِزيدا ين ،ِقيِقيا الدثَندأَِبيِه قَالَ ح نع ،لَم : رمع تأَير

َألعلَم أَنك حجر ال تضر وال تنفَع، ولَوال أَني رأَيت : رِضي اللَّه عنه قَبلَ الْحجر وقَالَ
: ريم، نا محمد بن جعفٍَر، قَالَ قَبلَك ما قَبلْتك، حدثَنا الصغاِني، نا ابن أَِبي م�رسولَ اللَِّه 

 ذَكَر ثُم ،رجالْح لَمتاس هنع اللَّه ِضيطَّاِبرالْخ نب رمأَِبيِه، أَنَّ ع نع ،لَمأَس نب ديِني زربأَخ
قَاُء برا وى، نوسم نب نسا الْحن ،اِنيغا الصثَندح ،هوحا ِبِمثِْلِه نن لَمأَس نب ديقَالَ ز ،رمع ن

  .  يقَبلُك فَأَنا أُقَبلُك�ولَِكني رأَيت رسولَ اللَِّه 
نا أَبو عمر الْحوِضي، نا حماد بن :  حدثَنا محمد بن يحيى، والصومِعي، قَاال2781
أَي نٍد، عيقُولُزيو رجلُ الْحقَبكَانَ ي هنع اللَّه ِضير رمأَنَّ ع ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نع ،وب :

 قَبلَك، حدثَنا الْمثَنى بن �ِإني ُألقَبلُك، وِإني َألعلَم أَنك حجر، ولَِكني رأَيت رسولَ اللَِّه 
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ِحٍري، نباِدِه ِمثْلَهنٍد، ِبِإسيز نب ادما حن ،ددسا م .  
 حدثَنا أَبو عِلي السمرقَنِدي، نا أَبو جعفٍَر الْجمالُ، نا عبد الرحمِن بن مغراَء، نا 2782

رمِن عِن اباِفٍع، عن نانَ، عثْمع نب اكحالض :أَيقُولُريو رجلُ الْحقَبي هنع اللَّه ِضير رمع ت :
  .  يقَبلُك�ِإني َألعلَم أَنك حجر، ولَِكني رأَيت رسولَ اللَِّه 

   
ملقام باب بياِن ِصفَِة الطَّواِف بين الصفَا والْمروِة، ومكَاِن موِضِع السعِي ِفيِه، وموضع ا

على الصفا واملروة، والثناء على اهللا عز وجل والدعاء، وأنه سبعة أطواف يبدأ بالصفا وخيتم 
  باملروة

حدثَِني : نا حجاج، عِن ابِن جريٍج قَالَ:  حدثَنا يوسف، وأَبو حميٍد، قَاال2783
اِبٍر وج نأَِبيِه، ع نٍد، عمحم نب فَرعقَالَج ِديِث، ثُمالْح ا ِمنردص قَاِم : ذَكَرالْم دلَّى ِعنفَص

ِإنَّ : نبدأُ ِبما بدأَ اللَّه ِبِه وقَالَ: ركْعتيِن، ثُم رجع واستلَم الركْن، ثُم ذَهب ِإلَى الصفَا فَقَالَ
م وقَف علَى الصفَا ِحني يرى الْكَعبةَ يهلِّلُ اللَّه ويدعو بين الصفَا والْمروةَ ِمِن شعاِئِر اللَِّه ثُ

ال ِإلَه ِإال اللَّه وحده ال شِريك لَه لَه الْملْك ولَه الْحمد يحِيي ويِميت وهو علَى : ذَِلك ويقُولُ
يا وارقُولُ ِمري ٍء قَِديريِة كُلِّ شورلَى الْمع كَذَِلكلَ، وزن لِّلُ، ثُمهيِن ويتركُلِّ م نيو بعد

والصفَا حتى فَرغَ ِمن طَواِفِه، ثُم نزلَ ِإلَى الصفَا حتى ِإذَا انتصبت قَدماه ِفي بطِْن الْواِدي 
ِمن اهمقَد تدعى ِإذَا أَصتى حعِة قَالَسورالْم دِعن وهو هى ِإذَا كَانَ آِخرتِر، حاآلخ قالش  :

 يده هعم كُني لَم نلَّ مةً فَحرما علْهعجلْيلَّلْ وحتفَلْي يده هعم كُني لَم نم اسا النهأَي .  
 الْقَعنِبي، نا سلَيمانُ، عن جعفٍَر، عن أَِبيِه، عن جاِبٍر،  حدثَنا محمد بن حيوةَ، نا2784

 الركْن، ثُم سعى ثَالثَةَ أَطْواٍف ومشى أَربعا، ثُم �استلَم النِبي : فَذَكَر بعض الْحِديِث، وقَالَ
المِه السلَيع اِهيمرقَاِم ِإبِإلَى م دمةَعِذِه اآليال هت لَّى :  ثُمى فَصلصم اِهيمرقَاِم ِإبم ِخذُوا ِمناتو

 مزمِإلَى ز فرصان ثُم ،دأَح اللَّه وونَ، وقُلْ ها الْكَاِفرها أَيا ِب قُلْ يأَ ِفيِهمِن، قَريتكْعر هدِعن
غَسو ِرباًء فَشا مهِمن عزفَن ،هلَمتِد فَاسوكِْن اَألساَء ِإلَى الرج أِْسِه، ثُملَى رع بصو ههجلَ و

ثُم خرج ِمن الْباِب الَِّذي ِوجاه الركِْن اَألسوِد الَِّذي ِعند باِب بِني مخزوٍم، فَلَما جاَء الصفَا 
ثُم ظَهر علَى الصفَا حتى رأَى } ِإنَّ الصفَا والْمروةَ ِمن شعاِئِر اللَِّه {نبدأُ ِبما بدأَ اللَّه ِبِه: قَالَ

الْبيت فَكَبر علَيِه وهلَّلَ ودعا، ثُم نزلَ فَأَقْبلَ حتى ِإذَا انتصبت قَدماه ِفي بطِْن الْمِسيِل سعى 
شم ِعدى ِإذَا صتولُ اللَِّه حسقَالَ ر اِف، ثُمالطَّو غَ ِمنى فَرتح ذَِلك عنصلْ يزي ى، فَلَم� :
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اسلَّ النِحلَّ فَحفَلْي يده هعم كُني لَم نم .  
ٍد، عن أَخبرِني ماِلك، عن جعفَِر بِن محم:  حدثَنا يونس، أَنا ابن وهٍب، قَال2785َ

 ِحني هبطَ ِمن الصفَا مشى حتى ِإذَا انتصبت قَدماه ِفي �أَِبيِه، عن جاِبٍر، أَنّ رسولَ اللَِّه 
بطِْن الْمِسيِل سعى حتى ظَهر ِمنه، وكَانَ يكَبر علَى الصفَا والْمروِة ثَالثًا ويِهلُّ واِحدا، 

فْعيولَ اللَِّه وسر تِمعساٍت، ورثَالثَ م لُ ذَِلك� ِريدي وهِجِد وسالْم ِمن جرخ قُولُ ِحنيي 
  . نبدأُ ِبما بدأَ اللَّه ِبِه : الصفَا

2786م نب فَرعا جفٍَر، نعج ناِعيلُ بما ِإسِبيِع، نو الرا أَبن ،فوسا يثَندح  نٍد، عمح
ِإنَّ الصفَا {: أَِبيِه، عن جاِبٍر، أَنّ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم استلَم الركْن ثُم خرج فَقَالَ

  . يِه حتى بدا لَه الْبيت، نبدأُ ِبما بدأَ اللَّه ِبِه فَذَهب ِإلَى الصفَا فَرقَا علَ}والْمروةَ ِمن شعاِئِر اللَِّه
 حدثَنا يوسف، نا محمد بن أَِبي بكٍْر، نا يحيى بن سِعيٍد، عن جعفَِر بِن 2787

 ِإذَا نظَر  رقَا علَى الصفَا حتى�ِإنَّ رسولَ اللَِّه : محمٍد، عن أَِبيِه، أَنَّ جاِبر بن عبِد اللَِّه، قَالَ
ال ِإلَه ِإال اللَّه وحده ال شِريك لَه، لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى : ِإلَى الْبيِت كَبر ثُم قَالَ

دحو ابزاَألح مزهو ،هدبع قدصو ،هدعو زجأَن ِإال اللَّه ال ِإلَه ،ٍء قَِديريكُلِّ ش ا ثُمعد ثُم ه
رجع ِإلَى هذَا الْكَالِم، ثُم نزلَ حتى ِإذَا انصبت قَدماه ِفي الْواِدي رملَ، حتى ِإذَا صِعد مشى، 

  . قَالَ علَى الصفَاحتى ِإذَا أَتى الْمروةَ فَرقَا علَيِه حتى نظَر الْبيت، ثُم قَالَ علَى الْمروِة كَما 
   

باب بياِن ِإباحِة الركُوِب ِفي الطَّواِف بين الصفَا والْمروِة، وأن املشي والسعي بينهما 
   يف طوافه بينهما، والعلة اليت هلا أمر بالسعي بينهما�أفضل، وذكر العلة اليت هلا ركب النيب 

عبد الرزاِق، أَنا سفْيانُ، عِن الْعالِء بِن أَِبي الْعباِس، عن  حدثَنا الْجرجاِني، نا 2788
صدقُوا :  رملَ، قَالَ�ِإنَّ قَومك زعموا أَنَّ رسولَ اللَِّه : قُلْت البِن عباٍس: أَِبي الطُّفَيِل قَالَ

 دمحا مثَندِديثَ، حالْح ذَكَروا، وكَذَبا وونَ، ناره نب ِزيدا ين ،ِقيِقيِلِك الدِد الْمبع نب
: قُلْت البِن عباٍس: نا أَبو الطُّفَيِل عاِمر بن واِثلَةَ ونحن نطُوف ِبالْبيِت قَالَ: الْجريِري، قَالَ

ال وماٍط روِت ثَالثَةَ أَشيلَ ِبالْبمالر تأَيا؟ قَالَأَريشا معبةٌ، قَالَ: أَرنا سهونَ أَنمعزي كمقَو :
، فَلَما سِمع أَهلَ مكَّةَ �جاَء النِبي : ما صدقُوا وما كَذَبوا؟ قَالَ: قُلْت: صدقُوا وكَذَبوا، قَالَ

 محمٍد ال يستِطيعونَ أَنْ يطُوفُوا ِبالْبيِت ِمن انظُروا ِإلَى أَصحاِب: وكَانوا قَوما حسدا قَالُوا
 ِبيِل، فَقَالَ النزونَ: �الْههكْرا يم مهوأَر .  
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2789ةَ؟ قَالَ:  قُلْتورالْمفَا والص نيب كُوبالر تأَيةٌ، قَالَ: أَرنا سهونَ أَنمعزي مقَو :
 وهو يِريد أَنْ يسعى �جاَء رسولُ اللَِّه : ما صدقُوا وما كَذَبوا؟ قَالَ: بوا، قُلْتصدقُوا وكَذَ

 ال �بين الصفَا والْمروِة خرج أَهلُ مكَّةَ فَخرجوا حتى خرجِت الْعواِتق وكَانَ رسولُ اللَِّه 
دال يو هدِعن دأَح برضِه يِإلَي بأَح يشكَانَ الْم ِركت لَوو ،ِكباِحلَِتِه فَرا ِبرعونَ، فَدع .  

وحدثَنا ابن أَِبي مسرةَ، نا )  ح( حدثَنا أَبو داود السجِزي، نا عِلي، نا سفْيان2790ُ
سأَِبي ح نا ابانُ، نفْيا سن ،ِدييمِل قَالَالْحأَِبي الطُّفَي نٍن، عاٍس: يبِن عالب قُلْت : كمِإنَّ قَو

صدقُوا وكَذَبوا، :  رملَ ِبالْبيِت وِبالصفَا وِإنها سنةٌ، قَالَ ابن عباٍس�يزعمونَ أَنَّ رسولَ اللَِّه 
  . ٍن علَى هذَالَم يِزدِني ابن أَِبي حسي: قَالَ سفْيانُ
سِمعت :  نا ابن أَِبي مسرةَ، نا الْحميِدي، نا سفْيانُ، نا عمرو بن ِديناٍر، قَال2791َ

 ِبالْبيِت وبين الصفَا والْمروِة �ِإنما سعى رسولُ اللَِّه : عطَاًء يحدثُ، عِن ابِن عباٍس قَالَ
  . ي الْمشِرِكني قُوتهِليِر

:  حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء، نا أَحمد بن عبِد الْمِلِك، نا زهير، نا ابن أَبجر، قَال2792َ
رأَيت : تقُلْ: ِصفْه ِلي قَالَ:  قَالَ�قَد رأَيت رسولَ اللَِّه : قَالَ أَبو الطُّفَيِل، قُلْت البِن عباٍس

رجال علَى بِعٍري بين الصفَا والْمروِة وهو ينشف ظَهر كَفِِّه ِبوبِر الْبِعِري، والناس يزدِحمونَ علَيِه 
وِهي : ، قَالَ، ِإنهم كَانوا ال يدعونَ عنه وال يكْهرونَ�ذَِلك رسولُ اللَِّه : فَقَالَ ابن عباٍس
  . وأَما الْيِتيم فَال تكْهر: ِفي ِقراَءِة عبِد اللَِّه
 حدثَنا أَحمد بن يحيى الساِبِري، نا بكَير بن جعفٍَر الْجرجاِني، عِن ابِن خيثَمةَ، 2793

: ، قَالَ�ما أُراِني ِإال قَد رأَيت النِبي : لْت البِن عباٍسقُ: عِن ابِن أَبجر، عن أَِبي الطُّفَيِل قَالَ
رأَيت رجال علَى بِعٍري بين الصفَا والْمروِة وهو ينشف ظَهر كَفِِّه ِبوبِر الْبِعِري : ِصفْه ِلي، قَالَ
: م كَانوا ال يدعونَ عنه وال يكْهرونَ، وِفي ِقراَءِة عبِد اللَِّه، ِإنه�ذَِلك النِبي : قَالَ ابن عباٍس

ركْهفَال ت ِتيما الْيأَمو .  
 حدثَنا أَبو عِلي الزعفَراِني، نا يحيى بن سلَيٍم، نا عبد اللَِّه بن عثْمانَ بِن خثَيٍم، 2794
 لَما نزلَ مر ِفي صلِْح قُريٍش بلَغَ �طُّفَيِل، عن عبِد اللَِّه بِن عباٍس، أَنّ رسولَ اللَِّه عن أَِبي ال

ما نتاِبع أَصحاب محمٍد ضعفًا وهزال، وقَالَ :  أَنَّ قُريشا تقُولُ�أَصحاب رسوِل اللَِّه 
 ِبيالن ابحا: �أَصا ينوسحا ووِمهحشا ووِمهلُح ا ِمنا، فَأَكَلْننرا ظَهنرحتولَ اللَِّه، لَِو انسر 

ال، ولَِكِن ائْتوِني ِبما فَضلَ : ِمن الْمرِق أَصبحنا غَدا ِإذَا غَدونا علَيِهم وِبنا علَيِهم ِجمام، قَالَ



com.wordpress.masgunku.www  
 

633 

سفَب اِدكُموأَز ِمن ثُم ،ِبِهمرِفي ج اِدِهموأَز لَ ِمنا فَضولَ ما فُضهلَيوا عبص ثُم ،مهطَاعطُوا أَن
 �ال يرى الْقَوم ِفيكُم غَِميزةً فَاضطَبع رسولُ اللَِّه : �غَدوا علَى الْقَوِم، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

 أَشواٍط، ومشوا أَربعةً، فَكَانت قُريش والْمشِركُونَ ِفي الِْحجِر ِعند وأَصحابه، ورملُوا ثَالثَةَ
 ِإذَا تغيبوا ِمنهم ِعند الركِْن الْيماِني واَألسوِد �داِر الندوِة، وكَانَ أَصحاب رسوِل اللَِّه 

 ِهملَيوا عطَِّلعي ا، ثُموشمشيقُولُ قُرةً : تنس تالنُ، فَكَانالِْغز مهاللَِّه لَكَأَنو .  
   

باب بياِن الْيوِم الَِّذي ِفيِه خرج رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه من مكة إىل مىن، ومقدار 
وجازه حىت مقلمه مبىن، وأنه دفع من مىن يوم عرفة ملا طلعت الشمس، فلم يزل ناملشعر، 

نزل بنمرة يف قُبة ضربت له من شعر وهي عرفات، وأنه ملا ظاغت الشمس ركب راحلته 
وأتى بطن الوادي فخطب الناس، مث أذن، مث أقام فصاى الظهر مث أقام فصلى العصر ومل 
يتطوع بينهما، مث ركب حىت أتى املوقف واستقبل القبلة ووقف حىت غربت الشمس، 

لسنة يف املُِهلِّ باحلج من مكة أن يهل يوم التروية قبل صالة الظهر، وخيرج والدليل على أن ا
  فيصلي الظهر مبىن
 حدثَنا أَبو داود السجِزي، نا النفَيِلي، وعثْمانُ بن أَِبي شيبةَ، وهشام بن 2795

وحدثَنا محمد بن حيويِه، )  ح(ِعيلَنا حاِتم بن ِإسما: عمار،وسليمان بن عبد الرمحن، قَالُوا
اِتما حن ،اقحا ِإسح(ن  ( ناللَِّه ب دبفٍَر ععو جا أَباِم، نتسالْم نِميِد بالْح دبع رمو عا أَبثَندحو

ن ،ِنيداِعيلَ الْممِإس نب اِتما حن ،ِليفَيٍد النمحأَِبيِه قَالَم نٍد، عمحم نب فَرعلَى : ا جا علْنخد
 ِليع نب دمحا مأَن فَقُلْت ،ى ِإلَيهتى انتِم حِن الْقَوأَلَ عِه سا ِإلَينيهتا انِد اللَِّه، فَلَمبِن عاِبِر بج

 فَذَكَر صدرا �أَخبرِني عن حجِة رسوِل اللَِّه : ، فَقُلْت لَهبِن حسيٍن، فَأَهوى ِبيِدِه ِإلَى رأِْسِي
فَلَما كَانَ يوم الترِويِة ووجهوا ِإلَى ِمنى أَهلُّوا ِبالْحج، ورِكب رسولُ : ِمن الْحِديِث قَالَ ِفيِه

الْمغِرب والِْعشاَء والصبح، ثُم مكَثَ قَِليال حتى ِإذَا  فَصلَّى ِبِمنى الظُّهر والْعصر، و�اللَِّه 
، وال تشك �طَلَعِت الشمس أَمر ِبقُبٍة لَه ِمن شعٍر، فَضِربت لَه ِبنِمرةَ، فَسار رسولُ اللَِّه 

لْحراِم ِبالْمزدِلفَِة كَما كَانت قُريش تصنع ِفي  واِقف ِعند الْمشعِر ا�قُريش أَنَّ رسولَ اللَِّه 
 حتى أَتى عرفَةَ فَوجد الْقُبةَ قَد ضِربت ِبنِمرةَ فَنزلَ ِبها، حتى �الْجاِهِليِة، فَأَجاز رسولُ اللَِّه 

لَتحاِء فَروِبالْقَص رأَم سماغَِت الشِإذَا ز اسالن طَباِدِي فَخالْو طْنى بى أَتتح ،ِكبفَر لَه 
ِإنَّ ِدماَءكُم وأَموالَكُم علَيكُم حرام كَحرمِة يوِمكُم هذَا، ِفي شهِركُم هذَا، ِفي بلَِدكُم : فَقَالَ
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ِة ماِهِليِر الْجأَم ٍء ِمنيِإنَّ كُلَّ شذَا، أَال وِة هاِهِلياُء الْجِدمِن، وياته يمقَد تحت وعضو
 هلَتٍد فَقَتعِني سا ِفي بِضعرتساِرِث كَانَ مِن الْحةَ بِبيعِن راب مد عٍم أَضلُ دأَوو ،وعضوم

عباِس بِن عبِد الْمطَِّلِب فَِإنه موضوع هذَيلٌ، وِربا الْجاِهِليِة موضوع، وأَولُ ِربا أَضع ِربا 
كُلُّه، اتقُوا اللَّه ِفي النساِء، فَِإنكُم أَخذْتموهن ِبأَمانِة اللَِّه، واستحلَلْتم فُروجهن ِبكَِلمِة اللَِّه 

ن فُرشكُم أَحدا تكْرهونه، فَِإنْ فَعلْن فَاضِربوهن غَير تبارك وتعالَى، فَِإنَّ لَكُم علَيِهن أَال يوِطئْ
 هدعِضلُّوا بت ا لَمم ِفيكُم كْترت ي قَدِإنوِف، ورعِبالْم نهتوِكسو نهفَقَتن كُملَيع نلَهٍح، وربم

اللَِّه، و ابِبِه ِكت متمصتقَاِئلُونَ؟ قَالُواِإِن اع متا أَني فَمنئُولُونَ عسم متأَن : تلَّغب كأَن دهشن
اللَّهم اشهد، : وأَديت ونصحت، فَقَالَ ِبِإصبِعِه السبابِة يرفَعها ِإلَى السماِء وينكُبها ِإلَى الناِس

اللَّه ،دهاش ما اللَّهمهنيلِّ بصي لَم رصلَّى الْعفَص أَقَام ثُم ،رلَّى الظُّهفَص أَذَّنَ فَأَقَام ثُم دهاش م
شيئًا، ثُم رِكب الْقَصواَء حتى أَتى الْموِقف فَجعلَ بطْن الْقَصواِء ِإلَى الصخراِت، وجعلَ جبلَ 

نياِة بشةُ قَِليال الْمفْرِت الصبذَهو سمِت الشبى غَرتاِقفًا حلْ وزي لَةَ، فَلَملَ الِْقبقْبتاسِه ويدي 
 وقَد شنق ِللْقَصواِء الزمام، �ِحني غَاب الْقُرص، وأَردف أُسامةَ خلْفَه، فَدفَع رسولُ اللَِّه 

  . السِكينةُ أَيها الناس: سها لَيِصيب موِرك رحِلِه ويقُولُ ِبيِدِه هِذِهحتى ِإنَّ رأْ
 حدثَنا أَبو محمٍد سعدانُ بن يِزيد الْبزاز، نا ِإسحاق بن يوسف اَألزرق، نا 2796

أَخبرِني : سأَلْت أَنس بن ماِلٍك، فَقُلْت: يِز بِن رفَيٍع قَالَسفْيانُ يعِني الثَّوِري، عن عبِد الْعِز
وأَين : فَقُلْت: ِبِمنى، قَالَ:  أَين صلَّى الظُّهر يوم الترِويِة؟ قَالَ�ِبشيٍء عقَلْته عن رسوِل اللَِّه 
  . افْعلْ كَما تفْعلُ أُمراؤك : بطَِح ثُم قَالَِباَأل: صلَّى الْعصر يوم النفِْر؟ قَالَ

2797 رمع ناِفٍع، كَانَ ابن نع ،رمِن عِد اللَِّه بيبع نع ،اِرِبيحا الْمن ،ِسيما اَألحثَندح 
فَِقيلَ لَه سمالش طْلُعى تتح لَسى جاةَ ِبِمندلَّى الْغذَا؟ قَالَ:ِإذَا صلُ هفْعت ةَ:  ِلمنِبِه الس أُِريد .  

 حدثَنا ابن أَِبي رجاٍء، نا وِكيع، نا شعبةُ، عن يحيى بِن الْحصيِن، عن جدِتِه، 2798
قَالَت : ِبيالن تِمعقُولُ�سالْ:  ي اللَّه ِحمر ،لِِّقنيحالْم اللَّه ِحمِقيلَر لِِّقنيحولَ اللَِّه، : مسا ري

  . والْمقَصِرين: ِفي الثَّاِلثَِة والْمقَصِرين، قَالَ
 حدثَنا يونس، نا أَبو داود، نا شعبةُ، عن يحيى بِن حصيٍن، عن جدِتِه، أَنَّ 2799
  . وِللْمقَصِرين مرةً: لْنا دعا ِللْمحلِِّقني، قُ�رسولَ اللَِّه 

   
باب ِذكِْر الْخبِر الْمِبيِح ِلمن يدفَع ِمن ِمنى ِإلَى عرفَاٍت قَبلَ طلوع الشمس يوم عرفة قبل 



com.wordpress.masgunku.www  
 

635 

  طلوع الفجر ملبيا إىل عرفات وإباحة التكبري بدل التلبية 
2800ٍر، نيمن نا ابِر، نهو اَألزا أَبثَندةَ،  حلَمِن أَِبي سِد اللَِّه ببع نِعيٍد، عس نى بيحا ي

 ِمن ِمنى ِإلَى �غَدونا مع رسوِل اللَِّه : عن عبِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه بِن عمر، عن أَِبيِه قَالَ
 ركَبا الْمِمني ولَبا الْمفَاٍت ِمنرع .  

2801ثَندوأبو غسان مالك بن حيىي  ح ،ِقيِقيِلِك الدِد الْمبع نب دمحمو ،اغَاِنيا الص
نا يِزيد بن هارونَ، أَنا عبد الْعِزيِز بن أَِبي سلَمةَ، عن عمر بِن حسيٍن، عن عبِد : السوسيقَالُوا

 �غَدونا مع رسوِل اللَِّه :  اللَِّه بِن عبِد اللَِّه بِن عمر، عن أَِبيِه قَالَاللَِّه بِن أَِبي سلَمةَ، عن عبِد
لَه قُلْت ركَبفَن نحا نِهلُّ، فَأَما الْمِمنو ركَبا الْمفَاٍت فَِمنرى ِإلَى عِمن ِمن : كُمِمن بجاللَِّه لَعو

أَلُوهست لَم فولُ اللَِّه كَيسر عنص فِلِك� كَيِد الْمبع نب دمحقَالَ م؟ و : عنصكَانَ ي فكَي
وِمنا الْمِهلُّ، والْبِقيةُ لَهما جِميعا، : ؟ وحِديثُ الصغاِني ِإنما هو ِإلَى قَوِلِه�رسولُ اللَِّه 

  .  وماِلِك بِن يحيىمحمِد بِن عبِد الْمِلِك،
 حدثَنا محمد بن حيويِه، عن يحيى بن يحيى، ومطَرف، والْقَعنِبي، عن ماِلٍك، 2802

: لَى عرفَةَعن محمِد بِن أَِبي بكٍْر الثَّقَِفي، أَنه سأَلَ أَنس بن ماِلٍك وهما غَاِدياِن ِمن ِمنى ِإ
كَانَ يِهلُّ الْمِهلُّ ِمنا وال ننِكر : ؟ قَالَ�كَيف كُنتم تصنعونَ ِفي هذَا الْيوِم مع رسوِل اللَِّه 

  . علَيِه، ويكَبر الْمكَبر وال ننِكر علَيِه
2803نى بِعيسانَ، وملَيس نب ِبيعا الرثَندقَاال ح ،لِْخيالْب دمٍب، قَالَ:  أَحهو نا ابن :

أَخبرِني أُسامةُ بن زيٍد أَنَّ محمد بن أَِبي بكٍْر الثَّقَِفي حدثَهم ، أَنه سأَلَ أَنس بن ماِلٍك وهما 
كَانَ :  ِفي هذَا الْيوِم؟ قَالَ�ونَ مع رسوِل اللَِّه كَيف كُنتم تصنع: غَاِدياِن ِمن ِمنى ِإلَى عرفَةَ

  . يِهلُّ الْمِهلُّ ِمنا وال ننِكر علَيِه، ويكَبر الْمكَبر فَال ننِكر علَيِه
يانُ بن عيينةَ، عن  حدثَنا ِبشر بن مطٍَر أَبو أَحمد الدقَّاق الْوسطَي ِبالْعسكَِر نا سف2804ْ

قَالُ لَهٍل يجر نةَ، عقْبِن عى بوسكٍْرقَالَ: مأَِبي ب نب دمحٍس فَقَالَ: مأَن عا منوغَد : عا منوغَد
ؤالِء علَى هؤالِء، وال  ِفي هذَا الْيوِم فَِمنا من يِهلُّ وِمنا من يكَبر، فَلَم يِعب ه�رسوِل اللَِّه 

  . هؤالِء علَى هؤالِء
   

باب ِذكِْر الْخبِر الْموِجِب ِلنزوِل عرفَاٍت والْوقُوِف ِبها ِللصالِة واِإلفَاضِة ِمنها إىل 
  املوقف، 
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  والنهي عن اإلفاضة من مىن ومن مجع إىل املوقف 
نا أَبو داود، نا سفْيانُ : ، وحماد بن الْحسِن، قَاال حدثَنا يونس بن حِبيٍب2805

ةَ قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورِن عاِم بِهش نع ،ِريقُولُ: الثَّوت شيقُر تِإال : كَان ِفيضال ن
زفَاٍت، فَأَنرع ونَ ِمنِفيضي اسكَانَ النى، وِمن الَىِمنعتو كاربت ثُ {: لَ اللَّهيح وا ِمنأَِفيض ثُم

اسالن 199سورة البقرة آية [}أَفَاض .[  
2806ِريِن الثَّواِق، عزِد الربع نى، عيحي نب دمحى مور  : اِوزجِت ال نيقُطَّانُ الْب

 مرالْح  
2807 نب دمحا مثَنداِن حمعالن نب حيرا شاِئغُ، ناِعيلَ الصمح(ِإس  ( داوو دا أَبثَندحو

: نا أَبو معاِويةَ، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ، قَالَت: السجِزي، نا هناد، قَالَ
ونَ ِبالْمزدِلفَِة وكَانوا يسمونَ الْحمس، وكَانَ ساِئر الْعرِب كَانت قُريش ومن دانَ ِدينها يِقفُ

يِقفُونَ ِبعرفَاٍت، فَلَما جاَء اِإلسالم أَمر اللَّه نِبيه أَنْ يأِْتي عرفَاٍت فَيِقف ِبها ثُم يِفيض ِمنها، 
 لُهقَو فَذَِلك}وا ِمنأَِفيض ثُماسالن ثُ أَفَاضيح { .  
 حدثَنا أَبو داود الْحراِني، نا عبيد اللَِّه بن موسى، أَنا ِهشام بن عروةَ، عن أَِبيِه، 2808

ةَ، قَالَتاِئشع نع :ِلفَِة ودزِقفُونَ ِبالْمي سمالْحا وهانَ ِديند نمو شيقُر تكَان اسالن ِقفي
لَ اللَّهزفَةَ فَأَنرِبع :}اسالن ثُ أَفَاضيح وا ِمنأَِفيض قُولُ] سورة البقرة آية [}ثُموا ِإلَى : يمقَدت

  . عرفَةَ فَأَِفيضوا ِمنها جِميعا
ِر بِن محمٍد، عن أَِبيِه،  حدثَنا يوسف، نا مسدد، نا حفْص بن ِغياٍث، عن جعف2809َ

 ِبياِبٍر، أَنّ النج نٍع، :  قَالَ�عما ِبجناهه قَفَتوو ،ِقفوا مفَةُ كُلُّهرعفَةَ، ورا ِبعناهه قَفْتو
ِقفوا مكُلُّه عمجو .  

 عن أَِبيِه، عن جعفٍَر ِبهذَا اِإلسناِد  رواه مسِلم بن الْحجاِج، عن عمر بِن حفٍْص،2810
 ِمن الْمزدِلفَِة �وكَانت الْعرب يدفَع ِبِهم أَبو سيارةَ علَى ِحماٍر عِري، فَلَما أَجاز رسولُ اللَِّه 

 ويكُونُ منِزلَه، ثُم فَأَجاز ولَم يعِرض لَه ِبالْمشعِر الْحراِم لَم تشك قُريش أَنه سيقْتِصر علَيِه
  . حتى أَتى عرفَاٍت فَنزلَ

2811 ِمعٍرو، سمع نةَ، عنييع نانُ بفْيا ساِن، نمعالن نب حيرا شةَ، نيو أُما أَبثَندح 
دحطِْعٍم يِن مِر بيبج نب دمحطِْعٍم، قَالَمِن مِر بيبأَِبيِه ج نثُ، ع : تبا ِلي فَذَهِعريب لَلْتأَض

واللَِّه ِإنَّ هذَا لَِمن :  واِقفًا مع الناِس ِبعرفَةَ، فَقُلْت�أَطْلُبه يوم عرفَةَ، فَرأَيت رسولَ اللَِّه 
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كَانا، وناهه هأْنا شِس فَمما الْحِه، نيويح نب دمحا مثَندِس، حمالْح ِمن دعت شيقُر ت
  . والْحمس الشِديد علَى ِديِنِه: الْحميِدي، عن سفْيانَ، ِبهذَا اِإلسناِد، قَالَ سفْيانُ

   
  باب بياِن ثَواِب من يِقف ِبعرفَةَ والْموِقِف 

  رفة كلها موقف وأن ع
 حدثَنا ِإبراِهيم بن منِقِذ بِن عبِد اللَِّه الْخوالِني أَبو ِإسحاق ِبِمصر وكَانَ نِبيال 2812

ن سِمعت يونس ب: فَاِضال، نا عبد اللَِّه بن وهٍب الْقُرِشي، نا مخرمةُ بن بكَيٍر، عن أَِبيِه قَالَ
ما ِمن :  قَالَ�ِإنّ رسولَ اللَِّه : قَالَت عاِئشةُ: عن سِعيِد بِن الْمسيِب يقُولُ: يوسف يقُولُ

  . كَةَ يوٍم أَكْثَر أَنْ يعِتق اللَّه ِفيِه عبدا ِمن الناِر ِمن يوِم عرفَةَ، وِإنه لَيدنو ثُم يباِهي ِبِهم الْمالِئ
 حدثَنا عمار بن رجاٍء، نا محمد بن بكٍْر، عِن ابِن جريٍج، نا جعفَر بن محمٍد، 2813

ا عرفَةُ كُلُّها موِقف فَِسرن:  حتى قَِدمنا عرفَةَ فَقَالَ�فَِسرنا مع النِبي : عن أَِبيِه، عن جاِبٍر قَالَ
 ِبيِلفَةَ، فَقَالَ الندزا الْمنى قَِدمتح� :ِقفوا مكُلُّه .  

   
 ِمن الْموِقِف، وموضع مناخه قبل أن يأيت املزدلفة بعد �باب بياِن دفِْع رسوِل اللَِّه 

ل املغرب، ووضوئه ونزوله باملزدلفة ودفعه من قبل أن يصلي املغرب، وأقام صالة املغرب قب
أن يفتح الناس رحاهلم فصالها، مث أناخ الناس يف منازهلم ومل حيطوا رحاهلم حىت قام للعشاء 

  مث حط الناس رحاهلم 
:  حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ الصاِئغُ، نا يحيى بن أَِبي بكَيٍر، نا زهير، قَال2814َ

وحدثَنا الصغاِني، نا أَحمد بن يونس، نا )  ح( أَخو موسى بِن عقْبةَحدثَِني ِإبراِهيم بن عقْبةَ،
أَخِبرِني كَيف : حدثَِني كُريب، أَنه سأَلَ أُسامةَ بن زيٍد، قَالَ: زهير، نا ِإبراِهيم بن عقْبةَ، قَالَ

تعنص فكَي أَو ملْتفَع م-ريهي :  قَالَ زِمن كالش سولَ اللَِّه -لَيسر ِدفْتةَ رِشي؟ قَالَ� ع :
:  وما قَالَ- ناقَته ثُم بالَ �ِجئْنا الشعب الَِّذي يِنيخ ِفيِه الناس ِللْمغِرِب، فَأَناخ رسولُ اللَِّه 

يا رسولَ اللَِّه، : قُلْت: وضوِء فَتوضأَ وضوًءا لَيس ِبالْباِلِغ ِجدا، قَالَ ثُم دعا ِبالْ- أَهراق الْماَء 
فَأَقَام الْمغِرب : فَرِكب حتى قَِدمنا الْمزدِلفَةَ قَالَ: الصالةُ أَمامك قَالَ:  الصالةُ، فَقَالَ�

نِفي م اسالن اخأَن ثُم ،اخلَّ فَأَنح لَّى، ثُمةَ فَصاَء اآلِخرالِْعش ى أَقَامتِحلُّوا، حي لَمو اِزِلِهم
فَانطَلَقْت : رِدفَه الْفَضلُ بن عباٍس قَالَ: كَيف فَعلْتم ِحني أَصبحتم؟ قَالَ: فَقُلْت: الناس، قَالَ
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لَيلَى ِرجٍش عياِق قُربا ِفي سأَن.   
2815ميرأَِبي م نا ابِريٍك، نش نب ديبا عثَندا )  ح( حن ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَندحو

وحدثَِني أَِبي نا عِلي، نا ِإسماِعيلُ )  ح(نا محمد بن جعفٍَر: محمد بن خاِلِد بِن عثْمةُ، قَاال
نا محمد بن أَِبي حرملَةَ، عن كُريٍب مولَى ابِن عباٍس، عن أُسامةَ بِن زيٍد أَنه : ، قَاالبن جعفٍَر

 ِمن عرفَاٍت، فَلَما بلَغَ الشعب اَأليسر الَِّذي دونَ الْمزدِلفَِة أَناخ �رِدفْت رسولَ اللَِّه : قَالَ
الَ، ثُمفَبقُلْت ِفيفًا، ثُموًءا خضأَ وضواًء فَتِه ملَيع تبباَء فَصولَ اللَِّه، فَقَالَ:  جسا رالةُ يالص :

 حتى أَتى الْمزدِلفَةَ، فَنزلَ فَصلَّى ورِدف الْفَضلُ بن �الصالةُ أَمامك فَرِكب رسولُ اللَِّه 
فَأَخبرِني عبد اللَِّه بن عباٍس أَنَّ الْفَضلَ أَخبره :  غَداةَ جمع، قَالَ كُريب�اللَِّه عباٍس رسولَ 
 لَم يزلْ يلَبي حتى رمى الْجمرةَ وهذَا لَفْظُ حِديِث ابِن أَِبي مريم وعِلي بِن �أَنَّ رسولَ اللَِّه 
  . ثُ ابِن عثْمةَ لَيس ِبطُوِلِه حجٍر، وحِدي

   
باب الدِليِل علَى أَنه ال يصلِّي الْمغِرب قَبلَ الْوصوِل ِإلَى جمٍع، وأن املزدلفة هي املصلى، 
وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم توضأ بالشعب لبوله ومل يسبغ، مث أعاده جبمع وأسبغه، وأنه 

  ملغرب هو أقام الصالة وصلى ا
وحدثَنا الصغاِني، نا )  ح( حدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، نا الِْفرياِبي، نا سفْيان2816ُ

رمع نانُ بثْمى، قَاال)  ح(عوسم ناللَِّه ب ديبا عةَ، نيو أُما أَبثَندحو : اِهيمرِإب نانُ، عفْيا سن
ٍد قَالَبيِن زةَ بامأُس نٍب، عيكُر نةَ، عقْبِن ع : ِبيالن عا مِب �كُنعا ِإلَى الشنيهتا انفَلَم 

أَ، فَقُلْتضواٍء فَتا ِبمعفَد لَهخاُء دراُألم لُهخدالةُ، فَقَالَ: الَِّذي يالص :ا أَتفَلَم كامالةُ أَمى الص
الْمزدِلفَةَ قَام فَصلَّى الْمغِرب، فَلَم يِحلَّ أَحد ِمن الناِس حتى أَقَام فَصلَّى الِْعشاَء، وهذَا لَفْظُ 

ي ينِزلُ  الشعب الَِّذ�نزلَ النِبي : عثْماِن بِن عمر، وعبيِد اللَِّه بِن موسى، ولَفْظُ الِْفرياِبي قَالَ
لَه اُء فَقُلْترالةُ، فَقَالَ: ِفيِه اُألمالص : أَقَام ِن، ثُموئَيضو نيوًءا بضأَ وضوفَت كامالةُ أَمالص

  . فَصلَّى الْمغِرب ِبجمٍع، ثُم أَقَام، فَما حلَّ آِخر الناِس حتى صلَّى الِْعشاَء
عمار بن رجاٍء، نا يِزيد بن هارونَ، نا يحيى بن سِعيٍد، عن موسى بِن  حدثَنا 2817

عقْبةَ، عن كُريٍب مولَى ابِن عباٍس، أَنه، سِمع أُسامةَ بن زيٍد، وهو يذْكُر، أَنه دفَع رسولُ اللَِّه 
نزلَ ِإلَى الشعِب فَقَضى حاجته، فَجعلَ أُسامةُ يصب علَيِه الْماَء وهو  عِشيةَ عرفَةَ حتى �

أُ، فَقُلْتضوتلِّي؟ فَقَالَ: يصولَ اللَِّه أَتسا ري :كاملَّى أَمصالْم .  
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 عبِد الْمِلِك الْقُرِشي الدمشِقي، نا  حدثَنا ابن أَِبي مسرةَ، نا الْمقِْرئُح وحدثَنا أَبو2818
حدثَِني يحيى بن سِعيٍد، عن موسى بِن عقْبةَ، عن : نا اللَّيثُ، قَالَ: ِعيسى بن زغْبةَ، قَاال

 بعد الدفْعِة ِمن عرفَاٍت �بالَ رسولُ اللَِّه : كُريٍب مولَى ابِن عباٍس، عن أُسامةَ بِن زيٍد قَالَ
أَ، فَقُلْتضوت اِء ثُمالْم ِه ِمنلَيع تببِتِه، فَصاجاِب ِلحعِض الشعلِّي؟ فَقَالَ: ِإلَى بصلَّى : أَتصالْم

نب ادما حن ،ِسيرالن اسبا عةَ، نرسأَِبي م نا ابثَندح ،كامأَم نِعيٍد، عِن سى بيحي نٍد، عيز 
  . موسى بِن عقْبةَ، ِبِمثِْلِه

2819 نةَ، عقْبِن عب اِهيمرِإبى، ووسم نع ،بيها وفَّانُ، نا عٍل، نهس نب ِليا عثَندح 
 ِمن عرفَاٍت حتى أَتى جمعا، �اللَِّه كُنت رِديف رسوِل : كُريٍب، عن أُسامةَ بِن زيٍد قَالَ

أَهراق الْماَء، ثُم توضأَ : فَلَما أَتى الشعب الَِّذي يصلِّي ِفيِه الْخلَفَاُء الْمغِرب نزلَ فَبالَ ولَم يقُلْ
اِلِغ قُلْتِبالْب سِفيفًا لَيوًءا خضو :ولَ اللَِّه، الصسا رالةُ، قَالَي : ِكبر ثُم كامالةُ أَمالص

ورِكبت معه، حتى أَتينا جمعا فَنزلَ فَأَقَام الْمغِرب، ولَم يحلُّوا حتى غَير بِعيٍد، فَأَقَام الِْعشاَء 
  . لُهم فَأَقَام الِْعشاَءثُم لَم تِكن رواِح: فَصلَّى ركْعتيِن، وِفي حِديِث موسى

   
 ِبيِر النيِذكِْر ِصفَِة س ابمن عرفة حىت أتى املزدلفة، واالختالف يف �ب فَعد ِحني 

  سريه، 
  وأنه أناخ بالشعب قبل أن يأيت مجعا 

نا محمد بن عبِد وحدثَ)  ح( حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، نا سفْيانُ بن عيينة2820َ
سِئلَ أُسامةُ بن زيٍد وأَنا : الْحكَِم، نا أَنس بن ِعياٍض، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه قَالَ

اِلسولُ اللَِّه : جسر ِسريكَانَ ي ففَةَ؟ قَالَ�كَيرع ِمن فَعد اِع ِحنيدِة الْوجنَ كَا:  ِفي ح
امقَالَ ِهش ،صةً نوفَج دجفَِإذَا و ،قنالْع ِسريِق : ينالْع قفَو صالنو .  

2821 ِبيةَ أَنَّ النامأُس نأَِبيِه، ع نةَ، عورع نب اما ِهشن ،اِضرحا من ،ارما عثَندح � 
نالْع ارفَاٍت سرع ِمن أَفَاض ِحنيصةً نوفَج دجفَِإذَا و ،ق .  

حدثَِني يحيى بن عبِد اللَِّه بِن :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، أَنا ابن وهٍب، قَال2822َ
 يحدثُ، عن رسوِل ساِلٍم، وماِلك بن أَنٍس، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، أَنه سِمع ابن زيٍد

:  ِحني دفَع ِمن عرفَةَ فَكَانَ يِسري الْعنق، فَِإذَا وجد فَجوةً نص، قَالَ لَنا ابن وهٍب�اللَِّه 
لَيأَِبي س نِلِك بالْم دبا عاطٌ، نبا أَسن ،اِنيفَرعا الزثَندِق، حنالْع قفَو صطَاٍء، النع نانَ، عم
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الْفَضلُ، وذَكَر :  ِمن عرفَاٍت وِردفُه أُسامةُ أَو قَالَ�أَفَاض رسولُ اللَِّه : عِن ابِن عباٍس قَالَ
  . الْحِديثَ

2823 ،قراَألز اقحا ِإسن ِن الْمِباب وفرعِد اللَِّه الْميبع نب دمحا مثَندِلِك  حالْم دبا عن
أَفَاض النِبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ِمن : بن أَِبي سلَيمانَ ، عن عطَاٍء، عِن ابِن عباٍس قَالَ

نيِه، فَلَم يزلْ عرفَاٍت ورِديفُه أُسامةُ، فَجالَت ناقَته وهو راِفع يديِه ال يجاِوزاِن رأْسه أَو أُذُ
يِسري علَى هيئَِتِه حتى أَتى جمعا، وأَفَاض ِمن جمٍع وِردفُه الْفَضلُ، فَلَم يزلْ يلَبي حتى رمى 

  . جمرةَ الْعقَبِة
بو جعفٍَر عبد اللَِّه بن  حدثَنا أَبو عمر عبد الْحِميِد بن محمٍد الْحراِني، نا أ2824َ

دخلْنا علَى جاِبِر بِن عبِد : محمِد بِن نفَيٍل، نا حاِتم بن ِإسماِعيلَ، نا جعفَر، عن أَِبيِه، قَالَ
 ِبيِة النجح نِني عِبرأَخ قَالَ ِفيِه�اللَِّه، فَقُلْتِديثَ، والْح أَ: ، فَذَكَرو ،لْفَهةَ خامأُس فدر

 وقَد شنق الزمام حتى ِإنَّ رأْسها لَيِصيب موِرك رحِلها ويقُولُ ِبيِدِه �ودفَع رسولُ اللَِّه 
اِل أَرخى لَها قَِليال جبال ِمن الِْجب: السِكينةَ أَيها الناس، السِكينةَ كُلَّما أَتى أَراه قَالَ: الْيمنى

  . حتى تصعد حتى أَتى الْمزدِلفَةَ فَجمع بين الْمغِرِب والِْعشاِء 
 حدثَنا السلَِمي، نا عبد الرزاِق، أَنا معمر، عِن الزهِري، أَنَّ عطَاًء مولَى ابِن 2825

 ِحني دفَع ِمن عرفَةَ، فَلَما جاَء � أُسامةَ بن زيٍد أَخبره أَنه كَانَ رِديف النِبي ِسباٍع أَخبره، أَنَّ
الشعب أَناخ فَنزلَ عن راِحلَِتِه، وذَهب ِإلَى الْغاِئِط، فَلَما رجع صببت علَيِه ِمن اِإلداوِة 

 أَ، ثُمضواَءفَتالِْعشو ِربغا الْملَّى ِبها فَصعمى جى أَتتح ِكبر .  
   

 صلى املغرب والعشاء باملزدلفة بأذان واحد �باب ِذكِْر الْخبِر الْمبيِن أَنَّ رسولَ اللَِّه 
  وإقامتني، وأنه مل يتطوع بينهما، والدليل على أنه مل يتطوع تلك الليلة 

 عبد الْحِميِد بن محمٍد، نا النفَيِلي عبد اللَِّه بن محمٍد، نا حاِتم بن  حدثَنا2826
دخلْنا علَى جاِبِر بِن عبِد اللَّهِ ، فَقُلْت أَخِبرِني عن حجِة : ِإسماِعيلَ، نا جعفَر، عن أَِبيِه قَالَ

 ِبيالْ�الن ذَكَرقَالَ ِفيِه، وِديثَ وولَ اللَِّه : حسر فَعدو� نيب عمِلفَةَ فَجدزى الْمى أَتتح 
 حتى �الْمغِرِب والِْعشاِء ِبأَذَاٍن واِحٍد وِإقَامتيِن، ولَم يسبح بينهما، ثُم اضطَجع رسولُ اللَِّه 

يبت ِحني رالْفَج طَلَعحبالص لَه ن .  
وحدثَنا )  ح(أَخبرِني ماِلك:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، أَنا ابن وهٍب، قَال2827َ
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محمد بن حيويِه، نا مطَرف، نا ماِلك، عن موسى بِن عقْبةَ، عن كُريٍب مولَى ابِن عباٍس، 
قُولُأَنٍد ييز نةَ بامأُس ِمعس ولُ اللَِّه : هسر فَعالَ �دلَ فَبزن بعاَء الشى ِإذَا جتفَةَ حرع ِمن 

لَه وَء فَقُلْتضِبِغ الْوسي أَ فَلَمضوالةَ، فَقَالَ: فَتِلفَةَ: الصدزاَء الْمج ثُم ،ِكبفَر كامالةُ أَمالص 
نزلَ فَتوضأَ فَأَسبغَ الْوضوَء، ثُم أُِقيمِت الصالةُ فَصلَّى الْمغِرب، ثُم أَناخ كُلُّ رجٍل بِعريه ِفي 

  . منِزِلِه، ثُم أُِقيمِت الصالةُ فَصلَّى الِْعشاَء ولَم يصلِّ بينهما شيئًا
   

ِر الْمبِذكِْر الْخ اباِء باملزدلفة، وأنه بالِْعشِرِب وغالِة الْمِة ِلصِفي اِإلقَام لَها قَباِلِف ِلمخ
  صلى اهللا عليه وسلم صالمها بإقامة واحدة 

 حدثَنا سعدانُ بن يِزيد، نا ِإسحاق اَألزرق، نا سفْيانُ الثَّوِري، عن سلَمةَ بِن 2828
نٍل، عيقَالَكُه رمِن عِن ابٍر، عيبِن جِعيِد بولُ اللَِّه :  سسر عماِء �جالِْعشِرِب وغالْم نيب 

  . ِبجمٍع ِبِإقَامٍة واِحدٍة 
 حدثَنا يوسف، نا محمد بن أَِبي بكٍْر، نا يحيى بن سِعيٍد، عن شعبةَ، عن سلَمةَ 2829

صلَّى ِبنا ابن عمر ِبجمٍع الْمغِرب ثَالثًا، فَلَما سلَّم قَام :  كُهيٍل، عن سِعيِد بِن جبيٍر قَالَبِن
 ِبيثَ أَنَّ الندحِن ويتكْعاَء رلَّى الِْعشكَاِن�فَصالْم ِفي ذَِلك لَّى ِبِهمص  .  

2830رح نب ِليا عثَندٍر  حيبج نب ِعيدكَِم، أَنَّ سِن الْحةَ، عبعش نِكيٍع، عو نٍب، ع
هكَذَا : هكَذَا صلَّى ِبنا ابن عمر، وقَالَ: صلَّى الْمغِرب والِْعشاَء ِبالْمزدِلفَِة ِبِإقَامٍة واِحدٍة، قَالَ

  .  واِحد، وحِديثُهما�صنع ِبنا رسولُ اللَِّه 
   

   مجع ا �باب ِذكِْر الْخبِر الْمبيِن عدد صالِة الْمغِرِب والِْعشاِء ِبالْمزدِلفَِة، وأن النيب 
رأَيت :  حدثَنا الدِقيِقي، نا وهب بن جِريٍر، نا شعبةُ، عن سلَمةَ بِن كُهيٍل قَال2831َ
ج نب ِعيدِن سيتكْعاَء رلَّى الِْعشفَص قَام ثَالثًا، ثُم ِربغلَّى الْمالِة، فَصةَ الصِإقَام عمجٍر ييب

  . وحدثَ أَنَّ ابن عمر صنع ِبِهم ِفي هذَا الْمكَاِن ِمثْلَ هذَا ِفيِهما
 أَبو عمٍرو الْحوِضي، نا شعبةُ، عِن  حدثَنا موسى بن سِعيٍد الطَّرسوِسي، نا2832

صلَّى ِبنا سِعيد بن جبيٍرِبجمٍع الْمغِرب ثَالثًا، ثُم قَام فَصلَّى : الْحكَِم، وسلَمِة بِن كُهيٍل قَالَ
هكَذَا رأَيت : ، وقَالَ ابن عمرهكَذَا رأَيت ابن عمر فَعلَ ِفي هذَا الْمكَاِن: الِْعشاَء ثُم قَالَ
  .  فَعلَ ِفي هذَا الْمكَاِن، يعِني ِبِإقَامٍة واِحدٍة، كَذَا رواه ابن مهِدي، عن شعبةَ�رسولَ اللَِّه 
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عن سلَمةَ بِن  حدثَنا يعقُوب بن ِإسحاق الْبصِري، نا أَبو عاِصٍم، عن سفْيانَ، 2833
 ِبجمٍع الْمغِرب �صلَّيت مع رسوِل اللَِّه : كُهيٍل، عن سِعيِد بِن جبيٍر، عِن ابِن عمر قَالَ
  . والِْعشاَء ِبِإقَامٍة، الْمغِرب ثَالثًا والِْعشاَء اثْنتيِن

 أَبو كُريٍب، نا أَبو أُسامةَ، نا ِإسماِعيلُ بن أَِبي  حدثَنا أَبو داود السجِزي، نا2834
أَفَضنا مع ابِن عمر حتى أَتينا جمعا فَصلَّى : قَالَ سِعيد بن جبيٍر: خاِلٍد، عن أَِبي ِإسحاق قَالَ

ٍة ثَالثًا واِحدٍة واَء ِبِإقَامالِْعشو ِربغا الْمفَقَالَِبن ،فرصان ِن ثُميتولُ : اثْنسا رلَّى ِبنكَذَا صه
  .  ِفي هذَا الْمكَاِن�اللَِّه 

نا يِزيد بن هارونَ، أَنا يحيى :  حدثَنا عمار بن رجاٍء، وحمدونَ بن عباٍد، قَاال2835
اَألنصاِريأَخبره، عن عبِد اللَِّه بِن يِزيد، عن أَِبي أَيوب بن سِعيٍد، أَنَّ عِدي بن ثَاِبٍت 

 ِفي حجِة الْوداِع الْمغِرب والِْعشاَء ِبالْمزدِلفَِة، أَظُنه �اَألنصاِري، أَنه صلَّى مع رسوِل اللَِّه 
  . ي حجِة الْوداِعجِميعا، ولَم يذْكُر ِف: قَالَ حمدونُ
وحدثَنا )  ح( حدثَنا عباس الدوِري، نا خاِلد بن مخلٍَد، نا سلَيمانُ بن ِبالٍل2836

ى حدثَِني ِإبراِهيم بن طَهمانَ ِكالهما، عن يحي: محمد بن عِقيٍل، نا حفْص بن عبِد اللَِّه، قَالَ
حدثَِني عِدي بن ثَاِبٍت، أَنَّ عبد اللَِّه بن يِزيد الْخطِْميأَخبره، أَنَّ أَبا أَيوب : بِن سِعيٍد قَالَ

  . ِة  صلَّى ِفي حجِة الْوداِع الْمغِرب والِْعشاَء ِبالْمزدِلفَ�اَألنصاِري أَخبره، أَنَّ رسولَ اللَِّه 
 حدثَنا سعدانُ بن يِزيد الْبزاز، نا يِزيد بن هارونَ، نا يحيى بن سِعيٍد، ِبِإسناِدِه، 2837

 ِبيالن علَّى مص هى�أَنيحي نثُ، عاللَّي اهورٍة، واِحدٍة وٍع ِبِإقَاممِن ِبجيالتالص  .  
   

 صلَّى صالة الفجر باملزدلفة قبل ميقاا، والدليل �الْخبِر الْمبيِن أَنَّ النِبي باب ِذكِْر 
على أن حكم الصالة باملزدلفة ويف احلج خبالف حكم الصلوات يف السفر واحلضر، وأن 

  النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يصلى مبىن صالة املسافر 
2838 نفَِر بعو جا أَبثَندِني  حعانَ يملَيس نع ،احضا الْواٍد، نمح نى بيحا ين ،دينالْج

ما رأَيت : اَألعمش، عن عمارةَ بِن عميٍر، عن عبِد الرحمِن بِن يِزيد، عِن ابِن مسعوٍد قَالَ
ها غَير صالتيِن جمع بين الْمغِرِب والِْعشاِء ِبجمٍع،  صلَّى صالةً قَطُّ ِإال ِلِميقَاِت�رسولَ اللَِّه 

  . وصلَّى الْفَجر صِبيحتها قَبلَ وقِْتها
نا يعلَى بن عبيٍد، نا اَألعمش، عن عمارةَ، عن :  حدثَنا الصاغَاِني، وأَبو أُميةَ قَاال2839
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حِد الربقَالَع ،ِزيدِن يِن بولَ اللَِّه : مسر تأَيا رم� ها، ِإال أَنالةً قَطُّ ِإال ِلِميقَاِتهلَّى صص 
صلَّى الْمغِرب والِْعشاَء ِبجمٍع، وصلَّى الْفَجر يومِئٍذ قَبلَ ِميقَاِتها، حدثَنا الْعباس بن محمٍد، نا 

نب رما أَِبيعفٍْص، نح  .........اِدِه ِمثْلَهنةُ، ِبِإسارمثَِني عدح ،شماَألع .  
  

وحدثَنا الصاغَاِني، نا شجاع بن )  ح( حدثَنا أَبو عِلي الزعفَراِني، نا عبيدة2840ُ
قَالَ عبد اللَِّه بن :  عن عبِد الرحمِن بِن يِزيد قَالَنا اَألعمش، عن ِإبراِهيم،: الْوِليِد، قَاال

 -ِبِمنى : يعِني ِبِمنى، وقَالَ شجاع:  قَالَ عبيدةُ- ركْعتيِن �مسعوٍد صلَّيت مع رسوِل اللَِّه 
تِن، حيتكْعر رمع عمِن، ويتكْعكٍْر رأَِبي ب عمظِّي وح تلُ، فَلَيبأَِو الس ،قالطُّر ِبكُم قَتفَرى ت

  . ِمن ذَِلك ركْعتاِن متقَبلَتاِن 
2841 نِش، عمِن اَألعانُ، عفْيا سن ،ِرييبِد الزمو أَحا أَبِد، نينالْج نفَِر بعو جا أَبثَندح 

اِهيمرثَ)  ح(ِإبدحِد وبع نع ،اِهيمرِإب نِش، عمِن اَألعانُ، عفْيا سن ،اِبييا الِْفرن ،يزا الْغن
 ِبِمنى ركْعتيِن، ومع أَِبي �صلَّيت مع النِبي : الرحمِن بِن يِزيد، عن عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد قَالَ

ِن، ويتكْعكٍْر رأَنَّ ب تِددفَلَو ،قالطُّر ِبكُم قَتفَرت ِن، ثُميتكْعا رمهنع اللَّه ِضير رمع عم
 فْصحةَ، واِويعو ما أَبن ،ددسنا م ،داوو دا أَبثَنداِن، حلَتقَبتاِن متكْعاٍت ركَعِع ربأَر ظِّي ِمنح

ومع :  اَألعمِش، عن ِإبراِهيم، عن عبِد الرحمِن بِن يِزيد، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، ِإلَىبن ِغياٍث، عِن
فْصح ادِن، زيتكْعر رمةَ: عاِويعو مأَب ادا، زهمأَت ِن، ثُميتكْعِتِه رارِإم ا ِمنردانَ صثْمع عمو :

فَرت ثُمِمثْلَه فَذَكَر ،قَت .  
 قَالَ اَألعمش حدثَِني معاِويةُ بن قُرةَ، عن أَشياِخِه، أَنَّ عبد اللَِّه صلَّى أَربعا، فَِقيلَ 2842

ا، قَالَ: لَهعبأَر تلَّيص انَ، ثُمثْملَى عع تِعب :رش الِْخالف .  
: زهِر، نا أَبو أُسامةَ، عن عبيِد اللَِّه، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر قَالَ حدثَنا أَبو اَأل2843

 ِبِمنى ركْعتيِن، وأَبو بكٍْر ركْعتيِن، وعمر ركْعتيِن، وعثْمانَ صدرا ِمن �صلَّى رسولُ اللَِّه 
ِإنَّ ع ِن، ثُميتكْعِإذَا ِخالفَِتِه را، وعبلَّى أَرص مهعلَّى مِإذَا ص رمع نكَانَ ابا، وعبلَّى أَرانَ صثْم
  . صلَّى وحده صلَّى ركْعتيِن

 حدثَنا عباس الدوِري، نا شبابةُ بن سواٍر، نا شعبةُ، عن حِبيِب بِن عبِد الرحمِن، 2844
نقَالَع رمِن عِن اباِصٍم، عِن عفِْص بوِل اللَِّه :  حسر عم تلَّيأَِبي �ص عمِن، ويتكْعى رِبِمن 

بكٍْر ركْعتيِن، ومع عمر ركْعتيِن، ومع عثْمانَ ركْعتيِن ِسِنني ِمن ِخالفَِتِه، ثُم أَتمها أَربعا، 



com.wordpress.masgunku.www  
 

644 

مِإنةُ، وبعا شن ،داوو دا أَبانُ، نثْما عثَندةَ، حى اِإلقَامونكَّةَ ولَ ِبمأَهت ها َألنعبانُ أَرثْما عهما أَت
اِدِه ِمثْلَهنِبِإس .  

   
   قبل ميقاا،  صالة الفجر�باب ِذكِْر الْخبِر الْمخاِلِف ِلما قَبلَه ِمن صالِة رسوِل اللَِّه 

  وأنه أذن للفجر وأقام جبمع 
2845 ،ِليفَيٍد النمحم ناللَِّه ب دبفٍَر ععو جا أَبن ،اِنيرٍد الْحمحم نِميِد بالْح دبا عثَندح 

دخلْنا علَى جاِبٍر، فَقُلْت : ِه قَالَنا حاِتم بن ِإسماِعيلَ الْمِديِني، نا جعفَر بن محمٍد، عن أَِبي
 �ثُم اضطَجع رسولُ اللَِّه : ، فَذَكَر الْحِديثَ، وقَالَ ِفيِه�أَخبرِني عن حجِة رسوِل اللَِّه 

  . حتى صلَّى الْفَجر ِحني تبين لَه الصبح ِبأَذَاٍن واِحٍد وِإقَامٍة
   

يب ابِل، والوقوف باملشعر بالليل، بى ِباللَّيِلفَِة ِإلَى ِمندزالْم اِس ِمنفَِة النعفِْع ضِة داحاِن ِإب  
  واإلباحة هلم ترك الوقوف مع اإلمام 

 حدثَنا الْحسن بن أَِبي الرِبيِع الْجرجاِني ، نا عبد الرزاِق، عن معمٍر، عِن 2846
 ِبيأَِبيِه، أَنَّ الن ناِلٍم، عس نع ،ِريهٍل �الزٍع ِبلَيمج ِلِه ِمنفَةَ أَهعض مقَد  .  

 حدثَنا السلَِمي، نا عبد الرزاِق، أَنا معمر، عِن الزهِري، عن ساِلٍم، عِن ابِن 2847
مقَدكَانَ ي هأَن ،رمع ما لَهدا بم ونَ اللَّهذْكُرٍل فَياِم ِبلَيرِر الْحعشالْم دِقفُونَ ِعنِلِه فَيفَةَ أَهعض 

فَيدفَعونَ فَِمنهم من يأِْتي ِمنى ِلصالِة الصبِح، وِمنهم من يأِْتي بعد ذَِلك، وأُولَِئك ضعفَةُ أَهِلِه، 
  .  ِفي ذَِلك�ِذنَ رسولُ اللَِّه أَ: ويقُولُ

حدثَِني يونس بن يِزيد، عِن :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، نا ابن وهٍب، قَال2848َ
 مقَدكَانَ ي ،رمع ناللَِّه ب دبأَنَّ ع ،هربِد اللَِّه أَخبع نب اِلمساٍب، أَنِن ِشهِقفُونَ ابِلِه فَيفَةَ أَهعض

 اماِإلم ِقفلَ أَنْ يِقفُونَ قَبي ثُم ،ما لَهدا بم ونَ اللَّهذْكُرٍل فَيِلفَِة ِبلَيدزاِم ِبالْمرِر الْحعشالْم دِعن
مهِمنِر، والِة الْفَجى ِلصِمن مقْدي نم مهفَِمن ،فَعدلَ أَنْ يقَبوا وفَِإذَا قَِدم ،ذَِلك دعب مقْدي نم 

  . �أَرخص ِفي ذَِلك رسولُ اللَِّه : رمِوا الْجمرةَ وكَانَ ابن عمر يقُولُ
: نا أَبو عاِصٍم، عِن ابِن جريٍج قَالَ:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، ويِزيد بن ِسنانَ، قَاال2849

دحةَ قَالَتِبيبح أُم ناٍل، عوِن شاِلِم بس نطَاٌء، عولُ اللَِّه : ثَِني عسِني ررٍل �أَمِبلَي ِفرأَنَّ أَن 
  . ِمن جمٍع
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 حدثَنا عِلي بن حرٍب، نا سفْيانُ بن عيينةَ، عن عمِرو بِن ِديناٍر، عن ساِلِم بِن 2850
شةَ قَالَتِبيبح أُم ناٍل، عوِل اللَِّه : وسِد رهلَى عع لِّسغا نى�كُنٍع ِإلَى ِمنمج ِمن  .  

 حدثَنا محمد بن ِإسحاق الصغاِني، أَنا أَحمد بن حنبٍل، نا سفْيانُ، عن عمٍرو 2851
وحدثَنا ابن أَِبي مسرةَ، نا الْحميِدي، )  ح(واٍل، عن أُم حِبيبةَسِمعت ساِلم بن ش: قَالَ

حدثَِني ساِلم بن شواٍل، عن أُم : نا سفْيانُ، نا عمرو بن ِديناٍر، قَالَ: وسِعيد بن منصوٍر، قَاال
ا قَالَتهةَ أَنِبيبا : حوِل اللَِّه ِإنْ كُنسِد رهلَى عع لُهفْعى، قَالَ �نِلفَِة ِإلَى ِمندزالْم لٍَس ِمنِبغ 

ِدييمالْح : ،رمِإال ع هنثُ عدحا يدأَح عمأَس كَّةَ لَمِل مأَه لٌ ِمنجاٍل روش نب اِلمكَانَ سو
يمذَا لَفْظُ الْحِديثُ هذَا الْحهٍلوبنِن حب دما لَفْظُ أَحأَمو ،وِل : ِديسِد رهلَى عع لُهفْعا نكُن

 ِمن �كُنا نغلِّس علَى عهِد رسوِل اللَِّه :  ِمن جمٍع ِإلَى ِمنى، وقَالَ سفْيانُ مرةً�اللَِّه 
رِن حب ِليلَفْظُ عى، وِلفَِة ِإلَى ِمندزوِل اللَِّه : ٍبالْمسِد رهلَى عع لِّسغا نٍع ِإلَى �كُنمج ِمن 

  . ِمنى
وحدثَنا )  ح( حدثَنا عمار بن رجاٍء، نا محمد بن بكٍْر الْبرساِني، أَنا ابن جريٍج2852

ِن اباِصٍم، عو عا أَبن ،اِنيرالْح داوو دٍج قَالَأَبيرِن ج : هأَن ،ِزيدأَِبي ي ناللَِّه ب ديبثَِني عدح
  .  ِفي الثَّقَِل�كُنت ِممن قَدم النِبي : سِمع ابن عباٍس، يقُولُ

، عن عبيِد اللَِّه بِن نا حماد بن زيٍد:  حدثَنا أَبو أُميةَ، نا شريح، والْقَواِريِري، قَاال2853
 ِفي الثَّقَِل ِمن جمٍع ِبلَيٍل، أَو �بعثَِني رسولُ اللَِّه : ، سِمعت ابن عباٍس يقُولُ:أَِبي يِزيد قَالَ
  . ِفي الضعفَِة
2854يبع نانُ، عفْيا سن ،ِدييما الْحةَ، نرسأَِبي م نثَِني ابدقَالَ ح ِزيدِن أَِبي يِد اللَِّه ب :

 ِفي ضعفَِة أَهِلِه ِمن الْمزدِلفَِة ِإلَى �كُنت ِفيمن قَدم رسولُ اللَِّه : سِمعت ابن عباٍس يقُولُ
  . ِمنى

 أَنَّ أَبا الزبيِر حدثَِني عمرو بن الْحاِرِث،:  حدثَنا يونس، أَنا ابن وهٍب، قَال2855َ
 يقَدم الِْعيالَ والضعفَةَ ِإلَى �كَانَ رسولُ اللَِّه : الْمكِّي أَخبره ، عن عبِد اللَِّه بِن عباٍس قَالَ

  . ِمنى ِمن الْمزدِلفَِة
2856ِن عِن اباٍر، عِدين نابي، ومِني عربأَخو ورماٍس قَالَ قَالَ عب : مقَدت نِفيم تكُن

  . ِإلَى ِمنى ِمن الْمزدِلفَِة مع الِْعياِل
 وحدثَنا ابن أَِبي مسرةَ، نا الْحميِدي، نا سفْيانُ، نا عمرو، عن عطَاٍء، عِن ابِن 2857
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  .  ِفي ضعفَِة أَهِلِه ِمن الْمزدِلفَِة� اللَِّه كُنت ِفيمن قُدم مع رسوِل: عباٍس قَالَ
 حدثَنا عمار، نا محمد بن بكٍْر، أَنا ابن جريٍج، أَخبرِني عطَاٌء، أَنَّ ابن عباٍس 2858

أَبلَغك أَنَّ ابن عباٍس : ، قُلْت� ِبسحر ِمن جمٍع ِفي ِثقَِل نِبي اللَِّه �بعثَِني رسولُ اللَِّه : قَالَ
  . ال، كَذَِلك ِبسحر: بعثَ ِبي ِبلَيٍل طَِويٍل؟ قَالَ: قَالَ

حدثَنا محمد بن عبيٍد، نا عبيد اللَِّه :  حدثَنا الْميموِني، وأَبو داود الْحراِني، قَاال2859
نع ،رمع نبا قَالَتهةَ أَناِئشع نأَِبيِه، ع نِن الْقَاِسِم، عِن بمحِد الربع  : تي كُنأَن تِددو

 كَما استأْذَنته سودةُ، فَأُصلِّي الصبح ِبِمنى وأَرِمي قَبلَ أَنْ يِجيَء �استأْذَنت رسولَ اللَِّه 
  . نعم، ِإنها كَانِت امرأَةٌ ثَِبطَةً فَأَِذنَ لَها: أَستأْذَنته سودةُ؟ فَقَالَت: شةَالناس، فَقَالُوا ِلعاِئ
نا قَِبيصةُ بن عقْبةَ، نا سفْيانُ الثَّوِري، :  حدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، وأَبو أُميةَ، قَاال2860

محِد الربع نعةَ قَالَتاِئشع نِن الْقَاِسِم، عِن الْقَاِسِم، عولُ اللَِّه : ِن بسر ملَةَ �قَدةَ لَيدوس 
  . جمٍع، وكَانِت امرأَةً ثَِبطَةً 

 بن حدثَِني عبد الرحمِن:  حدثَنا أَبو يوسف، نا محمد بن كَِثٍري، نا سفْيانُ، قَال2861َ
ا قَالَتهةَ أَناِئشع نِن الْقَاِسِم، عولَ اللَِّه : الْقَاِسِم، عسر تأْذَنتٍع �اسملَةَ جةُ لَيدوس 

  . وكَانت ثَِقيلَةً ثَِبطَةً فَأَِذنَ لَها
، عن أَيوب، عن عبِد  رواه مسِلم، عن محمِد بِن الْمثَنى، حدثَنا عبد الْوهاِب2862

ةَ قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نِن الْقَاِسِم، عِن بمحةً : الرمخأَةً ضرِت امةَ كَانعمز تةَ ِبندوِإنَّ س
فَلَيتِني : عاِئشةُ أَنْ تِفيض ِمن جمٍع ِبلَيٍل فَأَِذنَ لَها فَقَالَت �ثَِبطَةً فَاستأْذَنت رسولَ اللَِّه 

   كَما استأْذَنته سودةُ وكَانت عاِئشةُ ال تِفيض ِإال مع اِإلماِم �استأْذَنت رسولَ اللَِّه 
عِن  حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق الْبصِري، نا أَبو عاِمٍر الْعقَِدي، نا أَفْلَح بن حميٍد، 2863

 أَنْ تدفَع قَبلَه �الْقَاِسِم بِن محمٍد، عن عاِئشةَ، أَنَّ سودةَ ِبنت زمعةَ استأْذَنت رسولَ اللَِّه 
 دفَعنا وأَقَمنا حتى:  قَالَت-ثَِقيلَةً :  يعِني-وقَبلَ حطْمِة الناِس فَأَِذنَ لَها، وكَانِت امرأَةً ثَِبطَةً 

 فَأَدفَع ِبِإذِْنِه قَبلَ �َألنْ أَكُونَ استأْذَنت رسولَ اللَِّه : تقُولُ عاِئشةُ: ِبدفِْعِه ِحني أَصبح قَالَ
  . حطْمِة الناِس أَحب ِإلَي ِمن مفْروٍح ِبِه

ح بن حميٍد، عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد، عن  حدثَنا أَبو أُميةَ، نا أَبو نعيٍم، نا أَفْل2864َ
ةَ قَالَتاِئشولَ اللَِّه : عسر تأْذَنتِلفَةَ فَاسدزا الْملْنزا نلَ �لَمقَبو لَهقَب فَعدةَ أَنْ تعمةُ زنةُ ابدوس 

 لَها، فَدفَعت قَبلَه وقَبلَ حطْمِة الناِس، فَأَقَمنا حتى حطْمِة الناِس، وكَانِت امرأَةً ثَِبطَةً فَأَِذنَ
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 كَما استأْذَنته أَحب ِإلَي ِمن �أَصبحنا فَدفَعنا ِبدفِْعِه فََألنْ أَكُونَ استأْذَنت رسولَ اللَِّه 
ِج أَبالْفَر نب دما أَحثَندوٍح ِبِه، حفْرم ،قِّيِميِد الرِد الْحبِن عاللَِّه ب دبعو ،ِصيةَ الِْحمبتو ع

: نا أَفْلَح بن حميٍد، عِن الْقَاِسِم، عن عاِئشةَ، فَذَكَر ِمثْلَه، قَالَ: نا ابن أَِبي فُديٍك، قَالَ: قَاال
  . ِنِهالثَِّقيلَةُ، فَأَكُونُ أَدفَع ِبِإذْ: الثَِّبطَةُ
   

 ِبيفِْع الند ابِلفَِة، وصفة وقوفه باملشعر ودعائه ودفعه من املشعر قبل �بدزالْم ِمن 
طلوع الشمس، وحتريكه راحلته ببطن حمسر، وصفة طريقه إىل اجلمرة الكربى وتلبيته يف 

  طريقه حىت رمى مجرة العقبة 
 الْحراِني، نا أَبو جعفٍَر النفَيِلي، نا حاِتم بن  حدثَنا عبد الْحِميِد بن محمٍد2865

دخلْنا علَى جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، فَقُلْنا أَخِبرنا عن : ِإسماِعيلَ، نا جعفَر بن محمٍد، عن أَِبيِه قَالَ
 ِحني -  يعِني ِبالْمزدِلفَِة - فَصلَّى الْفَجر : الَ ِفيِه، فَذَكَر الْحِديثَ، وقَ�حجِة رسوِل اللَِّه 

 هركَبو اللَّه ِمدِه، فَحلَيقَا عفَر امرالْح رعشى الْمى أَتتاَء حوالْقَص ِكبرو ،حبالص لَه نيبت
 قَبلَ أَنْ تطْلُع الشمس، فَأَردف �، فَدفَع رسولُ اللَِّه وهلَّلَه، فَلَم يزلْ واِقفًا حتى أَسفَر ِجدا

 مرت ِبِه �الْفَضلَ بن الْعباِس وكَانَ رجال حسن الشعِر أَبيض وِسيما، فَلَما دفَع رسولُ اللَِّه 
 ،ِهنِإلَي ظُرنلُ يالْفَض فَطَِفق ،ِرينجي نولُ اللَِّه ظُعسر عضفَو� فرصِل وِه الْفَضجلَى وع هدي 

 يده ِإلَى الشق اآلخِر، وحرف الْفَضلُ �الْفَضلُ وجهه ِإلَى الشق اآلخِر، وحولَ رسولُ اللَِّه 
سحم طْنى بى أَتتح ،ظُرنِر ياآلخ قِإلَى الش ههجطَى وسالْو الطَِّريق لَكس قَِليال ثُم كرٍر، ح

  . الَِّذي يخِرجك علَى الْجمرِة الْكُبرى
حدثَِني :  حدثَنا عمار بن رجاٍء، نا محمد بن بكٍْر الْبرساِني، نا ابن جريٍج، قَال2866َ
  .  أَردف الْفَضلَ بن عباٍس�اٍس، أَنَّ النِبي نا ابن عب: عطَاٌء، قَالَ
2867 ِبيأَنَّ الن ،هربلَ أَخاٍس، أَنَّ الْفَضبع نِني ابربأَخطَاٌء، وي � قَالَ علَبلْ يزي لَم 

  . حتى رمى جمرةَ الْعقَبِة
صاِئغُ، نا آدم بن أَِبي ِإياس، نا ورقَاُء، عن حصيٍن،  حدثَنا أَحمد بن الْفَضِل ال2868

: قَالَ عبد اللَِّه بن مسعوٍد ونحن ِبجمٍع: عن كَِثِري بِن مدِرٍك، عن عبِد الرحمِن بِن يِزيد قَالَ
ِة يقَرةُ الْبورِه سلَيع ِزلَتالَِّذي أُن تِمعاسناهولَ اللَِّه : قُولُ هسِني رعي ،كيلَب ماللَّه كيلَب� .  

وحدثَنا أَبو أُميةَ، نا عاِصم بن )  ح( حدثَنا الصاغَاِني، نا أَبو بكِْر بن أَِبي شيبة2869َ
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ِثِري بِن مدِرٍك، عن عبِد الرحمِن بِن يِزيد نا أَبو اَألحوِص، عن حصيٍن، عن كَ: عِلي، قَاال
سِمعت الَِّذي أُنِزلَت علَيِه سورةُ الْبقَرِة يقُولُ ِفي هذَا : قَالَ عبد اللَِّه ونحن ِبجمٍع: قَالَ

  . حيى بِن آدم، عن سفْيانَ، عن حصيٍنلَبيك اللَّهم لَبيك، رواه الْحلْواِني، عن ي: الْمقَاِم
   

 ِبيِر النياِن ِصفَِة سيب ابا �ب من مجع، وبيان صفة احلصى اليت ترمى فَعد ِحني 
  اجلمرة، والدليل على محله من حمسر، واإليضاع يف واد حمسر 

2870محالر دبعانَ، وِسن نب ِزيدا يثَندكَِم، قَاال حِن الْحِر بِبش نِن ب : نى بيحا ين
حدثَِني أَبو معبٍد، عن عبِد اللَِّه بِن : أَخبرِني أَبو الزبيِر قَالَ: سِعيٍد الْقَطَّانُ، عِن ابِن جريٍج قَالَ

 ِبياٍس، قَالَ النبِن عِل بِن الْفَضاٍس، عبع�ٍع ِللنماةَ جغَدفَةَ ورةَ عِشيوا عفَعد اِس ِحني :
علَيكُم : علَيكُم السِكينةُ وهو كَاف ناقَته، حتى ِإذَا دخلَ ِمنى ِحني هبطَ محسرا وقَالَ

 ِبيالنةُ ورما الْجى ِبهمرذِْف الَِّتي تى الْخصِد�ِبحِبي ِشريانُ  يساِإلن ِذفخا يِه كَم .  
2871كِّيا مِل، نالْفَض نِد بمالص دبا عثَندو )  ح( حا أَبوٍق، نزرم نب اِهيمرا ِإبثَندحو

بٍد مولَى ابِن عباٍس، أَخبرِني أَبو الزبيِر أَنه أَخبره أَبو مع: عاِصٍم ِكالهما، عِن ابِن جريٍج قَالَ
 ِبياٍس، أَنَّ النبِن عِل بِن الْفَضاٍس، عبِن عِد اللَِّه ببع نٍر قَالَ�عسحاِدي ملَغَ وا بلَم  : كُملَيع
  . السِكينةُ، وارموا الِْجمار ِبحصى الْخذِْف وأَشار ِبأُصبِعِه

 الصغاِني، نا أَبو سلَمةَ الْخزاِعي، أَنا اللَّيثُ، عن أَِبي الزبيِر، عن أَِبي  حدثَنا2872
 أَنه قَالَ ِفي عِشيِة عرفَةَ �معبٍد، عِن ابِن عباٍس، عِن الْفَضِل، وكَانَ رِديف رسوِل اللَِّه 

علَيكُم السِكينةُ وهو كَاف ناقَته، حتى ِإذَا دخلَ محسرا : عواوغَداِة جمٍع ِللناِس ِحني دفَ
  . علَيكُم ِبحصى الْخذِْف الَِّذي ترِمي الْجمرةَ: وهو ِمن ِمنى قَالَ
  .  يلَبي حتى رمى الْجمرةَ�لَم يزلْ رسولُ اللَِّه :  وقَال2873َ
: حدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، نا أَبو نعيٍم، نا سفْيانُ، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر قَالَ 2874
 ِبيالن ةُ فَقَالَ�أَفَاضِكينِه السلَيعقَالَ:  وِة وِكينِبالس كُملَيي ال : عا، فَِإنكَهسنِتي مذْ أُمأْخِلت

وأَوضع ِفي واِدي محسٍر، وأَمرهم أَنْ يرموا الِْجمار : دِري لَعلِّي ال أَلْقَاكُم بعد هذَا قَالَأَ
  . ِبِمثِْل حصى الْخذِْف

بو حدثَِني أَ:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، نا محمد بن كَِثٍري، نا سفْيانُ، قَال2875َ
 وعلَيِه السِكينةُ، وأَمرهم أَنْ يرموا ِبِمثِْل حصى �أَفَاض رسولُ اللَِّه : الزبيِر، عن جاِبٍر قَالَ
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  . الْخذِْف، وأَوضع ِفي واِدي محسٍر
2876يرج نا ابكٍْر، نب نب دمحا ماٍء، نجر نب ارما عثَندو : ٍج، قَالَ حِني أَبربأَخ

  .  رمى الْجمرةَ ِبحصى الْخذِْف�رأَيت النِبي : الزبيِر، أَنه سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه، يقُولُ
2877ِن جِن ابع ،احاِلٍم الْقَدس نب ِعيدا سن ،ٍب الطَّاِئيرح نب ِليا عثَندح  نٍج، عير

 ِبياِبٍر، أَنّ النج نِر، عيبذِْف:  قَالَ�أَِبي الزا الْخصاِر ِمثْلُ حا الِْجمصح .  
2878رمع نب ارما عن ،ِقيِقيا الدثَندح( ح  ( كِّيا مِل، نالْفَض نِد بمالص دبا عثَندحو

ِن جِن ابا، عمذِْفِكالهى الْخصى ِبحمر لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيالن تأَياِدِه، رنٍج، ِبِإسير .  
2879 نب ِعيدا سن ،نطَيم ِميرضفٍَر الْحعج وانَ أَبملَيِن سِد اللَِّه ببع نب دمحا مثَندح 

با عن ،ِثيعٍرو اَألشمع نِر، عيبأَِبي الز نع ،رمِن عِد اللَِّه بيبع نانَ، عملَيس نِحيِم بالر د
 ِبياِبٍر، أَنّ النذِْف:  قَالَ�جى الْخصِمثْلَ ح اروا الِْجممار .  
 عثْمانَ، عن عبِد الرِحيِم قَرأْت علَى سهِل بِن:  حدثَنا أَبو يحيى الزعفَراِني، قَال2880َ

حصى الِْجماِر ِمثْلُ : �سأَلْت النِبي : بِن سلَيمانَ، عن عبيِد اللَِّه، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر قَالَ
  . نعم: حصى الْخذِْف؟ فَقَالَ ِلي

يم بِن عبيِد اللَِّه الْمروِزي، وابن أَِبي الْعواِم  حدثَنا أَبو جعفٍَر محمد بن ِإبراِه2881
نا عِلي بن حجٍر، نا الْهيثَم بن حميٍد، نا الْمطِْعم بن ِمقْداٍم، عن أَِبي الزبيِر : الِْبسطَاِمي، قَاال

  .  يرِمي ِبحصى الْخذِْف� رأَيت النِبي :سِمعت جاِبر بن عبِد اللَّهِ  يقُولُ: قَالَ
2882 ،ادما حانُ، نملَيا سن ،ِميقَدكٍْر الْمِن أَِبي بِد بمحم نب دمانَ أَحثْمو عا أَبثَندح 

 ِمن عرفَةَ جعلَ يقُولُ �للَِّه لَما أَفَاض رسولُ ا: عن أَيوب، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر قَالَ
  . السِكينةَ ِعباد اللَِّه، السِكينةَ ِعباد اللَِّه : ِبيِدِه
   

 ِبيِن أَنَّ النيبِر الْمبِذكِْر الْخ ابا رجع من مجع إىل مىن مل يرتل عن راحلته وبدأ �بلَم 
   وخطبهم جبمرة العقبة فرماها، مث انصرف فوقف الناس

 حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء الرقِّي، نا أَِبي نا عبيد اللَِّه بن عمٍرو، عن زيِد بِن أَِبي 2883
قَالَت هثَتدا حهِن أَنيصالْح ِتِه أُمدج نٍن، عيصِن حى بيحي نةَ، عسيوِل : أُنسر عم تججح

فَرأَيت ِبالال وأُسامةَ أَحدهما يقُود ِبِخطَاِم راِحلَِتِه، واآلخر :  عام حجِة الْوداِع، قَالَت�ِه اللَّ
لَ ثَوعج قَداِس وِللن قَففَو ،فرصان ِة ثُمقَبةَ الْعرمى جمى رتح ،رالْح ِمن هرتسي هبا ثَواِفعر هب
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 ذَكَرٍع ومئَِة جيِن كَهموِف كَِتِفِه اَأليرغُض تحت تأَيِر، فَرساِتِقِه اَأليلَى عِطِه عِإب تحت
نْ فَما تقُولُ ِإ: هلْ بلَّغت ثُم قَالَ... اللَّهم اشهد: أَصاِبعه، ثُم ذَكَر قَوال شِديدا كَِبريا، ثُم قَالَ

  . أَسود يقُودكُم ِبِكتاِب اللَِّه، فَاسمعوا لَه وأَِطيعوا: أَراها قَالَت: أُمر علَيكُم عبد مجدع؟ قَالَ
 وحدثَنا أَبو داود الْحراِني، نا عبد اللَِّه)  ح( حدثَنا الصغاِني، نا عِلي بن سِعيٍد2884

نا عبيد اللَِّه بن عمٍرو الرقِّي، عن زيِد بِن أَِبي أُنيسةَ، عن يحيى بِن حصيٍن : بن جعفٍَر، قَاال
قَالَت ،هثَتدِن حيصالْح أُم نع ،ِسيموِل اللَِّه : اَألحسر عم تججاِع، �حدِة الْوجِفي ح 

أَيفَر ِمن هرتسي هبثَو اِفعر راآلخاِحلَِتِه، وا ِبِخطَاِم رمهدأَح قُودِبالال يٍد ويز نةَ بامأُس ت
وجعلَ ثَوبه تحت ِإبِطِه علَى : الْحر، حتى رمى جمرةَ الْعقَبِة ثُم انصرف، ووقَف ِللناِس، قَالَ

ِه اَأليسِر، فَرأَيت تحت غُضروِف كَِتِفِه اَأليمِن كَهيئَِة جمٍع، قَالَ عبيد اللَِّه ِمثْلَ هذَا، عاِتِق
هلْ بلَّغت ثُم كَانَ ِفيما ... اللَّهم اشهد: وجمع ابن معبٍد كَفَّه، ثُم ذَكَر قَوال كَِبريا، ثُم قَالَ

 أَسود يِقيم ِفيكُم ِكتاب اللَِّه - أَراها قَالَت :  قَالَ- ِإنْ أُمر علَيكُم عبد مجدع : لُيقُو
نا أَحمد بن حنبٍل، : فَاسمعوا وأَِطيعوا، حدثَنا الدنداِني، وعبد اللَِّه بن أَحمد بِن حنبٍل، قَاال

حا مندمِحيِم قَالَ أَحِد الربأَِبي ع نةَ، علَمس نب دِن : مِد بيز نع ،ِزيدأَِبي ي نب اِلدخ هماس
قَالَت هثَتدِن حيصالْح أُم نٍن، عيصِن حى بيحي نةَ، عسيِإلَى : أَِبي أُن ِمثْلَه تفَذَكَر ،تججح

ِلِه، رةَقَوقَبى الْعم .  
 حدثَنا أَبو يحيى بن أَِبي مسرةَ ِبمكَّةَ، نا محمد بن عبِد الْمِلِك أَبو جاِبٍر ، نا 2885

داِع  يوم النحِر ِفي حجِة الْو�وقَف رسولُ اللَِّه : ِهشام بن الْغاِز، نا ناِفع، عِن ابِن عمر قَالَ
الْبلَد : فَأَي بلٍَد هذَا؟ قَالُوا: يوم النحِر، فَقَالَ: أَي يوٍم هذَا؟ قَالُوا: ِعند الْجمراِت فَقَالَ

 هذَا يوم الْحج اَألكْبِر، فَِدماؤكُم: شهر الْحراِم، قَالَ: فَأَي شهٍر هذَا؟ قَالُوا: الْحرام، قَالَ
هلْ بلَّغت؟ : وأَموالُكُم وأَعراضكُم علَيكُم حرام كَحرمِة هذَا الْبلَِد ِفي هذَا الْيوِم ثُم قَالَ

 هِذِه حجةُ: اللَّهم اشهد ثُم ودع الناس، فَقَالُوا:  يقُولُ�فَطَِفق رسولُ اللَِّه : نعم، قَالَ: قَالُوا
  . الْوداِع 

 حدثَنا أَبو داود السجِزي، نا مؤملُ بن الْفَضٍل، نا الْوِليد، نا ِهشام بن الْغاِز، نا 2886
 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن ابع ،اِفعاِع الَِّتي�ندِة الْوجاِت ِفي حرمالْج نيِر بحالن موي قَفو  جح 

  . ِإنَّ هذَا هو يوم الْحج اَألكْبِر: يوم النحِر، قَالَ: أَي يوٍم هذَا؟ فَقَالُوا: فَقَالَ
:  حدثَنا أَبو داود، نا مؤملٌ، نا الْوِليد بن جاِبٍر، نا سلَيم بن عاِمٍر الْكَالِعي قَال2887َ
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  .  ِبِمنى يوم النحِر�سِمعت خطْبةَ النِبي : مامةَ يقُولُسِمعت أَبا أُ
   

باب بياِن الْموِضِع الَِّذي ِمنه يرِمي الْجمرةَ وبياِن ِإباحِة رمِي الِْجماِر راكبا، والدليل على 
 وسلم رمى راكبا ليؤخذ أن السنة يف الركوب لإلمام املقتدى به، وأن النيب صلى اهللا عليه

  عنه 
وحدثَنا عمار بن رجاٍء، نا محمد )  ح( حدثَنا عباس الدوِري، نا روح بن عبادة2888َ

بيِر، أَنه سِمع نا ابن جريٍج، أَخبرِني أَبو الز: وحدثَنا عبد الصمِد، نا مكِّي، قَالُوا)  ح(بن بكٍْر
ِلتأْخذُوا :  يرِمي علَى راِحلَِتِه يوم النحِر ويقُولُ�رأَيت النِبي : جاِبر بن عبِد اللَِّه، يقُولُ

محمد بن ِإبراِهيم مناِسكَكُم فَِإني ال أَدِري لَعلِّي ال أَحج بعد حجِتي هِذِه، حدثَنا أَبو جعفٍَر 
 نِر، عيبأَِبي الز ناِم، عالِْمقْد نب طِْعما الْمٍد، نيمح نب ثَميا الْهٍر، نجح نب ِليا عن ،ِزيورالْم

  . جاِبٍر، ِبِمثِْلِه 
بن عمر، عن شعبةَ، عِن الْحكَِم، عن نا ِبشر :  حدثَنا أَبو أُميةَ، وأَبو ِقالبةَ، قَاال2889

حججت مع عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد، فَرأَيته يرِمي : ِإبراِهيم، عن عبِد الرحمِن بِن يِزيد قَالَ
ِمناِرِه، وسي نع تيلَ الْبعجاٍت، ويصِع حبى ِبسرةَ الْكُبرمقَالَالْجِميِنِه وي نى ع : قَامذَا مه

  . الَِّذي أُنِزلَت علَيِه سورةُ الْبقَرِة
2890 نع ،ورصنمكَِم، وِن الْحةُ، عبعا شن ،ِديأَِبي ع نا ابن ،اِنيفَرعا الزثَندح 

 رأَيت عبد اللَِّه بن مسعوٍد رمى جمرةَ الْعقَبِة وجعلَ :ِإبراِهيم، عن عبِد الرحمِن بِن يِزيد قَالَ
هذَا مقَام الَِّذي أُنِزلَت علَيِه سورةُ الْبقَرِة، منصور : الْكَعبةَ عن يساِرِه وعرفَةَ عن يِميِنِه وقَالَ

هرغَي قُلْهي لَم غَِريب .  
نا محمد بن ِإسحاق الصغاِني، نا ِإسماِعيلُ بن الْخِليِل، نا عِلي بن مسِهٍر،  حدث2891َ

أَلِّفُوا الْقُرآنَ علَى ما أَلَّفَه : سِمعت الْحجاج بن يوسف يقُولُ علَى الِْمنبِر: أَنا اَألعمش، قَالَ
ِه السلَيِريلُ عانَ قَالَِجبرا آلُ ِعمِفيه ذْكَرةُ الَِّتي يورالسةَ، وقَرا الْبِفيه ذْكَرةُ الَِّتي يورالس ،الم :

أَخبرِني عبد الرحمِن بن يِزيد، أَنه كَانَ مع عبِد اللَِّه : فَأَتيت ِإبراِهيم فَحدثْته، فَسبه، ثُم قَالَ
ب اٍت ِمنيصِع حبا ِبساهما، فَرهضرعتاِدي، فَاسالْو طَنبتِة فَاسقَبةَ الْعرمى جى أَتتوٍد حعسِن م

اٍة فَقُلْتصكُلِّ ح عم ركَباِدي يطِْن الْوِن: بمحِد الربا عا أَبا،: يِقهفَو ا ِمنوا ِبهأْتي اسِإنَّ الن 
  . هو والَِّذي ال ِإلَه غَيره مقَام الَِّذي أُنِزلَت علَيِه سورةُ الْبقَرِة: فَقَالَ
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2892 اِهيمرِإب نع ،ثَهدح شمانُ، أَنَّ اَألعفْيا سلَى، أَنِد اَألعبع نب سونا يثَندح 
ِن يِن بمحِد الربع نع ،ِعيخقَالَالن ِزيد : نا عكَهرِة فَتقَبةَ الْعرمى جوٍد أَتعسم ناب تأَير

ا فَِقيلَ لَهاهما فَرلَهقْبتا اسهزاوى ِإذَا جتِميِنِه، حا، فَقَالَ: يِقهفَو ا ِمنهونمرا ياسِإنَّ أُن : ِمن
ر هرغَي الَِّذي ال ِإلَها وناهِد، هينالْج نفَِر بعو جا أَبثَندِة، حقَرةُ الْبورِه سلَيع ِزلَتا الَِّذي أُناهم
ال : سِمعت الْحجاج بن يوسف يقُولُ: سِمعت اَألعمش يقُولُ: نا الْحميِدي، نا سفْيانُ، قَالَ
ورال سِة وقَرةَ الْبورقُولُوا ست نب نسا الْحثَندح ،ِمثْلَه فَذَكَر ،اِهيمرِإلب ذَِلك تةَ كَذَا، فَذَكَر

اهنعاِدِه ِبمنِش، ِبِإسمِن اَألعٍر، عيمن نا ابفَّانَ، نع .  
، سِمعت : حدثَنا موسى بن سِعيٍد، نا عمر بن حفٍْص، نا أَِبي نا اَألعمش، قَال2893َ
أَلِّفُوا الْقُرآنَ كَما أَلَّفَه ِجبِريلُ علَيِه السالم، السورةُ الَِّتي يذْكَر ِفيها الْبقَرةُ، : الْحجاجيقُولُ

كُنت مع عبِد : الَحدثَِني عبد الرحمِن بن يِزيد، قَ: أَراه قَالَ، ثُم قَالَ: فَذَكَرته ِإلبراِهيم فَقَالَ
ِة فَقُلْترجاِدي ِبِحذَاِء الشطِْن الْوب ا ِمناهمرةَ ورمى الْجوٍد فَأَتعسِن ما : اللَِّه بهونمرا ياسِإنَّ ن

ِذي أُنِزلَت علَيِه سورةُ هذَا والَِّذي ال ِإلَه غَيره مقَام الَّ: ِمن فَوِق الْعقَبِة، فَقَالَ ابن مسعوٍد
  . الْبقَرِة 

 حدثَنا عِلي بن حرٍب، نا أَبو معاِويةَ، عِن اَألعمِش، عن ِإبراِهيم، عن عبِد 2894
الْواِدي ِبسبِع حصياٍت رمى عبد اللَِّه بن مسعوٍد جمرةَ الْعقَبِة ِمن بطِْن : الرحمِن بِن يِزيد قَالَ

اٍة فَِقيلَ لَهصكُلِّ ح عم ركَبوٍد: يعسم ناللَِّه ب دبا، فَقَالَ عِقهفَو ا ِمنهونمرا ياسذَا : ِإنَّ نه
  . والَِّذي ال ِإلَه غَيره مقَام الَِّذي أُنِزلَت علَيِه سورةُ الْبقَرِة

   
 رمى مجرة العقبة يوم النحر عند الضحى، ومل يرم �كِْر الْخبِر الْمبيِن أَنَّ النِبي باب ِذ

غريها، وأنه رماها بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة، وأنه كان يرمى بعد ذلك اجلمرات 
  كلها بعد زوال الشمس، وأن اجلمار وتر، ورميها وتر، 

   يبدأ ا وما بعدها، والعمل عند كل واحد منها وصفة رمي اجلمار أيام مىن، اجلمرة اليت
حدثَِني أَبو :  حدثَنا عمار بن رجاٍء، نا محمد بن بكٍْر، نا ابن جريٍج، قَال2895َ

 النحِر ضحى، وأَما ما  يرِمي يوم�كَانَ النِبي : الزبيِر، أَنه سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه، يقُولُ
بعد ذَِلك فَبعد الزواِل، حدثَنا عبد الصمِد، نا مكِّي، عِن ابِن جريٍج، ِبِمثِْلِه، وبعد زواِل 

هوحاِدِه ننٍج، ِبِإسيرِن جِن ابٍب، عهو نا ابأَن ،سونا يثَندِس، حمالش .  
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نا عبيد اللَِّه بن موسى، نا ابن :  حدثَنا سعدانُ بن يِزيد، وعِلي بن حرٍب، قَاال2896
 ِبيأَنَّ الن ،هوحاِدِه ننٍج، ِبِإسيرج� دِعن ذَِلك دعا باهمرى، وحِر ضحالن موةَ يرمى الْجمر 

ماِل الشوز طِْعما الْمٍد، نيمح نب ثَميا الْهٍر، نجح نب ِليا عن ،ِزيورفٍَر الْمعو جا أَبثَندِس، ح
  . ِعند الزواِل: بن الِْمقْداِم، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، ِبِمثِْلِه

الْحراِني، نا عبد اللَِّه بن محمٍد النفَيِلي، نا حاِتم  حدثَنا عبد الْحِميِد بن محمٍد 2897
دخلْنا علَى جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، فَلَما انتهينا ِإلَيِه : بن ِإسماِعيلَ الْمدِني، نا جعفَر، عن أَِبيِه، قَالَ

هتى انتِم حِن الْقَوأَلَ عِدِه ِإلَى سى ِبيوِن، فَأَهيسِن الْحب ِليع نب دمحا مأَن فَقُلْت ى ِإلَي
رأِْسي، فَنزع ِزري اَألعلَى، ثُم نزع ِزري اَألسفَلَ، ثُم وضع كَفَّه بين يدي وأَنا غُالم يومِئٍذ 

فَسأَلْته وهو أَعمى، وجاَء : وأَهال يا ابن أَِخي، سلْ عما ِشئْت، قَالَمرحبا ِبك، : شاب فَقَالَ
 ملَفَّفًا كُلَّما وضعها علَى منِكبيِه - يعِني ثَوبا -وقْت الصالِة، فَقَام ِفي ساحٍة لَه ملْتِحفًا ِبِه 

ها، وِرداؤه ِإلَى جاِنِبِه علَى الِْمشجِب فَصلَّى ِبنا، فَقُلْت أَخِبرِني رجع طَرفَاها ِإلَيِه ِمن ِصغِر
 مكَثَ ِتسع �ِإنَّ رسولَ اللَِّه : ، فَقَالَ ِبيِدِه، فَعقَد ِتسعا ثُم قَالَ�عن حجِة رسوِل اللَِّه 

 حاج، فَقَِدم الْمِدينةَ بشر �ِفي الْعاِشرِة أَنَّ رسولَ اللَِّه ِسِنني لَم يحج، ثُم أُذِّنَ ِفي الناِس 
 � ويعملُ ِبِمثِْل عمِلِه، فَخرج رسولُ اللَِّه �كَِثري كُلُّهم يلْتِمس أَنْ يأْتم ِبرسوِل اللَِّه 

ولَدت أَسماُء ِبنت عميٍس محمد بن أَِبي بكٍْر، وأَرسلَت وخرجنا معه، حتى أَتينا ذَا الْحلَيفَِة فَ
اغْتِسِلي واستثِْفِري ِبثَوٍب وأَحِرِمي فَصلَّى رسولُ : كَيف أَصنع؟ فَقَالَ: �ِإلَى رسوِل اللَِّه 

واَء حتى استوت ِبِه ناقَته علَى الْبيداِء،  الْقَص� ِفي الْمسِجِد، ثُم رِكب رسولُ اللَِّه �اللَِّه 
حتى أَتى الْجمرةَ الَِّتي ِعند الشجرِة فَرماها ِبسبِع حصياٍت يكَبر : وذَكَر الْحِديثَ، وقَالَ ِفيِه
ن بطِْن الْواِدي ثُم انصرف ِإلَى  الْخذِْف رمى ِم- يعِني حصى -مع كُلِّ حصاٍة ِمنها ِمثْلَ 

  . الْمنحِر
نا :  حدثَنا عثْمانُ بن خرزاذَ، وعبد الْعِزيِز بن حيانَ الْموِصِلي أبو القاسم، قَاال2898

: ِه، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر قَالَقَرأْت علَى معِقِل بِن عبيِد اللَّ: سِعيد بن حفٍْص النفَيِلي، قَالَ
 ِبيا : �قَالَ النثَندح ،رِة ِوتورالْمفَا والص نيب يعالسو ،راِر ِوتالِْجم يمرو ،رِوت ارمِتجاالس

: تو زاد: ِإال أَنه قَالَ بدلَ الِْوتِر: ثْلَهأَبو أُميةَ، نا محمد بن يِزيد، نا معِقلٌ، ِبِإسناِدِه ِم
 رِوت ووالت وت افالطَّوو .  

 حدثَنا محمد بن أَحمد بِن الْمثَنى أَبو جعفٍَر الْموِصِلي، نا عثْمانُ بن عمر، نا 2899
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 كَانَ ِإذَا رمى الْجمرةَ الَِّتي تِلي مسِجد ِمنى يرِميها �لَ اللَِّه يونس، عِن الزهِري، أَنَّ رسو
ِبسبِع حصياٍت يكَبر كُلَّما رمى ِبحصاٍة، ثُم تقَدم أَمامها يِريد مستقِْبلَ الْبيِت، راِفعا يديِه 

اِنيةَ فَيرِميها ِبسبِع حصياٍت يكَبر كُلَّما رمى ِبحصاٍة، ثُم ينصِرف يدعو، ثُم يأِْتي الْجمرةَ الثَّ
ذَات الْيساِر ِمما يِلي الْواِدي فَيِقف مستقِْبلَ الِْقبلَِة، راِفعا يديِه، ثُم يدعو، ثُم يأِْتي الْجمرةَ 

سبِع حصياٍت يكَبر كُلَّما رمى ِبحصاٍة، ثُم ينصِرف وال يِقف ِعندها قَالَ الثَّاِلثَةَ فَيرِميها ِب
ِريهالز : ِبيِن النأَِبيِه، ع نذَا، عثُ ِبهدحِد اللَِّه يبع نب اِلمس تِمعقَالَ�س ، : نكَانَ ابو

لُهفْعي رمع .  
2900ثَندٍس، قَالَ حيأَِبي أُو ناِعيلُ بما ِإسى، نيحي نب دمحا م : نثَِني أَِخي، عدح

سلَيمانَ بِن ِبالٍل، عن يونس بِن يِزيد، عِن ابِن ِشهاٍب، عن ساِلٍم، أَنَّ ابن عمر كَانَ يرِمي 
يكَبر علَى ِإثِْر كُلِّ حصاٍة، ثُم يتقَدم فَيستِهلُّ، فَيقُوم مستقِْبلَ الْجمرةَ الدنيا ِبسبِع حصياٍت 

 ذُ ذَاتأْخفَي ،طَى كَذَِلكسةَ الْورمِمي الْجري ِه، ثُميدي فَعريو وعدا طَِويال، فَيلَِة قَاِئمالِْقب
م قُومِهلُّ فَيتساِل، فَيمةَ الشرمِمي الْجري ِه، ثُميدي فَعريو وعدا طَِويال، فَيلَِة قَاِئمقِْبلَ الِْقبتس

  .  يفْعلُ �هكَذَا رأَيت النِبي : ذَات الْعقَبِة ِمن بطِْن الْواِدي ال يِقف ِعندها ويقُولُ
   

 رمى اجلمرة وانصرف إىل رحله فنحر، والدليل على �النِبي باب ِذكِْر الْخبِر الْمبيِن أَنَّ 
  أنه صلى اهللا عليه وسلم مل يصل يوم النحر صالة العيد 

 حدثَنا أَبو داود السجِزي، نا محمد بن الْعالِء، نا حفْص بن ِغياٍث، عن ِهشاٍم، 2901
 رمى جمرةَ الْعقَبِة يوم النحِر، ثُم � بِن ماِلٍك، أَنَّ رسولَ اللَِّه عِن ابِن ِسِريين، عن أَنِس

حٍح فَذَبا ِبِذبعِزِلِه فَدنِإلَى م عجر .  
2902فَرعا جاِعيلَ، نمِإس نب اِتما حن ،ِليفَيا النٍد، نمحم نِميِد بالْح دبا عثَندح  نع ،

 � يعِني النِبي -رمى : دخلْنا علَى جاِبٍر فَذَكَر حِديثَ الْحج، سِمعت جاِبرا، قَالَ: أَِبيِه قَالَ
-رحِر فَنحنِإلَى الْم فرصان اِدي، ثُمطِْن الْوب ةَ ِمنرمالْج  .  

   
ابِرِف ِم.... بصناِن الْميظِْر ِإتحظهر بيته، ووجوب إتيانه من بابه و ِه ِمنجح ن

  وتعجيله إىل أهله بعد فراغه من حجه 
 حدثَنا أَبو أُميةَ، نا سلَيمانُ بن حرٍب، نا حماد بن زيٍد، عن أَيوب، عن ناِفٍع، 2903
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 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن ابلَ�عٍف قَالَ كَانَ ِإذَا أَقْبرش فٍَد أَولَى فَدفَى عٍة، أَورمع أَو ،جح ِمن  :
 لَهو لْكالْم لَه ،لَه ِريكال ش هدحو ِإال اللَّه ال ِإلَه ،رأَكْب اللَّه ،رأَكْب اللَّه ،رأَكْب اللَّه ،رأَكْب اللَّه

ر، آِيبونَ، تاِئبونَ، عاِبدونَ، ساِجدونَ، ِلربنا حاِمدونَ، الْحمد، وهو علَى كُلِّ شيٍء قَِدي
هدحو ابزاَألح مزهو ،هدبع رصنو ،هدعو قدِللَِّه الَِّذي ص دمالْح .  

)  ح(، عن ناِفٍع حدثَنا محمد بن حيويِه، نا مطَرف، والْقَعنِبي، عن ماِلٍك2904
أَخبرِني عمر بن محمٍد، وماِلك بن أَنٍس، وغَيرهما أَنَّ : وأَخبرنا يونس، نا ابن وهٍب، قَالَ

و حج، أَو  كَانَ ِإذَا قَفَلَ ِمن غَزٍو، أَ�ناِفعا حدثَهم، عن عبِد اللَِّه بِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه 
ال ِإلَه ِإال اللَّه، وحده ال : عمرٍة، يكَبر علَى كُلِّ شرٍف ِمن اَألرِض ثَالثَ تكِْبرياٍت، ثُم يقُولُ

، شِريك لَه، لَه الْملْك، ولَه الْحمد، وهو علَى كُلِّ شيٍء قَِدير، آِيبونَ، تاِئبونَ، عاِبدونَ
 هدحو ابزاَألح مزهو ،هدبع رصنو ،هدعو اللَّه قدونَ، صاِمدا حنبونَ، ِلراِجدس .  

حدثَِني الضحاك بن :  حدثَنا أَحمد بن الْفَرِج الِْحمِصي، نا ابن أَِبي فُديٍك، قَال2905َ
اِفٍع، عن نانَ، عثْمولَ اللَِّه عسأَنّ ر ،رمِن عأَِو �ِن اب ،جِو، أَِو الْحزالْغ كَانَ ِإذَا قَفَلَ ِمن 

ال ِإلَه ِإال اللَّه، وحده ال شِريك لَه، : الْعمرِة يكَبر علَى كُلِّ شرٍف ثَالثَ تكِْبرياٍت، ثُم يقُولُ
 ،دمالْح لَهو ،لْكالْم ونَ، لَهاِبدونَ، عاِئبونَ، تآِيب ،ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وهو ،ِميتيِيي وحي

هدحو ابزاَألح مزهو ،هدبع رصنو ،هدعو اللَّه قدونَ، صاِمدا حنبونَ، ِلراِئحس .  
2906،ِريبالد اِهيمرِإب نب اقحا ِإسثَندِن  حِن اباِفٍع، عن نع ،رمع ناللَِّه ب ديبا عأَن 
ال ِإلَه :  ِإذَا قَفَلَ ِمن سفٍَر فَمر ِبفَدفٍَد أَو نشٍز، كَبر ثَالثًا ثُم قَالَ�كَانَ رسولُ اللَِّه : عمر قَالَ

: ه الْحمد، وهو علَى كُلِّ شيٍء قَِدير ثُم يقُولُِإال اللَّه، وحده ال شِريك لَه، لَه الْملْك، ولَ
 مزهو ،هدبع رصنو ،هدعو اللَّه قدونَ، صاِمدا حنبونَ، ِلراِجدونَ، ساِبدونَ، عاِئبونَ، تآِيب

، نا سفْيانُ بن عيينةَ، عن عبيِد اللَِّه بِن اَألحزاب وحده، حدثَنا الدِقيِقي، نا عمرو بن عوٍن
 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نع ،رمفَى �عٍو فَأَوغَز ٍة أَورمع أَو ،جح كَانَ ِإذَا قَفَلَ ِمن 

  . ثْلَهال ِإلَه ِإال اللَّه فَذَكَر ِم: علَى فَدفٍَد ِمن اَألرِض قَالَ
:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، نا أَبو داود، نا شعبةُ، عن أَِبي ِإسحاق، عِن الْبراِء قَال2907َ

لَيس {: كَانِت اَألنصار ِإذَا قَِدموا ِمن سفٍَر لَم يدخِل الرجلُ ِمن ِقبِل باِبِه، فَنزلَت هِذِه اآليةُ
سورة البقرة [}ر ِبأَنْ تأْتوا الْبيوت ِمن ظُهوِرها ولَِكن الِْبر مِن اتقَى وأْتوا الْبيوت ِمن أَبواِبهاالِْب
  ]. 189آية 
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وا كَانِت اَألنصار ِإذَا حج:  حدثَنا أَبو أُميةَ، نا أَبو الْوِليِد، نا شعبةُ، ِبِإسناِدِه2908
 اِبِه فَِقيلَ لَهب لَ ِمنخاِر فَدصاَألن لٌ ِمنجاَء را فَجوِرهظُه ِإال ِمن وتيلُوا الْبخدي وا لَمعجفَر

  . ، ثُم ذَكَر ِمثْلَه}لَيس الِْبر ِبأَنْ تأْتوا الْبيوت ِمن ظُهوِرها{: ِفي ذَِلك فَنزلَِت اآليةُ
2909أَخ  ناِلٍح، عأَِبي ص نع ،يمس نع ،ثَهداِلكاحٍب، أَنَّ مهو نا ابن ،سونا ينرب

السفَر ِقطْعةٌ ِمن الْعذَاِب، يمنع أَحدكُم نومه وطَعامه : �قَالَ رسولُ اللَِّه : أَِبي هريرةَ قَالَ
دى أَحفَِإذَا قَض هابرشِلِهوِإلَى أَه وعجِل الرجعِهِه فَلْيجو ِمن هتمهن كُم .  

2910فطَرمو ،قَِريبٍد الْعمحم نو برما عن ،اِنيفَرعالز ِليو عا أَبثَندا )  ح( حثَندحو
فطَرا من ،ِدييمالْح اقرو ،ِريسِإد نب دمحكٍْر، : ، قَاالملَى أَِبي بوىموسم نع ،اِلكا من
السفَر ِقطْعةٌ ِمن الْعذَاِب، : �قَالَ رسولُ اللَِّه : عن أَِبي صاِلٍح السماِن، عن أَِبي هريرةَ قَالَ

هتمهن كُمدى أَحفَِإذَا قَض ،هابرشو هامطَع كُمدأَح عنمِلِه يِإلَى أَه ِجعرفَِرِه فَلْيس ِمن  .  
   

 ِبياِء النعِذكِْر د ابا ومدها �باِعهصا وِلهأَهِة وِدينِللْم   
 حدثَنا الصغاِني، نا عفَّانُ بن مسِلٍم، نا وهيب، نا عمرو بن يحيى، عن عباِد بِن 2911
نِميٍم، عوِل اللَِّه تسر نٍد، عيِن زِد اللَِّه ببقَالَ� ع ها، :  أَنا لَهعدكَّةَ وم مرح اِهيمرِإنَّ ِإب

وحرمت الْمِدينةَ كَما حرم ِإبراِهيم مكَّةَ، ودعوت لَها ِفي مدها وصاِعها ِبِمثِْل ما دعا 
ِلم اِهيمركَّةَِإب .  
حدثَِني سلَيمانُ بن ِبالٍل، :  حدثَنا أَبو أُميةَ، نا خاِلد بن مخلٍَد الْقَطَواِني، قَال2912َ

قَالَ : حدثَِني عمرو بن يحيى الْماِزِني، عن عباِد بِن تِميٍم، عن عبِد اللَِّه بِن زيٍد قَالَ: قَالَ
ولُ اللَِّه رس� : اِهيمرِإب مرا حةَ كَمِدينالْم تمري حِإنا، وِلها َألهعدكَّةَ وم مرح اِهيمرِإنَّ ِإب

  . مكَّةَ، وِإني دعوت ِفي صاِعها ومدها ِمثْلَ ما دعا ِإبراِهيم َألهِل مكَّةَ
  

ي مسرةَ، نا الْقَعنِبي، نا عبد الْعِزيِز بن محمٍد، عن عمِرو بِن  حدثَنا ابن أَِب2913
ِإنَّ ِإبراِهيم حرم :  أَنه قَالَ�يحيى، عن عباِد بِن تِميٍم، عن عبِد اللَِّه بِن زيٍد، عن رسوِل اللَِّه 

ني حرمت الْمِدينةَ كَما حرم ِإبراِهيم مكَّةَ، وِإني أُحرم ما بين البتيها، مكَّةَ ودعا َألهِلها، وِإ
  . يعِني الْمِدينةَ
2914 نِن أَِبي كَِثٍري، عى بيحي نانُ، عبيا شى، نوسم ناللَِّه ب ديبا عةَ، نيو أُما أَبثَندح 
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اللَّهم باِرك لَنا :  قَالَ� سِعيد مولَى الْمهِدي، أَنَّ أَبا سِعيٍد الْخدِري حدثَه أَنَّ رسولَ اللَِّه أَِبي
  . ِفي مدنا، وباِرك لَنا ِفي صاِعنا، واجعلْ مع الْبركَِة بركَتيِن

وحدثَنا )  ح(علَى، نا ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكًا أَخبره أَخبرنا يونس بن عبِد اَأل2915
نا الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن ِإسحاق بِن عبِد اللَِّه بِن أَِبي : الترِمِذي، وأَبو داود السجِزي، قَاال

اللَّهم باِرك لَهم ِفي ِمكْياِلِهم، وباِرك لَهم :  قَالَ� طَلْحةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، أَنّ رسولَ اللَِّه
  . ِفي صاِعِهم ومدِهم، يعِني الْمِدينةَ

حدثَِني سالمةُ، عن عِقيٍل، عِن ابِن ِشهاٍب :  حدثَنا محمد بن عِزيٍز اَأليِلي، قَال2916َ
اللَّهم اجعلْ ِبالْمِدينِة ِضعفَي ما ِبمكَّةَ ِمن :  قَالَ�أَنس بن ماِلٍك، أَنّ النِبي ، أَخبرِني :قَالَ

  . الْبركَِة 
نا أَحمد بن شِبيٍب، :  حدثَنا أَبو الْحسِن الْميموِني، وأَبو يوسف الْفَاِرِسي، قَاال2917

وني نا أَِبي عقَالَن ولَ اللَِّه : سسر ِمعس هاِلٍك، أَنم نب سثَِني أَنداٍب، حِشه نقَالَ ابو� 
  . اللَّهم اجعلْ ِفيها ِضعفَي ما ِبمكَّةَ ِمن الْبركَِة، حدثَنا يونس، عن ِإبراِهيم، ِبِإسناِدِه: يقُولُ
   

  لْمبيِن أَنَّ الْمِدينةَ حرام آِمن باب ِذكِْر الْخبِر ا
)  ح(نا عفَّانُ، نا عبد الْواِحِد:  حدثَنا عِلي بن سهٍل الرمِلي، والصاغَاِني، قَاال2918

ن ،ِبيجاِب الْحهِد الْوبع ناللَِّه ب دبا عاِعيلُ الْقَاِضي، نما ِإسثَندحانُ وملَيا ساِحِد، نالْو دبا ع
اِنيبيح(الش  (اٍدِزي ناِحِد بالْو دبا عو كَاِمٍل، نانَ، ِنا أَبِسن نب ِزيدا يثَندحو)ا )  حثَندحو

ِني، نا ِبشر بن عمٍرو، عن سهِل ِإبراِهيم بن خرزاذَ، نا عبد الْواِحِد بن ِزياٍد، نا سلَيمانُ الشيبا
  . ِإنها حرام آِمن:  وأَهوى ِبيِدِه ِإلَى الْمِدينِة�سِمعت النِبي : بِن حنيٍف قَالَ
2919وا الْعونَ، أَناره نب ِزيدا ين ،اِسِطيِلِك الْوِد الْمبع نب دمحا مثَندحو  وا أَبن ،ام

 وسِئلَ �قَالَ رسولُ اللَِّه : ِإسحاق الشيباِني، عن ِبشِر بِن عمٍرو، عن سهِل بِن حنيٍف قَالَ
  . حرام آِمنا: حراما آِمنا، ورواه ِعيسى بن أَحمد، عن يِزيد، فَقَالَ: عِن الْمِدينِة فَقَالَ
حدثَنا يِزيد بن ِسناِن نا الْحسن بن عمر، نا جِرير بن عبِد الْحِميِد، عن أَِبي  2920

سِمعت رسولَ اللَِّه : سأَلْت سهلَ بن حنيٍف قُلْت: عمٍرو الشيباِني، عن ِبشِر بِن عمٍرو، قَالَ
�ِة شِدينقُولُ ِفي الْمئًا، قَالَ يقُولُ: يي هتِمعس :مرا حهِإن ،آِمن مرا حهِإن .  

 حدثَنا يونس بن حِبيٍب، نا أَبو داود، نا ِهشام الدستواِئي، عن يحيى بِن أَِبي 2921
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أَِبيِه، أَن نةَ، عادِن أَِبي قَتِد اللَِّه ببع نكَِثٍري، ع ِبيالن عم طَلَقان ه� مرِة، فَأَحِبييدالْح امع 
 ِبيالن تيٍش، فَأَتحو ارِحم تبفَأَص ،ِرمأُح لَماِبي وحأَص�ٍش :  فَقُلْتحو ارِحم تبي أَصِإن

 ِبيفَاِضلَةٌ، فَقَالَ الن هِمن ِقيبِم�وِللْقَو  :هونَكُلُوا وِرمحم م .  
 حدثَنا أَبو حاِتٍم الراِزي، نا يحيى بن صاِلٍح، نا معاِويةُ بن سالٍم، عن يحيى بِن 2922
 � اللَِّه أَخبرِني عبد اللَِّه بن أَِبي قَتادةَ، أَنَّ أَباه أَخبره، أَنه غَزا مع رسوِل: أَِبي كَِثٍري قَالَ

فَاصطَدت ِحمار وحٍش، فَأَطْعمت أَصحاِبي : فَأَِهلُّوا ِبعمرٍة غَيِري، قَالَ: غَزوةَ الْحديِبيِة، قَالَ
 ِبيالن تيأَت ونَ، ثُمِرمحم مهِمِه فَاِضلَةً، فَقَالَ�ولَح ا ِمنندأَنَّ ِعن هأْتبفَأَن  : كُلُوه مهو

  . محِرمونَ 
 حدثَنا أَبو أُميةَ، نا عبيد اللَِّه بن موسى، نا شيبانُ، عن يحيى، عن عبِد اللَِّه بِن 2923

نه فَاِضلَةٌ، يا رسولَ اللَِّه، ِإني أَصبت ِحمارا وحِشيا وِعنِدي ِم: قُلْت: أَِبي قَتادةَ، عن أَِبيِه قَالَ
  . كُلُوا وهم محِرمونَ: فَقَالَ ِللْقَوِم
 حدثَنا أَبو داود الْحراِني، نا محمد بن خاِلِد بِن عثْمةَ، أَنا محمد بن جعفٍَر 2924

كُنت :  اللَِّه بِن أَِبي قَتادةَ، عن أَِبيِه قَالَحدثَِني أَبو حاِزٍم، عن عبِد: يعِني ابن أَِبي كَِثٍري، قَالَ
 � ِفي منِزٍل لَنا ِبطَِريِق مكَّةَ ورسولُ اللَِّه �يوما جاِلسا مع رهٍط ِمن أَصحاِب رسوِل اللَِّه 

رصِرٍم، فَأَبحم را غَيأَنونَ، وِرمحم مالْقَوا، وناماِزلٌ أَمولٌ نغشا مأَنا وِشيحا وارِحم مالْقَو 
 تقُم ثُم ،تجرِس فَأَسِإلَى الْفَر تفَقُم هترصأَب وا أَنْ لَوبفَأَح ،هِصرأُب ِلي لَمعن ِصفأَخ

ال واللَِّه ال : طَ، فَقَالُواناِولُوِني الرمح والسو: ونِسيت الرمح والسوطَ، فَقُلْت َألصحاِبي
نِعينك علَيِه ِبشيٍء، فَغِضبت فَنزلَت فَأَخذْتهما، ثُم رِكبت فَشددت علَيِه فَقَتلْته، ثُم ِجئْت ِبِه 

ا ِفيمكُّوش مهِإن ثُم ،هأْكُلُونِه يلَيقَفُوا عفَو ،اتم قَدو هرأَج دضالْع أْتبخا ونحوا فَرعنا ص
نعم، فَناولْته الْعضد : معك ِمنه شيٌء؟ فَقُلْت:  فَسأَلْناه فَقَالَ�مِعي، فَأَدركَنا رسولَ اللَِّه 

ا ين ،وِريالد اسبا عثَندا، حقَهرعى تتح ِرمحم وها وفَأَكَلَه نع ،حا فُلَيٍد، نمحم نب سون
  . أَِبي حاِزٍم، ِبنحِوِه
 حدثَنا أَبو أُميةَ سلَيمانُ بن حرٍب، نا شعبةُ، عن عثْمانَ بِن عبِد اللَِّه بِن موهٍب، 2925

انَ يِسري مع قَوٍم وهم محِرمونَ ولَيس هو ِبمحِرٍم، عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي قَتادةَ، عن أَِبيِه، أَنه كَ
 ِبيأَلُوا النِمِه، فَسلَح فَأَكَلُوا ِمن ،هعراٍر فَصلَى ِحمع هسفَر كَضفَقَالَ�فَر ذَِلك نع  : مترأَش

   .فَكُلُوا: ال، قَالَ: أَو ِصدتم أَو قَتلْتم؟، قَالُوا
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2926 ،رماللَّفْظُ َألِبي عِليِد، وو الْوأَبو ،ِضيوالْح رمو عا أَبن ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَندح 
 أَخبرِني عثْمانُ بن عبِد اللَِّه بِن موهٍب، عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي قَتادةَ، عن: نا شعبةُ، قَالَ: قَاال

 كُني لَما وارِحم عرا فَصسفَر وهأَب ِكبونَ ِإذْ رِرمحم مهونَ وِسريي ما همنيب مهأَِبيِه، ِإن
 ِبيِوا النِمِه، فَأَتلَح ا، فَأَكَلُوا ِمنِرمحفَقَالَ�م ،لَه وا ذَِلكفَذَكَر  : أَو ملْتقَت أَو مترأَش

ت؟، قَالُواِصدكُلُوا: ال، قَالَ: م .  
 حدثَنا أَبو الْمثَنى، نا مسدد، نا أَبو اَألحوِص، نا عبد الْعِزيِز بن رفَيٍع، عن عبِد 2927

كَانَ ِحال، فَأَبو ِرِمنيحفٍَر مةَ كَانَ ِفي نادا قَتةَ، أَنَّ أَبادِن أَِبي قَتاللَِّه ب ا فَلَمارِحم مالْقَو رص
يؤِذنوه حتى أَبصره أَبو قَتادةَ فَاختلَس ِمن بعِضِهم سوطًا، ثُم قَعد علَى ظَهِر فَرٍس فَحملَ 

خبروه ِبالَِّذي صنع  فَأَ�علَى الِْحماِر فَصرعه، ثُم أَتاهم فَأَكَلُوا وحملُوا، فَلَقَوا رسولَ اللَِّه 
  . فَكُلُوا: ال، قَالَ: أَشار ِإنسانٌ ِمنكُم ِبشيٍء أَو أَمرتم ِبشيٍء؟ قَالُوا: أَبو قَتادةَ، فَقَالَ
2928اِهيمرِإب نب ِلمسا من ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَندالْقَاِض)  ح( ح فوسا يثَندحا وي، ن

نا أَبو عوانةَ، عن عثْمانَ بِن عبِد اللَِّه بِن موهٍب، عن عبِد اللَِّه بِن : محمد بن أَِبي بكٍْر، قَاال
  حاجا وخرجنا معه، فَصرف طَاِئفَةً ِمنهم�خرج رسولُ اللَِّه : أَِبي قَتادةَ، عن أَِبيِه قَالَ

مةَ فَقَالَ لَهادو قَتأَب ِفيِهما : وِر، فَلَمحاِحلَ الْبذُوا سِني فَأَخلْقَوى تتِر ححاِحلَ الْبذُوا سخ
فَرأَينا حمر وحٍش :  أَحرموا كُلُّهم ِإال أَبا قَتادةَ لَم يحِرم، قَالَ�انصرفُوا نحو رسوِل اللَِّه 

نأْكُلُ ِمن لَحِم صيٍد : حملَ علَيها أَبو قَتادةَ فَعقَر ِمنها أَتانا، فَنزلُوا فَأَكَلُوا ِمن لَحِمها، فَقَالُوافَ
 ِبيِوا النا فَأَتِمهلَح ِمن ِقيا بلُوا ممونَ، فَحِرمحم نحنا :  فَقَالَ�وولَ اللَِّه، ِإنسا را يكُن

أَحرمنا وقَد كَانَ أَبو قَتادةَ لَم يحِرم، فَرأَينا حمرا فَحملَ علَيها أَبو قَتادةَ، فَعقَر ِمنها أَتانا 
لَيها أَو أَشار هلْ ِمنكُم ِمن أَحٍد أَمره أَنْ يحِملَ ع: فَأَكَلْنا ِمن لَحِمها وحملْنا ما بِقي، فَقَالَ

  . كُلُوا ما بِقي ِمن لَحِمها، واللَّفْظُ ِلسلَيمانَ : �ال، قَالَ لَهم رسولُ اللَِّه : ِإلَيها؟ قَالُوا
2929سكَي نب اِلحا صانُ، نفْيا سن ،ِديِنيالْم نب ِليا عن ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَندانَ،  ح

 ِبالْقَاحِة وِمنا الْمحِرم وِمنا غَير �كُنا مع رسوِل اللَِّه : عن أَِبي محمٍد، عن أَِبي قَتادةَ قَالَ
ذْتأَخِسي وفَر تِكبٍش، فَرحو ارفَِإذَا ِحم تظَرئًا فَنينَ شاَءورتاِبي يحأَص تأَيِرِم، فَرحالْم 

طُ، فَقُلْتوي السقَطَ ِمنطَ فَسوالس ذْتأَخو حماِولُوِني، فَقَالُوا: الرِه : نلَيع كِعينن سلَي
فَأَت ،هتقَرٍة فَعاِء أَكَمرو ِمن ارالِْحم تيأَت ثُم ،هذْتٍء فَأَخيِبش هلْتاونونَ، فَتِرمحا مٍء، ِإنيِبش تي

مهضعاِبي، فَقَالَ بحِبِه أَص :مهضعقَالَ بو ،كُلُوه : ِبيالن تيفَأَت ،أْكُلُوها �ال تنامأَم وهو 
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اذْهبوا ِإلَى صاِلِح بِن : فَقَالَ لَنا عمرو بن ِديناٍر: كُلُوه هو حاللٌ، قَالَ سفْيانُ: فَسأَلْته فَقَالَ
  . يسانَ فَاسأَلُوه عن هذَا الْحِديِث وعن غَيِرِه، وقَِدم علَيناكَ

   
باب ِذكِْر الْخبِر الدالِّ علَى كَراِهيِة أَكِْل لَحِم الصيِد ِلمن ِصيد من أجله واخلرب املعارض 

  له املبيح للمحرم أكله 
2930 ،وِريالد اسبا عثَندقَاال ح ،اِنيرالْح داوو دأَبو : ،اززاِعيلَ الْخمِإس نونُ بارا هن

 عا منجرأَِبيِه، خ نةَ، عادى قَتِن أَبِد اللَِّه ببع نِن أَِبي كَِثٍري، عى بيحي نِك، عاربالْم نب ِليا عن
 فَأَحرم أَصحاِبي ولَم أُحِرم، فَبصر أَصحاِبي ِبِحماِر وحٍش فَجعلَ  عام الْحديِبيِة�رسوِل اللَِّه 

 مهتنعتفَاس ،هتفَأَثْب هتنفَطَع سِه الْفَرلَيع لْتمفَح هتأَيفَر تظَرٍض، فَنعِإلَى ب مهضعب كحضي
 وخِشينا أَنْ يقْطَعنا الْعدو، فَلَِقيت رجال �نا ِمنه، فَلَِحقْت رسولَ اللَِّه فَأَبوا أَنْ يِعينوِني، فَأَكَلْ

ِل، فَقُلْتِف اللَّيوِني ِغفَاٍر ِفي جب ولَ اللَِّه : ِمنسر كْترت نقَاِئلٌ : ؟ قَالَ�أَي وهو ِهنعِبت
يا رسولَ اللَِّه، ِإنَّ أَصحابك أَرسلُوِني يقِْرُءونَ علَيك :  فَقُلْت� السقْيا، فَلَِحقْت رسولَ اللَِّه

السالم ورحمةَ اللَِّه، وِإنهم قَد خشوا أَنْ يقْطَعهم الْعدو دونك فَانتِظرهم فَفَعلَ، قَالَ أَبو 
كُلُوه وهم : ، ِإنا اصطَدنا ِحمار وحٍش وِعندنا ِمنه، فَقَالَيا رسولَ اللَِّه: فَقُلْت: قَتادةَ

داواللَّفْظُ َألِبي دونَ، وِرمحم .  
 حدثَنا أَبو حاِتٍم، نا يحيى بن صاِلٍح، عن معاِويةَ بِن سالٍم، عن يحيى بِن أَِبي 2931
 غَزوةَ �ي عبد اللَِّه بن أَِبي قَتادةَ، أَنَّ أَباه أَخبره، أَنه غَزا مع رسوِل اللَِّه أَخبرِن: كَِثٍري قَالَ

فَاصطَدت ِحمار وحٍش، فَأَطْعمت أَصحاِبي وهم : فَأَهلُّوا ِبعمرٍة غَيِري، فَقَالَ: الْحديِبيِة قَالَ
  . كُلُوه وهم محِرمونَ:  فَأَنبأْته أَنَّ ِعندنا ِمن لَحِمِه، فَقَالَ�تيت رسولَ اللَِّه محِرمونَ، ثُم أَ
وحدثَنا يونس بن )  ح( حدثَنا الصغاِني، نا شبابةُ بن سواٍر، وابن أَِبي ِذئٍْب2932

نا ابن ،داوو دا أَبِبيٍب، نةَ، حادِن أَِبي قَتِد اللَِّه ببع نانَ، عسِن كَياِلِح بص نا، عمِذئٍْب ِكاله 
 ِبيةَ، أَنّ النادأَِبي قَت نٍش، قَالَ �عحو ارأَى ِحمانَ، فَردو قَةَ أَولَ غَيٍة ِقبِفي طَِليع ثَهعب 

هابحِح: أَص وهونَ، وِرمحم مهولَ اللَِّه وسلَِحقُوا ر ا، ثُمِشيحا وارِحم ادفَقَالَ�لٌّ، فَص  :
كُلُوا وأَطِْعموِني، رواه عبد الرزاِق، عن معمٍر، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي 

  . قَتادةَ
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  ِم قَتلَ الِْحدأَِة والْغراِب والْفَأْرِة والْكَلِْب الْعقُوِر والْحيِة باب بياِن اِإلباحِة ِللْمحِر
أَخبرِني ماِلك، وعبيد اللَِّه بن عمر وغَير :  أَخبرنا يونس، أَنا ابن وهٍب، قَال2933َ

خمس ِمن الدواب :  قَالَ� بِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه واِحٍد أَنَّ ناِفعا حدثَهم، عن عبِد اللَِّه
احنج ِلِهنِرِم ِفي قَتحلَى الْمع سلَي : ،قُورالْع الْكَلْبو ،بقْرالْعةُ، والْفَأْرأَةُ، والِْحدو ،ابرالْغ

رأَِبي م نا ابِة، نِغريالْم نالنُ با عثَندأَنّ ح ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نع ،اِلكمثُ، وا اللَّيأَن ،مي
 ِبيٍب قَالَ�النهو نا ابنربأَخ ،سونا يثَندح ،ِن :  قَالَ ِمثْلَهِد اللَِّه ببع نع ،اِلكِني مربأَخ

  . لَه ، ِمثْ�ِديناٍر، عِن ابِن عمر، عن رسوِل اللَِّه 
نا عبيد اللَِّه بن موسى، أَنا ابن جريٍج، :  حدثَنا عمار بن رجاٍء، وأَبو أُميةَ، قَاال2934

الْفَأْرةُ، والْكَلْب : خمس يقْتلُهن الْمحِرم: �قَالَ رسولُ اللَِّه : عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر قَالَ
الْعبقْرالْعو ،ابرالْغأَةُ، والِْحدو ،قُور .  

حدثَنا حسين بن محمٍد، نا جِرير بن حاِزٍم، :  حدثَنا الصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَاال2935
ِبيى النادا ناِبيرأَنَّ أَع ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نع ،وبأَي نفَقَالَ� ع  : ِمن ِرمحلُ الْمقْتا يم

الْغراب، والِْحدأَةَ، والْفَأْرةَ، والْكَلْب الْعقُور، والْعقْرب، قُلْنا : �الدواب؟ فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
  . ال يختلَف ِفيِهن: فَالْحيات؟ قَالَ: ِلناِفٍع

2936نى بوسا مثَندِد  حيبع ناٍض، عِعي نب سا أَنن ،ِبينا الْقَعن ،وِسيسِعيٍد الطَّرس 
 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نع ،رمِن علَى :  قَالَ�اللَِّه بع احنال ج ابوالد ِمن سمخ

ِرمحم وهو نلَهقَت الْ: ِمنو ،ابرالْغ نا ابثَندح ،قُورالْع الْكَلْبةُ، والْفَأْرو ،بقْرالْعأَةُ، وِحد
 دما أَحثَندِد اللَِّه، بإسناده حنوه، حيبعى، ويحي نع ،ميشا هاِح، نبالص نب دمحا مانَ، ناببش

نب دمحا من ،قِْدِسيوٍد الْمعسم نِن بابِد اللَِّه، ويبعِعيٍد، وِن سى بيحي نع ،ميشا هى، نِعيس 
 ِبيِن النع ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نٍن، عوع�هوحن ، .  

2937حيٍن، ووِن عِن ابع ،ميشا هٍن، نوع نو برما عن ،اِزياِتٍم الرو حا أَبثَندِن  حى بي
 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نِد اللَِّه، عيبعِعيٍد، وِئلَ�س؟ فَقَالَ:  سِرمحلُ الْمقْتا يلُ : مقْتي

: ابن عوٍن والِْحدأَةَ، والْكَلْب الْعقُور، والْعقْرب، والْغراب، قَالَ - يعِني الْفَأْرةَ -الْفُويِسقَةَ 
  . ومن يشك ِفي اَألفْعى: واَألفْعى؟ قَالَ: قُلْت ِلناِفٍع
حدثَنا يِزيد بن هارونَ، نا :  حدثَنا محمد بن عبِد الْمِلِك الْواِسِطي، وعمار، قَاال2938

خمس ال جناح ِفي :  قَالَ� ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه يحيى بن سِعيٍد، أَنَّ ناِفعا أَخبره، عِن
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نهقُِتلَ ِمن نِل مقَت : ،ِقيِقيا الدثَندح ،بقْرالْعو ،قُورالْع الْكَلْبأَةُ، والِْحدو ،ابرالْغةُ، والْفَأْر
ِإس نب دمحا مونَ، أَناره نب ِزيدا يناقا )  ح(حن ،ِقيشمالد اززالْخ ِنيزالْم دما أَحثَندحو

أَحمد بن خاِلٍد يعِني الْوهِبي، نا محمد بن ِإسحاق، عن ناِفٍع، وعبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه، عِن 
خمس ال جناح ِفي قَتِل من قُِتلَ ِمنهن ِفي :  يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : ابِن عمر قَالَ

 ِإال ابن جريٍج ِفي ِروايِة محمِد �سِمعت النِبي : وذَكَر الْحِديثَ لَم يقُلْ أَحد ِمنهم.. الْحرِم
  . بن ِإسحاقبِن بكٍْر عنه، وقَد تابع ابن جريٍج علَى ذَِلك ا

 حدثَنا الصغاِني، نا أَحمد بن يونس، نا زهير، أَنا زيد بن جبيٍر، أَنَّ رجال سأَلَ 2939
رمع ن؟ فَقَالَ: ابابوالد ِمن ِرمحلُ الْمقْتا يوِل اللَِّه : مسِة روى ِنسدِني ِإحتربأَخ�أَن  رأَم ه

بقْرالْعو ،قُورالْع الْكَلْبأَةُ، والِْحدو ،بقْرالْعةُ، ولَ الْفَأْرقْتأَنْ ت أُِمر أَو .  
 حدثَنا شعيب بن عمٍرو الدمشِقي، وأَحمد بن الْحسِن بِن الْقَاِسِم أَبو الْقَاِسِم 2940

حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عِن الزهِري، عن ساِلٍم، عن أَِبيِه، : نفِْسِه، قَاالالْمعروف ِبرسوِل 
 ِبيلُغُ ِبِه النبِم:  قَالَ�يرالْحِفي الِْحلِّ و نلَهقَت نلَى مع احنال ج سمأَةُ، : خالِْحدو ،ابرالْغ

الْكَلْبةُ، والْفَأْرانُ، قَالَوفْيا سن ،ِدييما الْحى، نوسم نب را ِبشثَندح ،قُورثَِني :  الْعدح
  . ، فَذَكَر ِمثْلَه�أَخبرِني ساِلم، عن أَِبيِه، أَنّ النِبي : الزهِري، قَالَ
وحدثَنا أَبو )  ح(أَخبرِني ابن وهٍب:  حدثَنا الصغاِني، نا أَصبغُ بن الْفَرِج، قَال2941َ

أَخبرِني ساِلم بن عبِد اللَِّه بِن : أَخبرِني يونس، عِن ابِن ِشهاٍب قَالَ: عبيِد اللَِّه، نا عمي، قَالَ
: ب ال حرج علَى من قَتلَهنخمس ِمن الدوا: �قَالَ رسولُ اللَِّه : قَالَت حفْصةُ: عمر قَالَ

الْعقْرب، والْغراب، والِْحدأَةُ، والْفَأْرةُ، والْكَلْب الْعقُور، حدثَنا حنبلُ بن ِإسحاق بِن حنبٍل، 
ِن الزع ،سونا ينربٍب، أَخهو ناللَِّه ب دبا عاٍش، نِخد نب اِلدا خقَالَن ِريأَنَّ : ه ،اِلمثَِني سدح

خمس ِمن الدواب كُلُّهن فَاِسق ال حرج علَى من : �قَالَت حفْصةُ قَالَ النِبي : ابن عمر قَالَ
نا ِإبراِهيم بن الْمنِذِر، نا ابن : االقَتلَهن فَذَكَر ِمثْلَه، حدثَنا الصاِئغُ ِبمكَّةَ، ومحمد بن رجاٍء، قَ

ال جناح علَى من قَتلَهن ِفي اِإلحراِم واللَّفْظُ : وهٍب، عن يونس، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، ِإالأَنه قَالَ
  . ِللصاِئِغ

الْغراب، : يقْتلْن ِفي الِْحلِّ والْحرِمخمس : �عن حفْصةَ، عِن النِبي :  وقَالَ ابن رجاٍء
  والْفَأْرةُ، والْعقْرب، والْكَلْب الْعقُور، والْحديا 

 حدثَنا يونس بن حِبيٍب، نا أَبو داود، عن شعبةَ، عن قَتادةَ، عن سِعيِد بِن 2943
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الْفَأْرةُ، : خمس فَواِسق يقْتلْن ِفي الِْحلِّ والْحرِم:  قَالَ�نّ النِبي الْمسيِب، عن عاِئشةَ، أَ
قَعاَألب ابرالْغو ،قُورالْع الْكَلْبأَةُ، والِْحدو ،بقْرالْعو .  

حدثَِني :  ابن وهٍب، قَالَحدثَِني:  حدثَنا أَبو عِلي السمرقَنِدي، نا الِْحزاِمي، قَال2944َ
وحدثَنا أَبو الْحسِن أَحمد بن محمِد بِن الْفَأْفَاُء الْعالف، نا أَحمد بن ِعيسى، نا )  ح(مخرمةُ

 بن بكَيٍر، عن حدثَِني مخرمةُ: وحدثَنا ابن أَِخي ابِن وهٍب، عن عمِه قَالَ)  ح(ابن وهٍب
سِمعت عاِئشةَ : سِمعت الْقَاِسم بن محمٍد يقُولُ: أَِبيِه، سِمعت عبيد اللَِّه بن الْمقِْسِم يقُولُ

 الِْحدأَةُ، :أَربع كُلُّهن فَاِسق، يقْتلْن ِفي الِْحلِّ والْحرِم:  يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : تقُولُ
  . تقْتلُ: أَفَرأَيت الْحيةَ؟ قَالَ: والْغراب، والْفَأْرةُ، والْكَلْب الْعقُور، فَقُلْت ِللْقَاِسِم

حدثَِني أَبانُ :  حدثَنا أَبو حميٍد الِْمصيِصي، نا حجاج، حدثَنا ابن جريٍج، قَال2945َ
خمس ِمن : �ٍح، عِن ابِن ِشهاٍب، أَنَّ عروةَ أَخبره، أَنَّ عاِئشةَ قَالَت لَه قَالَ النِبي بن صاِل

الْكَلْب الْعقُور، والْغراب، والِْحدأَةُ، والْعقْرب، : الدواب كُلُّهن فَاِسق، يقْتلْن ِفي الْحرِم
  . والْفَأْرةُ

أَخبرِني يونس، عِن ابِن :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، أَنا ابن وهٍب، قَال2946َ
 ِبيِج النوةَ زاِئشع نِر، عيبِن الزةَ بورع ناٍب، عِشه�ولُ اللَِّه :  قَالَتسقَالَ ر� : سمخ

ت ،ا فَاِسقكُلُّه ابوالد ِمِمنرلُ ِفي الْحةُ: قْتالْفَأْرو ،قُورالْع الْكَلْبأَةُ، والِْحدو ،ابرالْغ .  
2947 ،ِريهِن الزع ،رمعٍع، قَالَ ميرز نب ِزيدا ين ،اِرما عن ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَندح 

ةَ قَالَتاِئشع نةَ، عورع نع :ولُ اللَِّه قَالَ رِم: �سرِفي الْح لْنقْتي اِسقفَو سمخ : ،بقْرالْع
 ،ِريهِن الزٍر، عمعم ناِق، عزالر دبع اهورو ،ابرالْغو ،قُورالْع الْكَلْبأَةُ، والِْحدةُ، والْفَأْرو

ةَ، ِمثْلَهاِئشع نع .  
2948ما اَألحثَندةَ قَالَ حورِن عاِم بِهش نع ،اِرِبيحا الْمن ،ِسي : نع ذْكُري هتِمعس

 ِبيِن النةَ، عاِئشع نِم والِْحلِّ:  قَالَ�أَِبيِه، عرِفي الْح لْنقْتي اِسقفَو ِست : ،بقْرالْعةُ، ويالْح
الْكَلْبو ،ابرالْغأَةُ، والِْحدِفيِهو اِرِبيحالْم ادز ،قُورةُ:  الْعيالْح .  

2949ةَ قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نةُ، عورع نب اما ِهشٍر، نيمن نا ابِر، نهو اَألزا أَبثَندح  :
  . دأَةَ، والْكَلْب الْعقُور، والْعقْربِليقْتلَ الْمحِرم الْفَأْرةَ، والْغراب، والِْح: �قَالَ رسولُ اللَِّه 
2950 نأَِبيِه، ع نةَ، عورِن عاِم بِهش نةَ، عامو أُسا أَبثَندفَّانَ، حع نب نسا الْحثَندح 

 ِبيِن النةَ، عاِئشالْفَ:  قَالَ�عو ،ابرالْغو ،بقْرالْع ِرمحلُ الْمقْتي الْكَلْبأَةَ، والِْحدةَ، وأْر
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قُورالْع .  
   

  باب بياِن اِإلباحِة ِللْمحِرِم ِفي الِْحجامِة علَى وسِط رأِْسِه 
2951 نِن ِبالٍل، عانَ بملَيس نع ،اِعيزةَ الْخامو أُسا أَبِد، نينالْج نانُ بدما حثَندح 

ةَ يلْقَمع ِبيةَ، أَنَّ الننيحِن بِد اللَِّه ببع نِج، عرِن اَألعةَ، علْقَمأَِبي ع نِني ابِي �عِبلَح مجتاح 
 ِرمحم وهأِْسِه وِط رسلَى وكَّةَ عٍل ِفي طَِريِق ممج .  

 روح، نا زكَِريا بن ِإسحاق، نا حدثَنا:  حدثَنا الصغاِني، وابن ِإشكَاب قَال2952َ
 وهو محِرم علَى �احتجم رسولُ اللَِّه : قَالَ ابن عباٍس: عمرو بن ِديناٍر، عن طَاوٍس قَالَ

  . رأِْسِه
2953طَاو نٍرو، عمع نةَ، عنييع نانُ بفْيا سثَندح ،سونا يثَنداٍس،  حبِن عِن ابٍس، ع
 ِبيأَنَّ الن�ِرمحم وهو مجتاح  .  

 حدثَنا أَبو يوسف الْفَاِرِسي، حدثَنا الْحميِدي، حدثَنا سفْيانُ، حدثَنا عمرو ِبهذَا 2954
 وهو �احتجم النِبي :  ابن عباٍس قَالَسِمعت: سِمعت عطَاًء قَالَ: الْحِديِث مرتيِن قَالَ
سِمعت ابن عباٍس يقُولُ، ثُم ذَكَره، فَال أَدِري : سِمعت طاووسا يقُولُ: محِرم، فَقَالَ مرةً

قَالَ س ،مهِن ويترى الْمدِإح تكَان ا، أَوِميعا جمهو ِمنرمع ِمعانُسفْي : ِمعس هِلي أَن ذَكَر
  . ِمنهما جِميعا
وأَخبرنا يونس، أَنا ابن وهٍب، )  ح( حدثَنا الصغاِني، حدثَنا يونس بن محمٍد2955

 �ِن عباٍس، أَنَّ النِبي عِن اللَّيِث، عن أَِبي الزبيِر، عن عطَاِء بِن أَِبي رباٍح، عِن اب: قَاال
ِرمحم وهو مجتاح .  

   
باب بياِن اِإلباحِة ِللْمحِرِم حلْق رأِْسِه ِإذَا آذَاه الْقَملُ، وما جيب عليه فيه من الفدية، 

  والدليل على أن الكفارة بعد احلنث 
2956نب دمحا مالْقَاِضي، ن فوسا يثَندح  نع ،اِب الثَّقَِفيهالْو دبا عثَندكٍْر، حأَِبي ب 

وحدثَنا أَبو داود السجِزي، حدثَنا وهب بن بِقيةَ، عن )  ح(خاِلٍد الْحذَّاِء، عن أَِبي ِقالبةَ
 عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي لَيلَى، عن كَعِب خاِلٍد الطَّحاِن، عن خاِلٍد الْحذَّاِء، عن أَِبي ِقالبةَ،

نعم، : قَد آذَاك هوام رأِْسك؟ فَقَالَ:  مر ِبِه زمن الْحديِبيِة فَقَالَ�بِن عجرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
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 ِبيثَ: �فَقَالَ الن مص كًا، أَوساةً نش حاذْب ثُم ِلقٍر احمت ٍع ِمنثَالثَةَ آص قدصت اٍم، أَوالثَةَ أَي
 اِكنيسِة ملَى ِستع .  

:  حدثَنا ِإدِريس بن بكٍْر، حدثَنا أَبو نعيٍم، نا سيف يعِني ابن أَِبي سلَيمانَ، قَال2957َ
وقَف علَي : حمِن بن أَِبي لَيلَى، أَنَّ كَعب بن عجرةَ قَالَأَخبرِني عبد الر: أَخبرِني مجاِهد قَالَ

 �نعم يا رسولَ اللَِّه : أَتؤِذيك هوامك؟ قُلْت:  ورأِْسي يتهافَت قَمال فَقَالَ�رسولُ اللَِّه 
فَمن كَانَ ِمنكُم مِريضا أَو ِبِه أَذًى ِمن {: ةُوِفي نزلَت هِذِه اآلي: فَاحِلق رأْسك قَالَ: قَالَ
صم ثَالثَةَ أَياٍم، أَو تصدق : �ِإلَى آِخِرها، فَقَالَ رسولُ اللَِّه ] 196سورة البقرة آية [}رأِْسِه

رسيا تم كسٍة، أَِو انِست نيٍق بِبفَر .  
2958ح ،يزا الْغثَندِد  حبع ناِهٍد، عجم نع ،وبأَي نانُ، عفْيا سن ،اِبييا الِْفرثَند

:  وهو يوِقد تحت ِقدٍر فَقَالَ�مر ِبِه النِبي : الرحمِن بِن أَِبي لَيلَى، عن كَعِب بِن عجرةَ قَالَ
 أَنْ يحِلق ويصوم ثَالثَةَ أَياٍم، أَو يطِْعم فَرقًا بين ِستِة �ي آذَتك هوام رأِْسك؟ فَأَمره النِب

حدثَنا قَِبيصةُ، حدثَنا سفْيانُ، : مساِكني، أَو ينسك، حدثَنا ِإسحاق بن سياٍر، وأَبو أُميةَ قَاال
  . أَو ينسك نسكًا: عن مجاِهٍد، ِبِإسناِدِه ِمثْلَهعن أَيوب، وابِن أَِبي نِجيٍح، 

 حدثَِني ابن أَِبي الشواِرِب، حدثَنا ِإبراِهيم بن بشاٍر، حدثَنا سفْيانُ، عِن ابِن أَِبي 2959
 �، عن كَعِب بِن عجرةَ، أَنّ النِبي نِجيٍح،وأَيوب، وحميٍد، عن مجاِهٍد، عِن ابِن أَِبي لَيلَى

أَيؤِذيك : مر ِبِه وهو ِبالْحديِبيِة وهو يوِقد تحت قَدٍر، والْقَملُ يتهافَت علَى وجِهِه فَقَالَ ِلي
ق رأْسك وأَطِْعم فَرقًا بين ِستِة فَاحِل: نعم يا رسولَ اللَِّه، قَالَ: قُلْت: هوامك يا كَعب؟ قَالَ

وباةً، قَالَ أَيش حاٍم أَِو اذْبثَالثَةَ أَي مص أَو ،اِكنيسٍع، : موثَالثَةُ أَص قالْفَركًا وسن كسأَِو ان
يا الِْفرثَندح ،قِّيوٍن الرميِن مب ِليع نب دمحا مثَندِجيٍح حِن أَِبي نِن ابقَاُء، عرا وثَندح ،اِبي

  . حدثَنا عبد الرحمِن بن أَِبي لَيلَى، عن كَعِب بِن عجرةَ، فَذَكَر نحوه: قَالَ
2960وع نا ابثَندانَ، حفْيس نةُ، عبعا شثَنداٍن، حِسن نب ِزيدا يثَنداِهٍد،  حجم نٍن، ع

فَمن {: ِفي أُنِزلَت هِذِه اآليةُ: عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي لَيلَى، عن كَعِب بِن عجرةَ أَنه قَالَ
البقرة آية سورة [}كَانَ ِمنكُم مِريضا أَو ِبِه أَذًى ِمن رأِْسِه فَِفديةٌ ِمن ِصياٍم أَو صدقٍَة أَو نسٍك

 -أَظُنه قَالَ ثَالثَ مراٍت :  قَالَ ابن عوٍن- ادنه فَدنوت :  قَالَ�فَأَتيت النِبي : ، قَالَ]196
ما فَأَمرِني ِبِصياٍم، أَو صدقٍَة، أَو نسٍك : نعم، قَالَ: أَظُنه قَالَ: أَتؤِذيك هوامك؟ قَالَ: ثُم قَالَ
رسيت .  
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وحدثَنا )  ح(حدثَنا ِبشر بن عمر:  حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، وأَبو ِقالبةَ قَاال2961
بو وحدثَنا أَبو أُميةَ، حدثَنا وهب بن جِريٍر، وأَ)  ح(الصغاِني، حدثَنا عفَّانُ، وأَبو النضِر

َ كُلُّهم، عن شعبةَ، واللَّفْظُ  النضِر، وأَبو الوِليِد وحدثَنا يونس بن حِبيٍب، حدثَنا أَبو داود
ِقٍل سِمعت عبد اللَِّه بن مع: حدثَنا شعبةُ، عن عبِد الرحمِن بِن اَألصبهاِني قَالَ: ِلعفَّانَ قَاال

فَِفديةٌ ِمن ِصياٍم أَو {: قَعدت ِإلَى كَعِب بِن عجرةَ ِفي الْمسِجِد فَسأَلْته عن هِذِه اآليِة: يقُولُ
 والْقَملُ يتناثَر علَى وجِهي، �ِفي أُنِزلَت، حِملْت ِإلَى رسوِل اللَِّه : ، قَالَ}صدقٍَة أَو نسٍك

ال، : ما كُنت أَرى الْوجع بلَغَ ِبك ما أَرى والْجهد بلَغَ ِبك ما أَرى، أَتِجد نسكًا؟ قُلْت: قَالَ
 لَتزٍك{فَنسن قٍَة أَودص اٍم أَوِصي ةٌ ِمنيقَالَ}فَِفد ، : اِكنيسِة مِست امِإطْع اٍم، أَوثَالثَِة أَي امِصي
فَنزلَت ِفي خاصةً وِهي لَكُم عامةٌ، حدثَنا الصغاِني، حدثَنا : ِمسِكٍني ِنصف صاٍع، قَالَِلكُلِّ 
: حدثَنا شعبةُ، عن أَِبي ِبشٍر قَالَ: وحدثَنا أَبو ِقالبةَ، حدثَنا ِبشر بن عمر، قَاال)  ح(عفَّانُ

  . مجاِهد، عِن ابِن أَِبي لَيلَى، عن كَعِب بِن عجرةَأَخبرِني 
وحدثَنا أَبو داود )  ح( حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، أَنا الشاِفِعي، عن ماِلٍك2962

 عبِد الرحمِن بِن الْقَاِسِم، عن أَِبيِه، نا الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن: النحِوي، وأَبو ِإسماِعيلَ، قَاال
ا قَالَتهةَ أَناِئشع نولَ اللَِّه : عسر بأُطَي تلَ أَنْ �كُنِلِحلِِّه قَبو ،ِرمحلَ أَنْ ياِمِه قَبرِإلح 

  . يطُوف ِبالْبيِت 
2963رمع نب را ِبشةَ، نو ِقالبا أَبثَندح( ح  (ُفَّانا عاِئغُ، نالص فَرعا جثَندحو)ح  (

أَنا شعبةُ، عن عبِد الرحمِن بِن الْقَاِسِم، عن : وحدثَنا أَبو أُميةَ، عن سلَيمانَ بِن حرٍب قَالُوا
ةَ قَالَتاِئشع نولَ اللَِّه : أَِبيِه، عسر تبِمِه�طَيرلَ أَنْ  ِلحِلِحلِِّه قَب هتبطَيو ِرمحلَ أَنْ يقَب 

  . يطُوف ِبالْبيِت، اللَّفْظُ ِلسلَيمانَ
 حدثَنا ابن أَِبي الْحنيِن، نا معلَّى، نا وهيب، عن أَيوب، عن عبِد الرحمِن بِن 2964

اِئشع نأَِبيِه، ع نالْقَاِسِم، عولَ اللَِّه : ةَ قَالَتسر تبِلِحلِِّه�طَيِمِه ورِلح  .  
: سِمعت يحيى بن سِعيٍد يقُولُ:  حدثَنا عمر بن شبةَ، نا عبد الْوهاِب، قَال2965َ

حدثَنا الدِقيِقي، وعالنُ و)  ح(حدثَِني عبد الرحمِن بن الْقَاِسِم، عِن الْقَاِسِم، عن عاِئشةَ
نا يِزيد بن هارونَ، أَنا يحيى بن سِعيٍد، عن عبِد الرحمِن بِن الْقَاِسِم، أَنه : الْقَراِطيِسي، قَاال

ا قَالَتهةَ أَناِئشع نثُ، عدحي اهأَب ِمعولَ اللَِّه : سسر تبطَي�ِبي  ،مرأَح اِمِه ِحنيرِدي ِإلح
وطَيبته ِبِمنى قَبلَ أَنْ يِفيض، لَم يذْكُر عبد الْوهاِب ِبِمنى ِفيِه، حدثَنا الصغاِني، وأَبو أُميةَ، 
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  . بلَ أَنْ يزور الْبيتِبِمنى قَ: نا جعفَر بن عوٍن، عن يحيى، ِبِمثِْلِه، ِإالأَنه قَالَ: قَاال
2966 ناذَانَ، عز نب ورصنا من ،ميشا هانَ، نسح نى بيحا يٍر، نصن نب رحا بثَندح 

ةَ قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نِن الْقَاِسِم، عِن بمحِد الربولَ اللَِّه : عسر تبِبِطيٍب ِفيِه�طَي كِمس  .  
 حدثَنا عمر بن شبةَ، نا عبد الْوهاِب، نا أَيوب، عن عبِد الرحمِن بِن الْقَاِسِم، 2967

ةَ قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نولَ اللَِّه : عسر بأُطَي تِمِه�كُنرِلحِلِحلِِّه و  .  
أَخبرِني أَفْلَح بن حميٍد، وأُسامةُ بن زيٍد، أن : ابن وهٍب، قَالَ حدثَنا يونس، أَنا 2968

 ِبيِج النوةَ زاِئشع نالقاسم بن حممد حدثهما، ع�ا قَالَتهولَ اللَِّه :  أَنسر تبِدي �طَيِبي 
  . نْ يطُوف ِبالْبيِتِلحرِمِه ِحني أَحرم، وِلِحلِِّه ِحني حلَّ قَبلَ أَ

:  حدثَنا ابن الْجنيِد الدقَّاق، نا شجاع بن الْوِليِد، نا عبيد اللَِّه بن عمر، قَال2969َ
ةَ قَالَتاِئشع نع ،ثَِني الْقَاِسمدح : ِبيالن تبطَي�بطَيو ،ِرمحلَ أَنْ ياِمِه قَبرِإلح  ى ِحنيِبِمن هت

ِفيضلَ أَنْ يلَّ قَبح .  
وحدثَنا عبد اللَِّه بن )  ح( حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، أَنا الشاِفِعي، أَنا سفْيان2970ُ

: يانُ، نا عثْمانُ بن عروةَ، قَالَأَحمد بِن زكَِريا بِن الْحاِرِث بِن أَِبي مرةَ، نا الْحميِدي، نا سفْ
 ِلِحلِِّه وِلحرِمِه، �طَيبت رسولَ اللَِّه : أَخبرِني أَِبي أَنه، سِمع عاِئشةَ رِضي اللَّه عنها تقُولُ

قُلْت :الطِّيِب؟ قَالَت انُ: ِبأَيفْيِب الطِّيِب، قَالَ سِبأَطْي :ةَقَالَ ِلي عورع نانُ بِوي : ثْمرا يم
  . ِهشام بن عروةَ هذَا الْحِديثَ ِإال عني

2971ِليفَيا النن ،ِبيِحيا الصثَندٍد )  ح( حمحم نب دما أَحةَ، نرسأَِبي م نا ابثَندح
مِن الْعطَّار، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن عثْمانَ بِن عروةَ، نا داود بن عبِد الرح: اَألزرِقي، قَاال

ا قَالَتهةَ أَناِئشع نةَ، عورع نولَ اللَِّه : عسر بأُطَي تكُن اِمِه �لَقَدرِإحالِلِه وِإح دِعن 
ا أَِجدِب مِبأَطْي .  
2972هس نب ِليا عثَندكَّةَ قَاال حاِئغُ ِبماِعيلَ الصمِإس نب دمحمو ،اززفَّانُ، : ٍل الْبا عن

ةَ قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورِن عانَ بثْمع نةَ، عورِن عاِم بِهش نع ،بها ون : تكُن
يِب ما أَِجد، رواه أَبو كُريٍب، عن أَِبي أُسامةَ، عن  ِعند ِإحراِمِه ِبأَطْ�أُطَيب رسولَ اللَِّه 

  . ِهشاٍم، عن عثْمانَ بِن عروةَ، ِبنحِوِه
2973 نأَِبيِه، ع نةَ، عورِن عاِم بِهش ناٍض، عِعي نب سا أَنكَِم، نِد الْحبع نا ابثَندح 
ةَ قَالَتاِئشع :ولَ اللَِّه لَقَدسر بأُطَي تكُن �ا أَِجدِب ماِمِه ِبأَطْيرِإح دِعن  .  
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2974 اقحِإس نب دمحماِح، وبِن الصِد بمحم نب نسالْح اِنيفَرعالز ِليو عا أَبثَندح 
ةُ، نا الْحكَم، ومنصور، وحماد، وسلَيمانُ، عن أَنا روح بن عبادةَ، نا شعب: الصغاِني قَاال

ةَ قَالَتاِئشع نِد، عوِن اَألسع ،اِهيمروِل اللَِّه : ِإبسفِْرِق رِبيِص الطِّيِب ِفي مِإلَى و ظُري أَنكَأَن
ِفي أُصوِل شعِرِه، وقَالَ الْحكَم : ورِفي شعِرِه، وقَالَ منص:  وهو محِرم، قَالَ سلَيمانُ�

ادمحو : اِحدا وِديِثِهمأِْسِه، حفِْرِق رِفي م .  
حدثَِني شعبةُ، عِن الْحكَِم، ِبِإسناِدِه، :  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، نا حجاج، قَال2975َ

 وهو محِرم، حدثَنا عمار بن رجاٍء، � ِفي مفِْرِق رسوِل اللَِّه كَأَني أَنظُر ِإلَى وِبيِص الطِّيِب
 ِبيالن فَاِرقم ،اِدِه ِمثْلَهنِبِإس ،اِهيمرِإب نوٍر، عصنم نانَ، عفْيس نةُ، عا قَِبيصن�ِرمحم وهو  .  

2976و عنا أَب ِعيموا الصثَندح  تظَري ناِدِه، كَأَننوٍر، ِبِإسصنم نانُ، عفْيا ساِصٍم، ن
 ِبيفِْرِق النِبيِص الطِّيِب ِفي مِإلَى و� .  

 حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ الْعاِمِري أَبو محمٍد، نا عبد اللَِّه بن نميٍر، عِن اَألعمِش، 2977
 وهو �قَد رأَيت وِبيص الطِّيِب ِفي رأِْس النِبي : ِهيم، عِن اَألسوِد، عن عاِئشةَ قَالَتعن ِإبرا
  . يلَبي

 حدثَنا عِلي بن حرٍب، نا أَبو معاِويةَ، عِن اَألعمِش، ِبِإسناِدِه، وكَأَني أَنظُر ِإلَى 2978
  .  وهو يلَبي�ِفي مفَاِرِق رسوِل اللَِّه وِبيِص الطِّيِب 
 حدثَنا أَبو أُميةَ، نا أَحمد بن يونس، نا زهير، عِن اَألعمِش، عن ِإبراِهيم، عِن 2979

 وِبيص الطِّيِب ِفي رأَيت: اَألسوِد، عن عاِئشةَ، وعن مسِلٍم، عن مسروٍق، عن عاِئشةَ قَالَ
ريهي، قَالَ زلَبي وهفَاِرِقِه وانَ: مملَيِلس ولُ اللَِّه : قُلْتس؟ قَالَ�أَر :معن .  

 حدثَنا عِلي بن حرٍب، نا وِكيع، عِن اَألعمِش، عن أَِبي الضحى عن مسروٍق، 2980
ةَ قَالَتاِئشع نوِل اللَِّه كَأَ: عسفَاِرِق رِبيِص الطِّيِب ِفي مِإلَى و ظُري أَني�نلَبي وهو  .  
2981قراَألز فوسي نب اقحا ِإسانَ، نثْمع نٍر، عصن نانُ بدعا سثَندا )  ح( حثَندحو

نا سفْيانُ الثَّوِري، عِن الْحسِن بِن عبيِد : ةُ، قَاالنا قَِبيص: عمار بن رجاٍء، والصومِعي، قَاال
ةَ قَالَتاِئشع نِد، عوِن اَألسع ،اِهيمرِإب نأِْس : اللَِّه، عِك ِفي رِبيِص الِْمسِإلَى و ظُري أَنكَأَن

  . �رسوِل اللَِّه 
وحدثَنا عِلي بن الْحسِن )  ح(ِصٍم، عن سفْيانَ حدثَنا الصومِعي، نا أَبو عا2982

الدراِبِجرِدي، نا عبد اللَِّه بن الْوِليِد، نا سفْيانُ الثَّوِري، ِبِإسناِدِه، كَأَني أَنظُر ِإلَى وِبيِص 
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ولَيس يقُولُ : قَالَ أَبو عاِصٍم:  الصومِعي وهو محِرم، قَالَ�الِْمسِك ِفي مفِْرِق رسوِل اللَِّه 
  . الِْمسك: أَحد ِسوى الْحسِن

 ورواه مسِلم، عن محمِد بِن حاِتٍم، عن ِإسحاق بِن منصوٍر، عن ِإبراِهيم بِن 2983
وِن اَألسب اقحأَِبي ِإس نأَِبيِه، ع نع ،فوسيةَ قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نع ذْكُرولُ : ِد يسكَانَ ر

   ِإذَا أراد أَنْ يحِرم يتطَيب، ثُم أَرى وِبيص الدهِن ِفي رأِْسِه وِلحيِتِه بعد ذَِلك �اللَِّه 
2984ب ِلمسماِبٍق، وس نب دمحا من ،اِنيغا الصثَندقَاال ح ،اِهيمرِإب ن : نب اِلكا من

ةَ قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نِد، عوِن اَألسِن بمحِد الربع نٍل، عوِبيِص : ِمغِإلَى و ظُري أَنكَأَن
و عاِصٍم، نا أَبو بكٍْر  وهو محِرم، نا سِعيد بن مسعوٍد، نا أَب�الطِّيِب ِفي مفِْرِق رسوِل اللَِّه 

  . النهشِلي، عن عبِد الرحمِن بِن اَألسوِد، ِبِمثِْلِه
وحدثَنا الْعباس )  ح( حدثَنا محمد بن عبِد الْمِلِك الْواِسِطي، نا عثْمانُ بن الْهيثَِم2985

أَخبرِني عمر بن عبِد اللَِّه بِن عروةَ، أَنه سِمععروةَ، : بن جريٍج، قَالَبن محمٍد، نا روح، أَنا ا
ا قَالَتهةَ أَناِئشع ناِن، عِبرخي الْقَاِسمولَ اللَِّه : وسر تبِة �طَيجٍة ِفي حِدي ِبذَِريرِبي 

  . الْوداِع ِللِْحلِّ واِإلحراِم
 حدثَِني محمد بن ِعمرانَ الْهمداِني، نا الْقَاِسم بن الْحكَِم يعِني الْعرِني، وحدثَنا 2986

نا ِمسعر، عن ِإبراِهيم بِن : يحيى بن ِإسحاق بِن ِإبراِهيم بِن ساِفِري، نا عِلي بن قَاِدٍم، قَاال
محقَالَم هأَن رمِن عِد اللَِّه ببع نأَِبيِه، ع نِشِر، عتنِن الْمِد ب : خمضأَت ِبحأَنْ أُص هي َألكْرِإن

قَد : فَدخلْت علَى عاِئشةَ فَقَالَت: ِبِطيٍب محِرما، َألنْ أُطْلَى ِبقَِطراٍن أَحب ِإلَي ِمن ذَِلك، قَالَ
ولَ اللَِّه طَيسر تذَا لَفْظُ الْقَاِسِم�بها، وِرمحم حبأَصاِئِه وِفي ِنس طَافو  .  

ِإني َألكْره أَنْ أُصِبح محِرما أَنتِضح ِطيبا وَألنْ أُطْلَى :  وقَالَ عِلي بن قَاِدٍم2987
لْتخفَد ،ذَِلك ِمن ِإلَي باٍن أَحِبقَِطرةَ فَقَالَتاِئشلَى عولَ اللَِّه :  عسر بأُطَي تكُن� ثُم 
  يطُوف علَى ِنساِئِه ويصِبح محِرما 

 حدثَنا عمار بن رجاٍء، نا أَبو داود، نا شعبةُ، عن ِإبراِهيم بِن محمِد بِن الْمنتِشِر 2988
 ثُم يطُوف �كُنت أُطَيب رسولَ اللَِّه : أَِبي يحدثُ، عن عاِئشةَ أَنها قَالَتسِمعت : قَالَ

  . علَى ِنساِئِه ثُم يصِبح محِرما ينضح ِطيبا
منتِشِر، عن أَِبيِه  حدثَنا الصغاِني، نا روح، نا شعبةُ، عن ِإبراِهيم بِن محمِد بِن ال2989ْ

يرحم اللَّه أَبا عبِد الرحمِن لَقَد كُنت أُطَيب رسولَ اللَِّه : فَذَكَرت ذَِلك ِلعاِئشةَ فَقَالَت: قَالَ
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  .  ثُم يطُوف علَى ِنساِئِه ثُم يصِبح محِرما ينضح ِطيبا�
2990عو جثَِني أَبدا  حٍك، نيأَِبي فُد نا ابِذِر، ننالْم نب اِهيمرا ِإبن ،ِمِذيرفٍَر الت

ا قَالَتهةَ أَناِئشع نأَِبيِه، ع ناِل، عجأَِبي الر نع ،اكحولَ اللَِّه : الضسر تبطَي� مرأَح ِحني 
ِب مِبأَطْي ِفيضلَ أَنْ يِلِحلِِّه قَبوتدجا و .  

   
باب اَألمِكنِة الَِّتي رأَى يونس وموسى صلَوات اللَِّه علَيِهما أَجمِعني ما رأمها يلبيان، 

  وصفتهما، ورفع صوما بالتلبية ومهل عيسى ابن مرمي صلى اهللا عليه وسلم 
شيب، نا حماد بن سلَمةَ، عن داود  حدثَنا الصغاِني، نا الْحسن بن موسى اَأل2991

 أَتى علَى واِدي �بِن أَِبي ِهند، عن أَِبي الْعاِليِة، عن عبِد اللَِّه بِن عباٍس، أَنّ رسولَ اللَِّه 
 أَنظُر ِإلَى موسى بِن ِعمرانَ كَأَني: واِدي اَألزرِق، فَقَالَ: ما هذَا الْواِدي؟ فَِقيلَ: اَألزرِق فَقَالَ

ثَِنيةُ كَذَا وكَذَا، : ما هِذِه الثَِّنيِة؟ فَِقيلَ: منهِبطًا لَه جؤار مع ربِه ِبالتلِْبيِة ثُم أَتى علَى ثَِنيٍة فَقَالَ
مراَء جعدٍة ِخطَامها ِمن ِليٍف وهو يلَبي كَأَني أَنظُر ِإلَى يونس بِن متى علَى ناقٍَة ح: فَقَالَ

  . وعلَيِه جبةٌ ِمن صوٍف 
2992 نب داوا دن ،ِديأَِبي ع نا ابكٍْر، نأَِبي ب نب دمحا مالْقَاِضي، ن فوسا يثَندح 

 بين مكَّةَ والْمِدينةَ �ِسرنا مع رسوِل اللَِّه :  قَالَأَِبي ِهنٍد، عن أَِبي الْعاِليِة، عِن ابِن عباٍس
كَأَني أَنظُر ِإلَى موسى علَيِه : واِدي اَألزرِق، قَالَ: أَي واٍد هذَا؟ قَالُوا: فَمررنا ِبواٍد فَقَالَ

ه داود واِضعا أُصبعيِه ِفي أُذُنيِه، لَه جؤار ِإلَى ربِه السالم فَذَكَر ِمن لَوِنِه وشعِرِه شيئًا ال يحفَظُ
كَأَني أَنظُر : ثَِنيةُ ِلفٍْت، قَالَ: أَي ثَِنيٍة هِذِه؟ قَالُوا: ِبالتلِْبيِة، ثُم ِسرنا حتى أَتينا علَى ثَِنيٍة فَقَالَ

ماقٍَة حلَى نع سوناِدي ِإلَى يذَا الْوِفي ه ردحةٌ قَِد انلْباقَِتِه خن وٍف ِخطَامةُ صبِه جلَياَء عر
  . ملَبيا

 حدثَنا حماد بن الْحسِن بِن عنبسةَ أَبو عبِد اللَِّه الْوراق، نا أَزهر بن سعٍد، عِن 2993
ِإنه مكْتوب بين عينيِه ك : ذَكَروا ِعند ابِن عباٍس الدجالَ فَقَالُوا: الَابِن عوٍن، عن مجاِهٍد قَ
أَما ِإبراِهيم فَانظُروا ِإلَى صاِحِبكُم، : لَم أَسمعه قَالَ ذَاك ولَِكنه قَالَ: ف ر، قَالَ ابن عباٍس

ج ملٌ آدجى فَروسا مأَمِفي و ردحِه قَِد انِإلَي ظُري أَنٍة، كَأَنلْبطُوٍم ِبخخم رمٍل أَحملَى جع دع
  . الْواِدي يلَبي
 حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، نا سفْيانُ بن عيينةَ، عِن الزهِري، عن حنظَلَةَ 2994
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)  ح(والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه لَيِهلَّن ابن مريم: �قَالَ النِبي :  هريرةَ يقُولُاَألسلَِمي، سِمع أَبا
: وأَخبرِني الْعباس بن الْوِليِد، أَخبرِني أَِبي قَاال)  ح(وحدثَنا ِعيسى بن أَحمد، نا ِبشر بن بكٍْر

:  قَالَ� حدثَِني ابن ِشهاٍب، عن حنظَلَةَ، عن أَِبي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَِّه :نا اَألوزاِعي، قَالَ
لَيِهلَّن ابن مريم ِبفَج الروحاِء حاجا أَو معتِمرا أَو لَيثَنيِهما، حدثَنا شعيب بن شعيِب بِن 

وحدثَنا الدِقيِقي، نا يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن )  ح(، نا لَيثٌ، عِن الزهِريِإسحاق، نا مروانُ
نا : وحدثَنا محمد بن الصباِح، وابن مِهلٍّ قَاال)  ح(سعٍد، نا ابن أَِخي الزهِري، عن عمِه

معم ناِق، عزالر دبعِمثْلَه ،ِريهِن الزٍر، ع .  
   

   �باب بياِن الْمكَاِن الَِّذي يبتِدئ رسولُ اللَِّه 
 حدثَنا الصغاِني، نا عبد اللَِّه بن يوسف، أَنا ماِلك، وأَخبرنا يونس بن عبِد 2995

ا حدثَه، عن موسى بِن عقْبةَ، عن ساِلِم بِن عبِد اللَِّه، عن أَِبيِه اَألعلَى، أَنا ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكً
 � ِفيها، ما أَهلَّ رسولُ اللَِّه �بيداؤكُم هذَا الَِّذي تكِْذبونَ ِفيها علَى رسوِل اللَِّه : أَنه قَالَ

  . د ِذي الْحلَيفَِةمسِج: ِإال ِمن ِعنِد الْمسِجِد، يعِني
حدثَِني :  حدثَنا أَبو أُميةَ، نا أَحمد بن يونس، نا زهير، نا موسى بن عقْبةَ، قَال2996َ
لُه ِفي ذَِلك ذَكَرت الْبيداَء واِإلهاللَ ِمنها، بلَغَ قَو: سِمعت عبد اللَِّه بن عمر، قَالَ: ساِلم، قَالَ
 ِإال ِمن ِعنِد �، ما أَهلَّ رسولُ اللَِّه �الْبيداُء الَِّذي تكِْذبونَ علَى رسوِل اللَِّه : أَنْ يقُولَ

ني ما أَهلَّ ِإال ِمن ِعنِد الشجرِة ِح: مسِجِد ِذي الْحلَيفَِة، ورواه حاِتم، عن موسى ِإال أَنه قَالَ
اِلكم اهوا رى، كَموسم نع اهوةَ، فَرسبنع نا ابأَمو ،هِعريب قَام .  

وحدثَنا )  ح( حدثَنا محمد بن حيويِه، نا مطَرف، والْقَعنِبي، ويحيى عن ماِلٍك2997
نع ،ِبينا الْقَعاِعيلَ، نمو ِإسِن أَبِد بيبع نع ،ِريقْبِني الْمعِعيٍد يِن أَِبي سِعيِد بس ناِلٍك، عم 

رمِن عقَالَ الب هٍج، أَنيرا، قَالَ: جهعنصي اِبكحأَص ا ِمندأَح أَر ا لَمعبأَر عنصت كتأَيا : رمو
ورأَيتك تلْبس النعالَ : ك ال تمس ِمن اَألركَاِن ِإال الْيماِنييِن، قَالَرأَيت: هن يا ابن جريٍج؟ قَالَ

 لَمأَِوا الِْهاللَ، وِإذَا ر اسلَّ النكَّةَ أَهِبم تِإذَا كُن كتأَيرِة، وفْرغُ ِبالصبصت كتأَيرةَ، وِتيبالس
 يمس ِإال �أَما اَألركَانُ فَِإني لَم أَر النِبي : كَانَ يوم الترِويِة، فَقَالَ ابن عمرتِهلَّ أَنت حتى 

 ِبيالن تأَيي رةُ فَِإنِتيبالُ السعا النأَمِن، وياِنيمالْي�وتيو رعا شِفيه سالَ الَِّتي لَيعالن سلْبأُ  يض
 ِبيالن تأَيي رةُ فَِإنفْرا الصأَما، وهسأَنْ أَلْب ا أُِحبا فَأَنغُ �ِفيهبأَنْ أَص ي أُِحبغُ، فَِإنبصي 
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 ِبيالن تأَيي راللُ فَِإنا اِإلهأَما، وِبه� هاِحلَتِعثُ ِبِه ربنثُ تيِهلُّ حي  .  
: نا يحيى عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، قَالَ: نا عمر بن شبةَ، وقُربزانُ، قَاال حدث2998َ

رمِن عالب ٍج،، قُلْتيرِن جاب ٍج أَويرج نِعيٍد، عأَِبي س نب ِعيدثَِني سدح : كتأَيِخالٍل ر عبأَر
رأَيتك تلْبس هِذِه النعالَ السبِتيةَ، ورأَيتك تصفِّر ِلحيتك، : ؟ قَالَما هن: تصنعهن، فَقَالَ

 لَكحر عضى تتِهلُّ حال ت كتأَيرا، ومهرغَي ِلمتسِن ال تياِنيمِن الْييكْنِن الرذَيه ِلمتست كتأَيرو
تِز ورقَالَِفي الْغ ،كاِحلَتر ِبك تِويولَ اللَِّه : سسر تأَيي رِة فَِإنِتيباِل السعِذِه النِسي ها لُبأَم

 يصفِّر � يلْبسها ويتوضأُ ِفيها ويستِحبها، وأَما تصِفِريي ِلحيِتي، فَِإني رأَيت رسولَ اللَِّه �
هتيولَ اللَِّه ِلحسر تأَيي رِن فَِإنيكْنِن الرذَيِتالِمي ها اسأَمو ،� ِلمتسال يا ومهِلمتسي 

 كَانَ ِإذَا وضع رحلَه ِفي الْغرِز واستوت �غَيرهما، وأَما ِإهالِلي فَِإني رأَيت رسولَ اللَِّه 
  . راِحلَته أَهلَّ
2999فوسي نب اقحا ِإسن ،اززالْب ِزيدي نانُ بفْيا سثَندفٍَر )  ح( حعو جا أَبثَندحو

وحدثَنا )  ح(نا حجاج: أَحمد بن أَِبي رجاٍء، وعباس بن محمٍد، ومحمد بن ِعيسى، قَالُوا
وحدثَنا )  ح( الْبصِري ابن أُخِت يِزيد بِن ِسنانَ ة، نا عثْمانُ بن الْهيثَِممحمد بن خزيمةَ

أَخبرِني صاِلح بن كَيسانَ، عن ناِفٍع، عِن : ِإبراِهيم بن مرزوٍق، نا مكِّي، عِن ابِن جريٍج قَالَ
خكَانَ ي هأَن رمِن عابِبر : ِبيةً �أَنَّ النقَاِئم هاِحلَتِبِه ر توتاس لَّ ِحنيأَه  .  

)  ح(نا محمد بن عبيٍد:  حدثَنا الْميموِني أَبو الْحسِن، وعمار بن رجاٍء، قَاال3000
ح نب اِهيمرا ِإبن ،ِحيمالْج سونو يا أَبثَندحِزيِز، قَاالوِد الْعبع نةَ، عزم : ناللَِّه ب ديبا عن
 كَانَ ِإذَا أَدخلَ ِرجلَه ِفي الْغرِز واستوت ِبِه �عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنَّ رسولَ اللَِّه 

  . ناقَته قَاِئمةً أَهلَّ ِمن مسِجِد ِذي الْحلَيفَِة
   

 ِبياِن طَِريِق النيب اباملدينة إىل مكة، وموضع نزوله بذي احلليفة، �ب وِجِه ِمنرخ دِعن 
  وبيتوتته ا، والصالة اليت كان حيرم دبرها 

3001 ديبا عاٍض، نِعي نب سا أَناٍر، نمع نب اما ِهشن ،وِسيسةَ الطَّريو أُما أَبثَنداللَِّه  ح
 كَانَ يخرج ِمن طَِريِق الشجرِة ويدخلُ �بن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنَّ رسولَ اللَِّه 

يِة  كَانَ يدخلُ مكَّةَ ِمن الثَِّنيِة الْعلْيا ويخرج ِمن الثَِّن�ِمن طَِريِق الْمعرِس، وأَنَّ رسولَ اللَِّه 
  . السفْلَى، وكَذَا رواه ابن نميٍر
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 حدثَنا أَبو سِعيٍد الْبصِري، نا يحيى بن سِعيٍد، عن عبيِد اللَِّه، عن ناِفٍع، عِن ابِن 3002
 ِبيأَنَّ الن ،رمع�ا الَِّتي ِبالْبلْيِة الْعالثَِّني كَّةَ ِمنلَ مخفْلَى دِة السالثَِّني ِمن جرخاِء وطْح .  
نا محمد بن عبيٍد، عن عبيِد اللَِّه :  حدثَنا الْميموِني، وعمار بن رجاٍء، قَاال3003

ِة السالثَِّني ِمن جرخيا ولْيِة الْعالثَِّني لُ ِمنخداِدِه كَانَ ينفْلَىِبِإس .  
أَخبرِني ابن وهٍب، نا يونس، عِن ابِن :  حدثَنا الصغاِني، نا أَصبغُ بن الْفَرِج، قَال3004َ
: لَأَخبرِني عبيد اللَِّه بن عبِد اللَِّه بِن عمر، أَخبره عن عبِد اللَِّه بِن عمر أَنه قَا: ِشهاٍب قَالَ

  .  ِبِذي الْحلَيفَِة مبدأَه وصلَّى ِفي مسِجِدها�بات رسولُ اللَِّه 
3005 ناِفٍع، أَنَّ ابن نى، عوسم نع ،اِتما حاٍد، نبع نب دمحا من ،اِنيغا الصثَندح 

ِإذَا أَقْبلَ ِمن سفَِر : يفَِة حتى يصلِّي الصبح، يعِنيعمر كَانَ يعرس ِبالْبطْحاِء الَِّذي ِبِذي الْحلَ
  .  يعرس ِبها حتى يصِبح�كَانَ النِبي : حج أَو عمرٍة أَو غَيِر ذَِلك، وِإنَّ ابن عمر قَالَ

3006اربالْم نا ابن ،نيا لُون ،اِنيغا الصثَندِن  حاِلٍم، عس نةَ، عقْبِن عى بوسم نِك، ع
 ِبيأَنَّ الن ،رمِن عاب� كَبرأَنْ ي ادفَِة، فَِإذَا أَرلَيلَ ذَا الْحزا نِمرتعم ا أَواجح جركَانَ ِإذَا خ 

اِئما، فَِإذَا استوى ِبِه بِعريه أَهلَّ، صلَّى ِفي مسِجِد ِذي الْحلَيفَِة ورِكب ِمن ِقبِل الْمسِجِد قَ
  .  ِإال ِمن مسِجِد ِذي الْحلَيفَِة ِحني قَام بِعريه�ما أَهلَّ رسولُ اللَِّه : ويقُولُ

ٍر، عن موسى  حدثَنا محمد بن حيويِه، نا معلَّى بن أَسٍد، نا عبد الْعِزيِز بن مختا3007
 أَتى وهو ِبالْمعرِس ِمن ِذي الْحلَيفَِة ِمن بطِْن �بِن عقْبةَ، عن ساِلٍم، عن أَِبيِه، أَنَّ رسولَ اللَِّه 

اِدي، فَِقيلَ لَهكَ: الْوا ِفي الْميخوتم اِلما سِبن اخأَن قَدكٍَة، وارباَء مطْحِبب كِبِه ِإن اخاِن الَِّذي أَن
، وهو أَسفَلُ الْمسِجِد الَِّذي ِببطِْن الْواِدي بينه وبين � ِبمعرِس رسوِل اللَِّه �رسولُ اللَِّه 

صةً يلُومعالطَِّريِق م ِمن اِكنى أَمرحتا ياِلمس تأَير قَدو ،ذَِلك طٌ ِمنسا الطَِّريِق ولَّى ِفيه
 ِبيى النركَانَ ي هأَنا، ولِّي ِفيهصكَانَ ي اهثُ أَنَّ أَبدحيِلي �و ذَكَر قَدِة، وِكناَألم ِفي ِتلْك 

اِلمس افَقِإال أَنْ و لَماِزلَ، فَال أَعنالْم ِلي ِتلْك فصوِد اللَِّه، وبع نع ِمثْلَ ذَِلك اِفعا نا كُلِّهِفيه 
  . ِإال أَنهما اختلَفَا ِفي الْمسِجِد ِبشرِف الروحاِء 

نا أَبو داود، نا :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب اَألصبهاِني، وعمار بن رجاٍء، قَاال3008
 لَما أَتى ذَا �عرِج، عِن ابِن عباٍس، أَنَّ النِبي شعبةُ، وِهشام، عن قَتادةَ، عن أَِبي حسانَ اَأل

: ثُم سلَت عنها الدم، وقَالَ ِهشام: الْحلَيفَِة أَشعر بدنته ِمن جاِنِب سناِمها اَأليمِن، قَالَ شعبةُ
قَالَ : أَهلَّ ِعند الظُّهِر وقَلَّدها نعلَيِن، قَالَ يونس: ِهشامثُم أَماطَ عنها الدم وأَهلَّ ِبالْحج، قَالَ 
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داوو دةُ: أَببعقَالَ: قَالَ ش ،ِريِديِث الثَّوذَا الْحِبه ثْتدِني : حعةَ، يادا ِمثْلُ قَتينكَانَ ِفي الدو
  . ِفي الْحِديِث
3009 اِهيمرا ِإبثَندةُ حبعا شِهالٍل، ن نانُ ببا حوٍق، نزرم نح(ب  ( نب فوسا يثَندحو

وحدثَنا ابن )  ح(وحدثَنا عباس الدوِري، نا شبابةُ، نا شعبةُ)  ح(مسِلٍم، نا حجاج، نا شعبةُ
وحدثَنا الْكُزبراِني، نا ِمسِكني بن )  ح( نا هشيم، نا شعبةُأَِبي مسرةَ، نا سِعيد بن منصوٍر،

نا شعبةُ، عن : وحدثَنا أَبو اَألزهِر، نا وهب بن جِريٍر، وأَبو الْوِليِد، قَاال)  ح(بكَيٍر، نا شعبةُ
 الظُّهر ِبِذي �صلَّى رسولُ اللَِّه : دثُ، عِن ابِن عباٍس قَالَسِمعت أَبا حسانَ يح: قَتادةَ قَالَ

الْحلَيفَِة فَأُِتي ِببدنٍة فَأَشعر صفْحةَ سناِمها، ثُم سلَت الدم عنها وقَلَّدها نعلَيِه، ثُم دعا ِبراِحلَِتِه 
 علَى الْبيداِء أَهلَّ ِبالْحج، وهذَا لَفْظُ حجاٍج وحبانَ وشبابةَ، وحِديثُ فَرِكبها فَلَما استوت ِبِه

اهنعِبم اِقنيالْب .  
   

باب بياِن اَألمِكنِة الَِّتي ِهي مهلُّ أَهِل اآلفَاِق وأَنَّ مهلَّ من رواء هذه األمكنة من منازهلم 
ب عليهم الرجوع إىل املواقيت اليت وقت ألهل اآلفاق وبيان املكان الذي وأهاليهم، وال جي

هو مهل أهل مكة، والدليل على اإلباحة لعمار أهل مكة أن يعتمروا ا من غري أن خيرجوا 
  منها 

 بن عبِد وحدثَنا يونس)  ح( حدثَنا حمدانُ بن عِلي الْوراق، نا معلَّى بن أَسٍد3010
نا وهيب، : وحدثَنا الصغاِني، نا أَحمد بن ِإسحاق، قَالُوا)  ح(اَألعلَى، نا يحيى بن حسانَ

 ِبياٍس، أَنَّ النبِن عِن ابأَِبيِه، ع نٍس، عِن طَاوِد اللَِّه ببع نِة ذَا �عِدينِل الْمَأله قَّتو 
لْحلَيفَِة، وَألهِل الشاِم الْجحفَةَ، وَألهِل نجٍد قَرنٌ، وَألهِل الْيمِن يلَملَم، هن لَهن، وِلكُلِّ آٍت ا

أَ، حشثُ أَنيح ِمن ونَ ذَِلككَانَ د نمةَ ورمالْعو جالْح ادأَر نِمم ِرِهنغَي ِمن ِهنلَيى عى أَتت
اقحِإس نب دمكَّةَ، قَالَ أَحم كَّةَ ِمنلُ مأَه : اَء ذَِلكركَانَ و نمو .  

3011داوو دا أَبِبيٍب، نح نب سونا يثَندح( ح  ( نانُ بملَيا سةَ، نيو أُما أَبثَندحو
وقَّت : ِرو بِن ِديناٍر، عن طَاوٍس، عِن ابِن عباٍس قَالَنا حماد بن زيٍد، عن عم: حرٍب، قَاال
 َألهِل الْمِدينِة ذَا الْحلَيفَِة، وَألهِل الشاِم الْجحفَةَ، وَألهِل نجٍد قَرنا، وَألهِل �رسولُ اللَِّه 

علَيِهن ِمن غَيِر أَهِلِهن ِممن كَانَ يِريد الْحج فَهن لَهن، وِلمن أَتى : الْيمِن يلَملَم، قَالَ
  . والْعمرةَ، ومن كَانَ دونهم فَِمن أَهِلِه، ثُم كَذَِلك، حتى أَهلُ مكَّةَ يِهلُّونَ ِمن مكَّةَ
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3012انُ بفْيا سن ،ِليمانَ الربيش نب دما أَحثَندح  ناِلٍم، عس نع ،ِريهِن الزةَ، عنييع ن
 ِبينٌ �أَِبيِه، أَنَّ النٍد قَرجِل نَألهفَةَ، وحاِم الْجِل الشَألهفَِة، ولَيِة ذَا الْحِدينِل الْمَأله قَّتو - 

  . لْيمِن يلَملَم أَنه وقَّت َألهِل ا� ولَم أَسمِع النِبي - وذَكَر ِلي 
3013 نع ،ِريهِن الزع ،رمعا ماِق، أَنزالر دبا عن ،لَِميالس فوسي نب دما أَحثَندح 

 ِمن أَين أُِهلُّ يا رسولَ اللَِّه؟ قَالَ: قَام رجلٌ ِفي الْمسِجِد فَنادى: ساِلٍم، عِن ابِن عمر قَالَ
مهلُّ أَهِل الْمِدينِة ِمن ِذي الْحلَيفَِة، ومهلُّ أَهِل الشاِم ِمن الْجحفَِة، ومهلُّ : �رسولُ اللَِّه 

لَملَم ومهلُّ أَهِل الْيمِن ِمن ي: ويزعمونَ أَو ويقُولُونَ أَنه قَالَ: أَهِل نجٍد ِمن قَرٍن، قَالَ عبد اللَِّه
ِريهِن الزع ،سوني اهورو .  

: نا حجاج، عِن ابِن جريٍج قَالَ:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، وأَبو حميٍد، قَاال3014
 أَحسبه -سِمعته : قَالَأَخبرِني أَبو الزبيِر، أَنه سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه يسأَلُ عِن الْمهلِّ؟ فَ

 ِبيالن ِريدقُولُ- �يِهلُّ :  ييٍن، وقَر ٍد ِمنجلُ نِهلُّ أَهيٍق، وذَاِت ِعر اِق ِمنلُ الِْعرِهلُّ أَهي
لَملَمي ِن ِمنملُ الْيأَه .  

3015كَِريز نب دمحا ماٍء، نجر نب ارما عثَندٍج، قَالَ حيرج نا ابو : ا، نثَِني أَبدح
 � أَحسبه يِريد النِبي -سِمعته : الزبيِر، أَنه سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه يسأَلُ عِن الْمهلِّ، فَقَالَ

ِة والطَِّريِق اآلِخرِة الْجحفَِة، ومهلُّ أَهِل  مهلُّ أَهِل الْمِدينِة ِمن ِذي الْحلَيفَ-شك أَبو عثْمانَ 
لَملَمِن يملُّ الْيهمنٌ، وٍد قَرجِل نلُّ أَههمٍق، وِعر اِق ذَاتالِْعر .  

3016ِني نربٍج، أَخيرج نا ابن ،اججا حٍد، نيمو حٍد أَبمحم ناللَِّه ب دبا عثَندح  ،اِفع
 ِمن أَين تأْمرنا أَنْ �يا رسولَ اللَِّه، : قَام رجلٌ ِمن أَهِل الْمِدينِة فَقَالَ: عِن ابِن عمر قَالَ

 يِهلُّ أَهلُ الْمِدينِة ِمن ِذي الْحلَيفَِة، وأَهلُ الشاِم ِمن الْجحفَِة، وأَهلُ نجٍد ِمن: نِهلَّ؟ فَقَالَ
رمع ناللَِّه ب دبٍن، قَالَ عقَر : ِبيونَ أَنَّ النمعزيكَانَ :  قَالَ�وو لَملَمي ِن ِمنملُ الْيِهلُّ أَهيو

  . ال أَذْكُر ذَِلك: يقُولُ
ن وهٍب، أَخبرِني وحدثَنا يونس، أَنا اب)  ح( حدثَنا الرِبيع، نا شعيب، نا اللَّيث3017ُ

ِرجالٌ ِمن أَهِل الِْعلِْم ِمنهم اللَّيثُ بن سعٍد،وأُسامةُ بن زيٍد، وماِلك بن أَنٍس، عن ناِفعٍ ، عِن 
 ِبيأَنّ الن ،رمِن عقَالَ�اب  :ِهلُّ أَهيفَِة، ولَيِذي الْح ِة ِمنِدينلُ الْمِهلُّ أَهي اِم ِمنلُ الش

رمع ناللَِّه ب دبٍن، قَالَ عقَر ٍد ِمنجلُ نِهلُّ أَهيفَِة، وحالْج : ِبيونَ أَنَّ النمعزيِهلُّ :  قَالَ�ويو
امو أُسا أَباِكٍر، نِن شِد بمحم ناللَِّه ب دبا عثَندح لَملَمي ِن ِمنملُ الْيِن أَهِد اللَِّه بيبع نةَ، ع
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 ِبيِن النع ،رمِن عِن ابع ، ٍ ، ِبِمثِْلِه، وحدثَنا ابن شبابانَ، نا محمد بن �عمر، عن ناِفع
، ِبِإسناِدِه نحوه، الصباِح، نا هشيم، عن يحيى بِن سِعيٍد، وعبيِد اللَِّه، وابِن عوٍن، عن ناِفٍع

حدثَنا ِإسماِعيلُ بن يعقُوب الصِبيِحي، نا خِضر بن محمِد بِن شجاٍع، نا هشيم، عِن ابِن 
ِبيأَلَ النال سجأَنَّ ر ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نا، عمهرغَيِعيٍد، وس نى بيحيٍن، ووع � فَذَكَر ،

هِمن مأَتو ،هوحِديثَ نالْح .  
3018 نانَ، عملَيِن أَِبي سِلِك بالْم دبا عٍد، نيبع نلَى بعا ين ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَندح 

ج َألربِع لَياٍل ِمن ِذي الِْحجِة،  محِرِمني ِبالْح�قَِدمنا مع رسوِل اللَِّه : عطَاٍء، عن جاِبٍر قَالَ
 ِبيا الننركَّةَ �فَأَما ملْنعجِة وِويرالت موى ِإذَا كَانَ يتا حلَلْنةً، فَأَحرما علَهعجنِحلَّ وأَنْ ن 
  . ِبظَهٍر لَبينا 
بو محمدٍ ، نا ِإسحاق بن يوسف اَألزرق، أَنا  حدثَنا سعدانُ بن يِزيد الْبزاز أ3019َ

 �قَِدمنا مع رسوِل اللَِّه : عبد الْمِلِك بن أَِبي سلَيمانَ، عن عطَاٍء، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه قَالَ
 أَنْ نِحلَّ ونجعلَها عمرةً، فَضاقَت � اللَِّه َألربِع لَياٍل مضين ِمن ِذي الِْحجِة، فَأَمرنا رسولُ
 ِبيالن لَغَ ذَِلكا، فَبنلَيع ركَبا ونوردص فَقَالَ�ِبذَِلك  : يدال الْهِحلُّوا، فَلَو ،اسا النها أَيي

نا حتى وِطئْنا النساَء وفَعلْنا ِمثْلَ ما يفْعلُ فَأَحلَلْ: الَِّذي مِعي لَفَعلْت ِمثْلَ الَِّذي تفْعلُونَ قَالَ
جا ِبالْحنيٍر لَبكَّةَ ِبظَها ملْنعجِة وِويرةَ التِشيى ِإذَا كَانَ عتاللُ، حالْح .  

ي نا سلَيمانُ بن حرٍب،  حدثَنا أَبو عثْمانَ أَحمد بن محمِد بِن أَِبي بكٍْر الْمقَدِم3020
: نا حماد بن زيٍد، عن أَيوب، عن مجاِهٍد، عن جاِبٍر قَالَ: وعاِرم، وأَبى، ومسدد، قَالُوا

  . رةًلَبيك ِبالْحج، فَأَمرنا فَجعلْناها عم:  ونحن نقُولُ�قَِدمنا مع رسوِل اللَِّه 
3021 ،وبأَي نٍر، عمعم ناِق، عزالر دبا عن ،اِنيجرِبيِع الْجأَِبي الر نب نسا الْحثَندح 

نا لَبيك ِبالْحج، فَلَما قَِدم:  نقُولُ�خرجنا مع النِبي : عن مجاِهٍد، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه قَالَ
 ِبيالن ركَّةَ، أَمٍة�مرمِحلَّ ِبعأَنْ ي يده هعم كُني لَم نم  .  

   
   ِعند ِإحراِمِه، وتلبيده رأسه عند إحرامه، �باب بياِن تلِْبيِة رسوِل اللَِّه 

  والسنة يف رفع الصوت باإلهالل للحج والعمرة 
3022 نب دمحا مثَندح  نا ابٍد، نعِن سب اِهيمرِإب نب قُوبعا يأَن ،ِقيِقيِلِك الدِد الْمبع

أَخبرِني ساِلم بن عبِد اللَِّه، عن عبِد اللَِّه بِن عمر، سِمعت : أَِخي الزهِري، عن عمِه قَالَ
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لَبيك اللَّهم لَبيك، لَبيك ال شِريك لَك لَبيك، ِإنَّ : يقُولُ وهو يِهلُّ ملَبدا �رسولَ اللَِّه 
رمع نقَالَ اب ،لَك ِريكال ش ،لْكالْمو ةَ لَكمعالنو دمالْح : اللَّه ِضيطَّاِب رالْخ ناب تِمعسو

لَبيك وسعديك، والْخير ِفي يديك، والرغْباُء : يد معه ويِز�عنه يِهلُّ ِبِإهالِل رسوِل اللَِّه 
أَخبرِني يونس، عِن ابِن : ِإلَيك والْعملُ، حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، أَنا ابن وهٍب، قَالَ

 يِهلُّ ملَبدا، رواه حرملَةُ، � سِمعت رسولَ اللَِّه ِشهاٍب، عن ساِلِم بِن عبِد اللَِّه، عن أَِبيِه،
  . عِن ابِن وهٍب، عن يونس، ِبِمثِْل حِديِث ابِن أَِخي ابِن ِشهاٍب 

3023ن نع ،رمع ناللَِّه ب ديبا عن ،فوسي نب اقحا ِإسن ،ِزيدي نانُ بدعا سثَنداِفٍع،  ح
 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن ابي�علَبِإنَّ :  كَانَ ي ،كيلَب لَك ِريكال ش كيلَب ،كيلَب ماللَّه كيلَب

 لَبيك لَبيك: وكَانَ ابن عمر يِزيد ِفيها: الْحمد والنعمةَ لَك والْملْك، ال شِريك لَك، قَالَ
لَبيك وسعديك، والْخير ِبيديك، لَبيك والرغْباُء ِإلَيك والْعملُ، حدثَنا محمد بن اللَّيِث 

نِبي حدثَِني أَِبي أَنا شعبةُ، عن زيٍد، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، عِن ال: الْمروِزي، نا عبدانُ، قَالَ
  . ال شِريك لَك:  ِبِمثِْلِه، ِإلَى قَوِلِه�

 حدثَنا عبد الصمِد بن الْفَضِل، نا مكِّي بن ِإبراِهيم، عِن ابِن جريٍج، أَخبرِني 3024
ك اللَّهم لَبيك، لَبيك ال لَبي:  يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : ناِفع، أَنَّ ابن عمر كَانَ يقُولُ

اِفعقَالَ ن ،لَك ِريكال ش ،لْكالْمو ةَ لَكمعالنو دمِإنَّ الْح ،كيلَب لَك ِريكش : رمع نكَانَ ابو
لَبيك والرغْباُء ِإلَيك لَبيك لَبيك لَبيك وسعديك، والْخير ِفي يديك، : ِزدت أَنا: يقُولُ

حدثَِني ماِلك، وغَيره، أَنَّ ناِفعا حدثَهم، ِبِمثِْلِه، : والْعملُ، أَخبرنا يونس، نا ابن وهٍب، قَالَ
اِفعقَالَ ن :ن ،اِنيغا الصثَندِفيِه، ِبِمثِْلِه، ح ِزيدي رمع نكَانَ ابثَِني ودثُ، حا اللَّيِر، نضو النا أَب

ال شِريك لَك، وكَانَ عبد اللَِّه بن : ناِفع، عِن ابِن عمر، أَنه كَانَ يقُولُ ِبِمثِْل هذَا ِإلَى قَوِلِه
  . ذَكَر ِمثْلَه، وكَانَ ابن عمر يِزيد، فَ�هِذِه تلِْبيةُ رسوِل اللَِّه : عمر يقُولُ
نا عبد :  حدثَنا الْحسن بن أَِبي رِبيٍع، والسلَِمي، ومحمد بن مِهلٍّ الصغاِني قَالُوا3025

 لَبيك : يقُولُ�سِمعت النِبي : الرزاِق، أَنا معمر، عِن الزهِري، عن ساِلٍم، عِن ابِن عمر قَالَ
 لَك ِريكال ش ،لْكالْمو ةَ لَكمعالنو دمِإنَّ الْح ،كيلَب لَك ِريكال ش كيلَب ،كيلَب ماللَّه

رمع نقَالَ اب ،كيا: لَبأَن تِزدو :الرو كيلَب ،كيدِفي ي ريالْخو ،كيدعسو كيلَب كياُء لَبغْب
  . ِإلَيك والْعملُ
 حدثَنا السلَِمي، نا النضر بن محمٍد، أَنا ِعكِْرمةُ بن عماٍر، نا أَبو زميٍل، عِن ابِن 3026
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قَد : �اللَِّه فَيقُولُ رسولُ : لَبيك ال شِريك لَك، قَالَ: كَانَ الْمشِركُونَ يقُولُونَ: عباٍس قَالَ
  . قَد ِإال شِريكًا هو لَك، تمِلكُه وما ملَك، يقُولُونَ هذَا وهم يطُوفُونَ ِبالْبيِت

 حدثَنا ابن أَِبي الْحنيِن الْكُوِفي، نا معلَّى بن أَسٍد، نا وهيب، عن داود، عن أَِبي 3027
 ونحن نصرخ �قَِدمنا مع رسوِل اللَِّه : ِبٍر، أَو عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري قَالَنضرةَ، عن جا
  . ِبالْحج صراخا
3028 نب ِزيدا يانَ، نثْمو عِلٍم أَبسم نفَّانُ با عن ،ونَ الْفَالساره نب دمحا مثَندح 
داوا دٍع، نيرقَالَز ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نةَ، عرضأَِبي ن نٍد، عأَِبي ِهن نِة :  بِدينالْم ا ِمننجرخ

اجعلُوها عمرةً، ِإال من : �نصرخ ِبالْحج صراخا، فَلَما قَِدمنا مكَّةَ فَطُفْنا قَالَ رسولُ اللَِّه 
  . ما كَانت عِشيةُ الترِويِة أَهلَلْنا ِبالْحجكَانَ معه هدي فَلَ

 3029 نى بيحا ين ،بيها ون ،ِميرضالْح اقحِإس نب دما أَحن ،اِنيغا الصثَندحو 
نا أَعلَم ِمنك يا أَبا أَ: قَالَ: ، لَك عمرو قَالَ...سِمعت: ِإسحاق، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ

شريٍح، ِإنَّ الْحرم ال يِعيذُ عاِصيا وال فَارا ِبدٍم وال فَارا ِبخربٍة، حدثَنا أَبو أُميةَ، نا أَبو عاِصٍم، 
 هوحاِدِه ننِعيٍد، ِبِإسِن أَِبي سِعيِد بس نِن أَِبي ِذئٍْب، عِن ابع  

حدثَنا أَبو أَحمد شعيب بن ِعمرانَ ِبعسكَِر مكْرٍم، نا سلَمةُ بن شِبيٍب، عِن  3030
:  يقُولُ�سِمعت النِبي : ، قَالَ......الْحسِن بِن أَعين، نا معِقلُ بن عبيِد اللَِّه، عن أَِبي الزبيِر

  . نْ يحِملَ ِبمكَّةَ السالح، يعِني ِفي الْحرِم ال يِحلُّ َألحِدكُم أَ
   

باب بياِن حظِْر شجِر مكَّةَ والْحرِم واخِتالِء شوِكها، وتنفري صيدها، والرخصة يف 
اإلذخر أن حيش، والدليل على إباحة القود فيها، وعلى أن اللقطة ال حتل مللتقطها أبدا، وإن 

  احبها مل جيد يعين ص
 حدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه بِن ميموٍن السكَِّري اِإلسكَندراِني، وأَحمد بن محمِد 3031

نا : نا الْوِليد بن مسِلٍم، قَالَ: بِن عثْمانَ أَبو عمٍرو الْمعروف ِبابِن الْعمطَِريِني الدمشِقي، قَاال
حدثَِني : حدثَِني أَبو سلَمةَ، قَالَ: حدثَِني يحيى بن أَِبي كَِثٍري، قَالَ: أَبو عمٍرو اَألوزاِعي، قَالَ

قَِتيٍل  مكَّةَ قَتلَت هذَيلٌ رجال ِمن بِني لَيٍث ِب�لَما فَتح اللَّه علَى رسوِل اللَِّه : أَبو هريرةَ قَالَ
 ِبيالن ِة، فَقَاماِهِليِفي الْج ما :  فَقَالَ�كَانَ لَههلَيلَّطَ عسكَّةَ، وم نلَ عالْقَت سبح ِإنَّ اللَّه

 ولَهسا �رمِإنِدي، وعٍد بِحلُّ َألحال تِلي، وٍد كَانَ قَبِحلَّ َألحت ا لَمهِإنو ،ِمِننيؤالْمو  أُِحلَّت
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ِلي ساعةً ِمن نهاٍر، وِإنها ساعِتي هِذِه، وِهي حرام، ال يعضد شجرها، وال يختلَى شوكُها، 
ما أَنْ وال يلْتقَطُ ساِقطُها ِإال ِلمنِشٍد، ومن قُِتلَ لَه قَِتيلٌ فَهو ِبأَحِد النظَريِن، ِإما أَنْ يقْتلَ، وِإ

قَالُ لَهِن يمِل الْيأَه لٌ ِمنجر ى فَقَامفَداٍه فَقَالَ: يو شوا ِلي، فَقَالَ : أَببولَ اللَِّه، اكْتسا ري
 يا رسولَ اللَِّه، ِإال: اكْتبوا َألِبي شاٍه ثُم قَام الْعباس رِضي اللَّه عنه فَقَالَ: �رسولُ اللَِّه 

ِإال اِإلذِْخر، وزاد أَحمد بن : �اِإلذِْخر، فَِإنا نجعلُه ِفي بيوِتنا وقُبوِرنا، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
يِه اكْتبوا ِلي؟ وقَوِل النِبي علَ: ما قَولُ أَِبي شاٍه: يا أَبا الْوِليِد، فَقُلْت: عثْمانَ أَبو عمٍرو وقَالَ

المٍرو: السمو عاٍه؟ فَقَالَ أَبوا َألِبي شباكْت : ِبيةَ النطْبخ ِريدي� .  
   

 اهنعِفي م ابب  
 حدثَنا أَبو الْعباِس عبد اللَِّه بن محمِد بِن عمٍرو الْغزي، نا عبيد اللَِّه بن موسى، 3032

نا : وحدثَنا أَبو أُميةَ، نا الْحسن بن موسى اَألشيب، وعبد اللَِّه بن موسى، قَاال)  ح(نُأَنا شيبا
حدثَِني أَبو سلَمةَ بن عبِد الرحمِن، أَنَّ : شيبانُ بن عبِد الرحمِن، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري قَالَ

را هأَب ِبرفَأُخ ،لُوهقَت مهكَّةَ ِبقَِتيٍل ِمنِح مفَت امٍث عِني لَيب ال ِمنجلُوا رةَ قَتاعزأَنَّ خ ،هربةَ أَخري
ها ِإنَّ اللَّه حبس عن مكَّةَ الِْفيلَ، وسلَّطَ علَي:  فَرِكب راِحلَته فَخطَب فَقَالَ�ِبذَِلكَرسولُ اللَِّه 

 والْمؤِمِنني، أَال وِإنها لَم تِحلَّ َألحٍد كَانَ قَبِلي، وال تِحلُّ َألحٍد بعِدي، أَال �رسولَ اللَِّه 
 دضعال يا، وكُهولَى شتخال ي ،امرِذِه حِتي هاعا سهِإناٍر، أَال وهن ةً ِمناعِلي س لَّتا حهِإنو

ولَ، شفْعا أَنْ يِن، ِإميظَرِر النيِبخ وقَِتيلٌ فَه قُِتلَ لَه نمِشٍد، ونا ِإال ِلمهاِقطَتقَطُ سلْتال تا، وكُه
:  فَقَالَأَبو شاٍة أَو شاٍه،: فَجاَء رجلٌ ِمن أَهِل الْيمِن يقَالُ لَه: وِإما أَنْ يفَاِدي أَهلَ الْقَِتيِل قَالَ
ِإال اِإلذِْخر يا رسولَ : اكْتبوا َألِبي شاٍه فَقَالَ رجلٌ ِمن قُريٍش: اكْتب ِلي يا رسولَ اللَِّه، قَالَ

وِري، ِإال اِإلذِْخر، حدثَنا عباس الد: �اللَِّه، فَِإنا نجعلُه ِفي قُبوِرنا وبيوِتنا، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
ِإنَّ اللَّه تبارك : نا أَبو نعيٍم، نا شيبانُ، عن يحيى، عن أَِبي سلَمةَ، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، ِإالأَنه قَالَ

نظَريِن، ِإما أَنْ ومن قُِتلَ لَه قَِتيلٌ فَهو ِبخيِر ال: وتعالَى حبس عن أَهِل مكَّةَ الِْفيلَ وقَالَ أَيضا
اكْتب ِلي يا رسولَ : جاَء رجلٌ ِمن أَهِل الْيمِن فَقَالَ: يقْتلَ وِإما أَنْ يفَاِدي أَهلَ الْقَِتيِل وقَالَ

  . اكْتبوا َألِبي فُالٍن والْبِقيةُ كُلُّه، ِمثْلَه: اللَِّه، فَقَالَ
3033ةُ بدبا عثَندح  دبا عثَندح ،برا حاٍر، نِنز نب اِلدا خن ،رِبِمص ِريصانَ الْبملَيس ن

قَالَ رسولُ : الرحمِن، نا ماِلك بن سعيٍر، نا اَألعمش، عن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبي هريرةَ قَالَ
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  . البِتيها، ِمثْلَ حِديِث ِإبراِهيم التيِمي، عن أَِبيِه الْمِدينةُ حرم ما بين : �اللَِّه 
   

باب بياِن حظِْر ِإهراِق الدِم ِبالْمِدينِة وحمِل السالِح ِفيها ِللِْقتاِل، وقطع أشجارها، 
  وإباحة قطعها للعلف 

3034 ،اِنيغالص اقحِإس نب دمحا مثَندح  نا أَِبي عةَ، نلَيِن عاِعيلَ بمِإس نب ادما حن
 مهابأَص هأَن ،ِريهلَى الْموِعيٍد مأَِبي س نثَ، عدح هأَن اقحِن أَِبي ِإسى بيحي نٍب، عيهو

ِإني كَِثري الِْعياِل، وقَد أَصابنا ِشدةٌ، :  لَهِبالْمِدينِة جهد وأَنه أَتى أَبا سِعيٍد الْخدِري فَقَالَ
ال تفْعلْ، الْزِم الْمِدينةَ، فَِإنا خرجنا مع : فَأَردت أَنْ أَنِقلَ ِعياِلي ِإلَى الريِف، فَقَالَ لَه أَبو سِعيٍد

واللَِّه ما نحن :  عسفَانَ، فَأَقَام ِبها لَياِلي فَقَالَ الناسحتى قَِدمنا: ، أَظُن أَنه قَالَ�رسوِل اللَِّه 
ما هذَا :  فَقَالَ�هاهنا ِفي شيٍء، وِإنَّ ِعيالَنا لَخلُوف وما نأْمن علَيِهم، فَبلَغَ ذَِلك رسولَ اللَِّه 

 أَو ِإنْ ِشئْتم ال أَدِري أَيهما -ي نفِْسي ِبيِدِه لَقَد هممت والَِّذ: الَِّذي بلَغِني ِمن حِديِثكُم قَالَ
اللَّهم ِإنَّ ِإبراِهيم :  َألمرت ِبناقَِتي ترحلُ ثُم ال أَحلَّ لَها عقْدةً حتى أَقْدم الْمِدينةَ وقَالَ-قَالَ 

للَّهم وِإني حرمت الْمِدينةَ حراما ما بين مأِْزميها، ال يحملُ ِفيها حرم مكَّةَ فَجعلَها حراما، ا
ِسالح ِلِقتاٍل وال يحطَب ِفيها شجرةٌ ِإال ِلعلٍَف، اللَّهم باِرك لَنا ِفي مِدينِتنا، اللَّهم باِرك لَنا ِفي 

نا ِفي مدنا، اللَّهم باِرك لَنا ِفي مِدينِتنا، اللَّهم اجعلْ مع الْبركَِة بركَتيِن، صاِعنا، اللَّهم باِرك لَ
والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه، ما ِمن الْمِدينِة ِمن ِشعٍب وال نقٍْب ِإال وعلَيِه ملَكَاِن يحرساِنِه حتى 

ا ثُمهوا ِإلَيمقْداِستقَالَ ِللن  : ِبِه أَو لَفحالَِّذي يِة، فَوِدينا ِإلَى الْملْنأَقْبا ولْنحتِحلُوا فَارتار
 ِلفحِة -نِذِه الْكَِلمِفي ه ادمح كش - ى أَغَارتةَ، حِدينا الْملْنخى دتا حلْنحا رنعضا وم 

  . للَِّه بِن غَطَفَانَ وما يِهيجهم قَبلَ ذَِلك شيٌءعلَينا بنو عبِد ا
   

 وِشعابها و نقاا، وأنه ال يدخلها الدجال �باب بياِن ِحراسِة الْمالِئكَِة مِدينةَ الرسوِل 
  وال الطاعون
ي، نا يِزيد بن هارونَ، أَنا شعبةُ،  حدثَنا محمد بن عبِد الْمِلِك بِن مروانَ الْواِسِط3035

 ِبيِن الناِلٍك، عِن مِس بأَن نةَ، عادقَت نالِئكَةَ فَال :  قَالَ�عالْم ِجدالُ فَيجا الدأِْتيهةُ يِدينالْم
 اَء اللَّهونُ ِإنْ شال الطَّاعالُ وجا الدلُهخدي .  

3036ثَندح  نٍب، عيهو نا أَِبي عةَ، نلَيِن عاِعيلَ بمِإس نب ادما حن ،اِنيغكٍْر الصو با أَب
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يحيى بِن أَِبي ِإسحاق أَنه حدثَ، عن أَِبي سِعيٍد مولَى الْمهِري، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، عِن 
 ِبيا، اللَّ:  قَالَ�النندا ِفي ملَن اِركب ما، اللَّهاِعنا ِفي صلَن اِركب ما، اللَّهِتنِدينا ِفي ملَن اِركب مه

اللَّهم باِرك لَنا ِفي مِدينِتنا، اللَّهم اجعلْ مع الْبركَِة بركَتيِن، والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه، ما ِمن الْمِدينِة 
  . عب وال نقْب ِإال علَيِه ملَكَاِن يحرساِنهاِش

   
 ِبياِء النعد ابِة �باكُورِبالْب ِة ِإذَا أُِتيِدينِللْم   

3037 ناِلٍح، عِن أَِبي صِل بيهس نع ،هرباِلكًا أَخٍب، أَنَّ مهو نا ابأَن ،سونا ينربأَخ 
نةَ قَالَأَِبيِه، عريروِل اللَِّه :  أَِبي هساُءوا ِبِه ِإلَىرج رأَِوا الثَّمِإذَا ر اسكَانَ الن� ذَهفَِإذَا أَخ ،

اللَّهم باِرك لَنا ِفي ثَمِرنا، وباِرك لَنا ِفي مِدينِتنا، وباِرك لَنا ِفي صاِعنا، :  قَالَ�رسولُ اللَِّه 
اِركبا وعد هِإنو ،كِبينو كدبا عأَنو ،كِبينو ِليلُكخو كدبع اِهيمرِإنَّ ِإب ما، اللَّهندا ِفي ملَن 

ِليٍد يراه ثُم يدعو أَصغر و: ِلمكَّةَ، وِإني أَدعوك ِللْمِدينِة ِمثْلَ ما دعا ِبِه ِلمكَّةَ وِمثْلَه معه، قَالَ
رالثَّم ِطيِه ذَِلكعولُ اللَِّه ....فَيسقُولُ�، ري  : لَه تا ِإال كُنِتهِشدا واِئهلَى ْألوع ِبرصال ي

  . شِهيدا أَو شِفيعا يوم الِْقيامِة
3038،اِنيلْواِلٍح الْحص ناِعيلُ بمِإسو ،اِنيغا الصثَنداٍد، :  قَاال حمح نلَى باَألع دبا عن

نا الْمعتِمر بن سلَيمانَ، عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، ِبِمثِْل حِديِث ماِلِك 
 ِبيالن تِمعي سطُولَةٌ، فَِإنٍس مِن أَنقُولُ�بلَى ِش:  يع ربص نا مِهيدش لَه تا كُناِئهْألوا وِتهد

  . يوم الِْقيامِة
 حدثَنا أَبو أُميةَ، نا دحيم، نا ابن أَِبي فُديٍك، أَخبرنا الضحاك، عن قَطٍَن 3039

سِمعت رسولَ اللَِّه : ِه بِن عمر قَالَالْخزاِعي، عن يحنس مولَى مصعِب بِن الزبيِر، عن عبِد اللَّ
من صبر علَى ْألواِئها وِشدِتها كُنت لَه شِفيعا يوم الِْقيامِة أَو شِهيدا، يعِني :  يقُولُ�

  . الْمِدينةَ
3040ةَ، نزمح نب اِهيمرا ِإبى، نيحي نب دمحا منربِن  أَخاِزٍم، عأَِبي ح نِزيِز بالْع دبا ع

ال يصِبر علَى ْألواِء الْمِدينِة وِشدِتها :  قَالَ�الْعالِء، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
، حدثَنا أَحمد بن عثْمانَ اَألوِدي، نا أَحد ِمن أُمِتي ِإال كُنت لَه شِفيعا يوم الِْقيامِة أَو شِهيدا

 ،المِه السلَيع ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نأَِبيِه، ع نٍد، عرزأَِبي م نةُ باِويعا مٍن، نوع نب فَرعج
  . كُنت لَه شِهيدا أَو شِفيعا:ِبِمثِْلِه
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   أمر باهلجرة إليها�ي الْمِدينِة، وأا تنفي شرار أهلها، وأن النيب باب ِذكِْر أَساِم

أَخبرِني عمرو بن الْحاِرِث، أَنَّ :  أَخبرنا ِعيسى بن أَحمد، نا ابن وهٍب، قَال3041َ
س هأَن ،ثَهداٍر حسي نب ِعيدأَنَّ س ،ثَهدِعيٍد حس نى بيحقُولُيةَ يريرا هأَب ولَ اللَِّه : ِمعسِإنَّ ر

يثِْرب، وِهي الْمِدينةُ تنِفي الناس كَما ينِفي : أُِمرت ِبقَريٍة تأْكُلُ الْقُرى، يقَالُ لَها:  قَالَ�
  . الِْكري الْخبثَ 
سِمعت : ا أَخبره عن يحيى بِن سِعيٍد قَالَ أَخبرنا يونس عِن ابن وهٍب أَنَّ ماِلك3042ً

أُِمرت ِبقَريٍة : �قَالَ رسولُ اللَِّه : سِمعت أَبا هريرةَ يقُولُ: أَبا الْحباِب سِعيد بن يساٍر يقُولُ
  . اس كَما ينِفي الِْكري خبثَ الْحِديِديثِْرب، وِهي الْمِدينةُ تنِفي الن: تأْكُلُ الْقُرى، يقُولُونَ

3043داوو دا أَبِبيٍب، نح نب سونا يثَندح( ح  ( بها ون ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَندحو
كَانوا : ةَ يقُولُسِمعت جاِبر بن سمر: نا شعبةُ، عن ِسماِك بِن حرٍب قَالَ: بن جِريٍر، قَاال

أَنَّ :  طَيبةَ، وهذَا لَفْظُ يونس، وحِديثُ وهٍب�يسمونَ الْمِدينةَ يثِْرب، فَسماها رسولُ اللَِّه 
 ِبيةَ�النِدينِني الْمعةَ، يا طَاباهمس  .  

3044نسا الْحن ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَندح  نٍب، عرح نب اكا ِسمن ،ريها زن ،نيأَع نب 
  . ِإنَّ اللَّه سماها طَابةَ: �ذَكَروا الْمِدينةَ يثِْرب فَقَالَرسولُ اللَِّه : جاِبِر بِن سمرةَ قَالَ

3045ةُ، عبعا شالْقَاِسِم، ن نب اِشما هن ،اِنيغا الصثَندِن  حِد اللَِّه ببع نع ،ِديع ن
 ِإلَى أُحٍد، فَرجعوا فَاختلَفُوا �يِزيد، عن زيِد بِن ثَاِبٍت أَنَّ قَوما خرجوا مع رسوِل اللَِّه 

كُم ِفي الْمناِفِقني ما لَ{: ال نقْتلُهم، فَنزلَت: نقْتلُهم، وقَالَت طَاِئفَةٌ: ِفيِهم، فَقَالَت طَاِئفَةٌ
  ]. 88سورة النساء آية [}ِفئَتيِن

3046 ِبيِديِث، أَنَّ النذَا الْحِفي هِن :  قَالَ� واِشِم بِديِث هةُ، ِبِمثِْل حبةُ طَيِدينالْم
  . الْقَاِسِم

قَعنِبي، نا عبد الْعِزيِز بِن محمٍد، نا الْ:  حدثَنا محمد بن يحيى، وأَبو الْمثَنى، قَاال3047
 ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه نأَِبيِه، ع نِن، عمحِد الربِن عالِء بِن الْعةَ :  قَالَ�عِدينأَال ِإنَّ الْم

ِدينالْم ِفينى تتةُ حاعالس قُومثَ، ال تبالْخ ِرجخثَ كَالِْكِري تبخ ِفي الِْكرينا يا كَمهارةُ ِشر
  . الْحِديِد

نا ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكًا أَخبره، عن :  حدثَنا يونس، وأَبو ثَوٍر اِإلسكَندراِني، قَاال3048
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اِبيرِد اللَِّه، أَنَّ أَعبِن عاِبِر بج نكَِدِر، عنِن الْمِد بمحم ِبيالن عايا ب� اِبيراَألع ابفَأَص ،
 ِبيى النِة، فَأَتِدينِبالْم كعفَقَالَ:  فَقَالَ�و اَءهج ى، ثُمِتي، فَأَبعيولَ اللَِّه، أَِقلِْني بسا رأَِقلِْني : ي
 فَخرج اَألعراِبي فَقَالَ رسولُ �ى رسولُ اللَِّه أَِقلِْني بيعِتي فَأَب: بيعِتي فَأَبى، ثُم جاَءه فَقَالَ

  . ِإنما الْمِدينةُ كَالِْكِري تنِفي الْخبثَ وينصع ِطيبها: �اللَِّه 
:  قَالَ حدثَنا الترِمِذي، نا أَبو نعيٍم، نا سفْيانُ الثَّوِري، عن محمِد بِن الْمنكَِدِر3049

باِيعِني علَى اِإلسالِم، فَبايعه علَى :  فَقَالَ�جاَء أَعراِبي ِإلَى النِبي : سِمعت جاِبرا قَالَ
: أَِقلِْني، فَأَبى، ثُم جاَء ِمن الْغِد محموما، فَقَالَ: اِإلسالِم، ثُم جاَء ِمن الْغِد محموما فَقَالَ

  . الْمِدينةُ كَالِْكِري تنِفي خبثَها وينصع ِطيبها: �ِني، فَأَبى، فَلَما ولَّى قَالَ النِبي أَِقلْ
   

  باب ِعقَاِب من يِريد ِبالْمِدينِة سوًءا وِبأَهِلها 
يالنَ، نا حاِتم بن ِإسماِعيلَ، عن  حدثَنا محمد بن الْجنيِد الدقَّاق، نا يحيى بن غ3050َ

: سِمعت سعد بن أَِبي وقَّاٍص يقُولُ: أَخبرِني ِدينار الْقَراظُ أَبو عبِد اللَِّه قَالَ: عمر بِن نبيٍه قَالَ
 أَذَابه اللَّه كَما يذُوب الِْملْح ِفي من أَراد أَهلَ الْمِدينِة ِبدهٍم أَو ِبسوٍء: �قَالَ رسولُ اللَِّه 

 نع ،ِبيٍه الْكَعيبن نب رما عاِعيلُ، نما ِإسٍر، نجح نب ِليا عن ،اللَّه هِحما أَِبي رثَنداِء، حالْم
  . أَِبي عبِد اللَِّه الْقَراِظ، ِبِمثِْلِه

بن مازيار أَبو عِلي، نا صفْوانُ بن ِعيسى، نا عمر بن نبيٍه، عن  حدثَنا سختويِه 3051
من أَراد أَهلَ : �قَالَ رسولُ اللَِّه : سِمعت سعد بن أَِبي وقَّاٍص يقُولُ: ِديناٍر الْقَراِظ قَالَ

  . الِْملِْح ِفي الْماِء الْمِدينِة ِبسوٍء أَذَابه اللَّه ِإذَابةَ 
 حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن نا أَبو عاِصٍم، عِن ابِن جريٍج، عن عمِرو بِن يحيى بِن 3052

ٍء من أَراد أَهلَها ِبسو: �قَالَ رسولُ اللَِّه : عمارةَ، أَنه سِمع الْقَراظ، عن أَِبي هريرةَ يقُولُ
يِريد الْمِدينةَ أَذَابه اللَّه كَما يذُوب الِْملْح ِفي الْماِء، حدثَنا أَبو جعفٍَر أَحمد بن محمِد بِن 

أَخبرِني عمرو بن يحيى بِن : نا حجاج، عِن ابِن جريٍج قَالَ: الْحاِرِث، والصغاِني، قَاال
ارمٍج، قَالَعيرج نا اباِق، أَنزالر دبا عن ،ِريبا الدثَندى : ةَ ِبِمثِْلِه، حيحي نو برمِني عربأَخ

  . أَهلُ هِذِه الْبلْدِة: ِبِمثِْلِه، قَالَ
)  ح(نا أَبو عاِصٍم: ي، قَاال حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، وأَحمد بن ِعصاٍم اَألصبهاِن3053

أَخبرِني عبد اللَِّه : وحدثَنا أَحمد بن محمِد بِن أَِبي الْحاِرِث، نا حجاج، عِن ابِن جريٍج قَالَ
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سنحي نٍج، )  ح(بيرج نا اباِق، أَنزالر دبا عأَن ،ِريبا الدثَندحقَالَو : ناللَِّه ب دبِني عربأَخ
: أَشهد علَى أَِبي هريرةَ أَنه قَالَ: عبِد الرحمِن بِن يحنس، عن أَِبي عبِد اللَِّه الْقَراِظ، أَنه قَالَ

 أَذَابه اللَّه كَما يذُوب -ي الْمِدينةَ  يعِن-من أَراد أَهلَ هِذِه الْبلْدِة ِبسوٍء : �قَالَ أَبو الْقَاِسِم 
  . الِْملْح ِفي الْماِء
 حدثَنا الصغاِني، نا عثْمانُ بن عمر، أَنا أُسامةُ بن زيٍد، عن أَِبي عبِد اللَِّه الْقَراِظ، 3054

اللَّهم باِرك َألهِل الْمِدينِة : �قَالَ رسولُ اللَِّه : يقُوالِنأَنه سِمع سعد بن ماِلٍك، وأَبا هريرةَ، 
ِفي ِثماِرِهم ومدِهم وصاِعِهم، اللَّهم ِإنَّ ِإبراِهيم دعا َألهِل مكَّةَ وأَنا أَدعو َألهِل الْمِدينِة ِمثْلَ 

لَه معه، ِإنَّ الْمالِئكَةَ مشبكَةٌ ِبالْمِدينِة علَى كُلِّ نقٍْب ِمن ِنقَاِبها ما دعا ِإبراِهيم َألهِل مكَّةَ وِمثْ
 ذُوبا يكَم اللَّه هوٍء أَذَابا ِبسهادأَر نالُ، مجال الدونُ وا الطَّاعلُهخدا ال ياِنهسرحِن يلَكَيم

  . الِْملْح ِفي الْماِء
3055دانَ  حثْمع ناِحِد، عالْو دبا عاِعيلَ، نمِإس نى بوسا مِن، نيسالْح نب اِهيمرا ِإبثَن

ال يِريد أَهلَ الْمِدينِة أَحد ِبسوٍء : �قَالَ النِبي : بِن حِكيٍم، عن عاِمِر بِن سعٍد، عن أَِبيِه قَالَ
  . وب الرصاِص ِفي الناِر أَو ذَوب الِْملِْح ِفي الْماِءِإال أَذَابه اللَّه ذَ
 حدثَنا محمد بن حيويِه، نا محمد بن سِعيٍد اَألصبهاِني، أَنا عِلي بن مسِهٍر، نا 3056

من أَراد الْمِدينةَ : �قَالَ رسولُ اللَِّه :  قَالَعثْمانُ بن حِكيٍم، حدثَِني عاِمر بن سعٍد، عن أَِبيِه
  . ِبسوٍء أَذَابه اللَّه ِفي الناِر كَذَوِب الرصاِص أَِو الِْملِْح ِفِي الْماِء

  
  مبتدأُ فَضاِئِل الْقُرآِن

 ،ِرِهملَى غَياِء علُ الْقُرفَض ذَِلك ا ِفيِه ِمنمو  
تعلمه ويعلمه، والدليل على أن حافظ كتاب اهللا ترفع درجته على غريه، وفضيلة من ي

  وإن كان غريه أسن منه وأشرف وأقدم
حدثَنا سلَيمانُ بن داود :  حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ بِن ساِلٍم، قَالَ 3057
اِشِميقَالَ )  ح(الْه ،اِنيغا الصثَندحو :ِر، قَاالحضو النا أَبثَنٍد، قَالَ: دعس نب اِهيمرا ِإبثَندح :

استعملَ عمر بن : حدثَنا ابن ِشهاٍب الزهِري ، عن أَِبي الطُّفَيِل عاِمِر بِن واِثلَةَ قَالَ
مِن استخلَفْت علَى أَهِل :  عمر ِبعسفَانَ، فَقَالَفَلَِقي: الْخطَّاِبناِفعا الْخزاِعيعلَى مكَّةَ، قَالَ

رجلٌ ِمن مواِلينا، قَالَ : ومِن ابن أَبزى؟ قَالَ: استخلَفْت علَيِهم ابن أَبزى قَالَ: الْواِدي؟ قَالَ
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رملًى؟ قَالَ: عوم ِهملَيع لَفْتختاسقَ: و هِإن ،معاِئِض، قَالَ نِبالْفَر اِلمالَى ععاِب اللَِّه تِلِكت اِرئ
رمع : كُمِبيا ِإنَّ نقَالَ�أَم قَد  : ِرينِبِه آخ عضيا واماِب أَقْوذَا الِْكتِبه فَعري ِإنَّ اللَّه .  

3058ب اقحِإس نب دمحمِهلٍّ، وم نب دمحا مثَنداِح، قَاال حبِن الص : دبا عثَندح
حدثَِني عاِمر بن واِثلَةَ، أَنَّ ناِفع بن عبِد الْحاِرِث : أنبا معمر، عِن الزهِري قَالَ: الرزاِق، قَالَ

رمع فَانَ، فَقَالَ لَهسطَّاِب ِإلَى عالْخ نب رملَقَّى عت :ختِن اسِني مع؟ ياِديِل الْولَى أَهع لَفْت
: رجلٌ ِمن الْمواِلي، فَقَالَ عمر: ومِن ابن أَبزى؟ قَالَ: ابن أَبزى، قَالَ: أَهلَ مكَّةَ قَالَ

ِإنَّ :  قَد قَالَ�نِبيكُم أَما ِإنَّ : أَما ِإنه قَاِرئ ِلِكتاِب اللَِّه، قَالَ: استخلَفْت علَيِهم مولًى؟ قَالَ
حدثَنا : اللَّه يرفَع ِبهذَا الْقُرآِن أَقْواما ويضع ِبِه آخِرين، حدثَنا أَبو الْجماِهِر، وأَبو أُميةَ، قَاال

ن واِثلَةَ اللَّيِثي، أَنَّ ناِفع بن عبِد حدثَِني عاِمر ب: أنبا شعيب، عِن الزهِري قَالَ: أَبو الْيماِن، قَالَ
الْحاِرِث الْخزاِعي لَِقي يعِني عمر رِضي اللَّه عنه ِبعسفَانَ، وكَانَ عمر استعملَه علَى أَهِل 

  . مكَّةَ، فَذَكَر الْحِديثَ ِبِمثِْل حِديِث ِإبراِهيم بِن سعٍد
حدثَِني شعبةُ، عن علْقَمةَ : حدثَنا حجاج قَالَ: حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ  3059

: �قَالَ النِبي : بن مرثٍَد، عن سعِد بِن عبيدةَ، عن أَِبي عبِد الرحمِن السلَِمي، عن عثْمانَ قَالَ
عت نم كُمارِخي ِلسجذَا الْمِني هلَسالَِّذي أَج وهِن ومحِد الربو عقَالَ أَب ،هلَّمعآنَ والْقُر لَّم

ولَم يسمع أَبو عبِد الرحمِن ِمن عثْمانَ وال ِمن عبِد اللَِّه بِن : وكَانَ يقِْرئ، قَالَ شعبةُ
ن عِلي رِضي اللَّه عنه، كَذَا يقُولُ شعبةُ، عن سعِد بِن عبيدةَ، عن أَِبي مسعوٍد، ولَِكن سِمع ِم
اللَّه هِحمِن رمحِد الربع .  

حدثَنا عمرو بن عاِصٍم، ومسِلم بن ِإبراِهيم، وعفَّانُ، :  حدثَنا الصومِعي، قَالَ 3060
أَبثٍَد قَالَورِن مةَ بلْقَمع نةَ، عبعش نع ،ِضيوالْحِليِد، وو الْو : نةَ، عديبع نب دعس تِمعس

 ِبيِن النفَّانَ، عِن عانَ بثْمع نع ،لَِميِن السمحِد الربآنَ :  قَالَ�أَِبي عالْقُر لَّمعت نم كُمريخ
عو هلَّم .  

حدثَنا أَبو عتاٍب، وِبشر بن عمر، :  حدثَنا عبد الْمِلِك بن محمٍد الرقَاِشي، قَالَ 3061
ِد الربو عقَالَ أَب ،هلَّمعآنَ والْقُر لَّمعت نم كُماراِدِه، ِخينةُ، ِبِإسبعِليِد، و أنبا شو الْوأَبِنومح :
حدثَنا : وذَِلك الَِّذي أَقْعدِني مقْعِدي هذَا وكَانَ يعلِّم الْقُرآنَ، حدثَنا محمد بن ِسناٍن، قَالَ

ن حرٍب، وكَانَ يعلِّم الْقُرآنَ، حدثَنا عِلي ب: حدثَنا شعبةُ ِبِمثِْلِه، قَالَ: وهب بن جِريٍر، قَالَ 
حدثَنا شعبةُ، ِبِإسناِدِه نحوه، حدثَنا : حدثَنا يعقُوب بن ِإسحاق الْحضرِمي، قَالَ : قَالَ
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  . حدثَنا أَبو النضِر، عن شعبةَ ِبِإسناِدِه نحوه: الصغاِني، قَالَ 
وحدثَنا ِإبراِهيم بن محمِد )  ح(حدثَنا أَبو نعيٍم، وقَِبيصةُ: ، قَالَ  حدثَنا أَبو أُمية3062َ
حدثَنا أَبو نعيٍم، وأَبو : وحدثَنا محمد بن حيويِه، قَالَ )  ح(حدثَنا عبد الرزاِق: بِن برةَ، قَالَ 
ا سفْيانُ، عن علْقَمةَ بِن مرثٍَد، عن أَِبي عبِد الرحمِن السلَِمي، عن عثْمانَ ن: حذَيفَةَ قَالُوا

ِإنَّ أَفْضلَكُم من تعلَّم الْقُرآنَ وعلَّمه، حدثَنا : �قَالَ رسولُ اللَِّه : رِضي اللَّه عنه قَالَ
  . حدثَنا سفْيانُ ِبِمثِْلِه: نا أَبو نعيٍم، وقَِبيصةُ، قَاالحدثَ: الصومِعي، قَالَ 
حدثَنا موسى : حدثَنا أَبو نعيٍم، قَالَ :  حدثَنا محمد بن حيويِه، والصومِعي، قَاال3063

بأَِبي ع نثٍَد، عرِن مةَ بلْقَمع ناُء، عالْفَر اللَّه ِضيفَّانَ رِن عانَ بثْمع نع ،لَِميِن السمحِد الر
  . ِإنَّ ِخياركُم أَو أَفْضلَكُم من تعلَّم الْقُرآنَ وعلَّمه: �قَالَ رسولُ اللَِّه : عنه قَالَ

حدثَنا أَبو الْيسِع، : مد بن عبيٍد، قَالَ حدثَنا مح:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 3064
ِإنَّ : �قَالَ النِبي : عن علْقَمةَ بِن مرثٍَد، عن أَِبي عبِد الرحمِن السلَِمي، عن عثْمانَ قَالَ

هلَّمعآنَ والْقُر لَّمعت نم لَكُمأَفْض .  
3065دعا سثَندٍر، قَالَ  حصن نِليِد، قَالَ : انُ بالْو نب اعجا شثَندح : نو برما عثَندح

: قَيٍس الْمالِئي، عن علْقَمةَ بِن مرثٍَد، عن أَِبي عبِد الرحمِن السلَِمي، عن عثْمانَ بِن عفَّانَ قَالَ
  . كُم من تعلَّم الْقُرآنَ وعلَّمهأَفْضلُ: �قَالَ رسولُ اللَِّه 
حدثَنا الْحسين بن عِلي، :  حدثَنا أَبو بكٍْر محمد بن عبِد الرحمِن الْجعِفي، قَالَ 3066

 السلَِمي، عن عثْمانَ، عِن عن محمِد بِن أَبانَ، عن علْقَمةَ بِن مرثٍَد، عن أَِبي عبِد الرحمِن
 ِبيةَ:  قَالَ�النانوو عقَالَ أَب ،هلَّمعآنَ والْقُر لَّمعت نم لَكُمِإنَّ أَفْض : لُ الِْعلِْم ِمنأَه لَفتاخ

  . أَهِل التمِييِز ِفي سماِع أَِبي عبِد الرحمِن ِمن عثْمانَ
   

يب اباٍت وتعلم آيتني وثالث وأكثر، وفضيلة املبكر إىل املسجد باَءِة ثَالِث آياِب ِقراِن ثَو
كل يوم لتعليم القرآن أو قراءته، والدليل على فضيلة من حيفظ القرآن على من يقرأه وال 

  حيفظ 
حدثَنا وِكيع بن : ي، قَالَ  حدثَنا ِإبراِهيم بن عبِد اللَِّه بِن أَِبي الْخيبِري الْكُوِف3067

أَيِحب : �قَالَ رسولُ اللَِّه : الْجراِح، عِن اَألعمِش، عن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبي هريرةَ قَالَ
فَثَالثُ : م، قَالَنع: أَحدكُم ِإذَا رجع ِإلَى أَهِلِه أَنْ يِجد ِفيِه ثَالثَ خِلفَاٍت ِعظَاٍم ِسماٍن؟ قُلْنا
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  . آياٍت يقْرؤهن أَحدكُم ِفي صالِتِه خير لَه ِمن ثَالِث خِلفَاٍت ِعظَاٍم ِسماٍن
حدثَنا أَبو نعيٍم، :  حدثَنا أَبو أُميةَ، ومحمد هو ابن خالد الصومعي، قَاال3068
قِْرئالْمح(و  (حا مثَندحِه، قَالَ ويويح نب دٍم، قَاال: ميعو نا أَبثَندح : نى بوسا مثَندح
 ونحن �خرج ِإلَينا رسولُ اللَِّه : سِمعت أَِبي يحدثُ، عن عقْبةَ بِن عاِمٍر قَالَ: علَي، قَالَ

يغدو كُلَّ يوٍم ِإلَى بطْحانَ أَِو الْعِقيِق فَيأِْتي ِبناقَتيِن كَوماوتيِن أَيكُم يِحب أَنْ : ِفي الصفَِّة فَقَالَ
 كُلُّنا يِحب ذَِلك، �يا رسولَ اللَِّه : قُلْنا: ِفي غَيِر ِإثٍْم يأِْتيِه وال قَِطيعٍة وال قَطِْع رِحٍم؟ قَالَ

ِإلَى الْمسِجِد فَيتعلَّم أَو يقْرأَ آيتيِن ِمن ِكتاِب اللَِّه خير لَه ِمن ناقَتيِن، فََألنْ يغدو أَحدكُم : قَالَ
 ،ِعيموا الصثَنداِإلِبِل، ح ِمن اِدِهندأَع ِمنٍع وبأَر ِمن ريخ عبأَرثَالٍث، و ِمن لَه ريثَالثٌ خو

: سِمعت أَِبي يحدثُ، عن عقْبةَ بِن عاِمٍر قَالَ: ئ، حدثَنا موسى بن علَي، قَالَحدثَنا الْمقِْر
 ِبيالن جرفَِّة، قَالَ�خِفي الص نحنا ونلَيانَ أَِو :  عطْحٍم ِإلَى بوكُلَّ ي ودغأَنْ ي ِحبي كُمأَي

  . لَهالْعِقيِق فَذَكَر ِمثْ
)  ح(حدثَنا أَِبي: حدثَنا معاذُ بن ِهشاٍم، قَالَ :  حدثَنا أَحمد بن ِعصاٍم، قَالَ 3069

حدثَنا ِهشام، : حثن عبد الْوهاِب بن عطَاٍء الِْعجِلي، قَالَ : وحدثَنا ابن الْجنيِد الدقَّاق، قَالَ
ادقَت نع ِبيِن الناِء، عدرأَِبي الد نانَ، عدعم نِد، ععِن أَِبي الْجاِلِم بس نقَالَ�ةَ، ع  : نم

حِفظَ عشر آياٍت ِمن أَوِل سورِة الْكَهِف عِصم ِمن ِفتنِة الدجاِل، حدثَنا الصاغَاِني، وأَبو أُميةَ 
نا روح، عن سِعيِد بِن أَِبي عروبةَ، عن قَتادةَ، عن ساِلٍم، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه عِصم ِمن حدثَ: قَاال

حدثَنا : حدثَنا حسين الْمروِزي، قَالَ : ِفتنِة الدجاِل أَو ِمن الدجاِل حدثَنا الْمحتِسِبي، قَالَ 
: حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ: حدثَنا قَتادةُ، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، حدثَنا الصاغَاِني، قَالَ: ، قَالَشيبانُ

 عِصم ِمن الدجاِل حدثَنا يوسف بن: حدثَنا همام بن يحيى، عن قَتادةَ ِبِمثِْلِه، ِإالأَنه قَالَ
  . حدثَنا حجاج، حدثَِني شعبةُ، عن قَتادةَ، ِبِإسناِدِه، ِمثْلَ حِديِث ِهشاٍم: مسِلٍم، قَالَ 

   
باب الْخبِر الْموِجِب السِتماِع ِقراَءِة الْقَاِرِئ واِإلنصاِت لَه، والدليل على أن املتعلم إذا 

  له من الذي يقرأ مع القارئ أنصت للقارئ واستمع يكون أوعى 
حدثَنا أَبو عوانةَ، عن : حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 3070

ِه ال تحرك ِب{: موسى ابِن أَِبي عاِئشةَ، عن سِعيِد بِن جبيٍر، عِن ابِن عباٍس ِفي قَوِلِه تعالَى
 يعاِلج ِمن التنِزيِل ِشدةً، �كَانَ النِبي : ، قَالَ]16سورة القيامة آية [}ِلسانك ِلتعجلَ ِبِه
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 يحرك، قَالَ �أَنا أُحرك شفَتي كَما كَانَ رسولُ اللَِّه : كَانَ يحرك شفَتيِه، قَالَ ابن عباٍس
ِعيدا أُ: سالَىأَنعت لَ اللَّهزفَأَن ،كرحاٍس يبع نا كَانَ ابكَم يفَتش كرح :} كانِبِه ِلس كرحال ت

هَءانقُرو هعما جنلَيلَ ِبِه ِإنَّ عجعقَالَ]17-16 –سورة القيامة آية [}ِلت ، : ِفي قَلِْبك هعمجن
فَِإذَا قَر هؤقْرت قُولُثُمي ،هآنقُر ِبعفَات اهقَالَ: أْن ،هانيا بنلَيِإنَّ ع ثُم ،ِصتأَنو ِمعتولُ : اسسكَانَ ر

 ِإذَا أَتاه ِجبِريلُ استمع، فَِإذَا انطَلَق ِجبِريلُ قَرأَه كَما أَقْرأَه، رواه جِرير، عن موسى �اللَِّه 
  . ِإنَّ علَينا بيانه، نبينه ِبِلساِنك : الَأَيضا وقَ

حدثَنا أَبو عوانةَ، عن :  حدثَنا ابن ساِلٍم الصاِئغُ الْمكِّي، حدثَنا عفَّانُ، قَالَ 3071
ال تحرك {: ي قَوِل اللَِّه تعالَىموسى ابِن أَِبي عاِئشةَ، عن سِعيِد بِن جبيٍر، عِن ابِن عباٍس، ِف

 يعاِلج ِمن التنِزيِل ِشدةً، كَانَ يحرك ِبِه �كَانَ رسولُ اللَِّه : ، قَالَ}ِبِه ِلسانك ِلتعجلَ ِبِه
، علَينا }علَينا جمعه وقُرَءانهال تحرك ِبِه ِلسانك ِلتعجلَ ِبِه ِإنَّ {: شفَتيِه، فَأَنزلَ اللَّه تعالَى

 ،هؤقْرت ثُم ،ِركدِفي ص هعمج}هَءانقُر ِبعفَات اهأْنقَالَ]18سورة القيامة آية [}فَِإذَا قَر ، :
 ،ِصتأَنو ِمعتاس}هانيا بنلَيِإنَّ ع 19سورة القيامة آية [}ثُم[لَيِإنَّ ع قَالَ، ثُم ،أَهقْرا أَنْ تن :
 � بعد ذَِلك ِإذَا أَتاه ِجبِريلُ استمع لَه، فَِإذَا انطَلَق ِجبِريلُ قَرأَه النِبي �فَكَانَ رسولُ اللَِّه 

أَها أَقْركَم .  
   

 ِبياَءِة النِذكِْر ِقر ابواستماعهم له، و�ب لَى الِْجنآنَ عالدليل على أن القارئ  الْقُر
  بقراءته القرآن يحال بينه وبني الشيطان

حدثَنا داود ابن أَِبي : حدثَنا عبد الْوهاِب بن عطَاٍء، قَالَ :  حدثَنا الصاغَاِني، قَال3072َ
 لَيلَةَ � كَانَ ِمنكُم مع رسوِل اللَِّه من: قُلْت البِن مسعوٍد: ِهند، عن عاِمٍر، عن علْقَمةَ قَالَ

ما كَانَ معه ِمنا أَحد، فَقَدناه لَيلَةً ونحن ِبمكَّةَ فَقُلْنا اغِْتيلَ أَِو استِطري، فَانطَلَقْنا : الِْجن؟ قَالَ
باته قَوم، فَلَما أَصبحنا رأَيناه مقِْبال ِمن نحِو نطْلُبه ِفي الشعاِب واَألوِديِة، فَِبتنا ِبشر مِبيٍت 

 أَين كُنت؟ لَقَد أَشفَقْنا علَيك فَِبتنا اللَّيلَةَ ِبشر لَيلٍَة بات ِبها �يا رسولَ اللَِّه : ِحراَء، فَقُلْنا
ِإنه أَتاِني داِعي الِْجن ُألقِْرئَهم الْقُرآنَ فَانطَلَق :  استِطري، قَالَاغِْتيلَ أَِو: قَوم ِحني فَقَدناك، فَقُلْنا

كُلُّ عظٍْم يقَع : فَقَالَ: سأَلُوه الزاد، قَالَ: فَقَالَ الشعِبي: ِبنا فَأَرانا آثَارهم وآثَار ِنرياِنِهم، قَالَ
ال : فَقَالَ:  اسم اللَِّه علَيِه أَوفَر ما كَانَ لَحما، والْبعر علَف ِلدوابكُم قَالَِفي أَيِديكُم لَم يذْكَِر

داوقَالَ د ،الِْجن ِمن اِنكُموِإخ ادز هِر فَِإنعال ِبالْبوا ِبالِْعظَاِم وجنتسذَا ِفي : تِري هفَال أَد
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حدثَنا يحيى بن غَيالنَ، : الَه الشعِبي؟ حدثَنا أَبو جعفَِر بن الْجنيِد، قَالَالْحِديِث أَو شيٌء قَ
: حدثَنا داود ابن أَِبي ِهند، عِن الشعِبي، عن علْقَمةَ قَالَ: حدثَنا يِزيد بن زريٍع، قَالَ : قَالَ 

ما :  لَيلَةَ الِْجن، قَالَ�ِإنَّ الناس يتحدثُونَ أَنك صِحبتالنِبي : ِه بِن مسعوٍد قُلْت ِلعبِد اللَّ
: صِحبه ِمنا أَحد، ولَِكنا فَقَدناه ونحن ِبمكَّةَ ذَات لَيلٍَة، فَالْتمسناه ِفي اَألوِديِة والشعاِب، فَقُلْنا

ذَهبت ُألقِْرئَهم : زاد ِإخواِنكُم ِمن الِْجن وقَالَ: يلَ أَِو استِطري، ثُم ذَكَر ِمثْلَه، ِإلَى قَوِلِهاغِْت
ه ال تستنجوا ِبالْعظِْم وال ِبالْبعِر فَِإن:  فَقَالَ�نهى رسولُ اللَِّه : وكُلُّ بعرٍة وقَالَ: الْقُرآنَ وقَالَ

وآثَار ِنرياِنِهم، ولَم : زاد وكَذَا، رواه ابن علَيةَ، ورواه ابن ِإدِريس أَيضا، عن داود ِإلَى قَوِلِه
هدعا بم ذْكُري .  
يب بن خاِلٍد، حدثَنا وه: حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 3073

فَأَرانا بيوتهم وِنيرانهم، وسأَلُوه : ويِزيد بن زريٍع، عن داود ابِن أَِبي ِهند ِبِإسناِدِه ِإلَى قَوِلِه
ر ما كَانَ لَحما وكُلُّ بعرٍة كُلُّ عظٍْم لَم يذْكَِر اسم اللَِّه علَيِه يقَع ِفي أَيِديكُم أَوفَ: الزاد، فَقَالَ

هو زاد ِإخواِنكُم ِمن الِْجن، :  أَنْ نستنِجي ِبِهما، وقَالَ�علَفًا ِلدوابكُم فَنهى رسولُ اللَِّه 
  . ما طَعام ِإخواِنكُم فَال تستنجوا ِبِهما فَِإنه: كَذَا رواه عبد اَألعلَى، عن داود ِبِمثِْلِه

حدثَنا وهبانُ بن بِقيةَ، وأَحمد بن أَسٍد ابن ابنِة ماِلِك بِن :  حدثَنا الصاغَاِني، قَال3074َ
اِء، عن أَِبي معشٍر، عن حدثَنا خاِلد يعِني ابن عبِد اللَِّه الْواِسِطي، عن خاِلٍد الْحذَّ: ِمغوٍل، قَاال

  .  لَيلَةَ الِْجن�لَم أَكُن مع النِبي : ِإبراِهيم، عن علْقَمةَ، عن عبِد اللَِّه قَالَ
حدثَنا : حدثَنا عمرو بن عوٍن، قَالَ :  حدثَنا حنبلُ بن ِإسحاق بِن حنبٍل، قَالَ 3075

لَم أَكُن : ِلد، عن خاِلٍد الْحذَّاِء، عن أَِبي معشٍر، عن ِإبراِهيم، عن علْقَمةَ، عن عبِد اللَِّه قَالَخا
 ابن مسعوٍد لَم: يقُولُونَ: ، وِددت أَني كُنت معه، قَالَ أَبو عوانةَ�لَيلَةَ الِْجن مع رسوِل اللَِّه 

 ِبيالن عم كُنلَةَ�ياللَّي ِتلْك هعكَانَ مآنَ والْقُر ِهملَيأَ عقَر ِحني  .  
حدثَنا ِإسحاق بن منصوٍر يعِني :  حدثَِني عبد اللَِّه بن أَحمد بِن حنبٍل، قَالَ 3076
جسح(الْكَو  (كٍْر، أَخو بثَِني أَبدحطَّاٍب، قَالَ وو خ : نونُ بارهو ،اِنيلْوالْح نسا الْحثَندح

: حدثَنا أَبو أُسامةَ، عن ِمسعٍر، عن معِن بِن عبِد الرحمِن، عن أَِبيِه قَالَ: عبِد اللَِّه، قَالُوا
 يعِني -حدثَِني أَبوك : يلَةَ استمعوا الْقُرآنَ؟ قَالَ ِبالِْجن لَ�من آذَنَ النِبي : سأَلْت مسروقًا
  .  يعِني آذَنته ِبِه شجرةٌ-ابن مسعوٍد 
حدثَنا أَبو عوانةَ، عن أَِبي ِبشٍر، : حدثَنا أَبو قُتيبةَ، قَالَ :  حدثَنا أَبو اَألزهِر، قَالَ 3077
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  .  علَى الِْجن وال رآهم�ما قَرأَ النِبي : ِد بِن جبيٍر، عِن ابِن عباٍس قَالَعن سِعي
 حدثَنا أَبو داود الْحراِني، ومحمد بن حيانَ الْماِزِني أبو العباس البزاز يف طرف 3078

حدثَنا أَبو عوانةَ، عن أَِبي ِبشٍر، عن سِعيِد بِن : يِد، قَالَ حدثَنا أَبو الْوِل: املربد بالبصرة قَاال
 � علَى الِْجن وال رآهم انطَلَق رسولُ اللَِّه �ما قَرأَ رسولُ اللَِّه : جبيٍر، عِن ابِن عباٍس قَالَ

وِق عِإلَى س اِمِديناِبِه عحأَص اِء، ِفي طَاِئفٍَة ِمنمِر السبخ نيبطَاِن ويالش نيِحيلَ ب قَدكَاظَ، و
ِحيلَ بيننا وبين : ما لَكُم؟ قَالُوا: وأُرِسلَ علَيِهم الشهب، فَرجعِت الشياِطني ِإلَى قَوِمِهم، قَالُوا

ما حالَ بينكُم وبين خبِر السماِء ِإال شيٌء : واخبِر السماِء، وأُرِسلَت علَينا الشهب، قَالُ
حدثَ، فَانطَلَقُوا يضِربونَ مشاِرق اَألرِض ومغاِربها، فَانصرف أُولَِئك النفَر الَِّذين توجهوا 

عكَاظَ وهو يصلِّي ِبأَصحاِبِه صالةَ  وهو عاِمد ِإلَى سوِق �نحو ِتهامةَ ِإلَى رسوِل اللَِّه 
هذَا واللَِّه الَِّذي حالَ بينكُم وبين خبِر السماِء، : الْفَجِر، فَلَما سِمعوا الْقُرآنَ استمعوا لَه وقَالُوا

ا سِمعنا قُرآنا عجبا يهِدي ِإلَى الرشِد يا قَومنا ِإن: فَهناِلك رجعوا ِإلَى قَوِمِهم، فَقَالُوا: قَالَ
سورة اجلن [}قُلْ أُوِحي ِإلَي{: �فَآمنا ِبِه ولَن نشِرك ِبربنا أَحدا، فَأَنزلَ اللَّه تعالَى علَى نِبيِه 

  . ، وِإنما أُوِحي ِإلَيِه قَولُ الِْجن ]1آية 
حدثَنا أَبو عوانةَ، : حدثَنا عفَّانُ، قَالَ :  جعفَر بن محمٍد الصاِئغُ، قَالَ  حدثَنا3079

 علَى الِْجن وما �ما قَرأَ رسولُ اللَِّه : عن أَِبي ِبشٍر، عن سِعيِد بِن جبيٍر، عِن ابِن عباٍس قَالَ
 ِفي طَاِئفٍَة ِمن أَصحاِبِه عاِمِدين ِإلَى سوِق عكَاظَ، وقَد ِحيلَ بين �ِه رآهم انطَلَق رسولُ اللَّ

: الشياِطِني وبين خبِر السماِء، وأُرِسلَت علَيِهم الشهب، فَرجعِت الشياِطني ِإلَى قَوِمِهم فَقَالُوا
ما حالَ بينكُم : وبين خبِر السماِء، وأُرِسلَت علَينا الشهب، قَالُواِحيلَ بيننا : ما لَكُم؟ قَالُوا

وبين خبِر السماِء ِإال شيٌء حدثَ، فَاضِربوا مشاِرق اَألرِض ومغاِربها فَانظُروا ما هذَا الَِّذي 
، فَانطَلَقُوا يضِربونَ مشاِرق اَألرِض ومغاِربها، فَانصرف النفَر حالَ بيننا وبين خبِر السماِء

 وهم ِبنخلَةَ عاِمِدين ِإلَى سوِق عكَاٍظ وهو �الَِّذين توجهوا نحو ِتهامةَ ِإلَى رسوِل اللَِّه 
ا سِر، فَلَمالةَ الْفَجاِبِه صحلِّي ِبأَصصقَالُوايو وا لَهعمتآنَ اسوا الْقُرِمع : كُمنيالَ بذَا الَِّذي حه

يا قَومنا ِإنا سِمعنا قُرآنا عجبا : وبين خبِر السماِء، فَهناك ِحني رجعوا ِإلَى قَوِمِهم فَقَالُوا
شن لَنا ِبِه ونِد فَآمشِدي ِإلَى الرهِه يِبيلَى نع لَ اللَّهزا، فَأَندا أَحنبِبر ِرك� :} قُلْ أُوِحي

1سورة اجلن آية [}ِإلَي[لُ الِْجنِه قَوِإلَي ا أُوِحيمِإنو ، .  
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نافق الذي باب بياِن فَضِل الْمؤِمِن الَِّذي يقْرأُ الْقُرآنَ علَى الْمؤِمِن الَِّذي ال يقرأه وفضل امل
  يقرأ القرآن يف الظاهر على املنافق الذي ال يقرأه 

حدثَنا : حدثَنا روح بن عبادةَ، قَالَ :  حدثَنا أَبو اَألزهِر أَحمد بن اَألزهِر، قَالَ 3080
:  قَالَ� موسى اَألشعِري، عِن النِبي حدثَنا أَنس بن ماِلٍك، عن أَِبي: شعبةُ، عن قَتادةَ، قَالَ 

مثَلُ الْمؤِمِن الَِّذي يقْرأُ الْقُرآنَ كَمثَِل اُألترجِة طَعمها طَيب وِرحيها طَيب، ومثَلُ الْمؤِمِن 
ال ِريحو با طَيهمِة طَعرمثَِل التآنَ كَمأُ الْقُرقْرآنَ الَِّذي ال يأُ الْقُرقْرثَلُ الْفَاِجِر الَِّذي يما، ولَه 

كَمثَِل الريحانِة مر طَعمها طَيب ِرحيها، ومثَلُ الْفَاِجِر الَِّذي ال يقْرأُ الْقُرآنَ كَمثَِل الْحنظَلَِة 
حدثَنا أَِبي عن جدي، عن شعبةَ، ِبِإسناِدِه : لَ طَعمها مر وال ِريح لَها، حدثَنا أَبو الْمثَنى، قَا

بدلَ الْفَاِجِر الْمناِفِق وكَذَا قَالَ يحيى الْقَطَّانُ، عن شعبةَ : ِإالأَنه قَالَ: ِمثْلَه سواًء، وزاد ِفيِه
وحدثَنا أَبو يوسف الْفَاِرِسي، )  ح( حدثَنا عفَّانُالْفَاِجِر، الْمناِفِق، حدثَنا الصاغَاِني،: بدلَ
حدثَنا همام بن يحيى، عن قَتادةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، : حدثَنا عمرو بن عاِصٍم، قَاال: قَالَ 

 ِبيِن النى، عوسأَِبي م نع�ٍح، حوِديِث راِحِد ، ِبِمثِْل حالْو دبا عثَندان، حِسن نب ِزيدا يثَند
حدثَنا أَبو عوانةَ، عن قَتادةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك ، عن أَِبي موسى، عِن النِبي : بن ِغياٍث، قَالَ 

  . الْفَاِجِر الْمناِفِق : ، ِبِمثِْلِه، ِإال أَنه قَالَ بدلَ�
   

باب ثَواِب الْماِهِر ِبالْقُرآِن واحلافظ له، وفضله على غري املاهر، وثواب الذي يشق عليه 
  قراءته

حدثَنا شعبةُ، وِهشام، عن : حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال3081َ
الَِّذي يقْرأُ الْقُرآنَ وهو :  قَالَ�بِن ِهشاٍم، عن عاِئشةَ، عِن النِبي قَتادةَ، عن زرارةَ، عن سعِد 

امآنَ، قَالَ ِهشأُ الْقُرقْرالَِّذي يِة، ورراِم الْبِة الِْكرفَرالس عم اِهرقَالَ : مو ،ِديدِه شلَيع وهو
حدثَِني شعبةُ، :  أَجراِن، حدثَنا يوسف، حدثَنا حجاج، قَالَوهو علَيِه شاق فَلَه: شعبةُ

حدثَنا : حدثَنا أَبو النضِر، قَالَ : وهو علَيِه شِديد حدثَنا الصاغَاِني، قَالَ : ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، وقَالَ
: لَيس ِبحاِفٍظ لَه وهو يتعاهده فَلَه أَجراِن حدثَنا ابن أَِبي رجاٍء، قَالَ: الَشعبةُ، ِبِمثِْلِه، ِإالأَنه قَ
حدثَنا ِهشام الدستواِئي، عن قَتادةَ، ِبِمثِْل حِديِثأَِبي داود، عن شعبةَ، : حدثَنا وِكيع، قَالَ
حدثَنا أَبو عوانةَ، عن قَتادةَ، : حدثَنا معلَّى بن أَسٍد، قَالَ : ٍم الْمكِّي، قَالَ وحدثَنا ابن ساِل

  . ِبِمثِْلِه
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حدثَنا سفْيانُ، عن سِعيِد بِن : حدثَنا قَِبيصةُ، قَالَ:  حدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، قَال3082َ
قَالَ : بةَ، عن قَتادةَ، عن زرارةَ بِن أَوِفي، عن سعِد بِن ِهشاٍم، عن عاِئشةَ قَالَتأَِبي عرو

الْماِهر ِبالْقُرآِن مع السفَرِة الِْكراِم الْبررِة، والَِّذي يتعايا ِفي الْقُرآِن لَه أَجراِن : �رسولُ اللَِّه 
ا ابثَندِن، قَالَ حينأَِبي الْح قَالَ : ن ،ميرا هانَ، نو غَسا أَبثَندِبِمثِْلِه: ح ،ِعيدا سثَندح : وهو

حدثَنا عِلي بن قَاِدٍم، : يتعِتع ِفيِه وهو علَيِه شاق فَلَه أَجراِن حدثَنا أَبو عمِرو بن حاِزٍم، قَالَ 
ِمثْلَ الَِّذي يقْرؤه وهو يتعايا ِفيِه وهو علَيِه شِديد : حدثَنا شعبةُ، عن قَتادةَ، ِبهذَا ِبِإسناٍد: الَ قَ

بِن قَاِدٍم، حدثَنا روح، حدثَنا شعبةُ، ِبِمثِْل حِديِث عِلي : لَه أَجراِن حدثَنا أَبو اَألزهِر، قَالَ 
: حدثَنا ِإسحاق الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عن معمٍر، عن قَتادةَ، ِبِإسناِدِه ِبِمثِْل حِديِث ِهشاٍم

  . والَِّذي يقْرؤه وهو علَيِه شِديد فَلَه أَجراِن اثْناِن 
   

  تعاهِد الْقُرآِن وِحفِْظِه باب ِذكِْر الْخبِر الْموِجِب ِل
 حدثَنا أَحمد بن عبِد الْحِميِد الْحاِرِثي، وأَبو بكِْر بن أَِخي حسيٍن الْجعِفي،وأَبو 3083

 �سى، عِن النِبي حدثَنا أَبو أُسامةَ، عن بريٍد، عن أَِبي بردةَ، عن أَِبي مو: الْبختِري، قَالُوا
تعاهدوا الْقُرآنَ، فَوالَِّذي نفْس محمٍد ِبيِدِه، لَهو أَشد تفَلُّتا ِمن اِإلِبِل ِمن عقُِلِها، حدثَنا : قَالَ

حدثَنا بريد، عن أَِبي : حدثَنا أَبو أَحمِد الزبيِري، قَالَ: أَحمد بن ِعصاٍم اَألصبهاِني، قَالَ
 ِبيِن النى، عوسأَِبي م نةَ، عدرِبِمثِْلِه�ب ، .  

   
باب ِذكِْر الْخبِر الْموِجِب السِتذْكَاِر الْقُرآِن وِدراسِتِه، وأن حامله إذا قام به فقرأه بالليل 

  غفل عن تعاهده نزع منهوالنهار ذكره وإن مل تقم به نسيه، والدليل على أنه إذا 
قَرأْنا علَى عبِد الرزاِق، عِن الثَّوِري، عن منصوٍر، عن أَِبي :  حدثَنا الدبِري، قَال3084َ

 ِبيِإلَىالن هفَعوٍد، رعسِن مِن اباِئٍل، عقَالَ�و  :يفَصت دأَش هآنَ فَِإنوا الْقُرداهعوِر تدص ا ِمن
  . نِسيت آيةَ كَيت وكَيت: الرجاِل ِمن النعِم ِمن عقُِلها، ِبئْسما َألحِدِهم أَنْ يقُولَ

حدثَنا أَبو :  حدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، والصاغَاِني، وأَبو ِإسماِعيلَ الترِمِذي قَالُوا3085
عٍم، قَالَ ني : ِبيِن النِد اللَِّه، عبع ناِئٍل، عأَِبي و نوٍر، عصنم نانُ، عفْيا سثَندقَالَ�ح  :

نِسيت آيةَ كَيت وكَيت بلْ هو نسي حدثَنا يونس بن حِبيٍب، : ِبئْسما َألحِدِهم أَنْ يقُولَ
، ِمثْلَ حِديِث �حدثَنا شعبةُ، عن منصوٍر، ِبِإسناِدِه، عِن النِبي : بو داود، قَالَ حدثَنا أَ: قَالَ
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  . عبِد الرزاِق ِبطُوِلِه
نا حدثَ: حدثَنا محمد بن عبيٍد، قَالَ:  حدثَنا عمار، وأَبو الْحسِن الْميموِني، قَاال3086

مثَلُ الْقُرآِن مثَلُ اِإلِبِل : �قَالَ رسولُ اللَِّه : عبيد اللَِّه بن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر قَالَ
 تبا ذَهقُلَهع ِإنْ أَطْلَقا، وكَهسا أَمقُِلها ِبعهاِحبا صهداهعقَّلَِة ِإنْ تعالْم .  

وحدثَنا )  ح(أنبا ماِلك: حدثَنا ِإسحاق بن ِعيسى، قَالَ: لصاغَاِني، قَالَ  حدثَنا ا3087
ِإنما :  قَالَ�حدثَنا الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عِن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ النِبي : الترِمِذي، قَالَ 

آِن كَماِحِب الْقُرثَلُ صقَالَ مو ،تبا ذَهِإنْ أَطْلَقَها وكَهسا أَمهلَيع داهعقَّلَِة فَِإنْ تعثَِل اِإلِبِل الْم
ِبينا: الْقَعهداهِإنْ ع .  

 حدثَنا عبد الرزاِق، عن معمٍر، عن أَيوب، عن ناِفٍع، عِن:  حدثَنا الدبِري، قَالَ 3088
 ِبيِن النع ،رمِن عاِر :  قَالَ�ابهالنِل واَء اللَّيآن هؤقْري هاِحبِه صلَيع داهآِن ِإذَا عثَلُ الْقُرم

كَمثَِل رجٍل لَه ِإِبلٌ فَِإنْ عقَلَها حِفظَها، وِإنْ أَطْلَق عنها ذَهبت، وكَذَِلك صاِحب الْقُرآِن 
دح ِبيِن النع ،رمِن عِن اباِلٍم، عس نع ،ِريهِن الزٍر، عمعم ناِق، عزِد الربع نع ،ِريبا الدثَن
  . ، ِمثْلَِه�

حدثَنا أَنس بن ِعياٍض، عن موسى بِن :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ 3089
ِإذَا قَام صاِحب الْقُرآِن فَقَرأَه ِباللَّيِل والنهاِر :  قَالَ� عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، عِن النِبي عقْبةَ،

هِسيِبِه ن قُمي ِإذَا لَمو هذَكَر .  
   

تكَيو تةَ كَيآي ِسيتِل نجِل الرقَو ناِهي عِر النبِذكِْر الْخ ابى بسنوالدليل على انه ي ،
  صاحبه إذا مل يقم بواجبه

حدثَنا ابن نميٍر، عِن اَألعمِش، عن :  حدثَنا الْحسن بن عِلي بِن عفَّانَ، قَال3090َ
يا ِمن صدوِر الرجاِل ِمن تعاهدوا هِذِه الْمصاِحف فَلَهو أَشد تفَص: قَالَ عبد اللَِّه: شِقيٍق قَالَ

كُمدأَح قُولَنال يقِْلِه، وع ِم ِمنعولُ اللَِّه : النسقَالَ ر ،تكَيو تةَ كَيآي ِسيتي نلْ : �ِإنب
اللَِّه بن داود، عن حدثَنا عبد : حدثَنا حجاج، قَالَ : هو نسي حدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ

  . تعاهدوا الْمصاِحف فَلَِهي أَشد تفَصيا، فَذَكَر ِمثْلَه: قَالَ عبد اللَِّه: سلَيمانَ، عن شِقيٍق قَالَ
ثَنا الْوضاح حد: حدثَنا يحيى بن حماٍد، قَالَ :  حدثَنا ابن الْجنيِد الدقَّاق، قَالَ 3091

تعاهدوا : �قَالَ عبد اللَِّه قَالَ رسولُ اللَِّه : يعِني أَبا عوانةَ، عن سلَيمانَ، عن شِقيٍق قَالَ
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دأَح قُولَنال يقِْلِه، وع ِم ِمنعالن اِل ِمنجوِر الردص ا ِمنيفَصت دأَش وآنَ فَلَهةَ الْقُرآي ِسيتن كُم
يسن ولْ هب ،تكَيو تكَي .  

حدثَنا أَِبي وأَبو معاِويةَ، عِن : حدثَنا ابن نميٍر، قَالَ :  حدثَنا الصاغَاِني، قَالَ 3092
وال يقُولَن أَحدكُم : �لُ اللَِّه اَألعمِش، ِمثْلَ حِديِث ابِن نميٍر، وقَالَ أَبو معاِويةَ وقَالَ رسو

 يسن ولْ هب تكَيو تةَ كَيآي ِسيتن .  
حدثَنا : حدثَنا أَبو نعيٍم، قَالَ :  حدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، والصاغَاِني، قَاال3093

ما َألحِدكُم أَنْ : �قَالَ رسولُ اللَِّه :  عِن عبِد اللَِّه قَالَسفْيانُ، عن منصوٍر، عن أَِبي واِئٍل،
يسن ولْ هب ،تكَيو تةَ كَيآي ِسيتقُولَ ني .  

حدثَنا أَبو معمٍر، :  حدثَنا كَيلَجةُ محمد بن صاِلٍح، وِإبراِهيم بن أَِبي داود، قَاال3094
حدثَنا عبد الْواِرِث، عن محمِد بِن جحادةَ، عن عبدةَ بِن أَِبي لُبابةَ، عن أَِبي واِئٍل، عن : لَ قَا

  . وال يقُولُ أَحدكُم نِسيت آيةَ كَيت وكَيت، بلْ هو نسي: �قَالَ رسولُ اللَِّه : عبِد اللَِّه قَالَ
3095ٍج قَالَ ويرِن جِن اباِق، عزِد الربع نع ،اغَاِنيالص اِهيمرِإب نب اقحا ِإسثَندح :

سِمعت : سِمعت ابن مسعوٍد يقُولُ: حدثَِني عبدةُ بن أَِبي لُبابةَ، أَنَّ شِقيق بن سلَمةَ قَالَ
ئْسما ِللرجِل أَنْ يقُولَ نِسيت سورةَ كَيت وكَيت أَو آيةَ كَيت ِب:  يقُولُ�رسولَ اللَِّه 

يسن ولْ هب ،تكَيو .  
   

باب ِذكِْر الْخبِر الْمِبيِح ِلرفِْع الصوِت ِبالْقُرآِن ِفي اللَّيِل وِفي الطَِّريِق ويف املسجد 
نى منه اآلية وأكثر غري مأخوذ بهوالترغيب فيه ليؤخذ عنه، وأنَّ مسني   

حدثَنا أَبو أُسامةَ، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، :  حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، قَالَ 3096
 ِبيةَ، أَنّ الناِئشع نع�توٍة صورِفي س فَعِل فَراللَّي أُ ِمنقْرال يجر ِمعولُ اللَِّه  سسقَالَ ر ،ه

  . ِإنَّ فُالنا رِحمه اللَّه قَد ذَكَّرِني كَذَا وكَذَا آيةً كُنت أُنِسيتها ِمن سورِة كَذَا وكَذَا: �
، حدثَنا ِهشام بن عروةَ: حدثَنا محاِضر، قَالَ :  حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، قَالَ 3097

ةَ قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نع : ِبيالن ِمعأُ، فَقَالَ�سقْرٍل يجر توص  : ذَا لَقَده اللَّه ِحمر
  . ذَكَّرِني كَذَا وكَذَا آيةً، كُنت أَسقَطْتها ِمن سورِة كَذَا وكَذَا

3098ِميِد الْحِد الْحبع نب دما أَحثَندقَالَ  ح ،اِرِثي : نٍد، عيرب نةَ، عامو أُسا أَبثَندح
 ِبيِن النى، عوسأَِبي م نةَ، عدرآِن :  قَالَ�أَِبي بِبالْقُر نيِريعفْقَِة اَألشر اتوأَص ِرفي َألعِإن
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صواِتِهم ِبالْقُرآِن ِباللَّيِل، وِإنْ كُنت لَم أَر مناِزلَهم ِحني يدخلُونَ ِباللَّيِل، وأَعِرف مناِزلَهم ِمن أَ
مقَالَ لَه ودلَ أَِو الْعيالْخ ِإذَا لَِقي ِكيمح ِفيِهماِر، وهلُوا ِبالنزن أَنْ : ِحني كُمونرأْماِبي يحِإنَّ أَص

نكِْر بو با أَبثَندح ،موهظُرنقَالَ ت ،طَاِكياِشٍم اَألنقَالَ :  ه ،اِنيهباَألص نا ابثَندو : حا أَبثَندح
  . أُسامةَ، ِبِمثِْلِه

   
باب الترِغيِب ِفي سؤاِل الْقَاِرِئ ِقراَءةَ الْقُرآِن واالسِتماِع ِإلَيِه ِليستِمع ِقراَءته، فإن ابن 

  � القرآن، وقرأ عليه رسول اهللا �سول اهللا مسعود قرأ على ر
)  ح(حدثَنا عمر بن حفِْص بِن ِغياٍث:  حدثَنا محمد بن كَِثٍري الْحراِني، قَالَ 3099

دثَنا الصاغَاِني، وح)  ح(حدثَنا زكَِريا بن عِدي: وحدثَنا أَحمد بن مالِعٍب، وأَبو أُميةَ، قَاال
حدثَنا حفْص بن ِغياٍث، عِن اَألعمِش، عن : حدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه بِن نميٍر، قَالُوا: قَالَ 

: قُلْت: لنساِء قَالَاقْرأْ سورةَ ا: �قَالَ ِلي رسولُ اللَِّه : ِإبراِهيم، عن عِبيدةَ، عن عبِد اللَِّه قَالَ
ِإني أَشتِهي أَنْ أَسمعه ِمن غَيِري زاد زكَِريا بن عِدي وابن : أَقْرأُ علَيك وعلَيك أُنِزلَ؟ قَالَ

 أُمٍة فَكَيف ِإذَا ِجئْنا ِمن كُلِّ{: فَقَرأْت حتى انتهيت ِإلَى قَوِلِه: نميٍر، عن حفٍْص
  .  وسكَت �، فَسالَت عينا النِبي ]41سورة النساء آية [}ِبشِهيٍد

حدثَنا عِلي بن مسِهٍر، عِن : حدثَنا زكَِريا بن عِدي، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 3100
 وهو علَى �قَالَ ِلي رسولُ اللَِّه : ، عن عبِد اللَِّه قَالَاَألعمِش، عن ِإبراِهيم، عن عبيدةَ

: ِإني أُحب أَنْ أَسمعه ِمن غَيِري قَالَ: أَقْرأُ علَيك وعلَيك أُنِزلَ؟ قَالَ: اقْرأْ علَي قُلْت: الِْمنبِر
لَغى ِإذَا بتاِء حسةَ النورس تحتفَافْت لَى {تع ا ِبكِجئْنِهيٍد وٍة ِبشكُلِّ أُم ا ِمنِإذَا ِجئْن ففَكَي

تهِراقَاِن، : ، نظَرت ِإلَيِه وِإذَا عيناه تهِمالِن، أَو قَالَ]41سورة النساء آية [}هؤالِء شِهيدا
كش .  

: حدثَِني أَبو بكِْر بن أَِبي شيبةَ، قَالَ : ، قَالَ حدثَِني عبد اللَِّه بن أَحمد بِن حنبٍل3101
حدثَِني جعفَر بن عمِرو بِن حريٍث، عن أَِبيِه، : حدثَنا أَبو أُسامةَ، عن ِمسعٍر، عن معٍن قَالَ

 ِبيِد اللَِّه، أَنّ النبع نع�دبع ِهملَيأَ عا قَراِء  لَمسةَ النورٍة { اللَِّه سكُلِّ أُم ا ِمنِإذَا ِجئْن ففَكَي
  . علَيِهم: يشهد لَهم، أَو قَالَ: ، قَالَ]41سورة النساء آية [}ِبشِهيٍد

حدثَنا : الَ حدثَنا الْحميِدي، قَ:  حدثَنا أَبو جعفَِر بن الْجنيِد، والصاغَاِني، قَاال3102
سفْيانُ، قَالَ الْمسعوِدي وحدثَنا جعفَر بن عمِرو بِن حريٍث، عن أَِبيِه، عن عبِد اللَِّه بِن 
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نت وكُنت علَيِهم شِهيدا ما دمت ِفيِهم فَلَما توفَّيتِني كُ{: �قَالَ رسولُ اللَِّه : مسعوٍد قَالَ
ِهيدٍء شيلَى كُلِّ شع تأَنو ِهملَيع ِقيبالر ت117سورة املائدة آية [}أَن .[  

: حدثَنا يعلَى بن عبيٍد، قَالَ :  حدثَنا اَألحمِسي، والصاغَاِني، وأَبو أُميةَ، قَالُوا3103
 ،اِهيمرِإب نع ،شما اَألعثَندةَ قَالَحلْقَمع ناللَِّه: ع دبفَقَالُوا : قَالَ ع صا ِبِحماِلسج تكُن

: قُلْت: واللَّه ما هكَذَا أَنزلَها اللَّه، قَالَ: اقْرأْ، فَقَرأْت سورةَ يوسف، فَقَالَ رجلٌ ِمن الْقَوِم: ِلي
لَى را عهأْتقَر لَقَد كحيو ،فوِل اللَِّه فَكَيقُولُ، قَالَ:  فَقَالَ�سا تقُولُ مت تأَنو تنسأَح :

ِر، فَقُلْتمالْخ ِريح هِمن تدجِإذْ و ها أُكَلِّما أَنمنيفَب : ،رمالْخ برشتاِب اللَِّه وِبِكت كِْذبت
 كِلدى أَجتح ِلكِإلَى أَه ِجعراللَِّه ال تا قَالَ وضأَي ،ِسيما اَألحثَندح ،دالْح : نا ابثَندح

دخلَ عبد اللَِّه مسِجد ِحمص : حدثَنا ِإبراِهيم، عن علْقَمةَ قَالَ: فُضيٍل، عِن اَألعمِش، قَالَ 
هوحن فَذَكَر .  
حدثَنا عمر بن : ِني، وابن أَِبي الْحنيِن، قَاال حدثَنا موسى بن سِعيٍد الدندا3104
حدثَنا ِإبراِهيم، عن علْقَمةَ، عن عبِد : حدثَنا اَألعمش، قَالَ : حدثَنا أَِبي قَالَ : حفٍْص، قَالَ 

يا أَبا عبد : و جاِلس ِفي حلْقٍَة ِإذْ قَالُوا لَهخرج ِإلَى الشاِم ِفي حاجٍة لَه، فَبينا ه: اللَِّه قَالَ
لَيس هكَذَا أُنِزلَت، : الرحمِن اقْرأْ علَينا سورةَ يوسف، فَقَرأَ عبداللَِّه، فَقَالَ رجلٌ ِمن الْقَوِم

أَحسنت :  فَقَالَ ِلي�د قَرأْتها علَى رسوِل اللَِّه أَما أَنا فَقَ: فَكَيف أُنِزلَت؟ قَالَ: قَالَ عبد اللَِّه
يجمع أَنْ يشرب : فَبينما هما يتمارياِن دنا عبد اللَِّه ِمنه فَِإذَا هو ِبِريِح الْخمِر، فَقَالَ عبد اللَِّه

  . كَانوا أُمراًء حيثُ كَانوا: فَضِرب الْحد، قَالَ اَألعمشالْخمر وجيحد ِبِكتاِب اللَِّه، فَأَمر ِبِه 
قَِدم :  رواه عِلي بن حرٍب، عن أَِبي معاِويةَ، عِن اَألعمِش، عن ِإبراِهيم، عن علْقَمةَ قَالَ

ر فَقَالَ لَه ،فوسةَ يورأَ سفَقَر اماللَِّه الش دبلٌعاللَِّه: ج دبع فَقَالَ لَه ،ِزلَتكَذَا أُنا هم :
أَحسنت فَبينا هو يراِجعه ِإذْ وجد عبد :  فَقَالَ�ويحك، واللَِّه لَقَد قَرأْتها علَى رسوِل اللَِّه 

  رب الرجس، ال أَبرح حتى تجلَد الْحد أَتش: اللَِّه ِمنه ِريح الْخمِر، فَقَالَ لَه عبد اللَِّه
   

 عمة، وإنْ كان جنآنَ من السالْقُر عمج نلَى مآِن عاَءةَ الْقُرلَى أَنَّ ِقرِليِل عِذكِْر الد ابب
  القاريء إعلم به من املقريء

حدثَنا همام، عن : حدثَنا عفَّانُ، قَالَ :  حدثَنا محمد بن هارونَ الْفَالس، قَالَ 3106
 ِبيٍس، أَنّ النأَن نةَ، عادا أَِبي فَقَالَ�قَتعقَالَ:  د كلَيأَ عِني أَنْ أَقْررأَم كَى أَِبي : ِإنَّ اللَّهفَب
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  . نعم: أَذَكَرِني هناك؟ قَالَ: وقَالَ
   

عاِن السيب ابخيتلف يف حالل وال حرام، ب لَمى ونعِخلَّ الْمي آِن ِإذَا لَماَءِة الْقُرِة ِفي ِقر
   أُعطي بكل حرف مسألة سأهلا�وأنَّ النيب 
أَخبرِني شعبةُ، عِن : حدثَنا حجاج، قَالَ:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 3107

 ِعند أَضاِة بِني �كَانَ النِبي : ، عِن ابِن أَِبي لَيلَى، عن أُبي بِن كَعٍب قَالَالْحكَِم، عن مجاِهٍد
أَسأَلُ : ِإنَّ اللَّه يأْمرك أَنْ تقِْرئ أُمتك الْقُرآنَ علَى حرٍف، فَقَالَ: فَأَتاه ِجبِريلُ فَقَالَ: ِغفَاٍر قَالَ
هافَاتعم ةَ فَقَالَاللَّهالثَّاِني اهأَت ثُم ذَِلك ِطيقِتي ال تِإنَّ أُم ،هتِفرغمو  : قِْرئأَنْ ت كرأْمي ِإنَّ اللَّه

 جاَءه أَسأَلُ اللَّه معافَاته ومغِفرته، ِإنَّ أُمِتي ال تِطيق ذَِلك ثُم: أُمتك الْقُرآنَ علَى حرفَيِن، قَالَ
أَسأَلُ اللَّه : ِإنَّ اللَّه يأْمرك أَنْ تقِْرئ أُمتك الْقُرآنَ علَى ثَالثَِة أَحرٍف، فَقَالَ: الثَّاِلثَةَ فَقَالَ

أْمرك أَنْ تقِْرئ أُمِتك ِإنَّ اللَّه ي: معافَاته ومغِفرته، ِإنَّ أُمِتي ال تِطيق ذَِلك ثُم جاَءه الراِبعةَ فَقَالَ
الْقُرآنَ علَى سبعِة أَحرٍف، فَأَي ما حرٍف قَرُءوا علَيِه فَقَد أَصابوا، وكَذَا رواه غُندر، حدثَنا 

ا محمد بن عبِد الْحكَِم، وحدثَن)  ح(حدثَنا خاِلد بن عبِد الرحمِن: الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ 
: حدثَنا شعبةُ، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، حدثَنا الصاغَاِني، قَالَ: حدثَنا عبد الرحمِن بن ِزياٍد، قَاال: قَالَ 

هوحاِدِه ننةَ، ِبِإسبعش ناِمٍر، عع نب ِعيدا سثَندح .  
3108دٍر حمعو ما أَبثَندح ،ِتياِس الِْبربو الْعا أَبِليِد )  ح(ثَنالْو نب اِهيمرا ِإبثَندحو

حدثَنا عبد الْواِرِث، قَالَ : حدثَنا محمد بن عمر بِن حفٍْص اَألصفَهاِني، قَاال: الْجشاش، قَالَ 
 :محا مثَندةَ، قَالَحادحج نب ِن : دمحِد الربع ناِهٍد، عجم نةَ، عبيتع نب كَمثَِني الْحدح

ِإنَّ :  وهو ِبأَضاِة بِني ِغفَاٍر فَقَالَ�أَتى ِجبِريلُ النِبي : بِن أَِبي لَيلَى، عن أُِبي بِن كَعٍب قَالَ
 أَو - أَسأَلُ اللَّه مغِفرِتِه ومعافَاته : تقِْرئ أُمتك الْقُرآنَ علَى حرٍف واِحٍد، فَقَالَاللَّه يأْمرك أَنْ 

 هتِفرغمو هافَاتعفَقَالَ-م عجر ثُم طَلَقفَان ِطيقُونَ ذَِلكال ي مهفَِإن ِفيفخالت ملْ لَهس  : كبِإنَّ ر
رأْمِن، فَقَالَيفَيرلَى حآنَ عالْقُر كتأُم قِْرئأَنْ ت ك : هافَاتعمو هتِفرغم أَلُ اللَّهقَالَ-أَس أَو  :

 هتِفرغمو هافَاتعفَقَالَ-م عجر ثُم طَلَقفَان ِفيفخالت ملْ لَهفَس ِطيقُونَ ذَِلكال ي مهِإنَّ ا:  فَِإن للَّه
 أَو -أَسأَلُ اللَّه مغِفرته ومعافَاته : يأْمرك أَنْ تقِْرئ أُمتك الْقُرآنَ علَى ثَالثَِة أَحرٍف، فَقَالَ

: جع فَقَالَ فَِإنهم ال يِطيقُونَ ذَِلك فَسلْ لَهم التخِفيف فَانطَلَق ثُم ر-معافَاته ومغِفرته : قَالَ
  . ِإنَّ اللَّه يأْمرك أَنْ تقِْرئ أُمتك الْقُرآنَ علَى سبعِة أَحرٍف فَمن قَرأَ ِمنها حرفًا فَهو كَما قَرأَ 
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لَ بِن أَِبي حدثَنا يحيى بن سِعيٍد الْقَطَّانُ، عن ِإسماِعي:  حدثَنا عمر بن شبةَ، قَالَ 3109
)  ح(حدثَِني عبد اللَِّه بن ِعيسى، عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي لَيلَى، عن أُِبي بِن كَعٍب: خاِلٍد قَالَ

نا يحيى بن حدثَ: وحدثَنا أَبو سِعيٍد الْبصِري عبد الرحمِن بن محمِد بِن منصوٍر قُربزانَ قَالَ 
حدثَنا ِإسماِعيلُ بن : حدثَنا يعلَى بن عبيٍد، قَاال: وأَبو أُميةَ، قَاال... وحثنا)  ح(سِعيٍد الْقَطَّانُ

ت جاِلسا كُن: أَِبي خاِلٍد، عن عبِد اللَِّه بِن ِعيسى، عِن ابِن أَِبي لَيلَى، عن أُِبي بِن كَعٍب قَالَ
ِفي الْمسِجِد فَدخلَ رجلٌ فَقَرأَ ِقراَءةً أَنكَرتها علَيِه، ثُم جاَء آخر فَقَرأَ ِقراَءةً ِسوى ِقراَءِة 

لَ قَرأَ يا رسولَ اللَِّه، ِإنَّ هذَا الرج:  فَقُلْت�صاِحِبِه فَقُمنا جِميعا فَدخلْنا علَى رسوِل اللَِّه 
:  ِللرجِل�فَقَالَ رسولُ اللَِّه : ِقراَءةً أَنكَرتها علَيِه، ثُم قَرأَ هذَا ِقراَءةً ِسوى ِقراَءِة صاِحِبِه، قَالَ

ن شأْنهما سقَطَ ِفي أَحسنتما أَو أَصبتما فَلَما رأَيته حس: اقْرأْ فَقَرآ فَقَالَ: اقْرأْ ثُم قَالَ ِلآلخِر
 ما غَِشيِني ضرب ِبيِدِه �نفِْسي شيٌء وِددت أَني كُنت ِفي الْجاِهِليِة، فَلَما رأَى رسولُ اللَِّه 
نَّ ربي عز وجلَّ يا أُبي، ِإ: ِفي صدِري فَِفضت عرقًا فَكَأَني أَنظُر ِإلَى اللَِّه عز وجلَّ فَرقًا وقَالَ

يا رب هونْ علَى أُمِتي، فَرد علَي : فَرددت ِإلَيِه: أَرسلَ ِإلَي أَِن اقْرِأ الْقُرآنَ علَى حرٍف قَالَ
أَِن اقْرأْ علَى : ي الثَّاِلثَيا رب هونْ علَى أُمِتي، فَرد ِإلَ: أَِن اقْرأْ علَى حرفَيِن، قُلْت: الثَّاِنيةَ

ا، قُلْتأَلُِنيهسأَلَةٌ تسٍة مدِبكُلِّ ر لَكٍف، ورِة أَحعبِتي، : سُألم اغِْفر مِتي، اللَّهُألم اغِْفر ماللَّه
 ِإلَي اجتحٍم يوةَ ِإلَى ياِبعالر ترأَخِتي، وُألم اغِْفر ماللَّه اِهيمرى ِإبتح لْقذَا لَفْظُ �ِفيِه الْخه ،

فَلَما انصرفَا دخلْنا جِميعا علَى رسوِل اللَِّه : يحيى بن سِعيٍد، وأَما لَفْظُ يعلَى بِن عبيٍد فَقَالَ
يا رب هونْ علَى أُمِتي، ورد :  قُلْتثُم قَرأَ هذَا ِقراَءةً ِسوى ِقراَءِة صاِحِبِه، وقَالَ:  وقَالَ�

ا فَقُلْتأَلُِنيهسأَلَةٌ تسا مهتددٍة ردر أَو دِبكُلِّ ر لَكٍف ورِة أَحعبلَى سأْ عالثَّاِلثَةَ أَِن اقْر ِإلَي :
ِتي، اللَّهُألم اغِْفر مِتي، اللَّهُألم اغِْفر ماللَّه ِإلَي غَبرٍم يوةَ ِإلَى ياِبعالر ترأَخِتي، وُألم اغِْفر م

المِه السلَيع اِهيمرى ِإبتح لْقِفيِه الْخ .  
حدثَنا معمر، عِن الزهِري، عن : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ:  حدثَنا السلَِمي، قَالَ 3110

وِل اللَِّه عسر ناٍس، عبِن عِن ابِد اللَِّه، عبِن عِد اللَِّه بيٍف :  قَالَ�برلَى حِريلُ عأَِني ِجبأَقْر
ِريهٍف، قَالَ الزرِة أَحعبى ِإلَى سهتِني فَانِزيديو هِزيدتلْ أَسأَز فَلَم ،هتعاجذَا : فَرا همِإنو

اٍمالْحرال حالٍل وِفي ح ِلفتخي ساِحِد لَيِر الْوِفي اَألم فر .  
أَخبرِني يونس، عِن ابِن : أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال3111َ
:  قَالَ�ابن عباٍس حدثَه أَنَّ رسولَ اللَِّه حدثَِني عبيد اللَِّه بن عبِد اللَِّه، أَنَّ : ِشهاٍب قَالَ
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أَقْرأَِني ِجبِريلُ علَى حرٍف فَراجعته، فَلَم أَزلْ أَستِزيده فَيِزيدِني حتى انتهى ِإلَى سبعِة أَحرٍف، 
نما تكُونُ ِفي اَألمِر الَِّذي يكُونُ واِحدا ال بلَغِني أَنَّ ِتلْك السبعةَ اَألحرف ِإ: قَالَ ابن ِشهاٍب

حدثَنا يعقُوب بن : يختِلف ِفي حالٍل وال حراٍم، حدثَنا حمدانُ بن الْجنيِد الدقَّاق، قَالَ 
  . ناِدِه ِمثْلَه، ولَم يذْكُر قَولَ ابِن ِشهاٍبحدثَنا ابن أَِخي الزهِري، عن عمِه، ِبِإس: ِإبراِهيم، قَالَ
: حدثَنا عفَّانُ بن مسِلٍم، قَالَ :  حدثَنا جعفَر بن محمٍد أَبو محمٍد الصاِئغُ، قَالَ 3112

:  ِإذَا أَملَى علَى كَاتٍب�ي كَانَ النِب: حدثَنا حماد بن سلَمةَ، عن ثَاِبٍت، عن أَنٍس قَالَ
با فَكَتِليما عِميعس :با فَكَتِكيما حِليمِه علَيلَى عأَم ا أَوِصريا بِميعا قَالَ: سِليما حِليمع :

هعد .  
ي يونس بن أَخبرِن: أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال3113َ

أَخبرِني عروةُ بن الزبيِر أَنَّ الِْمسور بن مخرمةَ، وعبد الرحمِن بن : يِزيد، عِن ابِن ِشهاٍب قَالَ
حِكيٍم يقْرأُ سِمعت ِهشام بن : عبٍد الْقَاِري أَخبراه، أَنهما، سِمعا عمر بن الْخطَّاِب يقُولُ

، فَاستمتعت ِبِقراَءِتِه فَِإذَا هو يقْرؤها علَى حروٍف �سورةَ الْفُرقَاِن ِفي حياِة رسوِل اللَِّه 
م،  كَذَِلك، فَِكدت أُساِوره ِفي الصالِة فَتصبرت حتى سلَّ�كَِثريٍة لَم يقِْرئِْنيها رسولُ اللَِّه 
اِئِه، فَقُلْتِبِرد هتبلَب لَّما سا آِنفًا؟ قَالَ: فَلَمهؤقْرت كتِمعةَ الَِّتي سورِذِه السه أَكأَقْر نم :

ورةَ  هو أَقْرأَِني هِذِه الس�كَذَبت، فَواللَِّه ِإنَّ رسولَ اللَِّه : ، فَقُلْت�أَقْرأَِنيها رسولُ اللَِّه 
يا رسولَ اللَِّه، ِإني :  فَقُلْت�الَِّتي سِمعتك تقْرؤها، فَانطَلَقْت ِبِه أَتوجه ِإلَى رسوِل اللَِّه 

فَقَالَ سِمعت هذَا يقْرأُ سورةَ الْفُرقَاِن علَى حروٍف لَم تقِْرئِْنيها، وأَنت أَقْرأْتِني سورةَ الْفُرقَاِن، 
أَرِسلْه يا عمر، اقْرأْ يا ِهشام فَقَرأَ علَيِه السورةَ الَِّتي سِمعته يقْرؤها، فَقَالَ : �رسولُ اللَِّه 
حرٍف ِإنَّ هذَا الْقُرآنَ أُنِزلَ علَى سبعِة أَ: �هكَذَا أُنِزلَت ثُم قَالَ رسولُ اللَِّه : �رسولُ اللَِّه 

هِمن رسيا تُءوا ماقْر .  
حدثَنا يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد، عِن ابِن أَِخي :  حدثَنا ابن الْجنيِد، قَالَ 3114

لَ علَى سبعِة ِإنَّ هذَا الْقُرآنَ أُنِز: �قَالَ رسولُ اللَِّه : الزهِري، عن عمِه، ِبِإسناِدِه، قَالَ
 هِمن رسيا تُءوا مٍف فَاقْررأَح .  

وحدثَنا )  ح(أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال3115َ
 عِن ابِن ِشهاٍب، عن عروةَ بِن حدثَنا ماِلك،: حدثَنا عثْمانُ بن عمر، قَالَ: الصغاِني، قَالَ 

سِمعت : سِمعت عمر بن الْخطَّاِب يقُولُ: الزبيِر، عن عبِد الرحمِن بِن عبٍد الْقَاِري قَالَ
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ِإنَّ هذَا الْقُرآنَ أُنِزلَ ِهشام بن حِكيِم بِن ِحزاٍم، يقْرأُ سورةَ الْفُرقَاِن، وذَكَر الْحِديثَ ِبطُوِلِه، 
حدثَنا يونس بن محمٍد، : علَى سبعِة أَحرٍف فَاقْرُءوا ما تيسر ِمنه حدثَنا ابن الْجنيِد، قَالَ 

: ثَنا أَبو داود، قَالَ حد: حدثَنا فُلَيح، عِن ابِن ِشهاٍب، ِبِمثِْلِه، وحدثَنا يونس، قَالَ : قَالَ 
  . حدثَنا فُلَيح، عِن الزهِري، عن عروةَ، عِن الِْمسوِر بِن مخرمةَ، وابِن عبٍد الْقَاِري، مبثله

، عن عروةَ قَرأْنا علَى عبِد الرزاِق، عن معمٍر، عِن الزهِري:  حدثَنا ِإسحاق، قَال3116َ
 نب رما عِمعا سمهأَن ،ٍد الْقَاِريبِن عِن بمحِد الربعةَ، ومرخِن مِر بوِن الِْمسِر، عيبِن الزب

سوِل اللَِّه مررت ِبِهشاِم بِن حِكيِم بِن ِحزاٍم يقْرأُ سورةَ الْفُرقَاِن ِفي حياِة ر: الْخطَّاِب يقُولُ
، فَِكدت أَنْ � فَاستمعت ِقراَءته، فَِإذَا هو يقْرأُ علَى حروٍف كَِثريٍة لَم يقِْرئِْنها رسولُ اللَِّه �

اِئِه، فَقُلْتِبِرد هتبلَب لَّما سفَلَم ،لَّمى ستح تظَرالِة فَنِفي الص هِورأَس :أَقْر نةَ مورِذِه السه أَك
كَذَبت، فَواللَِّه إنَّ رسولَ اللَِّه : ، فَقُلْت لَه�أَقْرأَِنيها رسولُ اللَِّه : الَِّتي أَسمعك تقْرؤها؟ قَالَ

يا :  فَقُلْت�ِبي فَانطَلَقْت أَقُوده ِإلَى الن:  لَهو أَقْرأَِني هِذِه السورةَ الَِّتي تقْرؤها، قَالَ�
رسولَ اللَِّه، ِإني سِمعت هذَا يقْرأُ سورةً علَى حروٍف لَم تقِْرئِْنيها وأَنت أَقْرأْتِني سورةَ 

 ِبيقَاِن، فَقَالَ النقَالَ: �الْفُر ثُم ِزلَتكَذَا أُناَءةَ ا: هالِْقر أْتفَقَر رما عأْ ياقْر ِبيأَِني النلَِّتي أَقْر
ِإنَّ الْقُرآنَ أُنِزلَ علَى سبعِة أَحرٍف فَاقْرُءوا ما : �هكَذَا أُنِزلَت ثُم قَالَ رسولُ اللَِّه :  فَقَالَ�
رسيت .  
   

م به، واحلكمة فهو رجلٌ آتاه اللَّه الْقُرآنَ فهو يقو: باب حظِْر الْحسِد ِإال ِفي اثْنتيِن
يعلمها ويقضي ا، والدليل على أن القاريء ذه الصفة، والعامل الذي يعلَّم الناس علمه 

  وحيدثهم ويقضي بينهم حمسود
أنبا يونس، عِن ابِن : أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال3117َ

حدثَنا أَبو زرعةَ وهب اللَِّه بن راِشٍد، قَالَ : ا محمد بن عبِد الْحكَِم، قَالَوحدثَن)  ح(ِشهاٍب
قَالَ : أَخبرِني ساِلم بن عبِد اللَِّه، عن أَِبيِه قَالَ: حدثَنا يونس بن يِزيد، عِن ابِن ِشهاٍب قَالَ: 

رجلٌ آتاه اللَّه هذَا الِْكتاب فَقَام ِبِه آناَء اللَّيِل وآناَء : سد ِإال ِفي اثْنتيِنال ح: �رسولُ اللَِّه 
علَى اثْنتيِن، : النهاِر، ورجلٌ أَعطَاه اللَّه ماال فَتصدق آناَء اللَّيِل وآناَء النهاِر، قَالَ ابن وهٍب

را ِإبثَندٍم، قَالُواحكْرم نب نسالْحةَ، وامأَِبي أُس ناِرثُ بالْحوٍق، وزرم نب انُ : اِهيمثْما عثَندح
فَهو يقُوم ِبِه آناَء اللَّيِل وآناَء النهاِر، ورجلٌ : أنبا يونس، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، وقَالَ: بن عمر، قَالَ
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  . فَتصدق ِبِه : ه اللَّه ماال فَهو يتصدق ِبِه وقَالَ بعضهمأَعطَا
 حدثَنا أَحمد بن يوسف، ومحمد بن سهٍل الصغاِني، وأبو العباس الفضل بن 3118

أنبا معمر، عِن : اِق، قَالَحدثَنا عبد الرز: أمحد بن إمساعيل اخلراساين بصنعاء، والدبري، قَالُوا
رجلٌ : ال حسد ِإال علَى اثْنيِن: �قَالَ رسولُ اللَِّه : الزهِري، عن ساِلٍم، عِن ابِن عمر قَالَ

 فَهو ينِفق آناَء اللَّيِل وآناَء آتاه اللَّه الْقُرآنَ فَهو يقُوم ِبِه آناَء اللَّيِل والنهاِر، ورجلٌ آتاه اللَّه ماال
  . أنبا شعيب، عِن الزهِري، ِبنحِوِه: أنبا أَبو الْيماِن، قَالَ: النهاِر حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ

لزهِري، عن ساِلٍم، حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عِن ا:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَالَ 3119
 ِبيِن النأَِبيِه، ع نِن:  قَالَ�عيتِإال ِفي اثْن دساَء : ال حِبِه آن قُومي وآنَ فَهالْقُر اللَّه اهلٌ آتجر

ِل واَء اللَّيآن ِفقُهني واال فَهم اللَّه اهلٌ آتجراِر، وهاَء النآنِل وأَِبي اللَّي نا ابثَنداِر حهاَء النآن
حدثَنا الزهِري، ِبِإسناِدِه : حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، قَالَ : حدثَنا أَبو خيثَمةَ، قَالَ : الدنيا، قَالَ 

ِمثْلَه .  
 بن عِلي بن مقَدٍم، عن ِإسماِعيلَ بِن أَِبي حدثَنا عمر:  حدثَنا عمر بن شبةَ، قَالَ 3120

رجلٌ آتاه : ال حسد ِإال ِفي اثْنتيِن: �قَالَ رسولُ اللَِّه : خاِلٍد، عن قَيٍس، عن عبِد اللَِّه قَالَ
  . ه ِعلْما فَهو يعلِّمه ويقِْضي ِبِهاللَّه ماال فَسلَّطَه علَى هلَكَِتِه ِفي الْحق، ورجلٌ أَتاه اللَّ

حدثَنا شعبةُ، : حدثَنا روح بن عبادةَ، قَالَ :  حدثَنا أَبو جعفَِر بن الْمناِدي، قَالَ 3121
:  حسد ِإال ِفي اثْنتيِنال: �قَالَ النِبي : عِن اَألعمِش، عن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبي هريرةَ قَالَ

لَو أُوِتيت ِمثْلَ الَِّذي أُوِتي : رجلٌ آتاه اللَّه الْقُرآنَ فَهو يقْرؤه آناَء اللَّيِل فَسِمعه جار لَه فَيقُولُ
لَو أُوِتيت ِمثْلَ : ِه، فَقَالَ رجلٌفَعِملْت ِبِمثِْل ما يعملُ، ورجلٌ آتاه اللَّه ماال فَهو ينِفق ِفي حقِّ

ما أُوِتي هذَا فَعلْت ِمثْلَ ما يفْعلُ رواه حميد بن زنجويِه، عِن النضِر بِن شميٍل، عن شعبةَ، 
حدثَنا : ِإسحاق بن ِإسماِعيلَ، قَاالحدثَنا أَبو خيثَمةَ، و: ِبِمثِْلِه، حدثَنا ابن أَِبي الدنيا، قَالَ

ال تحاسد ِإال : �قَالَ رسولُ اللَِّه : جِرير، عِن اَألعمِش، عن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبي هريرةَ قَالَ
:  آتاه اللَّه ماال قَالَ أَبو عوانةَرجلٌ: رجلٌ آتاه اللَّه الْقُرآنَ فَذَكَر ِمثْلَه، ولَم يذْكُر: ِفي اثْنتيِن

 نةَ، عبعش نع اهوا رردأَنَّ غُن ذَاكو ،هرغَي هجرأَخو ،ِلمسم هجرخي لَم ظَرِديِث نِفي الْح
 ِبيِن النةَ، عشأَِبي كَب نِد، ععِن أَِبي الْجاِلِم بس نانَ، عملَيٍة: �سعبثَلُ أَرِتي مثَلُ أُمٍل : مجر

: أَعطَاه اللَّه ماال وِعلْما فَذَكَر الْحِديثَ، وحدثَنا يحيى ِبن عياٍش الْقَطَّانُ، وأَبو ِقالبةَ، قَاال
سِمعت ساِلم بن أَِبي الْجعٍد، : قَالَحدثَنا شعبةُ، عن سلَيمانَ : حدثَنا أَبو زيٍد الْهرِوي، قَالَ 
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 ِبيِن النع ،اِريمةَ اَألنشأَِبي كَب نٍة:  قَالَ�ععبثَلُ أَرِتي مثَلُ أُماال : مم اللَّه طَاهٍل أَعجر
: ا ِإسحاق بن ِإسماِعيلَ، قَالَ حدثَن: وِعلْما وذَكَر الْحِديثَ، حدثَنا ابن أَِبي الدنيا، قَالَ 
يحدثُ عن أَِبي كَبشةَ اَألنماِري أَنه : حدثَنا جِرير، عن منصوٍر، عن ساِلٍم بِن أَِبي الْجعِد قَالَ

  . حِديثَ، وذَكَر الْ�احفَظْ عني حِديثًا سِمعته ِمن رسوِل اللَِّه : قَالَ البِنِه
   

باب الْخبِر الْمِبيِح ِللْقَاِرِئ أَنْ يتغنى ِبالْقُرآِن ِإذَا كَانَ حسن الصوِت، وجيهر به وحيبر 
ويرجع، والدليل على أن السنة يف رفع الصوت بالقرءاة وحتزينه إذا كان القاريء حسن 

  تباع النيب عمن مل يتغن بالقرآنوعلى أنه له فعل هذه لغريه، وبيان نفي ا.... الصوت
أخربين عمرو بن احلارث : أبنا ابن وهب قال:  حدثنا يونس بن عبد األعلى قال3122

ما أذن اهللا : أن أبا سلمة بن عبد الرمحن أخربه، عن أيب هريرة قال: ويونس عن ابن شهاب
  .................. لشيء كما يأذن لنيب

3123 ...اِعيلَ التمو ِإسقَالَ أَب ،ِمِذيقَاال: ر ،ِدييما الْحثَندانُ، قَالَ: حفْيا سثَندح :
ما أَِذنَ اللَّه :  قَالَ�سِمعت الزهِري يحدثُ، عن أَِبي سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 

  . قُرآِنِلشيٍء ما أَِذنَ ِلنِبي يتغنى ِبالْ
حدثَنا ِبشر بن شعيٍب، عن أَِبيِه، :  حدثَنا أَبو الْحسيِن بن خاِلِد بِن عِلي، قَالَ 3124

 لَم يأْذَِن: �قَالَ رسولُ اللَِّه : حدثَِني أَبو سلَمةَ، أَنه سِمع أَبا هريرةَ يقُولُ: عِن الزهِري قَالَ
  . اللَّه ِلشيٍء ما أَِذنَ ِلنِبي يتغنى ِبالْقُرآِن 

حدثَنا يحيى بن محمٍد : حدثَنا يحيى الزمي، قَالَ :  حدثَنا عباس الدوِري، قَالَ 3125
 الْعِزيِز بن محمٍد الدراورِدي، عن يِزيد بِن حدثَنا عبد: الْجاِري ِبساِحٍل الْمِدينِة، ِثقَةٌ، قَالَ 

 ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه نةَ، علَمأَِبي س نع ،اِهيمرِن ِإبِد بمحم ناِد، عقَالَ�الْه  : ا أَِذنَ اللَّهم
: الْقُرآِن يجهر ِبِه حدثَنا ابن أَِخي ابِن وهٍب ، قَالَِلشيٍء ما أَِذنَ ِلنِبي حسِن الصوِت يتغنى ِب

  . أَخبرِني عمرو بن ماِلك، وحيوةُ بن شريٍح، عِن ابِن الْهاِد، ِبِمثِْلِه: حدثَنا عمي، قَالَ
أنبا : حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ :  حدثَنا محمد بن عبِد الْمِلِك الْواِسِطي، قَال3126َ

ما أَِذنَ اللَّه ِلشيٍء : �قَالَ رسولُ اللَِّه : محمد بن عمٍرو، عن أَِبي سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ قَالَ
  . كَأَذَِنِه ِلنِبي يتغنى ِبالْقُرآِن يجهر ِبِه

ِليا عثَندِزيِز، قَالَ حِد الْعبع نٍد:  بيبو عقَالَ أَب :لُهاُء : قَونِتغاالسي ونغالت نغتي لَم
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والتعفُّف ِمن مسأَلَِة الناِس، واسِتئْكَاِلِهم ِبالْقُرآِن، وأَنْ يكُونَ ِفي نفِْسِه ِبحمِلِه الْقُرآنَ غَِنيا، 
ما استمع اللَّه ِلشيٍء كَاسِتماِعِه : كَأَذَِنِه، يعِني: قَالَ أَبو عبيٍد. ِمن الْماِل معدماوِإنْ كَانَ 

استمعت يقَالُ : قَالَ] سورة االنشقاق آية [}وأَِذنت ِلربها وحقَّت{: ِلنِبي، وكَذَِلك قَوِلِه
ه أَِذنا، يذْهب ِبِه ِإلَى اِإلذِْن ِمن االسِتئْذَاِن، ولَيس ِلهذَا وجه، وكَيف أَِذنت ِللشيِء أَِذنَ لَ

 الِغ ِفيِه أَكْثَراِإلبِتِه وطَاع ِفيِه ِمن الَِّذي أَِذنَ لَهِرِه، وِإذِْنِه ِفي غَي ِمن ذَا أَكْثَرِفي ه هكُونُ ِإذْني
لَيس : يتغنى ِبالْقُرآِن ِعندنا تحِزين الِْقراَءِة، وأَما قَولُه: ٍة يجهر ِبها، وقَولُهِمن اِإلذِْن ِفي ِقراَء

 ِلمسم هجرخي ا لَمنه اُء، ِمننِتغاالس وا همذَا ِإنه ِمن سآِن فَلَيِبالْقُر نغتي لَم نا مِمن  
3128ثَنداٍء، قَالَ  حجأَِبي ر نقَالَ : ا اب ،ِكيعا وثَندانَ : حسح نب ِعيدا سثَندح

لَيس ِمنا : �قَالَ رسولُ اللَِّه : الْمخزوِمي، عِن ابِن أَِبي نِهيٍك، عن سعِد بِن أَِبي وقَّاٍص قَالَ
  . ي ِبِهمن لَم يتغن ِبالْقُرآِن يستغِن

حدثَنا شبابةُ، عِن الْحساِم، عِن ابِن أَِبي ملَيكَةَ، عِن ابِن :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 3129
لَيس ِمنا من لَم :  قَالَ�ثُم لَِقيت ابن أَِبي نِهيٍك فَحدثَِني، عن سعٍد، عِن النِبي : أَِبي نِهيٍك

ةَ، قَالَ ييو أُما أَبثَندآِن حِبالْقُر نغةُ، قَالَ : تاببا شثَندِن أَِبي : حِن ابٍد، ععس نثُ با اللَّيثَندح
 ِبيِن النٍد، ععس نِهيٍك، عِن أَِبي نِد اللَِّه بيبع نكَةَ، علَيم�دمحا مثَندِبِمثِْلِه، ح ، نب 

حدثَنا عبد اللَِّه بن عبيِد اللَِّه بِن : حدثَِني اللَّيثُ، قَالَ : حدثَنا أَبو صاِلٍح، قَالَ: حيويِه، قَالَ 
 ِبهذَا، � أَِبي ملَيكَةَ، عن عبيِد اللَِّه بِن أَِبي نِهيٍك، عن سِعيِد بِن أَِبي سِعيٍد، عن رسوِل اللَِّه

: عن سعِد بِن أَِبي وقَّاٍص، وأَما هاهنا فَكَذَا، قَالَ: قَالَ لَنا اللَّيثُ ِبالِْعراِق: قَالَ أَبو صاِلٍح
مد بن يتحزنُ ِبِه، ويرقِّق ِبِه قَلْبه، حدثَنا مح: يتغنى: وكَذَا ِفي أَصِل ِكتاِبِه، قَالَ اللَّيثُ

حدثَنا ابن أَِبي ملَيكَةَ، عن عبيِد : حدثَنا اللَّيثُ، قَالَ : حدثَنا أَبو الْوِليِد، قَالَ : حيويِه، قَالَ 
 ِبيِن النٍد، ععس نِهيٍك، عِن أَِبي ناللَِّه ب�ِمثْلَه ، .  

حدثَنا سفْيانُ، عن عمِرو : حدثَنا سريج بن النعماِن، قَالَ  :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال3130َ
 ِبيِن النٍد، ععس نِهيٍك، عِن أَِبي نِد اللَِّه بيبع نكَةَ، علَيِن أَِبي مِن اباٍر، عِن ِدينقَالَ�ب  :

حدثَنا شعيب بن اللَّيِث، عِن :  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَلَيس ِمنا من لَم يتغن ِبالْقُرآِن
 ِعيٍد، أَوس نِهيٍك، عِن أَِبي نِد اللَِّه بيبع نكَةَ، علَيِن أَِبي مِد اللَِّه بيبِن عِد اللَِّه ببع نِث، عاللَّي

  . ، ِبِمثِْلِه� عِن النِبي -وانةَ  الشك ِمن أَِبي ع-سعٍد 
حدثَنا عبد الْجباِر بن الْورِد : حدثَنا داود بن ِمهرانَ، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 3131
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بينا أَنا وعبد اللَِّه بن الساِئِب، : ِهقَالَ عبيد اللَّ: سِمعت ابن أَِبي ملَيكَةَ يقُولُ: الْمخزوِمي، قَالَ
لَيس ِمنا من لَم : �قَالَ رسولُ اللَِّه : ِإذْ مر ِبنا أَبو لُبابةَ، وذَكَر الْحِديثَ، وقَالَ لَنا أَبو لُبابةَ

  . يتغن ِبالْقُرآِن
: دثَنا مسِلم بن ِإبراِهيم، حدثَنا الْحاِرثُ بن عبيٍد، قَالَ ح:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 3132

: �قَالَ رسولُ اللَِّه : حدثَنا عبيد اللَِّه بن اَألخنِس، عِن ابِن أَِبي ملَيكَةَ، عِن ابِن عباٍس قَالَ
  . لَيس ِمنا من لَم يتغن ِبالْقُرآِن

حدثَنا مرجى بن رجاٍء، : حدثَنا أَبو عمر الْحوِضي، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 3133
لَيس : �قَالَ رسولُ اللَِّه : حدثَنا عبيد اللَِّه بن الْعيزاِر، عن رجٍل، عِن ابِن عباٍس قَالَ: قَالَ
ا مآِن قَالَِمنِبالْقُر نغتي لَم اٍس: نبع ناِكِب: قَالَ ابِو الردو ِبِه كَحدي َألحِإن .  

حدثَنا عبد الرحمِن بن أَِبي : حدثَنا وِكيع، قَالَ :  حدثَنا ابن أَِبي رجاٍء، قَالَ 3134
: ي ملَيكَةَ، عن عبِد اللَِّه بِن الساِئِب، عن سعِد بِن أَِبي وقَّاٍص قَالَبكٍْر الْملَيِكي، عِن ابِن أَِب

اتلُوا الْقُرآنَ وابكُوا، فَِإنْ لَم تبكُوا فَتباكَوا، ولَيس ِمنا من لَم يتغن : �قَالَ رسولُ اللَِّه 
  . ِبالْقُرآِن

3135 دعا سثَندقَالَ  ح ،وِنيرياِق، قَالَ: الْبزالر دبأنبا ع ،ِريأَِبي الس نا ابثَندأنبا : ح
ةَ قَالَتاِئشع نكَةَ، علَيِن أَِبي مِن ابِد اللَِّه، عبع نب كَّارولُ : بسري ونغةٌ تاِريِدي جِعن تكَان

: ، فَقَالَ عمر�سِمعت ِبِحس عمر فَرت، فَلَما دخلَ عمر تبسم النِبي  يستِمع، فَلَما �اللَِّه 
ضِحكْت أَنَّ جاِريةً كَانت ِعنِدي تغني فَلَما سِمعت : ما أَضحكَك يا رسولَ اللَِّه؟ قَالَ

رمفَقَالَ ع تفَر كِحس :تح حرولُ اللَِّه ال أَبسر هِمن عمسا كَانَ يِمم عمى أَس� لَتفَأَقْب ،
عمسي رمعي ونغت .  
 حدثَنا أَبو أُميةَ، حدثَنا أَبو عاِصٍم، عِن ابِن جريٍج، عِن ابِن ِشهاٍب، عن سِعيٍد،، 3136

 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نةَ:  قَالَ�عيو أُما أَبآِن قَالَ لَنِبالْقُر نغتي لَم نا مِمن سو : لَيا أَبقَالَ لَن
فَجمعتهما، وحدثَنا غَير أَِبي أُميةَ، عن أَِبي : عاِصٍم مرةً عن سِعيٍد، ومرةً عن أَِبي سلَمةَ

ِفي هذَيِن الْحِديثَيِن حِديثُ ابِن : سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ أَبوعوانةَعن أَِبي : عاِصٍم فَقَالَ
ابِطرِديثُ اضذَا الْحهكَةَ، ولَيأَِبي م .  

   
 باب ِذكِْر الْخبِر الْمِبيِح ِللْقَاِرِئ أَنْ يرجع ِفي ِقراَءِتِه ويتالحن، وأن حسن الصوت
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  بالقرآن محبوب، واخلرب املوجب يف تزيني القرآن بالصوت
حدثَنا شبابةُ بِن سواٍر، عن شعبةَ، عن معاِويةَ بِن :  حدثَنا عباس الدوِري، قَالَ 3137

 يوم الْفَتِح علَى ناقٍَة لَه �ت رسولَ اللَِّه رأَي: سِمعت عبد اللَِّه بن مغفٍَّل الْمزِني قَالَ: قُرةَ قَالَ
ثُم قَرأَ معاِويةُ علَى ِقراَءِة ابِن مغفٍَّل : يقْرأُ سورةَ الْفَتِح أَو ِمن سورِة الْفَتِح فَرجع ِفيها، قَالَ

اس علَيكُم لَرجعت كَما رجع ابن مغفٍَّل يحِكي لَوال أَنْ يجتِمع الن: عِن النِبي فَرجع، وقَالَ
 ِبيةُ�النبعةَ: ، قَالَ شِن قُرةَ باِويعِلم ؟ قَالَ: فَقُلْتهِجيعركَانَ ت فآآ آآ آآ آآ: كَي .  

بةَ، عن معاِويةَ بِن قُرةَ حدثَنا حجاج، عن شع:  حدثَنا يوسف بن سِعيٍد، قَالَ 3138
 يوم فَتِح مكَّةَ علَى ناقٍَة يقْرأُ �رأَيت رسولُ اللَِّه : سِمعت عبد اللَِّه بن مغفٍَّل يقُولُ: قَالَ

  .  ورفَع صوتهورجع أَبو ِإياٍس: سورةَ الْفَتِح فَقَرأَ ابن مغفٍَّل ورجع، قَالَ شعبةُ
حدثَنا شعبةُ، عن معاِويةَ بِن قُرةَ، : حدثَنا أَبو الْوِليِد، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 3139

 يقْرأُ سورةَ الْفَتِح وهو  يوم فَتِح مكَّةَ وهو�رأَيت النِبي : أَنه، سِمع عبد اللَِّه بن مغفٍَّل يقُولُ
  . لَوال أَنْ يستِمع ِمني من حوِلي لَرجعت : يرجع والناس حولَ ناقَِتِه، وقَالَ

ةَ حدثَنا شعبةُ، عن معاِوي: حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 3140
 يوم الْفَتِح سورةَ الْفَتِح فَرجع فَلَوال أَنْ �قَرأَ النِبي : بِن قُرةَ، عن عبِد اللَِّه بِن مغفٍَّل قَالَ

  . يجتِمع علَي الناس َألخذْت لَكُم ِفي ذَِلك الصوِت
وحدثَِني : حدثَنا عبد اللَِّه بن وهٍب، قَالَ: لَ حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَا3141

عمرو بن الْحاِرِث، أَنَّ ابن ِشهاٍب حدثَه أَنَّ أَبا سلَمةَ بن عبِد الرحمِن أَخبره، أَنَّ أَبا هريرةَ 
هربولَ اللَِّه : أَخساَءةَ أَِبي�أَنَّ رِقر ِمعى فَقَالَ سوسقَالَ :  م داواِمِري آِل دزم ذَا ِمنه أُوِتي قَد

يا أَبا موسى ذَكِّرنا ربنا، فَيقْرأُ ِعنده أَبو موسى : وكَانَ عمر يقُولُ َألِبي موسى: أَبو سلَمةَ
نالحتيِلِسِه وجِفي م اِلسج وهو .  

حدثَنا عبيد اللَِّه : حدثَنا يحيى بن أَِبي كَِرميةَ، قَالَ : عباس الدوِري، قَالَ  حدثَنا 3142
بن عمٍرو، عن ِإسحاق بِن راِشٍد، عِن الزهِري، عن أَِبي سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ 

  . أُوِتي هذَا ِمن مزاِمِري آِل داود : وسِمع صوته وكَانَ حسن الصوِت قَالَ َألِبي موسى �اللَِّه 
أنبا محمد بن عمٍرو، عن : حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ:  حدثَنا الدِقيِقي، قَالَ 3143

:  الْمسِجد فَسِمع ِمنه ِقراَءةَ رجٍل فَقَالَ�سولُ اللَِّه دخلَ ر: أَِبي سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ قَالَ
  . لَقَد أُوِتي هذَا ِمن مزاِمِري آِل داود: هذَا عبد اللَِّه بن قَيٍس، فَقَالَ: من هذَا؟ ِقيلَ
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)  ح(حدثَنا ماِلك بن ِمغوٍل:  قَالَ حدثَنا زيد بن الْحباِب،:  حدثَنا الْجعِفي، قَالَ 3144
حدثَنا شعيب بن حرٍب، عن ماِلِك بِن ِمغوٍل، : وحدثَنا أَبو جعفٍَر أَحمد بن أَِبي رجاٍء قَالَ 

نَّ اَألشعِري أُعِطي ِمزمارا ِمن ِإ:  قَالَ�عن عبِد اللَِّه بِن بريدةَ، عن بريدةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
  . وهو مؤِمن مِنيب: مزاِمِري آِل داود وقَالَ

حدثَنا بريد، عن : حدثَنا أَبو يحيى الِْحماِني، قَالَ :  حدثَنا عباس الدوِري، قَالَ 3145
أُعِطيت يا أَبا موسى ِمزمارا ِمن مزاِمِري :  قَالَ�، أَنّ رسولَ اللَِّه أَِبي بردةَ، عن أَِبي موسى

داوآِل د .  
 حدثَنا عبد اللَِّه بن عبِد الرحمِن أَبومحمٍد الْعنبِري، ومحمد بن ِإسماِعيلَ، وأَبو 3146

حدثَنا يعقُوب بن عبِد : حدثَنا يحيى بن عبِد اللَِّه بِن بكَيٍر، قَالَ : اأُميةَ الصغاِني، قَالُو
صلُّوا : �قَالَ رسولُ اللَِّه : الرحمِن، عن سهيِل بِن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ قَالَ

قُبورا، زينوا الْقُرآنَ ِبأَصواِتكُم، وِإنَّ الشيطَانَ ينِفر ِمن الْبيِت الَِّذي ِفي بيوِتكُم وال تتِخذُوها 
حدثَنا يحيى بن بكَيٍر، : تقْرأُ ِفيِه سورةُ الْبقَرِة حِديثُهم واِحد، حدثَنا عثْمانُ بن خرزاذَ، قَالَ 

زينوا أَصواتكُم ِبالْقُرآِن قَالَ : يعقُوب بن عبِد الرحمِن، ِبِإسناِدِه ِإالأَنه قَالَحدثَنا : قَالَ 
حدثَِني ِبِه يحيى بن مِعٍني، عن يحيى بِن بكَيٍر، ِبِمثِْلِه، ثُم لَِقيت يحيى : عثْمانُ بن خرزاذَ

  .  وزينوا أَصواتكُم ِبالْقُرآِن:فَحدثَِني ِبِه
   

باب الْخبِر الْموِجِب ِقراَءةَ الْقُرآِن ِفي شهٍر، وبيان حظر قرءاته يف دون سبعة أيام، وبيان 
اخلرب الدال على إباحة قراءته يف أكثر من شهر وشهرين وأكثر من ذلك، وعلى قراءته ما دام 

  ..... عنه،.....قلب القاريء فيه، فإذا
حدثَنا : حدثَنا أَبو الْوِليِد، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، وأَبو أُميةَ، قَاال3147

: لَحدثَِني أَبو سلَمةَ بن عبِد الرحمِن، قَا: ِعكِْرمةُ بن عماٍر، حدثَِني يحيى بن أَِبي كَِثٍري، قَالَ
أَلَم أُخبر أَنك تقُوم اللَّيلَ :  فَقَالَ�حدثَِني عبد اللَِّه بن عمِرو بِن الْعاِص، عن رسوِل اللَِّه 

؟ فَقُلْتارهالن ومصتفَقَالَ: و ،ريِإال الْخ ِبذَِلك أُِرد لَمولَ اللَِّه، وسا رلَى يآنَ: بِأ الْقُرِفي اقْر 
ٍر قُلْتهقَالَ: ش ،ذَِلك لَ ِمنأَفْض ي أُِطيققَالَ: ِإن ،لَيع ددلَى : فَشع ِزدٍع، ال تبِفي س أْهاقْر

 ذَِلك .  
، حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، وأَحمد بن شيبانَ، قَال3148َ
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: �قَالَ النِبي : عن منصوٍر، عن ِإبراِهيم، عن عبِد الرحمِن بِن يِزيد، عن أَِبي مسعوٍد قَالَ
ي من قَرأَ اآليتيِن ِف: من قَرأَ اآليتيِن اآلِخرتيِن ِمن الْبقَرِة ِفي لَيلٍَة كَفَتاه قَالَ يونس ِفي حِديِثِه

اهِة كَفَتقَرِة الْبورآِخِر س .  
وحدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، )  ح(حدثَنا أَبو نعيٍم:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَالَ 3149

)  ح(حدثَنا سفْيانُ: الُواحدثَنا الِْفرياِبي، قَ: وحدثَنا الْغزي، قَالَ )  ح(حدثَنا أَبو داود: قَالَ 
حدثَنا شعبةُ، عن منصوٍر، عن : حدثَنا سِعيد بن عاِمٍر، قَالَ : وحدثَنا الصغاِني، قَالَ 

 ِبيِن النوٍد، ععسِن مِن ابع ،ِزيدِن يِن بمحِد الربع نع ،اِهيمرح( ِبِمثِْلِه�ِإب( اسبا عثَندحو  
حدثَنا قَِبيصةُ، عن سفْيانَ، عن منصوٍر، عن ِإبراِهيم، عن عبِد : الدوِري، وأَبو أُميةَ، قَاال
 يطُوف حدثَِني علْقَمةُ، عن أَِبي مسعود، فَلَِقيت أَبا مسعوٍد وهو: الرحمِن بِن يِزيد قَالَ

 ِبيِن النثَِني، عدِت فَحيقَالَ�ِبالْب  : اهلٍَة كَفَتِة ِفي لَيقَرِة الْبورآِخِر س ِن ِمنيتأَ ِباآليقَر نم
عِن حدثَنا أَبو عوانةَ، : حدثَنا الْهيثَم بن جِميٍل، قَالَ : حدثَنا سعدانُ بن يِزيد، قَالَ 

اَألعمِش، عن ِإبراِهيم، عن عبِد الرحمِن بِن يِزيد، عن علْقَمةَ، عن أَِبي مسعوٍد، ِبِمثِْلِه، قَالَ 
  . ، كَذَا قَالَ عِلي بن مسِهٍر أَيضا�فَلَِقيت أَبا مسعوٍد فَحدثَِني ِبِه، عِن النِبي : عبد الرحمِن
وحدثَنا عباس الدوِري، )  ح(حدثَنا أَبو معاِويةَ:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَالَ 3150

حدثَنا أَبو يحيى، عِن اَألعمِش، عن ِإبراِهيم، عن عبِد الرحمِن بِن يِزيد، عن أَِبي : قَالَ 
اآليتاِن ِمن آِخِر سورِة الْبقَرِة من قَرأَهما ِفي لَيلٍَة كَفَتاه كَذَا رواه : � النِبي قَالَ: مسعوٍد قَالَ

  . أَيضا ِعيسى بن يونس، كَما رواه ابن نميٍر
حدثَنا حماد بن زيٍد، : الَ  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، حدثَنا سلَيمانُ بن حرٍب، ق3151َ

اقْرُءوا الْقُرآنَ ما : سِمعت جندبا، وال أَعلَمه ِإال رفَعه، قَالَ: عن أَِبي ِعمرانَ الْجوِني قَالَ
هنوا عِفيِه فَقُوم ملَفْتتفَِإذَا اخ ،كُمِه قُلُوبلَيع لَفَتائْت .  

   
يب ابِة بقَرِة الْبوراِتيِم سوخاِب وِة الِْكتاِن فَِضيلَِة فَاِتح  
وِفيما قَرأْت علَى عبِد اللَِّه بِن ناِفٍع، حدثَِنيِه :  حدثَنا محمد بن يحيى، قَال3152َ

الِء بِن الْعٍس، عِن أَناِلِك بم نِد اللَِّه، عبع نب فطَرلَى مواِئِبما السأَب ِمعس هِن أَنمحِد الربِن ع
قَالَ اللَّه عز :  يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : سِمعت أَبا هريرةَ يقُولُ: ِهشاِم بِن زهرةَ يقُولُ

حِمدِني : ، يقُولُ اللَّه]2الفاحتة آية سورة [}الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني{: يقُولُ الْعبد: وجلَّ



com.wordpress.masgunku.www  
 

708 

دبقُولُ الْعِدي، يبِحيِم{: عِن الرمح3سورة الفاحتة آية [}الر[قُولُ اللَّهِدي، : ، يبع لَيى عأَثْن
دبقُولُ الْعيِن{: يِم الدواِلِك يم{] 4سورة الفاحتة آية[ أَو ،}يِنِم الدواِلِك يسورة [} م
سورة [}ِإياك نعبد وِإياك نستِعني{: مجدِني عبِدي، يقُولُ الْعبد: ، يقُولُ اللَّه]4الفاحتة آية 
اهِدنا الصراطَ {: ، فَهِذِه اآليةُ بيِني وبين عبِدي، وِلعبِدي ما سأَلَ، يقُولُ الْعبد]5الفاحتة آية 

سالْمالِّنيال الضو ِهملَيوِب عضغِر الْمغَي ِهملَيع تمعأَن اطَ الَِّذينِصر ِقيمسورة الفاحتة آية [}ت
  . ، فَهؤالِء ِلعبِدي وِلعبِدي ما سأَلَ ]6-7

حدثَنا أَبو : ، قَالَ حدثَنا الْحسن بن الرِبيِع:  حدثَنا أَبو بكٍْر الصغاِني، قَالَ 3153
اَألحوِص، عن عماِر بِن رزيٍق، عن عبِد اللَِّه بِن ِعيسى، عن سِعيِد بِن جبيٍر، عِن ابِن عباٍس 

 ِمن السماِء هذَا باب:  فَسِمع وقْعا فَرفَع رأْسه فَقَالَ�كَانَ ِجبِريلُ جاِلسا ِعند النِبي : قَالَ
 ِبيِني النعِه يلَيع لَّمفَس لَكم هلَ ِمنزِم، فَنوقَطُّ ِإلَى الْي ا فُِتحم ،ِريلُ�فُِتحِجب ذَا :  فَقَالَ لَهه

 ِبيفَقَالَ ِللن ،موِض قَطُّ ِإال الْيلَ ِإلَى اَألرزا نم لَكِن أُوِت: �ميورِبن ِشرأَب ِبيا نمهتؤي ا لَممهيت
لَككَانَ قَب :هِطيتفًا ِإال أُعرا حمهأْ ِمنقْرت ِة، لَمقَرِة الْبورس اِتيموخاِب وةُ الِْكتفَاِتح .  
سماِعيلَ، حدثَنا موسى بن ِإ:  حدثَنا محمد بن يحيى، وأَبو بكٍْر الراِزي، قَاال3154

حدثَنا يِزيد بن زريٍع، عن روِح بِن الْقَاِسِم، عِن الْعالِء بِن عبِد الرحمِن، عن أَِبيِه، عن : قَالَ 
سورة [}للَّهوِإنْ تبدوا ما ِفي أَنفُِسكُم أَو تخفُوه يحاِسبكُم ِبِه ا{: لَما نزلَت: أَِبي هريرةَ قَالَ

كُلِّفْنا ما :  حتى جثَوا علَى الركَِب قَالُوا�جاَء أَصحاب محمٍد ِإلَى النِبي ] 284البقرة آية 
فَتِريدونَ أَنْ تقُولُوا كَما : الصالِة والصدقَِة، هذَا ما ال نِطيق، قَالَ: نِطيق ِمن الْعمِل الصاِلِح

سِمعنا وأَطَعنا، فَلَما ذَلَّت ِبِهما : ، قُولُوا}سِمعنا وعصينا{:  أَهلُ الِْكتابيِن ِمن قَبِلكُمقَالَ
ِلِه ِبِهما آمن الرسولُ ِبما أُنِزلَ ِإلَيِه ِمن ربِه والْمؤِمنونَ ِإلَى قَو{: أَلِْسنتهم أَنزلَ اللَّه الَِّتي بعدها

ربنا وال {ال أُؤاِخذُكُم : ، قَالَ}ال تؤاِخذْنا ِإنْ نِسينا أَو أَخطَأْنا: سِمعنا وأَطَعنا، ِإلَى قَوِلِه
: قَالَ}  لَنا ِبِهتحِملْ علَينا ِإصرا كَما حملْته علَى الَِّذين ِمن قَبِلنا ربنا وال تحملْنا ما ال طَاقَةَ

  . غَفَرت لَكُم ورِحمتكُم: واغِْفر لَنا وارحمنا ، قَالَ: ال أَحِملُكُم ِإلَى قَوِلِه
   

باب بياِن نزوِل الْمالِئكَِة ِلِقراَءِة سورِة الْبقَرِة ودنوها ِمن الْقَاِرِئ، وفَضل البيت الذي 
  البقرة على غريهتقرأ فيه سورة 
حدثَنا يحيى بن : حدثَنا ابن أَِبي مريم، قَالَ :  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَالَ 3155
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حدثَِني يِزيد بن الْهاِد، عن عبِد اللَِّه بِن خباٍب، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، عن : أَيوب، قَالَ
يٍر قَالَأُسيضِن حِد ب : سالَِت الْفَرِإذْ ج ،هدوطٌ ِعنبرم هسفَرِة وقَرةَ الْبورأُ سقْري وا همنيب

 ،سالَِت الْفَرأَ فَجقَر ثُم ،تكَنا فَسهكَّنا فَسضأَي سالَِت الْفَرأَ فَجفَقَر ،تكَنا فَسهكَّنفَس
 فرصِبِمثِْل فَان واِء فَِإذَا همِإلَى الس هأْسر فَعفَر ،هِصيبأَنْ ت فَقفَأَش ها ِمنى قَِريبيحي هنكَانَ ابو

الظُّلَِّة ِفيها أَمثَالُ الْمصاِبيِح عرجت ِإلَى السماِء، حتى ما يراها، فَأَصبح فَحدثَ رسولَ اللَِّه 
�ولُ اللَِّه  ِبمس؟ قَالَ: �ا كَانَ، فَقَالَ را ذَاكِري مدلْ تِر، هيضالْح نا ابأْ يال، قَالَ: اقْر :

: ِتلْك الْمالِئكَةُ دنت ِلصوِتك ولَو قَرأْت َألصبحت ينظُر الناس ِإلَيها ال تتوارى ِمنهم ثُم قَالَ
ا أُسأْ يةَ، قَالَ اقْريو أُما أَبثَندح ،داواِمِري آِل دزم ِمن أُوِتيت فَقَد دٍد : يمحم نب قُوبعا يثَندح

حدثَنا عبد الْعِزيِز بن محمٍد، عن يِزيد بِن الْهاِد، ِبِإسناِدِه ِإلَى قَوِلِه ِتلْك : الزهِري، قَالَ 
  . مالِئكَةُ أَِذنت ِلصوِتك، ولَو قَرأْت َألصبحت ينظُر الناس ِإلَيها ال تتوارى ِمنهم الْ

أنبا أَِبي وشعيب بن اللَّيِث، عِن اللَّيِث، عن :  حدثَنا محمد بن الْحكَِم، قَال3156َ
 عن يِزيد بِن الْهاِد، عن عبِد اللَِّه بِن خباٍب، عن أَِبي سِعيٍد خاِلٍد، عِن ابِن أَِبي ِهالٍل،

قَرأْت لَيلَةً : الْخدِري، عن أُسيِد بِن حضيٍر، وكَانَ ِمن أَحسِن الناِس صوتا ِبالْقُرآِن، قَالَ
بين مضطجع قريب مين وهو غالم فجالت الفرس، سورةَ الْبقَرِة، وفَرس مربوطٌ، ويحيى ا

 سلَيو تفَقُم ،سالَِت الْفَرفَج أْتقَر ثُم ،سِت الْفَركَنى فَسيحِني يِإال اب مفقمت ليس ِلي ه
 الظُّلَِّة ِفي ِمثِْل ِلي هم ِإال ابِني، ثُم قَرأَ فَجالَِت الْفَرس، فَرفَعت رأِْسي فَِإذَا شيٌء كَهيئَِة

 �الْمصاِبيِح مقِْبلٌ ِمن السماِء فَهالَِني فَسكَت، فَلَما أَصبحت غَدوت علَى رسوِل اللَِّه 
ال ابِني، قَد قَرأْت فَجالَِت الْفَرس، فَقُمت لَيس ِلي هم ِإ: اقْرأْ أَبا يحيى فَقُلْت: فَأَخبرته فَقَالَ

فَقَالَ ِلي :ى قُلْتيحا يأْ أَبولَ اللَِّه : اقْرسا رِني، قَالَ�يِإال اب مِلي ه سفَلَي سالَِت الْفَرفَج  :
ٍر فَقُلْتيضح نا ابأْ ياقْر :ا ِمثْلُ الْمئَِة الظُّلَِّة ِفيهيأِْسي فَِإذَا كَهر تفَعفَر أْتقَر اِبيِح قَدص

ذَِلك الْمالِئكَةُ دنوا ِلصوِتك، ولَو قَرأْت حتى تصِبح َألصبح الناس ينظُرونَ : فَهالَِني، فَقَالَ
ِهمِإلَي .  

: قَالَ حدثَنا وهيب، : حدثَنا عفَّانُ، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، والزعفَراِني، قَاال3157
حدثَِني سلَيمانُ : حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ: وحدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ )  ح(حدثَنا سهيلٌ
 �حدثَِني سهيلُ بن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه : بن ِبالٍل، قَالَ

ال تجعلُوا بيوتكُم مقْبرا، فَِإنَّ الشيطَانَ ينِفر ِمن الْبيِت الَِّذي تقْرأُ ِفيِه سورةُ الْبقَرِة اللَّفْظُ : قَالَ
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راِهيم بِن معِقٍل، حدثَنا سِعيد بن ِإب: ِلعفَّانَ، حدثَنا الْمسِلم بن ِبشِر بِن عوجٍر الصنعاِني، قَالَ 
حدثَنا رباح، عن معمٍر، عن سهيٍل، ِبِإسناِدِه وال تجعلُوا بيوتكُم مقَاِبر ِبِمثِْلِه، رواه : قَالَ 

  . الدراورِدي، عن سهيٍل 
حدثَنا أَبو أُسامةَ، عن بريٍد، عن  :  حدثَنا أَحمد بن عبِد الْحِميِد الْكُوِفي، قَال3158َ

 ِبيِن النى، عوسأَِبي م نةَ، عدرِت الَِّذي ال :  قَالَ�أَِبي بيالْبِفيِه و اللَّه ذْكَرِت الَِّذي ييثَلُ الْبم
  . يذْكَر اللَّه ِفيِه مثَلُ الْحي والْميِت

3159ا ِإبثَندقَالَ  ح ،ِسيبِد اللَِّه الْعبع نب اِهيمر :ِكيعا وثَندح(ح  ( داوو دا أَبثَندحو
حدثَنا اَألعمش، عن طَلْحةَ بِن مصرٍف، عن عبِد : حدثَنا محاِضر، قَاال: الْحراِني، قَالَ 

  . زينوا الْقُرآنَ ِبأَصواِتكُم: �قَالَ رسولُ اللَِّه : براِء قَالَالرحمِن بِن عوسجةَ، عِن الْ
وحدثَنا أَبو أُميةَ، )  ح(حدثَنا الِْفرياِبي:  حدثَنا محمد بن عوٍف الِْحمِصي، قَالَ 3160

وزاِعي، عن يحيى، عن أَِبي سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ حدثَنا يحيى بن عبِد اللَِّه، عِن اَأل: قَالَ 
ما أَِذنَ اللَّه ِلشيٍء أَذَنه ِلنِبي يتغنى ِبالْقُرآِن حدثَنا عِلي بن سهٍل الرمِلي، : �قَالَ النِبي : قَالَ
سِمعت : سِمعت أَبا محمٍد الروِمي قَالَ. ، عِن اَألوزاِعي، ِبِمثِْلِهحدثَنا الْوِليد بن مسِلٍم: قَالَ

كَيف لَنا ِبِه، : ما تقُولُ ِفي التغني؟ قَالَ: قُلْت َألِبي سلَيمانَ: أَحمد بن أَِبي الْحواِري قَالَ
حدثَنا عبد الرحمِن بن الْمتوكِِّل : ٍب ِفي آخِرين قَالُواحدثَنا محمد بن ِبشٍر أَخو خطَّا

سأَلَ أَبانُ الْقَاِرئ معبدا الْمغني عن دواِء الْحلِْق، : الْقَاِرئ، عن أَِخيِه أَيوب بِن الْمتوكِِّل قَالَ
  . دواؤها الْهوانُ: أَنها سأَلَِت الِْجن ذَِلك فَقَالَ: فَقَالَ حدثَتِني أُم جِميٍل الْحدباُء
سِمعت صِبيحا أَبا : حدثَنا محمد بن منصوٍر الطُّوِسي، قَالَ:  حدثَنا ابن أَِبي الدنيا، قَالَ 

حدثَنا : حدثَنا محمد بن صاِلٍح الْعدِوي، قَالَ : وحدثَِني أَبو الْعباِس الْمربي، قَالَ )  ح(تراٍب
كَانَ داود النِبي علَيِه السالم ِإذَا أَخذَ ِفي ِقراَءِة الزبوِر : سيار، عن جعفٍَر، عن ماِلٍك قَاال

  تفَتقَِت الْعذَارى 
3162ةَ الدعرو زا أَبثَندقَالَ  ح ،ِقيشقَالَ : م ،اِظيحاِلٍح الْوص نى بيحا يثَندح :

قَِدم أَبو موسى فَنزلَ بعض الدوِر : حدثَنا سِعيد بن عبِد الْعِزيِز، عن أَِبي يوسف الْحاِجِب قَالَ
  . ع ِقراَءتهِبِدمشق، فَكَانَ معاِويةُ يخرج لَيال يستِم

: حدثَنا بكَير بن محمِد بِن أَسماَء، قَالَ :  حدثَنا ِإبراِهيم بن أَِبي داود اَألسِدي، قَالَ 
وِإنَّ لَه {: قَرأَ ماِلك بن ِديناٍر هِذِه اآليةَ: حدثَنا سيار بن حاِتٍم، عن جعفَِر بِن سلَيمانَ قَالَ
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يا : يِقيم اللَّه داود ِعند ساِق الْعرِش فَيقُولُ: ، قَالَ]سورة ص[}ِعندنا لَزلْفَى وحسن مآٍب
يا رب، وكَيف أُمجدك وقَد : فَيقُولُ: داود مجدِني ِبذَِلك الصوِت الْحسِن الرِخيِم قَالَ

فَيرفَع صوته فَيستفِْرغُ صوته : فَِإني أَرد علَيك أَو ِإلَيك الْيوم قَالَ: يِه ِفي الدنيا؟ فَيقُولُسلَبتِن
  نِعيم أَهِل الْجنِة 

أَبوه جاِلس معنا حدثَنا أَحمد بن الْحجاِج بِن محمٍد، و:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 
وحدثَنا ِإسحاق بن ِإبراِهيم الصنعاِني، عن عبِد الرزاِق ِكلَيِهما، عِن )  ح(حدثَِني أَِبي: قَالَ

ك، سِمعت عبيد وما بأْس ِبذَِل: سأَلْت عطَاًء عِن الِْقراَءِة علَى الِْغناِء؟ فَقَالَ: ابِن جريٍج قَالَ
 يأْخذُ الِْمعزفَةَ فَيضِرب ِبها ويقْرأُ علَيها ترد علَيِه �كَانَ داود نِبي اللَِّه : بن عميٍر يقُولُ

 اهنعِبم راآلخو فوسِديثُ يذَا حكِّي هبيِكي وبي ِبذَِلك ِريدي هتوص  
حدثَنا حجاج، عِن ابِن جريٍج، عن عطَاٍء، وأَبو نعيٍم، :  يوسف بن مسِلٍم، قَالَ حدثَنا

ال بأْس ِبالشعِر والْحداِء والِْغناُء ما لَم يكُن ِفيِه : عن سفْيانَ، عِن ابِن جريٍج، عن عطَاٍء قَالَ
  فَحشاُء 

3166ثَندانٍ ، قَالَ  حِسن نب ِزيدا ي : ،ِمييانُ التملَيا سثَندى، حِعيس نانُ بفْوا صثَندح
صلَّيت خلْف أَِبي موسى اَألشعِري فَما سِمعت صوت صنٍج، : عن أَِبي عثْمانَ النهِدي قَالَ
  . ن صوِتِهوال بربٍط، وال ناٍي أَحسن ِم

حدثَنا : حدثَنا محمد بن الصلِْت، قَالَ :  حدثَنا الْعباس بن السنِدي اَألنطَاِكي، قَالَ 
ِت تحِزيٍن كَانت ِلعوِن بِن عبِد اللَِّه جاِريةٌ تقْرأُ ِبصو: مبشر الْحلَِبي، عن تماِم بِن نِجيٍح قَالَ

  فَربما أَمرها أَنْ تقْرأَ ونحن ِعنده حتى تبِكينا 
حدثَنا مبشر، عن : حدثَنا نعيم بن حماٍد، قَالَ :  وحدثَنا أَبو الْكَرِويني الْكَلِْبي، قَالَ 

  كُنا نأِْتيِه فَيخِرجها ِإلَينا فَتقْرأُ ِباَأللْحاِن فَنبِكي كَانَ ِلعوٍن وِصيفَةٌ، فَ: تماٍم قَالَ
حدثَنا : حدثَنا مسِلم بن ِإبراِهيم، قَالَ :  حدثَنا عباس الدوِري، وأَيوب بن ساِفِري، قَاال

انةَ ِفي زمِن خاِلِد بِن عبِد اللَِّه الْقَسِري وهو يقْرأُ ِبهِذِه رأَيت أَبا عو: مهِدي بن ميموٍن قَالَ
  اَأللْحانَ : اَألصواِت يعِني
حدثَنا هناد : حدثَنا محمد بن ِعيسى، قَالَ :  حدثَنا جعفَر بن نوٍح اَألذَِني، قَالَ 3170

 نٍم، علَيس نالٍة: أَِبيِه قَالَبِر صانَ ِفي غَيثْمع يدي نيأُ بقْرى يوسو مكَانَ أَب .  
حدثَنا حماد، عن ثَاِبٍت، : حدثَنا حجاج، قَالَ :  حدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ 3171
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 يستِمعن، فَلَما أُخِبر ِبذَِلك �رأَ، فَجاَء أَزواج النِبي عن أَنٍس، أَنَّ أَبا موسى قَام ذَات لَيلٍَة فَقَ
  . لَو شعرت لَحبرتكُن تحِبريا، ولَشوقْتكُن تشِويقًا : قَالَ

كَانَ : ا ابن جاِبٍر قَالَحدثَن: حدثَِني أَِبي قَالَ :  أَخبرِني الْعباس بن الْوِليِد الْعذِْري، قَالَ
 أُم هرأْماِء، فَتدرالد ِت أُميونَ ِفي بِمعتجوا يكَانِت، ووالص نسال قَاِرًءا حجٍد رعس نب دلَيخ

 ِهملَيأَ عقْراِء أَنْ يدرالد  
3173ِدياَألس داوأَِبي د نب اِهيمرا ِإبثَندقَالَ  ح  : ،اِظيحاِلٍح الْوص نى بيحا يثَندح

حدثَنا سلَيمانُ بن عطَاٍء، عن مسلَمةَ بن عبِد اللَِّه، عن عمِه أَِبي مشجعةَ، أَنَّ عمر بن : قَالَ 
  . صوِتِه بين يدِي الْمهاِجِرين واَألنصاِرالْخطَّاِب، كَانَ يقَدم الشاب الْحسن الصوِت لَحسِن 

حدثَنا أَبو عاِصٍم، عن :  حدثَنا الْعباس بن محمٍد، وأَبو داود، وأَبو أُميةَ، قَالُوا3174
، ]سورة فاطر[}ِق ما يشاُءيِزيد ِفي الْخلْ{صاِلٍح الناِجي، عِن ابِن جريٍج، عِن ابِن ِشهاٍب، 

  . حسن الصوِت: قَالَ
: حدثَنا ِإبراِهيم بن حميٍد، عن جِريٍر، عن مِغريةَ قَالَ:  حدثَنا محمد بن النصِري، قَالَ 

  وزنُ سبعٍة : لَهكَانَ الِْمنهالُ بن عمٍرو حسن الصوِت وكَانَ لَه لَحن يقَالُ 
  كَانَ أَبو عوانةَ يقْرأُ ِباَأللْحاِن : سِمعت أَبا الْوِليِد يقُولُ:  حدثَنا محمد بن سلَيمانَ، قَالَ

حدثَنا محمد بن كَِثٍري، عن أَِبي ِإسحاق :  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 3177
 يأْتونَ الرجلَ الْحسن الصوِت ِبالْقُرآِن �كَانَ أَصحاب النِبي : فَزاِري، عِن اَألوزاِعي قَالَالْ

  . ِفي منِزِلِه فَيستخِرجونه فَيقْرأُ لَهم الْقُرآنَ
شِهدت عِلي : حمد بن الصباِح قَالَسِمعت م:  حدثَِني محمد بن محمِد بِن رجاٍء، قَالَ

 هأْسلَ رثَاِبٍت فَقَب نب ِليِه عِإلَي غَ قَاما فَرلٌ، فَلَمجأَ رقَرثَاِبٍت، و نب  
   

باب ِذكِْر الْخبِر الْموِجِب ِقراَءةَ الْبقَرِة وآل عمران وفضيلتهما، وتعظيم آية الكرسي، 
  لبطلة ال يقدرون على حفظ سورة البقرةوأن ا

حدثَنا عثْمانُ بن سِعيِد بِن كَِثِري بِن ِديناٍر الِْحمِصي، :  حدثَنا أَبو حميٍد الِْحمِصي، قَالَ 
عثْمانُ؟ : م، قُلْتمات أَفْضلُ رجٍل ِعندكُ: قَالَ ابن عوٍف الِْحمِصي، قَالَ ِلي أَحمد بن حنبٍل

 حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، ومحمد بن عاِمٍر الِْمصيِصيانُ، وأبو بكر 3180)  ح(نعم: قَالَ
حدثَنا معاِويةُ بن : حدثَنا أَبو توبةَ الرِبيع بن ناِفٍع، قَاال: حممد بن عيسى الطرسوسي، قَالُوا
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حدثَِني أَبو أُمامةَ الْباِهِلي، : سِمعت أَِخي زيد بن سالٍم، أَنه سِمع أَبا سالٍم يقُولُ: ٍم، قَالَسال
 -اقْرُءوا الْقُرآنَ فَِإنه يأِْتي يوم الِْقيامِة شِفيعا ِلصاِحِبِه :  يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : قَالَ
 اقْرُءوا الزهراويِن سورةَ الْبقَرِة وسورةَ آِل ِعمرانَ، فَِإنهما يأِْتياِن - بعضهم َألصحاِبِه وقَالَ

جاِن يوم الِْقيامِة كَأَنهما غَمامتاِن أَو كَأَنهما غَيايتاِن أَو كَأَنهما ِفرقَاِن ِمن طَيٍر صواف تحا
 اقْرُءوا سورةَ الْبقَرِة فَِإنَّ أَخذَها بركَةٌ وتركَها -أَصحاِبِهما :  وقَالَ بعضهم-عن صاِحِبِهما 

  .  السحرةُفَبلَغِني أَنَّ الْبطَلَةَ: قَالَ معاِويةُ بن سالٍم: حسرةٌ وال تستِطيعها الْبطَلَةُ زاد أَبو توبةَ
 رواه محمد بن يحيى، عن دحيٍم، وروى يِزيد بن عبِد ربِه، عِن الْوِليِد بِن 3181

مسِلٍم جِميعا، عن محمِد بِن مهاِجٍر، عِن الْوِليِد بِن عبِد الرحمِن الْجرِشي، عن جبيِر بِن 
يؤتى ِبالْقُرآِن :  يقُولُ�سِمعت النِبي : سِمعت النواس بن سمعانَ الِْكالِبي يقُولُ:  قَالَنفَيٍر

يوم الِْقيامِة وأَهِلِه الَِّذين كَانوا يعملُونَ ِبِه تقْدمه سورةُ الْبقَرِة وآِل ِعمرانَ وضرب لَهما 
كَأَنهما غَمامتاِن أَو ظُلَّتاِن سوداواِن بينهما :  ثَالثَةَ أَمثَاٍل ما نِسيتهن بعد قَالَ�اللَِّه رسولُ 

 شرق أَو كَأَنهما ِحزقَاِن ِمن طَيٍر صواف تحاجاِن عن صاِحِبِهما أَخبرِني الْعباس بن الْوِليِد بِن
حدثَِني ِإبراِهيم بن سلَيمانَ، عِن الْوِليِد بِن عبِد : حدثَنا محمد بن شعيٍب، قَالَ: مِزيٍد، قَالَ 

نع ،انَ الِْكالِبيعمِن ساِس بوِن النٍر، عفَيِن نِر بيبج نع ،مثَهدح هأَن ِشيرِن الْجمحالر 
يأِْتي الْقُرآنُ وأَهلُه الَِّذين كَانوا يقْرُءونه ِفي الدنيا تقْدمه سورةُ الْبقَرِة :  قَالَ�رسوِل اللَِّه 

 حدثَنا :حدثَنا ِهشام بن عماٍر، قَالَ : وآِل ِعمرانَ ثُم ذَكَر ِمثْلَه سواًء، حدثَنا الصغاِني، قَالَ
 هِن أَنمحِد الربِن عِليِد بِن الْوع ،انَ اَألفْطَسملَيس نب اِهيمرا ِإبثَندٍب، حيعش نب دمحم

 اِدِه ِمثْلَهنٍر، ِبِإسفَيِن نِر بيبج نع ،مثَهدح .  
3182لَِميالس فوسي نب دما أَحثَنداِق، قَالَ: ، قَالَ  حزالر دبا عثَندانُ، : حفْيأنبا س

عن سِعيٍد الْجريِري، عن أَِبي السِليِل، عن عبِد اللَِّه بِن رباٍح اَألنصاِري، عن أُبي بِن كَعٍب، 
اللَّه ورسولُه أَعلَم، فَرددها : أَعظَم؟ قَالَ أُبيأَي آيٍة ِفي ِكتاِب اللَِّه :  سأَلَه�أَنّ رسولَ اللَِّه 

يقَالَ أُب ا، ثُمارِمر : ِبيفَقَالَ الن ،ِسيةُ الْكُرِدِه : �آيفِْسي ِبيالَِّذي نِذِر، ونا الْمأَب الِْعلْم ِنكهِلي
الْم سقَدِن تيفَتشا وانا ِلسِلِهِإنَّ لَهٍد ِفي قَويبو عِش قَالَ أَبراِق الْعس دِعن ِلك : مواِن يأِْتيي

الِْقيامِة كَأَنهما غَمامتاِن ِإنما هو الثَّواب وهو بين ِفي الِْكتاِب والسنِة، أَما ِفي الِْكتاِب ِبقَوِلِه 
وما تقَدموا {يِريد ِبِه الثَّواب، ] سورة الزلزلة[}لَ ذَرٍة خيرا يرهمن يعملْ ِمثْقَا{: تعالَى

، فَيرونَ لَو أَنَّ رجال أَطْعم ِمسِكينا رِغيفًا ]سورة البقرة[}َألنفُِسكُم ِمن خيٍر تِجدوه ِعند اللَِّه
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ا السأَمو ،هابثَو ِنِه أَويِبع اهريالمِه السلَيِلِه عةُ ِبقَون : ا ِمنابِحج لَه اٍت كُننالَ ثَالثَ بع نم
نال أَنَّ م ،ابالثَّو اهنعاِر ماِر... النالن ا ِمنابِحج لَه كُني .  

اَءِة الْقُرِقرِف وِة الْكَهوراَءِة سِقر دِة ِعنِكينوِل السزن ِفِذكْرِة الْكَهوراَءِة سآِن، وثواب ِقر  
وحدثَنا الصغاِني، وأَبو )  ح(حدثَنا أَبو داود:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 3183
سِمعت الْبراَء : الَحدثَنا شعبةُ، عن أَِبي ِإسحاق قَ: حدثَنا أَبو زيٍد الْهرِوي، قَاال: أُميةَ، قَاال

 -فَرسه تركُض :  أَو قَالَ- بينما رجلٌ يقْرأُ سورةَ الْكَهِف لَيلَةً ِإذْ رأَى دابته تركُض : يقُولُ
ِتلْك : �سولُ اللَِّه ، فَقَالَ ر�فَنظَر فَِإذَا ِمثْلُ الضبابِة أَِو السحابِة، فَذَكَر ذَِلك ِلرسوِل اللَِّه 

 ،ِمثْلَه ٍد، فَذَكَريأَِبي زو ،داوذَا لَفْظُ أَِبي دهآِن والْقُر دِعن لَتزنتآِن وِللْقُر لَتزنةُ تِكينالس
 حدثَنا عبيد اللَِّه بن :أَِو الْغمامِة، حدثَنا عمار، قَالَ : أَِو السحابِة، وقَالَ أَبو داود: وقَالَ

حدثَنا ِإسراِئيلُ، عن أَِبي ِإسحاق، ِبنحِوِه ولَم يذْكُر سورةَ الْكَهِف، رواه : موسى، قَالَ 
 اقحأَِبي ِإس نع ،ريهز .  

حدثَِني شعبةُ، عن قَتادةَ : لَحدثَنا حجاج، قَا:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 3184
من قَرأَ :  قَالَ�سِمعت ساِلم بن أَِبي الْجعِد، عن معدانَ، عن أَِبي الدرداِء، عِن النِبي : قَالَ

  . الْعشر اَألواِخر ِمن الْكَهِف عِصم ِمن ِفتنِة الدجاِل
3185ا الصثَندقَالَ  ح ،اِنيونَ، قَالَ: غاره نب ِزيدا يثَندح :اممح(أنبا ه  ( نا ابثَندحو
: حدثَنا روح، قَالَ : وحدثَنا الْعباس، والصغاِني، وأَبو أُميةَ قَالُوا... حدثَنا: الْجنيِد، قَالَ 

عن قَتادةَ، عن ساِلٍم، عن معدانَ بِن أَِبي طَلْحةَ، عن : ي عروبةَ كُلُّهم قَالُواحدثَنا سِعيد بن أَِب
 ِبيِن الناِء، عدرِة :  قَالَ�أَِبي الدنِفت ِمن ِصمِف عِة الْكَهورِل سأَو اٍت ِمنآي رشأَ عقَر نم

هؤالِء قَالُوا أَولَ : ِمن ِفتنِة الدجاِل، أَو ِمن الدجاِل قَالَ أَبو عوانةَ: الدجاِل وقَالَ شعبةُ
  . آِخر الْكَهِف، واللَّه أَعلَم: الْكَهِف، وقَالَ شعبةُ

   
   صفة الرمحن تعاىلباب بياِن فَِضيلَِة سورِة قُلْ هو اللَّه أَحد وثَواِب من يقْرؤها، وأا

حدثَنا شعبةُ، عن قَتادةَ : حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 3186
سِمعت ساِلم بن أَِبي الْجعِد يحدثُ، عن معدانَ بِن أَِبي طَلْحةَ، عن أَِبي الدرداِء، أَنّ : قَالَ

 ِبيلٍَة ِقيلَ:  قَالَ�النآِن ِفي لَيأَ ثُلُثَ الْقُرقْرأَنْ ي كُمدأَح ِجزعولَ اللَِّه : أَيسا ري� ِطيقي نمو ،
 حدثَنا عمرو بن مرزوٍق، عن: اقْرُءوا قُلْ هو اللَّه أَحد حدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ : ذَِلك؟ قَالَ
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اهنعةَ، ِبمبعش .  
حدثَنا مسِلم بن ِإبراِهيم، :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، والصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَالُوا3187

دانَ بِن أَِبي طَلْحةَ، حدثَنا أَبانُ بن يِزيد، عن قَتادةَ، عن ساِلِم بِن أَِبي الْجعِد، عن مع: قَالَ 
أَيعِجز أَحدكُم أَنْ يقْرأَ ِفي اللَّيلَِة ثُلُثَ الْقُرآِن؟ : �قَالَ رسولُ اللَِّه : عن أَِبي الدرداِء قَالَ

الثَةَ أَجزاٍء، فَقُلْ هو ِإنَّ اللَّه تعالَى جزأَ الْقُرآنَ ثَ: نحن أَعجز وأَضعف ِمن ذَِلك، فَقَالَ: قَالُوا
 اهنعِبم اِقنيِديثُ الْبحو ،داوذَا لَفْظُ أَِبي دآِن هثُلُثُ الْقُر دأَح اللَّه .  

حدثَنا يِزيد بن : حدثَنا الْوِليد بن الْقَاِسِم، قَالَ :  حدثَنا ابن الْجنيِد، قَالَ 3188
حدثَنا عبد الْواِحِد، : حدثَنا عفَّانُ، قَالَ : وحدثَنا أَبو عِلي الزعفَراِني، قَالَ )  ح(كَيسانَ

احشدوا : �قَالَ رسولُ اللَِّه : حدثَنا يِزيد بن كَيسانَ، عن أَِبي حاِزٍم، عن أَِبي هريرةَ قَالَ
يا رسولَ اللَِّه، : فَقُلْنا: قُلْ هو اللَّه أَحد ثُم دخلَ، قَالَ: م ثُلُثَ الْقُرآِن فَقَرأَحتى أَقْرأَ علَيكُ

قُلْت كآِن، قَالَ: ِإنثُلُثَ الْقُر كُملَيأُ عِذِه : أَقْرِإنَّ هآِن، وثُلُثَ الْقُر كُملَيأُ عأَقْر ي قُلْتِإن
  . لُ ثُلُثَ الْقُرآِنالسورةَ تعِد
حدثَنا يحيى بن :  حدثَنا عبد الرحمِن بن محمِد بِن منصوٍر الْبِحِريي، قَالَ 3189
قَالَ : حدثَِني أَبو حاِزٍم، عن أَِبي هريرةَ قَالَ: حدثَنا يِزيد بن كَيسانَ، قَالَ: سِعيٍد، قَالَ 

ولُ اللَِّه رأَ: �سوا فَقَردشآِن فَحثُلُثَ الْقُر كُملَيأَ عى أَقْرتوا حدشاح : ثُم دأَح اللَّه وقُلْ ه
ِإني : نزلَ علَيِه وحي ِمن السماِء فَذَاك الَِّذي أَدخلَه ثُم خرج فَقَالَ: دخلَ فَقَالَ بعضنا ِلبعٍض

  . لْت لَكُم سأَقْرأُ علَيكُم ثُلُثَ الْقُرآِن، وِإنَّ هِذِه السورةَ تعِدلُ ثُلُثَ الْقُرآِنقُ
)  ح(حدثَنا مؤملُ بن الْفَضِل الْحراِني:  حدثَنا محمد بن كَِثٍري الْحراِني، قَالَ 3190

ح ،اِنيغا الصثَندحقَاالو ،ِديع نا بكَِريا زثَنِن : دب ِزيدي نةَ، عاِويعم نانُ بورا مثَندح
ِإني سأَقْرأُ علَيكُم ثُلُثَ الْقُرآِن : �قَالَ النِبي : كَيسانَ، عن أَِبي حاِزٍم، عن أَِبي هريرةَ قَالَ

  . ِهي تعِدلُ ثُلُثَ الْقُرآِن وهذَا لَفْظُ ابِن كَِثٍري: حد وقَالَقُلْ هو اللَّه أَ: فَقَرأَ
حدثَنا عبد : حدثَنا سهلُ بن عثْمانَ، قَالَ :  حدثَنا الْحسين بن ِبهانَ، قَالَ 3191

مانَ أَِبي ِإسلْمِن سِشِري بب نانَ، عملَيس نِحيِم بةَ قَالَالرريرأَِبي ه ناِزٍم، عأَِبي ح ناِعيلَ، ع :
 ِبيآِن: �قَالَ النِدلُ ثُلُثَ الْقُرعت دأَح اللَّه وقُلْ ه .  
وحدثَنا محمد بن )  ح(حدثَنا محمد بن خاِلِد بِن عثْمةَ:  حدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ 3192

حقَالَ ِإس ،اِنيغالص وٍر: اقصنم نلَّى بعا مثَندح(ح  ( نب وبأَيٍف، ووع نا ابثَندحو
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حدثَنا سلَيمانُ بن ِبالٍل، عن سهيِل بِن أَِبي : حدثَنا خاِلد بن مخلٍَد، قَالُوا: ساِفِري، قَاال
  . قُلْ هو اللَّه أَحد تعِدلُ ثُلُثَ الْقُرآِن: �قَالَ النِبي : عن أَِبي هريرةَ قَالَصاِلٍح، عن أَِبيِه، 
حدثَنا عمرو بن الْحاِرِث، عن : حدثَنا عمي، قَالَ :  وحدثَنا أَبو عبيِد اللَِّه، قَالَ 3193

با الرجاِل محمد بن عبِد الرحمِن حدثَه، عن أُمِه عمرةَ، عن سِعيِد بِن أَِبي ِهالٍل، أَنَّ أَ
 ِبيةَ، أَنّ الناِئشِب قُلْ �ع متخفَي الِتِهماِبِه ِفي صحأُ َألصقْركَانَ يٍة وِريلَى سال عجثَ رعب 

سلُوه َألي شيٍء كَانَ يصنع :  فَقَالَ�ا ذَِلك ِلرسوِل اللَِّه هو اللَّه أَحد فَلَما رجعوا ذَكَرو
أَخبروه : �َألنها ِصفَةُ الرحمِن فَأَنا أُِحب أَنْ أَقْرأَها، فَقَالَ رسولُ اللَِّه : ذَِلك؟ فَسأَلُوه فَقَالَ

 هِحبلَّ يجو زع أَنَّ اللَّه .  
3194دى، قَالَ  حيحي نب دمحا مِن ِبالٍل، قَالَ : ثَنانَ بملَيس نب وبا أَيثَندا : حثَندح

: حدثَنا ابن أَِبي أُويٍس، قَالَ: وحدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ )  ح(أَبو بكِْر بن أَِبي أُويٍس
يمانَ بِن ِبالٍل، عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، عن ثَاِبٍت الْبناِني، عن أَنِس بِن حدثَِني أَِخي، عن سلَ

 ِبياِلٍك، أَنّ النٍل�مجلُ:  قَالَ ِلرج؟ قَالَ الردأَح اللَّه واَءةَ قُلْ هِقر ملْزت ا، قَالَ : ِلمهي أُِحبِإن
 ِبيةَفَِإنَّ: �الننالْج لَكخا أَداهِإي كبح  .  

حدثَنا عبد : حدثَنا ِإبراِهيم بن حمزةَ، قَالَ :  حدثَنا ابن أَِبي الْجِحيِم، قَالَ 3195
جٍس، أَنَّ رأَن نثَاِبٍت، ع نع ،رمِن عِد اللَِّه بيبع نٍد، عمحم نِزيِز بولَ اللَِّه : ال قَالَالْعسا ري

  . حبك ِإياها أَدخلَك الْجنةَ: ِإني أُِحب قُلْ هو اللَّه أَحد، قَالَ: �
   

  باب بياِن فَِضيلَِة الْمعوذَتيِن 
سماِعيلُ بن أَِبي خاِلٍد، حدثَنا ِإ: حدثَنا وِكيع، قَالَ :  حدثَنا ابن أَِبي رجاٍء، قَالَ 3196

أُنِزلَ علَي آيات لَم أَر : �قَالَ النِبي : عن قَيِس بِن أَِبي حاِزٍم، عن عقْبةَ بِن عاِمٍر قَالَ
  . ِمثْلَهن، أَو لَم نر ِمثْلَهن الْمعوذَتاِن

3197ِن عب ِليع نب نسا الْحثَندِن أَِبي : فَّانَ، قَالَ  حاِعيلَ بمِإس نةَ، عامو أُسا أَبثَندح
قَالَ : خاِلٍد، عن قَيِس بِن أَِبي حاِزٍم، عن عقْبةَ بِن عاِمٍر، وكَانَ ِمن رفَعاِء الصحابِة قَالَ

  . ِزلْ علَي ِمثْلُهنأُنِزلَ علَي اللَّيلَةَ آيات لَم ين: �رسولُ اللَِّه 
حدثَنا يعلَى بن :  حدثَنا محمد بن ِإسحاق الْبكَّاِئي، والصغاِني، وعمار، قَالُوا3198

 علَي آيات لَقَد أُنِزلَ: �قَالَ النِبي : عبيد ، عن ِإسماِعيلَ، عن قَيٍس، عن عقْبةَ بِن عاِمٍر قَالَ



com.wordpress.masgunku.www  
 

717 

غَِريب وهاِعيلَ، ومِإس نانُ، عفْيس اهوِن، ريذَتوعِني الْمعي نِمثْلُه ري لَم أَو ،أَر لَم .  
حدثَنا يحيى بن سِعيٍد :  حدثَنا عبد الرحمِن بن محمِد بِن منصوٍر قُربزانُ، قَالَ 3199
قَد أَنزلَ :  قَالَ�حدثَنا ِإسماِعيلُ، عن قَيٍس، عن عقْبةَ بِن عاِمٍر، عِن النِبي : الْقَطَّانُ، قَالَ 

نِمثْلَه لَيلَ عزا أَنم اتآي لَيلَّ عجو زع ِة، وقُلْ: اللَّهوراِس ِإلَى آِخِر السالن بوذُ ِبرقُلْ أَع 
  . أَعوذُ ِبرب الْفَلَِق ِإلَى آِخِر السورِة

حدثَِني :  حدثَنا أَحمد بن شعيٍب النساِئي أَبو عبِد الرحمِن قَاِضي ِحمص قَال3200َ
ِزٍم، عن عقْبةَ بِن عاِمٍر حدثَنا جِرير، عن بياٍن، عن قَيِس بِن أَِبي حا: محمد بن قُدامةَ، قَالَ 

أَلَم تر آياٍت أُنِزلَِت اللَّيلَةَ لَم تر ِمثْلَهن قَطُّ، قُلْ أَعوذُ ِبرب الْفَلَِق، و : �قَالَ رسولُ اللَِّه : قَالَ
  . قُلْ أَعوذُ ِبرب الناِس

   
   باب ِذكِْر سورِة لَم يكُِن الَِّذين كَفَروا

حدثَِني شعبةُ، : حدثَنا حجاج بن محمٍد، قَالَ:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 3201
 ُألبي ِحني نزلَت لَم �قَالَ رسولُ اللَِّه : سِمعت قَتادةَ يحدثُ، عن أَنِس بِن ماِلٍك قَالَ: قَالَ

سماِني؟ : قُلْت: لَم يكُِن الَِّذين كَفَروا قَالَ: ِإنَّ اللَّه أَمرِني أَنْ أَقْرأَ علَيك: روايكُِن الَِّذين كَفَ
  . نعم فَبكَى : قَالَ
   

  باب ِذكِْر سورِة واللَّيِل ِإذَا يغشى 
ةَ، عِن اَألعمِش، عن ِإبراِهيم، عن حدثَنا أَبو معاِوي:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَالَ 3202
هلْ ِفيكُم من يقْرأُ عِلي ِقراَءةَ عبد اللَِّه؟ : قَِدمنا الشام فَأَتانا أَبوالدرداِء فَقَالَ: علْقَمةَ قَالَ

، ]سورة الليل[}واللَّيِل ِإذَا يغشى{: قْرأُكَيف سِمعت عبد اللَِّه ي: فَأَشار لَه الْقَوم ِإلَي فَقَالَ
ثَى فَقَالَ: فَقُلْتاُألنو الذَّكَرلَّى وجاِر ِإذَا تهالنولَ اللَِّه : وسر تِمعكَذَا سا، لَهأَنا، �وهؤقْري 

 ،مهاِبعفَال أُت لَقا خمأَ ولَى أَنْ أَقْروِني عِريدالِء يؤهالْقَاِضي، قَالَ و فوسا يثَندا : حثَندح
حدثَنا معتِمر، عن أَِبيِه، عن سلَيمانَ يعِني اَألعمش، عن ِإبراِهيم، عن علْقَمةَ : نصر، قَالَ 

ِمن أَهِل الِْعراِق، وذَكَر : قُلْتِممن أَنت؟ فَ: قَِدمت الشام فَلَِقيِني أَبو الدرداِء فَقَالَ: قَالَ
حدثَنا مِغريةُ، عن : حدثَنا شعبةُ، قَالَ : الْحِديثَ ِبنحِوِه، حدثَنا الصغاِني، حدثَنا مسِلم، قَالَ 

صلَّيت ركْعتيِن، وذَكَر الْحِديثَ، أَتيت الشام فَدخلْت الْمسِجد فَ: ِإبراِهيم، عن علْقَمةَ قَالَ
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:  يقْرأُ�ِإنَّ هؤالَء كَادوا يشكِّكُوِني، وقَد سِمعت رسولَ اللَِّه : فَقَالُ أَبو الدرداَء: وقَالَ
  ..... واللَّيِل ِإذَا يغشى والذَّكَر واُألنثَى، شعبةُ، عِن الْمِغريِة

3203ِبيٍب، قَالَ  حح نب سونا يثَنقَالَ : د ، َ حدثَنا شعبةُ، عِن : حدثَنا أَبو داود
اللَّهم وفِّق : قَِدمت الشام فَدخلْت الْمسِجد فَقُلْت: الْمِغريِة، عن ِإبراِهيم، سِمع علْقَمةَ قَالَ

: ِممن أَنت؟ فَقُلْت: فَجلَست ِإلَى رجٍل فَِإذَا هو أَبو الدرداِء فَقَالَ: ِلي جِليسا صاِلحا، قَالَ
أَلَيس ِفيكُم صاِحب الِْوساِد والسواِك؟ يعِني عبد اللَِّه بن مسعوٍد، ثُم : ِمن أَهِل الْكُوفَِة، فَقَالَ

أَلَيس ِفيكُم : ر الَِّذي لَم يكُن يعلَمه غَيره؟ يعِني حذَيفَةَ، ثُم قَالَأَلَيس ِفيكُم صاِحب الس: قَالَ
هلْ تدِري كَيف :  ِمن الشيطَاِن؟ يعِني عمارا، ثُم قَالَ�الَِّذي أَجاره اللَّه علَى ِلساِن نِبيِه 

كَانَ يقْرؤها واللَّيِل ِإذَا يغشى : ؟ فَقُلْت]سورة الليل[}يِل ِإذَا يغشىواللَّ{: كَانَ عبد اللَِّه يقْرأُ
واللَِّه ما زالَ هؤالِء ِبي حتى كَادوا : والنهاِر ِإذَا تجلَّى والذَّكَر واُألنثَى، فَقَالَ أَبو الدرداِء

درو الدكِّكُوِني، فَقَالَ أَبشوِل اللَِّه : اِءيسر ا ِمنهتِمعكَذَا سها، وهؤقْركَذَا يا �هثَندح ،
أَتى علْقَمةُ : حدثَنا جِرير، عن مِغريةَ، عن ِإبراِهيم قَالَ: حدثَنا زهير، قَالَ : الصغاِني، قَالَ 

  . الشام، وذَكَر الْحِديثَ
3204دقَالَ  ح ،اِنيرالْح داوو دا أَبونَ، قَالَ: ثَناره نب ِزيدا يثَندح : نةُ، عبعأنبا ش

 ِن ثُميتكْعلَّى ِفيِه رفَص قشِدم ِجدسلَ مخفَد امالش قَِدم هةَ أَنلْقَمع نع ،اِهيمرِإب نةَ، عِغريم
ِممن أَنت؟ : زقِْني جِليسا صاِلحا، فَجلَس ِإلَى أَِبي الدرداِء، فَقَالَ لَه أَبو الدرداِءاللَّهم ار: قَالَ
؟ ]سورة الليل[}واللَّيِل ِإذَا يغشى{: سِمعت ابن أُم عبٍد يقْرأُ: ِمن أَهِل الْكُوفَِة، فَقَالَ: قَالَ

لَقَد حِفظْتها ِمن رسوِل : يِل ِإذَا يغشى والذَّكَر واُألنثَى، فَقَالَ أَبو الدرداِءواللَّ: فَقَالَ علْقَمةُ
أَلَم يكُن ِفيكُم صاِحب الِْوساِد :  فَما زالَ ِبي هؤالِء حتى يشكِّكُوِني ثُم قَالَ�اللَِّه 

هلَمعالَِّذي ال ي رالس اِحبصو ِبياِن النلَى ِلسطَاِن عيالش ِمن الَِّذي أُِجري؟ وهرغَي د؟ � أَح
 نب ارمطَاِن عيالش ِمن الَِّذي أُِجريفَةُ، وذَيح رالس اِحبصوٍد، وعسم ناِد ابالِْوس اِحبصو

  . ياِسٍر 
ثَنا محمد بن فُضيٍل، عن داود بِن أَِبي ِهند، عن حد:  حدثَنا اَألحمِسي، قَالَ 3205

: ِمن أَهِل الِْعراِق، قَالَ: ِممن أَنت؟ فَقُلْت: لَِقيِني أَبو الدرداِء فَقَالَ ِلي: عاِمٍر، عن علْقَمةَ قَالَ
اِق؟ قُلْتِل الِْعرأَه أَي ِل الْكُوفَ: ِمنأَه ِة، قَالَِمن :ٍد؟ قُلْتبع ِن أُماَءةَ ابِقر ِليأُ عقْرت : ،معن

، فَقَرأْت علَيِه واللَّيِل ِإذَا يغشى والذَّكَر ]سورة الليل[}واللَّيِل ِإذَا يغشى{اقْرأْ علَي : قَالَ
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  .  يقْرؤها�ِه هكَذَا سِمعت رسولَ اللَّ: واُألنثَى فَضِحك، وقَالَ
حدثَنا داود بن أَِبي : حدثَنا عبد الْوهاِب بن عطَاٍء، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 3206

: ت؟ قُلْتِمن أَين أَن: قَِدمت الشام فَلَِقيت أَبا الدرداِء قَالَ: ِهند، عن عاِمٍر، عن علْقَمةَ قَالَ
واللَّيِل {اقْرأَ علَي : نعم، قَالَ ِلي: تقْرأُ عِلي ِقراَءةَ ابِن مسعوٍد؟ قُلْت: ِمن أَهِل الْكُوفَِة، قَالَ

الذَّكَر فَقَرأْت علَيِه واللَّيِل ِإذَا يغشى والنهاِر ِإذَا تجلَّى و: ، قَالَ]سورة الليل[}ِإذَا يغشى
  .  يقْرؤها هكَذَا�أَشهد أَني سِمعت رسولَ اللَِّه : واُألنثَى، فَقَالَ أَبو الدرداِء

   
  باب ِذكِْر سورِة والضحى 

 عن حدثَنا سفْيانُ، عِن اَألسوِد بِن قَيٍس،:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ 3207
قَد ودع محمدا :  فَقَالَ الْمشِركُونَ�أَبطَأَ ِجبِريلُ علَيِه السالم علَى النِبي : جندٍب قَالَ

لَتزا قَلَى{: فَنمو كبر كعدا وى مجِل ِإذَا ساللَّيى وحالضسورة الضحى[} و .[  
3208ع نب بيعا شثَندانَ، قَاال حبيش نب دمأَحٍرو، وِن : مِد بوِن اَألسانُ، عفْيا سثَندح
  : ِفي غَاٍر فَنكَبت ِإصبعه فَقَالَ�كُنا مع النِبي : حدثَِني جندب، قَالَ: قَيٍس قَالَ

  . ِقيِت هلْ أَنت ِإال ِإصبع دِميِت وِفي سِبيِل اللَِّه ما لَ
حدثَنا الْفَضلُ بن دكَيٍن، :  حدثَنا عمار بن رجاٍء، والْغِزي، والصغاِني، قَالُوا3209

)  ح(حدثَنا سفْيانَ: حدثَنا أَبو أُسامةَ، قَالَ : وحدثَنا ابن عفَّانَ، قَالَ )  ح(حدثَنا سفْيانُ: قَالَ
حِبيٍب، قَالَ وح نب سونا يثَنقَالَ : د ،داوو دا أَبثَندِن : حِد بوِن اَألسا عِميعةُ، جبعا شثَندح

ما أَرى صاِحبه :  فَقَالَِت امرأَةٌ�أَبطَأَ ِجبِريلُ علَى النِبي : سِمعت جندبا، يقُولُ: قَيٍس، قَالَ
ِإال قَدلَتزفَن ،ى{:  قَالهجِل ِإذَا ساللَّيى وحالضِديِث ]سورة الضحى[} وذَا لَفْظُ حه ،

يا محمد ما :  فَلَم يقُم لَيلَةً أَو لَيلَتيِن فَأَتته امرأَةٌ فَقَالَت�اشتكَى النِبي : شعبةَ ولَفْظُ سفْيانَ
  . والضحى ِبِمثِْلِه : ال قَد تركَك، فَأَنزلَ اللَّه تعالَىأَرى شيطَانك ِإ

   
  ]سورة الصف آية [}سبح ِللَِّه{باب ِذكِْر سورِة الصف وأَنَّ أَولَها 

 حدثَنا وهيب، :حدثَنا عفَّانُ بن مسِلٍم، قَالَ :  حدثَنا عِلي بن سهٍل الْبزاز، قَالَ 3210
جمع أَبو : حدثَنا داود بن أَِبي ِهنٍد، عن أَِبي حرِب بِن أَِبي اَألسوِد، عن أَِبيِه قَالَ: قَالَ 

رجٍل فَوعظَنا ال يدخلَن علَي ِإال من جمع الْقُرآنَ، فَدخلْنا زهاَء ثَالِثِمائَِة : موسى الْقُراَء فَقَالَ
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أَنتم قُراُء أَهِل الْبلَِد وأَنتم، فَال يطُولَن علَيكُم اَألمد فُتقْسو قُلُوبكُم كَما قَست قُلُوب : وقَالَ
فَنِسيناها غَير أَني أُنِزلَت سورةٌ كُنا نشبهها ِببراَءةَ طُوال وتشِديدا : أَهِل الِْكتاِب، ثُم قَالَ
لَو كَانَ البِن آدم واِدياِن ِمن ماٍل اللْتمس ِإلَيها واِديا ثَاِلثًا، وال يمُأل : حِفظْت أَنه كَانَ ِفيها

اِت أَوحبسا الْميهمسا نةٌ كُنورس ِزلَتأُنو ،ابرِإالَّ الت مآد ناب فوا جِللَِّه{لُه حبسورة [}س
يأَيها الَِّذين آمنوا ِلم تقُولُونَ ما ال {: فَنِسيناها غَير أَني قَد حِفظْت آيةً كَانَ ِفيها] 1الصف
  . امِةفَتكْتب شهادةٌ ِفي أَعناِقكُم، ثُم تسأَلُونَ عنها يوم الِْقي] 2سورة الصف[}تفْعلُونَ
   

 ِبياَءِة النِقر ابِة اقتربت �بورس ِمن فرذَا الْحه   
: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ )  ح(حدثَنا أَبو داود:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 3211

حدثَنا شعبةُ، عن :  حدثَنا ِبشر بن عمر، قَالُوا:وحدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ )  ح(حدثَنا أَبو الْوِليِد
فَهلْ ِمن { يقْرؤها �سِمعت اَألسود، سِمع عبد اللَِّه، سِمع النِبي : أَِبي ِإسحاق قَالَ

  . واللَّفْظُ ِليونس ] سورة القمر[}مدِكٍر
3212 اِهيمرا ِإبثَندقَالَ  ح ،اِهيمرِإب نب ِلمسا مثَندٍم، حكْركَِر مسٍب، ِبعرح نا : بثَندح

 ِبياِدِه، أَنَّ الننةُ، ِبِإسبعثَقَّلَةً�شِكٍر مدم لْ ِمنفَه فرذَا الْحأُ هقْركَانَ ي  .  
حدثَنا زهير، عن : حدثَنا أَبو نعيٍم، قَالَ : الَ  حدثَنا جعفَر بن محمٍد الصاِئغُ، ق3213َ

 نع دوأَلُ اَألسسال يجر ِمعس هأَن ،اقحِكٍر{أَِبي ِإسدم لْ ِمنفَقَالَ] سورة القمر[}فَه :
] سورة القمر[}مدِكٍر{رأُ  يقْ�سِمعت رسولَ اللَِّه : سِمعت عبد اللَِّه بن مسعوٍد يقُولُ

  . داال
   

باب ِذكِْر الْخبِر الناِهي أَنْ يسافَر ِبالْقُرآِن، والدليل على أنه املصاحف، وبيان العلة على 
  أن املصاحف اليت فيها كتابة القرآن هو القرآن، ووجوب مجعه وتعليمه واالستغناء عنه

3214بيش نب دما أَحثَنداِفٍع، : انَ، قَالَ  حن نع ،وبأَي نةَ، عنييع نانُ بفْيا سثَندح
 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن ابقَالَ�ع  : الَهنأَنْ ي افي أَخفَِإن ،ودِض الْعآِن ِإلَى أَروا ِبالْقُراِفرسال ت

ودالْع .  
3215والْب نسا الْحثَندٍر حمعم ناِق، عزِد الربع نع ،ِريبالدو ،اِويناَألب ح(ِسي  (

وحدثَنا أَبو )  ح(حدثَنا حماد بن زيٍد: حدثَنا أَبو النعماِن، قَالَ : وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 
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 الْحاِرِث بِن عميٍر كُلُّهم، عن أَيوب، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر حدثَنا يعلَى، عِن: أُميةَ، قَالَ 
مخافَةَ أَنْ : ال تساِفروا ِبالْقُرآِن فَِإني أَخاف أَنْ ينالَه الْعدو وقَالَ معمر: �قَالَ النِبي : قَالَ

ودالْع الَهني .  
3216ا ابثَندقَاال ح ،اقُوِليعريالْكَِرِمي الد دبعو ،اِديدغاٍد الْبنج ن : نب ِلمسا مثَندح
 أَنْ �نهى رسولُ اللَِّه : حدثَنا شعبةُ، عن أَيوب، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر قَالَ: ِإبراِهيم، قَالَ 

  . ى أَرِض الْعدو مخافَةَ أَنْ ينالَه الْعدويسافَر ِبالْقُرآِن ِإلَ
وحدثَنا محمد )  ح(أَخبرِني ماِلك: حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس، قَالَ 3217

لٍَد، حدثَنا ماِلك، عن ناِفعٍ ، حدثَنا خاِلد بن مخ: بن خلٍَف التيِمي ِمن ولَِد ِإبراِهيم، قَالَ 
 أَنْ يسافَر ِبالْقُرآِن ِإلَى أَرِض الْعدو مخافَةَ أَنْ ينالَه �نهى رسولُ اللَِّه : عِن ابِن عمر قَالَ

  . ومخافَةَ أَنْ ينالَه الْعد: أَراه: قَالَ ماِلك: الْعدو، قَالَ ابن وهٍب
وحدثَنا أَبو )  ح(حدثَِني أَِبي:  حدثَنا طَاِهر بن عمِرو بِن الرِبيِع بِن طَاِرٍق، قَال3218َ
حدثَنا : وحدثَنا الصغاِني، قَالَ )  ح(حدثَنا موسى بن داود، وأَحمد بن يونس: أُميةَ، قَالَ 

و النِر، قَالَ أَبض : ِبيأَنَّ الن ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نٍد، ععس نثُ با اللَّيثَندى أَنْ �حهنكَانَ ي 
انَ، حدثَنا أَبو غَس: يسافَر ِبالْقُرآِن ِإلَى أَرِض الْعدو مخافَةَ أَنْ ينالَه الْعدو حدثَنا كَيلَجةُ، قَالَ 

حدثَنا زهير، عن موسى بِن عبيٍد، عن : حدثَنا موسى بن داود، قَاال: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 
 اِدِه ِمثْلَهناِفٍع، ِبِإسن .  

حدثَنا يحيى بن : لَ حدثَنا مسدد، قَا:  حدثَنا موسى بن سِعيٍد الدنداِني، قَالَ 3219
 ِبيأَنَّ الن ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نع ،رمِن عِد اللَِّه بيبع نِعيٍد، عآِن �سِبالْقُر افَرسى أَنْ يهن 
حدثَنا يحيى : سراج، قَالَ ِإلَى أَرِض الْعدِو مخافَةَ أَنْ ينالَه الْعدو حدثَنا محمد بن ِإسحاق ال

حدثَنا محمد بن جهضٍم، عن ِإسماِعيلَ بِن جعفٍَر، عن عمر بِن : بن محمِد بِن السكَِن، قَالَ 
 ِبيِن النع ،رمِن عِن اباِفٍع، عن ناِفٍع، عِبِمثِْلِه�ن ، .  

3220ما عثَندةَ، قَالَ  حبش نب قَالَ : ر ،ِليع نب رما عثَندح : ناللَِّه ب ديبا عثَندح
  . نهى أَنْ يسافَر ِبالْمصاِحِف ِإلَى أَرض الْعدو: عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر قَالَ

حدثَنا زيد بن الْحباِب، عن موسى بِن عِلي :  حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، قَالَ 3221
تعلَّموا الْقُرآنَ :  قَالَ�قَالَ رسولُ اللَِّه : سِمعت عقْبةَ بن عاِمٍر قَالَ: سِمعت أَِبي يقُولُ: قَالَ

دأَش وِدِه لَهفِْسي ِبيالَِّذي نفَو وهناقْتا ِبِه وونغتقُِلوالْع اِض ِمنخالْم ا ِمنيفَصت  .  
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اِكلُهاُ شمكَاِح واِب النأُ ِكتدتبم  

باب ِذكِْر السنِةِ يف التزِويِج والترِغيِبِ فيِهَ والنفِْي اتباع النِبي صلَّى اهللا عليه وسلم عمن 
لف ملا ندب إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم رغب عنه والدليل على أن الراغب عنه عاص خما

  إذا قدر عليه
3223 نع ،ا ثَاِبتثَندح ،ادما حثَندح ،اِرما عثَندح ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَندح 

انُ بن مسِلٍم، حدثَنا حماد وحدثَنا جعفَر بن محمٍد أَبو محمٍد الصاِئغُ، حدثَنا عفَّ)  ح(أَنٍس
 سأَلُوا �أَنَّ نفَرا ِمن أَصحاِب رسوِل اللَِّه : حدثَنا ثَاِبت، عن أَنِس بِن ماِلٍك: بن سلَمةَ، قَالَ
 ِبيالن اجوأَز�مهضعِت، فَقَالَ بيِتِه ِفي الْبِريرس نا:  ع جوزال أَتمهضعقَالَ باَء، وسال : لن

مهضعقَالَ بو ،مآكُلُ اللَّح :مهضعقَالَ باِشي، ولَى ِفرع امال أَن :ال أُفِْطرو ومو . أَصقَالَ أَب
داود : ِبيالن لَغَ ذَِلكقَالَ�فَبا وِطيبخ ِه ثُ: ، فَقَاملَيى عأَثْنو اللَّه ِمدقَالَفَح الُ : ما بم دعا بأَم

 نع ِغبر ناَء، فَمسالن جوزأَتلِّي، وأُصو ،امأَنو ،أُفِْطرو ،ومي أَصكَذَا، لَِكناٍم قَالُوا كَذَا وأَقْو
داوي اللَّفظُ َألِبي دِمن سِتي فَلَينس .  

   
زوِجِب تِر الْمبِذكِْر الْخ ابوالصوم ملن عجز عنه، ب ،لَى ذَِلكع رقَد ناِء ِلمسالن ِويج

وأنه له وجاء، والدليل على إجياب النكاح فرضاً على القادر احملتاج إليه، وإباحة تركه 
  .للعاجز عنه، وعلى أن النكاح حتصني لدين الناكح

3224ثَندح ،اِمِريالْع ِليع نب نسا الْحثَندح  نِش، عمِن اَألعٍر، عيمن ناللَِّه ب دبا ع
دخلْنا علَى عبِد اللَِّه وِعنده علْقَمةُ : عمارةَ بِن عميٍر، عن عبِد الرحمِن بِن يِزيد، قَالَ

نت ِمن أَحدِث الْقَوِم ِسنا، واَألسود، فَحدثَ ِبحِديٍث ال أُراه حدثَ ِبِه، ِإال ِمن أَجِلي كُ
يا معشر : � شبابا ال نِجد شيئًا، فَقَالَ رسولُ اللَِّه �كُنا مع رسوِل اللَِّه : فَقَالَ عبد اللَِّه

وأَحصن ِللْفَرِج، ومن لَم الشباِب، مِن استطَاع ِمنكُم الْباَءةَ، فَلْيتزوج، فَِإنه أَغَض ِللْبصِر، 
أنبا اَألعمش، عن : يستِطع، فَعلَيِه ِبالصوِم، فَِإنه لَه ِوجاٌء، حدثَنا الصغاِني، حدثَنا يعلَى، قَالَ

 شبابا فَذَكَر �ع رسوِل اللَِّه كُنا م: قَالَ عبد اللَِّه: عمارةَ، عن عبِد الرحمِن بِن يِزيد، قَالَ
ا أبو عوانة. ِمثْلَهثَنداٍد، حمح نى بيحا يثَندِد، حينِن الْجب دمأَح نب دمحا مثَندح(ح  (

، عن عمارةَ بِن عميٍر، وحدثَنا ابن شاذَانَ، حدثَنا معلَّى، حدثَنا جِرير، ِكليهما عِن اَألعمِش



com.wordpress.masgunku.www  
 

723 

دخلْت مع علْقَمةَ واَألسوِد علَى عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد، : قَالَ: عن عبِد الرحمِن بِن يِزيد، قَالَ
يا معشر الشباِب مِن : الَكُنا مع رسوِل اللَِّه شبابا ال نِجد شيئًا، فَقَ: وأَنا يومِئٍذ شاب، فَقَالَ

  . فَلَم أَلْبثْ حتى تزوجت: استطَاع ِمنكُم الْباَءةَ، فَذَكَر ِمثْلَه، زاد جِرير، قَالَ
3225 نِش، عمِن اَألعةَ، عنييع نانُ بفْيا سثَندلَى، حِد اَألعبع نب سونا يثَندح 

روٍد، قَالَِإبعسِن مِد اللَِّه ببع نةَ، علْقَمع نع ،ولُ اللَِّه : اِهيمساِب : �قَالَ ربالش رشعا مي
مِن استطَاع ِمنكُم الْباَءةَ، فَلْيتزوج، فَِإنَّ ِفيِه غَضا ِللْبصِر، وِإحصانا ِللْفَرِج، ومن ال فَعلَيِه 

اٌءِبالصِوج لَه هاِم، فَِإني .  
3226 نِش، عمِن اَألعانُ، عفْيا سثَندِر، حيبو الزا أَبثَندِد، حينالْج نانُ بدما حثَندح 

 يا أَبا عبِد الرحمِن، :كُنت أَمِشي مع عبِد اللَِّه، فَلَِقيه عثْمانُ، فَقَالَ: ِإبراِهيم، عن علْقَمةَ، قَالَ
يا معشر الشباِب : �ِإنْ قُلْت ذَاك، لَقَد قَالَ لَنا رسولُ اللَِّه : هلْ لَك ِفي ِبكٍْر تذَكِّرك؟ قَالَ

علَيِه ِبالصوِم، فَِإنه لَه علَيكُم ِبالْباَءِة، فَِإنه أَغَض ِللطَّرِف، وأَحصن ِللْفَرِج، فَمن لَم يستِطع، فَ
حدثَنا أَبو أُميةَ، حدثَنا عبيد اللَِّه بن موسى، حدثَنا شيبانُ، عِن اَألعمِش، ِبِإسناِدِه . ِوجاٌء
ا اَأل. ِمثْلَهثَندةَ، حاِويعو ما أَبثَندٍب، حرح نب ِليا عثَندةَ، حلْقَمع نع ،اِهيمرِإب نع ،شمع
أَال : كُنت أَمِشي مع عبِد اللَِّه ِبِمنى، فَلَِقيه عثْمانُ، فَقَام معه يحدثُه، فَقَالَ لَه عثْمانُ: قَالَ

ِمثْلَه ؟ فَذَكَرجوزلَّى،)  ح(تعا مثَنداذَانَ، حش نا ابثَندحِش، ومِن اَألعةَ، عاِويعو ما أَبثَندح 
 ِبيِن النِد اللَِّه، عبع نع ،ِزيدِن يِن بمحِد الربع نةَ، عارمع نِبِمثِْلِه�ع  .  

   
  باب بياِن حظِْر التبتِل وهو ترك النكَاِح 

  .والدليل على احلض للتزويج
3227ثَندا أَِبي ح،  حثَندٍد، حعِن سب اِهيمرِإب نب قُوبعا يثَندح ،اِنيرالْح داوو دا أَب

داود نانُ بملَيا سثَندِد، حينالْج نا ابثَندح(وح  ( نب نسا الْحثَندح ،اِنيغا الصثَندحو
 ِإبراِهيم بن سعٍد، عِن ابِن ِشهاٍب، عن سِعيِد بِن الْمسيِب، أَنه سِمع حدثَنا: موسى، قَالُوا

 علَى عثْمانَ بِن مظْعوٍن التبتلَ، ولَو أَِذنَ �لَقَد رد رسولُ اللَِّه : سعد بن أَِبي وقَّاٍص، يقُولُ
  . لَه ِفيِه الختصينا
حدثَنا أَبو الْيماِن، أنبا : ا الصغاِني، وأَبو أُميةَ، وموسى بن سِعيٍد، قَالُوا حثن3228

: أَخبرِني سِعيد بن املُسيِب، أَنه سِمع سعد بن أَِبي وقَّاٍص، يقُولُ: شعيب، عِن الزهِري، قَالَ
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ِبيالن ذَِلك در ا� لَقَدنيصتلَ الختبالت لَه ازأَج لَوانَ، وثْملَى عع  .  
 حدثَنا محمد بن سهٍل، وأَبو سلَمةَ الْفَِقيه، ومحمد بن ِإسحاق بِن الصباِح 3229

، عِن الزهِري، عن سِعيِد بِن الْمسيِب، أَنه حدثَنا عبد الرزاِق، عن معمٍر: الصنعاِنيونَ، قَالُوا
 عثْمانَ بن مظْعوٍن عِن التبتِل، ولَو �لَقَد نهى رسولُ اللَِّه : سِمع سعد بن أَِبي وقَّاٍص، قَالَ

  . أَحلَّه لَنا الختصينا
حدثَِني اللَّيثُ، عن : حدثَنا حجاج بن محمٍد، قَالَ حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، 3230

أَخبرِني سِعيد بن الْمسيِب، أَنه سِمع سعد بن أَِبي وقَّاٍص، : عِقيٍل، عِن ابِن ِشهاٍب، قَالَ
حدثَنا . ، ولَو أَجاز لَه الختصينا�رسولُ اللَِّه أَراد عثْمانُ بن مظْعوٍن أَنْ يتبتلَ، فَنهاه : قَالَ

 سوني نا أَِبي، عثَندِبيٍب، حش نب دما أَحثَندح ،وِسيساٍم الطَّرسب نكٍْر )  ح(ابو با أَبثَندحو
سِمعت النعمانَ يحدثُ، عِن الزهِري، : قَالَالْكُزبراِني، حثنا وهب بن جِريٍر، حدثَنا أَِبي، 

  . ِبِمثِْلِه ح
حدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه :  وحدثَنا ِإسحاق بن ِسناٍن، وأَبو أُميةَ، قَاال3231

ِن ِهشِد بعس نِن، عسِن الْحثُ، ععا أَشثَندح ،اِريصولَ اللَِّه اَألنسةَ، أَنّ راِئشع ناٍم، ع� 
عن ِهشاٍم، عِن الْحسِن، : ورواه أَبو يحيى صاِعقَةٌ، عِن اَألنصاِري، فَقَالَ. نهى عِن التبتِل
ِلمسم هجرأَخ .  
 عن قَتادةَ، عن زرارةَ بِن أَوفَى، أَنَّ  حدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عن معمٍر،3232

 ا لَهقَارع ِبيعِة، ِليِدينلَ ِإلَى الْمحتار ثُم ،هأَترام طَلَّق هأَن هربفَأَخ ا لَهاراٍم، كَانَ جِهش نب دعس
اِع، ثُمالْكُرالِح، وِفي الس لَهعجاال، فَيما، وِبه طٌ ِمنهر هفَلَِقي ،وتمى يتح ،ومالر اِهدجي 

، �قَوِمِه، فَنهوه عن ذَِلك، وأَخبروه أَنَّ رهطًا ِمنهم ِستةً أَرادوا ذَِلك علَى عهِد رسوِل اللَِّه 
مقَالَ لَهو ،ذَِلك نع ماههفَن :وأُس ِفي لَكُم سأَلَيهأَترام اِجعر ِبذَِلك ثُوهدا حةٌ، فَلَمنسةٌ ح .

  . وذَكَر الْحِديثَ
   

باب النهِي عِن االخِتصاِء، وإن خاف الرجل على نفسه وعجز عن التزويج وخاف 
العيلة والعجز على النفقة على زوجته، والدليل على احلض على التزويج، وأن الكراهية يف 

  صاء مل تتقدم عليهاالخت
حدثَنا محمد بن :  حدثَنا سلَيمانُ بن سيٍف الْحراِني، وعباس الدوِري، قَاال3233



com.wordpress.masgunku.www  
 

725 

نا ، ولَيس لَ�كُنا نغزو مع رسوِل اللَِّه : عبيٍد، حدثَنا ِإسماِعيلُ، عن قَيٍس، عن عبِد اللَِّه، قَالَ
  . يا رسولَ اللَِّه، أَال نستخِصي؟ فَنهانا عن ذَِلك: ِنساٌء، فَقُلْنا
 حدثَنا أَبو الْبحتِري، حدثَنا أَبو أُسامةَ، حدثَنا ِإسماِعيلُ، عن قَيٍس، عن عبِد 3234
  . فَنهانا عن ذَِلك: نستخِصي؟ قَالَيا رسولَ اللَِّه، أَال : قُلْنا: اللَِّه، قَالَ

3235 نٍس، عقَي ناِعيلُ، عما ِإسثَندالْقَاِسِم، ح نب ِليدا الْوثَندِد، حينالْج نا ابثَندح 
أَال : ساٌء، فَقُلْنا لَه، ولَيس لَنا ِن�كُنا نغزو مع رسوِل اللَِّه : عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد، قَالَ

يأَيها الَِّذين آمنوا ال تحرموا {: نستخِصي يا رسولَ اللَِّه؟، فَنهانا عن ذَِلك ثُم قَرأَ هِذِه اآليةَ
ِدينتعالْم ِحبال ي وا ِإنَّ اللَّهدتعال تو لَكُم لَّ اللَّها أَحاِت مب87ورة املائدة آية س[} طَي .[  

 حدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، حدثَنا الِْفرياِبي، حدثَنا سفْيانُ، عن ِإسماِعيلَ، 3236
ِهينا عن أَال نختِصي؟ فَن: ، ولَيس معنا ِنساٌء، فَقُلْنا�كُنا نغزو مع رسوِل اللَِّه : ِبِإسناِدِه، قَالَ

  . }وال تعتدوا ِإنَّ اللَّه ال يِحب الْمعتِدين{: ذَِلك، ثُم قَرأَ عبد اللَِّه
حدثَِني يونس بن يِزيد، :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، حدثَنا ابن وهٍب، قَال3237َ

، �أَتيت رسولَ اللَِّه : مةَ بِن عبِد الرحمِن، عن أَِبي هريرةَ، قَالَعِن ابِن ِشهاٍب، عن أَِبي سلَ
فَقُلْت : جوزا أَتم ال أَِجدو ،تنفِْسي الْعلَى نع افا أَخأَنو ،ابلٌ شجي رولَ اللَِّه، ِإنسا ري

يا أَبا هريرةَ : �ثُم قُلْت ِمثْلَ ذَِلك، فَقَالَ رسولُ اللَِّه . فَسكَت عني. ِبِه، ائْذَنْ ِلي أَختِصي
ذَر أَو لَى ذَِلكِص عتالٍق، فَاخ تا أَنِبم الْقَلَم فج قَد .  

   
 ِبيالن ضِذكِْر ح ابِويِج ذَاِت الدين، وترك إيثار ذات املال واحلسب �بزلَى تع 

  ت الدينواجلمال على ذا
3238 نِعيٍد الْقَطَّانُ، عس نى بيحا يثَندكَِم، حِن الْحِر بِبش نِن بمحالر دبا عنربأَخ 

ال : �قَالَ النِبي : عبيِد اللَِّه بِن عمر، عن سِعيٍد الْمقْبِري ، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
كَحنٍعتبأَةُ ِإال َألررالْم  .  

3239 داوو دا أَبثَندحِد اللَِّه ح وبع نب ِليا عثَندى، حيحي نب دمحا مثَندحو 
، حدثَنا حدثَِني عبيد اللَِّه بن عمر: السجِزي، حدثَنا مسدد، حدثَنا يحيى بن سِعيٍد، قَالَ

 ِبيِن النةَ، عريرِن أَِبي هأَِبيِه، ع نِعيٍد ، عأَِبي س نب ِعيدٍع: ، قَالَ�سبأَةُ َألررالْم كَحنت :
اكدي تِربيِن تِبذَاِت الد ا، فَاظْفَرِديِنها، واِلهمِلجا، وِبهسِلحا، واِلهِلم .  
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3240ا عثَندٍل، قَالَ حيفُض نب دمحا مثَندح ،ِصِليوٍب الْمرح نب ِلِك : ِليالْم دبأنبا ع
، �تزوجت امرأَةً، فَبلَغَ ذَِلك النِبي : بن أَِبي سلَيمانَ، عن عطَاٍء، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَ

: أَفَال ِبكْرا تالِعبها وتالِعبك؟، قُلْت: قَالَ. ثَيباً: را تزوجت أَم ثَيبا؟ قُلْتيا جاِبِر ِبكْ: فَقَالَ
نهنيبِني ويلَ بخدأَنْ ت ِشيتفَخ ،اتوا، . كَانَ ِلي أَخلَى ِديِنهع كَحنأَةَ ترقَالَ فَال ِإذًا، ِإنَ الْم

اِلهمجا، واِلهمواكدي تِربيِن تِبذَاِت الد كلَيا، فَع .  
أنبا عبد :  حدثَنا ِعيسى بن أَحمد الْعسقَالِني، حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَال3241َ

ت علَى عهِد رسوِل تزوج: الْمِلِك بن أَِبي سلَيمانَ، عن عطَاٍء، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَ
: ِبكْرا أَم ثَيبا؟، قُلْت: قَالَ. نعم: تزوجت؟ قُلْت: ، فَقَالَ ِلي�، فَلَِقيت رسولَ اللَِّه �اللَِّه 

بلْ ثَي؟ قَالَ: قَالَ. بكالِعبتا وهالِعبا تال ِبكْرفَه :ولَ اللَِّه، ِإنَّ ِلي أَ: قُلْتسا راٍت، يوخ
ِبِهن لَمأَع بِت الثَّيكَانو ،نهنيبِني ويلَ بخدا أَنْ تِبكْر تجوزِإنْ ت ِشيتإذًا: قَالَ. فَخ فَذَاك .

  . ت يداكِإنَ الْمرأَةَ تنكَح علَى ِديِنها، وماِلها، وجماِلها، فَعلَيك ِبذَاِت الديِن تِرب: ثُم قَالَ
   

 ِبيالن ضِذكِْر ح ابن �ب كَاِر الودود الولود على ابتغاء النسل فيكاثرِويِج اَألبزلَى تع 
  األمم

 حدثَنا أَبو داود الْحراِني، حدثَنا عِلي بن الْمِديِني، حدثَنا سفْيانُ ِفي سنِة ِثنتيِن 3242
ِتسقَالَ ِليو ،قُولُ: ِعنيِد اللَِّه، يبع نب اِبرج ِمعةً سنس نيِستٍة واِنيذُ ثَمنٍرو ممع ِمن هتِمعس :

ال بلْ : ماذَا أَِبكْرا أَم ثَيبا؟، قُلْت: قَالَ. نعم: هلْ نكَحت يا جاِبر؟ قُلْت: �قَالَ رسولُ اللَِّه 
بقَالَ. ثَي :ا؟ قُلْتهالِعبتو كالِعبةً تاِريال جفَه : كرتٍد، وأُح موولَ اللَِّه، ِإنَّ أَِبي قُِتلَ يسا ري

ِتسع بناٍت، وكُن ِلي ِتسع أَخواٍت، فَلَم أُِحب أَنْ أَجمع ِإلَيِهن جاِريةً خرقَاَء ِمثْلَهن، ولَِكِن 
قَالَام ،ِهنلَيع قُومتو ،نطُهشمأَةٌ تر :تبأَص . نانَ، عفْيس نع ،اِسِطيطٍَر الْوم نب رِبش ذَكَر

اِبٍر ِمثْلَهج ناٍر، عِن ِدينِرو بمع .نقَاُء، عرا وثَنداِبٍق، حس نب دمحا مثَندح ،اِنيغا الصثَندح 
  . كَِرهت أَنْ أَتزوج جاِريةً: عمِرو بِن ِديناٍر، أَنه سِمع جاِبرا ، فَذَكَر الْحِديثَ نحوه، وقَالَ

3243 نِني ابعاِب يهالْو دبا عثَندلٍَف ، حخ نب كْرا بثَندانَ ، حثْمع نب ِليا عثَندح 
ِد الْمبِد اللَِّه ، عبِن عاِبِر بج نانَ ، عسِن كَيِب بهو نع ، رمع ناللَِّه ب ديبا عثَندِجيِد ، ح

. بلْ ثَيب: أَِبكْرا أَم ثَيبا؟، فَقُلْت: فَقَالَ. نعم: أَتزوجت؟ فَقُلْت: �قَالَ ِلي رسولُ اللَِّه : قَالَ
ِإنَّ ِلي أَخواٍت أَحببت أَنْ أَتزوج امرأَةً :  جاِريةً تالِعبها وتالِعبك؟، قُلْتفَهال: قَالَ
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ِهنلَيع قُومتو نطُهشمتو ،نهعمجت .  
ٍر ، حدثَنا  حدثَنا مسعدةُ بن سعِد بِن مسعدةَ ِبمكَّةَ، حدثَنا سِعيد بن منصو3244

ِبكْرا تزوجت أَم : �قَالَ ِلي النِبي : هشيم ، حدثَنا سيار ، عِن الشعِبي ، عن جاِبٍر ، قَالَ
ا؟ قُلْتبثَي :بلْ ثَي؟: قَالَ. بكالِعبتا وهالِعبةً تاِريال جفَه .  
3245سم نب فوسا يثَندٍد حمحم نب اججا حثَندح(ِلٍم ، ح  ( نانُ بدما حثَندحو

أَخبرِني عطَاٌء ، : حدثَنا مكِّي ، ِكالهما، عِن ابِن جريٍج ، قَالَ: الْجنيِد والِْحميِري، قَاال
يزيد بعضهم على بعض يف هذا احلديث، مل يبلغه كله ع ،هرغَيو نع ،مهاِحٍد ِمنٍل وجر ن

 ِفي سفٍَر، وكُنت علَى جمٍل ِثفَاٍل، ِإنما هو �كُنا مع رسوِل اللَِّه : جاِبِر بِن عبِد اللَِّه ، قَالَ
مالَك؟، : فَقَالَ.  اللَِّهجاِبر بن عبِد: من هذَا؟ فَقُلْت: ، فَقَالَ�ِفي آِخِر الْقَوِم، فَمر نِبي اللَِّه 

ٍل ِثفَاٍل: فَقُلْتملَى جي عفَقَالَ. ِإن :؟، قُلْتقَِضيب كعولَ اللَِّه، قَالَ: أَمسا ري معِطيِنيِه، : نأَع
تِبعِنيِه؟، : فَقَالَ. فَأَعطَيته، فَضربه، ونخسه، وزجره، فَكَانَ ِبذَِلك الْمكَاِن ِفي أَوِل الْقَوِم

ولَ اللَِّه: فَقُلْتسا ري لَك ولْ هى : قَالَ. بتح ،هرظَه لَكو ،اِنرينِع دبِبأَر هذْتأَخ ِنيِه قَدلْ ِبعب
ِإني تزوجت : د؟ قُلْتأَين تِري: فَلَما دنونا ِمن الْمِدينِة أَخذْت أَرتِحلُ، فَقَالَ. تأِْتي الْمِدينةَ

ِإنَّ أَِبي توفِّي : فَهال جاِريةً تالِعبها وتالِعبك؟ قُلْت: قَالَ. امرأَةً يا رسولَ اللَِّه، قَد خال ِمنها
  . فَذَاك إذًا: قَالَ. يهاوترك بناٍت، فَأَردت أَنْ أَنِكح امرأَةً قَد جربت، وخال ِمنها يكُن ِإلَ

 حدثَنا محمد بن عبِد الْمِلِك الْواِسِطي ، حدثَنا يِزيد بن هارونَ ، حدثَنا 3246
:  ، قَالَالْمستِلم بن سِعيٍد ، عن منصوِر بِن زاذَانَ ، عن معاِويةَ بِن قُرةَ ، عن معِقِل بِن يساٍر

 ِبيلٌ ِإلَى النجاَء رِصٍب، : ، فَقَالَ�جنمٍب، وسح أَةً ذَاترام تبي أَصولَ اللَِّه، ِإنسا ري
الْودود تزوجوا : وجماٍل ِإال أَنها ال تِلد، أَتزوجها؟ فَنهاه عنها، ثُم أَتاه الثَّاِنيةَ، فَنهاه، فَقَالَ

ِبكُم كَاِثري مفَِإن ،لُودةَ. الْوانوو عقَالَ أَب :ظَرِديِث نذَا الْحِفي ه .  
3247 نانُ ، عفْيا سثَندح ، ِديِنيالْم نب ِليا عثَندح ، اِنيرالْح داوو دا أَبثَندح 

أَخبرنا الصناِبح بن اَألعسِر : حدثَِني قَيس بن أَِبي حاِزٍم ، قَالَ: ِإسماِعيلَ بِن أَِبي خاِلٍد، قَالَ
أَنا فَرطُكُم علَى الْحوِض، وِإني مكَاِثر ِبكُم اُألمم، فَال : �قَالَ رسولُ اللَِّه : اَألحمِسي ، قَالَ
  . تقْتِتلُن بعِدي
3248ا الصثَندثَاِبٍت ،  ح نِذِر ، عنو الْمأَب الما سثَندِلٍم ، حسم نفَّانُ با عثَندح ، اِنيغ

وجِعلَت قُرةُ عيِني ِفي . النساُء، والطِّيب: حبب ِإلَي ِمن الدنيا: �قَالَ النِبي : عن أَنٍس ، قَالَ
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  . الصالِة
: ، قَالَ�ر، عن جعفَِر بِن سلَيمانَ، حدثَنا ثَاِبت، عن أَنٍس، أَنّ رسولَ اللَِّه رواه سيا

  حبب ِإلَي ِمن الدنيا النساُء والطِّيب، وجِعلَ قُرةُ عيِني ِفي الصالِة 
حدثَِني ِإبراِهيم بن طَهمانَ، :  ، قَالَحدثَِني أَِبي:  حدثَنا أَحمد بن حفٍْص، قَال3250َ

لَم يكُن شيٌء أَحب ِإلَى رسوِل اللَِّه : عن سِعيِد بِن أَِبي عروبةَ ، عن قَتادةَ ، عن أَنٍس ، قَالَ
  . حدثَِني جعفَر النيسابوِري عنه.  بعد النساِء ِمن الْخيِل�

   
 باب بياِن تحِذيِر النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم الرجالَ ِمن ِفتنِة النساء، والدخول عليهن، 
والنظر إليهن من حيث حيل، واالعتصام منهن بالتزويج، ومواقعة امرأته إذا بصر بامرأة 

  فأعجبته، 
  وبيان ثوابه يف مواقعتها

3251ا الصثَندطَاٍء  حع ناِب بهالْو دبا عثَندح ، اِنيكٍْر، )  ح(غب نب ِريسا ِإدثَندحو
حدثَنا سلَيمانُ التيِمي ، عن أَِبي عثْمانَ : حدثَنا هوذَةُ بن خِليفَةَ ، قَاال: وأَبو أُميةَ، قَاال

ةَ بامأُس نع ، ِديهالن ِبيِن النٍد ، عياِل : ، قَالَ�ِن زجلَى الرع رةً أَضنِدي ِفتعب كْترا تم
  . ِمن النساِء
 حدثَنا أَبو داود الْحراِني ، حدثَنا أَبو نعيٍم ، حدثَنا سفْيانُ ، عن سلَيمانَ ، 3252
  . ركْت بعِدي شيئًا أَضر علَى الرجاِل ِمن النساِءما ت: ِبِإسناِدِه، قَالَ
 حدثَنا أَبو داود الْحراِني ، حدثَنا وهب بن جِريٍر ، حدثَنا شعبةُ ، عن أَِبي 3253
نِد ِإحديِهما ِإلَى اُألخرى، فَجعلَت فَجاَء ِمن ِع: كَانت ِلمطَرٍف امرأَتاِن، قَالَ: التياِح ، قَالَ

هِمن اِولُهنتو ،هابِثي ِزعنت .ةَ؟ فَقَالَ: فَقَالَتِد فُالنِعن ِمن ِن : ِجئْتيصِن الْحانَ برِعم دِعن تكُن
؟ قَالَ: ، قَالَتثَكُمدا حفَم : ِبيِن النا عثَنداُءِإنَّ:  قَالَ�حسِة الناِكِن اجلَنأَقَلَّ س  .  

أَنبأَنا : حدثَنا أَبو داود ، قَالَ:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، ويونس بن حِبيٍب، قَاال3254
ديِهما ِإلَى اُألخرى، كَانَ ِلمطَرٍف امرأَتاِن، فَجاَء ِمن ِعنِد ِإح: شعبةُ ، عن أَِبي التياِح ، قَالَ

هقَِميص لَعخت لَتعفَج .ةَ؟ قَالَ: فَقَالَتِد فُالنِعن ِمن انَ : أَِجئْترِد ِعمِعن ِمن ِجئْت لَِكنال، و
  . ِإنَّ أَقَلَّ سكَّاِن اجلَنِة النساُء:  قَالَ�بِن حصيٍن ، فَحدثَنا أَنَّ رسولَ اللَِّه 

أنبا النضر بن :  حدثَنا سِعيد بن مسعوِد بِن عبِد الرحمِن السلَِمي الْمروِزي، قَال3255َ
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سِمعت أَبا نضرةَ : أنبا شعبةُ ، حدثَنا أَبو مسلَمةَ يعِني سِعيد بن يِزيد ، قَالَ: شميٍل، قَالَ
نثُ، عدحي ِبيِن النع ، ِريدِعيٍد الْخقَالَ� أَِبي س هأَن ، : ِإنَّ اللَّهةٌ، وِضرةٌ خلْوا حينِإنَ الد

ِئيلَ مستخِلفَكُم ِفيها، فَينظُر كَيف تعملُونَ، فَاتقُوا ِفتنةَ الدنيا، وِفتنةَ النساِء، فَِإنَّ ِفتنةَ بِني ِإسرا
  . رواه غُندر هكَذَا. كَانت ِفي النساِء
3256 ، وِريالد اسبعاٍر، ويس نب اقحِإسو ، اِنيدنالدو ، اِنيرالْح داوو دا أَبثَندح 

ن أَِبي عبِد اللَِّه ، حدثَنا أَبو الزبيِر حدثَنا مسِلم بن ِإبراِهيم ، حدثَنا ِهشام ب: والصغاين ، قَالُوا
 ِبياِبٍر ، أَنّ النج نا، �، عهِمن هتاجى حٍش، فَقَضحِت جِبن بنيلَى زلَ عخأَةً، فَدرأَى امر 

يطَاٍن، وتدِبر ِفي صورِة شيطَاٍن، ِإنَّ الْمرأَةَ تقِْبلُ ِفي صورِة ش: ثُم خرج ِإلَى أَصحاِبِه، فَقَالَ
وقَالَ . يرد ما ِفي نفِْسِه: قَالَ الدنداِني. فَمن وجد ذَِلك، فَلْيأِْت أَهلَه، فَِإنه يضمر ما ِفي نفِْسِه

  . يذِْهب ما ِفي نفِْسِه: ِإسحاق بن سياٍر
ميةَ، حدثَنا عبد الرحمِن بن علْقَمةَ أَبو يِزيد، حدثَنا حرب بن أَِبي  حدثَنا أَبو أ3257ُ

وحدثَنا الصغاِني ، حدثَنا زهير ، حدثَنا عبد الصمِد بن عبِد الْواِرِث ، حدثَنا )  ح(الْعاِليِة
ا أَبثَندح ، برح ِبياِبٍر ، أَنّ النج نِر ، عيبو الز� ،بنيز هأَترى امفَأَت ،هتبجأَةً، فَأَعرأَى امر 

ِإنَّ الْمرأَةَ تقِْبلُ ِفي صورِة : وِهي تمعس مِنيئَةً لَها، فَقَضى حاجته ِمنها، ثُم خرج، فَقَالَ
وقَالَ أَبو . ى أَحدكُم امرأَةً، فَأَعجبته، فَلْيأِْت أَهلَه، فَِإنَّ ذَِلك يرد ما ِفي نفِْسِهشيطَاٍن، فَِإذَا رأَ

  . وذَكَر ِمثْلَه أَو نحوه . ، فَدخلَ علَى بعِض ِنساِئِه، فَأَصاب ِمنها�فَقَام رسولُ اللَِّه : أُميةَ
ي عبد اللَِّه بن ِشريويِه، حدثَنا سلَمةُ بن شِبيٍب ، حدثَنا الْحسن بن محمِد  حدثَِن3258

ِإذَا : ، يقُولُ�اللَِّه : بِن أَعين ، عن معِقِل بِن عبيِد اللَِّه ، عن أَِبي الزبيِر ، عن جاِبٍر ، قَالَ
جأَع كُمدأَى أَحر دري ا فَِإنَّ ذَِلكهاِقعوأَِتِه، فَلْيرِإلَى ام ِمدعِفي قَلِْبِه، فَلْي تقَعأَةُ، فَورالْم هتب

هفْسن .  
3259 نب ِديها مثَنداِن، حمعو النأَب اِرما عثَندح ،اِنيرٍف الْحيس نانُ بملَيا سثَندح 

ٍن، حدثَنا واِصلٌ مولَى ابِن عيينةَ، عن يحيى بِن عِقيٍل، عن يحيى بِن يعمر، عن أَِبي ميمو
يا : قَالُوا. وِفي ِبضِع أَحِدكُم صدقَةٌ: �قَالَ رسولُ اللَِّه : اَألسوِد الدؤِلي، عن أَِبي ذَر، قَالَ

أَرأَيتم لَو وضعها ِفي الْحراِم أَكَانَ : يأِْتي أَحدنا شهوته يكُونُ لَه ِفيها أَجر؟ قَالَرسولَ اللَِّه، أَ
را أَجِفيه الِل كَانَ لَها ِفي الْحهعضِإذَا و ؟ فَكَذَِلكرا ِوزِه ِفيهلَيع .  

3260دح ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَندح  نثُ با اللَّيثَندح ،يلُتابِد اللَِّه الْببع نى بيحا يثَن
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: ، قَالَ�سعٍد، عن يِزيد بِن أَِبي حِبيٍب، عن أَِبي الْخيِر، عن عقْبةَ بِن عاِمٍر، أَنّ رسولَ اللَِّه 
جاِء، فَقَالَ رسلَى النولَ عخالدو اكُماِرِإيصاَألن ؟ قَالَ: لٌ ِمنومالْح تأَيأَفَر :توالْم ومالْح .  

أنبا ابن وهٍب، حدثَنا عمرو بن الْحاِرِث، :  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال3261َ
 بن أَِبي حِبيٍب حدثَهم، عن أَِبي الْخيِر، وأَخبرِنيِه حيوةُ، أَنَّ يِزيد: واللَّيثُ، قَالَ ابن وهٍب

ال تدخلُوا علَى النساِء فَقَالَ رجلٌ ِمن : ، أَنه قَالَ�عن عقْبةَ بِن عاِمٍر، عن رسوِل اللَِّه 
  . تالْحمو الْمو: أَفَرأَيت الْحمو يا رسولَ اللَِّه؟، فَقَالَ: اَألنصاِر
   

 باب ِإباحِة النظَِر ِإلَى الْمرأَِة الَِّتي يِريد أَنْ يخطُبها واإلباحة ملن يستشار فيها أن خيرب 
  بعيبها، والدليل على أن له أن ينظر إىل مجيع ما يريد منها إذا توهم ا عيباً

حميِدي، حدثَنا سفْيانُ، حدثَنا يِزيد بن  حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ السنِدي، حدثَنا ال3262ْ
وحدثَنا أَبو أُميةَ، حدثَنا أَبو مسِلٍم الْمستمِلي، حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عن يِزيد )  ح(كَيسانَ

: �تزوج رجلٌ ِمن اَألنصاِر، فَقَالَ النِبي : ، قَالَبِن كَيسانَ، عن أَِبي حاِزٍم، عن أَِبي هريرةَ
  . يعِني أَعينهم ِصغار : انظُر ِإلَيها فَِإنَّ ِفي أَعيِن اَألنصاِر شيئًا، قَالَ

عِدي، حدثَنا مروانُ حدثَنا زكَِريا بن :  حدثَنا حمدانُ بن عِلي، والصغاِني، قَاال3263
جاَء رجلٌ ِإلَى النِبي : بن معاِويةَ، عن يِزيد بِن كَيسانَ، عن أَِبي حاِزٍم، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

نعم قَد : اِر شيئًا؟ قَالَأَنظَرت ِإلَيها، فَِإنَّ ِفي أَعيِن اَألنص: ِإني تزوجت امرأَةً، قَالَ: ، فَقَالَ�
  . نظَرت ِإلَيها
 حدثَنا عِلي بن حرٍب، حدثَنا أَبو معاِويةَ، عن عاِصٍم اَألحوِل، عن بكِْر بِن عبِد 3264

هلْ نظَرت ِإلَيها؟ : �للَِّه خطَبت امرأَةً، فَقَالَ رسولُ ا: اللَِّه، عِن الْمِغريِة بِن شعبةَ، قَالَ
ا: قَالَ. ال: قُلْتكُمنيب مدؤى أَنْ يرأَح ها، فَِإنهِإلَي ظُرةَ. فَانانوو عقَالَ أَب : كٍْر ِمناِع بمِفي س

ظَرِة نِغريالْم .  
   

 وِلي وفساده، وإثبات والية السلطان هلا باب بياِن ِإبطَاِل ِنكَاِح الْمرأَِة الَِّتي تنكَح ِبال
  وتزوجيها إذا مل تكن هلا ويل، وإجيابه مهرها على املتقدم عليها بال ويل إذا دخل ا

سِمعت :  حدثَنا أَبو حميٍد عبد اللَِّه بن محمِد بِن أَِبي عميٍر الِْمصيِصي، قَال3265َ
محم نب اججٍج: ٍد، قَالَحيرج نِن )  ح(قَالَ ابع ،اججا حثَندِلٍم، حسم نب فوسا يثَندحو
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حدثَِني سلَيمانُ بن موسى، أَنَّ الزهِري أَخبره، أَنَّ عروةَ أَخبره، أَنَّ عاِئشةَ : ابِن جريٍج، قَالَ
أَنّ الن ،هتربأَخ ا : ، قَالَ�ِبيهاِطلٌ، فَِنكَاحا بها، فَِنكَاحهِليِر ِإذَِن ويِبغ تكَحأٍَة نرا اممأَي

  . ثَالثًا ولَها مهر ِمثِْلها، ِبما أَصاب ِمنها، فَِإِن اشتجروا، فَالسلْطَانُ وِلي من ال وِلي لَه: باِطلٌ
وحدثَنا يونس بن )  ح(حدثَنا عبد الرزاِق: لسلَِمي، وابن اَألزهِر، قَاال حدثَنا ا3266

وحدثَنا )  ح(حدثَنا ابن جريٍج، عن سلَيمانَ بِن موسى: عبِد اَألعلَى، حدثَنا ابن وهٍب، قَاال
ح ،يزاِس الْغبو الْعٍجأَبيرِن جِن ابانُ، عفْيا سثَندح ،اِبييا الِْفرثَنح(د  ( نِه بيوتخا سثَندحو

مازيار، حدثَنا عبد الْمِجيِد بن عبِد الْعِزيِز، عِن ابِن جريٍج، عن سلَيمانَ بِن موسى، عِن 
تنكَح الْمرأَةُ ِإال ِبِإذِْن وِليها، فَِإنْ نكَحت فَِنكَاحها باِطلٌ ثَالثًا، فَِإنْ ال : الزهِري، ِبِإسناِدِه

لَه ِليال و نم ِليلْطَانُ ووا، فَالسراجشا، فَِإنْ تهِمن ابا أَصِبم رها الْما، فَلَهلَ ِبهخا . دثَندح
 اقحِإس نب دمحٍد، ميبع نلَى بعا يثَندٍد، حمحم نب اسبعو ،ِقيِقيالدو ،ِليفَيالنو ،كَّاِئيالْب

هوحاِدِه ننٍج، ِبِإسيرِن جِن ابع ،اِريصِعيٍد اَألنس نى بيحا يثَندح .  
أَخبرِني يونس بن : لْوهِبي، حدثَنا عمي، قَالَ حدثَنا أَحمد بن عبِد الرحمِن ا3267

أَنّ النكَاح كَانت : أَخبرِني عروةُ بن الزبيِر، عن عاِئشةَ: يِزيد، عِن ابِن ِشهاٍب الزهِري، قَالَ
يخطُب الرجلُ ِإلَى الرجِل :  ِنكَاح الناِس الْيومِفي الْجاِهِليِة علَى أَربعِة أَنحاٍء ِنكَاحا، ِمنها
رآخ ِنكَاحا، وهِكحني ا، ثُمِدقُهصفَي ،هتنا : ابِثهطَم ِمن ترأَِتِه ِإذَا طَهرقُولُ الملُ يجكَانَ الر

زوجها، فَال يمسها أَبدا، حتى يتبين حملُها ِمن أَرِسِلي ِإلَى فُالٍن، فَاستبِضِعي ِمنه، ويعتِزلُها 
يصنع ذَِلك رغْبةً ِفي نجابِة . ذَِلك الرجِل الَِّذي تستبِضع ِمنه، فَِإذَا تبين حملُها أَصابها زوجها

ى ِنكَاحمسي كَاحذَا النلَِد، فَكَانَ هالْورآخ ِنكَاحاِع، وضِتبونَ :  االسطُ دهالر ِمعتجي
 عضأَنْ ت دعاٍل بلَي رفَم ،تِضعوو لَتما، فَِإذَا حهِصيبي مأَِة كُلُّهرلَى الْملُونَ عخدِة، فَيرشالْع

لٌ ِمنجر ِطيعتسي فَلَم ،ِهمِإلَي لَتسا، أَرلَهمقُولُ حا، فَتهدوا ِعنِمعتجى يتح ،ِنعتمأَنْ ي مه
ملَه : تبأَح ني ممسا فُالنُ، فَتي كناب وهو تلَدو قَدو ،ِركُمأَم الَِّذي كَانَ ِمن مفْترع قَد

أَنْ ي ِطيعتسا ال يهلَدِبِه و قلْحِمِه، فَيِباس مهِمنهِمن ِنعتاِبِع. مالر ِنكَاحو : ،الْكَِثري اسالن ِمعتجي
فَيدخلُونَ علَى الْمرأَِة ال تمتِنع ِممن جاَءها، وهن الْبغايا كُن ينِصبن علَى أَبواِبِهن الراياِت 

، فَِإذَا حملَت ووِضعت حملَها جمعوا لَها، فَدعوا يكُن علَما، فَمن أَرادهن دخلَ علَيها
ذَِلك ِمن ِنعتمال ي وهأَب ِعيدو ،هاطَتنَ، فَالْتورا ِبالَِّذي يهلَدقُوا وألْح ثَ . الْقَافَةَ، ثُمعا بفَلَم

: قَالَ أَبو عوانةَ. يِة، ِإال ِنكَاح أَهِل اِإلسالِم الْيوم ِبالْحق هدم ِنكَاح الْجاِهِل�اللَّه محمدا 
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حدثَنا أَبو يعقُوب الْمروروِذي، . وِفي ِإسناِدِه ومتِنِه نظَر، وذَِلك أَنه خوِلف يونس ِفي ِإسناِدِه
نا ابثَنداِلٍح، حص نب دما أَحثَندح اِدِه ِمثْلَهنِبِإس ،سوني نٍب، عهو  .  

   
 ،اِغِرينشتطَاِل ِنكَاِح الْمِإب ابب   

  والنهي عن الشغار
3268 نٍر، عمعم ناِق، عزِد الربع نع ،ِريبالدو ،اِنيعنٍل الصهم نب دمحا مثَندح 

ال ِشغار : وقَالَ الدبِري.  نهى عِن الشغاِر� ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه أَيوب، عن ناِفٍع، عِن
  . ِفي اِإلسالِم
3269اِلكا مثَندح ،رمع نب را ِبشثَندح ،اِرِميفٍَر الدعو جا أَبثَندا )  ح( حثَندحو

وحدثَنا محمد بن حيويِه، أنبا )  ح(أنبا ابن وهٍب، أَنّ ماِلكًا أَخبرهيونس بن عبِد اَألعلَى، 
.  نهى عِن الشغاِر�مطَرف، والْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه 

ارغالشلُ ا: وجالر جوزأَنْ ياقدا صمهنيب سلَيو ،هتناب هجوزلَى أَنْ يلَ عجالر هتنب .  
حدثَنا الْمعلَّى بن منصوٍر، حدثَنا :  حدثَنا محمد بن شاذَانَ، وأَبو أُميةَ، قَاال3270

قَالَ : د اللَِّه بن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَأَخبرِني عبي: يحيى بن أَِبي زاِئدةَ، قَالَ
 ِبيالِم : �النِفي اِإلس ارال ِشغ .  

 وحدثَنا أَبو داود السجِزي، حدثَنا مسدد، حدثَنا يحيى بن سِعيٍد، عن عبيِد اللَِّه 3271
ن نع ،رمِن عب ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن اباِر�اِفٍع، عغِن الشى عهن  .  
3272 نٍد، عيز نب ادما حثَندٍب، حرح نانُ بملَيا سثَندح ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَندح 

  .  أَنه نهى عِن الشغاِر� النِبي عبِد الرحمِن السراِج، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، عِن
  

3273 ناللَِّه ب ديبا عثَندح ،قراَألز فوسي نب اقحا ِإسثَندح ،ِزيدي نانُ بدعا سثَندح 
قَالَ .  اللَِّه عِن الشغاِرنهى رسولُ: عمر، عن أَِبي الزناِد، عِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

حدثَنا الصغاِني، حدثَنا . والشغار كَانَ الرجلُ يزوج ابنته علَى أَنْ يزوجه أُخته: عبيد اللَِّه
ولَم يذْكُر . عن أَِبي الزناِد، ِبِمثِْلِهمحمد بن عبِد اللَِّه بِن نميٍر، حدثَنا أَِبي، عن عبيِد اللَِّه، 

  . قَولَ عبيِد اللَِّه
وحدثَنا )  ح(وحدثَنا أَبو عاِصٍم:  حدثَنا أَبو جعفٍَر الداِرِمي، وابن الْجنيِد، قَاال3274
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حدثَِني أَبو الزبيِر، أَنه سِمع جاِبر بن : يٍج، قَالَأنبا ابن جر: الدبِري، أنبا عبد الرزاِق، قَاال
  .  عِن الشغاِر�نهى رسولُ اللَِّه : عبِد اللَِّه، يقُولُ
حدثَنا حجاج، عِن ابِن جريٍج، :  وحدثَنا يوسف بن مسِلٍم، والصغاِني، قَاال3275

  .  عِن الشغاِر�نهى رسولُ اللَِّه : برِني أَبو الزبيِر، أَنه سِمع جاِبرا، يقُولُأَخ: قَالَ
3276 نٍر، عمعم نِك، عاربالْم نا ابثَنداٍد، حمح نب ميعا نثَندح ،اِنيغا الصثَندح 

ِفي هذَا الْحِديِث : قَالَ أَبو عوانةَ. ال ِشغار ِفي اِإلسالِم: �لنِبي قَالَ ا: ثَاِبٍت، عن أَنٍس، قَالَ
ظَرن .  

3277 نٍر، عمعم ناِق، عزالر دبا عثَندِعٍني، حم نى بيحا يثَندح ،اِنيغا الصثَندح 
 ِبيِن النٍس، عأَن نالِم: ، قَالَ�ثَاِبٍت، عِفي اِإلس ارال ِشغ .  

3278 ِبيِن النٍس، عأَن نثَاِبٍت، ع نٍر، عمعم ناِق، عزِد الربع نع ،ِريبا الدثَندح � ،
  . ال ِشغار ِفي اِإلسالِم: قَالَ

حدثَنا عبد الرزاِق، أنبا معمر، : ال حدثَنا ِإبراِهيم بن محمِد بِن برةَ، والدبِري، قَا3279
  .  عِن الشغاِر�نهى رسولُ اللَِّه : عن ثَاِبٍت، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ

   
   باب بياِن ِإبطَاِل ِنكَاِح الْمتعِة، 

  .وأا أبيحت عام الفتح ثالثة أيام مث حرمت
بن الْجنيِد الدقَّاق، حدثَنا عاِرم، حدثَنا وهيب، حدثَنا عمارةُ بن  حدثَنا حمدانُ 3280
 عام �خرجت مع رسوِل اللَِّه : حدثَِني الرِبيع بن سبرةَ الْجهِني، عن أَِبيِه، قَالَ: غَِزيةَ، قَالَ

كَّةَ، فَأَقَمِح ِإلَى مولُ اللَِّه الْفَتسا رٍم، فَأَِذنَ لَنويلٍَة وِن لَييب ِمن ا ثَالِثنيِة، �نعتِفي الْم 
فَانطَلَقْت أَنا وابن عم ِلي ِقبلَ أَعلَى مكَّةَ أَو أَسفَلَ مكَّةَ، فَتلَقَّتنا امرأَةٌ ِمن بِني عاِمِر بِن 

كْرا بهةَ كَأَنعصعِةصاممالد ِمن قَِريب وهو ،دري بمِن علَى ابعِلي، و درب ِليعطَةٌ وطْننةٌ ع .
: وهلْ يصلُح ذَاك؟ قُلْنا: هلْ لَِك أَنْ يستمِتع ِمنِك أَحدنا ويعِطيِك برده؟ قَالَت: فَقُلْت: قَالَ
معن . ظُرنت لَتعقَالَفَجو ،طَفي عمع نا ابآهفَِإذَا ر ،ِإلَي : درِدي بربو ِلقذَا خه درِإنَّ ب

غَض ِديدج .ى : قَالَتتكَّةَ، حم ِمن جرخن ا، فَلَمهِمن تعتمتِبِه، فَاس أْسال ب كمِن عاب دربو
   . �حرمها رسولُ اللَِّه 

 حدثَنا ابن أَِبي الْحنيِن، حدثَنا معلَّى بن أَسٍد، حدثَنا وهيب، عن عمارةَ بِن 3281
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 زمن الْفَتِح ِبمكَّةَ، فَلَم نخرج ِمن �كُنا مع النِبي : غَِزيةَ، عِن الرِبيِع بِن سبرةَ، عن أَِبيِه، قَالَ
  . ، حتى حرم رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم الْمتعةَمكَّةَ

وحدثَنا محمد بن يحيى، )  ح( حدثَنا أَحمد بن عبِد الرحمِن، حدثَنا عمي3282
،ِفيعِعيٍد الْجو سأَبوٍف، ورعم نونُ بارا هثَندٍب:  قَاالحهو نح(أنبا اب  ( نب دمحا مثَندحو

أَخبرِني يونس، عِن ابِن : عوٍف، حدثَنا أَصبغُ بن الفَرِج، عن عبِد اللَِّه بِن وهٍب، قَالَ
ِإنَّ ناسا : بيِر، قَام ِبمكَّةَ، فَقَالَحدثَِني عروةُ بن الزبيِر، أَنَّ عبد اللَِّه بن الز: ِشهاٍب، قَالَ

محمد بن : أَعمى اللَّه قُلُوبهم كَما أَعمى أَبصارهم، يفْتونَ ِبالْمتعِة، يعرض ِبابِن عباٍس، قَالَ
ِإنك ِجلْف جاٍف، فَلَعمِري لَقَد : اٍسفَناداه ابن عب. ابن عباٍس: ِبرجٍل، وقَالَ غَيره: يحيى

فَجرب : ، فَقَالَ لَه ابن الزبيِر�كَانِت الْمتعةُ تعملُ ِفي عهِد ِإماِم الْمتِقني، يِريد رسولَ اللَِّه 
اِركجِبأَح كنمجا َألرهلْتفَع اللَِّه لَِئنفِْسِك، فَوِبن .  

3283سوناٍب:  قَالَ يِشه نا : قَالَ ابمنيب هِف اللَِّه أَنيِن ساِجِر باملُه نب اِلدِني خربأَخو
فَقَالَ لَه ابن . هو جاِلس ِعند ابِن عباٍس جاَءه رجلٌ، فَاستفْتاه ِفي الْمتعِة، فَأَمره ابن عباٍس ِبها

أَِبي عاِريصةَ اَألنراٍس: مبع نا ابال يهاٍس. مبع نِد : قَالَ ابهِفي ع فُِعلَت اللَِّه لَقَدو ا ِهيأَم
ِقنيتاِم الْمةَ. ِإمرمأَِبي ع نقَالَ اب :طُرِن اضالِم ِلمِل اِإلسةً ِفي أَوصخر تا كَانهاٍس ِإنبا عا أَبي 

قَالَ ابن : قَالَ يونس. ِإلَيها، كَالْميتِة، والدِم، ولَحِم الِْخنِزيِر، ثُم أَحكَم اللَّه الدين، ونهى عنها
 علَيِه وأَخبرِني عبيد اللَِّه بن عبِد اللَِّه أَنَّ ابن عباٍس كَانَ يفِْتي ِبها، ويغِمص ذَِلك: ِشهاٍب

  :أَهلُ الِْعلِْم، فَأَبى ابن عباٍس أَنْ ينتِقلَ عن ذَِلك، حتى طَِفق بعض الشعراِء يقُولُ
  يا صاِح هلْ لَك ِفي فُتيا ابِن عباٍس  هلْ لَك ِفي ناِعٍم خوٍد مبتلٍَّة

اسالن ِدرصى يتح اكثْوكُونُ مت  
  . فَازداد أَهلُ الِْعلِْم لَها قَذَرا، ولَها بغضا ِحني ِقيلَ ِفيها اَألشعار: الَقَ

3284سوناٍب:  قَالَ يِشه نقَالَ: قَالَ اب ،اهةَ، أَنَّ أَبربس نب ِبيعِني الرربأَخ : تكُن
رأٍَة ِمن بِني عاِمٍر ِببرديِن أَحمريِن، ثُم نهانا رسولُ  ِمِن ام�استمتعت ِفي عهِد رسوِل اللَِّه 

وسِمعت الرِبيع بن سبرةَ، يحدثُ عمر بن : قَالَ ابن ِشهاٍب: قَالَ يونس.  عِن الْمتعِة�اللَِّه 
  . ات ابن عباٍس حتى رجع عن هِذِه الْفُتياما م: عبِد الْعِزيِز، وأَنا جاِلس، أَنه قَالَ

3285ِديع نا بكَِريا زثَندح ،قَّاقِد الدينالْج نانُ بدما حثَندح( ح  ( نا ابثَندحو
حدثَنا ِإبراِهيم بن سعٍد، عن عبِد : الْجنيِد الدقَّاق، حدثَنا سلَيمانُ بن داود الْهاِشِمي، قَاال
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 ِبالْمتعِة عام الْفَتِح، �أَمرنا رسولُ اللَِّه : الْمِلِك بِن الرِبيِع بِن سبرةَ، عن أَِبيِه، عن جدِه، قَالَ
  . لَى يوِم الِْقيامِةِإنها حرام ِمن حراِم اللَِّه ِإ: ثُم نهانا عنه، وقَالَ

 حدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه بِن عبِد الْحكَِم، حدثَنا حرملَةُ بن عبِد الْعِزيِز بِن 3286
، عن أَِبيِه، عن حدثَِني أَِبي عبد الْعِزيِز بن الرِبيِع بِن سبرةَ بِن معبٍد: الرِبيِع بِن سبرةَ، قَالَ

 ِبالتمتِع ِمن النساِء عام الْفَتِح ِبمكَّةَ، فَخرجت أَنا وصاِحب �أَمرنا رسولُ اللَِّه : جدِه، قَالَ
طَاُء، فَخيةٌ عكْرا بهاِمٍر كَأَنِني عب ةً ِمناِريا جندجى وتٍم، حلَيِني سب ا ِإلَى ِلي ِمناهنطَب

 درى برتاِحِبي، وص لَ ِمنمأَجو باِني أَشرفَت ،ظُرنت لَتعا، فَجنيدرا بهلَيا عنضرعا، وفِْسهن
ن صاِحِبي أَحسن وأَجود ِمن برِدي، فَآمرت نفْسها ساعةً، ثُم اختارتِني علَى صاِحِبي، فَكُ

رواه زيد بن الْحباِب، عن عبِد الْعِزيِز بِن الرِبيِع .  أَنْ نفَاِرقَهن�معا ثَالثًا، ثُم أَمر نِبي اللَِّه 
اِدِه ِمثْلَهنةَ ِبِإسربِن سب .  

3287دح ،قَّاقِد الدينِن الْجب دمأَح نب دمحا مثَندثُ حا اللَّيثَندِر، حضو النا أَبح(ثَن  (
: وحدثَنا يحيى بن ِإسحاق، عِن اللَّيِث بِن سعٍد، عِن الرِبيِع بِن سبرةَ، عن أَِبيِه، قَالَ: قَالَ

 بِني عاِمٍر كَأَنها بكْرةُ عيطَاُء،  ِفي الْمتعِة، فَانطَلَقْت ورجلٌ ِإلَى امرأٍَة ِمن�أَِذنَ رسولُ اللَِّه 
. ِرداِئي: وقَالَ صاِحِبي: وقَالَت. ِرداِئي: ما تعِطيِني؟ فَقُلْت: فَقَالَت. فَعرضنا أَنفُسنا علَيها

ظَرفَِإذَا ن ،هِمن بأَش تكُناِئي، وِرد ِمن دواِحِبي أَجاُء صكَانَ ِرداِحِبي واِء صِإلَى ِرد ت
فَمكَثَ معها . تعالَ أَنت وِرداؤك يكِْفيِني: ثُم قَالَت. أَعجبها، وِإذَا نظَرت ِإلَي أَعجبتها

 ِبِهن، فَلْيخلِّ من كَانَ ِعنده ِمن هِذِه النساِء الَِّتي تمتع:  قَالَ�ثُم ِإنَّ رسولَ اللَِّه . ثَالثًا
  . وهذَا لَفْظُ السالَِحيِني. سِبيلَها

: حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، والرِبيع بن سلَيمانَ، قَاال3288
ع بن سربة اجلهين حدثهما، عن أَِبيِه، أَخبرِني عمرو بن الْحاِرِث، واللَّيثُ بن سعٍد، أن الربي

  .  نهى عن متعِة النساِء عام الْفَتِح �أَنّ رسولَ اللَِّه 
 حدثَنا شعيب بن عمٍرو، حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عِن الزهِري، عِن الرِبيِع بِن 3289

  .  نهى عن ِنكَاِح الْمتعِة� النِبي سبرةَ، عن أَِبيِه، أَنّ
:  حدثَنا ابن الْجنيِد، حدثَنا الْحميِدي، حدثَنا سفْيانُ، حدثَنا الزهِري، قَال3290َ

  .  الْمتعِة عام الْفَتِح نهى عن ِنكَاِح�أَخبرِني الرِبيع بن سبرةَ، عن أَِبيِه، أَنّ رسولَ اللَِّه 
 حثنا محمد بِن مِهلٍّ، والدبِري، عن عبِد الرزاِق، عن معمٍر، عِن الزهِري، عِن 3291
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  .  حرم متعةَ النساِء�الرِبيِع بِن سبرةَ، عن أَِبيِه، أَنّ رسولَ اللَِّه 
3292ا جثَنداِرٍب حضم نِني ابعانُ يا ِسيدثَندح ،قِّيٍد الرمحم نب فَرا )  ح(عثَندحو

سِمعت : أَبو أُميةَ، حدثَنا عبيد اللَِّه الْقَواِريِري، حدثَنا حماد بن زيٍد، عن أَيوب، قَالَ
: من حدثَك؟ قَالَ: قُلْت.  نهى عن متعِة النساِء عام الْفَتِح�ولَ اللَِّه ِإنَّ رس: الزهِري، يقُولُ

وزعم معمر أَنه الرِبيع : قَالَ حماد. حدثَِني رجلٌ، عن أَِبيِه، ونحن ِعند عمر بِن عبِد الْعِزيِز
  . بن سبرةَ

3293ثَندح  وبأَي نانَ، عمطَه نب اِهيمرا ِإبثَنداِبٍق، حس نب دمحا مثَندةَ، حيو أُما أَب
نهى رسولُ : يعِني ابن موسى، عن محمِد بِن مسِلٍم الزهِري، عِن الرِبيِع، عن أَِبيِه، أَنه قَالَ

  .  النساِء ِفي حجِة الْوداِع عن متعِة�اللَِّه 
 حدثَنا أَبو أُميةَ، حدثَنا قَِبيصةُ، حدثَنا سفْيانُ، عن ِإسماِعيلَ بِن أُميةَ، عِن 3294

 ِبيأَِبيِه، أَنّ الن نةَ، عربِن سِبيِع بِن الرع ،ِريهالز�ِة النعتم نى عهاِع ندِة الْوجاِء ِفي حس .
حدثَنا محمد بن ِإشكَاب، أنبا اَألشعِثي يعِني سِعيد بن عمٍرو، حدثَنا عبثَر، حدثَنا سفْيانُ، 

  . عن ِإسماِعيلَ بِن أُميةَ، ِبِمثِْلِه عن متعِة النساِء
3295دمحا مثَندةَ، قَاال حيو أُمأَباِدي، ونالْم ِزيدِن يِد اللَِّه بيبع نب  : نب سونا يثَندح

: محمٍد، حدثَنا عبد الْواِحِد بن ِزياٍد، حدثَنا أَبو عميٍس، عن ِإياِس بِن سلَمةَ، عن أَِبيِه، قَالَ
  .  ِفي الْمتعِة عام أَوطَاٍس ثَالثًا، ثُم نهى عنه�ِه رخص لَنا رسولُ اللَّ

   
   باب بياِن الرد علَى ابِن عباٍس ِفي ِإباحِة ِنكَاِح الْمتعِة، 

  وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عنها يوم خيرب 
3296ِليا عثَندٍف، حيس نانُ بملَيا سثَندةَ، قَالَ حنييع نانُ بفْيا سثَندح ،ِديِنيِن الْمب  :

أَخبرِني الْحسن بن محمٍد، وعبد اللَِّه بن محمٍد، وكَانَ الْحسن : سِمعت الزهِري، يقُولُ
يِهما، عن عِلي، أَنّ أوثق يف أنفسنا وكان عبد اهللا يتبع حديث السبابة يعين الروافض عن أَِب

 ِبيِة�النِليِر اَألهموِم الْحلُح نعِة، وعتِنكَاِح الْم نى عهن  .  
3297 ،اِشِميالْه داود نانُ بملَيا سثَندكَّةَ، حاِئغُ ِبماِعيلَ الصمِإس نب دمحا مثَندح 

نانُ بفْيا سثَندح ِليع نا، عأَِبيِهم نِد اللَِّه ابين حممد، عبعِن، وسِن الْحع ،ِريهِن الزةَ، عنييع 
 عن متعِة النساِء يوم خيبر، وعن أَكِْل لُحوِم الْحمِر �نهى رسولُ اللَِّه : رِضي اللَّه عنه، قَالَ
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  . اَألهِليِة 
حدثَنا عبد : حدثَنا محمد بن مِهلٍّ، ومحمد بن ِإسحاق، و الدبري، قَالُوا 3298
أَخبرِني الْحسن، وعبد اللَِّه، ابنا حممد بن علي : أنبا معمر، عِن الزهِري، قَالَ: الرزاِق، قَالَ

محا مأَِبيِهم نما أخرباه، عاٍس أبع ناب لَِقيأَِبي طَاِلٍب، و نب ِليع اهأَب ِمعس هأَن ،ِليِن عِد ب
ِإنك امرؤ تاِئه، ِإنَّ رسولَ : فَقَالَ لَه عِلي. رِضي اللَّه عنهما وبلَغه أَنه يرخص ِفي متعِة النساِء

  . ها يوم خيبر وعن لُحوِم الْحمِر اِإلنِسيِة قَد نهى عن�اللَِّه 
حدثَِني ماِلك بن أَنٍس، : أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال3299َ

لَِّه، والْحسِن ابين حممد، وأُسامةُ بن زيٍد، ويونس بن يِزيد، أن ابن شهاب حدثهم، عن عبِد ال
 نهى يوم خيبر عن �عن أَِبيِهما، عن عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب رِضي اللَّه عنه، أَنّ رسولَ اللَِّه 

  . متعِة النساِء، وعن أَكِْل لُحوِم الْحمِر اَألهِليِة
3300ِإس نب دمحا مثَندح  ،اِشِميالْه داود نانُ بملَيا سثَندح ،كِّياِلٍم الْمِن ساِعيلَ بم

حدثَِني ماِلك بن : سِمعت يحيى بن سِعيٍد اَألنصاِري، قَالَ: حدثَنا عبد الْوهاِب الثَّقَِفي، قَالَ
 الْحسن، وعبد اللَِّه ابِني محمِد بِن عِلي أَخبراه، أَنَّ أَباهما أَنٍس، أَنَّ ابن ِشهاٍب ذَكَّره، أَنَّ

 متعةَ النساِء يوم �حرم رسولُ اللَِّه : أَخبرهما، أَنَّ عِلي بن أَِبي طَاِلٍب رِضي اللَّه عنه، قَالَ
ربيخ .  

: ِهيم بن أَِبي داود، حدثَنا عِلي بن عياٍش، وخطَّاب بن عثْمانَ، قَاال حدثَنا ِإبرا3301
 ِبياِدِه، أَنّ النناِلٍك، ِبِإسم نِعيٍد، عِن سى بيحي ناٍش، عيع ناِعيلُ بما ِإسثَندح� نى عهن 

  . لُحوِم الْحمِر اَألهِليِة
3302 ناِعيلُ بما ِإسثَندانَ، حرِعم نافَى بعا الْمثَندح ،ِصيٍد الِْحميمو حا أَبثَندح 

 نهى يوم �أَخبرِني ماِلك بن أَنٍس، ِبِإسناِدِه، أَنّ النِبي : عياٍش، عن يحيى بِن سِعيٍد، قَالَ
  . لنساِءخيبر عن متعِة ا
 حدثَنا أَبو فَروةَ الرهاِوي رِحمه اللَّه، حدثَنا الْمِغريةُ بن ِسقْالٍب، عن عمر بِن 3303

محمٍد الْعمِري، عن ماِلِك بِن أَنٍس، عِن ابِن ِشهاٍب، عِن الْحسِن، وعبِد اللَِّه ابين حممد بن 
ناعلي، عمهنع اللَّه ِضياٍس ربِن عقَالَ الب هأَن ،ِليع نا، عولَ :  أَِبيِهمسِإنَّ ر ،اِئهت ؤرام كِإن

هذَا حِديثٌ يساِوي أَلْف حِديٍث، َألنَّ .  حرم الْمتعةَ يوم خيبر ولُحوم الْحمِر اِإلنِسيِة�اللَِّه 
 رمعِديثُهح عمجي اِلٍك غَِريبم نع .  
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حدثَنا سِعيد :  حدثَنا محمد بن ِإشكَاب، ونِجيح بن ِإبراِهيم رِحمهما اللَّه، قَاال3304
 بِن مسِلٍم، عِن حدثَنا عبثَر، عن سفْيانَ، عن ماِلِك بِن أَنٍس، عن محمِد: بن عمٍرو، قَاال

ِإنك : الْحسِن بِن محمِد ابِن الْحنِفيِة، عن أَِبيِه، عن عِلي رِضي اللَّه عنه، أَنه قَالَ البِن عباٍس
 ِبيِإنَّ الن اِئهت ؤروِم �املُح نعو ،ربيخ مواِء يسِة النعتم نى عهِة نِليِر اَألهمالْح .  

أنبا يحيى بن فَِصيٍل، حدثَنا :  حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ الْعاِمِري رِحمه اللَّه، قَال3305َ
حمٍد، حدثَِني عبيد اللَِّه بن عمر، عِن ابِن ِشهاٍب، عِن الْحسِن بِن م: الْحسن بن صاِلٍح، قَالَ

 ِضياٍس ربع نأَنَّ اب ،ِليع نِة، عِفينِن الْحِد بمحا مأَِبيِهم نٍد حيدثان، عمحِن مِد اللَِّه ببعو
هنع اللَّه ِضير ِليع اِء، فَقَالَ لَهسِة النعتى ِبما أَفْتمهنع اللَّه : ،اِئهلٌ تجر كولُ اللَِّه ِإنسى رهن

حدثَنا محمد بن كَِثٍري الْحراِني، حدثَنا .  يوم خيبر عنها، وعن أَكِْل لُحوِم الْحمِر اِإلنِسيِة�
بِني ععي ِريمِن الْعاِشٍد، عر نب سونا يثَندح ،ِليفَيفٍْص النح نب ِعيدِن سِن اباللَِّه، ع دي

  . رواه ابن نميٍر، عن عبيِد اللَِّه أَيضا . ِشهاٍب رِحمه اللَّه ِبِمثِْلِه
  

 حدثَنا أَبو بكٍْر محمد بن عبِد الرحمِن الْجعِفي، حدثَنا أَبو أُسامةَ، عن عبيِد اللَِّه 3306
مِن عا، قَالَ بِليا، أَنَّ عأَِبيِهم نِن ابين حممد، عسالْحِد اللَِّه، وبع نع ،ِريهِن الزع ،ِريمالْع ر

 نهى عِن الْمتعِة، وعن لُحوِم �أَما عِلمت أَنَّ رسولَ اللَِّه : البِن عباٍس رِضي اللَّه عنهما
  . يِة؟الْحمِر اَألهِل
حدثَنا عبد اللَِّه بن جعفٍَر، حدثَنا عبيد :  حدثَنا ِهاللُ بِن الْعالِء، وأَبو أُميةَ، قَاال3307

ع ،ِليِن عِد بمحِن مِد اللَِّه ببع نع ،ِريهِن الزاِشٍد، عِن رب اقحِإس نٍرو، عمع ناللَِّه ب ن
لَو أَنَّ الْحسن هو : فَقُلْت ِللزهِري.  عن ِنكَاِح الْمتعِة�أَِبيِه، عن عِلي، نهى رسولُ اللَِّه 

كأَش ثَِني ِبِه لَمدح .  
3308ا عثَندح ،ِميرضِن الْحمحِد الربع نب دمحاِهِر ممو الْجا أَبثَنداٍش،  حيع نب ِلي

وحدثَنا يونس بن حِبيٍب، حدثَنا أَبو داود، حدثَنا عبد )  ح(حدثَنا عبد الْعِزيِز بن أَِبي سلَمةَ
 اللَِّه ابين حممد بن الْعِزيِز بن أَِبي سلَمةَ، وسفْيانُ بن عيينةَ، عِن الزهِري، عِن الْحسِن، وعبِد

 عن متعِة النساِء عام خيبر، وعن �لَقَد نهى رسولُ اللَِّه : علي، عن أَِبيِهما، عن عِلي، قَالَ
  . أَكِْل لُحوِم الْحمِر اِإلنِسيِة

أَخبرِني عمر بن محمِد : ، قَالَأنبا ابن وهٍب:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال3309َ
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أَخبرِني ساِلم بن عبِد اللَِّه، أَنَّ رجال سأَلَ عبد اللَِّه : بِن زيٍد الْعمِري، عِن ابِن ِشهاٍب، قَالَ
واللَِّه لَقَد عِلم أَنَّ رسولَ : فَقَالَ. ِإنَّ فُالنا يقُولُ ِفيها: فَقَالَ. حرام: بن عمر عِن الْمتعِة، قَالَ

  .  حرمها يوم خيبر، وما كُنا مساِفِحني �اللَِّه 
 حدثَنا عِلي بن حرٍب، حدثَنا محمد بن فُضيٍل، حدثَنا منصور بن ِديناٍر، عِن 3310

. ِهي حرام: جاَء رجلٌ ِإلَى ابِن عمر، فَسأَلَه عن متعِة النساِء، فَقَالَ: ، قَالَالزهِري، عن ساِلٍم
 نهى عن �لَقَد عِلم أَنَّ رسولَ اللَِّه : فَقَالَ. ِإنها حاللٌ: فَِإنَّ فُالنا يزعم، قَالَ: فَقَالَ الرجلُ

 مواِء يسِة النعتقَالَمو ربيخ :اِفِحنيسا ما كُنمو ،امرح ِهي .  
3311 ناِلٍم، عس نع ،ِريهِن الزةَ، عنييع نانُ بفْيا سثَندٍرو، حمع نب بيعا شثَندح 

سِمعت أَهلَ الِْعلِْم : قَالَ أَبو عوانةَ. فَّاحال نعلَمها ِإال الس: أَِبيِه، أَنه سِئلَ عن متعِة النساِء، قَالَ
 عن أَكَِل لُحوِم الْحمِر �نهى النِبي : معنى حِديِث عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب، أَنه قَالَ: يقُولُونَ

  . تِحاَألهِليِة يوم خيبر، ونهى عن متعِة النساِء أَيام الْفَ
   

 ِبيِن أَنَّ النيبِر الْمبِذكِْر الْخ ابنكاح املرأة بتحرمي اهللا، وأن النيب صلى اهللا �ب مرح 
عليه وسلم أباح هلم أن يؤجلوا أجالً مسمى يف االستمتاع، وأنه ملا حرمها اهم أن يأخذوا 

  .منهن ما أعطوهن وإن مل ينقض أجلهن
 بكٍْر الصغاِني، حدثَنا أَبو نعيٍم، حدثَنا عبد الْعِزيِز بن عمر بِن عبِد  حدثَنا أَبو3312

 حجةَ �الْعِزيِز، عِن الرِبيِع بِن سبرةَ الْجهِني، أَنَّ أَباه، أَخبره أَنهم خرجوا مع رسوِل اللَِّه 
ى نتاِع، حدوِل اللَِّه الْوسِإلَى ر قَام هأَنفَانَ، وسلُوا عز�قَالُ لَهِلٍج يدِني مب لٌ ِمنجاقَةُ :  ررس

يا رسولَ اللَِّه، اقِْض لَنا قَضاَء قَوٍم، وذَكَر : بن ماِلِك بِن جعشٍم، أَو ماِلك بنسراقَةَ، فَقَالَ
استمِتعوا ِمن هِذِه النساِء، واالسِتمتاع ِعندنا التزِويج، : �ولُ اللَِّه فَقَالَ رس. الْحِديثَ

 ِبيِللن ا ذَِلكنال، فَذَكَرأَج نهنيبا، وننيب نِربضِن ِإال أَنْ يياِء، فَأَبسلَى النع ا ذَِلكنضرفَع� ،
جت أَنا وابن عم ِلي مِعي برد، ومعه برد أَجود ِمن برِدي، وأَنا أَشب ِمنه، افْعلُوا، فَخر: فَقَالَ

ا ِإلَى أَنْ قَالَتهأْنش ارصاِبي، وبا شهبجأَعو ،هدرا بهبجأَةً، فَأَعرا امنيٍد: فَأَتركَب دركَاِن . بو
 قَاِئم � وبينها عشرا، فَِبت ِعندها لَيلَةً، ثُم أَصبحت، فَخرجت فَِإذَا رسولُ اللَِّه اَألجلُ بيِني

أَيها الناس ِإني كُنت أَِذنت لَكُم ِفي االسِتمتاِع ِمن هِذِه : بين الركِْن والْباِب وهو يقُولُ
نَّ اللَّه قَد حرم ذَِلك ِإلَى يوِم الِْقيامِة، فَمن كَانَ ِعنده ِمنهن شيٌء، فَلْيخلِّ النساِء، أَال وِإ
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  . سِبيلَها، وال تأْخذُوا ِمما آتيتموهن شيئًا
حدثَنا عبد : ، قَاال حدثَنا محمد بن ِإسحاق الصغاِني، ويحيى بن أَِبي طَاِلٍب3313

أنبا عبد الْمِلِك بن جريٍج، عن عبِد الْعِزيِز بِن عمر، أَنَّ الرِبيع بن : الْوهاِب بن عطَاٍء، قَالَ
استمِتعوا : فَانَ قَالَ، حتى ِإذَا كُنا ِبعس�خرجنا مع رسوِل اللَِّه : سبرةَ حدثَه، عن أَِبيِه، قَالَ

فَِجئْت أَنا وابن عمي ِإلَى امرأٍَة ِببرديِن، فَنظَرت فَِإذَا برد ابِن عمي خير : قَالَ. ِبهِذِه النساِء
هِمن با أَشِإذَا أَنِدي، ورب ِمن .ٍد: قَالَتركَب درا،: قَالَ. بهتجوزفَت لَى ذَِلكا عهِمن تعتمتفَاس 

 ِبيالن ِة، قَامِويرالت موى ِإذَا كَانَ يتا، حامِد أَيركِْن فَقَالَ�الْبالرِر وجِن الْحيب  : تي كُنأَال ِإن
الِْقيامِة، فَمن كَانَ استمتع ِمن امرأٍَة، فَال أَمرتكُم ِبهِذِه الْمتعِة، وِإنَّ اللَّه قَد حرمها ِإلَى يوِم 

قَالَ ابن جريٍج . يرِجع ِإلَيها، وِإنْ كَانَ بِقي ِمن أَجِلِه شيٌء، فَال يأْخذْ ِمنها ِمما أَعطَاها شيئًا
حدثَنا . يةَ عشر حِديثًا أَرِوي ِفيها ال بأْس ِبهااشهدوا أَني قَد رجعت عنها بعد ثَماِن: يومِئٍذ

قَرأْت علَى أَِبي، : سِعيد بن عبِد الرحمِن بِن عبِد اللَِّه بِن دادويِه الصنعاِني أَبو ِإبراِهيم، قَالَ
ع نٍج، عيرِن جِن ابٍر، عمعم ناٍح، عبر نقَالَ عو ،هوحِزيِز، نِد الْعبِن عب رمِن عِزيِز بِد الْعب

لَم نكْتبه ِلمعمٍر، عِن ابِن . من ِعنده ِمن هِذِه النسوِة علَى ِجهِة النكَاِح، فَلْيفَاِرقْهن: ِفيِه
هنٍج عيرج .ِد الربع نع ،ِريبا الدثَندِد حبِن عب رمِن عِزيِز بِد الْعبع نٍر، عمعم ناِق، عز

وحدثَنا ابن الْجنيِد، حدثَنا يِزيد بن هارونَ، عن سفْيانَ بِن سِعيٍد، عن عبِد الْعِزيِز )  ح(الْعِزيِز
ا يونس بن عبِد اَألعلَى، حدثَنا أَنس بن ِعياٍض، عن عبِد وأَخبرن)  ح(بِن عمر بِن عبِد الْعِزيِز

  . الْعِزيِز بِن عمر بِن عبِد الْعِزيِز، ِبِإسناِدِهم ِبحِديِثِهم ِفيِه
3314ِد الْعبع نةَ، عنييع نانُ بفْيا سثَندٍرو، حمع نب بيعا شثَندِن  حب رمِن عِزيِز ب

قَِدمنا مكَّةَ، فَأَبصرتِني امرأَةٌ أَنا وابن عمي، : عبِد الْعِزيِز، عِن الرِبيِع بِن سبرةَ، عن أَِبيِه، قَالَ
و ِإلَي تظَرفَن ،كَاحا النهلَيع تضرِدي، فَعرب ثَلُ ِمنأَم درِه بلَيعو وهو ،هِمن با أَشأَنِه، وِإلَي

برد كَبرٍد، فَتزوجتها، فَدخلْت الْمسِجد، وِإذَا : فَقَالَت. أَسن ِمني وبرده أَمثَلُ ِمن برِدي
لَلْنا هِذِه الْمتعةَ، فَمن كَانَ ِإنا كُنا أَح:  قَاِئم بين الركِْن وزمزم، وهو يقُولُ�رسولُ اللَِّه 

 قَد ئًا، فَِإنَّ اللَّهيش نوهمتيا آتذُوا ِممأْخال تو ،نِبيلَهلِّ سخٌء، فَلْيياِن شوسِذِه النه ِمن هدِعن
  . حرمها ِإلَى يوِم الِْقيامِة

 حدثَنا حسين بن عياٍش، حدثَنا معِقلُ بن عبيِد اللَِّه،  حدثَنا ِهاللُ بِن الْعالِء،3315
حدثَِني ِإبراِهيم بن أَِبي عبلَةَ، عن عبِد الْعِزيِز بِن عمر، عِن الرِبيِع بِن سبرةَ، عن أَِبيِه : قَالَ
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 أَمِشي أَنا وصاِحب ِلي، وعِلي سحق، وعلى صاحيب قَِدمت حاجا، فَخرجت: سبرةَ، قَالَ
فقلنا هلا هل . برد أجود من بردي، وأنا أشب منه، فلقينا امرأة، فأعجبين حسنها أو مجاهلا

اِلي: لك أن تزوجي أحدنا بأحد هذين الربدين؟ قَالَتا أُباللَِّه مقَالَ. و :ا؟ قَالَتنفَأَي : درب
ٍد، وركَبِإلَي بجأَع تاللَِّه . أَن ِبين ِإلَى �فَقَام هرظَه دنِد، فَأَسالغ ِمن ِة، أَوِشيِفي ِتلِْك الْع 

أَال ِإنها حرام ِمن يوِمكُم هذَا ِإلَى يوِم : الْكَعبِة، ثُم ذَكَر ِمن شأِْن الْمتعِة ما ذَكَر، ثُم قَالَ
  . يامِة ومن كَانَ أَعطَى شيئًا، فَال يأْخذْهالِْق

:  حدثَنا محمد بن الْحسِن بِن قُتيبةَ الرمِلي، حدثَنا حسين بن أَِبي السِري، قَال3316َ
بِن أَِبي عِن ابِقلٌ، ععا مثَندح ،نيأَع نب نسا الْحثَندِزيِز، قَالَحِد الْعبِن عب رمع نلَةَ، ع :

 ِبيأَِبيِه، أَنّ الن نةَ، عربس نب ِبيعثَِني الردقَالَ�حِة، وعتِن الْمى عهن  : ِمن امرا حهأَال ِإن
حدثَنا الْمعمِري، حدثَنا سلَمةُ . يأْخذْهيوِمكُم هذَا ِإلَى يوِم الِْقيامِة، ومن كَانَ أَعطَى شيئًا فَال 

بن شِبيٍب، حدثَنا الْحسن بن محمِد بِن أَعين، عن معِقِل بِن عبيِد اللَِّه، عِن ابِن أَِبي عبلَةَ، 
 نهى عِن الْمتعِة � سبرةَ، عن أَِبيِه، أَنّ النِبي حدثَِني الرِبيع بن: عن عمر بِن عبِد الْعِزيِز، قَالَ

ِمثْلَه ةَ، قَالَ. فَذَكَروو فَرثَِني أَبدح : نلَةَ، عبِن أَِبي عب اِهيمرِإب نِقلٌ، ععا مثَندثَِني أَِبي، حدح
ةَ، عربِن سِن ابِزيِز، عِد الْعبِن عب رمع ِبيِن النأَِبيِه، ع ن�هِمن مأَتِبِمثِْلِه و ، .  

   
  .باب الدِليِل علَى أَنَّ ِنكَاح الْمتعِة قَبلَ تحِرِميها رخصةٌ ِفي الْغزِو للمضطر

، حدثَنا ِإسماِعيلُ بن  حدثَنا محمد بن الْجنيِد الدقَّاق، حدثَنا الْوِليد بن الْقَاِسِم3317
، �كُنا نغزو مع النِبي : أَِبي خاِلٍد، عن قَيِس بِن أَِبي حاِزٍم، عن عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد، قَالَ

ا لَهاٌء، فَقُلْنا ِنسلَن سلَيو :ذَِلك نا عانهولَ اللَِّه؟، فَنسا رِصي يختسا أَنْ أَال نلَن صخر ثُم ،
ال تحرموا طَيباِت ما أَحلَّ اللَّه لَكُم وال تعتدوا {: ننِكح ِإلَى أَجٍل ِبالثَّوِب، ثُم قَرأَ هِذِه اآليةَ

ِدينتعالْم ِحبال ي 87سورة املائدة آية [}ِإنَّ اللَّه .[  
3318بو الْعا أَبثَندِن أَِبي  حاِعيلَ ابمِإس نانُ، عفْيا سثَندح ،اِبييا الِْفرثَندح ،يزاِس الْغ

 ولَيس �كُنا نغزو مع رسوِل اللَِّه : خاِلٍد، عن قَيِس بِن أَِبي حاِزٍم، عِن ابِن مسعوٍد، قَالَ
 أَنْ ننِكح الْمرأَةَ �، فَنهانا عن ذَِلك، و رخص لَنا رسولُ اللَِّه أَال نختِصي: معنا ِنساٌء، فَقُلْنا

  . }وال تعتدوا ِإنَّ اللَّه ال يِحب الْمعتِدين{: ِبالثَّوِب ِإلَى أَجٍل، ثُم قَرأَ عبد اللَِّه
 بن منصوٍر، حدثَنا أَبو معاِويةَ، حدثَنا أنبا الْمعلَّى:  حدثَنا الصغاِني، قَال3319َ
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يا رسولَ :  ِفي سفٍَر، فَشقَّت علَينا الْعزوبةُ، فَقُلْنا�كُنا مع النِبي : ِإسماِعيلُ، ِبِإسناِدِه، قَالَ
نْ يتزوج الرجلُ ِمنا الْمرأَةَ ِبالثَّوِب ِإلَى أَجٍل، فَرخص ِفي أَ: اللَِّه، لَو أَِذنت لَنا، فَاختصينا، قَالَ

ذَِلك كرت ا، ثُملْنفَفَع .  
فَسِمعت :  حدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عِن ابِن جريٍج، قَالَ أَبو الزبيِر3320
 وأَِبي � ِبالْقَبضِة ِمن التمِر، والدِقيِق اَأليام علَى عهِد رسوِل اللَِّه كُنا نستمِتع: جاِبرا، يقُولُ

حدثَنا أَبو داود السجِزي، حدثَنا . بكٍْر، حتى نهى عمر الناس ِفي شأِْن عمِرو بِن حريٍث
 دبا عثَنداِلٍح، حص نب دماِق، قَالَأَحزٍج، قَالَ: الريرج ناِدِه : أنبا ابنِر، ِبِإسيبو الزِني أَبربأَخو

ِمثْلَه .  
3321 ناِصٍم، عع نةُ، عبعا شثَندِريٍر، حج نب بيها وثَندى، حيحي نب دمحا مثَندح 

ِن عاِبِر بج نةَ، عرضِد اللَِّه، قَالَأَِبي نوِل اللَِّه : بسِد رهلَى عا عنعتمةَ �تعتِني معِن ييتعتم 
دعب لْهفْعن فَلَم ،رما عانهاِء، فَنسةَ النعتمو جالْح . ،اقحِإس نب دما أَحثَندح ،اِنيغا الصثَندح

ب ادما حثَنداِصٍم ِبِمثِْلِهحع نةَ، علَمس ى، قَالَ)  ح(نثَنو الْما أَبثَندحو : نثَِني أَِبي، عدح
شعبةَ ِبِإسناِدِه تمتعنا مع النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم الْمتعتيِن جِميعا، فَلَما قَام عمر نهانا 

  .  فَلَم نعدعنهما،
 حدثَنا عباس بن محمٍد الدوِري، حدثَنا أُميةُ ِبن ِبسطَاٍم، حدثَنا يِزيد بن زريٍع، 3322

ِن اَألكْوةَ بلَمس نٍد، عمحِن مِن بسِن الْحاٍر، عِن ِدينِرو بمع نِن الْقَاِسِم، عِح بور نِع، ع
  .  أَتانا، فَأَِذنَ لَنا ِفي الْمتعِة�وجاِبِر بِن عبِد اللَِّه، أن رسولَ اللَِّه 

أُنبأْ شعبةُ، :  حدثَنا محمد بن عبِد الْمِلِك الدِقيِقي، حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَال3323َ
الْحسِن بِن محمٍد، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، وسلَمةَ بِن اَألكْوِع، عن عمِرو بِن ِديناٍر، عِن 

فَقَد : ِإنَّ اللَّه قَد أَِذنَ لَكُم ِفي الْمتعِة، أَو قَالَ: ، فَقَالَ�خرج علَينا مناِدي رسوِل اللَِّه : قَاال
تمِة، فَتعتِفي الْم واأُِذنَ لَكُمع .أَِذنَ لَكُم قَد ا ِإنَّ اللَّهضةَ أَيبعش نع ،ردغُن اهور .  

حدثَِني عمرو بن : أنبا ابن جريٍج، قَالَ:  حدثَنا ِإسحاق، حدثَنا عبد الرزاِق، قَال3324َ
 نع ،ِليِن عِد بمحِن مِن بسح ناٍر، عِدين لٌ ِمنجِع رِن اَألكْوةَ بلَمسِد اللَِّه، وبِن عاِبِر بج

 ِبياِب النحأَص ِمن لَموِل اللَِّه : ، قَاال�أَسسولُ رسا راَءناٍة، فَجا ِفي غَزِإنَّ : ، فَقَالَ�كُن
  . استمِتعوا:  يقُولُ�رسولَ اللَِّه 
3325 ،اقحا ِإسثَندطَاٍء، قَالَ حع نٍج، عيرِن جِن اباِق، عزِد الربع نع : ،اِبرج قَِدم
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نعم، استمتعنا علَى : فَقَالَ. فَِجئْناه ِفي منِزِلِه، فَسأَلَه الْقَوم عن أَشياَء، ثُم ذَكَروا لَه الْمتعةَ
ٍر وعمر، حتى كَانَ آِخر ِخالفَِة عمر استمتع عمرو بن حريٍث،  وأَِبي بكْ�عهِد رسوِل اللَِّه 

دعن فَلَم رما عانهِديثَ فَنالْح ذَكَرو .  
   

  باب بياِن ِإبطَاِل ِنكَاِح الرجِل الْمرأَةَ 
  وِعنده عمتها وخالَتها 

3326ب ارما عثَندقَاال ح ،اِنيربالْكُزاٍء، وجر ن : سونا يثَندح ،رمع نانُ بثْما عثَندح
 �نهى رسولُ اللَِّه : بن يِزيد، عِن ابِن ِشهاٍب، عن قَِبيصةَ بِن ذُؤيٍب، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

ِتهمعأَِة ورالْم نيب عمجاأَنْ يالَِتهخأَِة ورالْم نيبى، قَالَ. ا، ويحي نب دمحا مثَندثَِني : حدح
أَخبرِني قَِبيصةُ بن : نعيم بن حماٍد، حدثَنا ابن الْمبارِك، حدثَنا يونس، عِن الزهِري، قَالَ

فَنرى : قَالَ الزهِري.  فَذَكَر ِمثْلَه�نهى رسولُ اللَِّه : رةَ، يقُولُسِمعت أَبا هري: ذُؤيٍب، قَالَ
  . خالَةَ أَِبيها، وعمةَ أَِبيها، وخالَةَ أُمها، وعمةَ أُمها ِبِتلْك الْمنِزلَِة 

أنبا يحيى بن أَيوب، : ِبي مريم، قَالَ حدثَنا محمد بن يحيى، حدثَنا سِعيد بن أ3327َ
وغَيره، عن عِقيٍل، عِن ابِن ِشهاٍب، عن قَِبيصةَ بِن ذُؤيٍب، وعروةَ بِن الزبيِر، وعبيِد اللَِّه بِن 

ح الْمرأَةُ علَى عمِتها أَو علَى  نهى أَنْ تنكَ�عبِد اللَِّه، عن أَِبي هريرةَ، عن رسوِل اللَِّه 
  . خالَِتها
   

  باب بياِن ِإبطَاِل ِنكَاِح الرجِل الْمرأَةَ 
  وِعنده ابنةُ أَِخيها وبنت أختها 

ِديِنيالْم اِريصِزيِز اَألنِد الْعبع نِن بمحالر دبا عثَندح ،ِبينى الْقَعوةَ راملَِد أَِبي أُمو ِمن 
سِمعت : بِن سهِل بِن حنيٍف، عِن ابِن ِشهاٍب، عن قَِبيصةَ بِن ذُؤيٍب، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

رواه ابن . ال تنكَح الْعمةُ علَى ابنِة اَألِخ، وال ابنةُ اُألخِت علَى الْخالَِة: ، يقُولُ�رسولَ اللَِّه 
حدثَنا محمد بن حيويِه، حدثَنا ابن أَِبي . حدثَِني اِإلماِمي، عِن ابِن ِشهاٍب: أَِبي مريم، فَقَالَ

ِن عِن بمحِد الربع نِن أَِبي طَاِلٍب، عب ِليِن عِد بمحم نب فَرعا جثَندٍس، حيأُو وِزيِز هِد الْعب
 اِدِه ِمثْلَهناٍب، ِبِإسِن ِشهِن ابع ،اِمياِإلم  
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  : باب حظِْر الْجمِع بين أَربِع ِنسوٍة
  بين الْمرأَِة وعمِتها وبني املرأة وخالتها، 

  .والدليل على إباحة اجلمع بني سائرهن من األقارب
3329و عا أَبثَندا  حثَندةُ، حبيا قُتثَندح ،صِبِحم ،اِئيسٍب النيعش نب دمِن أَحمحِد الرب

اللَّيثُ بن سعٍد، عن يِزيد بِن أَِبي حِبيٍب، عن ِعراِك بِن ماِلٍك، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
  . بين الْمرأَِة، وعمِتها، والْمرأَِة وخالَِتها:  يجمع بينهن نهى عن أَربِع ِنسوٍة�

أنبا عِلي بن : وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح( حدثَنا الصغاِني، حدثَنا أَبو النضِر3330
سِمعت أَبا سلَمةَ يحدثُ، عن أَِبي هريرةَ، : يناٍر، قَالَأنبا شعبةُ، عن عمِرو بِن ِد: الْجعِد، قَاال
 ِبيِن النا: ، قَالَ�عالَِتهخأَِة ورالْم نيبا، وِتهمعأَِة ورالْم نيب عمجال ي . نةُ، عاببش اهور

ٍرو ِمثْلَهمع نقَاَء، عرو .  
3331ا يثَندح هرباِلكًا أَخٍب، أَنَّ مهو نا ابثَندلَى، حِد اَألعبع نب سا )  ح(ونثَندحو

أنبا مطَرف، والْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن أَِبي الزناِد، عِن اَألعرِج، عن : محمد بن حيويِه، قَالَ
  . ال يجمع بين الْمرأَِة وعمِتها، وال بين الْمرأَِة وخالَِتها: ، قَالَ�اللَِّه أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ 

 حدثَنا أَحمد بن محمِد بِن عثْمانَ الثَّقَِفي، حدثَنا الْوِليد بن مسِلٍم، حدثَنا أَبو 3332
: ، قَالَ�حدثَِني أَبو سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ، عِن النِبي : ي كَِثٍري، قَالَعمٍرو، عن يحيى بِن أَِب

  . ال تجمعوا بين الْمرأَِة وعمِتها، وال بين الْمرأَِة وخالَِتها
حدثَنا هارونُ بن : ، قَالُوا حدثَنا عباس الدوِري، والدِقيِقي، ويِزيد بن ِسناٍن3333

 نهى �أَنَّ النِبي : أنبا عِلي بن الْمبارِك، حدثَنا يحيى بن أَِبي كَِثٍري، ِبِإسناِدِه: ِإسماِعيلَ، قَالَ
  . أَنْ تنكَح الْمرأَةُ علَى عمِتها، وتنكَح الْمرأَةُ علَى خالَِتها

 حدثَنا أَبو أُميةَ، حدثَنا مسِلم، حدثَنا أَبانُ، حدثَنا يحيى، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، حدثَنا 3334
: أَخبرِني يحيى، قَالَ: السلَِمي، حدثَنا عبد اللَِّه بن رجاٍء، حدثَنا حرب بن شداٍد، قَالَ

بقُولُأَخةَ، يريرا هأَب ِمعس هِن، أَنمحِد الربع نةَ بلَمو سِني أَبولُ اللَِّه : رسقَالَ ر� : كَحنال ت
  . الْمرأَةُ وخالَتها، وال الْمرأَةُ وعمتها كَذَا قَالَ

3335ناِصٍم، عو عا أَبثَندةَ، حو ِقالبا أَبثَندِن  حِعيِد بس نةَ، عادقَت ناٍم، عمه 
 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نةَ، علَمأَِبي س نِن أَِبي كَِثٍري، عى بيحيةَ، وريرأَِبي ه نِب، عيسالْم� 

وحدثَنا الصغاِني، عن أَِبي ِقالبةَ، . أَنه نهى أَنْ تنكَح الْمرأَةُ علَى عمِتها، أَو علَى خالَِتها
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  . ِبِمثِْلِه
 حدثَنا الصغاِني، حدثَنا عبد اللَِّه بن بكٍْر، حدثَنا ِهشام بن حسانَ، وحدثَنا 3336

محم نانَ، عسِن حاِم بِهش ناِق، عزِد الربع نع ،ِريبالد ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه نٍد، ع� 
  . نهى أَنْ تنكَح الْمرأَةُ علَى عمِتها، وعلَى خالَِتها

بيانُ حظِْر سؤاِل الْمرأَِة خاِطبها طَالق امرأَِتِه ِلتحتِوي علَى ما ِعنده دوا، ووجوب 
  ته عندهرضا تزوجيه ا، وبإمساك امرأ

)  ح(حدثَنا عبد اللَِّه بن بكٍْر السهِمي:  حدثَنا الصغاِني، والصاِئغُ ِبمكَّةَ، قَاال3337
حدثَنا ِهشام بن حسانَ، عن محمِد بِن : وحدثَنا أَبو بكٍْر الِْحميِري، حدثَنا مكِّي، قَاال

ةَ، قَالَِسِريينريرأَِبي ه نع ، : ِبيقَالَ الن� : ومسال يِة أَِخيِه، ولَى ِخطْبلُ عجالر طُبخال ي
علَى سوِم أَِخيِه، وال تنكَح الْمرأَةُ علَى عمِتها، وال خالَِتها، وال تسأَلُ طَالق أُخِتها ِلتكِْفئَ ما 

  . ، ولْتنِكح فَِإنما لَها ما كَتب اللَّه لَهاِفي صحفَتها
3338 ناٍب، عِن ِشهأَِخي اب نا ابثَندح ،اِهيمرِإب نب قُوبعا يثَندِد، حينالْج نا ابثَندح 
حدثَنا الْحميِدي، حدثَنا سفْيانُ، وحدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ الترِمِذي، )  ح(حدثَِني: عمِه، قَالَ

ال تناجشوا، : �قَالَ رسولُ اللَِّه : حدثَنا الزهِري، عِن ابِن الْمسيِب، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
 يِبع حاِضر ِلباٍد، وال تسأَِل وال يِبِع الرجلُ علَى بيِع أَِخيِه، وال يخطُب علَى ِخطْبِة أَِخيِه، وال

  . الْمرأَةُ طَالق أُخِتها ِلتكِْفئَ ما ِفي ِإناِئها 
حدثَنا عبد :  حثنا محمد بن يحيى، ومحمد بن ِإسحاق بِن الصباِح، قَاال3339

نع ،ِريهِن الزع ،رمعاِق، أنبا مزولَ اللَِّه الرسةَ، أَنّ رريرأَِبي ه نِب، عيسِن الْمِعيِد بس � ،
ال يِبع حاِضر ِلباٍد، وال تناجشوا وال يِبِع الرجلُ علَى بيِع أَِخيِه، وال يخطُب علَى : قَالَ

  . ما ِفي ِإناِئهاِخطْبِتِه، وال تسأَِل الْمرأَةُ طَالق أُخِتها ِلتكِْفئَ 
حدثَنا زكَِريا بن :  حدثَنا أَبو بكٍْر الصاغَاِني، وأَبو بكٍْر محمد بن شاذَانَ، قَاال3340

: ، قَالَعِدي، حدثَنا عِلي بن مسِهٍر، عن داود بِن أَِبي ِهند، عِن ابِن ِسِريين، عن أَِبي هريرةَ
 أَنْ تنكَح الْمرأَةُ علَى عمِتها، أَو علَى خالَِتها، زاد أَحدهما، وأَنْ تسأَلَ �نهى رسولُ اللَِّه 

زاذَ، حدثَنا حدثَنا عثْمانُ بن خر. الْمرأَةُ طَالق أُخِتها ِلتكِْفئَ ما ِفي صحفَتها، فَِإنَّ اللَّه راِزقُها
 ،ِن ِسِريينِد بمحم نع ،دِن أَِبي ِهنب داود نِهٍر، عسم نب ِليا عثَنداِرِث، حالْح نب ابجِمن

 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه ناِمِه�عمِبِمثِْلِه ِبت  .  
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طْبِة الْمسِلِم حتى يترك أو يأذن له اخلاطب، باب حظِْر الْمسِلِم أَنْ يخطُب علَى ِخ

  وحظر اِخلطْبة للمحِرم
 حدثَنا محمد بن يحيى، حدثَنا عبد الصمِد بن عبِد الْواِرِث بِن سِعيٍد، حدثَنا 3341

محِد الربِن عالِء بِن الْعاِج، عجالْح نةُ ببعولَ اللَِّه شسةَ، أَنّ رريرأَِبي ه نأَِبيِه، ع نِن، ع� ،
حدثَنا محمد بن . ال يخطُِب الرجلُ علَى ِخطْبِة أَِخيِه، وال يستام علَى سوِم أَِخيِه: قَالَ

حدثَنا شعبةُ، عن سهيِل بِن أَِبي صاِلٍح، يحيى، حدثَنا عبد الصمِد بن عبِد الْواِرِث بِن سِعيٍد، 
حدثَنا محمد بن يحيى، حدثَنا عبد .  ِبِمثِْلِه�عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 

اِلٍح، عأَِبي ص نع ،شما اَألعثَندةُ، حبعا شثَندِد، حمولَ اللَِّه الصسةَ، أَنّ رريرأَِبي ه ن� 
امتسال ي مقَد هأَن رقَالَ ِبِمثِْلِه، غَي .  

أَخبرِني ماِلك، عن أَِبي : أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال3342َ
رأَِبي ه نِج، عرِن اَألعاِد، عنوِل اللَِّه الزسر نةَ، عرقَالَ�ي هلَى : ، أَنع كُمدأَح طُبخال ي
عدي أَو ،ِكحنى يتِة أَِخيِه، حِن : قَالَ. ِخطْبانَ، عِن ِحبى بيحِن يِد بمحم نع ،اِلكا منربأَخو

حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، حدثَنا ابن .  ِبذَِلك�ِه اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، عن رسوِل اللَّ
حدثَِني ابن الْمسيِب، عن أَِبي هريرةَ، عن : حدثَِني يونس، عِن ابِن ِشهاٍب، قَالَ: وهٍب، قَالَ
وحدثَِني محمد بن شاذَانَ، حدثَنا )  ح(ا الْقَعنِبيحدثَنا الِْبرِتي، حدثَن.  ِبذَِلك�رسوِل اللَِّه 
  . حدثَنا مِغريةُ بن عبِد الرحمِن، عن أَِبي الزناِد، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه: معلَّى، قَاال
حدثَنا محمد : وأَبو داود، قَالُوا حدثَنا أَبو الْحسِن الْميموِني، وعمار بن رجاٍء، 3343

ال : ، قَالَ�بن عبيٍد، عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه 
  . يخطُب أَحدكُم علَى ِخطْبِة أَِخيِه، وال يِبع علَى بيِع أَِخيِه ِإال ِبِإذِْنِه

حدثَِني ناِفع، عِن ابِن :  حدثَنا الصغاِني، حدثَنا أَبو النضِر، حدثَنا اللَّيثُ، قَال3344َ
 ِبيِن النع ،رمٍض: ، قَالَ�ععِة بلَى ِخطْبع طُبخال يٍض، وعِع بيلَى بع كُمضعب ِبيعال ي .  

  
صغاِني، حدثَنا أَبو النعماِن، حدثَنا حماد بن زيٍد، عن أَيوب، عن ناِفٍع،  حدثَنا ال3345

 ِبيِن النع ،رمِن عِن ابِتِه ِإال : ، قَالَ�علَى ِخطْبع طُبخال يِع أَِخيِه، ويلَى بلُ عجِبيِع الرال ي
  . حتى يأْذَنَ لَه: ِبِإذِْنِه وربما قَالَ
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حدثَِني ناِفع، عِن ابِن :  حدثَنا عمار بن رجاٍء، حدثَنا روح، أنبا ابن جريٍج، قَال3346َ
  أَنْ يِبيع بعضكُم علَى بيِع بعٍض، وال يخطُب الرجلُ علَى�نهى رسولُ اللَِّه : عمر، قَالَ

اِطبالْخ أْذَنَ لَهأَو ي ،لَهقَب اِطبالْخ كرتى يتِة أَِخيِه، حةَ، . ِخطْبِرييوج نب رخص اهوكَذَا رو
أْذَنَ لَهي أَو اِطبالْخ كرتى يتاِفٍع حن نع .  

ثَِني اللَّيثُ، عن يِزيد بِن أَِبي حد:  حدثَنا الصغاِني، حدثَنا أَبو صاِلٍح، قَال3347َ
، �ِإنَّ رسولَ اللَِّه : حِبيٍب، عن عبِد الرحمِن بِن ِشماسةَ،أَنه سِمع عقْبةَ بن عاِمٍر، يقُولُ

يِه حتى يذَر، وال يخطُب الْمؤِمن أَخ الْمؤِمِن، وال يِحلُّ ِلمؤِمٍن أَنْ يبتاع علَى بيِع أَِخ: قَالَ
ذَرى يتِة أَِخيِه، حلَى ِخطْبةَ. عانوو عِن : قَالَ أَبٍب، عهو ناب اهور لَِكنو ،اِلٍح ِفيِه ِلنيو صأَب

  . اللَّيِث
اف، حدثَنا سِعيد بن أَِبي  حدثَنا أَبو عِلي الزعفَراِني، حدثَنا عبد الْوهاِب الْخف3348َّ

 نانَ، عثْمِن عانَ بأَب نٍب، عهِن وِه بيبن ناِفٍع، عن نِكيٍم، عِن حلَى بعيطٍَر، وم نةَ، عوبرع
  . ال يخطُب ال ينِكح الْمحِرم، وال ينِكح و: ، قَالَ�عثْمانَ بِن عفَّانَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 

 حدثَنا ابن مِهلٍّ الصنعاِني، حدثَنا عبد الرزاِق، عن معمٍر، عن أَيوب، عن نبيِه 3349
 ِبيِن النانَ، عثْمع نانَ، عأَب نٍب، عهِن ولَى : ، قَالَ�بع طُبخال يو ،ِرمحِج الْموزتال ي

  . يِرِهغَ
 حدثَنا أَبو عِلي الزعفَراِني، حدثَنا يِزيد بن هارونَ، حدثَنا سِعيد بن أَِبي عروبةَ، 3350

ِكحنال يو ،ِرمحِكِح الْمناِدِه ال ينِبِإس ،وبأَي نع .  
   

احلَى اِإلبالَِّة عاِر الدبِذكِْر اَألخ ابةَ يف وقت دون بطُوبخأَةَ الْمرالْم طُبخِل أَنْ يجِة ِللر
  .وقت، وأن يخِبر املستشار عيوب اخلاطب

3351هرباِلكًا أَخٍب، أَنَّ مهو نا ابثَندح ،سونا ينربح( أَخ  ( نب ِبيعا الرثَندحو
،اِفِعيا الشثَندانَ، حملَيساِلكح( أنبا م  ( ،ِبينالْقَعو ،فطَرِه، أنبا ميويح نب دمحا مثَندحو

وحدثَنا أَبو داود السِجستاِني، حدثَنا الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن عبِد اللَِّه بِن )  ح(عن ماِلٍك
ِن سِد بولَى اَألسوم ِزيدا يٍس، أَنَّ أَبِت قَيةَ ِبنفَاِطم نِن، عمحِد الربِن عةَ بلَمأَِبي س نانَ، عفْي

واللَِّه : عمِرو بن حفٍْص، طَلَّقَها الْبتةَ وهو غَاِئب، فَأَرسلَ ِإلَيها وِكيلَه ِبشِعٍري، فَتسخطَته، فَقَالَ
ا ِمننلَيا لَِك عولَ اللَِّه مسر اَءتٍء، فَجيش �لَه ذَِلك تِه : فَقَالَ. ، فَذَكَرلَيلَِك ع سلَي
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ِتلْك امرأَةٌ يغشاها أَصحاِبي، اعتدي ِعند ابِن : قَالَ. نفَقَةٌ، وأَمرها أَنْ تعتد ِفي بيِت أُم شِريٍك
جر هوٍم، فَِإنكْتم أُملَلِْت فَآِذِنيِني، قَالَتِإذَا حِك، وابِثي ِعنيضى تملٌ أَع : تذَكَر لَلْتا حفَلَم

أَما أَبو جهٍم : �ذَِلك لَه أَنَّ معاِويةَ بن أَِبي سفْيانَ، وأَبا جهٍم خطَباِني، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
. ِه، وأَما معاِويةُ، فَصعلُوك ال مالَ لَه، ولَِكِن انِكِحي أُسامةَ بن زيٍدفَال يضع عصاه عن عاِتِق

قَالَ: قَالَت ثُم ،هتةَ: فَكَِرهامِكِحي أُسِبِه . ان طْتباغْتا وريِفيِه خ لَ اللَّهعفَج ،تكَحفَن .  
3352ِلٍم، وسم نب فوسا يثَندلَى  حوٍرو ممِن أَِبي عِد بمحم ناللَِّه ب دبٍد عيمو حأَب

أَخبرِني عطَاُء بن أَِبي رباٍح، : بِني هاِشٍم، حدثَنا حجاج بن محمٍد، عِن ابِن جريٍج، قَالَ
نَّ فَاِطمةَ ِبنت قَيٍس أُخت الضحاِك بِن قَيٍس حدثَِني عبد الرحمِن بن عاِصِم بِن ثَاِبٍت، أَ: قَالَ

أَخبرته وكَانت ِعند رجٍل ِمن بِني مخزوٍم فَأَخبرته أَنه طَلَّقَها ثَالثًا، فَخرج ِإلَى بعِض 
فَانطَلَقْت ِإلَى بعِض ِنساِء النِبي . استقْلَلْتهاالْمغاِزي، وأَمر وِكيال لَه أَنْ يعِطيها بعض النفَقَِة، فَ

� ِبيلَ النخا�، فَدهدِعن ِهيو  .ا : فَقَالَتٍس طَلَّقَهقَي تةُ ِبنِذِه فَاِطمولَ اللَِّه، هسا ري
تمعزا وهتدفَقَِة، فَرِض النعا ِببهلَ ِإلَيسلَ ِبِهفُالنٌ، فَأَرطَوٌء تيش هأَن  . ِبيفَقَالَ الن� :

قدقَالَ. صي: ودتِريٍك، فَاعش ِقِلي ِإلَى أُمتقَالَ. ان لَِكِن : ثُما، وهادوع كِْثرِريٍك يش ال ِإنَّ أُم
فَانتقَلَت ِإلَى عبِد اللَِّه، فَاعتدت ِعنده حتى انتِقِلي ِإلَى عبِد اللَِّه بِن أُم مكْتوٍم، فَِإنه أَعمى، 

 ِبيِت النانَ، فَأَتفْيأَِبي س نةُ باِويعمٍم، وهو جا أَبهطَبخ ا، ثُمهتِعد تقَضان� هأِْمرتست 
. لْعصا، وأَما معاِويةُ فَرجلٌ أَخلَق ِمن الْماِلأَما أَبو جهٍم فَال يضع قَسقَاسته ا: فَقَالَ. ِفيِهما
حدثَنا أَبو عمر، حدثَنا . واللَّفْظُ َألِبي حميٍد. فَتزوجت أُسامةَ بن زيٍد بعد ذَِلك: قَالَ

لَدخح(م  (الْو دبا عثَندأَِبي طَاِلٍب، ح نى بيحوحثنا ياِدِه ِمثْلَهنٍج، ِبِإسيرِن جِن اباِب، عه .
هوحن ةَ فَذَكَرأَلَ فَاِطمس هةَ أَنلَمأَِبي س نٍط، عيِن قُسب ِزيدي نأَِبي ِذئٍْب، ع ناب اهور .  

3353ِديهم نِن بمحالر دبا عثَنداٍن، حِسن نب ِزيدا يثَندأَِبي  ح نانُ، عفْيا سثَندح ،
ِإذَا : ، قَالَ لَها�ِإنّ النِبي : سِمعت فَاِطمةَ ِبنت قَيٍس، تقُولُ: بكِْر بِن أَِبي الْجهِم، قَالَ
قَالَ رسولُ اللَِّه فَ. فَخطَبِني خطَّاب ِفيِهم معاِويةُ، وأَبو الْجهِم: قَالَت. انقَضت ِعدتِك فَآِذِنيِني

� : لَِكناِء، وسلَى النةٌ عِفيِه ِشد اَء أَوسالن ِربضِم يهو الْجأَباِل، والْم ِفيفةَ خاِويعِإنَّ م
  . علَيِك ِبأُسامةَ بِن زيٍد

   
  باب بياِن تثِْبيِت وجوِب الْخطْبِة ِعند التزِويِج، 
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   أن خيطب به اخلطبة للنكاحوما جيب
حدثَنا سِعيد بن عمٍرو :  حدثَنا عثْمانُ بن خرزاذَ، وعباس الدوِري، قَاال3354
أنبا عبثَر، عِن اَألعمِش، عن أَِبي ِإسحاق، عن أَِبي اَألحوِص، عن عبِد اللَِّه بِن : اَألشعِثي، قَالَ
 خطْبةَ التشهِد ِفي الصالِة، والتشهِد ِفي الْحاجِة، التشهد �علَّمنا رسولُ اللَِّه : مسعوٍد، قَالَ
بركَاته، التِحيات ِللَِّه والصلَوات والطَّيبات السالم علَيك أَيها النِبي ورحمةُ اللَِّه و: ِفي الصالِة

 هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،ِإال اللَّه أَنْ ال ِإلَه دهأَش ،اِلِحنياِد اللَِّه الصلَى ِعبعا ونلَيع المالس
ولُهسرِة. واجِفي الْح دهشالتوذُ : وعنو ،هِفرغتسنو هِعينتسِللَِّه ن دا، ِإنَّ احلَمفُِسنوِر أَنرش ِبِه ِمن

من يهِدِه اللَّه فَال مِضلَّ لَه، ومن يضِللْ فَال هاِدي لَه، وأَشهد أَنْ ال ِإلَه ِإال اللَّه، وأَشهد أَنَّ 
ولُهسرو هدبا عدمحآِن. مالْقُر اٍت ِمنأُ ثَالثَ آيقْري ا ا{: ثُمهأَيي قح قُوا اللَّهوا اتنآم لَِّذين

واتقُوا اللَّه الَِّذي تساَءلُونَ {، و ]102سورة آل آية [}تقَاِتِه وال تموتن ِإال وأَنتم مسِلمونَ
 وقُولُوا قَوال اتقُوا اللَّه{، و ]1سورة النساء آية [}ِبِه واَألرحام ِإنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رِقيبا

كُموبذُن لَكُم ِفرغيو الَكُممأَع لَكُم ِلحصا يِديدِإلَى آِخِر ] 70سورة األحزاب آية [}س
: حدثَنا أَبو الْحسِن الْميموِني، حدثَنا قُتيبةُ بن سِعيٍد، حدثَنا عبثَر بن الْقَاِسِم، قَالَ. السورِة

 اِدِه ِمثْلَهنِبِإس اقحأَِبي ِإس نِش، عمِن اَألعع .  
   

  باب ِذكِْر الْخبِر الدالِّ علَى الْكَراِهيِة ِللرجِل أَنْ يغاِلي ِبصداِق امرأَِتِه 
ا زكَِريا بن عِدي، حدثَنا حدثَن:  حدثَنا حمدانُ بن عِلي الْوراق، والصغاِني، قَاال3355

جاَء رجلٌ ِإلَى : مروانُ بن معاِويةَ، عن يِزيد بِن كَيسانَ، عن أَِبي حاِزٍم، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
 ِبيأَةً: ، فَقَالَ�النرام تجوزي تا، فَِإنَّ ِف: قَالَ. ِإنهِإلَي تظَرئًا؟ قَالَأَنياِر شصِن اَألنيي أَع :

علَى أَربِع أَواٍق : قَالَ. علَى أَربِع أَواٍق: علَى كَم تزوجتها؟ قَالَ: قَالَ. نعم، قَد نظَرت ِإلَيها
نا شيٌء الْيوم نعِطيك، ولَِكن ما ِعند. لَو كُنتم تنِحتوِن الذَّهب والِْفضةَ ِمن عرِض هِذِه الِْجباِل

هِمن ِصيبٍث تعِفي ب ثَكعبى أَنْ نسقَالَ. ع :مهعى مثَ الْفَتعبٍس، وبِني عثًا ِإلَى بعثَ بعفَب .
فَناولَه رسولُ . قَِتي أَنْ تنبِعثَيا رسولَ اللَِّه، أَعيتِني نا: فَأَتاه، فَقَالَ: زاد حمدانُ بن عِلي، قَالَ

والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه : قَالَ أَبو هريرةَ.  يده كَالْمعتِمِد علَيِه ِللِْقياِم، فَأَتاها فَضربها ِبِرجِلِه�اللَِّه 
الْقَاِئد ِبقسا تهِإنا، وهتأَير لَقَد .  

3356ا الصثَندح  ِزيدٍد، أَنَّ يمحم نِزيِز بالْع دبا عثَندوٍر، حصنم نلَّى بعا مثَندح ،اِنيغ
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بن الْهاِد حدثَه، عن محمِد بِن ِإبراِهيم، عن أَِبي سلَمةَ، أَنه سأَلَ عاِئشةَ كَم كَانَ صداِق 
 ِبيالن�؟ قَالَت :صشنةً وةَ أُوِقيرشع يتاِجِه اثْنوَألز اقُهد .قَالَت :؟ قُلْتشا النِري مدال: ت .
وِل اللَِّه : قَالَتسر اقدذَا صٍم، فَههِمائِة ِدر سمخ ٍة، فَِتلْكأُوِقي فاِجِه�ِنصوا .  َألزثَندح

هكَذَا . أنبا يحيى بن أَيوب، عِن ابِن الْهاِد، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه: ِبي مريم، قَالَالصغاِني، حدثَنا ابن أَ
حثنا محمد بن حيويِه، حدثَنا النفَيِلي، حدثَنا عبد .  ِنساَءه وبناِتِه�كَانَ صداق رسوِل اللَِّه 

حم نِزيِز باِدِهالْعنٍد، ِبِإسم : ِمثْلَه ةَ فَذَكَراِئشع أَلْتس  
وزن مخسة دراهم، : بيانُ الْخبِر الْمِبيِح أَنْ يصِدق الرجلُ الْمرأَةَ وزنَ نواٍة، والنواة

واإلباحة للمتزوج إظهار الصفرة على جسده وثيابه، وما يقال له إذا تزوج، ووجوب 
  . ل على أن الدونَ منها شاةٌالوليمة، والدلي
حدثَنا سلَيمانُ :  حدثَنا الصغاِني، وعثْمانُ بن خرزاذَ، وِإسماِعيلُ الْقَاِضي، قَالُوا3357

باِلٍك، أَنَّ عِن مِس بأَن نٍب، عيهِن صِزيِز بِد الْعبع نةُ، عبعا شثَندٍب، حرح نب نِن بمحالر د
 ِبيأَى النٍب، فَرذَه اٍة ِمنوِن نزلَى واِر عصاَألن أَةً ِمنرام جوزٍف، توع� ةً ِمناششِبِه ب 

أَلَهِس، فَسرٍب: فَقَالَ. الْعذَه اٍة ِمنوِن نزلَى وأَةً عرام تجوزي تِإن .  
3358ونا يثَندِعيٍد  حس نب دمقَالَ أَحةُ، وبعا شثَندح ،داوو دا أَبثَندِبيٍب، حح نب س

الداِرِمي، حدثَنا النضر بن شميٍل، أنبا شعبةُ، عن عبِد الْعِزيِز بِن صهيٍب، عن أَنِس بِن ماِلٍك، 
.  وعِلي بشاشةُ الْعرِس�تزوجت امرأَةً، فَرآِني النِبي :  بن عوٍفقَالَ عبد الرحمِن: قَالَ
: قَالَ. وزنُ نواٍة: كَم أَصدقْتها؟ قُلْت: قَالَ. تزوجت امرأَةً ِمن اَألنصاِر: ما هذَا؟ قُلْت: فَقَالَ

ونا يثَنداٍة حِبش لَوو ِلمأَو هأَن،ديمِني حربةُ، أَخبعا شثَندح ،داوو دا أَبثَندِبيٍب، حح نب س
تزوجت امرأَةً ِمن اَألنصاِر علَى : قَالَ عبد الرحمِن بن عوٍف: سِمع أَنس بن ماِلٍك، يقُولُ

الن تيٍب، فَأَتذَه اٍة ِمنوِن نزو ِس، فَقَالَ�ِبيرةَ الْعاششب ِليأَى عفَر ، :؟ قُلْتتجوزأَت ....  
حدثَِني حميد، : أنبا شعبةُ، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، حدثَنا أَبو داود، قَال3359َ

حمِن علَى وزِن نواٍة ِمن ذَهٍب، فَقَالَ لَه رسولُ تزوج عبد الر: سِمع أَنس بن ماِلٍك، يقُولُ
  .. رواه شبابةُ، ووهب، عن شعبةَ أَيضا. أَوِلم ولَو ِبشاٍة: �اللَِّه 

عن أَنٍس، حدثَنا يِزيد بن هارونَ، عن حميٍد، :  حدثَنا الدِقيِقي، والصغاِني، قَاال3360
: � وعلَيِه وضر ِمن صفْرٍة، فَقَالَ النِبي �أَنَّ عبد الرحمِن بن عوٍف مر علَى رسوِل اللَِّه 

ميهِن. ممحالر دبفَقَالَ ع :تجوزولَ اللَِّه، تسا ر؟ قَالَ: قَالَ. يناِر: مصاَألن أَةٌ ِمنرالَقَ. ام :
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  . أَوِلم ولَو ِبشاٍة : قَالَ. نواةً، أَو وزنَ نواٍة ِمن ذَهٍب: ما أَصدقْت؟، قَالَ
3361داوو دا أَبثَندِبيٍب، حح نب سونا يثَندو )  ح( حا أَبثَندح ،اِنيغا الصثَندحو
 عن قَتادةَ، عن أَنٍس، أَنَّ عبد الرحمِن بن عوٍف، تزوج امرأَةً ِمن حدثَنا شعبةُ،: النضِر، قَاال

ذَِلك ازٍب، فَأَجذَه اٍة ِمنوِن نزلَى واِر عصِر. اَألنضو النقَالَ أَبو : كَمكَانَ الْحو ،ذَِلك ازفَج
  . يأْخذُ ِبِه

وحدثَنا الرِبيع )  ح(حدثَنا معلَّى بن منصوٍر: ِني، وابن شاذَانَ، قَاال حدثَنا الصغا3362
وحدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، حدثَنا يحيى بن )  ح(بن سلَيمانَ، حدثَنا أَسد بن موسى

حدثَنا : حدثَنا عبيد اللَِّه الْقَواِريِري، قَالُوا: لصغاِني، قَاالوحدثَنا الصاِئغُ، وا)  ح(حسانَ
 ِبيٍس، أَنّ النأَن نع ،اِنينالْب ا ثَاِبتثَندٍد، حيز نب ادمٍف �حوِن عِن بمحِد الربلَى عأَى عر 

ِإني تزوجت امرأَةً علَى نواٍة ِمن : مهيم، فَقَالَ: أَو: لْقَواِريِريمه، قَالَ ا: أَثَر صفْرٍة، فَقَالَ
  . هذَا لَفْظُ معلَّى، وأَسٍد. فَبارك اللَّه لَك، أَوِلم ولَو ِبشاٍة: قَالَ. ذَهٍب

 بن حرٍب، حدثَنا حماد، عن ثَاِبٍت،  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، حدثَنا سلَيمان3363ُ
 ِبيٍس، أَنّ النأَن نٍة�عفْرص ٍف أَثَروِن عِن بمحِد الربلَى عأَى عذَا؟، قَالَ: فَقَالَ.  را هم :

  . ك أَوِلم ولَو ِبشاٍةبارك اللَّه لَ: قَالَ. ِإني تزوجت امرأَةً علَى وزِن نواٍة ِمن ذَهٍب
 حثنا بحر بن نصٍر، حدثَنا يحيى بن حسانَ، حدثَنا حماد بن زيٍد، عن عمِرو 3364

. نعم: هلْ تزوجت يا جاِبر؟، قُلْت: �قَالَ ِلي النِبي : بِن ِديناٍر، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَ
  . خيرا: بارك اللَّه لَك أَو قَالَ ِلي: قَالَ

بيانُ الْخبِر الْمِبيِح ِللرجِل أَنْ يتزوج علَى خاتٍم ِمن حِديٍد، ِإذَا مل جيد غريه، وعلى تعليم 
  .سورة من القرآن
3365و النا أَبثَندى، حيحي نب دمحا مثَندح  ا ثَاِبتثَندٍد، حيز نب ادما حثَنداِن، حمع

 ِبياِلٍك، أَنّ النِن مِس بأَن ناِب، عحبالْح نب بيعشٍب، ويهص نِزيِز بالْع دبعو ،اِنينالْب� 
  . أَعتق صِفيةَ وجعلَ ِعتقَها صداقَها 

بو عِلي الزعفَراِني، حدثَنا ِإسماِعيلُ بن علَيةَ، عن عبِد الْعِزيِز بِن  حدثَنا أ3366َ
ما أَصدقَها؟ :  أَعتق صِفيةَ، وتزوجها، فَقَالَ لَه ثَاِبت�صهيٍب، عن أَنٍس، أَنّ رسولَ اللَِّه 

  . نفْسها: قَالَ
وحدثَنا )  ح(يونس بن عبِد اَألعلَى، حدثَنا ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكًا أَخبره أَخبرنا 3367
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أنبا مطَرف، والْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن أَِبي حاِزٍم، عن سهِل بِن سعٍد : محمد بن حيويِه، قَالَ
. يا رسولَ اللَِّه، ِإني قَد وهبت نفِْسي لَك:  جاَءته امرأَةٌ، فَقَالَت�لَِّه الساِعِدي، أَنّ رسولَ ال

. يا رسولَ اللَِّه، زوجِنيها، ِإنْ لَم يكُن لَك ِبها حاجةٌ: فَقَامت ِقياما طَِويال، فَقَام رجلٌ، فَقَالَ
فَقَالَ . ما ِعنِدي ِإال ِإزاِري هذَا: دك ِمن شيٍء تصِدقُها ِإياه؟ قَالَهلْ ِعن: �قَالَ رسولُ اللَِّه 

الْتِمس، ولَو خاتما : قَالَ. ِإنْ أَعطَيتها ِإياه جلَست ال ِإزار لَك فَالْتِمس شيئًا: �رسولُ اللَِّه 
ش ِجدي فَلَم ،سمِديٍد، فَالْتح ئًاِمنولُ اللَِّه . يسر ٌء؟ : �فَقَالَ لَهيآِن شالْقُر ِمن كعلْ مه

قَد زوجتك ِبما : �نعم سورةُ كَذَا وسورةُ كَذَا، سور سماها، فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه : قَالَ
  . معك ِمن الْقُرآِن
الدمشِقي، حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عن أَِبي حاِزٍم،  حدثَنا شعيب بن عمٍرو 3368

، فَقَامِت امرأَةٌ، فَقَالَت ِإنها �كُنت ِفي الْقَوِم ِعند رسوِل اللَِّه : سِمع سهلَ بن سعٍد، يقُولُ
. زوجِنيها يا رسولَ اللَِّه: م رجلٌ ِمن الناِس، فَقَالَقَد وهبت نفْسها لَك، فَرأَ ِفيها رأْيك، فَقَا

فَقَام . ثُم قَامت، فَقَالَت ِإنها قَد وهبت نفْسها لَك، فَرأَ ِفيها رأْيك. فَلَم يرد علَيها شيئًا
: هلْ ِعندك شيٌء؟ قَالَ: �فَقَالَ النِبي . م قَام الثَّاِلثَةَزوجِنيها يا رسولَ اللَِّه، ثُ: الرجلُ، فَقَالَ

هلْ معك شيٌء ِمن الْقُرآِن؟، : فَقَالَ. فَذَهب فَطَلَب، فَلَم يِجد شيئًا. فَاذْهب فَاطْلُب: قَالَ. ال
حدثَنا . زوجناكَها علَى ما معك ِمن الْقُرآِنفَاذْهب فَقَد : قَالَ. نعم سورةُ كَذَا وكَذَا: قَالَ

وحدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عن معمٍر، )  ح(ابن الْجنيِد، حدثَنا شاذَانُ، حدثَنا سفْيانُ
وحدثَنا محمد بن )  ح(ى، عن حماِد بِن زيٍدوالثَّوِري، وحدثَنا ابن شاذَانَ، حدثَنا معلَّ

وحدثَنا أَبو اَألحوِص صاِحبنا، )  ح(ِإسحاق بِن الصباِح، حدثَنا عبد الرزاِق، عن معمٍر
ِن، كُلُّ همحِد الربع نب قُوبعا يثَندةُ، حبيا قُتثَندٍد حعِن سِل بهس ناِزٍم، عأَِبي ح نالِء عؤ

  . روى زاِئدةُ، عن أَِبي حاِزٍم. الساِعِدي، وذَكَروا حِديثَهم ِفي هذَا
   

باب الْخبِر الْموِجِب اتخاذَ الْوِليمِة ِإذَا بنى الرجلُ ِبأَهِلِه ومجع الناس عليها، وأن الشاة 
حدة جتزئ فيها، والدليل على أا أدناها، وبيان اخلرب املبيح اختاذها دون الشاة، وصفة الوا

وليمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على بعض نسائه، وأنه كان يدعو قوماً فإذا أكلوا دعا 
بآخرين، والدليل على أن السنة يف االجتماع على الطعام عشرة عشرة عند ارتفاع النهار، 

  روج إذا أكلوا، وعلى توجيه اهلدية إىل الباين بأهله، وإن قلت، وبيان االسترباءوعلى اخل
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أَخبرِني حميد، :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، حدثَنا أَبو داود، حدثَنا شعبةُ، قَال3369َ
فَقَالَ .  بن عوٍف علَى وزِن نواٍة ِمن ذَهٍبتزوج عبد الرحمِن: سِمع أَنس بن ماِلٍك، يقُولُ

  . أَوِلم لَو ِبشاٍة: �رسولُ اللَِّه 
حدثَِني أَِبي، :  رواه محمد بن يحيى، حدثَنا عبد الصمِد بن عبِد الْواِرِث، قَال3370َ

 علَى زينب ِبنِت �بنى رسولُ اللَِّه : عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَحدثَنا عبد الْعِزيِز بن صهيٍب، 
فَأَرسلْت داِعيا علَى الطَّعاِم، فَدعوت فَيِجيُء قَوم، فَيأْكُلُونَ، ثُم يخرجونَ، ثُم : جحٍش، قَالَ

رخي أْكُلُونَ، ثُمفَي مِجيُء قَوفَي ،توعدفَقُلْت ،وهعا أَددأَح ا أَِجدى متح توعونَ، فَدا : جي
وهعا أَددأَح ا أَِجداللَِّه م ِبيِت، : فَقَالَ. نيِة الْباِحيةٌ ِفي ناِلسلَج بنيِإنَّ زو كُماموا طَعفَعار

، �الثَةُ رهٍط يتحدثُونَ ِفي الْبيِت، وخرج نِبي اللَِّه وبِقي ثَ. وكَانِت امرأَةً قَد أُعِطيت جماال
: السالم علَيكُم أَهلَ الْبيِت ورحمةُ اللَِّه وبركَاته، قَالَت: فَانطَلَق نحو حجرِة عاِئشةَ، فَقَالَ

جو فةُ اللَِّه، كَيمحرو المالس كُملَيعاِئِه وِنس رجى حقَرفَت ،ِفيِهن لَك اللَّه كار؟ بلَكأَه تد
، فَِإذَا �ثُم جاَء نِبي اللَِّه . يقُولُ لَهن ِمثْلَ ما قَالَ ِلعاِئشةَ، ويردونَ علَيِه ِمثْلَ ما ردت عاِئشةُ

دحتِت ييطُ الثَّالثَةُ ِفي الْبهاللَِّه الر ِبيكَانَ نثُونَ، و� وحطَِلقًا ننم جراِء، فَخيالْح ِديدش 
 لَهِرج عضى ِإذَا وتح عجوا، فَرجرخ قَد مأَنَّ الْقَو ِبرأُخ أَو ،هتربِري أَخا أَدةَ، فَماِئشِة عرجح

  .  خاِرجةً أَرخى الستر بيِني وبينه، وأُنِزلَت آيةُ الِْحجاِب ِفي أُسكُفَِّة الْباِب داِخلَةً وأُخرى
حدثَِني أَِبي، حدثَنا محمد بن جعفٍَر، :  حدثَنا عبد اللَِّه بن أَحمد بِن حنبٍل، قَال3371َ

 علَى امرأٍَة ِمن �ما أَولَم رسولُ اللَِّه : نٍس، قَالَعن شعبة، عن عبِد الْعِزيِز بِن صهيٍب، عن أَ
بنيلَى زع لَما أَولَ ِممأَفْض أَو ،اِئِه أَكْثَرِنس .اِنينالْب ؟ قَالَ: فَقَالَ ثَاِبتلَما أَوم : مهمأَطْع

كُوهرى تتا حملَحا، وزبخ . نع ،رضى النوةَربعِن شاٍذ، ععِن ماِذ بعم .  
حدثَنا الْمعلَّى، حدثَنا حماد بن زيٍد، حدثَنا :  حدثَنا الصغاِني، وابن شاذَانَ، قَاال3372

 ِمن ِنساِئِه ما أَولَم  أَولَم علَى شيٍء�ما رأَيت رسولَ اللَِّه : ثَاِبت، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ
حدثَنا سلَيمانُ، : حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ. علَى زينب ِبنِت جحٍش، فَِإنه ذَبح شاةً

  . أَولَم ِبشاٍة: حدثَنا حماد، ِبِمثِْلِه
3373ديبا عثَندح ،اِنيغا الصثَندا  حثَندانَ، حملَيس نب فَرعا جثَندح ،رمع ناللَِّه ب 

 امرأَةً ِمن ِنساِئِه، ودخلَ �تزوج رسولُ اللَِّه : الْجعد أَبو عثْمانَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ
فَرعا، قَالَ جِبه :س أُم تعنفَص بنيا زهٍرأَظُنوِفي ت هلَتعا، فَجسيٍم حلَي .قَالَت : ،سا أَني
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فَنظَر ِإلَيِه، . ، وأَقِْرئْه ِمني السالم، وأَخِبره أَنَّ هذَا لَه ِمنها قَِليلٌ�اذْهب ِبها ِإلَى رسوِل اللَِّه 
وسمى ِرجاال، . دع ِلي فُالنا وفُالنا ومن لَِقيتاذْهب يا أَنس، فَا: ثُم قَالَ: ضعه: ثُم قَالَ
زهاَء : عدد كَم كَانوا؟ قَالَ: قُلْت َألنٍس: قَالَ. فَدعوت من سمى، ومن لَِقيت: قَالَ

ا حتى امتَألِت الصفَّةُ، فَدخلُو: قَالَ. يا أَنس هاِت الْقَوم: �وقَالَ ِلي رسولُ اللَِّه . ثَالِثِمائٍة
: قَالَ. ِليتحلَّق عشرةٌ عشرةٌ، ولْيأْكُلْ كُلُّ ِإنساٍن ِمما يِليِه: �فَقَالَ رسولُ اللَِّه . والْحجرةُ

يا : قَالَ ِلي. لُّهمفَخرجت طَاِئفَةٌ، ودخلَت طَاِئفَةٌ، حتى أَكَلُوا كُ: قَالَ. فَأَكَلُوا حتى شِبعوا
تِفعر ِحني أَو ،كَانَ أَكْثَر تِضعو ِري ِحنيا أَدفَم تفَعفَر ،فَعار ،سقَالَ. أَن : لَسجو

لُوا  وزوجته مولِّيةٌ وجهها ِإلَى الْحاِئِط، فَثَقُ�طَواِئف ِمنهم يتحدثُونَ ِفي بيِت رسوِل اللَِّه 
، فَسلَّم علَى ِنساِئِه، ثُم رجع، فَلَما رأَوا رسولَ �، فَخرج رسولُ اللَِّه �علَى رسوِل اللَِّه 

  قَد رجع ظَنوا أَنهم قَد ثَقُلُوا علَيِه، فَابتدروا الْباب، فَخرجوا كُلُّهم وجاَء رسولُ اللَِّه�اللَِّه 
، حتى أَرخى الستر، ودخلَ وأَنا جاِلس ِفي الْحجرِة، فَلَم يلْبثُوا ِإال يِسريا، وأُنِزلَت علَيِه �

يأَيها الَِّذين آمنوا ال تدخلُوا بيوت { وقَرأَهن علَى الناِس �هِذِه اآليةُ، فَخرج رسولُ اللَِّه 
النِبيِذي النؤِلِه كَانَ يِإلَى قَو اهِإن اِظِرينن راٍم غَيِإلَى طَع ذَنَ لَكُمؤِإال أَنْ ي سورة [}ِبي

أَنا أَحدثُ الناِس، ِبهِذِه اآليِة، : قَالَ أَنس: قَالَ الْجعد. ِإلَى آِخِر اآليِة] 53األحزاب آية 
ِبياُء النِنس نِجبحو � .  

سولُ اللَِّه : قَالَ أَنساًء�كَانَ رياِس حالن دأَش  . نانَ، عثْمِد أَِبي ععِن الْجع ،رمعم اهور
 زينب أَهدت لَه أُم سلَيٍم حيسا ِفي توٍر ِمن �لَما تزوج النِبي : أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ

فَدعوت لَه من . اذْهب فَادع من لَِقيت ِمن الْمسِلِمني: فَقَالَ ِلي يعِني:  فَقَالَ أَنس.ِحجارٍة
هِديثَ. لَِقيتالْح ذَكَرِد . وعِن الْجٍد، عيز نب ادمح اهور  

3375رِإب نب قُوبعا يثَندح ،وِريالد اسبا عثَندح  نا أَِبي، عثَندٍد، حعِن سب اِهيم
أَنا أَعلَم الناِس ِبالِْحجاِب لَقَد : صاِلِح بِن كَيسانَ، عِن ابِن ِشهاٍب، أَنَّ أَنس بن ماِلٍك، قَالَ

زينب ِبنِت جحٍش،  عروسا ِب�أَصبح رسولُ اللَِّه : قَالَ أَنس. كَانَ أُبي بن كَعٍب يسأَلُِني
 �وكَانَ تزوجها ِبالْمِدينِة، فَدعى الناس ِللطَّعاِم بعد ارِتفَاِع النهاِر، فَجلَس رسولُ اللَِّه 

اِئشةَ عرجلَغَ حى بتح ،هعم تيشمى وشفَم ،مالْقَو ا قَامم دعالٌ بِرج هعم لَسجو ظَن ةَ، ثُم
أَنهم قَد خرجوا ورجع ورجعت معه، فَِإذَا هم جلُوس مكَانهم، فَرجع ورجعت معه الثَّاِنيةَ، 

وبينه حتى بلَغَ باب حجرِة عاِئشةَ، فَرجع ورجعت معه، فَِإذَا هم قَد قَاموا، فَضرب بيِني 
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ابِزلَ الِْحجأُنِر وتِبالس .  
حدثَِني عِقيلٌ، عِن :  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، حدثَنا حجاج، حدثَنا اللَّيثُ، قَال3376َ

ني أُنِزلَ، كَانَ كُنت أَعلَم الناِس ِبشأِْن الِْحجاِب ِح: ابِن ِشهاٍب، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ
 ِبها عروسا، � زينب ِبنِت جحٍش أَصبح رسوِل اللَِّه �أَولَ ما أُنِزلَ ِفي مبتنى رسوِل اللَِّه 

طَالُوا ، فَأَ�فَدعى الْقَوم، فَأَصابوا ِمن الطَّعاِم، ثُم خرجوا وبِقي رهطٌ ِمنهم ِعند رسوِل اللَِّه 
، �، فَخرج وخرجت معه ِلكَي يخرجوا، فَمشى رسولُ اللَِّه �الْمكْثَ، فَقَام رسولُ اللَِّه 

 أَنهم خرجوا، فَرجع �فَمشيت معه حتى جاَء عتبةَ حجرِة عاِئشةَ، وظَن رسولُ اللَِّه 
 بينه وبينهم ِسترا، وأَنزلَ اللَّه �ِإذَا هم قَد خرجوا، فَضرب رسولُ اللَِّه ورجعت معه، فَ

ابالِْحج .سوني يما عثَندٍب، حهِن وأَِخي اب نا ابثَندا )  ح(حثَندةَ، حيو أُما أَبثَندحو
وحدثَنا سلَيمانُ )  ح(نا عبد اللَِّه بن موسى يعِني التيِمي، عن أُسامةَيعقُوب بن محمٍد، حدثَ

بن عبِد الْحِميِد الْبهراِني، حدثَنا عبد الْحِميِد بن ِإبراِهيم الْحضرِمي، أَنَّ عبد اللَِّه بن ساِلٍم 
بِن الزع ،ثَهدقَالَح هاِلٍك،أَنِن مِس بأَن نع ،ِريهِن الزع مكُلُّه ،ِريأِْن : ياِس ِبشالن لَمأَع تكُن

  . الِْحجاِب وذَكَر الْحِديثَ ِبنحِوِه
عمِرو بن حدثَنا :  حثنا ِإسحاق بن سياٍر النِصيِبي، وأَبو داود الْحراِني، قَاال3377

لَما انقَضت : عاِصٍم الِْكالِبي، حدثَنا سلَيمانُ بن الْمِغريِة، عن ثَاِبٍت، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ
ي ما أَِجد أَحدا ِمن ِعنِدي ِمنك، أَو أَوثَق ِفي نفِْس:  ِلزيٍد�ِعدةُ زينب، قَالَ رسولُ اللَِّه 

لَيا عهفَاذْكُر بنيائِْت ز ،كا : قَالَ. ِمنهتأَيا را، فَلَمهتِجينع رمخت فَِإذَا ِهي طَلَقْتفَان
 يذْكُرها، �عظُمت ِفي صدِري حتى ما أَستِطيع أَنْ أَنظُر ِإلَيها، ِحني عِلمت أَنَّ رسولَ اللَِّه 

لَّيفَوقُلْتِقِبي، ولَى عع تكَصنِري، وا ظَههولَ اللَِّه : تسِشِري، ِإنَّ رأَب بنيا زِك�يذْكُري  .
ي: قَالَتبر اِمرى أُؤتئًا، حيٍة شاِنعا ِبصا أَنآنُ . ملَ الْقُرزنا وِجِدهسِإلَى م تفَقَام
قَالَ . ، فَدخلَ علَيها ِبغيِر ِإذٍْن�، وجاَء رسولُ اللَِّه ]37آية سورة األحزاب [}زوجناكَها{

سطٌ : أَنهر ِقيبو ،اسالن جرخو ،ارهالن دتى امتح ماللَّحو ،زبا الْخهلَيا عنما أَطْعنتأَير فَلَقَد
ر جرخِت، ويثُونَ ِفي الْبدحتولُ اللَِّه يس� ِهنلَيع لِّمساِئِه، فَيِنس رجح عبتلَ يعفَج ،هتِبعتو ،

قُلْني؟، قَالَ: ولَكأَه تدجو فولَ اللَِّه، كَيسا روا : يجرخ قَد مأَنَّ الْقَو هتربا أَخِري أَنا أَدفَم
تى دخلَ الْبيت، فَذَهبت أَدخلُ معه، فَأَلْقَى الستر بيِني وبينه ونزلَ فَانطَلَق ح: أَو أُخِبر، قَالَ

  . الِْحجاب، ووِعظَ الْقَوم ِبما وِعظُوا
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د بن وحدثَنا أَبو أُميةَ، حدثَنا سِعي)  ح( حدثَنا الصغاِني، حدثَنا أَبو النضِر3378
لَما انقَضت ِعدةُ : حدثَنا سلَيمانُ بن الْمِغريِة، عن ثَاِبٍت، عن أَنٍس، قَالَ: سلَيمانَ، قَالَ

بنيولُ اللَِّه . زسٍد�قَالَ ريِلز  : عمجت ا، فَِإذَا ِهيهِإلَي ديز طَلَقفَان ،لَيا عهفَاذْكُر باذْه
اعهتِجين .ادزِديثَ ِبطُوِلِه والْح ذَكَرا، وهِإلَي ظُرأَنْ أَن تطَعتا اسا مهتأَيا رِعظُوا ِبِه : فَلَما وِبم
}اهِإن اِظِرينن راٍم غَيِإلَى طَع ذَنَ لَكُمؤِإال أَنْ ي ِبيالن وتيلُوا بخدأْ......... ال تتسال مو ِنِسني

قالْح ِيي ِمنحتسال ي اللَّهو كُمِيي ِمنحتسفَي ِبيِذي النؤكَانَ ي ِديٍث ِإنَّ ذَِلكُمِلح....... { .  
3379 دبا عثَنداِرِث، حالْو دبا عثَندٍر، حمعو ما أَبثَنداٍر، حيس نب اقحا ِإسثَندح 

فَصلَّينا ِعندها :  غَزا خيبر، قَالَ� بن صهيٍب، حدثَنا أَنس بن ماِلٍك، أَنَّ رسولَ اللَِّه الْعِزيِز
 ورِكب أَبو طَلْحةَ، وأَنا ِردف َألِبي طَلْحةَ، �فَرِكب رسولُ اللَِّه : قَالَ. صالةَ الْغداِة ِبغلٍَس
، وقَِد انحسر � ِفي زقَاِق خيبر، وِإنَّ ركْبِتي لَتمس فَِخذَ رسوِل اللَِّه �اللَِّه فَأَجرى رسولُ 

:  الْقَريةَ قَالَ�، وِإني أَرى بياض فَِخذَيِه، فَلَما دخلَ نِبي اللَِّه �اِإلزار عن فَِخِذ نِبي اللَِّه 
ِربخ ،رأَكْب اللَّهذَِريننالْم احباَء صٍم فَسِة قَواحا ِبسلْنزا ِإذَا نِإن ربيخ قَالَ. ت : مالْقَو جرخ قَدو

والْخِميس الْجيش، : فَقَالُوا محمد والْخِميس، قَالَ بعض أَصحاِبنا: ِإلَى أَعماِلِهم، قَالَ
ةً، فَجونا عاهنبةُ، فَقَالَفَأَصياَء ِدحفَج ،يبالس عي: مبالس ةً ِمناِريِطِني جاللَِّه أَع ِبيا نقَالَ. ي :
يا رسولَ : ، فَقَالَ�فَأَخذَ صِفيةَ ِبنت حيي فَجاَء رجلٌ ِإلَى نِبي اللَِّه . اذْهب فَخذْ جاِريةٌ
ادعوه : صِفيةَ ِبنت حيي سيدةَ قُريظَةَ والنِضِري، ال تصلُح ِإال لَك، قَالَاللَِّه، أَعطَيت ِدحيةَ 

وِإنَّ : قَالَ. خذْ جاِريةً ِمن السبِي غَيرها: ، قَالَ�فَِجيَء ِبها، فَلَما نظَر نِبي اللَِّه : قَالَ. ِبها
. نفْسها أَعتقَها: يا أَبا حمزةَ، ما أَصدقَها؟ قَالَ: فَقَالَ لَه ثَاِبت. وتزوجها أَعتقَها �نِبي اللَِّه 

 �حتى ِإذَا كُنا ِبالطَِّريِق جهزتها أُم سلَيٍم، فَأَهدتها ِإلَيِه ِمن اللَّيِل، فَأَصبح رسولُ اللَِّه 
سا، فَقَالَ روسرِجئْ ِبِه، قَالَ: �ولُ اللَِّه عٌء فَلْييش هدكَانَ ِعن نا: مطْعطَ نسبقَالَ. و :

فَجعلَ الرجلُ يِجيُء ِبالسِويِق، وجعلَ الرجلُ يِجيُء ِبالتمِر، وجعلَ الرجلُ يِجيُء ِباَألِقِط، 
ِن، فَحمِجيُء ِبالسلُ يجلَ الرعجوِل اللَِّه وسةَ رِليمو تا، فَكَانسيوا حاس� .  

حدثَنا عمرو بن عاِصٍم أَبو :  حدثَنا ِإسحاق بن سياٍر، وأَبو داود الْحراِني، قَاال3380
ا ثَاِبتثَندِة، حِغريالْم نانُ بملَيا سثَندح ،انَ الِْكالِبيثْماِلٍك، قَالَعِن مِس بأَن نع ،اِنينالْب  :

قَد رأَينا : ، ويقُولُونَ�صارت صِفيةُ ِلِدحيةَ ِفي مقْسِمِه، فَجعلُوا يمدحونها ِعند رسوِل اللَِّه 
يها، فَأَعطَى ِبها ِدحيةَ ما رِضي، ثُم  ِإلَ�فَبعثَ رسولُ اللَِّه . ِفي السبِي امرأَةً ما رأَينا ضربها
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 ِمن خيبر، حتى ِإذَا جعلَها ِفي ظَهِرِه �فَخرج رسولُ اللَِّه . أَصِلِحيها: دفَعها ِإلَى أُمي، وقَالَ
حبأَص ةَ، ثُمِه الْقُبلَيع برض لَ، ثُمزكَ: فَقَالَ: قَالَ. ن نا ِبِهمأِْتناٍد، فَلْيلُ زفَض هدقَالَ. انَ ِعن :

فَجعلَ الرجلُ يأِْتي ِبفَضِل السِويِق، والتمِر، والسمِن حتى جمعوا ِمن ذَِلك سوادا، فَجعلُوا 
م، فَكَانت ِتلْك وِليمةَ رسوِل اللَِّه حيسا، فَجعلُوا يأْكُلُونَ، ويشربونَ ِمن ماِء سماٍء ِإلَى جنِبِه

فَرأَينا جدرها، : قَالَ.  علَيها، فَكُنا ِإذَا رأَينا ِجدار الْمِدينِة ِمما نهش ِإلَيها، فَنرفَع مطَايانا�
 �ي خلْفَه، فَعثَرت مِطيته، فَصِرع رسولُ اللَِّه  مِطيته، وِه�فَرفَعنا مطَيتنا، ورفَع رسولُ اللَِّه 

تِرعصا قَالَ: قَالَ. وهال ِإلَيِه، وِإلَي ظُرناِس يالن ِمن دا أَحولُ اللَِّه : فَمسا رهرتفَس� هوفَأَت ،
فَخرج جواِري ِنساِئِه يترائَينها، ويشمتن : فَدخلْنا الْمِدينةَ، قَالَ: قَالَ. لَم أُضر: فَقَالَ

أنبا سلَيمانُ بن الْمِغريِة، عن ثَاِبٍت، عن : حدثَنا الصغاِني، حدثَنا أَبو النضِر، قَالَ. ِبصرعِتها
صارت صِفيةُ :  ما ِفيها خبز، وال لَحم، قَالَ وِليمةً�رأَيت ِلرسوِل اللَِّه : أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ

  . ِلِدحيةَ الْكَلِْبي ِفي مقْسِمِه وذَكَر الْحِديثَ ِبطُوِلِه ِبمعناه ِبتماِمِه
 أنبا ثَاِبت، : حدثَنا جعفَر بن محمٍد، حدثَنا عفَّانُ، حدثَنا حماد بن سلَمةَ، قَال3381َ

فَكَأَنها أَبت، :  خطَب زينب علَى زيِد بِن حاِرثَةَ، قَالَ�عن أَنِس بِن ماِلٍك أَنَّ رسولَ اللَِّه 
ب سورة األحزا[}ما كَانَ ِلمؤِمٍن وال مؤِمنٍة ِإذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا{: فَأَنزلَ اللَّه تعالَى

 �ِإلَى آِخِر اآليِة، ثُم ِإنه كَانَ ِمنها شيٌء، فَأَراد أَنْ يطَلِّقَها، فَجعلَ رسولُ اللَِّه ] 36آية 
فَلَما . فَلَما قَضى زيد ِمنها وطَرا طَلَّقَها. اتِق اللَّه يا زيد وأَمِسك علَيك زوجك: يقُولُ

تقَضولُ اللَِّه انسثَ رعا بهتفِْسِه، قَالَ� ِعدلَى نا عهطُبخا :  يهتِجينع ِجنعت ِهيا، واهفَأَت
يا : ، فَقَالَ�فَجعلَ زيد يمِشي الْقَهقَرى كَراِهيةَ أَنْ ينظُر ِإلَيها، وقَد ذَكَرها رسولُ اللَِّه 

ونزلَ الْقُرآنُ .  ورسوِلِه�مرحبا ِبرسوِل اللَِّه : فَقَالَت.  قَد خطَبِك�لَ اللَِّه زينب ِإنَّ رسو
فَجعلَ يمِشي الْقَهقَرى ِإعظَاما لَها ؛ : وقَد قَالَ حماد. ِإنا زوجناكَها: �علَى رسوِل اللَِّه 
  . بها قَد خطَ�َألنَّ رسولَ اللَِّه 
حدثَنا عفَّانُ بن مسِلٍم، حدثَنا :  حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، وجعفَر الصاِئغُ، قَاال3382

جاَء زيد بن حاِرثَةَ يشكُو زينب ِإلَى رسوِل اللَِّه : حماد بن زيٍد، عن ثَاِبٍت، عن أَنٍس، قَالَ
: يا زيد اتِق اللَّه، وأَمِسك علَيك أَهلَك، فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ: �فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه ، �
  ]. 37سورة األحزاب آية [}وتخِفي ِفي نفِْسك ما اللَّه مبِديِه{

عبيد اللَِّه بن محمٍد، حدثَنا حماد بن  حدثَنا جعفَر بن محمٍد الصاِئغُ، حدثَنا 3383
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كُنت رِديفًا َألِبي طَلْحةَ يوم خيبر، وِإنَّ قَدمي لَتمس قَدم : سلَمةَ، عن ثَاِبٍت، عن أَنٍس، قَالَ
 ِبيالن�رخ قَدو سمغَِت الشزب ِحني ربيا خنيفَأَت ، ،وِرِهمرمو ،ِسِهمفُؤو ،اِشيِهمووا ِبمج

اللَّه أَكْبر : �محمد والْخِميس، محمد والْخِميس، وقَالَ رسولُ اللَِّه : ومكَاِتِلِهم، فَقَالُوا
، فَظَهر �فَقَاتلَهم رسولُ اللَِّه . ينخِربت خيبر ِإنا ِإذَا نزلْنا ِبساحِة قَوٍم، فَساَء صباح الْمنذَِر

يا رسولَ اللَِّه، ِإنه قَد وقَع ِفي سهِم ِدحيةَ الْكَلِْبي جاِريةٌ : علَيِهم، فَلَما قَسم الْمغنم ِقيلَ
ا ِإلَى أُم سلَيٍم تهيئُها وتصنعها،  ِبسبعِة أَرؤٍس، ثُم دفَعه�جِميلَةٌ، فَابتاعها رسولُ اللَِّه 

، فَدعى ِباَألنطَاِع، � فَبنى ِبها رسولُ اللَِّه �وكَانت أُم سلَيٍم تغزو مع رسوِل اللَِّه 
والتمِر، واَألِقِط وفُِحصِت اَألرض أَفَاِحيص، ثُم وِضعِت اَألنطَاع ِفيها، ثُم ِجيَء ِبالسمِن، 

اسوا، فَقَالَ النِبعى شتح ،اسلٍَد؟ قَالُوا: فَأَكَلَ النو ا أُمذَهخا أَِم اتهجوزأَت : ا فَِهيهبجِإنْ ح
تى قَعدت علَى عجِز فَلَما أَراد أَنْ يركَب حجبها، ح. امرأَته، وِإنْ لَم يحجبها فَِهي أُم ولٍَد

الْبِعِري خلْفَه، ثُم رِكب، فَلَما دنا ِمن الْمِدينِة أَوضع وأَوضع الناس، وأَشرف النساُء ينظُرنَ 
، فَحجبها، فَقَالَِت �  راِحلَته فَوقَع ووقَعت صِفيةُ، فَقَام رسولُ اللَِّه�وعِثرت ِبرسوِل اللَِّه 

يا أَبا : فَقُلْت َألنٍس: قَالَ ثَاِبت. وشِمتن ِبها. أَبعد اللَّه الْيهوِديةَ فُِعلَ ِبها، وفُِعلَ ِبها: النساُء
.  أَبا محمٍد عن راِحلَِتِهِإي واللَِّه، لَقَد وقَع يا:  عن راِحلَِتِه؟ قَالَ�حمزةَ أَوقَع رسولُ اللَِّه 

سولُ اللَِّه : قَالَ أَنسر عبٍش، فَأَشحِت جِبن بنيةَ زِليمو تِهدشا �وملَحا وزبخ اسالن 
رغَ خا فَرونَ، فَلَمراَء اآلخجوا، وجرفَِإذَا أَكَلُوا خ ،اسو النعثُِني، فَأَدعبا كَانَ يِتهيب ِمن ج

، فَجعلَ �فَخرج رسولُ اللَِّه . وخرجت معه، وتخلَّف رجالِن استأْنس ِبِهما الْحِديثُ
السالم : يطُوف علَى ِنساِئِه يستِقر ِبِهم بيتا بيتا، وأَنا معه كُلَّما أَتى علَى باِب امرأٍَة قَالَ

ِبخيٍر يا رسولَ اللَِّه، كَيف وجدت أَهلَك؟ : علَيكُم كَيف أَصبحتم أَهلَ الْبيِت؟ فَيقُولُونَ
فَلَما مر ِبِهن أَجمع رجع ورجعت، فَلَما بلَغَ باب الْبيِت رأَى الرجلَيِن قَِد . ِبخيٍر: فَيقُولُ
أْنتااسجرخ عجر هالِن أَنجأَى الرا را، فَلَممهكَانم ِديثُ، فَكَِرها الْحِبِهم قَالَ. س : عجفَر

فَواللَِّه ما أَدِري أَنا أَخبرته أَم نزلَ علَيِه الْوحي أَنهما خرجا، فَرجع : قَالَ أَنس. �رسولُ اللَِّه 
جرةُ وآي لَتزنو ،هنيبِني ويب رتى السخاِب أَركُفَِّة الْبِفي أُس لَهِرج عضا وفَلَم ،هعم تع

أنبا حجاج بن الِْمنهاِل، حدثَنا حماد بن سلَمةَ، : حدثَنا محمد بن حيويِه، قَالَ. الِْحجاِب
  . قَالَ أَنس، وذَكَر الْحِديثَ إىل قوله واهللا لقد وقع عن راِحلَِتِه : ثَاِبت، قَالَأنبا : قَالَ

أنبا ثَاِبت، :  حدثَنا جعفَر بن محمٍد، حدثَنا عفَّانُ، حدثَنا حماد بن سلَمةَ، قَال3384َ
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ب ِبنِت جحٍش، فَأَشبع الناس خبزا، ولَحما وكَانَ يبعثُِني، قَالَ أَنس شِهدت وِليمةَ زين: قَالَ
فَأَدعو الناس، فَلَما فَرغَ قَام، فَتِبعته فَتخلَّف رجالِن استأْنس ِبِهما الْحِديثُ لَم يخرجا، فَجعلَ 

سالم علَيكُم يا أَهلَ الْبيِت، كَيف أَصبحتم؟، :  واِحدٍة ِمنهنيمر علَى ِنساِئِه يسلِّم علَى كُلِّ
ِبخيٍر، فَلَما فَرغَ رجع ورجعت : ِبخيٍر يا رسولَ اللَِّه، كَيف وجدت أَهلَك؟ فَيقُولُ: فَيقُولُونَ

ِبر وِإذَا ه ابلَغَ الْبا بفَلَم ،هعم عجر قَد اهأَيا رفَلَم ،عجِديثُ را الْحِبِهم سأْنتِن قَِد اسلَيج
 عجا، فَرجرخ ا قَدمهِبأَن يحِه الْولَيلَ عزن أَو ،هتربا أَخِري أَنا أَداللَِّه ما فَوجرا، فَخقَام

لَهِرج عضا وفَلَم ،هعم تعجرِذِه وه لَ اللَّهزأَنو ،هنيبِني ويب رتى السخاِب أَركُفَِّة الْبِفي أُس 
، حتى فَرغَ ِمن }ال تدخلُوا بيوت النِبي ِإال أَنْ يؤذَنَ لَكُم ِإلَى طَعاٍم غَير ناِظِرين ِإناه{: اآليةَ

 ِبسبعِة �ِفيةَ وقَعت ِفي سهِم ِدحيةَ الْكَلِْبي فَاشتراها رسولُ اللَِّه أَنَّ ص: وِبِإسناِدِه.. اآلياِت
  . أَرؤٍس

 حدثَنا ِإسماِعيلُ بن ِإسحاق الْقَاِضي، حدثَنا أَبو النعماِن، حدثَنا حماد بن زيٍد، 3385
وتخِفي ِفي نفِْسك ما اللَّه {: نزلَت ِفي زينب ِبنِت جحٍش: عن ثَاِبٍت، عن أَنٍس، قَالَ

، فَما أَولَم علَى امرأٍَة ِمن ِنساِئِه ما أَولَم علَيها، ذَبح �فَتزوجها رسولُ اللَِّه : ، قَالَ}مبِديِه
  . شاةً

حدثَِني أَِبي، :  أَبو النعماِن، حدثَنا معتِمر بن سلَيمانَ، قَالَ حدثَنا أَبو أُميةَ، حدثَنا3386
 زينب ِبنت جحٍش دعا �لَما تزوج رسولُ اللَِّه : حدثَنا أَبو ِمجلٍَز، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ

دحتوا يلَسج وا، ثُمفَطَِعم مأَى : ثُونَ، قَالَالْقَوا روا، فَلَمقُومي اِم، فَلَمأُ ِللِْقييهتي هذَ كَأَنفَأَخ
 ِبيِإنَّ النفٍَر، وثَالثَةُ ن دقَعِم، والْقَو ِمن قَام نم قَام ا قَامفَلَم ،قَام لَ، فَِإذَا �ذَِلكخداَء ِليج 

ِإن ثُم ،لُوسج مالْقَو ِبيالن تربفَأَخ ،وا فَِجئْتقَام ملُ، �هخأَد تبلَ، فَذَهخى دتاَء حفَج ،
لَ اللَّهزأَنو ،هنيبِني ويب ابِلِه {: فَأَلْقَى الِْحجِإلَى قَو ِبيالن وتيلُوا بخدوا ال تنآم ا الَِّذينهأَيي

  . }ِعند اللَِّه عِظيما
   

باب ِذكِْر الْخبِر الْموِجِب ِإجابةَ الداِعي ِإلَى الْوِليمِة واَألكِْل ِمنها، وإباحة ترك األكل 
  .منها للصائم، وعليه أن يدعو ويربك عليهم إذا مل يأكل وكان صائماً

3387ثَندٍد، حمحو مأَب اسالْقَو اقحِإس نى بوسا مثَندا  حثَندٍر، حيمن ناللَِّه ب دبا ع
 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نع ،رمع ناللَِّه ب ديبِة : ، قَالَ�عِليمِإلَى و كُمدأَح ِعيِإذَا د
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رواه ابن نميٍر، عن أَِبيِه، . كَلَعرٍس، فَلْيِجب، فَِإنْ كَانَ صاِئما دعا وبرك، وِإنْ كَانَ مفِْطرا أَ
سرقُلْ عي فَلَم .سرفَقَالَ ع ،اِلدخ اهورو .  
حدثَِني عبيد :  حدثَنا ابن شاذَانَ، حدثَنا معلَّى، حدثَنا يحيى بن أَِبي زاِئدةَ، قَال3388َ

ِن اباِفٍع، عن ناللَِّه، ع ِبيِن النع ،رما فَكَانَ : ، قَالَ�ِن عأِْتهٍة، فَلْيِليمِإلَى و كُمدأَح ِعيِإذَا د
  . ابن عمر ِإذَا دِعي أَجاب، فَِإنْ كَانَ صاِئما برك، وِإنْ كَانَ مفِْطرا أَكَلَ 

حدثَنا حجاج : لْخِليِل، والصغاِني، قَالُوا حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، ومحمد بن ا3389
سِمعت عبد اللَِّه : أَخبرِني موسى بن عقْبةَ، عن ناِفٍع، قَالَ: بن محمٍد، عِن ابِن جريٍج، قَالَ

وكَانَ عبد اللَِّه يأِْتي الدعوةَ : م، قَالَأَِجيبوا الدعوةَ ِإذَا دِعيت: �قَالَ النِبي : بن عمر، يقُولُ
اِئمص وها وأِْتيهِس، فَيرِر الْعغَيِس، ورِفي الْع .  

حدثَِني موسى بن : أنبا أَنس بن ِعياٍض، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال3390َ
اِفٍع، عن نةَ، عقْبع ِبيِن النع ،رمِن عقَالَ�ِن اب ، :مِعيتةَ ِإذَا دوعوا الدأَِجيب .  
 حدثَنا الصغاِني، حدثَنا عبد اللَِّه بن بكٍْر، حدثَنا ِهشام بن حسانَ، عن محمِد 3391

 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نع ،ِن ِسِريينا، : ، قَالَ�بفِْطرفَِإنْ كَانَ م ،ِجبفَلْي ،كُمدأَح ِعيِإذَا د
قَالَ . رواه حفْص بن ِغياٍث، عن ِهشاٍم مرفُوعا أَيضا. فَلْيطْعم، وِإنْ كَانَ صاِئما، فَلْيصلِّي

امالةُ: ِهشالصاُء: وعالد .  
   

ِة الداباِب ِإجِإجي اباِعِي، ب  
  .واِإلباحِة ِللْمدعو ترِك اَألكِْل ِعنده ِإال أَنْ حيب أن يطعم

3392فوسي نب اقحا ِإسثَندح ،ِزيدي نانُ بدعا سثَندا )  ح( حثَندح ،يزا الْغثَندحو
ِإذَا دِعي : �قَالَ رسولُ اللَِّه :  الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَحدثَنا سفْيانُ، عن أَِبي: الِْفرياِبي، قَاال

كراَء تِإنْ شو ،اَء طَِعمفَِإنْ ش ،ِجباٍم، فَلْيِإلَى طَع كُمدأَح . وهاِم وِإلَى الطَّع اقحقَالَ ِإسو
كراَء تِإنْ شو ،اَء طَِعمفَِإنْ ش ،ِجبفَلْي ،اِئمانَ، . صفْيس ناللَِّه، ع ديبا عثَندح ،كَّاِئيا الْبثَندح

  . ِإذَا دِعي أَحدكُم فَلْيِجب الْحِديثَ: �قَالَ النِبي : عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ
 عن سفْيانَ، وابِن جريٍج، عن أَِبي  حدثَنا حمدانُ بن الْجنيِد، حدثَنا أَبو عاِصٍم،3393
ِإذَا دِعي أَحدكُم ِإلَى طَعاٍم، فَلْيِجب، فَِإنْ شاَء طَِعم، وِإنْ شاَء : �قَالَ النِبي : الزبيِر، قَالَ

كرت .  



com.wordpress.masgunku.www  
 

761 

3394يرِن جِن ابع ،اججا حثَندِلٍم، حسم نب فوسا يثَندو : ٍج، قَالَ حِني أَبربأَخ
ِإذَا دعا أَحدكُم أَخاه ِلطَعاٍم، : �قَالَ رسولُ اللَِّه : الزبيِر، أَنه سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه، يقُولُ
كراَء تِإنْ شو ،اَء طَِعمفَِإنْ ش ،ِجبفَلْي .  

   عرسا كَانَ أَو غَيره بيانُ ِإجياِب ِإجابِة الدعوِة
قَرأْنا علَى عبِد الرزاِق، عن معمٍر، عن :  حدثَنا ِإسحاق بن ِإبراِهيم بِن عباٍد، قَال3395َ

 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نع ،وبفَلْ: ، قَالَ�أَي ،اهأَخ كُمدا أَحعا ِإذَا دسرع ِجبي
هركَانَ، أَو غَي .  
أنبا : وحثنا محمد بن حيويِه، قَالَ)  ح( حدثَنا الصغاِني، حدثَنا عفَّانُ بن مسِلٍم3396

بِن عمر، عِن حدثَنا وهيب بن خاِلٍد، حدثَنا أَيوب، عن ناِفٍع، عِن ا: معلَّى بن أَسٍد، قَاال
 ِبيقَالَ: ، قَالَ�الن أِْت أَوٍة، فَلْيوعِإلَى د كُمدأَح ِعيا: ِإذَا دأِْتهقَالَ. فَلْي : رمع نكَانَ ابو

  . يِجيب صاِئما ومفِْطرا
3397يز نب ادما حثَندفَّانُ، حا عثَندح ،اِنيغا الصثَندِن  حاِفٍع، عن نع ،وبأَي نٍد، ع

 ِبيأَنّ الن ،رمِن عقَالَ�اب ، :مِعيتةَ ِإذَا دوعوا الدِه، قَالَ. أَِجيبيويح نب دمحا مثَندأنبا : ح
  . حدثَنا حماد بن زيٍد، ِمثْلَه: وحدثَنا الدنداِني، حدثَنا مسدد، قَاال)  ح(سلَيمانُ بن حرٍب
3398 ناِعيلُ بما ِإسثَندِل، حفَضالْم نب را ِبشثَندح ،ددسا مثَندى، حثَنو الْما أَبثَندح 

  .  ِإذَا دِعيتمائْتوا الدعوةَ: �قَالَ النِبي : أُميةَ، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
 حدثَنا أَبو أُميةَ، حدثَنا يحيى بن بكَيٍر، حدثَنا اللَّيثُ، عن محمِد بِن عبِد 3399

ب ِإذَا دعا أَحدكُم أَخاه، فَلْيِج: �الرحمِن بِن عنج عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، عن رسوِل اللَِّه 
هوحن ا كَانَ أَوسرع .  

:  حدثَنا سِعيد بن عمٍرو السكُوِني، وعِطيةُ بن بِقيةَ، وأَبو عتبةَ الِْحمِصيونَ، قَالُوا3400
من : �قَالَ رسولُ اللَِّه : الَحدثَنا بِقيةُ بن الْوِليِد، حدثَنا الزبيِدي، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَ

ِجبِوِه فَلْيحن ٍس أَورِإلَى ع ِعيد .  
حدثَِني ِإسحاق بن حمزةَ الْبخاِري، حدثَنا ِعيسى :  حدثَنا فَضلَك الراِزي، قَال3401َ

كَِّريةَ السزمأَِبي ح نع ،دمو أَحى أَبوسم نقَالَب ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نةَ، عقَبر نقَالَ : ، ع
  . ِإذَا دِعي أَحدكُم، فَلْيِجب: �رسولُ اللَِّه 
أنبا عبد اللَِّه بن :  حدثَنا محمد بن عبِد الْحكَِم، ويونس بن عبِد اَألعلَى، قَاال3402
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من دِعي ِإلَى : �بِن عمر، عن عبِد اللَِّه بِن ِديناٍر، عِن ابِن عمر، قَالَ النِبي ناِفٍع، عن عاِصِم 
ولَهسرو ى اللَّهصع ا، فَقَدأِْتهي ٍة، فَلَمِليمو .  

   
، وإن منعها من هو أحق ا باب ِذكِْر الدِليِل علَى ِإجياِب ِإجابِة الداِعي ِإلَى طَعاِم الْوِليمِة

  ِممن يدعى إليها، وأا شر األطعمة اليت تتخذ إذا خص ا األغنياء دون الفقراء
3403 ،ِريها الزثَندانُ، حفْيا سثَندح ،ِدييما الْحثَندح ،ِمِذيراِعيلَ التمو ِإسا أَبثَندح 

شر الطَّعاِم طَعام الْوِليمِة يدعى ِإلَيها : ي اَألعرج، أَنه سِمع أَبا هريرةَ، يقُولُحدثَِن: قَالَ
ولَهسرو ى اللَّهصع ةَ، فَقَدوعِجِب الدي لَم نمو ،اِكنيسا الْمهعنمياُء، واَألغِْني . فوسا يثَندح

حدثَنا حجاج بن محمٍد، عِن ابِن جريٍج، عن صاِلِح بِن أَِبي اَألخضِر، عِن بن مسِلٍم، 
اِدِه ِمثْلَهنِبِإس ،ِريهةَ. الزانوو عاِلٍح : قَالَ أَبص لُ ِمنبأَن هَألن اِلٍح، غَِريبص نٍج، عيرج ناب .  

3404ب سونا يثَندلَى، قَالَ حِد اَألعبع ٍب، قَالَ: نهو نأنبا اب : ،اِلكمو ،سونأنبا ي
شر الطَّعاِم طَعام الْوِليمِة، يدعى : عِن ابِن ِشهاٍب، عِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ،أَنه كَانَ يقُولُ

حدثَِني عبد اللَِّه . ، ومن لَم يأِْت الدعوةَ، فَقَد عصى اللَّه ورسولَهِإلَيِه اَألغِْنياُء، ويترك الْفُقَراِء
حدثَِني محمد بن عبِد الرحمِن الطُّفَاِوي، عن : حدثَِني أَِبي، قَالَ: بن أَحمد بِن حنبٍل، قَالَ
نِبِإس ِريهِن الزع ،وبأَيةَ. اِدِه ِمثْلَهانوو عقَالَ أَب :نسح ِريهِن الزع ،وبأَي .  

أنبا معمر، عِن :  حدثَنا محمد بن مِهلٍّ الصنعاِني، حدثَنا عبد الرزاِق، قَال3405َ
شر الطَّعاِم طَعام الْوِليمِة، : ِبي هريرةَ، قَالَالزهِري، عن سِعيِد بِن الْمسيِب، واَألعرِج، عن أَ

ولَهسرو ى اللَّهصع ا، فَقَدكَهرت نمو ،قح ِهيو ،ِكنيالِْمس كرتيو ،ِنيا الْغهلَيى ععدي .  
ثَِني اللَّيثُ، عن عِقيٍل، عِن حد:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، حدثَنا حجاج، قَال3406َ

شر الطَّعاِم طَعام الْوِليمِة، يدعى ِإلَيِه اَألغِْنياُء، : ابِن ِشهاٍب، عِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
اِكنيسالْم كرتيو .ولَهسرو ى اللَّهصع ةَ، فَقَدوعالد كرت نمو. ،وِسيسةَ الطَّريو أُما أَبثَندح 

حدثَنا اَألوزاِعي، عِن الزهِري، عِن : حدثَنا محمد بن مصعٍب، ويحيى بن الضحاِك، قَاال
 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نِج، عراَألع�ِمثْلَه  .  

3407و ِإسا أَبثَندح  نب ادا ِزيثَندانُ، حفْيا سثَندح ،ِدييما الْحثَندح ،ِمِذيراِعيلَ التم
شر الطَّعاِم : ، قَالَ�سِمعت ثَاِبتا اَألعرج يحدثُ، عن أَِبي هريرةَ، عِن النِبي : سعٍد، قَالَ

ا مهعنمِة، يِليمالْو امى طَعصع ةَ، فَقَدوعِجِب الدي لَم نما، واهأْبي نا مهى ِإلَيعديا، وأِْتيهي ن
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ولَهسرو اللَّه .ِدييمقَالَ: قَالَ الْح ،ادا ِزيثَندانُ، حفْيا سثَندِج: حرِلثَاِبٍت اَألع قُلْت : نأَي ِمن
يرأَِبي ه ِمن تِمعةَ؟ فَقَالَسِر : ربالِْمن دا ِعنكَانم مذُ لَهِة آخعمالْج موثُوِني يعبي اِليوكَانَ م

ما : فَكَانَ أَبو هريرةَ يِجيُء قَبلَ الصالِة، فَيحدثُ الناس فَكُنت أَسمع، فَقَالَ أَحمد بن حنبٍل
أْسِديِثِه بى ِبحأَر ادِزيو ،اِلكماللَِّه، و ديبع هنثُ عدحياٍض، وِعي ناب وها وِني ثَاِبتعا ي  

   
  .. باب ِذكِْر الْخبِر الْموِجِب ِإتيانَ الْوِليمِة ِإذَا دِعي ِإلَيها، وِإجياِب اِإلجابِة إليها ولو كُراع

3408 نب سونا ينربِن  أَخاِفٍع، عن نع ،هرباِلكًا أَخٍب، أَنَّ مهو نا ابثَندلَى، حِد اَألعبع
  . ِإذَا دِعي أَحدكُم ِإلَى وِليمٍة، فَلْيأِْتها: ، قَالَ�ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه 

أَخبرِني أَِبي، حدثَنا عمر بن : ِري، قَالَ أَخبرِني الْعباس بن الْوِليِد بِن مزيٍد الْعذ3409ْ
ِإذَا دِعيتم ِإلَى كُراٍع، فَأَِجيبوا قَالَ : ، قَالَ�محمٍد، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، عن رسوِل اللَِّه 

اِفعا : نفِْطرفَِإنْ كَانَ م ،ابأَج ِعيِإذَا د رمع نكَانَ ابو ما لَهعا داِئمِإنْ كَانَ صأَكَلَ، و
 فرصان ثُم ،كربو .  

حدثَِني :  حدثَنا محمد بن صاِلٍح كَيلَجةُ، حدثَنا حرملَةُ، حدثَنا ابن وهٍب، قَال3410َ
أَنّ الن ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نٍد، عمحم نب رمع وا: ، قَالَ�ِبياٍع، فَأَِجيبِإلَى كُر مِعيتِإذَا د .  

   
باب ِذكِْر الْخبِر الدالِّ علَى اِإلباحِة ِللصاِئِم ترك ِإجابِة الداِعي ِإلَى طعام وإعالمه أنه 

  صائم
3411ِدييما الْحثَندح ،ِمِذيراِعيلَ التمو ِإسا أَبثَندو  حا أَبثَندانُ، حفْيا سثَندح ،

ِإذَا دِعي أَحدكُم ِإلَى طَعاٍم وهو : �قَالَ النِبي : الزناِد، عِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
 � أَِبي هريرةَ، عِن النِبي وحدثَنا ابن عجالنَ، عِن الْمقْبِري، عن. ِإني صاِئم: صاِئم، فَلْيقُلْ

  . ِبِمثِْلِه
   

باب ِذكِْر الْخبِر الدالِّ علَى اِإلباحِة ِلمتِخِذ الْوِليمِة والداعي إليها أن خيص من أحب 
  منهم بزيادة لون منها

ِمصيِصي، حدثَنا ابن أَِبي  حثنا عبد اللَِّه بن الْحسيِن بِن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه ال3412ْ
حدثَِني أَبو حاِزِم، عن سهِل بِن سعٍد، : أنبا أَبو غَسانَ محمد بن مطَرٍف، قَالَ: مريم، قَالَ
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عاما، وال قَربه ِإلَيِهم  وأَصحابه، فَما صنع لَهم طَ�لَما أَعرس أَبو أُسيٍد دعا رسولَ اللَِّه : قَالَ
 ِمن �ِإال امرأَته أُم أُسيٍد، وبلَّت تمراٍت ِمن اللَّيِل ِفي توٍر ِمن ِحجارٍة، فَلَما فَرغَ رسولُ اللَِّه 

ِبذَِلك هصخت هقَتفَس ،هاثَتاِم أَمالطَّع .  
   جاِريته ِللَِّه أَنْ يتزوج ِبها ويصدق عتقها بيانُ اِإلباحِة ِللْمعِتِق

3413 نةَ، علَيع ناِعيلُ بما ِإسثَندح ،اِنيفَرعاِح الزبالص نب نسالْح ِليو عا أَبثَندح 
 أَعتق صِفيةَ، وتزوجها، فَقَالَ � عبِد الْعِزيِز بِن صهيٍب، عن أَنِس بِن ماِلٍك، أَنّ رسولَ اللَِّه

ثَاِبت ا: لَههفْسا؟ قَالَ نقَهدا أَصم .  
أنبا أَبو النضِر، حدثَنا شعبةُ، عن عبِد الْعِزيِز بِن صهيٍب، :  حدثَنا الصغاِني، قَال3414َ

قَالَ ثَاِبت .  ِحني سبى صِفيةَ تزوجها�دثُ، أَنَّ النِبي سِمعت أَنس بن ماِلٍك يح: قَالَ
  . نفْسها أَعتقَها، وتزوجها : ما أَصدقَها؟ قَالَ: َألنٍس

دثَنا وحدثَنا الصغاِني، ح)  ح( حدثَنا محمد بن يحيى، حدثَنا يِزيد بن هارون3415َ
حدثَنا سِعيد بن أَِبي عروبةَ، حدثَنا قَتادةُ، أَنَّ أَنس بن ماِلٍك حدثَهم، أَنّ : أَبو عاِصٍم، قَاال

 ِبيا�الناقَهدا صقَهلَ ِعتعجةَ وِفيص قتأَع  .  
3416ساٍد اَألربع ناِعيلُ بما ِإسثَندحةَ وِبيعر نةُ برما ضثَندح ،و )  ح(وِفيِني أَبربأَخو

اِريِلِك الذِّمالْم دبا عثَندح ،اِنيعنالص ةَ الْفَِقيهلَمو )  ح(سأَبى، ويحي نب دمحا مثَندحو
حدثَنا : حدثَنا الِْفرياِبي، قَالُوا: زيدونَ، قَالُواالْعباِس الْغزي، وسِعيد بن عبدوِس بِن أَِبي 

سفْيانُ الثَّوِري، عن يونس بِن عبيٍد، عن شعيِب بِن الْحبحاِب، عن أَنِس بِن ماِلٍك، أَنّ 
  .  أَعتق صِفيةَ، وجعلَ ِعتقَها مهرها�رسولَ اللَِّه 
 حدثَنا محمد بن يحيى، حدثَنا مسدد، حدثَنا عبد الْواِرِث، عن شعيِب بِن 3417

 ِبياِلٍك، أَنّ النِن مِس بأَن ناِب، عحبا �الْحاقَهدا صقَهلَ ِعتعجا وهجوزتةَ، وِفيص قتأَع 
ا الْحهلَيع لَمأَووسي .  
3418 ا ثَاِبتثَندٍد، حيز نب ادما حثَنداِن، حمعو النا أَبثَندى، حيحي نب دمحا مثَندح 

 ِبياِلٍك، أَنّ النِن مِس بأَن ناِب، عحبالْح نب بيعشٍب، ويهص نِزيِز بالْع دبعو ،اِنينالْب� 
  . عتق صِفيةَ، وجعلَ ِعتقَها صداقَهاأَ

 حدثَنا محمد بن ِإدِريس أَبو بكٍْر، وراق الْحميِدي، وأَبو بكٍْر أَخو خطَّاٍب، 3419
ي عثْمانَ، عن أَنٍس، أَنّ حدثَنا محمد بن عبيِد بِن حساٍب، حدثَنا أَبو عوانةَ، عن أَِب: قَاال
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 ِبيا�الناقَهدا صقَهلَ ِعتعجةَ، وِفيص قتأَع  . نٍب، عيعش نأَِبيِه، ع ناٍم، عِهش ناذُ بعم اهور
  . هو الْجعد أَبوعثْمانَ: قَالَ أَبو عوانةَ. أَنٍس، وأَصدقَها ِعتقَها

3420دةَ،  حادقَت نةَ، عانوو عا أَبثَندٍن، حوع نو برما عثَندح ،ِزيجالس داوو دا أَبثَن
 ِبيٍس، أَنّ النأَن نٍب، عيهص نِزيِز بالْع دبعا�واقَهدا صقَهلَ ِعتعجةَ، وِفيص قتأَع  .  

3421 دما أَحثَندحو  نقَاُء برا وثَندةَ، حبأَِبي طَي نب دما أَحثَندح ،اِبِريى السيحي نب
 أَعتق �عمر، عن منصوٍر، عن رجٍل ِمن أَهِل الْبصرِة، عن قَتادةَ، عن أَنٍس، أَنّ رسولَ اللَِّه 

لَ ِعتعجو ،ييح تةَ ِبنِفيلَى ِنطٍْعصا عسيا حلَه لَما، أَوهرها مةَ. قَهانوو عقَالَ أَب : أَظُن
  . الرجلَ سِعيد بن أَِبي عروبةَ

   
باب ِذكِْر ثَواِب من يعِتق جاِريةً مث يتزوج ا، والدليل على اإلباحة لويلّ املرأة أنْ 

  .يزوجها من نفسه برضاها
3422دح  ِليا عثَنداٍم، حِهش نةُ باِويعا مثَندح ،اِمِريفَّانَ الْعِن عب ِليع نب نسا الْحثَن

ِإنا : أَتاه رجلٌ ِمن خراسانَ يقَالُ لَه أَبو ِإبراِهيم، فَقَالَ: بن صاِلٍح، عن أَِبيِه، عِن الشعِبي، قَالَ
سانَ يكُونُ ِللرجِل ِمنا اَألمةُ، فَيعِتقُها، ثُم يتزوجها، فَيدعوه كَالراِكِب هديه، فَقَالَ ِبخرا

ِبيعالش : ِبيى، أَنّ النوسأَِبي م نةَ، عدرو بثَِني أَبدا، :  قَالَ�حهبةٌ أَدأَم لَه تٍل كَانجا رمأَي
حِديثُ عِلي بِن صاِلٍح عِزيز وهو أَخو الْحسِن بِن . أَحسن أَدبها، ثُم تزوجها فَلَه أَجراِنفَ

  . صاِلٍح 
 حدثَنا عِلي بن حرٍب، حدثَنا محمد بن فُضيٍل، عن مطَرٍف، عن عاِمٍر، عن أَِبي 3423

من كَانت ِعنده جاِريةٌ فَعالَها، وأَحسن : �قَالَ رسولُ اللَِّه : ، عن أَِبي موسى، قَالَبردةَ
  . ِإلَيها، ثُم أَعتقَها وتزوجها، فَذَِلك لَه أَجراِن

 عن مسعوٍد، عن مطَرٍف،  حدثَنا أَبو عمِرو بن أَِبي غَرزةَ، حدثَنا أَبو غَسانَ،3424
 ا، ثُمهبأَد نسا، فَأَحهبأَدا وهِليمعت ِسنحا، فَيهلِّمعةُ، فَياِريالْج كُونُ لَهِل تجاِدِه ِفي الرنِبِإس

نيرأَج ا، فَِإنَّ لَههجوزتي ا، ثُمِتقُهعي .  
: لُ بن يعقُوب الصبِحي، حدثَنا محمد بن موسى بِن أَعين، قَالَ حدثَنا ِإسماِعي3425
وحدثَنا أَبو داود السجِزي، حدثَنا هناد، حدثَنا عبثَر، ِكالهما عن مطَرٍف، )  ح(حدثَِني أَِبي

نةَ، عدرأَِبي ب ناِمٍر، عع نى، قَالَعوسولُ اللَِّه :  أَِبي مسقَالَ ر� : ،هتاِريج قتأَع نم
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  . وتزوجها كَانَ لَه أَجراِن
 حدثَنا ابن شاذَانَ، حدثَنا معلَّى، حدثَنا أَبو عوانةَ، عن مطَرٍف، ِبِإسناِدِه أَيما 3426

هتأَم قتٍل أَعجاِنررأَج ا كَانَ لَههجوزتو ، .  
بيانُ ِإباحِة الشروِط ِفي النكَاِح، وإجياب الوفاء ا بعد التزويج، والدليل على إجازة 

  النكاح أو العقد بأي شرط كان
نا عبد الْحِميِد حدثَنا أَبو عاِصٍم، حدثَ:  حدثَنا عباس الدوِري، والصغاِني، قَاال3427

بن جعفٍَر، عن يِزيد بِن أَِبي حِبيٍب، عن أَِبي الْخيِر مرثَِد بِن عبِد اللَِّه الْيزِني، عن عقْبةَ بِن 
يوفَّى ِبِه ما : يِإنَّ أَحق الشروِط أَنْ توفُوا ِبِه وقَالَ الصغاِن: �قَالَ رسولُ اللَِّه : عاِمٍر، قَالَ

وجِبِه الْفُر ملَلْتحتاس .  
 حدثَنا عِلي بن ِإشكَاب، حدثَنا محمد بن رِبيعةَ، حدثَنا عبد الْحِميِد بن جعفٍَر، 3428

وجِبِه الْفُر ملَلْتحتا اسفَّى، مووِط أَنْ يرالش قِبِمثِْلِه أَح .  
وحدثَنا ِبشر بن موسى، )  ح( حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، حدثَنا شعيب بن سعٍد3429

حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد، عن يِزيد بِن أَِبي حِبيٍب، عن أَِبي : حدثَنا يحيى بن ِإسحاق، قَاال
ِإنَّ أَحق الشروِط أَنْ : قَالَ رسولُ اللَِّه:  بِن عبِد اللَِّه، عن عقْبةَ بِن عاِمٍر، قَالَالْخيِر مرثَِد

 وجِبِه الْفُر ملَلْتحتا اسفَّى ِبِه موي .  
للَِّه بن موسى، حدثَنا  وحدثَنا أَبو شيبةَ بن أَِبي بكِْر بِن أَِبي شيبةَ، حدثَنا عبيد ا3430

عبد الْحِميِد بن جعفٍَر، عن يِزيد بِن أَِبي حِبيٍب، عن مرثَِد بِن عبِد اللَِّه، عن عقْبةَ بِن عاِمٍر 
تحلَلْتم ِبِه فَروج ِإنَّ أَحق الشروِط أَنْ يوفَّى ِبِه ما اس: �قَالَ رسولُ اللَِّه : الْجهِني، قَالَ

  . النساِء
   

باب ِذكِْر الْخبِر الْمِبيِح لَواِلِد الْمرأَِة أَنْ يمتِنع ِمن اِإلذِْن ِلزوِج االبنة أن يتزوج بامرأة 
أخرى، ويقوم مبنعه عن التزويج عليها، أو طالقها، والدليل على أن له أن يشكو زوج ابنته 

  .صحابهإىل إخوانه وأ
:  حدثَنا أَبو بكٍْر أَحمد بن عِلي الْخزاز الدمشِقي، حدثَنا مروانُ بن محمٍد، قَال3431َ

وحدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، حدثَنا شعيب بن اللَّيِث، حدثَنا )  ح(حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد
اللَّيثُ، عن عبِد اللَِّه بِن عبيِد اللَِّه بِن أَِبي ملَيكَةَ، عِن الِْمسوِر بِن مخرمةَ، سِمعت رسولَ اللَِّه 
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 عِلي ِإنَّ بِني ِهشاِم بِن الْمِغريِة استأْذَنوِني ِفي أَنْ ينِكحوا ابنتهم:  وهو علَى الِْمنبِر، يقُولُ�
 طَلِّقأَِبي طَاِلٍب أَنْ ي ناب أِْثرتسِإال أَنْ ي ،ال آذَنُ لَه ثُم ،ال آذَنُ لَه أَِبي طَاِلٍب، فَال آذَنُ، ثُم نب

: وقَالَ الرِبيع. ابنِتي، وينِكح ابنتهم، فَِإنما ِهي بضعةٌ ِمني يِريبِني ما رابها ويؤِذيِني ما آذَاها
ِريدِن . ِإال أَنْ يِن ابٍث، علَي نع ،هرغَيو ،سوني نب دما أَحثَندح ،ِزيجالس داوو دا أَبثَندح
ِمعت اللَّيثَ، س: وحدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ ِإمالًء، حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ)  ح(أَِبي ملَيكَةَ

وحدثَنا أَبو أُميةَ، حدثَنا موسى بن داود، حدثَنا . حدثَِني ابن أَِبي ملَيكَةَ، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه: يقُولُ
ربذْكُِر الِْمني لَمو ،اِدِه ِمثْلَهنثُ، ِبِإساللَّي .  

3432وو اَألحا أَبثَندحةَ ونييع نانُ بفْيا سثَندِليِد، حو الْوا أَبثَندا، حناِحبح(ِص ص  (
وحدثَنا الصغاِني، حدثَنا أَبو معمٍر، حدثَنا سفْيانُ، عن عمٍرو، عِن ابِن أَِبي ملَيكَةَ، عِن 

قَالَ . ِإنما فَاِطمةُ بضعةٌ ِمني يؤِذيِني ما آذَاها: �ولُ اللَِّه قَالَ رس: الِْمسوِر بِن مخرمةَ، قَالَ
  . بضعةٌ، أَو مضغةٌ: أَبو الْوِليِد
حدثَنا أَبو الْيماِن، :  حدثَنا أَبو أُميةَ الطَّرسوِسي، وأَبو زرعةَ الدمشِقي، قَالُوا3433
ا شثَندقَالَح ،ِريهِن الزع ،بيع : ،هربةَ أَخمرخم نب روِن، أَنَّ الِْمسيسالْح نب ِليِني عربأَخ

 ِبيالن تةُ ِبنفَاِطم هدِعنٍل وهةَ أَِبي جناب طَبأَِبي طَاِلٍب خ نب ِليأَنَّ ع�لَه ِإنَّ : ، فَقَالَت
تي كمٍلقَوهةَ أَِبي جناب اِكحن ِليذَا عهو ،اِتكنِلب بضغال ت كثُونَ أَندح .روقَالَ الِْمس : فَقَام
 ِبيقَالَ�الن ثُم ،دهشت ِحني هتِمعِبيِع، : ، فَسالر ناِص با الْعأَب تكَحي أَنفَِإن دعا بأَم

بضعةٌ ِمني، وِإني أَكْره أَنْ : صدقَِني، وِإنَّ فَاِطمةَ مضغةً ِمني، قَالَ أَبو بكٍْرفَحدثَِني، فَ
فَترك : قَالَ.  وابنةُ عدو اللَِّه ِعند رجٍل واِحٍد أَبدا�تفِْتنوها، وِإنها ال تجتِمع ابنةُ رسوِل اللَِّه 

  . وحِديثُ أَِبي زرعةَ مختصر. ِخطْبةَعِلي الْ
 حدثَنا ِعمرانُ بن بكَّاٍر الِْحمِصي، حدثَنا أَبو الثَّقَِفي، حدثَنا ابن ساِلٍم، عِن 3434
هم لَما رجعوا ِمن الطَّف وكَانَ أَخبرِني الزهِري، أَنَّ عِلي بن حسيٍن أَخبره، أَن: الزبيِدي، قَالَ

مهاِبعر وٍط هها ِفي رةَ أَِسرياِويعم نب ِزيدى ِبِه يأَت .ِلياَءِني : قَالَ عةَ جِدينا الْمنا قَِدمفَلَم
 أَمنعه �وا ِإلَي سيف رسوِل اللَِّه يا ابن فَاِطمةَ ادفَع: الِْمسور بن مخرمةَ الزهِري، فَقَالَ ِلي

 ِمن تِمعا سِبم فَظَكُمي أَحِمي، فَِإند فَكسى يتالُ، حنال ي ِإلَي وهمتفَعد اللَِّه لَِئنفَو ،لَكُم
 علَيها ِبنت أَِبي جهٍل،  يقُولُ ِفي فَاِطمةَ، وكَانَ عِلي بن أَِبي طَاِلٍب خطَب�رسوِل اللَِّه 

ِإنَّ قَومك : ، فَقَالَت�فَلَما واعدوه ِلينِكحوه سِمعت ِبذَِلك فَاِطمةُ، فَأَتت رسولَ اللَِّه 
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 بعد � اللَِّه يتحدثُونَ أَنك ال تغضب ِلبناِتك، وهذَا عِلي ناِكح ِبنت أَِبي جهٍل، فَقَام رسولُ
أَما بعد ِإني أَنكَحت أَبا الْعاِص بن الرِبيِع، : الصالِة، فَأَثْنى علَى اللَِّه ِبما هو أَهلُه ثُم قَالَ
ني، وِإنما أَكْره ِإنَّ فَاِطمةَ بضعةٌ ِم: ، ثُم قَالَ�فَحدثَِني، فَصدقَِني، وأَثْنى علَيِه رسولُ اللَِّه 

  .  وابنةُ عدو اللَِّه ِعند رجٍل واِحٍد أَبدا�أَنْ تفِْتنوها، وِإنها واللَِّه ال تجتِمع ابنةُ رسوِل اللَِّه 
3435أَح ناللَِّه ب دبا عثَندح ،طَاِكياذَ اَألنزرخ نانُ بثْما عثَندثَِني  حدٍل، حبنِن حب دم

حدثَِني : أَبى، حدثَنا يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد، حدثَنا أَِبي، عِن الْوِليِد بِن كَِثٍري، قَالَ
 عِلي بن حسيٍن محمد بن عمِرو بِن حلْحلَةَ الدؤِلي، أَنَّ ابن ِشهاٍب الزهِري حدثَه، أَنَّ

 ةُ اللَّهمحر ِليِن عِن بيسلَ حقْتةَ ماِويعِن مب ِزيدِد يِعن ةَ ِمنِدينوا الْمقَِدم ِحني مهأَن ،مثَهدح
: ٍة تأْمرِني ِبها؟ قَالَهلْ لَك ِإلَي ِمن حاج: فَلَِقيِني الِْمسور بن مخرمةَ، فَقَالَ: علَيِه، قَالَ

وِل اللَِّه : قَالَ. ال: فَقُلْتسر فيس ِطيعم تلْ أَنِه؟ �هلَيع مالْقَو كِلبغأَنْ ي افي أَخفَِإن ،
فِْسي، ِإنَّ علُغَ نبى يتا، حدِه أَبِإلَي لَّصختِنيِه ال يتطَيأَع اللَِّه لَِئن مايو طَبأَِبي طَاِلٍب خ نب ِلي

 وهو يخطُب الناِس ِفي ذَِلك علَى ِمنبِرِه �ابنةَ أَِبي جهٍل علَى فَاِطمةَ، فَسِمعت رسولَ اللَِّه 
ثُم ذَكَر .  ِفي ِديِنهاِإنَّ فَاِطمةَ ِمني، وِإني أَتخوف أَنَ تفْتن: هذَا، وأَنا يومِئٍذ محتِلم، فَقَالَ

حدثَِني، فَصدقَِني : ِصهرا لَه ِمن بِني عبِد شمٍس، وأَثْنى علَيِه ِفي مصاهرِتِه ِإياه، فَأَحسن، قَالَ
لَِّه ال تجتِمع ابنةُ ووعدِني، فَوفَّى ِلي، وِإني لَست أُحرم حالالً، وال أُِحلُّ حراما، ولَِكن وال

  .  وابنةَ عدو اللَِّه ِفي مكَاٍن واِحٍد أَبدا�رسوِل اللَِّه 
أنبا معمر، عِن الزهِري، عن :  أَخبرنا محمد بن يحيى، عن عبِد الرزاِق، قَال3436َ

ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عورع :ي ولُ اللَِّه لَمسر جوزت�تاتى متةَ، حِدجيلَى خع  .  
   

  .باب حظِْر ِإنكَاِح اَأليِم حىت تستأمر، وإنكاح الِبكْر حىت تأْذن، وأن إذا السكوت
3437ِفينالْح ِليو عا أَبثَندح ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَندا )  ح( حثَندحاٍء، وجر نب ارمع

داوو دا أَبثَندح(ح  ( اما ِهشثَندطَاٍء، حع ناِب بهالْو دبا عثَندح ،اِنيغا الصثَندحو
، أَنّ رسولَ اللَِّه حدثَِني أَبو سلَمةَ، حدثَنا أَبو هريرةَ: الدستواِئي، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، قَالَ

يا رسولَ اللَِّه، : ال تنكَح اَأليم، حتى تستأْمر، وال تنكَح الِْبكْر حتى تستأْذَنَ، ِقيلَ: ، قَالَ�
  . أَنْ تسكُت : وما ِإذْنها؟ قَالَ
يا ِبالْبصرِة، حدثَنا مؤملُ بن ِهشاٍم،  حدثَنا أَبو ِعمرانَ التستِري موسى بن زكَِر3438
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حدثَنا ِإسماِعيلُ بن ِإبراِهيم، عِن الْحجاِج بِن أَِبي عثْمانَ، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، عن أَِبي 
يب، حتى تستأْمر، وال تنكَح الِْبكْر، ال تنكَح الثَّ: �قَالَ النِبي : سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

  . أَنْ تسكُت: يا رسولَ اللَِّه، وكَيف ِإذْنها؟ قَالَ: ِقيلَ. حتى تستأْذَنَ
ي  حدثَنا ِإسحاق، عن عبِد الرزاِق، عن معمٍر، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، عن أَِب3439

تستأْمر الثَّيب، وتستأْذَنَ : ، قَالَ�سلَمةَ بِن عبِد الرحمِن، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
  . أَنْ تسكُت: وما ِإذْنها يا رسولَ اللَِّه؟، قَالَ: الِْبكْر، قَالُوا
3440م نب دمٍرو أَحمو عا أَبثَندِلٍم،  حسم نب ِليدا الْوثَندح ،انَ الثَّقَِفيثْمِن عِد بمح

: وأَخبرِني الْعباس بن الْوِليِد الْعذِْري، حدثَنا محمد بن شعيٍب، قَالَ)  ح(حدثَنا أَبو عمٍرو
حدثَِني أَبو سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ، : بن أَِبي كَِثٍري، قَالَحدثَِني يحيى : حدثَِني اَألوزاِعي، قَالَ

 ِبيِن النا : ، قَالَ�عهِإذْنأْذَنَ وتسى تتح ،الِْبكْر كَحنال تو ،رأْمتسى تتح ،بالثَّي كَحنال ت
وتمالص .  
3441لَيس نب ِبيعا الرثَندِبِمثِْلِه، قَالَ ح ،اِعيزا اَألوثَندكٍْر، حب نب را ِبشثَندانَ، حم :

  . الصموت: وكَيف ِإذْنها يا رسولَ اللَِّه؟، قَالَ
نا أَبو وحدثَ)  ح( حدثَنا محمد بن أَِبي تماٍم الْعسقَالِني، حدثَنا آدم بن أَِبي ِإياٍس3442

حدثَنا شيبانُ، عن يحيى، عن أَِبي سلَمةَ، عن أَِبي : أُميةَ، حدثَنا عبيد اللَِّه بن موسى، قَاال
. ذَنَال تنكَح اَأليم، حتى تستأْمر، وال الِْبكْر حتى تستأْ: �قَالَ رسولُ اللَِّه : هريرةَ، قَالَ

  . أَنْ تسكُت: وكَيف ِإذْنها؟ قَالَ: قَالَ
حدثَنا هارونُ بن :  حدثَنا محمد بن عبِد الْمِلِك الدِقيِقي، وعباس الدوِري، قَاال3443

ي كَِثٍري، عن أَِبي سلَمةَ، عن أَِبي أنبا عِلي بن الْمبارِك، حدثَنا يحيى بن أَِب: ِإسماِعيلَ، قَالَ
 ِبيةَ، أَنّ النريرأْذَنَ: ، قَالَ�هتسى تتح ال الِْبكْرو ،رأْمتسى تتح ،بالثَّي كَحنا : قَالُوا. ال تي

 أَِبي ِعمرانَ الْمعدلُ، حدثَنا حدثَنا أَحمد بن. أَنْ تسكُت: رسولَ اللَِّه، كَيف ِإذْنها؟ قَالَ
اِدِه ِمثْلَهنكَِم، ِبِإسالْح نةُ بورِديِث. سذَا الْحةَ ِفي هاِويعمانَ وبيشاٍم ولَفْظُ ِهش فَقات . تِمعس

  : أَو لَم تنكَح قَالَ الشاِعراَأليم الَِّتي ال زوج لَها نِكحت، : أَبا الْعباِس الْمبرِد، يقُولُ
  فَِإنْ تنِكِحي أَنِكح وِإنْ تتأَيِمي 
  . يدا الدهِر ما لَم تنِكِحي أَتأَيِم

:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، والصغاِني، وأَبو حميٍد، وابن أَِبي الْحاِرِث، قَالُوا3444
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ا حثَندٍج، قَالَحيرِن جِن ابٍد، عمحم نب اجقُولُ: جكَةَ، يلَيأَِبي م ناب تِمعانُ : سقَالَ ذَكْو
 عِن الْجاِريِة ينِكحها أَهلُها �سأَلْت رسولَ اللَِّه : مولَى عاِئشةَ، سِمعت عاِئشةَ، تقُولُ

فَِإنما ِهي : فَقُلْت لَه: قَالَت عاِئشةُ. نعم تستأْمر: �لَها رسولُ اللَِّه أَتستأْمر أَم ال؟ فَقَالَ 
كُتسي، فَتحتسولُ اللَِّه . تسلَى، : �فَقَالَ رِد اَألعبع نب سونا يثَندح تكَتا ِإذَا سهِإذْن ذَاك

حدثَنا أَبو عاِصٍم، عِن ابِن : نا ابن الْجنيِد، وأَبو أُميةَ، قَاالوحدثَ)  ح(أنبا ابن وهٍب: قَالَ
اِدِه ِمثْلَهنٍج ِبِإسيرِن )  ح(جِن ابانُ، عفْيا سثَندح ،اِبييا الِْفرثَندح ،يزاِس الْغبو الْعا أَبثَندحو

ِن أَِبي مِن ابٍج، عيرج ِبيِن النةَ، عاِئشع نانُ، عذَكْو وهٍرو ومأَِبي ع نكَةَ، عِبِمثِْلِه�لَي  .  
 حدثَنا الصغاِني، حدثَنا أَبو صاِلٍح، حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد، عِن ابِن أَِبي ملَيكَةَ، 3445

ِرضاها : فَقَالَ. ِإنَّ الِْبكْر تستحي: � عاِئشةَ قَالَت ِللنِبي عن أَِبي عمٍرو مولَى عاِئشةَ، أَنَّ
  . صمتها 
   

باب ِذكِْر الْخبِر الدالِّ علَى أَنَّ الثَّيب ِإذَا رِغبت ِفي رجٍل مل يكن لوليها أن ميتنع من 
، وعلى أنه ليس لألب أن يزوج تزوجيها منه، وإن كرهه وليها ورغب فيمن هو خري هلا منه

البكر املدركة حىت تأذن له بسكوا، وعلى إبطال نكاح املرأة اليت تزوج نفْسها ثيباً كانت 
  أو بكراً

حدثَِني ماِلك بن أَنٍس، :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، حدثَنا ابن وهٍب، قَال3446َ
: ، قَالَ�ِه بن الْفَضِل حدثَه، عن ناِفِع بِن جبيٍر، عِن ابِن عباٍس، أَنّ رسولَ اللَِّه أَنَّ عبد اللَّ

حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، حدثَنا . اَأليم أَحق ِبنفِْسها ِمن وِليها، والِْبكْر تستأْذَنُ ِفي نفِْسها
أنبا مطَرف، ويحيى بن يحيى، والْقَعنِبي، : وحثنا محمد بن حيويِه، قَالَ)  ح( بن عمرعثْمانُ

اِدِه ِمثْلَهنِل، ِبِإسِن الْفَضِد اللَِّه ببع ناِلٍك، عم نع مقَالَ. كُلُّه ،ِبيعا الرثَندح : ،اِفِعيأنبا الش
  . أنبا ماِلك، ِبِمثِْلِه والِْبكْر تستأْمر: قَالَ

3447 نع ،اِريِن الذِّممحِد الربع نِلِك بالْم دبا عثَندح ،ةَ الْفَِقيهلَمو سِني أَبربأَخ 
عن ناِفِع بِن جبيِر بِن مطِْعٍم، سفْيانَ الثَّوِري، عن ماِلِك بِن أَنٍس، عن عبِد اللَِّه بِن الْفَضِل، 

اَأليم أَحق ِبنفِْسها دونَ وِليها، والِْبكْر تستأْذَنُ، : ، قَالَ�عِن ابِن عباٍس، أَنّ رسولَ اللَِّه 
  . وِإذْنها صماتها
، حدثَنا مسِلم، حدثَنا شعبةُ، عن ماِلِك  حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ الصاِئغُ ِبمكَّة3448َ
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: �قَالَ النِبي : بِن أَنٍس، عن عبِد اللَِّه بِن الْفَضِل، عن ناِفِع بِن جبيٍر، عِن ابِن عباٍس، قَالَ
  . وتهاالثَّيب أَحق ِبنفِْسها ِمن وِليها، والِْبكْر ِرضاها سكُ

 حدثَنا أَحمد بن يحيى الساِبِري، حدثَنا بكَير بن جعفٍَر، عن ِعمرانَ بِن عبيٍد 3449
حدثَِني شعبةُ بن الْحجاِج، عن ماِلِك بِن أَنٍس، عن رجٍل، عن ناِفِع بِن جبيِر : الضبي، قَالَ

ِن مب ِبياٍس، أَنّ النبِن عِن ابأْذَنُ : ، قَالَ�طِْعٍم، عتست الِْبكْرا، وهِليو ا ِمنفِْسهلَى ِبنأَو بالثَّي
  . ِفي نفِْسها، وِإقْرارها صماتها

 أَبو داود السجِزي، حدثَنا  حدثَنا فَضلَك الراِزي، حدثَنا قُتيبةُ بن سِعيٍد، حدثَنا3450
حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عن ِزياِد بِن سعٍد، عن عبِد اللَِّه بِن الْفَضِل، : أَحمد بن حنبٍل، قَاال

 ِبياٍس، أَنّ النبِن عِن ابثُ، عدحٍر ييبج نب اِفعن ِمعقَالَ�س ، : ا ِمنفِْسهِبن قأَح بالثَّي
  . وِليها، والِْبكْر تستأْمر، وِإذْنها سكُوتها

 حدثَنا ابن أَِبي مسرةَ، حدثَنا الْحميِدي، حدثَنا سفْيانُ، حدثَنا ِزياد بن سعٍد، 3451
  .  ِبِمثِْلِه تستأْمر ِفي نفْسها، وصمتها ِإقْرارهاعن عبِد اللَِّه بِن الْفَضِل،

 حدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عن معمٍر، عن صاِلِح بِن كَيسانَ، عن ناِفِع بِن 3452
وِلي مع الثَّيِب أَمر، والْيِتيمةُ تستأْمر، لَيس ِللْ: ، قَالَ�جبيٍر، عِن ابِن عباٍس، أَنّ رسولَ اللَِّه 

  . كَذَا . فَصمتها ِإقْرارها
حدثَنا عبيد اللَِّه بن عبِد :  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، حدثَنا أَبو عِلي الْحنِفي، قَاال3453

قَالَ النِبي : خبرِني ناِفع بن جبيِر بِن مطِْعٍم، عِن ابِن عباٍس، قَالَأَ: الرحمِن بِن موهٍب، قَالَ
  . اَأليم أَولَى ِبنفِْسها ِمن وِليها، والِْبكْر تستأْمر ِفي نفِْسها، وصمتها ِإقْرارها: �

3454يو أُمأَبو ،اِنيغا الصثَندِن : ةَ، قَاال حاِصٍم، عو عأَبى، ووسم ناللَِّه ب ديبا عثَندح
 ِبيةَ، أَنّ الناِئشع نةَ، عورع نع ،ِريهِن الزى، عوسِن مانَ بملَيس نٍج، عيرِن جقَالَ�اب ، :

حت، فَهو باِطلٌ، فَهو باِطلٌ، فَهو باِطلٌ، فَِإنْ دخلَ ال تنكَح الْمرأَةُ ِإال ِبِإذِْن وِليها، فَِإنْ نكَ
لَه ِليال و نم ِليلْطَانُ ووا، فَالسراجشا، فَِإنْ تهِمن ابا أَصِبم رها الْما، فَلَهِبه .  

  
   

أِْذنتسال يةَ وِغريالص جوزِة ِلَألِب أَنْ ياحاِإلب ابا قبل ب ا أَنْ يدخلِجهوِة ِلزاحاِإلبا، وه
  البلوغ، 
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  والدليل على أن السنة يف البناء ا اراً
 حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، حدثَنا الشاِفِعي، حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عن ِهشاِم 3455

عن عاِئشةَ، وحدثَنا أَبو أُميةَ، حدثَنا ِإسماِعيلُ بن الْخِليِل، حدثَنا عِلي بن بِن عروةَ، عن أَِبيِه، 
ةَ، قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورِن عاِم بِهش نِهٍر، عسولُ اللَِّه : مسِني رجوزةُ �تنا ابأَنو 

فَوِعكْت، فَتمزق : قَالَت. منا الْمِدينةَ فَنزلْنا ِفي بِني الْحاِرِث بِن الْخزرِجِست ِسِنني، فَقَِد
 اتاِحبوِعي صمٍة ووحجي لَِفي أُرِإنانَ، وومر ي أُمِني أُمتةَ، فَأَتميمِري جعفَى شِري، فَأَوعش

تيِبي، فَأَت تخراِب ِلي، فَصلَى بِني عقَفَتى أَوتِدي حِبي ذَتِبي، فَأَخ ِريدا تِري ما أَدما وه
 ِهيجِبِه و تحساٍء، فَمم ئًا ِمنيش ذَتأَخ فَِسي، ثُمن ضعب كَنى ستح جهي َألنِإناِر، والد

علَى الْخيِر والْبركَِة، : لنسوةُ ِمن اَألنصاِر ِفي بيٍت فَقُلْنورأِْسي، ثُم أَدخلَتِني الدار، فَِإذَا ا
 �وعلَى خيِر طَاِئٍر، فَأَسلَمتِني ِإلَيِهن، فَأَصلَحن ِمن شأِْني، فَلَم يرعِني ِإال رسولُ اللَِّه 

لَفْظُ أَِبي أُميةَ، وحِديثُ الشاِفِعي مختصر .  ِتسِع ِسِننيضحى، فَأَسلَمتِني ِإلَيِه وأَنا يومِئٍذ ِبنِت
 .  

حدثَنا جعفَر :  حدثَنا عِلي بن حرٍب، وعباس الدوِري، وعمار بن رجاء، قَالُوا3456
كُنت أَلْعب ِبالْبناِت، فَكُن : شةَ، قَالَتأنبا ِهشام بن عروةَ، عن أَِبيِه، عن عاِئ: بن عوٍن، قَالَ

 ِبيِني، فَكَانَ النأِْتيناِحِبي يوص�ِإلَي نهبرسي  .  
 حدثَنا أَحمد بن عبِد الْحِميِد الْحاِرِثي، حدثَنا أَبو أُسامةَ، عن ِهشاِم بِن عروةَ، 3457

 ِإذَا دخلَ، �كُنت أَلْعب ِبالْبناِت، فَتِجيُء صواِحِبي، فَكُن ينقَِمعن ِمن رسوِل اللَِّه : ِبِإسناِدِه
حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، ومحمد بن عبِد .  يسربهن يلْعبن مِعي�وكَانَ رسولُ اللَِّه 

حدثَنا الْحسين بن بهانَ، حدثَنا سهلُ بن . حدثَنا أَنس بن ِعياٍض، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه: الْحكَِم، قَاال
عثْمانَ، حدثَنا يحيى بن زكَِريا بِن أَِبي زاِئدةَ، حدثَنا ِهشام بن عروةَ، ِبِإسناِدِه نحو حِديِث 

ب ِليِهٍرعسِن م .  
 حثنا ابن أَِبي الْحنيِن، حدثَنا ِشهاب بن عباٍد، حدثَنا حماد بن زيٍد، عن ِهشاِم 3458

ةَ، قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورِن عولُ اللَِّه : بسِني رجوزى ِب�تنبو ،ِع ِسِننيبةُ سنا ابأَني  و
وأَنا ِبنت ِتسِع ِسِنني، وجاَء ِإلَي ِنسوةٌ ِمن اَألنصاِر، فَأَخذْنِني وأَنا أَلْعب علَى اُألرجوحِة، 

ِني، : قَالَتلْنغَسِني ونبةٌ، فَطَيفْرِلي و تكَانِري وعقَطَ شِني، فَستابى أَصمِت الْحكَانو
 تِديأُهِإذَا وو ،نجرلَ خخفَِإذَا د ،ادوِعي الْجماِت، ونِبالْب بأَلْع تكُنةٌ، وفْرِلي وِه، وِإلَي
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ِإلَي نهبرس جرخ .  
3459فْيا سثَندح ،اِبييالِْفر فوسي نب دمحا مثَندح ،يزاِس الْغبو الْعا أَبثَندانُ  ح

 ِبيةَ، أَنّ الناِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورِن عاِم بِهش نع ،ِريالثَّو� ،ِست تِبن ِهيا وهجوزت 
  . وأُدِخلَت علَيِه وِهي ِبنت ِتسٍع، ومكَثَت ِعنده ِتسعا

3460ِإب نب ِلمسا مثَندح ،اِنيغحثنا الص  اما ِهشثَندانَ، حملَيس نب فَرعا جثَندح ،اِهيمر
ةَ، قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورع نب : ِبيِني النجوزت�ِع ِسِننيلَ ِبي ِلِتسخدٍع، وبِلس  .  

  
، حدثَنا أَبو عوانةَ، عِن اَألعمِش، عن  حدثَنا أَبو أُميةَ، حدثَنا منصور بن صقَيٍر3461

ةَ، قَالَتاِئشع نِد، عوِن اَألسع ،اِهيمرولُ اللَِّه : ِإبسِني رجوزت� تكُنٍع، وبس تا ِبنأَنو 
  . ِعنده ِتسعا
وحدثَنا الصغاِني، حدثَنا سِعيد )  ح( حدثَنا عِلي بن حرٍب، حدثَنا أَبو معاِوية3462َ

بن سلَيمانَ، حدثَنا أَبو معاِويةَ، حدثَنا اَألعمش، عن ِإبراِهيم، عِن اَألسوِد، عن عاِئشةَ، 
قَالَت : ِبيا النهجوزت�هنع اللَّه هضقَبٍع، وبس تِبن ِهيةَ ورشاِن عثَم تِبن ِهيا و .  

:  حدثَنا ابن أَِبي الدنيا، حدثَنا أَبو خيثَمةَ، حدثَنا جِرير، عِن اَألعمِش، ِبنحِوِه3463
 ِبيِني النجوزت�تكُنٍع وِتس تا ِبنأَنى ِبي ونبو ،ِست ٍع، أَوبس تا ِبنأَناِت ِفي  ونِبالْب بأَلْع 

، فَكَانَ يسربهن، �بيِتِه وهن اللُّعب، وكُن جواٍر يختِلفْن ِإلَي، فَكُن ينقَِمعن ِمن رسوِل اللَِّه 
  . فَيدخلْن علَي، فَيلْعبن مِعي

3464ِن الصب اقحِإس نب دمحا مثَندٍر،  حمعم ناِق، عزالر دبا عثَندح ،اِنيعناِح الصب
 ِبيةَ، أَنّ الناِئشع نةَ، عورع نع ،ِريهِن الزع� ِهي اٍت، أَوونس ِست تِبن ِهيا وهجوزت 
بلُعٍع، وِتس تِبن ِهيِه وِإلَي فَّتزٍع، وبس تةَِبنرشاِن عثَم تِبن ِهيا وهنع فِّيوتا، وهعا مه .
  . رواه أَبو أُسامةَ، عن عبِد الرزاِق ِبهذَا اللَّفِْظ

بيانُ اِإلباحِة والترِغيِب ِفي التزِويِج ِفي شواٍل والبناء ن يف شوال، إذالنيب صلى اهللا عليه 
  .ئشة فيه، وبىن ا فيه، وأُحي أا امرأتك قبل تزوجيه اوسلم تزوج بعا
3465 نانُ، عفْيا سثَندح ،ِديهم نِن بمحالر دبا عثَنداٍن، حِسن نب ِزيدا يثَندح 

 تزوجها ِفي �شةَ، أَنّ النِبي ِإسماِعيلَ بِن أُميةَ، عن عبِد اللَِّه بِن عروةَ، عن أَِبيِه، عن عاِئ
فَأَي ِنساِئِه كَانَ آثَر ِعنده ِمنها؟ وكَانت تستِحب أَنْ يدخلَ . شواٍل، وبنى ِبها ِفي شواٍل
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ثَنا عبيد اللَِّه بن موسى، حدثَنا أَبو بكٍْر محمد بن ِإسحاق الْبكَّاِئي، حد. النساُء ِفي شواٍل
اِدِه ِمثْلَهنانَ، ِبِإسفْيس نع .  

3466 اِنيدمالْه ةَ الْفَِقيهلَمو سفَّانَ أَبِن عِلِم بسِن الْمِد بمحم نب ِلمسِني الْمربأَخ 
الْم دبا عثَندِه، حلَيع أْتا قَراَء ِفيمعنا ِبصثَنداٍم، حو ِهشأَب اِريِن الذِّممحِد الربع نِلِك ب

ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عورع نةَ، عورِن عِد اللَِّه ببع نةَ، عيِن أُماِعيلَ بمِإس نع ،ِريانُ الثَّوفْيس :
: شواٍل، فَأَي ِنساِئِه كَانت أَحظَى ِعنده ِمني؟ قَالَتزوجِني ِفي شواٍل، وأُدِخلْت علَيِه ِفي 

)  ح(حدثَنا ابن أَِبي رجاٍء، حدثَنا وِكيع. وكَانت عاِئشةُ تستِحب أَنْ تدِخلَ ِنساَءها ِفي شواٍل
أَحظَى ِعنده : دثَنا سفْيانُ، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه ِإلَى قَوِلِهح: وحدثَنا الْغزي، حدثَنا الِْفرياِبي، قَاال

حدثَنا الصغاِني، حدثَنا قَِبيصةُ، . ِمني، وكَانت تستِحب أَنْ تدِخلَ ِنساَءها ِفي شواٍل
   . حدثَنا سفْيانُ، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه: وشاذَانُ، قَاال
 حدثَنا حمدانُ بن عِلي الْوراق، حدثَنا معلَّى بن أَسٍد، حدثَنا وهيب، عن ِهشاِم 3467

أُِريتِك ِفي الْمناِم مرتيِن، أَرى : ، قَالَ لَها�بِن عروةَ، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
هِذِه امرأَِتك، فَأَكِْشف عنها، فَِإذَا ِهي أَنِت، :  يحِملُِك ِفي سرقٍَة ِمن حِريٍر، فَيقُولُرجال
حدثَنا محمد . رواه محمد بن يحيى، عن وهيٍب. كَذَا. ِإنْ يك هذَا ِمن اللَِّه يمِضِه: فَأَقُولُ

صاِئغُ، حدثَنا معلَّى بن أَسٍد، حدثَنا عبد الْعِزيِز بن الْمختاِر، عن ِهشاِم بِن بن ِإسماِعيلَ ال
اِدِه ِمثْلَهنةَ، ِبِإسوراِر: كَذَا قَالَ. عتخالْم نِزيِز بالْع دبع .  

وٍل، حدثَنا عبد اللَِّه بن ِإدِريس، عن ِهشاِم  حدثَنا أَبو أُميةَ، حدثَنا يوسف بن بهل3468ُ
ةَ، قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورِن عولُ اللَِّه : بسلٍَك، : �قَالَ رِد ماِم ِفي ينِك ِفي الْمأُِريت

  .  يمِضِهِإنْ كَانَ هذَا ِمن ِعنِد اللَِّه: هِذِه زوجتك، فَأَقُولُ: يقُولُ
   

  باب ِذكِْر الدعاِء والترِغيِب ِفي الْقَوِل ِبِه ِللزوِج 
  ِعند دخوِلِه ِبأَهِلِه وجمامعتها 

 حدثَنا أَبو عِلي الزعفَراِني، حدثَنا عِبيدةُ بن حميٍد، حدثَنا منصور بن الْمعتِمِر، 3469
س ناٍس، قَالَعبِن عِن ابٍب، عيكُر نِد، ععِن أَِبي الْجولُ اللَِّه : اِلِم بسا ِإنَّ : �قَالَ رأَم

وحدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، حدثَنا سفْيانُ، عن منصوٍر، عن ساِلٍم، عن . أَحدكُم لَو قَالَ
ِن عِن ابٍب، عيكُر ِبيِن الناٍس، عقَالَ: ، قَالَ�ب ،لَهأَه ادِإذَا أَر كُمدأَنَّ أَح ِم اللَِّه: لَوِبس .
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  . اللَّهم جنبنا الشيطَانَ، وجنِب الشيطَانَ ما رزقْتنا فَقُِضي بينهما ِبولٍَد لَم يضره الشيطَانُ
وحثنا )  ح(بو سلَمةَ الْفَِقيه، حدثَنا عبد الْمِلِك الذِّماِري، عن سفْيانَ أَخبرِني أ3470َ

الْغزي، حدثَنا الِْفرياِبي، حدثَنا سفْيانُ، عن منصوٍر، عن ساِلِم بِن أَِبي الْجعِد، عن كُريٍب، 
: لَو أَنَّ أَحدهم قَالَ ِحني يأِْتي أَهلَه، قَالَ سفْيانُ: � رسولُ اللَِّه قَالَ: عِن ابِن عباٍس، قَالَ

ورصنقَالَ: قَالَ م اهأُر : ولَدا، فَينقْتزا رطَانَ ميِب الشنجطَانَ، ويِني الشبنج مِم اللَِّه اللَّهِبس
  . لشيطَانُ أَبدا بينهما ولَد لَم يضره ا

أنبا الثَّوِري، عن منصوٍر، ِبِإسناِدِه : أنبا عبد الرزاِق، قَالَ:  حدثَنا الدبِري، قَال3471َ
ي، ثُم قُِضي ِبسِم اللَِّه اللَّهم جنبِني الشيطَانَ، وجنِب الشيطَانَ ما رزقْتِن: ِإذَا أَتى أَهلَه قَالَ

  . بينهما ولَد لَم يضره شيطَانٌ أَبدا
حدثَنا شعبةُ، عن منصوٍر، عن ساِلِم : أنبا أَبو النضِر، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال3472َ

ِن الناٍس، عبِن عِن ابٍب، عيكُر نِد، ععِن أَِبي الْجب قَالَ�ِبي ، : ،لَهى أَهِإذَا أَت كُمدلَو أَنَّ أَح
اللَّهم جنبِني الشيطَانَ، وجنِب الشيطَانَ ما رزقْتِني، فَكَانَ بينهما ولَد لَم يضره : قَالَ

  . الشيطَانُ، أَو لَم يسلَّطْ علَيِه الشيطَانُ
   

انُ ِإبيا، بِلها ِفي قُبِرهبد ِمن هأَترِل امجاِن الريِة ِإتاح  
  .وحظْر إتياا يف دبرها

 حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، حدثَنا سفْيانُ، عن محمِد بِن الْمنكَِدِر، عن جاِبٍر 3473
ِنساؤكُم {: أَته ِفي فَرِجها ِمن دبِرها أَتى ولَده حِول، فَأَنزلَ اللَّهمن أَتى امر: أَنَّ الْيهود، قَالُوا

مى ِشئْتأَن ثَكُمروا حفَأْت ثٌ لَكُمر223سورة البقرة آية [}ح .[  
وحدثَنا أَبو )  ح( حدثَنا موسى بن ِإسحاق الْقَواس، حدثَنا وِكيع، حدثَنا سفْيان3474ُ

وحدثَنا عِلي )  ح(داود، حدثَنا أَبو نعيٍم، حدثَنا سفْيانُ، عن محمِد بِن الْمنكَِدِر، عن جاِبٍر
نكَِدِر، عنِن الْمِد بمحم نةُ، عبعا شثَندِر، حضو النا أَبثَندٍل، حهس نِد اللَِّه، ببِن عاِبِر بج 

: ِإنَّ الْولَد يكُونُ أَحولَ، فَنزلَت: كَانَ الرجلُ ِإذَا أَتى أَهلَه باِركًا قَالَِت الْيهود: قَالَ
}ثٌ لَكُمرح كُماؤِنس{ .  

3475ثَندٍر، حمعو ما أَبثَندٍد، حفَه نب اِهيمرا ِإبثَندح  نع ،وبا أَيثَنداِرِث، حالْو دبا ع
حدثَنا : وحدثَنا أَبو اَألزهِر، والْكُزبراِني، قَاال)  ح(محمِد بِن الْمنكَِدِر، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه
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عِن الزهِري، عن محمِد بِن الْمنكَِدِر، وهب بن جِريٍر، حدثَنا أَِبي، عِن النعماِن بِن راِشٍد، 
: من أَتى امرأَته مجبيةً كَانَ الْولَد أَحولَ، فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ: قَالَِت الْيهود: عن جاِبٍر، قَالَ

}مى ِشئْتأَن ثَكُمروا حفَأْت ثٌ لَكُمرح كُماؤِنس{ .  
وحدثَنا يونس بن عبِد )  ح( حدثَنا أَبو عمر اِإلمام، حدثَنا مخلَد، عِن ابِن جريٍج3476

حدثَِني ماِلك، وابن جريٍج، وسفيان الثوري، أن ابن املنكدر : اَألعلَى، حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ
ِن عاِبِر بج نحدثهم، عِلِمنيسقَالُوا ِللْم ودهِد اللَِّه ِإنَّ الْياَء : بةٌ جِبردم ِهيو هأَترى امأَت نم

مقِْبلَةً : قَالَ ابن جريٍج ِفي حِديِثِه. }ِنساؤكُم حرثٌ لَكُم{: ولَده أَحولَ، فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ
  . ذَِلك ِفي الْقُبِلومدِبرةً ِإذَا كَانَ 
3477 ناللَِّه ب بهةَ وعرو زا أَبثَندكَِم، حِد الْحبِن عِد اللَِّه ببع نب دمحا مثَندح 

حدثَِني أَبو حاِزٍم، عن محمِد بِن : راِشٍد، حدثَنا حيوةُ بن شريٍح، عِن ابِن الْهاِد، قَالَ
ِإذَا أُِتيِت الْمرأَةُ ِمن دبِرها، ثُم : الْمنكَِدِر، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه أَنَّ يهودا كَانت تقُولُ

ِنساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا {: حملَت كَانَ ولَدها أَحولَ، فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ هِذِه اآليةَ
  . } م أَنى ِشئْتمحرثَكُ

 حدثَنا يعقُوب بن هاِشٍم ِببغداد ِفي داِر كَعٍب، حدثَنا معلَّى بن أَسٍد، حدثَنا 3478
ثَنا وهيب، وحدثَنا ِإبراِهيم بن فَهٍد، حدثَنا أَبو سلَمةَ، حد)  ح(عبد الْعِزيِز يعِني ابن الْمختاِر

لَما : ِكالهما عن سهيِل بِن أَِبي صاِلٍح، عن محمِد بِن الْمنكَِدِر، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَ
 ِبيالن قَِدم�ودهةَ قَالَِت الْيِدينالْم  :هلَدكُونُ وةً ييبجم لَهأِْتي أَهِإنَّ الَِّذي ي لَ اللَّهزلَ، فَأَنوأَح 
  . اآليةَ} ِنساؤكُم حرثٌ لَكُم{: عز وجلَّ

 حدثَنا ِإبراِهيم بن فَهٍد، حدثَنا أَبو بكِْر بن خالٍد، حدثَنا الْحسن بن حِبيٍب، 3479
ِن الْمِد بمحم نالْقَاِسِم، ع نب حوا رثَندِد اللَِّهحبِن عاِبِر بج نكَِدِر، عح(ن  ( فوسوحثنا ي

 نٍد، ععِن ساِد بِزي نع ،ِجيناِلٍد الزخ نب ِلمسا مثَندونَ، حاره نب ِليا عثَندِلٍم، حسم نب
من أَتى امرأَته وِهي : كَانت يهود يقُولُونَ: لَمحمِد بِن الْمنكَِدِر، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَا

كَذَبت يهود، : مجبيةً ِمن دبِرها ِفي قُبِلها كَانَ ولَده أَحولَ، فَذُِكر ذَِلك ِلرسوِل اللَِّه، فَقَالَ
لَ اللَّهزفَأَن :}ثٌ لَكُمرح كُماؤةَ} ِنساآلي .ثَندح نب دمحا مثَندح ،اِنيرالْح داوو دا أَب

 ِبيِن الناِبٍر، عج نكَِدِر، عنالْم نب دمحا مثَندح ،كِّيٍل الْميدب ناللَِّه ب دبا عثَندانَ، حملَيس
  .  ِبنحِوِه�
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3480ح ،ِزيجالس داوو دا أَبثَندح  ،ِريانُ الثَّوفْيا سثَندح ،ِكيعا وثَندح ،ادنا هثَند
: �قَالَ النِبي : عن سهيِل بِن أَِبي صاِلٍح، عِن الْحاِرِث بِن مخلٍَد، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

  . ملْعونٌ من أَتى امرأَته ِفي دبِرها
3481ا مثَندح  نا ابثَندِك، حاربالْم نب دمحا مثَندح ،ِقيشمِث الدعاَألش نب دمح

وحدثَنا الصغاِني، عن عبِد اللَِّه بِن يوسف، عن ِإسماِعيلَ بِن عياٍش، عن سهيٍل، )  ح(عياٍش
كَِدِر، عنِن الْمِد بمحم نع ِبيِن الناِبٍر، عج ِفي : �ن أَو اِشِهنحاَء ِفي مسوا النأْتال ت

اِشِهنشأَح .  
 حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عِن ابِن الْهاِد، عن عمارةَ 3482

ِإنَّ اللَّه ال يستحِيي ِمن الْحق، ال : ، قَالَ�ِبيِه، أَنّ رسولَ اللَِّه بِن خزيمةَ بِن ثَاِبٍت، عن أَ
اِرِهنباَء ِفي أَدسوا النأْتةَ. تانوو عقَالَ أَب :ظَراِدِه ننِفي ِإس .  

ش زوجها إال بإذنه، بيانُ حظِْر بيتوتِة الْمرأَِة ِفي غَيِر بيِت زوِجها واعتزاهلا عن فرا
  .والتشديد فيه، ويف إعالمها الناس ما يكون بينهما يف اامعة واملباشرة

سِمعت :  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، حدثَنا حجاج، قَالَ حدثَِني شعبةُ، قَال3483َ
ِإذَا باتِت الْمرأَةُ : ، قَالَ�ريرةَ، عِن النِبي سِمعت زرارةَ بن أَوفَى، عن أَِبي ه: قَتادةَ، قَالَ

 ِجعرى تتالِئكَةُ، حا الْمهتنا لَعِجهوز اشةً ِفراِجره .  
3484 ،شما اَألعثَندٍر، حيمن نا ابثَندح ،قَالِنيسالْع دمأَح نى بى ِعيسيحو يا أَبثَندح 

ةَ، قَالَعريرأَِبي ه ناِزٍم، عأَِبي ح ولُ اللَِّه : نساِشِه، : �قَالَ رِإلَى ِفر هأَترلُ امجا الرعِإذَا د
ِبحصى تتالِئكَةُ، حا الْمهتنانُ لَعبا غَضهلَيع وهو تاتِه، فَبلَيع تفَأَب .ينأَِبي الد نا ابثَندا، ح
رواه محاِضر، عِن . حدثَنا سويد، حدثَنا عِلي بن مسِهٍر، عِن اَألعمِش، ِبِإسناٍد ِمثِْلِه

  . اَألعمِش، عن أَِبي حاِزٍم، عن أَِبي هريرةَ
3485ثَندِة، حيصصِبالْم ،ِزيِعيالْب داود نونُ بارا هثَندِن  حب رمع نةَ، عامو أُسا أَب

ِمن : �قَالَ رسولُ اللَِّه : حمزةَ، عن عبِد الرحمِن بِن سعٍد، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، قَالَ
ني ِه، ثُمفِْضي ِإلَيتأَِتِه ورفِْضي ِإلَى املُ يجاللَِّه الر دِة ِعنانظَِم اَألماأَعهِسر رش .  

3486 نانُ بورا مثَنداِح، حبِن الصِد بمحم نب نسالْح اِنيفَرعالز ِليو عا أَبثَندح 
ت أَبا سِمع: معاِويةَ الْفَزاِري، عن عمر بِن حمزةَ الْعمِري، حدثَنا عبد الرحمِن بن سعٍد، قَالَ

ِإنَّ أَعظَم اَألمانِة ِعند اللَِّه يوم الِْقيامِة الرجلُ : �قَالَ رسولُ اللَِّه : سِعيٍد الْخدِري، يقُولُ
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  . يفِْضي ِإلَى امرأَِتِه، وتفِْضي ِإلَيِه، ثُم يفِْشي ِسرها
رالْم دكِْث ِعنِة ِفي الْمنانُ السيلُ وعنده أخرى، ومكثه بجا الرهجوزتِب الَِّتي يأَِة الثَّي

  .عندها إذا كانت بكراً
روى أَبو كُريٍب، عن حفِْص بِن ِغياٍث، عن عبِد الْواِحِد بِن أَيمن، عن أَِبي بكِْر بِن عبِد 

أُم ناٍم، عِن ِهشاِرِث بِن الْحِن بمحالرةَ، قَالَتلَمولَ اللَِّه :  سسأَنَّ ر ذَكَر� ذَكَرا وهجوزت 
  ِإنْ ِشئِْت أُسبع لَِك، وأُسبع ِلِنساِئي، وِإنْ سبعت لَِك سبعت ِلِنساِئي : أَشياَء هذَا ِفيِه، فَقَالَ

3488بع نع ،اِهيمرِإب نب اقحا ِإسثَندِرو  حمِن عِد بمحم نع ،ِريِن الثَّواِق، عزِد الر
 �مكَثَ النِبي : بِن حزٍم، عن عبِد الْمِلِك بِن أَِبي بكِْر بِن الْحاِرِث بِن ِهشاٍم، عن أَِبيِه، قَالَ

 هوانٌ، ِإنْ ِشئِْت سبعت لَِك، وِإنْ سبعت لَيس ِبِك علَى أَهِلِك: ِعند أُم سلَمةَ ثَالثًا، ثُم قَالَ
  .لَِك سبعت ِلِنساِئي

: حدثَنا أَبو داود السجِزي، حدثَنا ِإبراِهيم بن حرٍب، حدثَنا يحيى، عن سفْيانَ، قَالَ
مِلِك بِن أَِبي بكٍْر، عن أَِبيِه، عن أُم سلَمةَ، أَنّ النِبي حدثَِني محمد بن أَِبي بكٍْر، عن عبِد الْ

� .  
حدثَنا حجاج، عِن ابِن جريٍج، :  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، وأَبو حميٍد، قَاال3489

ِد بن عبِد اللَِّه بِن أَِبي عمٍرو، والْقَاِسم بن أَخبرِني حِبيب بن أَِبي ثَاِبٍت، أَنَّ عبد الْحِمي: قَالَ
محمِد بِن عبِد الرحمِن يعِني ابن الْحاِرِث بِن ِهشاٍم أَخبراه، أَنهما سِمعا أَبا بكِْر بن عبِد 

ربةَ أَخلَمس أَنَّ أُم ،ِبرخاِرِث يِن الْحِن بمحةُ الرنا ابهأَن مهتربةَ أَخِدينِت الْما قَِدما لَمهأَن ،هت
حتى أَنشأَ ناس ِمنهم ِفي الْحج، . ما أَكْذَب الْغراِئب: أَِبي أُميةَ بِن الْمِغريِة، فَكَذَّبوها وقَالُوا

بت معهم، ورجعوا ِإلَى الْمِدينِة يصدقُونها، فَازدادت علَيِهم أَتكْتِبني ِإلَى أَهِلِك؟ فَكَت: فَقَالُوا
ما ِمثِْلي تنكَح، أَما أَنا فَال : قُلْت.  يخطُبِني�فَلَما وضعت ابنِتي جاَءِني النِبي : قَالَت.كَرامةً

ِعي ذَاتو ورا غَيأَنو ،ِفي لَدالُ : فَقَالَ. اٍلوا الِْعيأَمو ،ا اللَّههذِْهبةُ فَيريا الْغأَمِك، وِمن را أَكْبأَن
أَين زناب؟ حتى جاَء عمار بن ياِسٍر : فَتزوجها فَجعلَ يأِْتيها فَيقُولُ. فَِإلَى اللَِّه ورسوِلِه
: ، فَقَالَ�وكَانت ترِضعها، فَجاَء النِبي : قَالَ. �ِه تمنع رسولَ اللَِّه هِذ: فَاختلَجها، وقَالَ

؟، فَقَالَتابنز نا: أَيهدا ِعنافَقَهوةَ ويأَِبي أُم تةُ ِبنبياِسٍر: قُري نب ارما عذَهأَخ . ِبيفَقَالَ الن
� :اللَّي ي آِتيكُمِإنِفي : لَةَ، قَالَت تِعٍري كَانش اٍت ِمنبح تجرأَخِثفَاِلي، و تعضفَو ،تفَقُم

قَالَت ،هترصا، فَعمحش تجرأَخو ،رج : ِبيالن اتفَب�حبأَص فَقَالَ ِحني ،حبأَص ِإنَّ : ، ثُم
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حدثَنا . ِت سبعت لَِك، وِإنْ سبعت لَِك سبعت ِلِنساِئيلَِك علَى أَهِلِك كَرامةً، فَِإنْ ِشئْ
أَخبرِني حِبيب بن أَِبي ثَاِبٍت، ِبِإسناِدِه ِبِمثِْلِه : الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عِن ابِن جريٍج، قَالَ

 اهنعِبم .  
حدثَنا روح، حدثَنا ابن جريٍج، حدثَنا : والصغاِني، قَاال حدثَنا ابن الْجنيِد، 3490

حِبيب بن أَِبي ثَاِبٍت، أَنَّ عبد الْحِميِد بن عبِد اللَِّه بِن أَِبي عمٍرو، والْقَاِسم بن عبِد الرحمِن 
أَن ،اهرباٍم أَخِن ِهشاِرِث بِن الْحاٍم بِن ِهشاِرِث بِن الْحِن بمحِد الربع نكِْر با با أَبِمعا سمه
 ِبيالن جوةَ زلَمس أَنَّ أُم ،ِبرخي�قَالَت ،هتربأَخ  : ِبياَءِني النا، �جهجوزِني، فَتطَبفَخ ،

أَ: قَالَت فَقَالَ ِحني ،حبأَص ثُم ،اتفَبحبص : تعبِإنْ ِشئِْت سةً، وامِلِك كَرلَى أَهِإنَّ ِبِك ع
حدثَنا أَبو داود الْحراِني، حدثَنا أَبو عاِصٍم، عِن ابِن . لَِك، وِإنْ أُسبع لَِك أُسبع ِلِنساِئي

اِدِه ِمثْلَهنٍج، ِبِإسيرج .  
3491سونا يثَندلَى، قَالَ حِد اَألعبع نِد :  ببع نٍب، أن مالكا أخربه، عهو نأنبا اب

اللَِّه بِن أَِبي بكِْر بِن محمِد بِن عمِرو بِن حزٍم، عن عبِد الْمِلِك بِن أَِبي بكِْر بِن عبِد الرحمِن 
لَيس لَِك : تزوج أُم سلَمةَ، وأَصبحت ِعنده، قَالَ لَها ِحني �بِن الْحاِرِث، أَنَّ رسولَ اللَِّه 

. علَى أَهِلِك هوانٌ، ِإنْ ِشئِْت سبعت ِعندِك وسبعت ِعندهن، وِإنْ ِشئِْت ثَلَّثْت ِعندِك ودرت؟
ِد ا. ثَلِّثْ: فَقَالَتبع نع ،ِريبا الدثَندح نكٍْر، عِن أَِبي بِد اللَِّه ببع نةَ، عنييِن عِن اباِق، عزلر

 أُم سلَمةَ �لَما تزوج النِبي : عبِد الْمِلِك بِن أَِبي بكِْر بِن الْحاِرِث بِن ِهشاٍم، عن أَِبيِه، قَالَ
  . ، ثُم أَدوروِإال فَثَلَّثْت: فَذَكَر ِمثْلَه، وقَالَ
3492 ،ميشا هثَندةَ، حبيأَِبي ش نانُ بثْما عثَندح ،اِنيتِجسالس داوو دحثنا أَب 

ِإذَا تزوج الِْبكْر علَى : وِإسماِعيلُ، عن خاِلٍد الْحذَّاِء، عن أَِبي ِقالبةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ
يِب أَقَام ِعندها سبعا، وِإذَا تزوج الثَّيب أَقَام ِعندها ثَالثًا، ولَو قُلْت ِإنه رفَعه صدقْت، الثَّ

  . السنةُ كَذَِلك : ولَِكنه قَالَ
3493أَي نع ،ِريِن الثَّواِق، عزِد الربع نع ،ِريبا الدثَندح  نذَّاِء، عاِلٍد الْحخو ،وب

ِمن السنِة ِإذَا تزوج الِْبكْر علَى الثَّيِب يِقيم ِعند الِْبكِْر سبعا، وِعند : أَِبي ِقالبةَ، عن أَنٍس، قَالَ
قُلْت ِشئْت لَوِب ثَالثًا، والثَّي : ِبيِإلَى الن هفَعر� .  

نا أَبو ِقالبةَ، حدثَنا أَبو عاِصٍم، حدثَنا سفْيانُ، عن أَيوب، وخاِلٍد الْحذَّاِء،  حدث3494َ
 ِبياِلٍك، أَنّ النِن مِس بأَن نةَ، عأَِبي ِقالب نِإذَا : ، قَالَ�عا، وعبا سهدِعن أَقَام الِْبكْر جوزِإذَا ت
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اَألي جوزةَ، ِبِمثِْلِهتأَِبي ِقالب نع ،اِنيغثَِنيِه الصدحا ثَالثَةً وهدِعن أَقَام م .اِنيغقَالَ الصو : وهو
 ِبيقَالَ الن هلَمال أَع ةَ: �غَِريبأَِبي ِقالب رغَي .  

، حدثَنا هشيم، حدثَنا حميد، عن  حدثَنا ابن شاذَانَ الْجوهِري، حدثَنا معلَّى3495
 ِبيٍس، أَنّ النا ثَالثًا�أَنهدِعن ةَ أَقَامِفيلَ ِبصخا دلَم  .  
:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، حدثَنا وهب بن بِقيةَ، وعثْمانُ بن أَِبي شيبةَ، قَاال3496

ثَندقَالَح ،ميشٍس، قَالَ: ا هأَن نٍد، عيمح نولُ اللَِّه : عسذَ را أَخا �لَمهدِعن ةَ أَقَامِفيص 
  . وحدثَنا هشيم، حدثَنا حميد، حدثَنا ثَاِبت ِمثِْلِه: قَالَ. زاد عثْمانُ، وكَانت ثَيبا. ثَالثًا

 أَبو داود الْحراِني، حدثَنا أَبو عاِصٍم، حدثَنا سفْيانُ الثَّوِري، عن خاِلٍد،  حدثَنا3497
ِمن السنِة ِإذَا تزوج الِْبكْر علَى الثَّيِب أَقَام ِعندها سبعا، وِإذَا : عن أَِبي ِقالبةَ، عن أَنٍس، قَالَ

قَرأْت علَى أَِبي سلَمةَ الْفَِقيِه رِحمه اللَّه، عن عبِد . يب علَى الِْبكِْر أَقَام ِعندها ثَالثًاتزوج الثَّ
حدثَنا ِإسماِعيلُ بن . الْمِلِك الذِّماِري، عن سفْيانَ الثَّوِري، عن خاِلٍد، وأَيوب، ِبِمثِْلِه سواٍء

  . الْجيشاِني، حدثَنا يِزيد بن أَِبي حِكيٍم الْعدِني، حدثَنا سفْيانُ، ِبِمثِْلِهِعيسى 
بيانُ حظِْر ِنكَاِح الْمطَلَّقَِة ثَالثًا علَى الْمطَلِِّق، وإن تزوجت زوجاً غريه حىت جيامعها 

واخللوة دون اامعة ال يوجبان ويصيب منها هذا الزوج األخري، والدليل على أن املباشرة 
  .حكْم اِجلماع
وحدثَنا أَحمد بن شيبانَ، )  ح(أنبا ابن عيينةَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال3498َ

الزهِري، عن عروةَ، عن حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عِن : ومحمد بن ِعيسى الْمداِئِني، قَاال
ةَ، قَالَتاِئشع : ِبيِإلَى الن ِظيةَ الْقُرأَةُ ِرفَاعراَءِت امج�ةَ، : ، فَقَالَتِرفَاع دِعن تي كُنِإن

 معه ِمثْلُ هدبِة الثَّوِب، فَطَلَّقَِني فَبت طَالِقي، وِإني تزوجت عبد الرحمِن بن الزبيِر، وِإنما
زاد . ال حتى تذُوِقي عسيلَته، ويذُوق عسيلَتِك! أَتِريِدين أَنْ ترِجِعي ِإلَى ِرفَاعةَ؟ : فَقَالَ

اِئِنيدالْمو سوني : ِبيالن دكٍْر ِعنو بأَبو�تناِب يِعيٍد ِبالْبس نب اِلدخو ذَنَ لَهؤأَنْ ي فَقَالَ. ِظر :
زاد يونس، ِإنَّ اللَّه ال يستحِيي . �يا أَبا بكٍْر، أَال تسمع هِذِه ما تجهر ِبِه ِعند رسوِل اللَِّه 

قالْح انَ، قَالَ. ِمنملَيس نب ِبيعا الرثَندح :ا سثَندح ،اِفِعيِديِث أنبا الشانُ، ِبِمثِْل حفْي
   . �ِعند رسوِل اللَِّه : الْمداِئِني ِإلَى قَوِلِه
أَخبرِني يونس، عِن ابِن ِشهاٍب، : أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس، قَال3499َ

 ِرفَاعةَ الْقُرِظي طَلَّق امرأَته، فَبت طَالقَها، حدثَِني عروةُ بن الزبيِر، أَنَّ عاِئشةَ أَخبرته، أَنَّ
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ِإنها كَانت تحت : ، فَقَالَت�فَتزوجت بعده عبد الرحمِن بن الزبيِر فَجاَءت رسولَ اللَِّه 
ب تجوزطِْليقَاٍت، فَتثَالِث ت ا آِخرةَ، فَطَلَّقَهِرفَاع هعا ماللَِّه مو هِإنِر ويبالز نِن بمحالر دبع هدع
:  ضاِحكًا، قَالَ�فَتبسم رسولُ اللَِّه : قَالَ. ِإال ِمثْلُ هِذِه الْهدبِة، وأَخذَت هدبةً ِمن خلْقَاِنها

وأَبو : قَالَ.  حتى يذُوق عسيلَتِك وتذُوِقي عسيلَتهال! لَعلَِّك تِريِدين أَنْ ترِجِعي ِإلَى ِرفَاعةَ؟ 
، وخاِلد بن سِعيٍد جاِلس ِبباِب الْحجرِة، لَم يؤذَنْ لَه، فَطَِفق �بكٍْر جاِلس ِعند رسوِل اللَِّه 

  !. ؟ �ر ِبِه ِعند رسوِل اللَِّه أَال تزجر هِذِه عما تجه: خاِلد يناِدي أَبا بكٍْر
حدثَِني ابن ِشهاٍب، عن : قَالَ ابن جريٍج:  حدثَنا أَبو حميٍد، حدثَنا حجاج، قَال3500َ

 ِبيالن جوةَ زاِئشةَ، أَنَّ عورع�ِظيةَ الْقُرأَنَّ ِرفَاع ،هتربا)  ح( أَخثَندحِد وبع نع ،ِريبالد 
وحدثَنا محمد بن ِإسحاق بِن . الرزاِق، عن معمٍر، وابِن جريٍج، أَنَّ ابن ِشهاٍب أَخبرهما

ورع نع ،ِريهِن الزٍر، عمعم ناِق، عزالر دبا عثَندح ،اِنيعناِح الصبا الصهةَ أَناِئشع نةَ، ع
أَخبرته، أَنَّ ِرفَاعةَ الْقُرِظي طَلَّق امرأَةً لَه فَبت طَالقَها، فَتزوجها بعده عبد الرحمِن بن الزبيِر 

: قَالَ ابن جريٍج. ِرفَاعةَ فَطَلَّقَهايا نِبي اللَِّه ِإنها كَانت ِعند :  فَقَالَت�فَجاَءت رسولَ اللَِّه 
فَتزوجت بعده عبد الرحمِن بن الزبيِر وِإنه . آِخر ثَالثَ تطِْليقَاٍت: قَالَ معمر. ثَالثَ تطِْليقَاٍت

لَعلَِّك : ، ثُم قَالَ�تبسم رسولُ اللَِّه فَ! واللَِّه ما معه يا رسولَ اللَِّه، ِإال ِمثْلُ هِذِه الْهدبِة 
وأَبو بكٍْر : قَالَت. تِريِدين أَنْ ترِجِعي ِإلَى ِرفَاعةَ؟ ال، حتى تذُوِقي عسيلَته، ويذُوق عسيلَتِك

باِب الْحجرِة لَم يؤذَنْ لَه،  وخاِلد بن سِعيِد بِن الْعاِص جاِلس ِب�جاِلس ِعند رسوِل اللَِّه 
يا أَبا بكٍْر، أَال تزجر هِذِه عما تجهر ِبِه ِعند رسوِل اللَِّه : فَطَِفق خاِلد يناِدي أَبا بكٍْر يقُولُ

وحدثَنا عمار، حدثَنا )  ح(حدثَنا أَبو أُميةَ، حدثَنا أَبو عاِصٍم، حدثَنا ابن أَِبي ِذئٍْب. �
  . حدثَِني أَيوب بن موسى، ِكالهما ِبِإسناِدِه نحوه: يونس بن محمٍد، حدثَنا اللَّيثُ، قَالَ

 ِهشام بن عروةَ،  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، حدثَنا محاِضر بن الْمورِع، حدثَنا3501
عن أَِبيِه، أَنَّ عاِئشةَ أَخبرته، أَنَّ رجال ِمن بِني قُريظَةَ تزوج امرأَةً، فَطَلَّقَها، فَتزوجها رجلٌ 

 ِبيِت النفَأَت ،مهفَقَالَ�ِمن ،ها ِمنهِزعنِجِعي ِإلَى:  ِليرأَنْ ت ِريِدينأَتِل؟، فَقَالَتِك اَألوجوز  :
. ال، حتى تذُوِقي عسيلَته، ويذُوق عسيلَتِك: واللَِّه يا رسولَ اللَِّه، ما معه ِإال ِمثْلُ الْهدبِة، قَالَ

ِليا عثَندِعيٍد، حس نب دمحا مثَندِه، حيويح نب دمحا مثَندِن حاِم بِهش نِهٍر، عسم نب 
ةَ، قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورِر: عيبالز نِن بمحالر دبا عهجوزفَت ،هأَترةُ امِرفَاع طَلَّق .

فَقَالَت :ذَكَرِذِه، وِتي هبدِإال ِمثْلُ ه هعا ماللَِّه مولَ اللَِّه، وسارِديثَيلَى أَنَّ .  الْحِليلٌ عِفيِه د
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هدا ِعنكُهرتيا، وهِزعتنأَنْ ال ي ها ِمنهاعزتلْطَانَ انأَلِْت السسا، وِنينا عهجوأَةَ ِإذَا كَانَ زرالْم .  
3502ِبينا الْقَعثَنداِئغُ، حاِعيلَ الصمِإس نب دمحا مثَنداِعيلُ )  ح( حما ِإسثَندح

حدثَنا عبد الْعِزيِز بن محمٍد الدراورِدي، عن ِهشاِم : الْقَاِضي، حدثَنا ِإبراِهيم بن حمزةَ، قَاال
هكَحفَن ،هأَترام ةَ، طَلَّقةَ، أَنَّ ِرفَاعاِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورِن عِر بيبالز نِن بمحالر دبا ع

والَِّذي أَكْرمه ما معه ِإال : ، فَذَكَرت زوجها، فَقَالَت�فَاعترض عنها، فَجاَءت رسولَ اللَِّه 
تذُوِقي عسيلَته لَعلَِّك تِريِدين أَنْ ترِجِعي ِإلَى زوِجِك؟ ال، حتى : قَالَ. ِمثْلُ هدبِة الثَّوِب
حدثَنا أَبو عبيدةَ ابن أَِخي هناٍد، حدثَنا يحيى بن يعلَى، حدثَنا زاِئدةُ، عن . ويذُوق عسيلَتِك

فَِإنه : ي عسيلَته قَالَتِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، ِبنحِوِه، وقَالَ ِفيِه حتى يذُوق عسيلَتِك وتذُوِق
  . تعِني مرةً. أَتاِني ِهبةً

3503 ،ِريصِعيٍد الْبو سوٍر أَبصنم نِن بمحالر دبعو ،ِرييمةَ النبش نب رما عثَندح 
حدثَِني الْقَاِسم، عن عاِئشةَ، أَنَّ :  عمر، قَالَحدثَنا يحيى بن سِعيٍد الْقَطَّانُ، عن عبيِد اللَِّه بِن

 �رجال طَلَّق امرأَته ثَالثًا، فَتزوجت زوجا، فَطَلَّقَها قَبلَ أَنْ يدخلَ ِبها، فَسِئلَ رسولُ اللَِّه 
. كَما ذَاق اَألولُ: لَم يقُلْ عمر. ذَاق اَألوِلال، حتى يذُوق عسيلَتها كَما : أَتِحلُّ ِلَألوِل؟ قَالَ

 اِدِه ِمثْلَهنِعيٍد، ِبِإسس نى بيحا يثَندح ،ددسا مثَندكَّةَ، حاِئغُ ِبماِعيلَ الصمِإس نب دمحا مثَندح
 داود اَألسِدي، حدثَنا محمد بن أَِبي بكٍْر الْمقَدِمي، حدثَنا ِإبراِهيم بن أَِبي. كَما ذَاق اَألولُ

حدثَنا مطَين، حدثَنا عبد اللَِّه بن . حدثَنا الْمعتِمر بن سلَيمانَ، عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، ِبِمثِْلِه
دةَ، عن يحيى بِن سِعيٍد، عِن الْقَاِسِم، عن عاِئشةَ، ِمثْلَ حِديِث عبيِد عمر، حدثَنا ابن أَِبي زاِئ

حتى يذُوق ِمن عسيلَِتها ما : ، فَذَكَر ِمثْلَه�اللَِّه، عِن الْقَاِسِم، عن عاِئشةَ، سِئلَ رسولُ اللَِّه 
هاِحبص ذَاق .  

   
   الْعزِل باب النهِي عِن

3504داوو دا أَبثَندِبيٍب، حح نب سونا يثَندا )  ح( حثَندح ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَندحو
، حدثَنا وحدثَنا محمد بن حيويِه)  ح(وحدثَنا أَبو ِقالبةَ، حدثَنا ِبشر بن عمر)  ح(أَبو الْوِليِد

حدثَنا شعبةُ، عن أَنِس بِن ِسِريين، عن أَِخيِه معبِد بِن ِسِريين، عن أَِبي سِعيٍد : حجاج، قَالُوا
 ِبيأَنّ الن ،ِريدِل، فَقَالَ�الْخزِن الْعِئلَ عس  :رالْقَد وا هملُوا، فَِإنفْعأَال ت كُملَيكَذَا. ال عو .

هرقَالَ غَيِل، وفَضالْم نب رِبش اهور :لُوا ذَاكُمفْعقَالَ. أَنْ ال ت ،زهب اهورو :لَه قُلْت : هتِمعس
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  . نعم : ِمن أَِبي سِعيٍد، قَالَ
، عن أَنِس بِن ِسِريين، عن  حدثَنا عباس الدوِري، حدثَنا شبابةُ، حدثَنا شعبة3505ُ

 ِبيِن النع ،ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نع ،ِن ِسِريينِد ببعِل، قَالَ�أَِخيِه مزأَال :  ِفي الْع كُملَيال ع
رقَد وا هملُوا، فَِإنفْعةُ. تبعقَالَ ش :ِن ِسِريينِس بَألن قُلْت :بعم هِمعِعيٍد؟ قَالَأَسأَِبي س ِمن د :

معٍد. نبعم نع ،ِن ِسِريينِن اباٍم، عِهش نلَى، عاَألع دبع اهور .  
وحدثَنا أَبو حاِتٍم )  ح( حدثَنا يعقُوب بن سفْيانَ، حدثَنا عثْمانُ بن الْهيثَِم3506

ا اَألنثَندح ،اِزيقَالَالر ،اِريِد : صبعم نع ،ِن ِسِريينِد بمحم نانَ، عسح نب اما ِهشثَندح
قُلْت َألِبي سِعيٍد : قُلْنا َألِبي سِعيٍد، وقَالَ اَألنصاِري قَالَ: بِن ِسِريين، قَالَ عثْمانُ قَالَ

ِريدولَ اللَِّه :الْخسر تِمعذْ�أَسئًا؟ قَالَ ييِل شزِفي الْع ِل، قَالَ: كُرزِن الْعع اهأَلْنس ،معن :
نكُونَ ِعند الْمرأَِة فَنِحب أَنْ نِصيب ِمنها ونكْره أَنْ تعلَق مخافَةً علَى الْولَِد، : وما ذَاك؟ قُلْنا

أَنْ ت هكْرةُ فَناِريا الْجكُونُ لَنتاوهنِزلَ ععفَن لَقفَقَالَ. ع : وا همفَِإن لُوا ذَاكُمفْعأَنْ ال ت كُملَيال ع
رقَد .  

3507سونانُ، قَالَ يفْيا سثَندٍب، حهو نا ابثَندلَى، حِد اَألعبع نب سونا يثَندح  :
، عن مجاِهٍد، عن قَزعةَ، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، أَنّ النِبي وِثناه سفْيانُ، عِن ابِن أَِبي نِجيٍح

  . لَيس ِمن نفٍْس مخلُوقٍَة ِإال واللَّه خاِلقُها: ، قَالَ�
ذُِكر :  ِبِإسناِدِه حدثَنا الصغاِني، حدثَنا معلَّى بن منصوٍر، حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ،3508

فَال يفْعلْ ذَِلك أَحدكُم، : وِلم يفْعلُ ذَِلك أَحدكُم؟ ولَم يقُلْ: ، قَالَ�الْعزلُ ِعند رسوِل اللَِّه 
  . فَِإنها لَيست نفْس مخلُوقَةٌ ِإال اللَّه خاِلقُها

3509ثَندةَ، حيو أُما أَبثَندِد  حبع نٍد، عمحم نٍن، عوِن عِن ابانَ، عرمح ناللَِّه ب دبا ع
 ،ِريدِعيٍد الْخِإلَى أَِبي س هدى رتِديثَ حالْح فَعر ،اِريصوٍد اَألنعسِن مِر بِن ِبشِن بمحالر

الْجاِريةُ تكُونُ ِللرجِل : وما ذَاكُم؟ قَالُوا: فَقَالَ: ، قَالَ�ذُِكر الْعزلُ ِعند رسوِل اللَِّه : قَالَ
 ِصيبفَي ،لَه ِضعرأَةُ ترالْم كُونُ لَهلُ تجالرو ،هِملَ ِمنحأَنْ ت هكْريا، وهِمن ِصيبفَي لَه ِضعرت

هِملَ ِمنحأَنْ ت هكْريا، وهكُ: قَالَ. ِمنلَيال عرالْقَد وا همفَِإن لُوا ذَِلكفْعأَنْ ال ت م .  
حدثَنا يِزيد بن :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، ومحمد بن عبِد الْمِلِك الدِقيِقي، قَاال3510

بع نع ،ِن ِسِريينِد بمحم نٍن، عوع نا ابثَندونَ، حاروٍد هعسم نِني ابعٍر يِن ِبشِن بمحِد الر
يا رسولَ اللَِّه، الرجلُ تكُونُ : قُلْت: اَألنصاِري، يرد الْحِديثَ ِإلَى أَِبي سِعيٍد الْخدِري، قَالَ
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ِزلُ ععِملَ، فَيحأَنْ ت هكْريا، وهِمن ِصيبةُ، فَياِريالْج هدا، فَقَالَِعنهلُوا : نفْعأَال ت كُملَيال ع
رالْقَد وا همفَِإن ،ةَ. ذَِلكُمانوو عقُولُونَ: قَالَ أَبي : قَدوٍد، وعسِن مِر بِبش نِن بمحالر دبع وه

مهضعغَلَطَ: قَالَ بِشٍري، وب ناب .  
ٍب تمتام، حدثَنا عبد اللَِّه بن عبِد الْوهاِب، حدثَنا حماد  حدثَنا محمد بن غَاِل3511

بن زيٍد، حدثَنا أَيوب، عن محمٍد، عن عبِد الرحمِن بِن ِبشِر بِن مسعوٍد، عن أَِبي سِعيٍد 
ال علَيكُم أَنْ ال تفْعلُوا ذَاكُم، فَِإنما :  الْعزِل، فَقَالَ عِن�سِئلَ رسولُ اللَِّه : الْخدِري، قَالَ

رالْقَد وه .  
 حدثَنا محمد بن صاِلٍح الْمعروف ِبكَعٍب الذِّراِع الْواِسِطي، وِإبراِهيم بن أَِبي 3512

حدثَنا جويِريةُ، عن ماِلٍك، : ِه بن محمِد بِن أَسماَء، قَالَحدثَنا عبد اللَّ: داود اَألسِدي، قَاال
أَصبنا ِسهاما، فَقُلْنا نعِزلُ، : عِن الزهِري، عِن ابِن محيِريٍز، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، قَالَ

ِإنكُم لَتفْعلُونَ؟ وِإنكُم لَتفْعلُونَ؟ وِإنكُم لَتفْعلُونَ؟ ما و:  عن ذَِلك؟ فَقَالَ�فَسأَلْنا رسولَ اللَِّه 
حدثَنا عبد الْكَِرِمي بن الْهيثَِم الديرعاقُوِلي، . ِمن نسمٍة كَاِئنٍة ِإلَى يوِم الِْقيامِة، ِإال ِهي كَاِئنةٌ

ِد ربع نب ِزيدا يثَنداِدِه حنِبِإس ،ِريهِن الزع ،ِدييبا الزثَندٍب، حرح نب دمحا مثَندِه، حب
ِمثْلَه .  

حدثَِني :  حدثَنا أَبو أُميةَ، حدثَنا أَبو الْيماِن، حدثَنا شعيب، عِن الزهِري، قَال3513َ
حم ناللَِّه ب دبوِل اللَِّه عسر دِعن اِلسج وا هنيب هأَن ،هربأَخ ِريدِعيٍد الْخا سِريٍز، أَنَّ أَبي� 

يا رسولَ اللَِّه، ِإنا نِصيِب شيئًا، فَنِحب اَألثْمانَ، فَكَيف ترى : جاَء رجلٌ ِمن اَألنصاِر، فَقَالَ
أَو ِإنكُم لَتفْعلُونَ ذَِلك؟ ال علَيكُم، أَنْ ال تفْعلُوا ذَِلكُم، فَِإنها : �لنِبي ِفي الْعزِل؟ فَقَالَ ا

حدثَنا موسى بن سِعيٍد الدنداِني، . لَيست نسمةٌ كَتب اللَّه أَنْ تخرج، ِإال وِهي خاِرجةٌ
  . حدثَِني أَِبي، عن يونس، عِن ابِن ِشهاٍب، ِبِمثِْلِه: ، قَالَحدثَنا أَحمد بن شِبيٍب

3514 ناِعيلُ بما ِإسثَندح ،اِنيرهِبيِع الزو الرا أَبثَندالْقَاِضي، ح فوسا يثَندح 
ا ِإسماِعيلُ بن جعفٍَر، حدثَنا رِبيعةُ، وحدثَِني أَِبي، حدثَنا عِلي بن حجٍر، حدثَن)  ح(جعفٍَر

دخلْت أَنا وأَبو ِصرمةَ علَى أَِبي سِعيٍد : عن محمِد بِن يحيى بِن ِحبانَ، عِن ابِن محيِريٍز، قَالَ
 يذْكُر الْعزلَ؟ �عت رسولَ اللَِّه يا أَبا سِعيٍد، هلْ سِم: الْخدِري فَسأَلَه أَبو ِصرمةَ، فَقَالَ

 غَزوةَ بِني الْمصطَِلِق، فَسبينا كَراِئم الْعرِب، فَطَالَت علَينا �نعم، غَزونا مع رسوِل اللَِّه : قَالَ
 بين أَظْهِرنا �نفْعلُ ورسولُ اللَِّه :  فَقُلْنا.الْعزبةُ، ورِغبنا ِفي الِْفداِء، فَأَردنا أَنْ نستمِتع ونعِزلَ
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ال علَيكُم أَنْ ال تفْعلُوا، ما كَتب اللَّه خلْق نسمٍة : ، فَقَالَ�فَسأَلْنا رسولَ اللَِّه ! ال نسأَلُه؟ 
حسن بن مكْرٍم، حدثَنا يحيى بن ِإسحاق حدثَنا الْ. ِهي كَاِئنةٌ ِإلَى يوِم الِْقيامِة ِإال ستكُونُ
  . حدثَِني رِبيعةُ بن أَِبي عبِد الرحمِن، ِبِإسناِدِه ِبِمثِْلِه: السالَِحيِني، حدثَنا يحيى بن أَيوب، قَالَ

3515نب دما أَحثَندح ،وِريالد اسبا عثَندح  ،بيها وثَندح ،ِميرضالْح اقحِإس 
حدثَنا موسى بن عقْبةَ، عن محمِد بِن يحيى بِن حبانَ، عِن ابِن محيِريٍز، عن أَِبي سِعيٍد 

و ،نهوا ِمنِتعمتسوا أَنْ يادا، فَأَرايبوا سابأَص مهأَن ،ِريدقَالَالْخ ،ِملْنحولُ اللَِّه : ال يسفَقَالَ ر
  . ال علَيكُم أَنْ ال تفْعلُوا، فَِإنَّ اللَّه قَد كَتب من هو خاِلق ِمن خلِْقِه: �

 حدثَِني معاِويةُ بن:  حدثَنا بحر بن نصٍر الْخوالِني، حدثَنا ابن وهٍب، قَال3516َ
وحدثَنا الْغزي، حدثَنا أَسد بن موسى، حدثَنا معاِويةُ بن صاِلٍح، عن عِلي بِن أَِبي )  ح(صاِلٍح

ِئلَ س: طَلْحةَ أَنه حدثَه، أَنَّ أَبا الْوداِك جبر بن نوٍف أَخبره، أَنَّ أَبا سِعيٍد الْخدِري، قَالَ
ما ِمن كُلِّ الْماِء يكُونُ الْولَد، وِإذَا أَراد اللَّه أَنْ يخلُق شيئًا :  عِن الْعزِل، فَقَالَ�رسولُ اللَِّه 

أَخبرنا . وِإذَا أَراد اللَّه خلْق الشيِء لَم يمنعه شيٌء: لَم يمنعه شيٌء وقَالَ أَسد ِفي حِديِثِه
محمد بن ِإسماِعيلَ اَألحمِسي، حدثَنا أَسباطٌ، حدثَنا مطَرف، عن أَِبي ِإسحاق، عن أَِبي 

  . لَيس ِمن كُلِّ الْماِء فَذَكَر ِمثْلَه: �قَالَ النِبي : الْوداِك، عن أَِبي سِعيٍد، قَالَ
  .  الْعزِلبيانُ ِإباحِة
3517اقحِإس نب ضا فَيثَندالِء، حالْع نا ِهاللُ بثَندقَالَ)  ح( ح ،اِنيغا الصثَندحو :

سوني نب دمالٍم، قَالُوا)  ح(أنبا أَحس ننُ بوا عثَندح ،اِدِعيٍن الْويصو حا أَبثَندحا : وثَندح
ريهاِبٍر، قَالَزج نِر، عيبأَِبي الز نةَ، عاِويعم نب  : ِبيى النلٌ، فَقَالَ�أَتجولَ اللَِّه، :  رسا ري

: �فَقَالَ رسولُ اللَِّه . ِإنَّ ِلي جاِريةً، وِهي خاِدمنا وساِنيتنا أَطُوف علَيها، وأَخاف أَنْ تحِملَ
ِزلْ عا قَالَاعلَه را قُدا مأِْتيهيس هفَِإن ،ا ِإنْ ِشئْتهفَقَالَ: ن ،اهفَأَت ،لَتمفَح : ةَ قَداِريِإنَّ الْج

ةَ، حدثَنا عِلي بن حرٍب، حدثَنا أَبو معاِوي. قَد أَخبرتك أَنه سيأِْتيها ما قُدر لَها: حِبلَت؟ قَالَ
ويعلَى، عِن اَألعمِش، عن ساِلِم بِن أَِبي الْجعِد، عن جاِبٍر، فَذَكَر نحوه ِإلَى ما قُدر ِلنفٍْس أَنْ 

  . يخلُقَها اللَّه ِإال ِهي كَاِئنةٌ
ر بن زيٍد الْمدِني، أَخبرِني حدثَِني ثَو: روى ابن أَِبي مريم حدثَنا يحيى بن أَيوب، قَالَ

كُنا نفْعلُه علَى عهِد رسوِل اللَِّه : سِئلَ جاِبر بن عبِد اللَِّه عِن الْعزِل، فَقَالَ: أَبو الزبيِر، قَالَ
  . رواه محمد بن يحيى عنه. ، فَما يعاب علَينا�
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3519ثَندةَ حنييع نانُ بفْيا سثَندح ،ِديِنيالْم نب ِليا عثَندح ،اِنيرالْح داوو دح(ا أَب  (
سِمعت عروةَ بن : وذَكَر ِبشر بن مطَرٍف، عن سفْيانَ بِن عيينةَ، حدثَنا سِعيد بن حسانَ، قَالَ

ج ناٍض، عِد اللَِّه، قَالَِعيبِن عاِبِر ب : ِبيلٌ النجأَلَ را : ، فَقَالَ�سأَنةً ِلي، واِريِدي جِإنَّ ِعن
، �أَما ِإنَّ ذَِلك لَم يمنع شيئًا أَراده اللَّه ِبِه، ثُم أَتى النِبي : �فَقَالَ رسولُ اللَِّه . أَعِزلُ عنها

: �ا رسولَ اللَِّه، ِإنَّ الْجاِريةَ الَِّتي كُنت ذَكَرتها لَك قَد حملَت؟ فَقَالَ رسولُ اللَِّه ي: فَقَالَ
ولُهسراللَِّه و دبا عأَن .  

ٍر، عن  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عن عمِرو بِن ِدينا3520
  .  والْقُرآنُ ينِزلُ�كُنا نعِزلُ علَى عهِد رسوِل اللَِّه : عطَاٍء، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَ

أَخبرِني عطَاٌء،أَنه :  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، حدثَنا حجاج، عِن ابِن جريٍج، قَال3521َ
  . �قَد كُنا نفْعلُه علَى عهِد رسوِل اللَِّه : ِبر بن عبِد اللَِّه، ذَكَروا لَه الْعزلَ، فَقَالَسِمع جا

 حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن الْبصِري، حدثَنا معاذُ بن ِهشاٍم، حدثَنا أَِبي، عن أَِبي 3522
، فَلَم ينهى �، فَبلَغَ ذَِلك نِبي اللَِّه �كُنا نعِزلُ علَى عهِد نِبي اللَِّه : قَالَالزبيِر، عن جاِبٍر، 

هنع .  
حدثَِني أَبو غَسانَ الِْمسمِعي :  حدثَنا مسِلم بن الْحجاِج أَبو الْحسيِن ِببغداد، قَال3523َ

داِبِه، حِكت اِبٍر، ِمنج نِر، عيبأَِبي الز نانَ، عفْيأَِبي س نا أَِبي، عثَنداٍم، حِهش ناذُ بعا مثَن
ِفي : قَالَ أَبو عوانةَ.  فَلَم ينهنا�، فَبلَغَ ذَِلك النِبي �كُنا نعِزلُ علَى عهِد رسوِل اللَِّه : قَالَ

  . سفْيانَ، عن أَِبي الزبيِرِكتاِبي، عن أَِبي 
  بيانُ ِإباحِة ِإتياِن الرجِل امرأَته وهي ترضع ولده، 

  .وحظْر العزل فيه
حدثَنا ابن وهٍب، أَنَّ :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، وِعيسى بن أَحمد، قَاال3524
هرباِلكًا أَخح(م  (حو نٍس، عِن أَناِلِك بم نلٍَد، عخم نب اِلدا خثَندح ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَند

أَخبرِني عروةُ بن الزبيِر، عن عاِئشةَ، عن : محمِد بِن عبِد الرحمِن بِن نوفٍَل اَألسِدي، قَالَ
لَقَد : ، يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : ِبنت وهٍب اَألسِديةُ، أَنها قَالَت: جدامةَ، قَالَ ِعيسى

مهالدأَو رضفَال ت ،ونَ ذَِلكعنصي فَاِرسو ومأَنَّ الر تى ذَكَرتِن الِْغيلَِة، حى عهأَنْ أَن تممه .  
3525ِإس نب دمحا مثَندقَاال ح ،اددغاِئغُ ِبباِعيلَ الصمِإس نب ديزو ،كِّياِعيلَ الْمم :

حدثَنا يحيى بن ِإسحاق السالَِحيِني، حدثَنا يحيى بن أَيوب، عن محمِد بِن عبِد الرحمِن بِن 
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ِن الزةَ بورع نع ،ِشيفٍَل الْقُروا نهِة، أَنِديٍب اَألسهِت وةَ ِبنامدج نةَ، عاِئشع نِر، عيب
قَد أَردت أَنهى عِن الِْغياِل، فَِإذَا فَاِرس والروم يِغيلُونَ : ، يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه 

مهالدِن الْ: قَالَ. أَوِئلَ عسو ذَِلك دِعن هتِمعسِل، فَقَالَوزع :ِفيالْخ أْدالْو وه .  
3526 ِفيعكٍْر الْجو بأَبو ،قَّاقِد الدينالْج نب دمحمةَ، ورسأَِبي م نى بيحو يا أَبثَندح 

 بن يِزيد الْمقِْري، حدثَنا سِعيد حدثَنا عبد اللَِّه: الدمشِقي، ومحمد بن عوٍف الِْحمِصي، قَالُوا
حدثَِني أَبو اَألسوِد، عن عروةَ، عن عاِئشةَ، عن جدامةَ ِبنِت وهٍب : بن أَِبي أَيوب، قَالَ

ٍب، قَالَتهِن وةَ بكَّاشِت عولَ اللَِّه : أُخسر ترضقُو�حي وهاٍس، ولُ ِفي أُن : تممه لَقَد
 ذَِلك رضال يو ،مهالدِغيلُونَ أَوي مفَِإذَا ه ،فَاِرسوِم وِفي الر تظَرِن الِْغيلَِة، فَنى عهأَنْ أَن

ا الْموُءودةُ وِإذَ{ذَاك الْوأْد الْخِفي زاد ابن عوف، : وسأَلُوه عِن الْعزِل، فَقَالَ. أَوالدهم شيئًا
ِئلَتى]. 8سورة التكوير آية [}سيحو يقَالَ أَب : ِضعرت ِهيو هأَترلُ امجالر اِمعجالِْغيلَةُ أَنْ يو

 .  
 حدثَنا الْمقِْرئ عبد:  حدثَنا أَبو يحيى بن أَِبي مسرةَ، ومحمد بن الْجنيِد، قَاال3527

أَخبرِني عياش بن عباٍس، أَنَّ أَبا النضِر حدثَه، عن : اللَِّه بن يِزيد، حدثَنا حيوةُ بن شريٍح، قَالَ
ِإنَّ : عاِمِر بِن سعِد بِن أَِبي وقَّاٍص، أن أسامة بن زيد، أخرب والده سعد بن أيب وقاص، قَالَ

ِلم تفْعلُ ذَاك؟، : �ِإني أَعِزلُ عِن امرأَِتي، فَقَالَ رسولُ اللَِّه : ، فَقَالَ� النِبي رجال جاَء ِإلَى
ِإنْ كَانَ ذَِلك أَو : �فَقَالَ رسولُ اللَِّه . شفَقًا علَى ولَِدها، أَو علَى أَوالِدها: فَقَالَ الرجلُ

وال ما ضر : هذَا لَفْظُ ابِن الْجنيِد، وقَالَ أَبو يحيى.  فَاِرس والرومكَذَِلك فَما ضر ذَِلك: قَالَ
ومال الرو فَاِرس ةً. ذَِلكرقَالَ مو :ومالرو فَاِرس را ضارض ِإنْ كَانَ ذَِلك .  

حدثَنا سِعيد بن أَِبي : ب بن سفْيانَ، قَاال حدثَنا عِلي بن عثْمانَ النفَيِلي، ويعقُو3528
حدثَِني أَبو : حدثَِني عياش بن عباٍس الِْقتباِني، قَالَ: مريم، حدثَنا يحيى بن أَيوب، قَالَ

أخرب والده سعد بن أيب وقاص، النضِر، عن عاِمِر بِن سعِد بِن أَِبي وقَّاٍص، أن أسامة بن زيد، 
: ِلم؟، قَالَ: يا رسولَ اللَِّه، ِإني أَعِزلُ عِن امرأَِتي، قَالَ: ، فَقَالَ�جاَء رجلٌ ِإلَى النِبي : قَالَ

  .  الرومِإنْ كَانَ كَذَِلك، ال ما كَانَ ضار فَاِرس وال: �فَقَالَ رسولُ اللَِّه . شفَقًا علَى الْولَِد
   

باب ِذكِْر حظِْر ِنكَاِح الْحبالَى، ووطِْء الْحبلَى ِمن السبايا، والدليل على إثبات االسترباء 
  .يف اإلماء، وعلى أن الولد إذا مل يكن ِمن نكاٍح مل يرث من والده وإن ادعاه والده
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3529و النا أَبثَندح ،اِنيغا الصثَندٍر، قَالَ حيمِن خب ِزيدي نةُ، عبعا شثَندِر، حض :
 ِبياِء، أَنّ الندرأَِبي الد نأَِبيِه، ع نٍر، عفَيِن نِر بيبج نِن بمحالر دبع تِمعأَةً �سرأَى امر 

لَقَد هممت أَنْ أَلْعنه لَعنا، : قَالَ. نعم: قَالُوا.  ِبهالَعلَّه قَد أَلَم: مِجح علَى باِب فُسطَاٍط، فَقَالَ
. يدخلُ معه ِفي قَبِرِه، كَيف يورثُه، وهو ال يِحلُّ لَه؟ وكَيف يستخِدمه، وهو ال يِحلُّ لَه؟

  . بِي حاِملهو أَنْ يطَأَ جاِريةً ِمن الس: قَالَ أَبو عوانةَ
سِمعت يِزيد بن :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، حدثَنا أَبو داود، حدثَنا شعبةُ، قَال3530َ
ِه سِمعت عبد الرحمِن بن نفَيٍر يحدثُ، عن أَِبيِه، عن أَِبي الدرداِء، أَنّ رسولَ اللَّ: خميٍر، قَالَ

. لَعلَّ صاِحب هذَا يِلم ِبها: ِخباٍء، فَقَالَ:  رأَى امرأَةً مِجحا علَى باِب فُسطَاٍط، أَو قَالَ�
 هِدمختسي فكَي؟ وِحلُّ لَهال ي وهو ،ثُهروي فكَي هرقَب هعلُ مخدةً، تنلَع هنأَنْ أَلْع تممه لَقَد

اوِجحم لَى أَوبأَةُ حرِت الْمكَان؟، وِحلُّ لَهال ي وه .  
3531 نوٍف، عرعأَِبي م نب احبا رثَندح ،داوو دا أَبثَنداٍن، حِسن نب ِزيدا يثَندح 

 ِبيِد اللَِّه، أَنّ النبِن عاِبِر بج نطَاٍء، عِنكَا�ع نى عهِي أَنْ  نبالس الَى ِمنباِء الْحسِح الن
وطَئْنةَ. يانوو عِهيِنِه : قَالَ أَبوتِتِه، وِفي ِصح ظَرِديِث نذَا الْحِفي ه .  

أنبا حماد بن سلَمةَ، عن :  حثنا ِعيسى بن أَحمد، حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَال3532َ
لْبناِني، عن أَنِس بِن ماِلٍك، أَنَّ صِفيةَ وقَعت ِفي سهِم ِدحيةَ الْكَلِْبي، فَِقيلَ ِلرسوِل اللَِّه ثَاِبٍت ا
 ِبسبعِة أَرؤٍس، �فَاشتراها رسولُ اللَِّه . ِإنه وقَعت ِفي سهِم ِدحيةَ الْكَلِْبي جاِريةٌ جِميلَةٌ: �
فَجادمح لَمعا يِفيم ،دتعتا وئَهيهى تتةَ حلَمس أُم دا ِعنلَهع .اسِري : فَقَالَ الندا ناللَِّه مو

ه قَد فَلَما حملَها ِسترها، وأَردفَها خلْفَه، فَعرف الناس أَن.  أَو تسراها�أَتزوجها رسولُ اللَِّه 
، وكَذَِلك كَانوا �تزوجها، فَلَما دنوا ِمن الْمِدينِة أَوضع الناس وأَوضع رسولُ اللَِّه 

:  ينظُرنَ، فَقُلْن�، وخرت معه، وأَزواج النِبي �يصنعونَ، فَعثَرِت الناقَةُ، فَخر رسولُ اللَِّه 
ولُ اللَِّه أَبسر لَ، فَقَامفَعا ولَ ِبهفَعةَ، ووِديهالْي اللَّه دع�لْفَها خفَهدأَرا وهرتفَس ، .  

   
  باب ِإباحِة وطِْء الْمحصناِت ذَواِت اَألزواِج ِمن السبايا 

نِليِل، عأَِبي الْخ نةَ، عادقَت نع ،اممى هوِعيٍد رأَِبي س نع ،اِشِميةَ الْهلْقَمأَِبي ع 
رواه محمد بن يحيى، عن أَِبي قُتيبةَ، عن هماٍم . أَصاب الْمسِلمونَ سبايا: الْخدِري، قَالَ

هدحو .  
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 بن عمر بِن ميسرةَ، حدثَنا يِزيد بن  حدثَنا أَبو داود السجِزي، حدثَنا عبيد اللَِّه3534
زريٍع، حدثَنا سِعيد بن أَِبي عروبةَ، عن قَتادةَ، عن صاِلٍح أَِبي الْخِليِل، عن أَِبي علْقَمةَ 

 حنيٍن بعثًا ِإلَى أَوطَاٍس، فَلَقُوا  بعثَ يوم�الْهاِشِمي، عن أِبي سِعيٍد الْخدِري أَنّ رسولَ اللَِّه 
 ِبياِب النحأَص ِمن اسكَانَ نا، وايبس موا لَهابأَصو ،ِهملَيوا عرفَظَه ،ملُوها، فَقَاتودع� 

ِرِكنيشالْم ِمن اِجِهنوِل أَزأَج ِمن اِنِهنيغَش وا ِمنجرحلَ . تزفَأَنِفي ذَِلك اللَّه :
}كُمانمأَي لَكَتا ماِء ِإال مسالن ِمن اتنصحالْم24سورة النساء آية [}و [أَي : ملَه فَِهي

نهتِعد تقَضاللٌ ِإذَا انح . ناِرِث هكذا، ورواه خالد، عالْح نب اِلدخلَى، واَألع دبع اهور
 ةَ، فَلَمبعةَشلْقَمو عقُلْ أَبي .  
حدثَِني أَِبي، حدثَنا أَِبي، عن شعبةَ، عن قَتادةَ، :  حدثَنا أَبو الْمثَنى الْعنبِري، قَال3535َ

ناس سبايا يوم أَصاب ال: وعثْمانُ الْبتي، عن صاِلٍح أَِبي الْخِليِل، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، قَالَ
لَتزفَن وا ذَِلكابه ثُم ،موهكَحفَن ،اجوأَز نطَاٍس لَها {: أَواِء ِإال مسالن ِمن اتنصحالْمو

كُمانمأَي لَكَتم {ِبِنكَاِحِهن أْسأَي ال ب .ادقَت نةَ، عبعش ناِرِث، عالْح نب اِلدخ اهور نةَ، ع
  . عن أَِبي علْقَمةَ، عن أَِبي سِعيٍد: أَِبي الْخِليِل، عن أَِبي سِعيٍد، وقَالَ مرةً

  . بيانُ تحِرِمي النكَاِح ِبالرضاِع ِبما تحرم ِبِه الِْوالدةُ
: حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ: اال حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، وبحر بن نصٍر، ق3536َ

حدثَِني ماِلك بن أَنٍس، عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي بكٍْر، عن عمرةَ ِبنِت عبِد الرحمِن، أَنَّ عاِئشةَ 
 ِبيالن جوولَ اللَِّه �زسا، أَنَّ رنتربِم� أَخا سهأَنا، وهدِت  كَانَ ِعنيأِْذنُ ِفي بتسال يجر تع

 ِبيِج النوةَ زفْصةُ�حاِئشع فَقَالَت ، :فَقُلْت :ِتكيأِْذنُ ِفي بتسلٌ يجذَا رولَ اللَِّه، هسا ري .
 يا رسولَ اللَِّه، لَو :قَالَت عاِئشةُ. أُراه فُالنا ِلعم حفْصةَ ِمن الرضاعِة: �فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

نعم ِإنَّ الرضاعةَ تحرم : �كَانَ فُالنٌ حيا ِلعمها ِمن الرضاعِة دخلَ علَي؟ فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
اطَِري، حدثَنا ماِلك حدثَنا الْخراز، حدثَنا مروانُ يعِني ابن محمٍد الطَّ. ما تحرم الِْوالدةُ

  . مختصر 
 حدثَنا أَبو الْبختِري عبد اللَِّه بن محمِد بِن شاِكٍر، حدثَنا أَبو أُسامةَ، عن ِهشاِم 3537

ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عرمع نكٍْر، عِن أَِبي بِد اللَِّه ببع نةَ، عورِن عولُ اللَِّه : بسقَالَ ر� :
  . يحرم ِمن الرضاعِة ما يحرم ِمن الِْوالدِة

 حدثَنا أَبو ِإبراِهيم الزهِري، حدثَنا أَبو معمٍر، حدثَنا عِلي بن هاِشٍم، حدثَنا 3538
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قَالَ رسولُ اللَِّه : ِبي بكٍْر، عن عمرةَ، عن عاِئشةَ، قَالَتِهشام بن عروةَ، عن عبِد اللَِّه بِن أَ
حدثَنا محمد بن حيويِه، حدثَنا موسى بن . يحرم ِمن الرضاعِة ما يحرم ِمن الِْوالدِة: �

ورِن عاِم بِهش نع ،بيها وثَنداِعيلَ، حمِإساِدِه ِمثْلَهنقَالَ. ةَ، ِبِإس ،ِريبا الدثَندح : دبأنبا ع
  . أنبا ابن جريٍج، عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي بكٍْر ِبِمثِْلِه: الرزاِق، قَالَ

  . بيانُ تحِرِمي النكَاِح ِبالرضاِع ِبلَبِن الْفَحِل
3539نب دمحا مثَندقَاال ح ،اِنيغالصاِب، وهِد الْوبٍن، قَالَ:  عوع نب فَرعا جثَندح :

حدثَتِني عاِئشةُ، أَنَّ عمها أَخا أَِبي الْقُعيِس جاَء يستأِْذنُ : أنبا ِهشام بن عروةَ، عن أَِبيِه، قَالَ
،أْذَنَ لَهأَنْ ت تا، فَأَبهلَيولُ اللَِّه عساَء رى جتولُ � حساَء رفَج ،ابالِْحج ِربا ضم دعب 

. ِإنَّ عمي ِمن الرضاعِة جاَء يستأِْذنُ علَي، فَأَبيت أَنْ آذَنَ لَه، حتى أَستأِْذنك: ، فَقَالَت�اللَِّه 
ِإنه : ِإنما أَرضعتِني الْمرأَةُ، ولَم يرِضعِني الرجلُ؟ فَقَالَ: الَتقَ. فَلْيِلج علَيِك عمِك: فَقَالَ لَها

  . عمِك فَلْيِلج علَيِك 
3540 نةَ، عورِن عاِم بِهش ناٍض، عِعي نب سا أَنثَندلَى، حِد اَألعبع نب سونا يثَندح 

واللَِّه ال : جاَء عمي ِمن الرضاعِة بعد ما ضِرب الِْحجاب، فَقُلْت: ، قَالَتأَِبيِه، عن عاِئشةَ
جاَء عمي ِمن : ، فَقُلْت�، فَأَستأِْذنه، فَجاَء رسولُ اللَِّه �آذَنُ لَه، حتى يأِْتي رسولُ اللَِّه 
 أَنَ آذَنَ لَه تيِة، فَأَباعضالركأِْذنتى أَستا. حِك: فَقَالَ لَهمِك علَيع ِلجفَلْي .ا : فَقُلْتمِإن

ِإنه عمِك فَلْيِلج علَيِك، : �فَقَالَ رسولُ اللَِّه ! أَرضعتِني الْمرأَةُ، ولَم يرِضعِني الرجلُ 
حدثَنا قُربزانُ، حدثَنا يحيى بن . ا يحرم ِمن الِْوالدِةيحرم ِمن الرضاعِة م: وكَانت تقُولُ

  . سِعيٍد، حدثَنا ِهشام، ِبِإسناِدِه ِبنحِوِه
أنبا ابن جريٍج، : أنبا عبد الرزاِق، قَالَ:  حثنا ِإسحاق بن ِإبراِهيم الصنعاِني، قَال3541َ

ربأَخةَ، قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورع نب امِني ِهش : ِربا ضمدعِة باعضالر ي ِمنماَء عج
فَقُلْت ،لَيأْذَنَ عتفَاس ،ابالِْحج لَيولُ اللَِّه : عسر أِْتيى يتح اللَِّه ال آذَنُ لَكو� ،هأِْذنتفَأَس ،

ساَء رولُ اللَِّه فَج�فَقُلْت ، : ،كأِْذنتى أَستح ،أَنْ آذَنَ لَه تيِة، فَأَباعضالر ي ِمنماَء عج
ِإنما : قَالَ! ِإنما أَرضعتِني الْمرأَةُ، ولَم يرِضعِني الرجلُ : قَالَت. فَلْيِلج علَيِك عمِك: فَقَالَ لَها
أنبا عبد الْمِلِك الذِّماِري، حدثَنا : أَخبرِني أَبو سلَمةَ الْفَِقيه، قَالَ.  فَلْيِلج علَيِكهو عمِك

قَالَتو اهنعةَ، ِبِمثِْل ماِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورِن عاِم بِهش نع ،ِريالثَّو :أَفْلَح لَيلَ عخد .  
نا محمد بن يحيى، حدثَنا عبد الرزاِق، حدثَنا معمر، عِن الزهِري، عن  حدث3542َ
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ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عورا: عهلَيأِْذنُ عتسِس ييو أَِبي الْقُعأَخ اَء أَفْلَحقَالَ. جا: وهمي عِإن .
أْذَنَ لَهأَنْ ت تفَأَب. ِبيا النهلَيلَ عخا دفَلَم � ِبيفَقَالَ الن ،لَه ذَِلك تِت : � ذَكَرأَفَال أَِذن

فَأْذَِني لَه، : قَالَ! يا رسولَ اللَِّه، ِإنما أَرضعتِني الْمرأَةُ، ولَم يرِضعِني الرجلُ : فَقَالَت. ِلعمِك
ِربِك تمع هِك، قَالَفَِإنِميني ةَ: تاِئشع تعضأَِة الَِّتي أَررِج الْموا زِس أَخيو الْقُعكَانَ أَبو ..

رمعقَالَم :هوحةَ ناِئشعنأَِبيِه، ع نةَ، عورع نب امثَِني ِهشدح .  
3543دح ،اججا حثَندِلٍم، حسم نب فوسا يثَندثُ، قَالَ حا اللَّيِن : ثَنِقيلٌ، عثَِني عدح

استأْذَنَ علَي أَفْلَح أَخو أَِبي الْقُعيِس بعد ما أُنِزلَ : ابِن ِشهاٍب، عن عروةَ، عن عاِئشةَ، قَالَِت
فَقُلْت ،ابولَ اللَّ: الِْحجسأِْذنَ رتى أَستح اللَِّه ال آذَنُ لَكِه و� سِس لَييا أَِبي الْقُعفَِإنَّ أَخ ،

ِس، قَالَتيأَةُ أَِبي الْقُعرِني امتعضأَر لَِكنِني، وعضأَر وولُ اللَِّه : هسر لَيلَ عخفَد�فَقُلْت ، :
تيفَأَب ،لَيأْذَنَ عتِس اسيو أَِبي الْقُعأَخ ولَ اللَِّه، أَفْلَحسا رِفي ي كأِْذنتى أَستح ،أَنْ آذَنَ لَه 

ولُ اللَِّه . ذَِلكسقَالَ ر� :ِك؟ قَالَتمِلع أْذَِننيِك أَنْ تعنما يلَ : مجولَ اللَِّه، ِإنَّ الرسا ري
 هأَترِني امتعضأَر لَِكنِني، وعضالَِّذي أَر وه سولُ اللَِّه! لَيسِك : � قَالَ رمع هفَِإن ،ائْذَِني لَه

يحرم ِمن الرضاعِة ما يحرم ِمن : فَِلذَِلك كَانت عاِئشةُ تقُولُ: قَالَ عروةُ. تِربت يِمينِك
  . صرففَنرى ذَِلك يحرم ِمنه ما يحرم ِمن النسِب حيثُ ت: قَالَ ابن ِشهاٍب. النسِب

وحدثَنا محمد أَظُنه ابن )  ح( حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، حدثَنا ابن وهٍب3544
حيويِه، حدثَنا مطَرف، والْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عِن ابِن ِشهاٍب، عن عروةَ، عن عاِئشةَ، أَنَّ 

أَفْلَحابلَ الِْحجزأَنْ ن دعِة باعضالر ا ِمنهمع وها، وهلَيأِْذنُ عتساَء يِس جيا أَِبي الْقُعأَخ  .
ولُ اللَِّه : قَالَتسلَ رخا دفَلَم ،أَنْ آذَنَ لَه تيفَأَب� ِني أَنْ آذَنَ لَهرفَأَم ،تعنِبالَِّذي ص هتربأَخ 
  . يعلَ

أَخبرِني مخرمةُ بن بكَيٍر، عن أَِبيِه، :  حدثَنا بحر بن نصٍر، حدثَنا ابن وهٍب، قَال3545َ
استأْذَنَ أَخو أَِبي الْقُعيِس علَى : سِمعت عبد اللَِّه بن عروةَ يحدثُ، عن عروةَ، قَالَ: قَالَ

، فَذَكَرت ذَِلك أَنها �، وهو عمها ِمن الرضاعِة، فَلَم يؤذَنْ لَه حتى جاَء رسولُ اللَِّه عاِئشةَ
تِربت يِمينِك، فَِإنه عمِك، فَأْذَِني لَه، فَِإنَّ الرضاعةَ تحرم ما : �رددته، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

أَخبرِني عمرو بن الْحاِرِث، : حدثَنا بحر بن نصٍر، حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ. ن الِْوالدِةيحرم ِم
حدثَنا .  ِمثْلَه�عن جعفَِر بِن رِبيعةَ، عن مكْحوٍل، عن عروةَ، عن عاِئشةَ، عن رسوِل اللَِّه 

أَخبرِني يونس، عِن ابِن ِشهاٍب، عن عروةَ، عن : ، حدثَنا ابن وهٍب، قَالَبحر بن نصٍر
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  .  ِبِمثِْلِه�عاِئشةَ، عن رسوِل اللَِّه 
)  ح(حدثَنا ابن وهٍب:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، وبحر بن نصٍر، قَاال3546

ثَندحِن وب ِزيدي نٍد، ععِن سِث بِن اللَّيا عِهمٍد، ِكلَيمحم نب سونا يثَندح ،وِريالد اسبا ع
 ا ِمنهمأَنَّ ع ،هتربةَ أَخاِئشِر، أَنَّ عيبِن الزةَ بورع ناِلٍك، عِن ماِك بِعر نِبيٍب، عأَِبي ح

ِة ياعضولَ اللَِّه الرسر تربفَأَخ ،هتبجا، فَحهلَيأْذَنَ عتاس ى أَفْلَحما�سال : ، فَقَالَ لَه
  . تحتِجِبي ِمنه، فَِإنه يحرم ِمن الرضاعِة ما يحرم ِمن النسِب

3547داوو دا أَبثَندةَ، حبيقُت نب كَّارا بثَندكَِم، قَالَ حِن الْحةُ، عبعا شثَندح ، : تِمعس
استأْذَنَ أَفْلَح علَى عاِئشةَ فَلَم تأْذَنْ : ِعراك بن ماِلٍك، عن عروةَ بِن الزبيِر، عن عاِئشةَ، قَالَِت

ِك: فَقَالَ. لَهمي عأَةُ أَِخي. ِإنرِك امتعضأَر .فَلَم ِبياَء النقَالَ�ا ج ،هتربأَخ  : هفَِإن ائْذَِني لَه
  . عمِك

: الْحكَم أَخبرِني، قَالَ: أنبا أَبو النضِر، حدثَنا شعبةُ، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال3548َ
أَلْتةَ، فَسِدينالْم تياٍك فَأَتِديثُ ِعرِلي ح ذُِكر نثُ، عدحِر ييبالز نةَ بورع تِمعفَقَالَ س ،ه

ِإني عمِك أَرضعتِك امرأَةُ : عاِئشةَ، أَنَّ رجال يقَالُ لَه أَفْلَح استأْذَنَ علَيها، فَلَم تأْذَنْ لَه، فَقَالَ
  . رواه معاذٌأَيضا ِبنحِوِه هكَذَا.  ائْذَِني لَه، فَِإنه عمِك:قَالَ.  أَخبرته�فَلَما جاَء النِبي . أَِخي

3549 نطَاٍء، عع نٍج، عيرج نا ابثَندح ،ِزيدي نب لَدخا مثَندح ،اماِإلم رمو عا أَبثَندح 
نَ ِلي عمي ِمن الرضاعِة، فَرددته، فَلَما جاَء رسولُ استأْذَ: عروةَ، أَنَّ عاِئشةَ أَخبرته، قَالَِت

  . فَهال أَِذنِت لَه تِربت يِمينِك أَو يداِك: قَالَ.  أَخبرته ِبذَِلك�اللَِّه 
: عن عطَاٍء، قَالَأنبا ابن جريٍج، : أنبا عبد الرزاِق، قَالَ:  حدثَنا الدبِري، قَال3550َ

استأْذَنَ علَي عمي ِمن الرضاعِة، فَرددته، فَلَما جاَء : أَخبرِني عروةُ، أَنَّ عاِئشةَ أَخبرته، قَالَِت
 ِبيالن�ِبذَِلك هتربقَالَ: قَالَ.  أَخ ِك أَوِميني تِربت ِت لَهال أَِذنفَه :داِكي .  
   

  . باب تحِرِمي ِنكَاِح ابنِة اَألِخ ِمن الرضاعِة
3551 نِش، عمِن اَألعٍر، عيمن ناللَِّه ب دبا عثَندح ،اِمِريفَّانَ الْعع نب نسا الْحثَندح 

يا رسولَ اللَِّه، ما ِلي أَراك : قُلْت: الَسعِد بِن عبيدةَ، عن أَِبي عبِد الرحمِن، عن عِلي، قَ
ِهي ابنةُ : قَالَ. ابنةُ حمزةَ: قُلْت: وِعندك شيٌء؟ قَالَ: تنوق ِفي ِنساِء قُريٍش وتدعنا؟ فَقَالَ

: وقَالَ. يةَ، عِن اَألعمِش، ِبِمثِْلِهحدثَنا عِلي بن حرٍب، حدثَنا أَبو معاِو. أَِخي ِمن الرضاعِة
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  . ِإنها ال تِحلُّ ِلي ِإنها ابنةُ أَِخي ِمن الرضاعِة 
 حدثَنا أَبو داود الْحراِني، حدثَنا محمد بن عبيٍد، حدثَنا اَألعمش، عن سعِد بِن 3552

يا رسولَ اللَِّه، تنوق ِفي قُريٍش، : قُلْت:  عبِد الرحمِن السلَِمي، عن عِلي، قَالَعبيدةَ، عن أَِبي
ِتلْك ابنةُ أَِخي ِمن : قَالَ. نعم، ِبنت حمزةَ: قُلْت. وِعندك شيٌء: قَالَ. وال تزوج ِإلَينا

غاِني، حدثَنا معلَّى بن منصوٍر، حدثَنا جِرير، عِن اَألعمِش، تنوق ِفي حدثَنا الص. الرضاعِة
  . قُريٍش وتدعنا ِبِمثِْلِه

وحدثَنا أَبو )  ح( حدثَنا عبد الرحمِن بن ِبشٍر، حدثَنا يحيى بن سِعيٍد الْقَطَّان3553ُ
ثَنِن الْمِن ابٍد، عيِن زاِبِر بج نةَ، عادقَت نةُ، عبعا شثَندى، حيحا يثَندح ،ددسا مثَندى، ح

رواه الداِرِمي، عن .  ابنةُ حمزةَ، فَقَالَ ِإنها ابنةُ أَِخي ِمن الرضاعِة�ذُِكر ِللنِبي : عباٍس، قَالَ
ِبش ِبيةَ، أَنّ النبعش نع ،رمِن عِر ب�ِقيلَ لَه  :ِمثْلَه ةَ؟ فَذَكَرزمةَ حناب جوزأَال ت .  

)  ح(حدثَنا عبد اللَِّه بن بكٍْر السهِمي:  حدثَنا عباس الدوِري، والصغاِني، قَاال3554
يو أُما أَبثَندحقَاالو ،اِريصِد اللَِّه اَألنبع نب دمحمو ،ِميهكٍْر السب ناللَِّه ب دبا عثَندةَ، ح :

 ِبياٍس، أَنّ النبِن عِن ابٍد، عيِن زاِبِر بج نةَ، عادقَت نةَ، عوبرأَِبي ع نب ِعيدا سثَندح� أُِريد 
ِإنها ابنةُ أَِخي ِمن الرضاعِة، وِإنه يحرم ِمن الرضاعِة ما :  حمزةَ أَنْ يتزوجها، فَقَالَعلَى ابنِة

  . يحرم ِمن النسِب
، عن جاِبِر  حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ ، حدثَنا عفَّانُ، حدثَنا همام، حدثَنا قَتادة3555ُ

 ِبياٍس، أَنّ النبِن عِن ابٍد، عيِن زةَ، فَقَالَ�بزمِة حنلَى ابع ةُ :  أُِريدنا ابهِحلُّ ِلي، ِإنا ال تهِإن
  . أَِخي ِمن الرضاعِة، وِإنه يحرم ِمن الرضاِع ما يحرم ِمن الِْوالدِة

3556ثَندٍر، قَالَ حصن نب رحٍب، قَالَ: ا بهو نأنبا اب : نٍر، عكَيب نةُ بمرخِني مربأَخ
سِمعت : سِمعت محمد بن مسِلٍم، يقُولُ: سِمعت عبد اللَِّه بن مسِلٍم، يقُولُ: أَِبيِه، قَالَ

وِن عِن بمحِد الربع نب ديمقُولُحٍف، ي : ِبيالن جوةَ زلَمس أُم تِمعقُولُ�سِقيلَ : ، ت
أَال تخطُب ابنةَ حمزةَ بِن : أَين أَنت يا رسولَ اللَِّه عِن ابنِة حمزةَ؟ أَو ِقيلَ: �ِلرسوِل اللَِّه 

  . الرضاعِةِإنَّ حمزةَ أَِخي ِمن : عبِد الْمطَِّلِب؟ فَقَالَ
   

باب تحِرِمي الْجمِع بين اُألختيِن، وحترمي نكاح الربيبة اليت هي تربية الرجل، وحترمي اجلمع 
  .بني املرأة وابنتها
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أنبا أَنس بن ِعياٍض، عن ِهشاِم بِن عروةَ، :  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال3557َ
: ، فَقُلْت�دخلَ علَي رسولُ اللَِّه : يِه، عن زينب ِبنِت أَِبي سلَمةَ، عن أُم حِبيبةَ، قَالَعن أَِب

: أُختِك؟ قَالَت: قَالَ. تنِكحها: فَأَفْعلُ ماذَا؟، قَالَت: هلْ لَك ِفي أُخِتي ِبنِت أَِبي سفْيانَ؟ قَالَ
نعم، لَست لَك مخلِّيةً، وأَحب من شركَِني ِفي خيٍر : تِحبني ذَِلك؟، قَالَتأَو : نعم، قَالَ

. واللَِّه لَقَد خبرت أَنك تخطُب درةَ ِبنت أَِبي سلَمةَ: قَالَت. فَِإنها ال تِحلُّ ِلي: قَالَ. أُخِتي
فَواللَِّه لَو لَم تكُن رِبيبِتي ِفي ِحجِري ما حلَّت ِلي : قَالَ. نعم: الَتقَ. ِبنت أَِبي سلَمةَ: قَالَ

 اِتكُنوال أَخو ،اِتكُننب لَيع نِرضعةُ، فَال تبيا ثُواهأَبِني وتعضِة، أَراعضالر ةُ أَِخي ِمننا ابهِإن .  
حدثَنا : أنبا ابن جريٍج، ومعمر، قَاال: ي، حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ حدثَنا الدبِر3558

ةَ، قَالَتِبيبح أُم نةَ، علَمِت أَِبي سِبن بنيز نةَ، عورع نةَ، عورع نب امِهش : لَيلَ عخد
: فَأَفْعلُ ماذَا؟، قَالَت: ي أُخِتي ابنِة أَِبي سفْيانَ؟ قَالَهلْ لَك ِف: ، فَقُلْت�رسولُ اللَِّه 

نعم لَست ِبمخِليٍة لَك، : أَو تِحبني ذَِلك؟، قَالَت: نعم، قَالَ: أُختِك؟، قَالَت: قَالَ. تنِكحها
قَالَت أَو بأَحو :ٍر أُخيكَِني ِفي خرش نم قأَحِحلُّ ِلي: قَالَ. ِتيوا ال تهفَِإن .قَالَت : اللَِّه لَقَدو

فَواللَِّه لَو : قَالَ. نعم: قَالَت. ابنةُ أَِبي سلَمةَ: خبرت أَنك تخطُب درةَ ِبنت أَِبي سلَمةَ، قَالَ
 ابنةُ أَِخي ِمن الرضاعِة، أَرضعتِني وأَباها ثُويبةُ، لَم تكُن رِبيبِتي ِفي ِحجِري ما حلَّت ِلي، ِإنها

اِتكُنوال أَخو ،اِتكُننب لَيع نِرضعفَال ت . داود نونُ باره هماسِة ويصصِبالْم ،ِزيِعيا الْبثَندحو
و أُسا أَبثَندِزيٍع، حِن بِل بِن الْفَضِت أَِبي بِبن بنيز نأَِبيِه، ع نةَ، عورِن عاِم بِهش نةَ، عام
 ِبيِج النوةَ زِبيبح أُم نةَ، علَمس�قَالَت ، : ِبيالن لَيلَ عخد�اهنعِديثَ ِبِمثِْلِه ِبمالْح فَذَكَر  .

ادةً فَزرم ِزيِعيا الْبثَندحو :ةَابِبيبح أُم نةَ، علَمس أُم نةَ، علَمةُ أَِبي سن .  
أنبا معمر، عِن الزهِري، أَنَّ :  حدثَنا محمد بن يحيى، حدثَنا عبد الرزاِق، قَال3559َ

يارسولَ : �يبةَ، قَالَت ِلرسوِل اللَِّه عروةَ حدثَه، عن زينب ِبنِت أَِبي سلَمةَ، أَنَّ أُم حِب
وحدثَنا محمد بن يحيى، حدثَنا يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد، حدثَنا ابن أَِخي ابن )  ح(اللَِّه

نب ِبنت أَِبي سلَمةَ أَخبرته، أَنَّ أُم أَنبأَِني عروةُ بن الزبيِر، أَنَّ زي: ِشهاٍب، عن عمِه، قَالَ
 ِبيالن جوةَ زِبيبوِل اللَِّه �حسِلر ا قَالَتها، أَنهتربةَ : � أَخنِتي ابأُخ ِكحولَ اللَِّه، أَنسا ري

لَ اللَِّه، لَست لَك ِبمخِليٍة، وأَحب من نعم يا رسو: أَوتِحبني ذَِلك؟ قَالَت: فَقَالَ. أَِبي سفْيانَ
يا رسولَ : قُلْت: قَالَت. فَِإنَّ ذَِلك ال يِحلُّ ِلي: �فَقَالَ رسولُ اللَِّه . شركَِني ِفي خيٍر أُخِتي

: قَالَت! ِبنت أَِبي سلَمةَ؟ : ، قَالَاللَِّه، فَِإنا نحدثُ أَنك تِريد أَنْ تنِكح درةَ ِبنت أَِبي سلَمةَ
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لَو أَنها لَم تكُن رِبيبِتي ِفي ِحجِري ما حلَّت ِلي، ِإنها ابنةُ أَِخي ِمن : �نعم، قَالَ رسولُ اللَِّه 
اِتكُننب لَيع نِرضعةُ، فَال تبيا ثُواهأَبِني وتعضِة، أَراعضالراِتكُنوال أَخو ، . نب رحا بثَندح

أَخبرِني يونس، عِن ابِن ِشهاٍب، ِبهذَا اِإلسناِد نحوه، ِإالأَنه قَالَ : نصٍر، حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ
نا أَنك ناِكح درةَ ِبنت أَِبي سلَمةَ، واللَِّه لَقَد تحدثْ: قَالَت. فَِإنَّ ذَِلك ال يِحلُّ: �رسولُ اللَِّه 

فَواللَِّه لَو أَنها لَم تكُن رِبيبِتي ِفي ِحجِري ما حلَّت ِلي، َألنها ابنةُ أَِخي : �قَالَ رسولُ اللَِّه 
: ِد الرزاِق، عن معمٍر، قَالَ عروةُِفي حِديِث عب. ِمن الرضاعِة، أَرضعتِني وأَبا سلَمةَ ثُويبةُ

، فَلَما مات رأَى أَبا لَهٍب �وكَانت ثُويبةُ موالةً َألِبي لَهٍب أَعتقَها فَأَرضعت رسولَ اللَِّه 
م راحةً، غَير أَني سِقيت ِفي ما وجدت بعدكُ: بعض أَهِلِه ِفي النوِم، فَسأَلَه ما وجدت؟ فَقَالَ

  . هِذِه ِمني ِفي النقْرِة الَِّتي بين اِإلبهاِم، والَِّتي تِليها ِبِعتِقي ثُويبةَ
3560 نانُ بورا مثَندح ،قشِبِدم ازرالْخ فوسِن يب ِليع نب دمكٍْر أَحو با أَبثَندح 

حٍد، قَالَمعس نثُ با اللَّيثَندٍد، حم : بنيةَ، أَنَّ زورع ناٍب، عِن ِشهِن ابِقيلٌ، عثَِني عدح
ةَ، قَالَتِبيبح أَنَّ أُم ،هتربةَ أَخلَمأَِبي س تِبن :ِتي، قَالَ: قُلْتأُخ ِكحولَ اللَِّه، أَنسا ري : أَو

 نيِحبت؟ قُلْتِتي: ذَِلكٍر أُخيكَِني ِفي خرش نم بأَحٍة، وِليخِبم تلَس ،معولُ . نسفَقَالَ ر
يا رسولَ اللَِّه، لَقَد تحدثْنا أَنك تخطُب درةَ ِبنت : قُلْت: قَالَت. ِإنها ال تِحلُّ ِلي: �اللَِّه 

لَو لَم تكُن أُمها تحِتي ما حلَّت ِلي، ِإنَّ أَبا سلَمةَ أَِخي ِمن : �سولُ اللَِّه قَالَ ر. أَِبي سلَمةَ
اِتكُنوال أَخو ،اِتكُننب لَيع نِرضعةُ، فَال تبيا ثُواهأَبِني وتعضِة، أَراعضالر . نب رحا بثَندح

نا ابثَندٍر، حصن بنيز نع ،ثَهدةَ حوراٍب، أَنَّ عِن ِشهِن ابع ،ِزيدِن يب سوني نٍب، عهو 
يارسولَ اللَِّه، أَنِكِح ابنةَ أَِبي سفْيانَ : �ِبنِت أَِبي سلَمةَ، أَنَّ أُم حِبيبةَ، قَالَت ِلرسوِل اللَِّه 

 حدثَِني الصغاِني، حدثَنا أَبو الْيماِن، حدثَنا شعيب، عِن الزهِري، .ُألخِتها وذَكَر الْحِديثَ
أَخبرِني عروةُ بن الزبيِر، أَنَّ زينب ِبنت أَِبي سلَمةَ أَخبرته، أَنَّ أُم حِبيبةَ ِبنت أَِبي سفْيانَ : قَالَ

ا، أَنهتربأَخا قَالَته :انَ، قَالَتفْيأَِبي س تِبن بنيِتي زأُخ ِكحولَ اللَِّه، أَنسا رولُ : يسفَقَالَ ر
  . وذَكَر نحوه. نعم: أَو تِحبني ذَِلك؟ فَقُلْت: �اللَِّه 

ي قَاِضي ِحمص، حدثَنا ِعيسى  حدثَِني أَحمد بن شعيٍب أَبو عبِد الرحمِن النساِئ3561
 ،ذْكُري بِلٍم كَتسم نب دمحِبيٍب، أَنَّ مِن أَِبي حب ِزيدي نٍد، ععس نثُ با اللَّيثَنداٍد، حمح نب

ح أَنَّ أُم ،هثَتدةَ حلَمأَِبي س تِبن بنيأَنَّ ز ،ثَهدةَ حورأَنَّ ع ِبيالن جوةَ زا �ِبيبها، أَنهثَتدح 
فَِإنَّ ذَِلك ال : �فَقَاٍل رسولُ اللَِّه . يا رسولَ اللَِّه، أَنِكح أُخِتي عزةَ: �قَالَت ِلرسوِل اللَِّه 



com.wordpress.masgunku.www  
 

796 

. يا رسولَ اللَِّه، فَِإنا نحدثُ أَنك تِريد أَنْ تنِكح درةَ ِبنت أُم سلَمةَ: قُلْت: قَالَت. يِحلُّ ِلي
ا لَم تكُن رِبيبِتي لَو أَنه: �قَالَ رسولُ اللَِّه . نعم يا رسولَ اللَِّه: ِبنت أَِبي سلَمةَ؟، قَالَت: قَالَ

 نِرضعةُ، فَال تبيةَ ثُولَما سأَبِني وتعضِة، أَراعضالر ةُ أَِخي ِمننا ابهِلي، ِإن لَّتا حِري مِفي ِحج
اِتكُنوال أَخو ،اِتكُننب لَيع .ِزِيدي رةَ غَيزع دأَح مسي لَم .  

   
الْخ ابالرضاع قل أو كثر، وبيان ب مِه اسلَيع قَعا يكَاِح ِبأَقَلَّ مِرِمي النحلَى تالِّ عِر الدب

  .اخلرب املعارض له املبينة أن الرضعة والرضعتان ال حترمان، والداللة على أن الثالث حيرمن
3562هو نا ابثَندلَى، حِد اَألعبع نب سونا يثَندٍب، قَالَ ح : نب اِلكثَِني مدح

عن عبِد اللَِّه بِن : وحدثَنا أَبو داود السِجستاِني، حدثَنا الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، قَالَ)  ح(أَنٍس
 ِبيِن النةَ، عاِئشع نةَ، عورع ناٍر، عسِن يانَ بملَيس ناٍر، عاِع :  قَالَ،�ِدينضالر ِمن مرحي

  . ما يحرم ِمن الِْوالدِة 
وأَخبرِني اللَّيثُ بن سعٍد، عن : حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ:  حثنا يونس وبحر، قَاال3563

اِئشع نةَ، عورع ناِلٍك، عِن ماِك بِعر نِبيٍب، عِن أَِبي حب ِزيدي ا ِمنهمأَنَّ ع ،هتربةَ أَخ
ال : ، فَقَالَ لَها�الرضاعِة يسمى أَفْلَح استأْذَنَ علَيها، فَحجبته، فَأَخبرت رسولَ اللَِّه 

  . تحتِجِبي ِمنه، فَِإنه يحرم ِمن الرضاعِة ما يحرم ِمن النسِب
3564ثَندِن  حةَ بامِني سةَ ِفي باِجيِني نٍد ِفي بفَه نب اِهيمرِإبو ،ِزيجالس داوو دا أَب
حدثَنا : وحدثَنا أَبو أُميةَ، حدثَنا أَحمد بن حنبٍل، قَاال)  ح(حدثَنا مسدد: لُؤي، قَاال

،اِهيمرِإب ناِعيلُ بمةَ، ِإساِئشع نِر، عيبِن الزِد اللَِّه ببع نكَةَ، علَيِن أَِبي مِن ابع ،وبأَي نع 
ولُ اللَِّه : قَالَتساِن : �قَالَ رتصالْمةُ، وصالْم مرحال ت .  

راِهيم بن مهِدي، حدثَنا حدثَنا ِإب:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، وابن دنوقَا، قَاال3565
ِمرتعقَاال)  ح(م ،بيها وثَندفَّانُ، حا عثَندح ،اِنيغا الصثَندحِد اللَِّه : وبع نع ،وبا أَيثَندح

ةَ، أَنّ الناِئشع نِر، عيبِن الزِد اللَِّه ببع نكَةَ، علَيِن أَِبي مب ال : ، قَالَ�ِبيِة، وصِم الْمرحال ت
  . الْمصتاِن

 حدثَنا محمد بن ِعيسى الْعطَّار، حدثَنا عبد الصمِد بن عبِد الْواِرِث، حدثَنا 3566
اِحب عبِد الْواِرِث، حدثَنا عبد وحدثَنا عباس الدوِري، حدثَنا محمد بن عمر ص)  ح(أَِبي

ةَ، قَالَتاِئشع نِر، عيبِن الزِد اللَِّه ببع نكَةَ، علَيِن أَِبي مِن ابع ،وبا أَيثَنداِرِث، حقَالَ : الْو
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  . ال تحرم الْمصةُ، والْمصتاِن: �رسولُ اللَِّه 
3567حا مثَندا  حثَندح ،بيها وثَندفَّانُ، حا عثَندح ،اِنيجرٍر الْجيهِن زب ِليع نب دم

 ِبيةَ، أَنّ الناِئشع نِر، عيبِن الزِد اللَِّه ببع نكَةَ، علَيِن أَِبي مِد اللَِّه ببع نع ،وبال : ، قَالَ�أَي
صالْم مرحاِنتتصال الْمةُ، و .  
قَرأْنا علَى عبِد الرزاِق، عن معمٍر، :  حدثَنا ِإسحاق بن ِإبراِهيم الصنعاِني، قَال3568َ

أُم ناِرِث، عِن الْحِد اللَِّه ببع نع ،ميرِن أَِبي ماِلِح بِليِل صأَِبي الْخ نع ،وبأَي نِل، عالْفَض 
 ِبياِن: ، قَالَ�أَنّ النتالجاِإلمةُ، والجاِإلم مرحال ت .  

3569وبأَي نانُ، عفْيا سثَندكٍْر، حب ناللَِّه ب دبا عثَندح ،اِنيغا الصثَندوحثنا )  ح( ح
يها وثَندفَّانُ، حا عثَندح ،اِنيغِن الصِد اللَِّه ببع نِليِل، عاِلٍح أَِبي الْخص نع ،وبا أَيثَندح ،ب

 ِبيِل، أَنّ النالْفَض أُم ناِرِث، عاِع، فَقَالَ�الْحضِن الرِئلَ عةُ، :  سالجاِإلم مرحال ت
  . واِإلمالجتاِن
وحدثَنا الصغاِني، )  ح(نا يونس بن محمٍد الْمكِْتب حدثَنا عِلي بن حرٍب، حدث3570َ
حثنا حماد بن : وحدثَنا عمار بن رجاٍء، حدثَنا سلَيمانُ بن حرٍب، قَالُوا)  ح(حدثَنا عفَّانُ

ع ،ِعيبِليِل الضأَِبي الْخ نع ،وبأَي نٍد، عيزِل، قَالَتالْفَض أُم ناِرِث، عِن الْحِد اللَِّه ببع ن :
 ِبيلٌ النجأَلَ را : ، قَالَ�سهتعضا أَرهِت اُألولَى أَنمعى، زرِدي أُخِعنأَةً ورام تجوزت
  . ِبمعناه ِبِمثِْلِه. ةُ، واِإلمالجتاِنال تحرم اِإلمالج: �فَقَالَ النِبي . رضعةً أَو رضعتيِن
3571 نانَ، عملَيِن سِمِر بتعالْمٍد، ويِن زاِد بمح نع ،ددسا مثَندح ،اِنيدنا الدثَندح 

ال تحرم : �فَقَالَ النِبي . تيِناَألولَى أَنها أَرضعِت الْحدثَى رضعةً أَو رضع: أَيوب، ِبِإسناِدِه
  . اِإلمالجةُ، واِإلمالجتاِن

حدثَِني أَِبي، عن قَتادةَ، عن :  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، حدثَنا معاذُ بن ِهشاٍم، قَال3572َ
ِه بِن الْحاِرِث، عن أُم الْفَضِل، أَنَّ رجال ِمن بِني أَِبي الْخِليِل صاِلِح بِن أَِبي مريم، عن عبِد اللَّ

  . ال: يا رسولَ اللَِّه، هلْ تحرم الرضعةُ الْواِحدةُ؟ قَالَ: عاِمِر بِن صعصعةَ، قَالَ
نا عمرو بن عاِصٍم، حدثَ:  حدثَنا يعقُوب بن سفْيانَ، وِإسحاق بن سياٍر، قَاال3573

حدثَنا همام، حدثَنا قَتادةُ، عن صاِلٍح أَِبي الْخِليِل، عن عبِد اللَِّه بِن الْحاِرِث، عن أُم الْفَضِل، 
 ِبيأَلَ النال سجةُ؟ قَالَ�أَنَّ راِحدةُ الْوصالْم مرحال:  أَت .  

3574ارقَاال حثنا ه ،ِريتخو الْبأَبِزيٍع، وِن بب داود نا : ونُ بثَندةَ، حامو أُسا أَبثَندح
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سِعيد بن أَِبي عروبةَ، عن قَتادةَ، عن أَِبي الْخِليِل، عن عبِد اللَِّه بِن الْحاِرِث، عن أُم الْفَضِل، 
 ِبياِنال: ، قَالَ�أَنّ النتصالْمةُ، وصاِن، أَِو الْمتعضالرةُ وعضالر مرحت  .ِريتخو الْبقَالَ أَبو :

  . رواه عبدةُ، ومحمد بن ِبشٍر أيضا. أَو الْمصةُ، والْمصتاِن أَِو الرضعةُ أَِو الرضعتاِن
3575ِإس نب ديا زثَندونَ، قَالَ حاره نب ِزيدا يثَنداِئغُ، حاِعيلَ الصم : نب ادمأنبا ح

وحدثَنا محمد بن )  ح(وحدثَنا الصغاِني، حدثَنا أَحمد بن ِإسحاق الْحضرِمي)  ح(سلَمةَ
نا حماد بن سلَمةَ، عن قَتادةَ، عن أَِبي الْخِليِل، عن عبِد حدثَ: حيويِه، حدثَنا الْحجاج، قَاال

. ال تحرم اِإلمالجةُ، واِإلمالجتاِن: ، قَالَ�اللَِّه بِن الْحاِرِث، عن أُم الْفَضِل، أَنّ رسولَ اللَِّه 
اججقَالَ حو :ِزيدقَالَ ياِن، وتِنأَ: أَو ِمالجيتِمالج و .  

   
باب ِذكِْر الْخبِر الْمِبيِح ِللرجِل تزِويج الْمرِضعِة ِبلَبِن أُمِه أو أخته دون مخس رضعات، 

  .وحظر تزوجيها إذا رضعت مخس رضعات
3576داِلكًا حٍب، أَنَّ مهو نا ابثَندلَى، حِد اَألعبع نب سونا ينربأَخ ا )  ح(ثَهثَندحو
وحثنا الْمري الْخراز، حدثَنا مروانُ بن محمٍد، )  ح(أنبا الشاِفِعي، حدثَنا ماِلك: الرِبيع، قَالَ
اِلكا مثَندِن أَ)  ح(حاِلِك بم نع ،ِقيرا اَألزثَندةَ، حرسأَِبي م نا ابثَندحِد اللَِّه وبع نٍس، عن

ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عرمع نكٍْر، عِن أَِبي باٍت : بعضر رشآِن عِزلَ ِفي الْقُرا أُنكَانَ ِفيم
أُ ِفي ، وهن ِمما يقْر�معلُوماٍت تحرمن، ثُم نِسخن ِبخمٍس معلُوماٍت، فَتوفِّي رسولُ اللَِّه 

ولَيس علَيِه : زاد يونس عِن ابِن وهٍب. وِهي ِمما يقْرأُ ِفي الْقُرآِن: وقَالَ بعضهم. الْقُرآِن
  . الْعملُ 

ا وحدثَن)  ح( حدثَنا عمر بن شبةَ، حدثَنا عبد الْوهاِب، حدثَنا يحيى بن سِعيٍد3577
قِْريا الْمثَندةَ، حرسأَِبي م نانُ، قَالُوا)  ح(ابورا مثَندح ،يرالْم ازرا الْخثَندحا : وثَندح

أُنِزلَ ِفي : حدثَِني يحيى بن سِعيٍد، عن عمرةَ، عن عاِئشةَ، قَالَت: اللَّيثُ بن سعٍد، قَالَ
اٍتالْقُرلُومعا مسمخ ارا صهِإن اٍت، ثُمعضر رشاِز. آِن عرالْخةَ ورسِن أَِبي مذَا لَفْظُ ابه .

  . ثُم نزلَ بعد خمس معلُومات: وقَالَ عمر بن شبةَ
3578دوٍر، حصنم نلَّى بعا الْمثَندح ،اِنيغٍد، قَالَ حثنا الصيز نب ادما حثَِني : ثَندح

ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عرمع نِعيٍد، عس نى بيحاٍت، : يلُومعاٍت معضر رشآِن عِزلَ ِفي الْقُرأُن
سمخ دعِزلَ بأُنو .فِْتي ِبذَِلكةُ تاِئشع تكَان .  
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، حدثَنا أَحمد بن يونس، حدثَنا زهير، عن يحيى، عن عمرةَ،  حدثَنا أَبو أُمية3579َ
ا قَالَتهةَ، أَناِئشع نع :رشِإال ع مرحال ي هآِن أَنلَ ِفي الْقُرزن .  

   
م ا النسب، وبيان اخلرب باب اَألخباِر الْمِبيحِة رضاع الْكَِبِري، وحترمي النكاح ا ملا حير

  .املعارض هلا الدال على أن التحرمي بالرضاع ما كان يف احلولني
 حدثَنا حمدانُ بن الْجنيِد، حدثَنا أَبو عاِصٍم، عِن ابِن جريٍج، أَخبرِني ابن أَِبي 3580

ِإنَّ ساِلما معنا ِفي الْبيِت، : ، فَقَالَت�ى رسوِل اللَِّه ملَيكَةَ، عن عاِئشةَ، أَنَّ سهلَةَ، جاَءت ِإلَ
أَرِضِعيِه تحرِمي علَيِه، فَمكَثْت سنةً ما : فَقَالَ. وقَد بلَغَ ما بلَغَ، وعقَلَ ما يعِقلُ الرجالُ

. قَد مكَثْت سنةً ما أُحدثُ ِبِه رهبةً ِمنه: هأُحدثُ ِبِه، فَلَِقيت الْقَاِسم بن محمٍد، فَقُلْت لَ
حدثَنا الصغاِني، حدثَنا أَبو عاِصٍم، عِن ابِن جريٍج، . حدثْ ِبِه، فَِإنَّ عاِئشةَ حدثَتِنيِه: فَقَالَ

حدثَنا أَبو اَألحوِص . ثِْل حِديِث ابِن الْجنيِدعِن ابِن أَِبي ملَيكَةَ، عِن الْقَاِسِم، عن عاِئشةَ ِبِم
الْمخرِمي، حدثَنا حميد بن مسعدةَ، حدثَنا سفْيانُ بن حِبيٍب، عِن ابِن جريٍج، عِن ابِن أَِبي 

ةَ، ِمثْلَهاِئشع نِن الْقَاِسِم، عكَةَ، علَيم .  
حدثَِني : نا ِإسحاق بن ِإبراِهيم، حدثَنا عبد الرزاِق، عِن ابِن جريٍج، قَالَ حدث3581َ

عبد اللَِّه بن عبيِد اللَِّه بِن أَِبي ملَيكَةَ، أَنَّ الْقَاِسم بن محمِد بِن أَِبي بكٍْر أَخبره، أَنَّ عاِئشةَ 
يا رسولَ اللَِّه، : ، فَقَالَت�نَّ سهلَةَ ِبنت سهيِل بِن عمٍرو جاَءت ِإلَى رسوِل اللَِّه أَخبرته، أَ

 لَمعا يم ِلمعالُ، وجلُغُ الربا يلَغَ مب قَدٍت، ويا ِفي بنعفَةَ مذَيلَى أَِبي حواِلٍم ما ِلساِلمِإنَّ س
فَمكَثْت سنةً أَو : أَرِضِعيِه تحرِمي علَيِه، قَالَ ابن أَِبي ملَيكَةَ: �لَ رسولُ اللَِّه فَقَا. الرجالُ

لَه فَقُلْت ،الْقَاِسم لَِقيت ثُم ،ةً لَهبهثُ ِبِه ردا ال أُحها ِمنقَِريب : هثَتدا حِديثًا مِني حثَتدح لَقَد
دعقَالَ. ب :هترب؟ فَأَخوا هِنيِه: فَقَالَ. متربةَ أَخاِئشي أَنَّ عنع ثْهدح .  

3582 نِن بمحالر دبا عثَندانُ، حفْيا سثَندح ،ِدييما الْحثَنداٍء، حجر نب ارما عثَندح 
ِإني : ، فَقَالَت�جاَءت سهلَةُ ِبنت سهيٍل ِإلَى النِبي : لَتالْقَاِسِم، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ، قَا

وكَيف : فَقَالَت. أَرِضِعيِه: فَقَالَ. أَرى ِفي وجِه أَِبي حذَيفَةَ ِمن دخوِل ساِلٍم علَي كَراِهيةً
. قَد عِلمت أَنه رجلٌ كَِبري فَأَرِضِعيِه:  وقَالَ�ِه فَتبسم رسولُ اللَّ! أُرِضعه وهو رجلٌ كَِبري؟ 

 ِبيِإلَى الن اَءتج ثُم ،تبفَذَه�ذُ : ، فَقَالَتنم ههئًا أَكْريفَةَ شذَيِه أَِبي حجِفي و تأَيا رم
هتعضانُ. أَرفْيِن: قَالَ سمحالر دبقَالَ ع :ش قَدا وردب ِهد .  
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أَخبرِني سلَيمانُ بن :  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ الْمراِدي، حدثَنا ابن وهٍب، قَال3583َ
شةَ، ِبالٍل، عن يحيى بِن سِعيٍد، ورِبيعةَ بِن أَِبي عبِد الرحمِن، عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد، عن عاِئ

قَالَت : ِبيالن رةَ �أَمرغَي ذِْهبى تتفَةَ حذَيلَى أَِبي حوا ماِلمس ِضعرفَةَ أَنْ تذَيأَةَ أَِبي حرام 
  . وكَانت رخصةً ِلساِلٍم: قَالَ رِبيعةُ. أَِبي حذَيفَةَ، فَأَرضعته وهو رجلٌ

3584دمحا مثَندح  نع ،ِريهِن الزٍر، عمعم ناِق، عزالر دبا عثَندى، حيحي نب 
ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عورع : ِبيٍرو ِإلَى النمِن عِل بيهس تلَةُ ِبنهس اَءتج�ِإنَّ : ، فَقَالَت

ادعوهم {: ه عز وجلَّ أَنزلَ ِفي ِكتاِبِهساِلما كَانَ يدعى َألِبي حذَيفَةَ، وِإنَّ اللَّ
اِئِهمٍق] سورة األحزاب آية [}آلبيِزٍل ضنِفي م نحنلٌ، وا فُضأَنو ،لَيلُ عخدكَانَ يفَقَالَ . و
 ِبيِه: �النلَيِمي عرحا تاِلمِضِعي سأَر .ِريهقَالَ الز : ضعفَقَالَ ب ِبياِج النوِري : �أَزدال ن

  . لَعلَّ هِذِه كَانت رخصةً ِلساِلٍم خاصةً
 حدثَنا محمد بن أَحمد بِن الْجنيِد، حدثَنا يعقُوب بن ِإبراِهيم، حدثَنا ابن أَِخي 3585

أَتت سهلَةُ ِبنت سهيِل بِن عمٍرو، : ةُ، عن عاِئشةَ، قَالَتأَخبرِني عرو: ِشهاٍب، عن عمِه، قَالَ
ِإنَّ ساِلما مولَى أَِبي : ، فَقَالَت�وكَانت تحت أَِبي حذَيفَةَ بِن عتبةَ، فَأَتت رسولَ اللَِّه 

لٌ، وا فَضأَنا، ونلَيلُ عخدةَ يبتِن عفَةَ بذَيى حنبا تكَم اهنبفَةَ تذَيو حكَانَ أَبا، ولَدو اهرا نا كُنِإن
سورة [}ادعوهم آلباِئِهم هو أَقْسطُ ِعند اللَِّه{:  زيدا، فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ�رسولُ اللَِّه 

ِلك أَنْ ترِضع ساِلما، فَأَرضعته خمس  ِعند ذَ�، فَأَمرها رسولُ اللَِّه ]األحزاب آية 
فَِلذَِلك كَانت عاِئشةُ تأْمر أَخواِتها وبناِت . رضعاٍت، فَكَانَ ِبمنِزلَِة ولَِدها ِمن الرضاعِة

يها، وِإنْ كَانَ كَِبريا خمس أَخواِتها أَنْ يرِضعن من أَحبت عاِئشةُ أَنْ يراها، ويدخلَ علَ
 ِبياِج النوأَز اِئرسةَ ولَمس أُم تأَبا، وهلَيلُ عخدي اٍت، ثُمعضر� دأَح ِهنلَيلَ عخدأَنْ ي 
اِئشِلع قُلْنِد، وهِفي الْم عضرى يتاِس حالن ِمن دِة أَحاعضالر ا : ةَِبِتلْكلَّهِري لَعدا ناللَِّه مفَو

  .  ِلساِلٍم دونَ الناِس�كَانت رخصةً ِمن رسوِل اللَِّه 
حدثَِني مخرمةُ بن بكَيٍر، عن أَِبيِه، :  حدثَنا بحر بن نصٍر، حدثَنا ابن وهٍب، قَال3586َ

سِمعت زينب ِبنت أَِبي سلَمةَ، تقُولُ سِمعت عاِئشةَ : اِفٍع، يقُولُسِمعت حميد بن ن: قَالَ
 ِبيالن جوقُولُ�زوِل اللَِّه : ، تسٍل ِإلَى ريهس تلَةُ ِبنهس اَءتج�ولَ اللَِّه، : ، فَقَالَتسا ري

خد فَةَ ِمنذَيِه أَِبي حجى ِفي وي َألرِإنفَقَالَت ،لَياِلٍم عولُ اللَِّه : وِل سسِضِعيِه: �قَالَ رأَر .
ٍة، قَالَ: فَقَالَتيذُو ِلح هفَةَ: ِإنذَيِه أَِبي حجا ِفي وم بذْهِضِعيِه يأَر .فَقَالَت : هفْترا عاللَِّه مو
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وحدثَنا )  ح(م الزهِري، حدثَنا أَحمد بن صاِلٍححدثَنا أَبو ِإبراِهي. ِفي وجِه أَِبي حذَيفَةَ
  . الصغاِني، حدثَنا أَصبغُ، عِن ابِن وهٍب، ِبنحِوِه

حدثَِني لَيثٌ، عن عِقيٍل، عِن ابِن :  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، حدثَنا حجاج، قَال3587َ
أَخبرِني أَبو عبيدةَ ابن عبِد اللَِّه بِن زمعةَ، أَنَّ أُمه زينب ِبنت أَِبي سلَمةَ : نه قَالَِشهاٍب،أَ

 ِبيالن جوةَ زلَمس ا أُمهأَنَّ أُم ،هتربقُولُ�أَخت تكَان ، : ِبياِج النوأَز اِئرى سلَ �أَبخدأَنْ ي 
 �ما نرى هِذِه ِإال رخصةً رخصها رسولُ اللَِّه : وقُلْن ِلعاِئشةَ. علَيِهن أَحد ِبِتلْك الرضاعِة

  . ِلساِلٍم خاصةً، فَما يدخلُ علَينا ِبهِذِه الرضاعِة، وال يرانا
3588دوٍق، حزرم نب اِهيمرا ِإبثَندِريٍر،  حج نب بهوو ،رمع نب رِبشو ،داوو دا أَبثَن

حدثَنا شعبةُ، حدثَنا أَشعثُ بن سلَيٍم، أَنه سِمع أَباه يحدثُ، عن مسروٍق، عن عاِئشةَ، : قَالُوا
. ، كَأَنه شق علَيِه�لٌ، فَتغير وجه رسوِل اللَِّه  دخلَ علَيها وِعندها رج�أَنَّ رسولَ اللَِّه 

ِة: قَالَتاعضالر ولَ اللَِّه، أَِخي ِمنسا رولُ اللَِّه . يسا : �قَالَ رمفَِإن ،كُنانوا ِإخنَ مظُران
وحدثَنا أَبو أُميةَ، حدثَنا )  ح(ا ِبشر بن عمرحدثَنا أَبو ِقالبةَ، حدثَن. الرضاعةُ ِمن الْمجاعِة

كَأَنه : فَكَأَنه كَِره ذَِلك، وقَالَ: حدثَنا شعبةُ، ِبِإسناِدِه ِبنحِوِه، ِإالأَنه قَالَ: أَبو الْوِليِد، قَاال
ا . غَِضبثَندِبيٍب، حح نب سونا يثَندثَ، قَالَحعأَش نةُ، عبعا شثَندح ،داوو دأَب : تِمعس

 ِبيةَ، أَنّ الناِئشع نوٍق، عرسم نثُ، عدحأَِبي ي�كَِره هلٌ، كَأَنجا رهدِعنا وهلَيلَ عخد  .
ِة، فَذَ: قَالَتاعضالر أَِخي ِمن هولَ اللَِّه، ِإنسا ريِمثْلَه كَر .  

 حدثَنا محمد بن أَحمد بِن الْجنيِد، حدثَنا أَبو عاِصٍم، وحدثَنا أَبو الْعباِس 3589
 أَِبيِه، حدثَنا سفْيانُ الثَّوِري، عن أَشعثَ بِن أَِبي الشعثَاِء، عن: الْغزي، حدثَنا الِْفرياِبي، قَاال

ةَ، قَالَتاِئشع نوٍق، عرسم نولُ اللَِّه : عسر لَيلَ عخلٌ، فَقَالَ�دجِدي رِعنةُ : ، واِئشا عي
ذَا؟ قُلْته ِة: ِمناعضالر قَالَ. أَِخي ِمن : ةُ ِمناعضا الرمفَِإن ،كُنانوا ِإخنَ مظُرةُ، اناِئشا عي

  . روى عِلي بن حرٍب، حدثَنا الْحسن بن موسى، حدثَنا شيبانُ، عن أَشعثَ. مجاعِةالْ
   

  باب الْخبِر الدالِّ علَى ِإجازِة الْحكِْم 
  ِبشهادِة الْمرأَِة الْواِحدِة ِفي الرضاِع 

3590ٍب، حرح نب ِليا عثَندح  نٍد، عيز نب ادما حثَندٍد، حمحم نب سونا يثَند
ِل، قَالَتالْفَض أُم ناِرِث، عِن الْحِد اللَِّه ببع نِليِل، عأَِبي الْخ نع ،وبأَي : ِبيلٌ النجأَلَ رس
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. ِت اُألولَى أَنها أَرضعتها رضعةً، أَو رضعتيِنتزوجت امرأَةً وِعنِدي أُخرى، زعم: ، فَقَالَ�
 ِبياِن: �فَقَالَ النتالِْمالجةُ، والِْمالج مرحال ت .  
وحدثَنا عمار بن رجاٍء، حدثَنا سلَيمانُ بن )  ح( حدثَنا الصغاِني، حدثَنا عفَّان3591ُ

حدثَنا حماد بن زيٍد، عن أَيوب، عن أَِبي الْخِليِل الضبِعي، عن عبِد اللَِّه بِن : ، قَاالحرٍب
 ِبياَء ِإلَى النال ججِل، أَنَّ رالْفَض أُم ناِرِث، عفَقَالَ�الْح ، : تجوزي تولَ اللَِّه، ِإنسا ري

تأَةً، وراموبثَى، قَالَ أَيدِت الْحعضا أَرهِت اُألولَى أَنمعى، فَزرِتي أُخا قَالَ: حفَِإم : ةٌ أَوعضر
  . ال تحرم اِإلمالجةُ، واِإلمالجتاِن: �رضعتاِن، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

ي، حدثَنا عبد الرزاِق، عن معمٍر، عن أَيوب،  حدثَنا ِإسحاق بن ِإبراِهيم الصنعاِن3592
  . ِبِإسناِدِه نحوه، وقَالَ ِفيِه ال تحرم اِإلمالجةُ، واِإلمالجتاِن يعِني الْمصةَ، والْمصتيِن

3593حم نب اججا حثَندِلٍم، حسم نب فوسا يثَندٍج، قَالَ حيرج نا ابثَندٍد، حم :
 هصخ كُني ِإنْ لَم هِمن هِمعس هأَن،هرباِمٍر أَخِن عاِرِث بالْح نةَ بقْبكَةَ، أَنَّ علَيأَِبي م نِني ابربأَخ

فَِجئْت رسولَ : قَالَ. قَد أَرضعتكُما: وداُءأَنه نكَح أُم حيي ِبنت أَِبي ِإهاٍب، فَقَالَت أَمةٌ س: ِبِه
كَيف وقَد : فَقَالَ. فَِجئْت، فَذَكَرت لَه: قَالَ. ، فَذَكَرت ذَِلك لَه، فَأَعرض لَه عنها�اللَِّه 

بن مرزوٍق، وابن الْجنيِد، وأَبو أُميةَ، حدثَنا ِإبراِهيم . فَنهاه عنها. زعمت أَنها قَد أَرضعتكُما
حدثنا الترِمِذي، حدثَنا أَبو حذَيفَةَ، عن سفْيانَ، ِكالهما عِن )  ح(حدثَنا أَبو عاِصٍم: قَالُوا

الَ بعضهم حدثَِني عقْبةُ بن ابِن جريٍج، عِن ابِن أَِبي ملَيكَةَ، عن عقْبةَ بِن الْحاِرِث، وقَ
مثُ الْقَودحي هتِمعس اِرِث، أَوٍج، . الْحيرج نا ابثَنداِق، حزالر دبا عثَندح ،ِريبا الدثَندحو

 عقْبةَ بن الْحاِرِث، أَخبره أَو سِمعه ِمنه، حدثَِني عبد اللَِّه بن عبيِد اللَِّه بِن أَِبي ملَيكَةَ، أَنَّ: قَالَ
  . ِإنْ لَم يكُن خصه ِبِه، فَذَكَر ِمثْلَ حِديِث حجاٍج 

3594 نٍد، عيز نب ادما حثَندٍب، حرح نانُ بملَيا سثَنداِعيلُ الْقَاِضي، حما ِإسثَندح 
وحدثَنا عبد اللَِّه بن أَحمد بِن ِإبراِهيم )  ح( ابِن أَِبي ملَيكَةَ، عن عقْبةَ بِن الْحاِرِثأَيوب، عِن

الدورِقي، حدثَنا نعيم بن الْهيصِم، حدثَنا حماد بن زيٍد، عن أَيوب، عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي 
قَد سِمعته ِمن عقْبةَ وحدثَِنيِه صاِحب ِلي عنه وأَنا : يكَةَ، عن عقْبةَ بِن الْحاِرِث، قَالَملَ

تزوجت أُم يحيى ِبنت أَِبي ِإهاٍب، فَدخلَت علَينا امرأَةٌ : ِلحِديِث صاِحِبي أَحفَظُ، قَالَ عقْبةُ
اُء، فَزدوس ِبيالن تيا، فَأَتِميعا جمهتعضا أَرهأَن تمي، �عنع ضرفَأَع ،لَه ذَِلك تفَذَكَر ،

ةٌ: فَقُلْتا كَاِذبهِإنولَ اللَِّه، وسا را : قَالَ. يهع؟ دا قَالَتم قَالَت قَدا، وهكَِذب ِريكدا يمو
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كناِع. عمحثنا ِإس ،وبا أَيثَندح ،اِهيمرِإب ناِعيلُ بما ِإسثَندِد اللَِّه، حبع نب ِليا عثَنديلُ، ح
وقَد : حدثَِني عبيد ابن أَِبي مريم، عن عقْبةَ بِن الْحاِرِث، قَالَ: عِن ابِن أَِبي ملَيكَةَ، قَالَ

: قَالَ عِلي. تزوجت امرأَةً فَذَكَر الْحِديثَ:  ولَِكني ِلحِديِث عبيٍد أَحفَظُ، قَالَسِمعته ِمن عقْبةَ
  . ِفي هذَا الْحِديِث نظَر. وحدثَنا عبد الرزاِق، عن معمٍر، عن أَيوب ِبِمثِْل حِديِث ابِن علَيةَ

   
 الْولَِد ِبمن يولَد علَى ِفراِشِه وإن ادعاه مدعي وأثبت شبهه به، والدليل باب ِإلْحاِق نسِب

على إبطال احلكم بقول القافة فيه، وكذلك يف الولد الذي ينتفي منه من ولد على فراشه 
ويرميه مل ينكر رميه به، وبيان اخلرب الدال على إجازة احلكم بقول القافة، وبالشبة يف الولد 

  .ي ال ينتفي منه األب وال يدِعيه أحدالذ
حدثَنا سفْيانُ بن :  حدثَنا أَبو داود، حدثَنا مسدد، وسِعيد بن منصوٍر، قَاال3595

ٍص، وعبد بن اختصم سعد بن أَِبي وقَّا: عيينةَ، عِن الزهِري، عن عروةَ، عن عاِئشةَ، قَالَِت
أَوصاِني أَِخي عتبةُ ِإذَا قَِدمت مكَّةَ : فَقَالَ سعد.  ِفي ابنِة أَمِة زمعةَ�زمعةَ ِعند رسوِل اللَِّه 

هناب هفَِإن هةَ، فَأَقِْبضعمِة زِن أَمِإلَى اب ظُرةَ. أَنْ أَنعمز نب دبلَى أَِخي ا: قَالَ عع ِلدِة أَِبي، وِن أَمب
زاد . الْولَد ِللِْفراِش واحتِجِبي ِمنه يا سودةُ: فَقَالَ.  شبها بينا ِبعتبةَ�فَرأَى النِبي . ِفراِش أَِبي

  . هو أَخوك يا عبد : مسدد ِفي حِديِثِه، فَقَالَ
3596ب دمحا مثَندقَالُوا ح ،ِريبالداِح، وبِن الصب اقحِإس نب دمحمى، ويحي ن :

أنبا معمر، عِن الزهِري، عن عروةَ، عن عاِئشةَ، أَنَّ عتبةَ بن أَِبي : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ
فَلَما كَانَ يوم الْفَتِح : أَنَّ ابن جاِريِة زمعةَ ابِني؟، قَالَت عاِئشةُأَتعلَم : وقَّاٍص، قَالَ َألِخيِه سعٍد

فجاء عبد بن . ابن أَِخي ورب الْكَعبِة: رأَى سعد الْغالم، فَعرفَه ِبالشبِه، فَاحتضنه ِإلَيِه، وقَالَ
: فَقَالَ سعد. �فانطلقا إىل النِبي . من جاريتهزمعة، فقال بل هو أخي، ولد على فراش أيب 

 شبها لَم ير �فَرأَى رسولُ اللَِّه : قَالَت. يا رسولَ اللَِّه، هو ابن أَِخي، انظُر ِإلَى شبِهِه ِبعتبةَ
ا رسولَ اللَِّه، بلْ هو أَِخي وِلد علَى ِفراِش ي: فَقَالَ عبد بن زمعةَ. الناس شبها أَبين ِمنه ِبعتبةَ

: الْولَد ِللِْفراِش واحتِجِبي ِمنه يا سودةُ قَالَت عاِئشةُ: �فَقَالَ رسولُ اللَِّه . أَِبي ِمن جاِريِتِه
تاتى متا حآها راللَِّه مفَو .  

3597ِإب نب اقحا ِإسثَنداِق، قَالَ حزالر دبا عثَندح ،اِنيعنالص اِهيمٍج، : ريرج نأنبا اب
اختصم سعد بن أَِبي وقَّاٍص، وعبد : أَخبرِني ابن ِشهاٍب، عن عروةَ، عن عاِئشةَ، قَالَِت: قَالَ
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ا رسولَ اللَِّه، أَِخي عتبةُ بن أَِبي وقَّاٍص عِهد ِإلَي أَنه هذَا ي: فَقَالَ سعد. بن زمعةَ ِفي غُالٍم
هذَا أَِخي يا رسولَ اللَِّه، وِلد علَى ِفراِش أَِبي ِمن : قَالَ عبد بن زمعةَ. ابنه، انظُر ِإلَى شبِهِه

هو لَك يا عبد، : ى شبِهِه، فَرأَى شبها ِبينا ِبعتبةَ، فَقَالَ ِإلَ�فَنظَر رسولُ اللَِّه : قَالَت. وِليدِتِه
  . فَلَم ير سودةَ قَطُّ. الْولَد ِللِْفراِش وِللْعاِهِر الْحجر، احتِجِبي ِمنه يا سودةُ ِبنت زمعةَ

3598دلَى، حِد اَألعبع نب سونا يثَنداِلٍك حم نٍب، عهو نا اباِعيلَ، )  ح(ثَنمو ِإسأَبو
وحدثَنا محمد بن يحيى، حدثَنا ِبشر بن عمر، عن ماِلٍك، )  ح(أنبا الْقَعنِبي، عن ماِلٍك: قَالَ

ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عورع ناٍب، عِن ِشهِن ابع :تِد كَانَ ععِإلَى أَِخيِه س ِهدقَّاٍص عأَِبي و نةُ بب
 نب دعس ذَهِح أَخالْفَت اما كَانَ عفَلَم ،كِإلَي هي، فَاقِْبضةَ ِمنعمِة زِليدو نقَّاٍص أَنَّ ابِن أَِبي وب

أَِخي ابن : فَقَام ِإلَيِه عبد بن زمعةَ، فَقَالَأَِبي وقَّاٍص، وقَالَ ابن أَِخي قَد كَانَ عِهد ِإلَي ِفيِه، 
هو لَك يا عبد بن زمعةَ وقَالَ رسولُ اللَِّه : �فَقَالَ رسولُ اللَِّه . وِليدِة أَِبي، وِلد علَى ِفراِشِه

� :رجاِهِر الْحِللْعاِش وِللِْفر لَدالْو .دوقَالَ ِلس ةَثُمعمِت زِجِبي: ةَ ِبنتِهِه . احبش أَى ِمنا رلَم
  . ِبعتبةَ، فَما رآها حتى لَِقي اللَّه عز وجلَّ

 حدثَنا شعيب بن شعيِب بِن ِإسحاق الدمشِقي، حدثَنا مروانُ بن محمٍد، حدثَنا 3599
اختصم سعد : حدثَِني ابن ِشهاٍب، عن عروةَ بِن الزبيِر، عن عاِئشةَ، أَنها قَالَِت: اللَّيثُ، قَالَ

دعةَ ِفي غُالٍم، فَقَالَ سعمز نب دبعقَّاٍص، وأَِبي و نِن : بةَ ببتأَِخي ع ولَ اللَِّه، ِمنسا رذَا يه
هذَا أَِخي يا رسولَ اللَِّه، : فَقَالَ عبد بن زمعةَ. د ِإلَي أَنه ابنه، انظُر ِإلَى شبِهِهأَِبي وقَّاٍص، عِه

هو : فَقَالَ.  ِإلَى شبِهِه، فَرأَى شبها بينا ِبعتبةَ�فَنظَر رسولُ . وِلد علَى ِفراِش أَِبي ِمن وِليدِتِه
ا عي ةَلَكعمز تةُ ِبندوا سِجِبي يتاحو ،رجاِهِر الْحِللْعاِش وِللِْفر لَدةَ الْوعمز نب دب . ري فَلَم
  . سودةَ قَطُّ
  حدثَنا يوسف الْقَاِضي، حدثَنا محمد بن أَِبي بكٍْر، حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عِن3600

 ِبيِن النةَ، عاِئشع نةَ، عورع نع ،ِريهقَالَ�الز ، :رجاِهِر الْحِللْعاِش وِللِْفر لَدالْو .  
3601 ناِق، عزالر دبا عثَندكَّةَ، حِبم ِزيجِه السيوبش اقحِإس نب دمحا مثَندح 

الْولَد : ، قَالَ�ي، عِن ابِن الْمسيِب، و أيب سلمة، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ النِبي معمٍر، عِن الزهِر
رجاِهِر الْحِللْعاِش واِق، ِبِمثِْلِه. ِللِْفرزِد الربع نع ،اِهيمرِإب نب اقحا ِإسثَندح .  

3602داِعيلَ، حمو ِإسا أَبثَندثُ،  حدحي ِريهالز تِمعانُ، سفْيا سثَندح ،ِدييما الْحثَن
عن سِعيٍد، أَو عن أَِبي سلَمةَ، أَحدهما أَو ِكالهما، وكَانَ سفْيانُ ربما أَفْرد أَحدهما، وربما 
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ي ذَِلك أَكْثَرو كا شمبرا، ومهعمولَ اللَِّه : قُولُجسةَ، أَنّ رريرأَِبي ه نع ،ِعيدسقَالَ�و ، :
رجاِهِر الْحِللْعاِش، وِللِْفر لَدالْو .  

 حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ الترِمِذي، نا الْحميِدي، نا سفْيانُ، نا الزهِري، عن سِعيِد 3603
ِب، عيسِن الْمةَ، قَالَبريرأَِبي ه ن : ِبيةَ ِإلَى النارِني فَزب ِمن اِبيراَء أَعولَ : ، فَقَالَ�جسا ري

دوا أَسغُالم تلَدأَِتي وراللَِّه، ِإنَّ ام . ِبيِإِبٍل؟ قَالَ: �قَالَ الن ِمن لْ لَكه :معا : قَالَ. نفَم
فَأَنى : قَالَ. نعم ِإنَّ ِفيها لَورقًا: هلْ ِفيها ِمن أَورق؟، قَالَ: �فَقَالَ النِبي . مرح: أَلْوانها؟ قَالَ

  . وهذَا لَعلَّ ِعرقًا نزعه : �فَقَالَ رسولُ اللَِّه . لَعلَّ ِعرقًا نزعها: أَتاها ذَِلك؟، قَالَ
3604 نب اقحا ِإسثَندح  ،ِريهِن الزٍر، عمعم ناِق، عزِد الربع نع ،ِريبالد اِهيمرِإب

: ، فَقَالَ�جاَء رجلٌ ِإلَى النِبي : حدثَِني سِعيد بن الْمسيِب، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ: قَالَ
: أَلَك ِإِبلٌ؟ قَالَ: �فَقَالَ النِبي .  يعرض أَنْ ينِفيهولَدِت امرأَِتي غُالما أَسود، وهو ِحينِئٍذ

معا؟، قَالَ: قَالَ. نهانا أَلْوفَم :رم؟، قَالَ: قَالَ. حقرا أَوِفيه :قرو دا ذَوِفيه معا : قَالَ. نفَم
وهذَا لَعلَّه أَنْ يكُونَ نزعه : قَالَ. زعها ِعرقما أَدِري، لَعلَّه أَنْ يكُونَ ن: ذَاك ترى؟، قَالَ

هِتفَاِء ِمنِفي االن لَه صخري لَمو ،قِعر .  
3605اِلكا مثَندِزيِز، حِد الْعبع نب بها أَشثَندلَى، حِد اَألعبع نب سونا يثَندح( ح  (

. حدثَِني ابن أَِبي ِذئٍْب، وماِلك، عِن ابِن ِشهاٍب: يضا، حدثَنا ابن وهٍب، قَالَوحدثَنا يونس أَ
اِلكا مثَندى، حيحي نب ديا زثَندٍب، حيعش نب بيعا شثَندحا )  ح(وثَندةَ، حبتو عا أَبثَندحو

حدثَنا ابن أَِبي ِذئٍْب، عِن ابِن ِشهاٍب، عِن ابِن الْمسيِب، عن أَِبي هريرةَ، أَنَّ ابن أَِبي فُديٍك، 
ِإنَّ امرأَِتي ولَدت غُالما أَسود، فَقَالَ لَه : ، فَقَالَ�أَعراِبيا ِمن بِني فَزارةَ صرخ ِبرسوِل اللَِّه 

هلْ ِفيها : قَالَ. حمر: ما أَلْوانها؟، قَالَ: قَالَ. نعم:  لَك ِمن ِإِبٍل؟، قَالَهلْ: �رسولُ اللَِّه 
يا رسولَ اللَِّه، ِعرق : فَأَنى ترى ذَِلك جاَءها؟، قَالَ: قَالَ. ِإنَّ ِفيها لَورقًا: ِمن أَورق؟، قَالَ

 ِفي االنِتفَاِء ِمنه، ولَم يذْكُر �ق نزعه، ولَم يرخص رسولُ اللَِّه فَلَعلَّ هذَا ِعر: قَالَ. نزعها
حدثَنا أَبو حميٍد أَحمد بن محمِد بِن الْمِغريِة . فَلَعلَّ ابنك نزعه ِعرق: ماِلك بِني فَزارةَ، وقَالَ
حيوةَ شريح بن يِزيد، حدثَنا شعيب بن أَِبي حمزةَ، عِن الزهِري، عن اَألزِدي، حدثَنا أَبو 

 ِإذْ قَام رجلٌ ِمن بِني �بينا نحن ِعند رسوِل اللَِّه : سِعيِد بِن الْمسيِب، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
  . ثُم ذَكَر ِمثْلَ ابِن عيينةَ. للَِّه، ِإنه وِلد ِلي غُالميا رسولَ ا: فَزارةَ، فَقَالَ
حدثَِني يونس، عِن ابِن :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، حدثَنا ابن وهٍب، قَال3606َ
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ِإنَّ امرأَِتي ولَدت : ، فَقَالَ� أَتىالنِبي ِشهاٍب، عن أَِبي سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ، أَنَّ أَعراِبيا
هتكَري أَنِإنو ،دوا أَسولُ اللَِّه . غُالمسر ِإِبٍل؟، قَالَ: �فَقَالَ لَه ِمن لْ لَكه :معا : قَالَ. نم

فَأَنى ترى ذَِلك : قَالَ. نَّ ِفيها لَورقًافَِإ: فَهلْ ِفيها ِمن أَورق؟، قَالَ: قَالَ. حمر: أَلْوانها؟، قَالَ
عن أَِبي سلَمةَ، : قَالَ. فَلَعلَّ هذَا ِعرق نزعه: يا رسولَ اللَِّه، ِعرق نزعها، قَالَ: جاَءها؟، قَالَ

 ِبيى النا أَتاِبيرةَ، أَنَّ أَعريرأَِبي ه نفَقَالَ�ع ، :ِإنَّ ام ،هتكَري أَنِإنو ،دوا أَسغُالم تلَدأَِتي ور
فَهلْ : قَالَ. حمر: ما أَلْوانها؟ قَالَ: قَالَ. نعم: هلْ لَك ِمن ِإِبٍل؟ قَالَ: �فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 
يا رسولَ اللَِّه، ِعرق : ى ذَِلك جاَءها؟ قَالَفَأَنى تر: قَالَ. ِإنَّ ِفيها لَورقًا: ِفيها ِمن أَورق؟ قَالَ

  . قَالَ عن أَِبي سلَمةَ وهو صِحيح. فَلَعلَّ هذَا ِعرق نزعه: نزعها، قَالَ
3607عس نب اِهيمرا ِإبثَندكٍْر، حأَِبي ب نب دمحا مثَندالْقَاِضي، ح فوسا يثَندِن  حٍد، ع

ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عورع نع ،ِريهالز : ِبيالنو ،لَ قَاِئفخد� ديزٍد ويز نةُ بامأُس و اِهدش 
ه،  وأَعجب�هِذِه اَألقْدام بعضها ِمن بعٍض، فَسر ِبذَِلك النِبي : بن حاِرثَةَ مضطَِجعاِن، فَقَالَ

  . فَأَخبر ِبِه عاِئشةَ 
 حدثَنا محمد بن ِإسحاق بِن الصباِح، قَنا عبد الرزاِق، عن معمٍر، وابِن جريٍج 3608

ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عورع ناٍب، عِن ِشهِن ابيزيد أحدمها على اآلخر، ع : ِبيلَ النخد� 
ا، فَقَالَعوررسم ٍب : ِليِن ِفي ثَوياِئما نديزةَ وامأَى أُسر؟ وِلِجيدا قَالَ الْمِعي ممست أَلَم

حدثَنا . واِحٍد ِفي الْقَِطيفَِة وقَد خرجت أَقْدامهما، وقَالَ ِإنَّ هِذِه اَألقْدام بعضها ِمن بعٍض
ب اقحِإساِدِه ِمثْلَهنِبِإس ،ِريهِن الزٍر، عمعم ناِق، عزِد الربع نع ،اِهيمرِإب ن .  
أَخبرِني ابن :  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، حدثَنا حجاج، عِن ابِن جريٍج، قَال3609َ

: أَخبرِني ابن جريٍج، قَالَ: دثَنا عبد الرزاِق، قَالَوحثنا ِإسحاق بن ِإبراِهيم، ح)  ح(ِشهاٍب
 دخلَ علَيها مسرورا تبرق �أَخبرِني ابن ِشهاٍب، عن عروةَ، عن عاِئشةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 

 الْمدِلِجي ِلزيٍد وأُسامةَ وقَد رأَى أَقْدامهما أَلَم تسمِعي ما قَالَ مجزز: أَساِرير وجِهِه، فَقَالَ
حدثَنا ابن عيينةَ، عِن الزهِري، عن : قَالَ عبد الرزاِق. ِإنَّ هِذِه اَألقْدام بعضها ِمن بعٍض: فَقَالَ

ولَم .  ِفي قَِطيفٍَة قَد غَطَّيا رُءوسهما وبدت أَقْدامهماعروةَ، عن عاِئشةَ نحوه وزاد ِفيِه وهما
ذْكُرِهِه: يجو اِريرأَس .  

 حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عِن الزهِري، عن عروةَ، 3610
ةَ، قَالَتاِئشع نلَ: عخوِل دسلَى رع ِلِجيدالْم ززجا � مِهملَيعا وديزةَ وامأَى أُسفَر ،



com.wordpress.masgunku.www  
 

807 

ِإنَّ هِذِه اَألقْدام بعضها ِمن بعٍض، ودخلَ : فَقَالَ. قَِطيفَةٌ قَد غَطَّيا رُءوسهما وبدت أَقْدامهما
 يوما �دخلَ النِبي :  عمٍرو، حدثَنا سفْيانُ، ِبِإسناِدِه قَالَحدثَنا شعيب بن. عِلي مسرورا

يا عاِئشةُ، أَلَم ترى ِإلَى مجزٍز الْمدِلِجي ودخلَ علَي، فَرأَى زيد بن : وهو مسرور وهو يقُولُ
ِهملَيٍد عيز نةَ بامأُساِرثَةَ وٍضحعب ِلِه ِمنا قَِطيفَةٌ؟ ِبِمثِْلِه ِإلَى قَو .  

أنبا اللَّيثُ، عِن : أنبا شعيب بن اللَّيِث، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال3611َ
ا قَالَتهةَ، أَناِئشع نةَ، عورع ناٍب، عِن ِشهولُ اللَّ: ابسر ِليلَ عخِه د� قربا توررسم 

: أَلَم تري أَنَّ مجزرا نظَر آِنفًا ِإلَى زيِد بِن حاِرثَةَ وأُسامةَ بِن زيٍد، فَقَالَ: أَساِرير وجِهِه، فَقَالَ
. ونس، عِن ابِن ِشهاٍبرواه حرملَةُ عِن ابِن وهٍب، عن ي. ِإنَّ بعض هِذِه اَألقْداِم ِلِمن بعٍض؟

سوني ادزقَاِئفًا: و ززجكَانَ مو .  
أنبا ابن أَِبي ِذئٍْب، عِن :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، حدثَنا يحيى بن عبِد اللَِّه، قَال3612َ

عويِمرا الْعجالِني، جاَء ِإلَى عاِصِم بِن عِدي، الزهِري، عن سهِل بِن سعٍد الساِعِدي، أَنَّ 
فَجاَء . �أَرأَيت رجال وجد مع أَهِلِه رجال يقْتلُه، فَتقْتلُونه، فَسلْ ِلي رسولَ اللَِّه : فَقَالَ

لَ، وعابها، فَرجع عاِصم ِإلَى  الْمساِئ�، فَكَِره رسولُ اللَِّه �عاِصم فَسأَلَ رسولَ اللَِّه 
، �آلِتين رسولَ اللَِّه :  كَِره الْمساِئلَ، وعابها، فَقَالَ عويِمر�عويِمٍر فَأَخبره أَنَّ رسولَ اللَِّه 

قَد نزلَ ِفيكُم الْقُرآنُ، : ، فَقَالَ�فَجاَء وقَد نزلَ الْقُرآنُ ِخالف عاِصٍم، فَسأَلَ رسولَ اللَِّه 
فَفَارقَها، وما أَمره رسولُ . كَذَبت علَيها يا رسولَ اللَِّه، ِإنْ أَمسكْتها: فَتقَدما فَتالعنا، ثُم قَالَ

انظُروها، فَِإنْ جاَءت ِبِه : �ِه  ِبِفراِقها، فَثَبتِت السنةُ ِفي الْمتالِعنيِن، وقَالَ رسولُ اللَّ�اللَِّه 
أَحمر قَِصريا كَأَنه وحرةٌ، فَال أَحسبه ِإال كَذَب علَيها، وِإنْ جاَءت ِبِه أُسيِحم ذَا أَلْيتيِن، فَال 

قدص ِإال قَد هبسوِه : قَالَ. أَحكْرِر الْملَى اَألمِبِه ع اَءتفَج .  
أنبا ابن جريٍج، عِن ابِن ِشهاٍب، عن : أنبا عبد الرزاِق، قَالَ:  حدثَنا الدبِري، قَال3613َ

 ِبيٍد، أَنّ النعِن سِل بهقَالَ�س ، : قَدِإال و اهةٌ، فَال أُررحو ها كَأَنقَِصري ِمريِبِه أُح اَءتِإنْ ج
. ذَب علَيها، وِإنْ جاَءت ِبِه أَسود أَغْبر ذَا أَلْيتيِن، فَما أُراه ِإال قَد صدق علَيهاصدقَت، وكَ

 ذَِلك وِه ِمنكْرلَى الْمِبِه ع اَءتفَج  
  . القسم لبعضهنبيانُ التسِويِة بين اَألزواِج ِفي الْكَينونِة معهن والقسم هلن، واإلباحة ترك 

 حدثَنا أَحمد بن شيبانَ، حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عِن الزهِري، عن عبيِد اللَِّه بِن 3614
شتكَى، ا: ، قَالَِت�دخلْنا علَيها، فَسأَلْناها عن مرِض رسوِل اللَِّه : عبِد اللَِّه، عن عاِئشةَ، قَالَ
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 تدتا اشاِئِه، فَلَملَى ِنسع وردكَانَ يِبيِب، وفَثَ آكُِل الزن فْثَهن هبشا نلْنعفُثُ، فَجنلَ يعفَج
 ِبيالن نهأْذَنتاس هكَاتش� ِه، فَأَِذنَّ لَهلَينَ عرديةَ، واِئشِت عيكُونَ ِفي بِبأَنْ ي  .  

وحدثَنا ِإبراِهيم )  ح( حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، حدثَنا حجاج، عِن ابِن جريٍج3615
حضرنا مع ابِن : حدثَِني عطَاٌء، قَالَ: بن مرزوٍق، حدثَنا أَبو عاِصٍم، عِن ابِن جريٍج، قَالَ

، �هِذِه زوجةُ رسوِل اللَِّه : فَقَالَ ابن عباٍس.  ِبسِرٍف�زوِج النِبي عباٍس ِجنازةَ ميمونةَ 
 ِتسع �فَِإذَا رفَعتم نعشها، فَال تزعِزعوها، وال تزلِْزلُوها، وارفُقُوا، فَِإنه كَانَ ِعند رسوِل اللَِّه 

: أنبا عبد الرزاِق، قَالَ: حدثَنا الدبِري، قَالَ. ٍن، وال يقِْسم ِلواِحدٍةِنسوٍة، وكَانَ يقِْسم ِلثَما
  . وال تزلِْزلُوا: أنبا ابن جريٍج، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، قَالَ عبد الرزاِق

ِهيم بن بشاٍر، حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ،  حدثَنا عبد الْكَِرِمي بن الْهيثَِم، حدثَنا ِإبرا3616
 عن ِتسِع ِنسوٍة، وكَانَ يقِْسم �توفِّي رسولُ اللَِّه : عِن ابِن جريٍج، ِبهذَا اِإلسناِد، قَالَ

  . ِلثَماٍن، َألنَّ سودةَ وهبت يومها ولَيلَتها ِلعاِئشةَ
ى رور زِل اللَِّه عةَ ِفي قَواِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورِن عاِم بِهش نِكيٍع، عو ناٌء، عج

وذَكَر ] 128سورة النساء آية [}وِإِن امرأَةٌ خافَت ِمن بعِلها نشوزا أَو ِإعراضا{: وجلَّ
  الْحِديثَ

ا أَبثَندح ،ِلمسم اهورو نانُ بملَيا سثَنداٍر، حوس نةُ باببا شثَندةَ، حبيأَِبي ش نكِْر بو ب
 ِتسع ِنسوٍة، فَكَانَ ِإذَا قَسم �كَانَ ِللنِبي : الْمِغريِة، عن ثَاِبٍت، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ

اُألولَى ِفي ِتسٍع، فَكُن يجتِمعن كُلَّ لَيلٍَة ِفي بيِت الَِّتي يأِْتيها، بينهن ال ينتِهي ِإلَى الْمرأَِة 
 �فَكَف النِبي . هِذِه زينب: فَقَالَت. فَكَانَ ِفي بيِت عاِئشةَ، فَجاَءت زينب، فَمد يده ِإلَيها

.  وأُِقيمِت الصالةُ، فَمر أَبو بكٍْر، كُلُّ ذَِلك يسمع أَصواتهمايده، فَتقَاولَتا حتى استخبتا،
، فَقَالَت �فَخرج النِبي . اخرج يا رسولَ اللَِّه، ِإلَى الصالِة واحثُ ِفي أَفْواِهِهن التراب: قَالَ

فَيِجيُء أَبو بكٍْر، فَيفْعلُ ِبي ويفْعلُ، فَلَما قَضى النِبي  صالته، �اآلنَ يقِْضي النِبي : عاِئشةُ
  أَتصنِعني هذَا؟ :  صالتِه أَتاها أَبو بكٍْر، وقَالَ لَها قَوال شِديدا، وقَالَ�

3619ى بِعيس نب دمحا مثَندح ،اِنيتِجسالس داوو دا أَبثَندح  ادبا عثَنداِع، حِن الطَّب
ةَ، قَالَتاِئشع ناذَةَ، ععم ناِصٍم، عع ناٍد، عبع نب : ِبيكَانَ الن� موا ِإذَا كَانَ يأِْذنتسلَي 

لَتزا نمدعا بأَِة ِمنرالْم :}نم كِوي ِإلَيؤتو نهاُء ِمنشت نِجي مراُءتشسورة األحزاب آية [} ت
ِإنْ كَانَ ذَِلك : أَقُولُ: ؟ قَالَت�ما كُنِت تقُوِلني ِلرسوِل اللَِّه : فَقُلْت لَها: فَقَالَت معاذَةُ] 51
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  . ِإلَي لَم أُوِثر أَحدا علَى نفِْسي 
3620كَانَ حانَ قَِبيطَةُ وملَيس نب نسا الْحثَنداِلٍم،  حِن ساِعيلَ بمِإس نب دمحماِفظًا، و

حدثَنا يحيى بن مِعٍني، حدثَنا عباد بن عباٍد، عن عاِصٍم، عن معاذَةَ الْعدِويِة، عن : قَاال
ةَ، قَالَتاِئشولُ اللَِّه : عسكَانَ ر�وا ِإذَا كَانَ ِفي يأِْذنتسي لَتزا نم دعا بأَِة ِمنرِم الْم :

فَما كُنِت تقُوِلني : فَقُلْت لَها: ، قَالَت معاذَةُ}ترِجي من تشاُء ِمنهن وتؤِوي ِإلَيك من تشاُء{
  .  أُوِثر أَحدا علَى نفِْسيِإنْ كَانَ ذَاك ِإلَي لَم: أَقُولُ:  ِإذَا استأْذَنِك؟، قَالَت�ِلرسوِل اللَِّه 

  بيانُ اِإلباحِة ِللْمرأَِة أَنْ تهب نِصيبها ِمن ِقسمِة زوِجها ِممن أَحبت من يشاء زوجها، 
  .واإلباحة لزوجها ترك إتياا والكينونة معها بعد هبتها نصيبها

 دمأَح نى، عيحي نب دمحى مور نِريٍك، عش نِليِد، عو الْوأَبٍر، ويهز نع ،سونِن يب
أَنَّ سودةَ، لَما كَِبرت وهبت يومها ِلي، فَكَانَ النِبي : ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ

  ن حماِد بِن سلَمةَ، عن ِهشاٍمح وجِرير، عن ِهشاٍم، وحجاج، ع.  يقِْسم ِلي ِبِه�
أَخبرنا ِهشام بن عروةَ، :  وحدثَنا عمار بن رجاٍء، حدثَنا جعفَر بن عوٍن، قَال3622َ

  . عاِئشةَ يوم سودةَ يقِْسم ِل�عن أَِبيِه، أَنَّ سودةَ وهبت يومها ِلعاِئشةَ، فَكَانَ رسولُ اللَِّه 
حدثَِني يونس بن يِزيد، : أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال3623َ

ةَ، قَالَتاِئشع نع ،ثَهدةَ حوراٍب، أَنَّ عِن ِشهِن ابولُ اللَِّه : عسكَانَ ر�ِلكُلِّ ام قِْسمأٍَة  ير
يومها، ولَيلَتها غَير أَنَّ سودةَ ِبنت زمعةَ وهبت يومها ِلعاِئشةَ تبتِغي ِبذَِلك ِرضا رسوِل اللَِّه 

� .  
3624 نع ،ِريهِن الزع ،سونا يثَندي، حما عثَندٍب، حهِن وأَِخي اب نا ابنربأَخ 

رعةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عولُ اللَِّه : وسكَانَ ر� جرخ نهتاِئِه، فَأَيِنس نيب عا أَقْرفَرس ادِإذَا أَر 
ِمثْلَه ذَكَر ثُم ،هعا مِبه جرا خهمهس .  

   
ذَا أَراد سفَرا، وإخراج من أصابتها باب ِذكِْر الْخبِر الْموِجِب ِإقْراع الرجِل بين ِنساِئِه ِإ

  القُرعة واحدةً كانت أو اثنتني، 
  واإلباحة ملن ترك القسمة بينهما

:  حدثَنا سلَيمانُ بن سيٍف، حدثَنا أَبو نعيٍم، حدثَنا عبد الْواِحِد بن أَيمن، قَال3625َ
 ِإذَا �كَانَ رسولُ اللَِّه :  عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد، عن عاِئشةَ، قَالَتحدثَِني ابن أَِبي ملَيكَةَ،
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خرج أَقْرع بين ِنساِئِه، فَكَانِت الْقُرعةُ علَى عاِئشةَ وحفْصةَ، فَخرجتا معه جِميعا، وكَانَ 
أَال :  مع عاِئشةَ يتحدثُ معها، فَقَالَت حفْصةُ ِلعاِئشةَ ِإذَا كَانَ ِباللَّيِل سار�رسولُ اللَِّه 

ظُرأَنو ،ظُِريننِك، فَتِعريب كَبأَرِعِريي، ولَةَ باللَّي كَِبنيرت .قَالَت : ِعريةُ باِئشع تِكبلَى، فَرب
 ِإلَى جمِل عاِئشةَ وعلَيِه �جاَء رسولُ اللَِّه حفْصةَ ورِكبت حفْصةُ علَى بِعِري عاِئشةَ فَ

حفْصةُ، فَسلَّم، ثُم سار معها، حتى نزلُوا، فَافْتقَدته عاِئشةُ، فَغارت، فَلَما نزلُوا جعلَت تجعلُ 
 عقْربا، أَو حيةً تلْدغُِني، رسولُك ال أَستِطيع يا رب سلَّطْ عِلي: ِرجلَها بين اِإلذِْخِر، وتقُولُ

  . أَنْ أَقُولَ لَه شيئًا 
   

باب ِذكِْر اآليِة الَِّتي أُنِزلَت ِفي الالِتي وهبن أَنفُسهن ِللنِبي صلَّى اهللا عليه وسلم وأا له 
 خاص  

3626ِليع نب نسا الْحثَندقَالَ  ح ،اِمِريفَّانَ الْعِن عاِم :  بِهش نةَ، عامو أُسا أَبثَندح
ةَ، قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورِن عوِل اللَِّه : بسِلر نهفُسأَن نبهلَى الالِتي وع أَغَار تكُن

ترِجي من تشاُء ِمنهن وتؤِوي {:  أَنزلَ اللَّه عز وجلَّتهب الْمرأَةُ نفْسها، فَلَما: ، وأَقُولُ�
لْتزع نِمم تيغتِن ابماُء وشت نم كِإلَي{قَالَت ، :ِفي : قُلْت اِرعسِإال ي كبى را أَراللَِّه مو

اكوه .  
دثَنا محمد بن الْفُضيِل، عن ِهشاِم بِن عروةَ، ح:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَالَ 3627

ةَ، قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نوِل اللَِّه : عسِلر نهفُسأَن نبهالالِتي و لَةُ ِمنوخ تكَان� فَقُلْت ،
ترِجي من تشاُء ِمنهن وتؤِوي ِإلَيك { نزلَت فَلَما! أَما تستحِي امرأَةٌ أَنْ تهب نفْسها ِلرجٍل؟ 

  . يا رسولَ اللَِّه، ِإني َألرى ربك مساِرعا ِفي هواك: ، قُلْت}من تشاُء
دثَنا ِهشام ح: حدثَنا عبيد اللَِّه بن موسى، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 3628

 ِبياِء النقُولُ ِلِنست تا كَانهةَ، أَناِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورع نأَةُ أَنْ : �برِي الْمحتسا تأَم
 ِبياِء النةَ ِفي ِنسِذِه اآليلَّ هجو زع لَ اللَّهزِل، فَأَنجا ِللرهفْسن بهِج{: �تراُء تشت ني م

أَرى ربك يساِرع لَك ِفي : �فَقَالَت عاِئشةُ ِللنِبي : ، قَالَ}ِمنهن وتؤِوي ِإلَيك من تشاُء
اكوقَالَ . ه ،وِريالد اسبا عثَندلِْت، قَالَ : حالص نب دمحا مثَندةَ: حنيو كُدا أَبثَندقَالَ ح ،
 :اِدِه ِمثْلَهنةَ، ِبِإسورع نب اما ِهشثَندح .  
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باب حظِْر تزِويِج الرجِل الْيِتيمةَ الَِّتي تكُونُ ِفي ِحجِرِه وهو وِليها رغبة منه يف ماهلا 
مر مثلُها، ومجاهلا بدون مهر مثلها، إال أن يقسط يف تزوجيها ومهرها أغلى املهور اليت ته

  .واإلباحة له أن يتزوج سواها بأي مهر كان، وأن الزانية ال مهر هلا
حدثَِني يونس بن : حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ 3629

يِر، أَنه سأَلَ عاِئشةَ عن قَوِل اللَِّه عز وجلَّ أَخبرِني عروةُ بن الزب: يِزيد، عِن ابِن ِشهاٍب، قَالَ
سورة النساء آية [}وِإنْ ِخفْتم أَال تقِْسطُوا ِفي الْيتامى فَانِكحوا ما طَاب لَكُم ِمن النساِء{
3[قَالَت ، :ا تهِليِر وكُونُ ِفي ِحجةُ تِتيمالْي أَِخي ِهي نا ابا، يالُهم هِجبعا، فَياِلهِفي م اِركُهش

 ،هرا غَيهِطيعا يا ِمثْلَ مهِطيعا، فَياِقهدقِْسطَ ِفي صِر أَنْ ييا ِبغهجوزتا أَنْ يهِليو ِريدا، فَيالُهمجو
لُغبيو ،نقِْسطُوا لَهِإال أَنْ ي نوهِكحنوا أَنْ يهوا أَنْ فَنأُِمراِق، ودالص ِمن ِتِهننلَى سأَع وا ِبِهن

ثُم ِإنَّ الناس استفْتوا : قَالَت عاِئشةُ: ينِكحوا ما طَاب لَهم ِمن النساِء ِسواهن، قَالَ عروةُ
يستفْتونك ِفي النساِء قُِل اللَّه {: ه عز وجلَّ بعد هِذِه اآليِة ِفيِهن، فَأَنزلَ اللَّ�رسولَ اللَِّه 
ِفيِهن فِْتيكُمي {ِلِهِإلَى قَو :}نوهِكحنونَ أَنْ تغَبرت127سورة النساء آية [}و[قَالَت ، :

وِإنْ ِخفْتم أَال {:  اُألولَى الَِّتي ِفيهاوالَِّذي ذَكَر اللَّه عز وجلَّ أَنه يتلَى علَيكُم ِفي الِْكتاِب اآليةَ
وقَولُ اللَِّه عز وجلَّ : قَالَت عاِئشةُ} تقِْسطُوا ِفي الْيتامى فَانِكحوا ما طَاب لَكُم ِمن النساِء

يِتيمِتِه الَِّتي تكُونُ ِفي ِحجِرِه رغْبةُ أَحِدكُم ِمن } وترغَبونَ أَنْ تنِكحوهن{: ِفي اآليِة اُألخرى
ِحني تكُونُ قَِليلَةَ الْماِل والْجماِل، فَنهوا أَنْ ينِكحوا ما رِغبوا ِفي ماِلها، وجماِلها ِمن يتامى 

نهنع ِتِهمغْبِل رأَج ِط ِمناِء ِإال ِبالِْقسسالن .نب دمحا مثَندح اِهيمرِن ِإبب قُوبعي نى، عيحي 
حدثَنا أَِبي، عن صاِلٍح، عِن ابِن ِشهاٍب، ِبِمثِْل ِإسناِدِه ومتِنِه ِإالأَنه قَالَ ِفي : بِن سعٍد، قَالَ 

رواه عبد الرزاِق، عن معمٍر، . ِمن أَجِل رغْبِتِهم عنهن ِإذَا كُن قَِليالِت الْماِل والْجماِل: آِخِرِه
 هوحاِد ننذَا اِإلسِبه ِريهِن الزع .  

حدثَنا سِعيد بن كَِثِري بِن :  حدثَنا محمد بن عمِرو بِن ناِفٍع الِْمصِري، قَالَ 3630
قَالَ . ، عن عِقيٍل، عِن ابِن ِشهاٍب، ِبِإسناِدِه نحوه ِبطُوِلِهحدثَنا يحيى بن أَيوب: عفَيٍر، قَالَ 

والَِّذي ذَكَر اللَّه تعالَى ِفيِهن ِلما يتلَى علَيكُم ِفي الِْكتاِب اآليةَ اُألولَى الَِّتي قَالَ اللَّه عز : عروةُ
، قَالَت }ِسطُوا ِفي الْيتامى فَانِكحوا ما طَاب لَكُم ِمن النساِءوِإنْ ِخفْتم أَال تقْ{: وجلَّ ِفيها

 ِتِهمغْبِل رأَج ِط ِمناِء ِإال ِبالِْقسسالن اِلِه ِمنمجاِلِه، ووا ِفي مِغبر نوا مِكحنوا أَنْ يهةُ فَناِئشع
  . جماِلعنهن ِإذْ كُن قَِليالِت الْماِل والْ
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حدثَنا : حدثَنا سويد، قَالَ :  حدثَنا عِلي بن الْمِديِني اَألصبهاِني ِببغداد، قَالَ 3631
وِإنْ ِخفْتم أَال {: عِلي بن مسِهٍر، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ، ِفي قَوِلِه

أُنِزلَت ِفي الرجِل تكُونُ لَه الْيِتيمةُ وهو وِليها وواِرثُها، ولَها مالٌ : ، قَالَ}وا ِفي الْيتامىتقِْسطُ
 ا، فَقَالَ اللَّههتبحِسيُء صيا وِبه رضا، فَياِلها ِلمهِكحنا، فَال يهوند هاِصمخي دا أَحلَه سلَيو

زلَّعجاِء{:  وسالن ِمن لَكُم ا طَابوا مِكحى فَانامتقِْسطُوا ِفي الْيأَال ت مِإنْ ِخفْتقُولُ}وت ، :
  . ما أَحلَلْت لَكُم ِمن النساِء ودِع الْيِتيمةَ، وال تضر ِبها

3632اِنيهباَألص ِديِنيالْم نب ِليا عثَندقَالَ  ح ،اددغقَالَ :  ِبب ،ديوا سثَندا : حثَندح
يستفْتونك {: عِلي بن مسِهٍر، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ، ِفي قَوِلِه عز وجلَّ

ِفيِهن فِْتيكُمي اِء قُِل اللَّهسِذِه الْ: ، قَالَ}ِفي النا أَنْ هلَّهلَعا، وهِليو وهِل وجالر دكُونُ ِعنةُ تِتيمي
تكُونَ قَد شركَته ِفي ماِلِه، فَيرغَب أَنْ يتزوجها، ويكْره أَنْ ينِكحها رجال، فَيشِركَه ِفي ماِلِه، 

  . فَيعِضلُها
3633مِإس نب دمحا مثَندقَالَ ح ،ِسيماطٌ، قَالَ : اِعيلَ اَألحبا أَسثَندا : حثَندح

 عن ثَمِن الْكَلِْب، ومهِر �نهى رسولُ اللَِّه : اَألعمش، عن أَِبي حاِزٍم، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
 ِغيالْب .  

 حدثَنا ابن عيينةَ، عِن الزهِري، عن أَِبي بكِْر : حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ 3634
 ِبيوٍد، أَنّ النعسأَِبي م ناٍم، عِن ِهشاِرِث بِن الْحِن بمحِد الربِن عِن الْكَلِْب، �بثَم نى عهن 

  . ومهِر الْبِغي، وحلْواِن الْكَاِهِن
  

  الطَّالِقمبتدأُ ِكتاِب 
باب ِذكِْر اَألخباِر الدالَِّة علَى ِإجياِب مداراِة الرجِل امرأَته علَى ما فيها من األخالق 
املذمومة واخلالف، وإمساكها وكراهية طالقها، وإظهار البغض هلا، وأا جِبلَت على 

طاعة وما ال جيوز، وأن املرأة اخلالف والِعوج وعلى خيانة زوجها حلملها إياه على ترك ال
  .الصاحلة ال يعدهلا من متاع الدنيا وزينتها

حدثَنا أَبو عاِصٍم، عن عبِد الْحِميِد بِن جعفٍَر، :  حدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ 3635
ال : �قَالَ رسولُ اللَِّه : هريرةَ، قَالَعن ِعمرانَ بِن أَِبي أَنٍس، عن عمر بِن الْحكَِم، عن أَِبي 
را آخهِمن ِضيلُقا را خهِمن ةً، ِإنْ كَِرهِمنؤم ِمنؤم كفْرةَ، . يو ِقالبأَبى، ويحي نب دمحا مثَندح
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جعفٍَر، عن ِعمرانَ بِن أَِبي أَنٍس، عن حدثَنا عبد اللَِّه بن حمرانَ، عن عبِد الْحِميِد بِن : قَاال
 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نكَِم، عِن الْحب رمِبِمثِْلِه�ع .  

حدثَنا يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد، :  حدثَنا سلَيمانُ بن سيٍف الْحراِني، قَالَ 3636
: حدثَِني سِعيد بن الْمسيِب، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ: ي ابِن ِشهاٍب، عن عمِه، قَالَعِن ابِن أَِخ

ِإنَّ الْمرأَةَ كَالضلَِع ِإنْ ذَهبت تِقيمها كَسرتها، وِإنْ تركْتها استمتعت : �قَالَ رسولُ اللَِّه 
جا ِعوِفيها، وِزيٍز، قَاال. ِبهع نب دمحملَى، وِد اَألعبع نب سونا يثَندح : نةُ بالما سثَندح

  .أَخبرِني ابن الْمسيِب، عن أَِبي هريرةَ: عِن ابِن ِشهاٍب، قَالَ: قَالَ عِقيلٌ: روٍح، قَالَ
حدثَِني يونس بن يِزيد، : حدثَنا عمي، قَالَ: الَ  حدثَنا ابن أَِخي ابِن وهٍب، ق3637َ

 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نِب، عيسِن الْمِن ابع ،ِريهِن الزلَِع ِإنْ : ، قَالَ�عأَةُ كَالضرالْم
ِبه تعتمتا اسهكْترِإنْ تا، وهترا كَسهِقيمت تبذَه جا ِعوِفيها و.  

حدثَِني ورقَاُء، عن أَِبي : حدثَنا شبابةُ، قَالَ:  حدثَنا ِعيسى بن أَحمد، قَالَ 3638
 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نِج، عرِن اَألعاِد، عنٍة، : ، قَالَ�الزاِحدِليقٍَة ولَى خع لَك ِقيمتست لَن

جا ِعوِفيها وِبه ِتعمتسا تكْهرتِإنْ تا، وهكِْسرا تهِقملَِع ِإنْ تكَالض ا ِهيمِإن.  
حدثَنا ِبشر بن شعيٍب، عن أَِبيِه، :  حدثَنا أَبو الْحسيِن بن خاِلِد بِن خِلي، قَالَ 3639

ِإنما الْمرأَةُ : �قَالَ النِبي :  بِن الْمسيِب، عن أَِبي هريرةَ، قَالَعِن الزهِري، عن سِعيِد
جا ِعوِفيها وِبه تعتمتا اسهكْترِإنْ تا، وهترا كَسهِقيمت تبلَِع ِإنْ ذَهكَالض.  

3640،اِنيعنالص ةَ الْفَِقيهلَمو سِني أَبربقَالَ  أَخ  : نع ،اِريِلِك الذِّمالْم دبا عثَندح
 ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه نِج، عرِن اَألعاِد، عنأَِبي الز نع ،ِريانَ الثَّوفْياَء : ، قَالَ�سسِإنَّ الن

هِقمِليقٍَة، ِإنْ تلَى خع نِقمتسال يِضلٍَع، و ِمن ِلقْنا خِفيها وِبه ِتعمتسا تكْهرتِإنْ تا، وهكِْسرا ت
جِعو.  

حدثَنا : حدثَنا سفْيانُ، قَالَ : حدثَنا الْحميِدي، قَالَ :  حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ، قَالَ 3641
لٍَع لَن تستِقيم لَك علَى طَِريقٍَة، فَِإِن استمتعت أَنّ الْمرأَةَ خِلقَت ِمن ِض: أَبو الزناِد، ِبِإسناِدِه

  .ِبها استمتعت ِبها، وِفيها ِعوج، وِإنْ ذَهبت تِقيمها كَسرتها، وكَسرها طَالقُها
حدثَنا معمر، : ، قَالَ أنبا عبد الرزاِق:  حدثَنا حمدانُ بن يوسف السلَِمي، قَال3642َ

:  فَذَكَر أَحاِديثَ، وقَالَ�هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ،عن محمٍد رسوِل اللَِّه : عن هماٍم، قَالَ
، ولَوال حواُء لَم لَوال بنو ِإسراِئيلَ لَم يخبِث الطَّعام، ولَم يخنِز اللَّحم: �قَالَ رسولُ اللَِّه 
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رها الدهجوثَى زأُن نخت.  
:  حدثَنا محمد بن يحيى، وصاِلح بن عبِد الرحمِن بِن عمِرو بِن الْحاِرِث، قَاال3643

ِني عمرو بن الْحاِرِث، عن أَِبي أَخبر: أَخبرِني ابن وهٍب، قَالَ: حدثَنا أَصبغُ بن الْفَرِج، قَالَ
 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نع ،ثَهدح سونا: ، قَالَ�يهجوثَى زأُن نخت اَء لَموال حلَو.  

حدثَنا : الَ حدثَنا حيوةُ، قَ: حدثَنا الْمقِْرئ، قَالَ :  حدثَنا ابن أَِبي مسرةَ، قَالَ 3644
شرحِبيلُ بن شِريٍك، أَنه سِمع أَبا عبِد الرحمِن الْحبِلي يحدثُ، عن عبِد اللَِّه بِن عمِرو بِن 

 ِبياِص، أَنَّ النأَةُ: ، قَالَ�الْعرا الْميناِع الدتم ريخو ،اعتا ما كُلَّهينةُ ِإنَّ الداِلحالص .  
بيانُ طَالِق السنِة والِْعدِة الَِّتي أَمر اللَّه عز وجلَّ أَنْ تطَلَّق هلا النساء، والدليل على أن النيب 

  .صلى اهللا عليه وسلم جعل لكل تطليقة حيض وطهر
3645يِن الْمسو الْحأَبو ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَندقَاال ح ،وِنيٍد، : ميبع نب دمحا مثَندح

طَلَّقْت امرأَِتي علَى عهِد : حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ: قَالَ 
مره : �قَالَ رسولُ اللَِّه ، فَ� وِهي حاِئض، فَذَكَر ذَِلك عمر ِلرسوِل اللَِّه �رسوِل اللَِّه 

فَلْيراِجعها حتى تطْهر، ثُم تِحيض حيضةً أُخرى، فَِإذَا طَهرت، فَلْيطَلِّقْها ِإنْ شاَء قَبلَ أَنْ 
ما : فَقُلْت ِلناِفٍع. ق لَها النساُءيجاِمعها أَو يمِسكَها، فَِإنها الِْعدةُ الَِّتي أَمر اللَّه عز وجلَّ أَنْ تطَلَّ

حدثَنا محمد بن : وحدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ . واِحدةٌ اعتدت ِبها: فَعلَِت التطِْليقَةُ؟ قَالَ
  .ناِدِه نحوهحدثَنا يحيى بن سِعيٍد، عن عبيِد اللَِّه، ِبِإس: أَِبي بكٍْر، قَالَ 
حدثَنا :  حدثَنا ِإسماِعيلُ بن ِإسحاق، ويوسف بن يعقُوب الْقَاِضييِن، قَاال3646

، عن أَيوب، عن ناِفٍع، أَنَّ ابن عمر، كَانَ ِإذَا سِئلَ عن .....حدثَنا: سلَيمانُ بن حرٍب، قَالَ 
يراِجعها حتى تطْهر ثُم تِحيض، ثُم تطْهر، فَِإذَا طَهرت : ق امرأَته وِهي حاِئض؟ قَالَرجٍل طَلَّ

، فَِإما أَنت ِإنْ طَلَّقْتها واِحدةً أَو اثْنتيِن. طَلَّقَها ِإنْ شاَء، وِتلْك الِْعدةُ الَِّتي أَمر اللَّه عز وجلَّ
 أَنْ تراِجعها، فَِإنْ طَلَّقْت ثَالثًا، فَقَد بانت ِمنك امرأَتك، وعصيت �فَقَد أَمر رسولُ اللَِّه 

أَِتكرطَالِق ام ِبِه ِمن كرا أَمِفيم كبر . ناِفٍع أَنَّ ابن نع ،وبأَي نةَ، علَيع ناِعيلُ ابمى ِإسور
 ِبيالن رمأَلَ عفَس ،اِئضح ِهيو هأَترام طَلَّق رمِديثَ�عالْح ذَكَرو .  

وحدثَنا محمد بن حيويِة، )  ح(حدثَنا أَحمد بن ِإسحاق:  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 3647
نا حماد، عن أَيوب، وعبيِد اللَِّه بِن عمر، عن ناِفٍع، عِن حدثَ: حدثَنا الْحجاج، قَاال: قَالَ 

، فَقَالَ �، فَأَخبر عمر ِبذَِلك النِبي �طَلَّقْت امرأَِتي علَى عهِد رسوِل اللَِّه : ابِن عمر، قَالَ
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 ِبيِح: �النت ثُم ،رطْهى تتا حهاِجعررطْهت ثُم ،ا. يضِبه اللَّه رةُ الَِّتي أَمالِْعد فَِتلْك.  
   

باب ِذكِْر الْخبِر الْموِجِب مراجعةَ الرجِل امرأَته ِإذَا طَلَّقَها تطِْليقَةً واِحدةً وهي حائض، 
  .مث ميسكها حىت تطهر، مث حتيض حيضة أخرى

3648ب سونا ينربلَى، قَالَ أَخِد اَألعبع ٍب، أن مالكا أخربه: نهو نا )  ح(أنبا ابثَندحو
حدثَنا مطَرف، والْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر أَنه : محمد بن حيويِه، قَالَ 

 � فَسأَلَ عمر بن الْخطَّاِب رسولَ اللَِّه �رسوِل اللَِّه طَلَّق امرأَته، وِهي حاِئض ِفي عهِد 
مره فَلْيراِجعها، ثُم يمِسكْها حتى تطْهر، ثُم تِحيض، ثُم : �عن ذَِلك، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

لَّق قَبلَ أَنْ يمس، فَِتلْك الِْعدةُ الَِّتي أَمر اللَّه تطْهر، ثُم ِإنْ شاَء أَمسك بعد ذَِلك، وِإنْ شاَء طَ
أَخبرنا . ثُم ِليتركْها: وقَالَ مطَرف والْقَعنِبي. فَلْيرتِجعها: قَالَ يونس. أَنْ تطَلَّق لَها النساُء

: أنبا ماِلك، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، ِإال أَنَّ الشاِفِعي، قَالَ: ي، قَالَأنبا الشاِفِع: الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ
رمولَ اللَِّه : قَالَ عسر أَلْتفَقَالَ�فَس ،ذَِلك نا:  عهاِجعرفَلْي هرم . ِمثْلَه ذَكَرو.  

حدثَنا : قُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد، قَالَ حدثَنا يع:  حدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ 3649
: أَخبرِني ساِلم بن عبِد اللَِّه، أَنَّ عبد اللَِّه بن عمر، قَالَ: ابن أَِخي ابِن ِشهاٍب، عن عمِه، قَالَ

ِبيِللن رمع ذَِلك فَذَكَر ،اِئضح ِهيأَِتي ورام ولُ اللَِّه � طَلَّقْتسظَ ريغقَالَ�، فَت ثُم ، : هرم
فَلْيراِجعها حتى تِحيض حيضةً مستقْبلَةً ِسوى حيضِتها الَِّتي طَلَّقَها ِفيها، فَِإنْ بدا لَه أَنْ 

سملَ أَنْ يا قَبِتهضيح ا ِمنا طَاِهرطَلِّقْها، فَلْيطَلِّقَهي زع اللَّه را أَمِة كَمِللِْعد الطَّالق ا، فَذَِلكه
وكَانَ عبد اللَِّه طَلَّقَها تطِْليقَةً، فَحسب ِمن طَالِقها، وراجعها عبد اللَِّه كَما أَمره . وجلَّ

  .�رسولُ اللَِّه 
3650اِلِد بخ نب نيسو الْحا أَبنربقَالَ  أَخ ،ِليا أَِبي: ِن خثَندح(ح  ( وبو أَيا أَبثَندحو

حدثَنا محمد بن حرٍب اَألبرش، : حدثَنا الرِبيع بن روٍح الالحوِني، قَاال: الْبهراِني، قَالَ 
سِئلَ الزهِري كَيف الطَّالق ِللِْعدِة؟ قَالَ :  قَالَوحدثَِني محمد بن الْوِليِد الزبيِدي،: قَالَ

ِريهقَالَ: الز ،رمع ناللَِّه ب دبِد اللَِّه، أَنَّ عبع نب اِلمِني سرباِة : أَخيأَِتي ِفي حرام طَلَّقْت
 ِفي �، فَتغيظَ رسولُ اللَِّه �وِل اللَِّه  وِهي حاِئض، فَذَكَر ذَِلك عمر ِلرس�رسوِل اللَِّه 
ِليراِجعها، ثُم ِليمِسكْها حتى تِحيض حيضةً أُخرى وتطَهر، فَِإنْ بدا لَه أَنْ : ذَِلك، وقَالَ

. ق ِللِْعدِة كَما أَمر اللَّه عز وجلَّفَذَِلك الطَّال: قَالَ. يطَلِّقَها، فَلْيطَلِّقْها طَاِهرا قَبلَ أَنْ يمسها
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رمع نا: قَالَ ابهطِْليقَةَ الَِّتي طَلَّقْتا التلَه تبسحا وهتعاجقَالَ . فَر ،ِزيجالس داوو دا أَبثَندح :
حدثَنا يونس، عِن ابِن ِشهاٍب، ِبِإسناِدِه  : حدثَنا عنبسةُ، قَالَ: حدثَنا أَحمد بن صاِلٍح، قَالَ 

هوحن.  
وحدثَنا محمد بن )  ح(حدثَنا قُتيبةُ بن سِعيٍد:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 3651

حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد، عن ناِفٍع، عن : قَاالحدثَنا معلَّى بن منصوٍر، : شاذَانَ الْجوهِري، قَالَ 
 أَنْ �عبِد اللَِّه بِن عمر، أَنه طَلَّق امرأَته وِهي حاِئض تطِْليقَةً واِحدةً، فَأَمره رسولُ اللَِّه 

دِعن ِحيضت ثُم ،رطْهت ا، ثُمِسكَهمي ا، ثُمهاِجعري ِمن رطْهى تتا حِهلَهمي ى، ثُمرةً أُخضيح ه
حيضِتها، فَِإنْ أَراد أَنْ يطَلِّقَها، فَلْيطَلِّقْها حتى تطْهر ِمن قَبِل أَنْ يجاِمعها، فَِتلْك الِْعدةُ الَِّتي 

سا النلَه طَلَّقلَّ أَنْ تجو زع اللَّه رةَ. اُءأَمبيِديثُ قُتذَا حهو.  
: حدثَنا خاِلد بن مخلٍَد، قَالَ:  حدثَنا محمد بن أَِبي خاِلٍد الصومِعي، قَالَ 3652

لَّق امرأَته وِهي حدثَِني عبد اللَِّه بن ِديناٍر، عِن ابِن عمر، أَنه طَ: حدثَِني سلَيمانُ بن ِبالٍل، قَالَ
مره فَلْيراِجعها حتى تطْهر، : ، فَقَالَ�حاِئض، فَسأَلَ عمر بن الْخطَّاِب عن ذَِلك رسولَ اللَِّه 

ِسكمي أَو دعب طَلِّقي ثُم ،رطْهت ى، ثُمرةً أُخضيح ِحيضت ثُم.  
   

بِذكِْر الْخ ابوهي حائض أُوقعت عليها، ب هأَترام رمع ناب طِْليقَةَ الَِّتي طَلَّقِن أَنَّ التيبِر الْم
  .وأنه راجعها على تطليقتني

وحدثَنا )  ح(حدثَنا شعبةُ: حدثَنا ِبشر بن عمر، قَالَ :  حدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ 3653
نب سونِبيٍب، قَالَ يقَالَ :  ح ،داوو دا أَبثَندح : سوني نةَ، عادقَت نةُ، عبعشو ،اما ِهشثَندح

، فَذَكَر ذَِلك �طَلَّقْت امرأَِتي وِهي حاِئض، فَأَتى عمر النِبي : بِن جبيٍر، عِن ابِن عمر، قَالَ
رواه غُندر، عن شعبةَ، قُلْت البِن .  فَلْيراِجعها، فَِإذَا طَهرت فَلْيطَلِّقْها ِإنْ شاَءمره: لَه، فَقَالَ

رما؟ قَالَ: عِبه تِسبأَفَح :قمحتاسو زجِإنْ ع مع؟ نهعنما يم.  
3654ناِق، عزِد الربع نع ،ِريبا الدثَندقَالَ ح ،ِن ِسِريينِن ابع ،وبأَي نٍر، عمعم  :

، وِهي �مكَثْت ِعشِرين سنةً أَسمع أَنَّ ابن عمر طَلَّق امرأَته الَِّتي طَلَّق علَى عهِد رسوِل اللَِّه 
كَم كُنت طَلَّقْت امرأَتك علَى : ه، فَقَالَحاِئض ثَالثًا، حتى أَخبرِني يونس بن جبيٍر أَنه سأَلَ

 ِبيِد النهةً: ؟ فَقَالَ�عاِحدو.  
حدثَنا ِإسماِعيلُ، وحدثَنا : حدثَنا سِعيد بن منصوٍر، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 3655



com.wordpress.masgunku.www  
 

817 

: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ )  ح(حدثَنا ابن علَيةَ: ا معلَّى، قَالَ حدثَن: محمد بن شاذَانَ، قَالَ 
حدثَنا أَيوب، عن : حدثَنا ِإسماِعيلُ بن ِإبراِهيم، قَالَ : حدثَنا محمد بن الصباِح، قَالَ 

شِرين سنةً يحدثُِني من ال أَتِهم أَنَّ ابن عمر طَلَّق امرأَته مكَثْت ِع: محمِد بِن ِسِريين، قَالَ
ثَالثًا وِهي حاِئض، فَأُِمر أَنْ يراِجعها، فَجعلْت ال أَتِهم، وال أَعِرف الْحِديثَ حتى لَِقيت أَبا 

نَ ذَا ثَبٍت ِفي الْحِديِث، فَحدثَِني أَنه سأَلَ ابن عمر، غَالٍب يونس بن جبيٍر الْباِهِلي وكَا
أَفَحِسبت : قُلْت: قَالَ. فَحدثَه أَنه طَلَّق امرأَته تطِْليقَةً واِحدةً وِهي حاِئض، فَأُِمر أَنْ يراِجعها

  .ق؟فَمه، وِإنْ عجز واستحم: علَيِه؟ قَالَ
حدثَنا : وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ )  ح(حدثَنا مسدد:  حدثَنا الدنداِني، قَالَ 3656

: حدثَنا حماد بن زيٍد، عن أَيوب، عن محمٍد، عن يونس بِن جبيٍر، قَالَ: الْقَواِريِري، قَاال
اب أَلْتسقُلْت ،رمع فَقَالَ: ن ،اِئضح ِهيو هأَترام لٌ طَلَّقج؟ : ررمع ناللَِّه ب دبع ِرفعلْ ته

 ِبيالن رمى عفَأَت ،اِئضح ِهيو هأَترام طَلَّق ها�فَِإنهاِجعرأَنْ ي هرفَأَم ،أَلَهفَس ، .قُلْت : دتعت
طِْليقَِة؟ قَالَِبِتلْك؟:  التقمحتاسو زجِإنْ ع تأَيأَر ،هفَم.  

حدثَنا ِهشام بن حسانَ، :  حدثَنا بكَّار بن قُتيبةَ، حدثَنا وهب بن جِريٍر، قَالَ 3657
لْت ابن عمر عن رجٍل طَلَّق امرأَته وِهي سأَ: عن محمِد بِن ِسِريين، عن يونس بِن جبيٍر، قَالَ

فَِإنه طَلَّق امرأَته وِهي حاِئض، : قَالَ. نعم: أَما تعِرف عبد اللَِّه بن عمر؟ قُلْت: حاِئض، فَقَالَ
 ِبيالن رمى عفَأَت�أَنْ ي هرفَأَم ،لَه ذَِلك ا، فَذَكَرهاِجعر .طِْليقَِة؟، قَالَ: قُلْتالت ِبِتلْك دتعتو :

  .فَمه، أَرأَيت ِإنْ عجز واستحمق؟
أنبا : حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ:  حدثَنا محمد بن عبِد الْمِلِك الْواِسِطي، قَالَ 3658

ي نالطَِّويلُ، ع ديمٍر، قَالَحيبِن جب س؟ قَالَ: ونأَِتكرام ِبطَالِقك تددتأَع رمِن عالب قُلْت :
قْتمحتاسو ،أْتأَس تِإنْ كُنا، وِبه دتاِلي ال أَعمقَالَ. و :اِئضح ِهيا وطَلِّقْهو.  

   
 امرأَته ِإذَا طَلَّقَها وهي حائض حىت تطهر، باب ِذكِْر الْخبِر الْموِجِب مراجعةَ الرجِل

  .واإلباحة له أنْ يطلقها يف هذا الطهر قبل أن حتيض حيضة أخرى
وحدثَنا )  ح(حدثَنا شعبةُ: حدثَنا أَبو النضِر، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 3659

: حدثَنا أَبو الْوِليِد، قَاال: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ )  ح( حدثَنا حجاج:محمد بن حيويِه، قَالَ 
طَلَّق ابن عمر : سِمعت ابن عمر، يقُولُ: حدثَِني أَنس بن ِسِريين، قَالَ: حدثَنا شعبةُ، قَالَ
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فَذَكَر ،اِئضح ِهيو هأَترام ِبيِللن رمع ا: ، قَالَ� ذَِلكطَلِّقْهفَلْي ،ترا فَِإذَا طَههاِجعرقَالَ. ِلي :
لَه ا؟ قَالَ: فَقُلْتِبه بستح؟: أَفَتهفَم.  

ِس بِن حدثَنا شعبةُ، عن أَن: حدثَنا ِبشر بن عمر، قَالَ :  حدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ 3660
، �طَلَّقْت امرأَِتي وِهي حاِئض، فَأَتى عمر النِبي : سِمعت ابن عمر، يقُولُ: ِسِريين، قَالَ

  .مره فَلْيراِجعها، فَِإذَا طَهرت فَلْيطَلِّقْها ِإنْ شاَء: فَذَكَر ذَِلك لَه، فَقَالَ
3661نب دمحا مثَندةَ، قَالُوا حيو أُمأَبو ،اِنيغالصى، ويحٍد، قَالَ :  ييبع نلَى بعا يثَندح

سأَلْت ابن عمر عِن امرأَِتِه : حدثَنا عبد الْمِلِك بن أَِبي سلَيمانَ، عن أَنِس بِن ِسِريين، قَالَ: 
مره : ، فَقَالَ�ها وِهي حاِئض، فَذَكَرت ذَِلك ِلعمر، فَذَكَره ِللنِبي طَلَّقْت: الَِّتي طَلَّق؟ فَقَالَ

: قُلْت: قَالَ. فَراجعتها، ثُم طَلَّقْتها ِلطُهِرها: قَالَ. فَلْيراِجعها، فَِإذَا طَهرت فَلْيطَلِّقْها ِلطُهِرها
ماِلي ال أَعتد ِبها، وِإنْ كُنت : ِليقَِة الَِّتي طَلَّقْت وِهي حاِئض؟، فَقَالَفَاعتددت ِبِتلْك التطْ
قْتمحتاسو تزجع .اِحدو ىنعا ممِديثُهاٍء، قَالَ . حجر نب ارما عثَندح : نب ِزيدا يثَندح

قُلْت البِن عمر حدثِْني، عن : ِلِك، عن أَنِس بِن ِسِريين، قَالَحدثَنا عبد الْم: هارونَ، قَالَ 
كأَترِديثَ: قَالَ. طَالِقِك امالْح ذَكَرو ترِإذَا طَه ثُم ،اِئضح ِهيا وهطَلَّقْت.  

   
ن امرأته حىت يراجعها، والدليل باب الدِليِل علَى أَنَّ الْمطَلِّق واِحدةً ال تِحلُّ لَه وال تكو

  .على أن القُرء الطُّهر
3662 رمِن أَِبي عِميِم بِن تِد بمحم ناللَِّه ب دبٍد عيمو حأَبِلٍم، وسم نب فوسا يثَندح 

حدثَنا حجاج بن محمٍد، عِن ابِن : االِْمصيِصييِن، وأَبو جعفٍَر الْمخرِمي، والصاِئغُ ِبمكَّةَ، قَالُو
أَخبرِني أَبو الزبيِر، أَنه سِمع عبد الرحمِن بن أَيمن مولَى عزةَ يسأَلُ ابن عمر : جريٍج، قَالَ

عمسِر ييبو الزأَبو :هأَترام ٍل طَلَّقجى ِفي ررت فا؟ فَقَالَكَياِئضح  : رمع ناللَِّه ب دبع طَلَّق
 ِبيِد النهلَى عع اِئضح ِهيو هأَترام� ِبيالن رمأَلَ عفَقَالَ�، فَس ، : رمع ناللَِّه ب دبِإنَّ ع

اِئضح ِهيو هأَترام طَلَّق . ِبيا: �فَقَالَ النهاِجعرِلي .ِليا عهدفَقَالَ. فَر : طَلِّقفَلْي ،ترِإذَا طَه
ِسكمأَو ِلي .رمع نقَالَ ابو : ِبيأَ النقَرِل : �وِفي قُب ناَء فَطَلِّقُوهسالن مِإذَا طَلَّقْت ِبيا النهأَيي

ِتِهنِعد .نع ،اِهيمرِإب نب اقحا ِإسثَندٍج، قَالَحيرِن جِن اباِق، عزِد الربو :  عِني أَبربأَخ
كَيف ترى ِفي رجٍل : الزبيِر، أَنه سِمع ابن عمر، وسأَلَه عبد الرحمِن بن أَيمن مولَى عزةَ

اهنعِديثَ ِبمالْح ا؟ فَذَكَراِئضح هأَترام طَلَّق.  
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حدثَنا ابن جريٍج، : حدثَنا أَبو عاِصٍم، قَالَ :  حدثَنا سِعيد بن مسعوٍد، قَالَ 3663
فَِإذَا طَهرت فَلْيطَلِّقْها ِإنْ شاَء، ولَم يره شيئًا، أَو لَم يعده علَيِه، : ِبِإسناِدِه نحوه ِإال أَنه قَالَ

يأَيها النِبي ِإذَا طَلَّقْتم النساَء فَطَلِّقُوهن ِفي قُبِل : �عدها علَيِه، وقَرأَ النِبي : الَ ناِفعوقَ
ِتِهنٍج. ِعديرج نقَالَ اب :ا كَذَِلكهؤقْرا ياِهدجم تِمعٍب، قَالَ . سرح نب ِليا عثَندح :
دحِكيعا وقَالَ )  ح(ثَن ،ِزيجالس داوو دا أَبثَندحةَ: وبيأَِبي ش نانُ بثْما عثَندح.  

حدثَنا وِكيع، عن سفْيانَ، : حدثَنا ابن أَِبي شيبةَ، قَاال:  وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 3664
لرحمِن مولَى آِل طَلْحةَ، عن ساِلٍم يعِني ابن عبِد اللَِّه بن عمر، عن أَِبيِه، عن محمِد بِن عبِد ا

 ِبيِللن رمع ذَِلك فَذَكَر ،اِئضح ِهيو هأَترام طَلَّق ها : ، فَقَالَ�أَنطَلِّقْهِلي ا، ثُمهاِجعرفَلْي هرم
  .حِديثُهم واِحد. و حاِملٌوِهي طَاِهر أَ

   
باب الْخبِر الْمِبِني أَنَّ طَالق الثَّالِث كَانت ترد علَى عهِد رسوِل اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وأيب بكر إىل واحدة، وبيان األخبار املعارضة له الدالة على إبطاله استعمال هذا اخلرب، وأن 

  . حىت تنكح زوجاً غريهاملطلق ثالثاً ال حتل له
أَخبرِني : قَالَ ابن جريٍج، قَالَ: سِمعت حجاجا، يقُولُ:  حدثَنا أَبو حميٍد، قَال3665َ

أَتعلَم أَنما كَانِت الثَّالثُ تجعلُ : ابن طَاوٍس، عن أَِبيِه، أَنَّ أَبا الصهباِء، قَالَ البِن عباٍس
  .نعم :  وأَِبي بكٍْر، وثَالثٍَة ِمن ِإمارِة عمر؟ قَالَ ابن عباٍس�واِحدةً علَى عهِد رسوِل اللَِّه 

حدثَنا أَبو عاِصٍم، عِن ابِن :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، وِإبراِهيم بن مرزوٍق، قَاال3666
أَلَم تعلَم أَنَّ ثَالثَةً كَانت :  ابِن طَاوٍس، عن أَِبيِه، أَنَّ أَبا الصهباِء، سأَلَ ابن عباٍسجريٍج، عِن

. نعم:  وأَِبي بكٍْر، وثَالٍث ِمن ِإمارِة عمر ترد ِإلَى واِحدٍة؟ قَالَ�علَى عهِد رسوِل اللَِّه 
،ِريبٍج، قَالَوحثنا الديرِن جِن اباِق، عزِد الربع نا :  عأَِبيِه، أَنَّ أَب نٍس، عطَاو نِني ابربأَخ

هوحن اِء، فَذَكَربهالص.  
وحدثَنا الدبِري، عن عبِد )  ح(حدثَنا عبد الرزاِق:  حدثَنا السلَِمي، قَالَ 3667

ٍر، قَالَالرمعم ناِق، عاٍس، قَالَ: زبِن عِن ابأَِبيِه، ع نٍس، عطَاو نِني ابربأَخ : كَانَ الطَّالق
 وأَِبي بكٍْر، وسنتيِن ِمن ِخالفَِة عمر طَالق الثَّالِث واِحدةً، فَقَالَ �علَى عهِد رسوِل اللَِّه 

رما: ع اسِإنَّ النِهملَيع اهضفَأَم ،ِهملَيع اهنيضأَم اةٌ، فَلَوِفيِه أَن ملَه تا كَانرلُوا أَمجعتس.  
حدثَنا سلَيمانُ بن حرٍب، عن حماِد بِن زيٍد، :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 3668
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اِنيِتيخالس وبأَي ناٍس، عبع نى اباِء أَتبها الصٍس، أَنَّ أَبطَاو نةَ، عرسيِن مب اِهيمرِإب نع ،
وِل اللَِّه : فَقَالَ لَهسِد رهلَى عكَانَ ع هأَن تِلما عأَم� ِلنعثَالثًا ج طَلَّق نكٍْر مأَِبي بو 

لَما كَانَ ِفي عهِد عمر تتابع الناس ِفي الطَّالِق، فَأَجازه قَد كَانَ ذَِلك، فَ: واِحدةً؟ قَالَ
ِهملَيع.  

حدثَنا حجاج، عِن : حدثَنا يحيى بن مِعٍني، قَالَ :  حدثَنا جعفَر الطَّياِلِسي، قَالَ 3669
كَانَ الطَّالق : ن ميسرةَ، عن طَاوٍس، عِن ابِن عباٍس، قَالَأَخبرِني ِإبراِهيم ب: ابِن جريٍج، قَالَ

  . وعهِد أَِبي بكٍْر، وبعِض ِإمارِة عمر واِحدةً�ثَالثًا علَى عهِد رسوِل اللَِّه 
أنبا سفْيانُ، : ، قَالَحدثَنا أَبو عاِصٍم:  حدثَنا أَحمد بن سِعيٍد الداِرِمي، قَالَ 3670

دخلْت أَنا وأَبو سلَمةَ بن عبِد الرحمِن علَى : حدثَِني أَبو بكِْر بن أَِبي الْجهِم، قَالَ: قَالَ
ا، فَقَالَتاهأَلْنٍس، فَسِت قَيةَ ِبنِة: فَاِطمِغريِن الْمفِْص بِن حِرو بمأَِبي ع دِعن تِفي كُن جرفَخ ،

. غَزوِة نجرانَ، فَبعثَ ِإلَي مع عياِش بِن أَِبي رِبيعةَ خمسةَ آصِع شِعٍري، وخمسةَ آصِع تمٍر
فَقُلْت :اِركُمِفي د دتال أَعذَا، وفَقَةٌ ِإال ها ِلي نم .ولَ ا: قَالَتسر تيأَتاِبي، وِثي تعمللَِّه فَج
�لَه ذَِلك تفَقَالَ. ، فَذَكَر :طَلَّقَِك؟ قُلْت ي ِفي : قَالَ. ثَالثًا: كَمدتاعفَقَةَ لَِك، وال ن قدص

فَلَما حلَلْت خطَبِني ِرجالٌ كَِثري ِمن قُريٍش، فَلَما . بيِت ابِن أُم مكْتوٍم، فَِإذَا حلَلِْت فَآِذِنيِني
عولَ اللَِّه يسر تيِم، فَأَتهو الْجأَبةُ، واِويعفِْسي ِإال مِبن فَقَالَ�لُق ،لَه ذَِلك تا : ، فَذَكَرأَم

معاِويةُ فَِمسِكني تِرب ال مالَ لَه، وأَما أَبو الْجهِم فَرجلٌ ِضراب ِللنساِء، ولَِكِن انِكِحي أُسامةَ 
 نٍدبيي ِفي أُذُِني: قَالَ. زعبأُص لْتعفَج .ٍد: فَقُلْتيز نةُ بامأُس .هتواِصٍم صو عا أَبِبه دم .

فَتزوجت : قَالَت. طَاعةُ اللَِّه وطَاعةُ رسوِلِه خير لَِك: ِإنكَارا، فَقَالَ: قَالَ أَحمد بن سِعيٍد
رةَ، فَشامِني أُسمأَكْرٍد ويِن زِباب فَِني اللَّه.  
حدثَنا : حدثَنا محمد بن كَِثٍري، قَالَ :  حدثَنا الْكَجي، ويوسف الْقَاِضي، قَاال3671

مةَ ابنِة قَيٍس، وقَد ِجئْت أَنا وأَبو سلَمةَ ِإلَى فَاِط: سفْيانُ، عن أَِبي بكِْر بِن أَِبي الْجهِم، قَالَ
كَانَ زوِجي بعثَ ِإلَي مع : ما حملَِك علَى هذَا؟ قَالَت: فَقُلْت لَها. أَخرجِت ابنةُ أَِخيها ظَهرا

ن شِعٍري عياِش بِن أَِبي رِبيعةَ ِبطَالِقي ثَالثًا ِفي غَزوِة نجرانَ، وبعثَ ِإلَي ِبخمِس آصٍع ِم
فَجمعت عِلي ِثياِبي، : قَالَت! ما ِلي نفَقَةٌ ِإال هذَا : فَقُلْت: قَالَت. وخمسِة آصٍع ِمن تمٍر

 ِبيالن تيقَالَ�فَأَت ، :طَلَّقَِك؟ قُلْت كَمفَقَةَ لَِك: ثَالثًا، فَقَالَ: وال ن هِإن قدي ِفي . صدتاع
يِكبابِك ِثينِعي عضوٍم تكْتم ِن أُمِت اب .فوساللَّفْظُ ِليو.  
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: حدثَنا عبد الرحمِن بن مهِدي، قَالَ :  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن الْبصِري، قَالَ 3672
ِإنّ النِبي : سِمعت فَاِطمةَ ِبنت قَيٍس، تقُولُ: حدثَنا سفْيانُ، عن أَِبي بكِْر بِن أَِبي الْجهِم، قَالَ

فَخطَبِني خطَّاب ِفيِهم معاِويةُ، وأَبو الْجهِم، : قَالَ. ِإذَا انقَضت ِعدتِك فَآِذِنيِني: ، قَالَ لَها�
جهِم يضِرب النساَء، وِفيِه ِشدةٌ علَى ِإنَّ معاِويةَ خِفيف الْحاِل، و أَبو الْ: �فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

  .النساِء، ولَِكن علَيِك ِبأُسامةَ بِن زيٍد
حدثَنا : حدثَنا يِزيد بن أَِبي حِكيٍم، قَالَ :  حدثَنا ِإسماِعيلُ بن ِعيسى، قَالَ 3673
ِجئْت أَنا وأَبو سلَمةَ بن عبِد الرحمِن ِإلَى : بن أَِبي الْجهِم، قَالَحدثَِني أَبو بكِْر : سفْيانُ، قَالَ

ما يحِملُِك علَى : فَقُلْنا. فَاِطمةَ ِبنِت قَيٍس وقَد طُلِّقَت ِبنت أَِخيها، فَأَخرجِت ابنةَ أَِخيها ظَهرا
؟ قَالَتذَِلك : رمِجي عوةَ ِبطَالِقي ثَالثًا ِفي ِإنَّ زِبيعِن أَِبي راِش بيع عم ثَ ِإلَيعفٍْص با حأَب

فَقُلْت : قَالَت. غَزوِة نجرانَ، وبعثَ ِإلَي ِبخمِس آصٍع ِمن شِعٍري، وخمسِة آصٍع ِمن تمٍر
كُمارِفي د دتال أَعفَقَةٌ ِإال ِذي، واِلي نمقَالَ.و  :قَالَت ،معن : تياِبي، فَأَتِثي ِليع تعمفَج

 ِبيفَقَالَ�الن ، :طَلَّقَِك؟ قُلْت كَمِت : قَالَ. ثَالثًا: ويي ِفي بدتفَقَةَ لَِك، فَاعال ن ،قدص هفَِإن
  .ابِن أُم مكْتوٍم، َألنه ضِرير تضِعي عنِك ِثيابِك

أَخبرِني : حدثَنا شعبةُ، قَالَ: حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حثنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 3674
دخلْت أَنا وأَبو سلَمةَ بن عبِد الرحمِن علَى فَاِطمةَ ِبنِت قَيٍس : أَبو بكِْر بن أَِبي الْجهِم، قَالَ

طَلَّقَِني زوِجي ثَالثًا، ولَم : زبيِر، فَسأَلْناها عِن الْمطَلَّقَِة ثَالثًا هلْ لَها نفَقَةٌ؟ قَالَتزمن ابِن ال
ِإنه لَم يجعلْ : ، فَذَكَرت ذَِلك لَه، فَقُلْت�فَأَتيت رسولَ اللَِّه . يجعلْ ِلي سكْنى، وال نفَقَةً

ى، وكْنفَقَةًِلي سِر، : قَالَ. ال نصالْب ِريرلٌ ضجر هوٍم، فَِإنكْتم ِن أُمِت ابيي ِفي بدتاع ،قدص
فَفَعلْت فَلَما انقَضت ِعدِتي خطَبِني أَبو : قَالَت. وعسى أَنْ تلِْقني عنِك ِثيابِك أَو بعض ِثياِبِك

لٌ ِمنجِم رهولَ اللَِّه الْجسر تيانَ، فَأَتفْيأَِبي س نةُ باِويعمٍش ويقُر �لَه ذَِلك تفَذَكَر ، .
أَما أَبو الْجهِم فَهو رجلٌ شِديد علَى النساِء، وأَما معاِويةُ فَرجلٌ ال مالَ : �فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

لَه .قَالَت :طَبخ ةَثُماملَّ ِلي ِفي أُسجو زع اللَّه كارفَب ،هتجوزٍد فَتيز نةُ بامِني أُس.  
حدثَنا شعبةُ، : حدثَنا عبد الصمِد، قَالَ :  حدثَنا الْكُزبراِني الْحراِني، قَالَ 3675

 ِبيفَقَالَ الن ،هوحاِدِه ننفَقَةَ: �ِبِإسال نى لَِك وكْني ال سدتاع . ناٍذ، ععم ناذُ بعم اهورو
  .طَالقًا باتا: شعبةَ ِإال أَنه قَالَ
حدثَِني ابن : قَالَ ابن جريٍج: سِمعت حجاج، قَالَ:  حثنا أَبو حميٍد، قَال3676َ
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اِئشع نةَ، عورع ناٍب، عِشه ِبيِج النوةَ ز� تفَب هأَترام طَلَّق ِظيةَ الْقُرأَنَّ ِرفَاع ،هتربأَخ 
 ِبياَءِت النِر، فَجيبالز نِن بمحالر دبع دعا بهجوزا، فَتطَالقَه�ا : ، فَقَالَتهولَ اللَِّه، ِإنسا ري

ةَ وِرفَاع دِعن تقَالَ ِفيِهكَانِديثَ، والْح ولُ اللَِّه : ذَكَرسِجِعي : �قَالَ ررأَنْ ت ِريِدينلَِّك تلَع
  .ِإلَى ِرفَاعةَ، ال حتى تذُوِقي عسيلَته ويذُوق عسيلَتِك 

:  الزهِري، ِبِإسناِدِه حثنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عن معمٍر، وابِن جريٍج، عِن3677
 ِبيالن دكٍْر ِعنو بأَبا وأَنةَ وأَةُ ِرفَاعرلِْت امخد�ثَالثَ : ، فَقَالَت ةَ طَلَّقَِني آِخرِإنَّ ِرفَاع

اللَّهو هِإنِني، وجوزِر تيبالز نِن بمحالر دبِإنَّ عةَ، وتطِْليقَاٍت الْبولَ اللَِّه ِإال ِمثْلُ تسا ري هعا مم 
ال، ! لَعلَِّك تِريِدين أَنْ ترِجِعي ِإلَى ِرفَاعةَ : ، ثُم قَالَ لَها�فَتبسم رسولُ اللَِّه ! هِذِه الْهدبِة 

وأَبو بكٍْر جاِلس ِعند النِبي : وذَكَر الْحِديثَ، قَالَت. حتى تذُوِقي عسيلَته ويذُوق عسيلَتِك
 وخاِلد بن سِعيِد بِن الْعاِص جاِلس ِبباِب الْحجرِة لَم يؤذَنْ لَه، فَطَِفق خاِلد يناِدي أَبا بكٍْر �

  .؟� يا أَبا بكٍْر أَال تزجر هِذِه عما تجهر ِبِه ِعند رسوِل اللَِّه: يقُولُ
أنبا عبد الرزاِق، عن :  حدثَنا محمد بن ِإسحاق بِن الصباِح الصنعاِني، قَال3678َ

معمٍر، عِن الزهِري، عن عروةَ، عن عاِئشةَ، أَنَّ ِرفَاعةَ الْقُرِظي، تزوج امرأَةً، فَطَلَّقَها، 
هجوزفَت ِبياَءِت النِر، فَجيبالز نِن بمحالر دبع هدعا ب�ا ثَالثًا : ، فَقَالَتةَ طَلَّقَهِإنَّ ِرفَاع

وتزوجها بعده عبد الرحمِن بن الزبيِر، واللَِّه يا رسولَ اللَِّه، ما معه ِإال ِمثْلُ هِذِه الْهدبِة 
ولُ اللَِّه أَخسا را، فَقَالَ لَهِبهثَو ا ِمنهةَ : �ذَتِجِعي ِإلَى ِرفَاعرأَنْ ت ِريِدينلَِّك تى ! لَعتال، ح

حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، وأَحمد بن شيبانَ، ومحمد . تذُوِقي عسيلَته ويذُوق عسيلَتِك
حدثَنا . حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عِن الزهِري، ِبِإسناِدِه وذَكَروا حِديثَِهم ِفيِه: يسى، قَالُوابن ِع

أنبا يونس، عِن ابِن ِشهاٍب، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه : أنبا ابن وهٍب، قَالَ: يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ
ذَكَرِديثًا ِفيِهوح .  

)  ح(حدثَنا ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكًا أَخبره:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ 3679
حدثَنا الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عِن ابِن ِشهاٍب، أَنَّ سهلَ بن : وحدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 

سفَقَالَ لَه ،اِريصاَألن ِديِن عاِصِم باَء ِإلَى عج الِنيجِمر الْعيوأَنَّ ع ،هربأَخ اِعِديٍد السع :
ي أَرأَيت يا عاِصم لَو أَنَّ رجال وجد مع امرأَِتِه رجال أَيقْتلُه، فَتقْتلُونه أَم كَيف يفْعلُ؟ سلْ ِل

 عن ذَِلك، فَكَِره رسولُ اللَِّه �فَسأَلَ عاِصم رسولَ اللَِّه . �عن ذَِلك يا عاِصم رسولَ اللَِّه 
، فَقَالَ عاِصم � الْمساِئلَ وعابها، حتى كَبر علَى عاِصٍم ما سِمع ِمن رسوِل اللَِّه �
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واللَِّه : فَقَالَ عويِمر.  الْمسأَلَةَ الَِّتي سأَلْته عنها�خيٍر، قَد كَِره رسولُ اللَِّه لَم تأِْتِني ِب: ِلعويِمٍر
يا :  وسطَ الناِس، فَقَالَ�فَأَقْبلَ عويِمر حتى أَتى رسولَ اللَِّه . ال أَنتِهي حتى أَسأَلَه عنها

يت رجال وجد مع امرأَِتِه رجال أَيقْتلُه، فَتقْتلُوه أَم كَيف يفْعلُ؟ فَقَالَ رسولُ رسولَ اللَِّه، أَرأَ
فَتالعنا وأَنا مع الناِس : قَالَ سهلٌ. قَد أُنِزلَ ِفيك وِفي صاِحبِتك فَاذْهب فَأِْت ِبها: �اللَِّه 

. كَذَبت علَيها يا رسولَ اللَِّه، ِإنْ أَمسكْتها: فَلَما فَرغَا قَالَ عويِمر. �ِعند رسوِل اللَِّه 
. فَكَانت ِتلْك سنةَ الْمتالِعنيِن: ، قَالَ ابن ِشهاٍب�فَطَلَّقَها عويِمر قَبلَ أَنْ يأْمره رسولُ اللَِّه 

  .حدثَنا الشاِفِعي، عن ماِلٍك، ِبنحِوِه : يمانَ، قَالَ حدثَنا الرِبيع بن سلَ
   

  .باب ِذكِْر الْخبِر الْموِجِب علَى من يقُولُ الِْحلُّ علَيِه حرام، أو حيرم عليه امرأته مييناً
3680 نب دمحمو ،انَ الْفَاِرِسيفْيس نب قُوبعا يثَندح  نى بوسكٍْر مو بأَباِمٍر، وع

حدثَنا معاِويةُ بن سالٍم، عن : حدثَنا أَبو توبةَ الرِبيع بن ناِفٍع، قَالَ : سِعيٍد الدنداِني، قَالُوا
أَنَّ س ،هربِكيٍم أَخح نلَى بعأَنَّ ي ،هربِن أَِبي كَِثٍري أَخى بيحي ناب ِمعس هأَن ،هربٍر أَخيبج نب ِعيد

 �لَهم ِفي رسوِل اللَِّه : ِإذَا حرم الرجلُ امرأَته، فَِهي يِمني يكَفِّرها، وقَالَ: عباٍس، يقُولُ
  .أُسوةٌ حسنةٌ
ِري وحِشي، ومحمد بن عوٍن  حدثَنا محمد بن محمِد بِن مصعٍب الصو3681

حدثَنا معاِويةُ بن سالٍم، عن : حدثَنا محمد بن الْمبارِك الصوِري، قَالَ : الِْحمِصي، قَاال
ب ِعيدأَنَّ س ،هربِكيٍم أَخح نلَى بعأَنَّ ي ،هربِن أَِبي كَِثٍري أَخى بيحي ناب ِمعس هأَن ،هربٍر أَخيبج ن

لَقَد كَانَ : وقَالَ ابن عباٍس. ِإذَا حرم الرجلُ امرأَته، فَِإنما ِهي يِمني يكَفِّرها: عباٍس، يقُولُ
  .لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ

حدثَنا ِهشام الدستواِئي، : حدثَنا أَبو داود، قَالَ : يٍب، قَالَ  حدثَنا يونس بن حِب3682
ِفي : عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، عن يعلَى بِن حِكيٍم، عن سِعيِد بِن جبيٍر، عِن ابِن عباٍس، قَالَ

  .لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌقَد كَانَ : قَالَ. الْحراِم يِمني يكَفِّرها
حدثَنا سفْيانُ، عن ساِلم، عن سِعيِد بِن جبيٍر، عِن ابِن :  روى الْحسين بن حفٍْص، قَالَ 

ت لَيست علَيك كَذَب: قَالَ. ِإني جعلْت امرأَِتي عِلي حراما: عباٍس، أَنُّ رجال جاَءه قَالَ
  ]1سورة التحرمي آية [}يأَيها النِبي ِلم تحرم ما أَحلَّ اللَّه لَك{: ِبحراٍم، ثُم تال
حدثَنا حجاج بن محمٍد، :  حدثَنا الْحسن بن محمٍد الزعفَراِني أَو ذَكَره، قَالَ 3684
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سِمعت عاِئشةَ تزعم، أَنَّ : زعم عطَاٌء أَنه سِمع عبيد بن عميٍر، يقُولُ:  جريٍج، قَالَعِن ابِن
 ِبيال�النسا عهدِعن برشيٍش وحِت جِبن بنيز دكُثُ ِعنمكَانَ ي  .قَالَت : أَو ،تياصوفَت

حا وأَن اطَئْتوفَت ِبيا النهلَيلَ عخا دنتةُ أَنَّ أَيفْص� أَكَلَت اِفريغم ا ِريحهِمن ي أَِجدقُلْ ِإنفَلْت ،
اِفريغفَقَالَ. م ،لَه ذَِلك ا، فَقَالَتِهميدلَى ِإحلَ عخٍش : فَدحِت جِبن بنيز دِعن تِربلْ شال ب

ِإنْ تتوبا ِإلَى {، }يأَيها النِبي ِلم تحرم ما أَحلَّ اللَّه لَك{: د لَه، فَنزلَتعسال، ولَن أَعو
وِإذْ أَسر النِبي ِإلَى بعِض أَزواِجِه {. ِلعاِئشةَ وحفْصةَ] 4سورة التحرمي آية [}اللَِّه

  .لْ شِربت عسال ب: ِلقَوِلِه] 3سورة التحرمي آية [}حِديثًا
حدثَنا : حدثَنا زيد بن الْمبارِك، قَالَ :  حدثَنا عِلي بن الْمبارِك الصنعاِني، قَالَ 3685

عن عاِئشةَ، وأَما عطَاٌء فَأَخبرِني، عن عبيِد بِن عميٍر، : محمد بن ثَوٍر، عِن ابِن جريٍج، قَالَ
ولُ اللَِّه : قَالَتسكَانَ ر� تياصوا فَتهدكُثُ ِعنميٍش وحِت جِبن بنيز دال ِعنسع برشي 

دخلَ أَكَلْت مغاِفري؟ ِإني َألِجد ِمنك ِريح مغاِفري، فَ: أَنا وحفْصةُ أَنَّ أَيتنا دخلَ علَيها، فَلْتقُلْ
ال ولَِكني شِربت عسال ِعند زينب ِبنِت جحٍش، ولَن : علَى ِإحديِهما، فَقَالَت لَه ذَِلك، فَقَالَ

  .أَعود لَه، وقَد حلَفْت، فَال تخِبِري ِبذَِلك أَحدا
3686اِكٍر أَبِن شِد بمحم ناللَِّه ب دبا عثَندقَالَ  ح ،اِديدغب ِريتخو : و الْبا أَبثَندح
 يِحب �كَانَ النِبي : حدثَنا ِهشام بن عروةَ، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ، قَالَت: أُسامةَ، قَالَ 

دخلَ علَى حفْصةَ، فَاحتبس الْحلْواَء والْعسلَ، وكَانَ ِإذَا صلَّى الْعصر دار علَى ِنساِئِه، فَ
ِبستحا كَانَ يِمم ا أَكْثَرهدِعن .؟ فَِقيلَ: قَالَتذَِلك نع أَلْتا : فَسِمهقَو أَةٌ ِمنرا املَه تدأَه

الَن لَه، فَذَكَرت ذَِلك أَما واللَِّه لَنحت: فَقُلْت.  شربةً ِمنه�عكَّةَ عسٍل، فَسقَت رسولَ اللَِّه 
ةَ، فَقُلْتدوِلس :ِك، فَقُوِلي لَهو ِمننديس هِك، فَِإنلَيلَ عخ؟ : ِإذَا داِفريغم ولَ اللَِّه، أَكَلْتسا ري
شتد علَيِه أَنْ يوجد  ي�فَما هِذِه الريح؟ وكَانَ رسولُ اللَِّه : فَقُوِلي لَه. ال: فَِإنه سيقُولُ لَِك

يحالر هقُولُ لَِك. ِمنيس هٍل، فَقُوِلي: فَِإنسةَ عبرةُ شفْصِني حقَتفُطَ: سرالْع لُهِنح تسرج .
لَه أَقُولُ ذَِلكسو .ةُ ِمثْلَ ذَِلكِفيا صِت يقُوِلي أَنولُ اللَِّه . وسلَ رخا دفَلَم�ةَ،  عدولَى س

ةُ: قَالَتدوقُولُ سِك، : تقًا ِمنا فَرِه ِبالَِّذي قُلْناِديأَنْ أُن تِكد لَقَد ،وِإال ه اللَِّه الَِّذي ال ِإلَهو
: ِفري؟ قَالَيا رسولَ اللَِّه، أَكَلْت مغا: ، قَالَت�فَلَما دنا ِمنها رسولُ اللَِّه . وأَنا علَى الْباِب

. جرست نحلُه الْعرفُطَ: قَالَت. سقَتِني حفْصةُ شربةَ عسٍل: فَما هِذِه الريح؟ قَالَ: قَالَت. ال،
ِمثْلَ ذَِلك لَه ةَ، فَقَالَتِفيلَى صلَ عخدو ،ِمثْلَ ذَِلك لَه قُلْت ِليلَ عخا دلَ. فَلَمخا دلَى فَلَمع 
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ةَ، قَالَتفْصولَ اللَِّه: حسا ر؟ قَالَ: يهِمن ِقيكةَ ِلي ِبِه: أَال أَساجةُ: قَالَ. ال حدوقُولُ ست :
هِجبعئًا كَانَ ييش اهنمرح اللَِّه لَقَدانَ اللَِّه وحبس .ا: قَالَتلَه كُِتي: قُلْتاس.  

3687اِهيمرا ِإبثَندفَّانَ، قَاال حع نب نسالْحوٍد، وعسم نب  : نةَ، عامو أُسا أَبثَندح
ةَ، قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورِن عاِم بولُ اللَِّه : ِهشسلَ�كَانَ رسالْعاَء ولْوالْح ِحبي .  

   
ا قَالَ المرأَِتِه اختاِري أو خيرها يف فراقها مل يكن ذلك باب الْخبِر الْمبيِن أَنَّ الرجلَ ِإذَ

  طالقاً 
أَخبرِني موسى بن : حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ 3688

و سلَمةَ بن عبِد الرحمِن، أَنَّ عاِئشةَ حدثَِني أَب: عِلي، ويونس بن يِزيد، عِن ابِن ِشهاٍب، قَالَ
 ِبيالن جوز�ولُ اللَِّه : ، قَالَتسر ا أُِمرأَ ِبي�لَمداِجِه، بوِيِري أَزخلَِك : فَقَالَ.  ِبت ي ذَاِكرِإن

قَد عِلم أَنَّ أَبوي لَم يكُونا : الَتقَ. أَمرا، وال علَيِك أَنْ ال تعجِلي حتى تستأِْمِري أَبويِك
يأَيها النِبي قُلْ َألزواِجك ِإنْ كُنتن تِردنَ الْحياةَ {: ثُم تال هِذِه اآليةَ: قُلْت. يأْمراِني ِبِفراِقِه

فَِفي أَي هذَا أَستأِْمر : قُلْتفَ: قَالَت]. 28سورة األحزاب آية [}جِميال{ِإلَى قَوِلِه } الدنيا
 ِمثْلَ ما �ثُم فَعلَ أَزواج النِبي : قَالَت عاِئشةُ. أَبوي؟ فَِإني أُِريد اللَّه ورسولَه، والدار اآلِخرةَ

لْتفَع . ِبيالن نقَالَ لَه ِحني ذَِلك كُني فَلَم� هنرتاخو ،هنرتاخ نهِل أَنأَج طَالقًا ِمن.  
حدثَنا عثْمانُ :  حدثَنا الصغاِني، والْحسن بن مكْرٍم، وِإبراِهيم بن مرزوٍق، قَالُوا3689

لَما أُِمر : ةَ، قَالَتحدثَنا يونس، عِن الزهِري، عن أَِبي سلَمةَ، عن عاِئش: بن عمر، قَالَ 
يا عاِئشةُ ِإني مخِبرك خبرا، فَال علَيِك أَال :  ِبتخِيِري أَزواِجِه بدأَ ِبي فَقَالَ�رسولُ اللَِّه 

اِني ِبِفررأْما ِليكُوني لَم يوأَنَّ أَب ِلمع قَدِك، ويوأِْمِري أَبتسى تتِلي حجعولُ تسقَالَ ر اِقِه، ثُم
يأَيها النِبي قُلْ َألزواِجك ِإنْ كُنتن تِردنَ الْحياةَ الدنيا ِإلَى {: ِإنَّ اللَّه عز وجلَّ قَالَ: �اللَِّه 

ِإني أُِريد اللَّه ورسولَه، والدار فَِفي أَي هذَا أَستأِْمر أَبوي، فَ: فَقُلْت: ، قَالَ}قَوِلِه أَجرا عِظيما
حدثَنا محمد بن حيويِه، قَالَ .  ِمثْلَ ما فَعلْت�ثُم فَعلَ أَزواج النِبي : اآلِخرةَ، قَالَت عاِئشةُ

حدثَِني أَبو سلَمةَ، أَنَّ عاِئشةَ، : ، قَالَأَخبرنا شعيب، عِن الزهِري: حدثَنا أَبو الْيماِن، قَالَ: 
 ِبيالن جوز� ِبيأَنَّ الن هتربأَخ � فَذَكَر هاجوأَز ريخلَّ أَنْ يجو زع اللَّه هرأَم ا ِحنياَءهج 

قَالَ. ِمثْلَه ،ِميرضاِج الْحجالْح نب دمحا مثَندح :  ،ِميرضانَ الْحملَيس ناِج بجوالْحا أَبثَندح
حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد، عن عِقيٍل، عِن ابِن ِشهاٍب، عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه، عن : قَالَ 



com.wordpress.masgunku.www  
 

826 

  .عاِئشةَ، كَذَا قَالَ ِبِمثِْلِه
3690ع نب نسا الْحثَندةَ: فَّانَ، قَالَ  حامو أُسا أَبثَندو )  ح(حأَبو ،اِنيغا الصثَندحو
: حدثَنا ِإسماِعيلُ بن أَِبي خاِلٍد، عن عاِمٍر، عن مسروٍق، قَالَ: حدثَنا يعلَى، قَاال: أُميةَ، قَاال

ِة، فَقَالَترِن الِْخيةَ عاِئشع أَلْتولُ اللَِّه :سسا رنريخ أَفَكَانَ طَالقا؟ � قَد .  
حدثَنا مؤملٌ، عن شعبةَ، عن ِإسماِعيلَ بِن أَِبي خاِلٍد، :  حدثَنا وحِشي، قَالَ 3691

 أنبا ِإسماِعيلُ بن أَِبي خاِلٍد، :حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ: وحدثَنا الدِقيِقي، قَالَ )  ح(ِبِمثِْلِه
، �خيرنا رسولُ اللَِّه : فَقَالَت. سأَلْت عاِئشةَ عِن الِْخيرِة: عن عاِمٍر، عن مسروٍق، قَالَ

نا معلَّى بن حدثَ: حدثَنا محمد بن شاذَانَ الْجوهِري، قَالَ !. فَاخترناه أَفَكَانَ طَالقًا؟ 
  .فَلَم يكُن ذَِلك طَالقا: حدثَنا هشيم، عن ِإسماِعيلَ، ِبِمثِْلِه: منصوٍر، قَالَ 
)  ح(حدثَنا عبد الْمِلِك الذِّماِري:  أَخبرنا أَبو سلَمةَ الْفَِقيه الصنعاِني، قَالَ 3692

يزا الْغثَندحقَاال: ، قَالَ و ،اِبييا الِْفرثَندأَِبي : ح ناِعيلُ بمِإساِصٍم، وع نانُ، عفْيا سثَندح
 نوٍق، عرسم نى، عحأَِبي الض نع ،شماَألعةَ، واِئشع نوٍق، عرسم ناِمٍر، عع نخالد، ع

ةَ، قَالَتاِئشولُ ا: عسا رنريطَالقا�للَِّه خ هدعن فَلَم ،اهنرتفَاخ ، . نِن بمحالر دبا عثَندح
حدثَنا سفْيانُ، عن عاِصٍم، : حدثَنا عبد الرحمِن بن مهِدي، قَالَ : منصوٍر قُربزانُ، قَالَ 

وحدثَنا ابن مهِدي، عن : قَالَ)  ح(، عن عاِئشةَ، ِبِمثِْلِهوِإسماِعيلُ، عِن الشعِبي، عن مسروٍق
  .سفْيانَ، عِن اَألعمِش، عن أَِبي الضحى، عن مسروٍق، عن عاِئشةَ، ِبِمثِْلِه

يصةُ، حدثَنا سفْيانُ، عِن حدثَنا قَِب:  حدثَنا الدوِري، والصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَالُوا3693
اَألعمِش، عن أَِبي الضحى، عن مسروٍق، عن عاِئشةَ، وِإسماِعيلُ بن أَِبي خالد، وعاصم 

ةَ، قَالَتاِئشع نوٍق، عرسم نع ،ِبيعِن الشولُ اللَِّه : األحول، عسا رنريفَلَ�خ ،اهنرتفَاخ ، م
  .داود: وزاد ِفيِه. وداود، عِن الشعِبي: قَالَ الصغاِني. نعد ذَِلك طَالقا
حدثَنا : حدثَنا يحيى بن يعلَى، قَالَ :  حدثَنا أَبو عبيدةَ السِري بن يحيى، قَالَ 3694
خيرنا رسولُ اللَِّه : ، عِن الشعِبي، عن مسروٍق، عن عاِئشةَ، قَالَتحدثَنا بيانٌ: زاِئدةُ، قَالَ 

  .، فَاخترناه فَما كَانَ ذَِلك طَالقا�
وحثنا يونس بن حِبيٍب، )  ح(حدثَنا روح بن عبادةَ:  حدثَنا أَبو اَألزهِر، قَالَ 3695

حدثَنا شعبةُ، عن سلَيمانَ اَألعمِش، عن أَِبي الضحى، عن : نا أَبو داود، قَاالحدثَ: قَالَ 
ةَ، قَالَتاِئشع نوٍق، عرسولُ اللَِّه : مسر ريأَفَكَانَ طَالقًا؟ �خ اَءهِنس .!  
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حدثَنا شعبةُ، عن عاِصٍم، عِن : ح، قَالَ حدثَنا رو:  وحدثَنا أَبو اَألزهِر، قَالَ 3696
روى الداِرِمي، عن روٍح، وزاد، . ما أُباِلي أَخيرتها ِإذَا اختارتِني: الشعِبي، عن مسروٍق، قَالَ

  !.ِلك طَالقًا؟  ِنساَءه فَهلْ كَانَ ذَ�قَد خير رسولُ اللَِّه : قَالَت عاِئشةُ
حدثَنا أَبو الرِبيِع الزهراِني، حدثَنا :  حدثَنا الصغاِني، وِإبراِهيم بن قَهٍد، قَاال3697

ةَ، قَالَتاِئشع نِد، عوِن اَألسع ،اِهيمرِإب نِش، عمِن اَألعا، عكَِريز ناِعيلُ بمِإس :نريا خ
و حدثَنا . فَلَم يعده طَالقا: وقَالَ ابن قَهٍد. ، فَاخترناه، فَلَم يجعلْ ذَِلك طَالقًا�رسولُ اللَِّه 

حدثَنا ِإسماِعيلُ بن زكَِريا، عِن : حدثَنا أَبو الرِبيِع، أَيضا، قَالَ : ِإبراِهيم بن قَهٍد، قَالَ 
ةَ، ِمثْلَهاِئشع نوٍق، عرسم نِلٍم، عسم نِش، عمِن . اَألعا، عكَِريز ناِعيلُ بما ِإسمهعمج

  .اَألعمِش
حدثَنا عمر بن يونس :  حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق أَبو ِإسحاق الْبصِري، قَالَ 3698
 ،اِميمٍل، قَالَ: قَالَ الْييماٍك أَِبي زِسم ناٍر، عمع نةُ با ِعكِْرمثَندح : ناللَِّه ب دبثَِني عدح
 ِنساَءه دخلْت �لَما اعتزلَ رسولُ اللَِّه : حدثَِني عمر بن الْخطَّاِب، قَالَ: عباٍس، قَالَ

 اسفَِإذَا الن ،ِجدسولُ اللَِّه الْمسر قُولُونَ طَلَّقيا، وصونَ ِبالْحكُتنلَ أَنْ �يقَب ذَِلكو ،اَءهِنس 
يا ِبنت : فَدخلْت علَى عاِئشةَ، فَقُلْت. فَقُلْت َألعلَمن ذَاك الْيوم: قَالَ عمر. يؤمر ِبالِْحجاِب

ما ِلي ولَك يا ابن الْخطَّاِب؟ : ، قَالَت�ِنكُن أَنْ تؤِذين رسولَ اللَِّه أَِبي بكٍْر لَقَد بلَغَ ِمن شأْ
ِتكبيِبع كلَيقَالَ. ع :رمِت عةَ ِبنفْصلَى حع لْتخا. فَدلَه فَقُلْت : لَغَ ِمنب ةُ لَقَدفْصا حي

 ما يِحبِك، ولَوال أَنا �ِه لَقَد عِلمت أَنَّ رسولَ اللَِّه ، فَواللَّ�شأِْنِك أَنْ تؤِذي رسولَ اللَِّه 
هو ِفي : ؟ قَالَت�أَين رسولُ اللَِّه : فَقُلْت لَها. ، فَبكَت أَشد بكَاٍء�لَطَلَّقَِك رسولُ اللَِّه 

 قَاِعد علَى �ذَا أَنا ِبرباٍح غُالِم رسوِل اللَِّه فَدخلْت فَِإ. ِخزانِتِه ِفي الْمشربِة أَِو الْمسربِة
 �أُسكُفَِّة الْمشربِة مدلى ِرجلَيِه علَى نِقٍري ِمن خشٍب، وهو ِجذْع يرقَى علَيِه رسولُ اللَِّه 

ِدرحنيو .فَقُلْت تيادفَن :ع كدأِْذنْ ِلي ِعنتاس احبا روِل اللَِّه يسِإلَى . �لَى ر احبر ظَرفَن
، �يا رباح، استأِْذنْ ِلي ِعندك علَى رسوِل اللَِّه : فَقُلْت. الْغرفَِة، ثُم نظَر ِإلَي، فَلَم يقُلْ شيئًا

يا رباح : ثُم رفَعت صوِتي، فَقُلْت. افَنظَر رباح ِإلَى الْغرفَِة، ثُم نظَر ِإلَي، فَلَم يقُلْ شيئً
 ظَن أَني ِجئْت ِمن أَجِل �، فَِإني أَظُن أَنَّ رسولَ اللَِّه �استأِْذنْ ِلي ِعندك علَى رسوِل اللَِّه 
فَأَومأَ .  عنقَها، ورفَعت صوِتي ِبضرِب عنِقها َألضِربن�حفْصةَ، واللَِّه لَِئن أَمرِني رسولُ اللَِّه 
، وهو مضطَِجع علَى حِصٍري، فَجلَست، فَأَدنى علَيِه �ِإلَي ِبيِدِه، فَدخلْت علَى رسوِل اللَِّه 
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ونظَرت ِببصِري ِفي ِخزانِة : ، قَالَِإزاره، ولَيس علَيِه غَيره، فَِإذَا الْحِصري قَد أَثَّر علَيِه ِفي جنبيِه
، فَِإذَا أَنا ِبقَبضٍة ِمن شِعٍري نحو الصاِع، وِمثِْلها قَرظًا ِفي ناِحيِة الْغرفَِة، وِإذَا �رسوِل اللَِّه 

اينيع تردتفَاب ،لَّقعم قفَقَالَ. أُفَي :الْخ نا ابي ِكيكبا يما : طَّاِب؟ فَقُلْتمولَ اللَِّه، وسا ري
 ذَاكى، وا أَرا ِإال مى ِفيهال أَر كتانِذِه ِخزهو ،ِبكنِفي ج أَثَّر قَد ِصريذَا الْحهِكي، وِلي ال أَب

يا : قَالَ. ه، وهِذِه ِخزانتك وصفْوت�قَيصر وِكسرى ِفي الثِّماِر، واَألنهاِر، وأَنت رسولُ اللَِّه 
ودخلْت علَيِه : قَالَ. بلَى: قُلْت. ابن الْخطَّاِب، أَال ترضى أَنْ تكُونَ لَنا اآلِخرةُ ولَهم الدنيا؟

بضِهِه الْغجى ِفي وا أَرأَنو ،لْتخد ِحني .فَقُلْت :قشا يولَ اللَِّه، مسا رأِْن يش ِمن كلَيع 
النساُء؟، فَِإنْ كُنت طَلَّقْتهن، فَِإنَّ اللَّه عز وجلَّ معك ومالِئكَته وِجبِريلَ، وِميكَاِئيلَ، وأَنا 

جِبكَالٍم، ِإال ر اللَّه تِمدحو تكَلَّما تقَلَّمو ،كعونَ مِمنؤالْمكٍْر، وو بأَبو كُونَ اللَّهأَنْ ي تو
عسى ربه ِإنْ طَلَّقَكُن {: عز وجلَّ يصدق قُوِلي الَِّذي أَقُولُ، ونزلَت هِذِه ال آية آية التخِيِري

كُنا ِمنريا خاجوأَز ِدلَهبِه فَِإنَّ ال{، ]5سورة التحرمي آية [}أَنْ يلَيا عرظَاهِإنْ تو الهوم وه لَّه
ظَِهري ذَِلك دعالِئكَةُ بالْمو ِمِننيؤالْم اِلحصِريلُ وِجبةُ ]4سورة التحرمي آية [}واِئشع تكَانو ،

 ِبياِء الناِئِر ِنسلَى ساِن عرظَاهةُ تفْصحكٍْر وأَِبي ب تِبن�ولَ اللَِّه، أَطَلَّقْ: ، فَقُلْتسا ر؟ ينهت
: يا رسولَ اللَِّه، ِإني دخلْت الْمسِجد والناس ينكُتونَ ِبالْحصى، ويقُولُونَ: فَقُلْت. ال: قَالَ

 لَم ثُم. نعم ِإنْ ِشئْت:  ِنساَءه، فَأَنِزلُ، فَأُخِبرهم أَنك لَم تطَلِّقْهن؟ قَالَ�يطَلِّق رسولُ اللَِّه 
أَزلْ أُحدثُه حتى حسر الْغضب عن وجِهِه، وحتى كَشر يضحك، وكَانَ ِمن أَحسِن الناِس 

، ونزلْت أَتشبثُ ِبالْجذَِع، ونزلَ كَأَنما يمِشي علَى اَألرِض �، ثُم نزلَ رسولُ اللَِّه �ثَغرا 
 سما يِدِهمِبي .فَقُلْت :ِرينِعشةً وعفَِة ِتسرِفي الْغ ا لَِبثْتمولَ اللَِّه، ِإنسا رولُ : قَالَ. يسفَقَالَ ر

فَقُمت علَى باِب الْمسِجِد، فَناديت : قَالَ. ِإنَّ الشهر قَد يكُونَ ِتسعةً وِعشِرين: �اللَِّه 
ِتي لَمولَى صِبأَعاَءهِنس طَلِّقِذِه ال آية يفَّ: قَالَ.  يه لَتزِن أَِو {: فَناَألم ِمن رأَم ماَءهِإذَا جو

 هِبطُوننتسي الَِّذين هِلملَع مهِر ِمنِإلَى أُوِلي اَألموِل وسِإلَى الر وهدر لَووا ِبِه وِف أَذَاعوالْخ
مهلَّ آية ]83ء آية سورة النسا[}ِمنجو زع لَ اللَّهزأَنو ،راَألم ذَاك طْتبنتا اسأَن تفَكُن ،

  .التخِيِري 
حدثَنا : حدثَنا النضر بن محمٍد، قَالَ :  حدثَنا أَحمد بن يوسف السلَِمي، قَالَ 3699

حدثَِني عمر بن : حدثَِني ابن عباٍس، قَالَ: حدثَنا أَبو زميٍل، قَالَ: ِعكِْرمةُ بن عماٍر، قَالَ 
طلق : دخلْت الْمسِجد والناس ينكُتونَ ِبالْحصى، ويقُولُونَ: الْخطَّاِب رِضي اللَّه عنه، قَالَ
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يا ِبنت أَِبي بكٍْر يا عاِئشةُ، : حتى آِتي عاِئشةَ، فَقُلْتفَذَهبت : قَالَ.  ِنساَءه�رسولُ اللَِّه 
ما ِلي ولَك يا ابن : فَقَالَت.  وتسِمِعينه ما يكْره�لَقَد بلَغَ ِمن شأِْنِك أَنْ تؤِذين رسولَ اللَِّه 

أَما واللَِّه لَقَد :  وأَتيت حفْصةَ، فَقُلْت لَها ِمثْلَ ذَِلك:قَالَ. الْخطَّاِب؟ علَيك ِبعيبِتك، فَازجرها
 ما يِحبِك، ولَوال أَنا لَطَلَّقَِك، فَبكَت أَشد الْبكَاِء، ثُم ذَهبت، حتى �عرفْت أَنَّ رسولَ اللَِّه 

 قَاِعد علَى �وِإذَا رباح غُالم رسوِل اللَِّه : قَالَ.  وهو ِفي بيِت ِخزانِتِه�آِتي رسولَ اللَِّه 
ا، فَقُلْتقُورنا مِني ِجذْععِقٍري، يلَى نِه علَيى ِرجلداِب موِل : الْبسلَى رأِْذنْ ِلي عتاس ،احبا ري

يا رباح استأِْذنْ ِلي علَى رسوِل اللَِّه : قُلْتفَ. فَنظَر رباح ِإلَى الْبيِت، ثُم سكَت: قَالَ. �اللَِّه 
واللَِّه الَِّذي ال ِإلَه . فَنظَر رباح ِللْبيِت، ثُم سكَت، وال يراِني ِجئْت ِمن أَجِل حفْصةَ: قَالَ. �

فَنظَر رباح ِإلَى الْبيِت، ثُم دعاِني، : قَالَ. ِإال هو لَِئن أَمرِني أَنْ أَضِرب عنقَها َألضِربن عنقَها
 علَيِه ِإزار، فَلَما رآِني أَدنى علَيِه ِإزاره، وجلَس، فَِإذَا �فَأَجبت، فَدخلْت، فَِإذَا رسولُ اللَِّه 

ما يبِكيك يا ابن : �فَقَالَ رسولُ اللَِّه . فَابتدرت عيناي: قَالَ. الْحِصري قَد أَثَّر ِفي جنِبِه
طَّاِب؟ فَقُلْتلِْقِه، : الْخخ ِمن هتِخريو ،هتفْوصاللَِّه و ِبين تأَنِكي، واِلي ال أَبمي، وأُمِبأَِبي، و

مهدِعن اِجماَألعى، ورِكسو رصقَي ذَاكو كتانِذِه ِخزهفَقَالَو ،ارأْكُلُونَ الثِّميو ،ارها :  اَألني
ةُ؟، قُلْتا اآلِخرلَنا وينالد مكُونَ لَهى أَنْ تضرا تم طَّاِب أَوالْخ ناب : لَّكي لَعأُملَى ِبأَِبي، وب

ِني أَنْ أَضترأَم اللَِّه لَِئنةَ، وفْصِل حأَج ِمن اِني ِجئْترتهتبرا لَضقَهنع قَالَ. ِرب : لْتخد قَدو
اِجذُهون تدبو هنع ِسرى حتِه حلَيع ا ِزلْتفَم ،بضغم وهِه ولَياِس : قَالَ. عالن نسفَكَانَ أَح

لَّقْت ِنساَءك، فَِإنَّ اللَّه عز وجلَّ يا رسولَ اللَِّه، أَطَلَّقْت ِنساَءك؟ فَِإنْ كُنت طَ: فَقُلْت. ثَغرا
وذَِلك ِمن قَبِل أَنْ ينِزلَ اللَّه عز : قَالَ. معك ومالِئكَته وِجبِريلَ، وأَنا وأَبو بكٍْر، والْمؤِمنونَ

واله وِجبِريلُ وصاِلح الْمؤِمِنني والْمالِئكَةُ وِإنْ تظَاهرا علَيِه فَِإنَّ اللَّه هو م{: وجلَّ هِذِه اآليةَ
ظَِهري ذَِلك دعقَالَ} ب :رمِل علَّ ِفي قَوجو زع ا اللَّهلَهزفَأَن .فَقُلْت : ِجدسالْم لْتخي دِإن

أَفَطَلَّقْتهن يا رسولَ اللَِّه؟ .  ِنساَءه�ِه طَلَّق رسولُ اللَّ: اآلنَ، وهم ينكُتونَ ِبالْحصى، ويقُولُونَ
فَخرجت : قَالَ. نعم فَأَخِبرهم: فَأُخِبر الناس أَنك لَم تطَلِّقْهن؟ قَالَ: فَقُلْت: قَالَ. ال: قَالَ

فَأَنزلَ اللَّه عز : قَالَ.  لَم يطَلِّق ِنساَءه� أَال ِإنَّ نِبي اللَِّه: فَقُلْت. حتى أَقُوم علَى سدِة الْباِب
وِإذَا جاَءهم أَمر ِمن اَألمِن أَِو الْخوِف أَذَاعوا ِبِه ولَو ردوه ِإلَى الرسوِل وِإلَى أُوِلي {: وجلَّ

مهِمن هِبطُوننتسي الَِّذين هِلملَع مهِر ِمنِة، قَالَ} اَألمِإلَى آِخِر اآلي :طَهبنتِن اسلَ مأَو تفَكُن .
 قَبضةٌ ِمن شِعٍري نحو الصاِع، وِإذَا قَبضةٌ ِمن قَرٍظ، وِإذَا �وِإذَا ِفي ِخزانِة نِبي اللَِّه : قَالَ
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اينيع تردتِن، فَابيلَّقَتعِن ميقَتا. أُفَيثَندقَاالح ،اِنيغالصو ،وِريابسيى النيحي نب دمحم  :
حدثَِني ابن : حدثَنا ِعكِْرمةُ بن عماٍر، عن أَِبي زميٍل، قَالَ: حدثَنا موسى بن مسعوٍد، قَالَ 

 ِنساَءه، وكَانَ وجد علَيِهن، � رسولُ اللَِّه لَما اعتزلَ: عباٍس، أَنَّ عمر بن الْخطَّاِب، قَالَ
فَدخلْت الْمسِجد فَِإذَا الناس ينكُتونَ، وذَكَر : قَالَ عمر. فَاعتزلَهن ِفي مشربٍة ِفي ِخزانِتِه

  .الْحِديثَ ِبطُوِلِه ِبنحِوِه
3700ملَيس نب ِبيعا الرثَندٍب، قَالَ: انَ، قَالَ  حهو نا ابثَندح : نانُ بملَيِني سربأَخ
أَخبرِني عبيد بن حنيٍن، أَنه سِمع عبد اللَّه بن : حدثَنا يحيى بن سِعيٍد، قَالَ: ِبالٍل، قَالَ 

يد أَنْ أَسأَلَ عمر بن الْخطَّاِب عن آيٍة، فَال أَستِطيع مكَثْت سنةً، وأَنا أُِر: عباٍس يحدثُ، قَالَ
أَنْ أَسأَلَه هيبةً لَه، حتى خرج حاجا، فَخرجت معه، فَلَما رجع، فَكُنا ِببعِض الطَِّريِق عدلَ 

يا أَِمري الْمؤِمِنني ِمن : فَقُلْت. ، ثُم ِسرت معهِإلَى اَألراِك ِفي حاجٍة، فَوقَفْت لَه حتى فَرغَ
واللَِّه : فَقُلْت لَه. ِتلْك حفْصةُ وعاِئشةُ:  ِمن أَزواِجِه؟ قَالَ�اللَّتيِن تظَاهرتا علَى رسوِل اللَِّه 

فَال تفْعلْ ما ظَننت : قَالَ.  فَما أَستِطيع هيبةً لَكِإنْ كُنت ُألِريد أَنْ أَسأَلَك عن هِذِه منذُ سنٍة،
كتربأَخ هلَمأَع تلِْني، فَِإنْ كُنلٍْم، فَسع ِدي ِمنقَالَ. أَنَّ ِعن :رمقَالَ عا ِفي : واللَِّه ِإنْ كُنو

زى أَنتا، حراِء أَمسِللن دعا نِة ماِهِليالْجما قَسم نلَه مقَسلَ، وزا أَنم لَّ ِفيِهنجو زع لَ اللَّه .
ومالَِك : فَقُلْت لَها. لَو صنعت كَذَا وكَذَا: فَقَالَت ِلي امرأَِتي. فَبينا أَنا ِفي أَمٍر أَتأَمره: قَالَ

كَلُّفُِك ِفي أَما تما؟ وناها هِلمِت وأَن؟ فَقَالَتهأَنْ : ٍر أُِريد ِريدا تطَّاِب مالْخ نا ابي ا لَكبجاعو
فَأَخذْت : قَالَ عمر. ، حتى يظَلَّ يومه غَضبانَ�تراجع أَنت، وِإنَّ ابنتك لَتراِجع رسولَ اللَِّه 

خى أَدتكَاِني، حم جرأَخ اِئي، ثُمةَِردفْصلَى حا. لَ علَه ولَ : فَقُلْتسر اِجِعنيرِك لَتةُ ِإنينا بي
تعلَِمني أَني : فَقُلْت. واللَِّه ِإنه لَنراِجعنه: ، حتى يظَلَّ يومه غَضبانَ؟ فَقَالَت حفْصةُ�اللَِّه 

ِلِه، يا بنيةُ ال تغرنِك هِذِه الَِّتي قَد أَعجبها حسنها، وحب أُحذِّرِك عقُوبةَ اللَِّه، وغَِضب رسو
فَقَالَت . ثُم خرجت حتى أَدخلَ علَى أُم سلَمةَ ِلقَرابِتي ِمنها، فَكَلَّمتها.  ِإياها�رسوِل اللَِّه 
ن الْخطَّاِب قَد دخلْت ِفي كُلِّ شيٍء، حتى تبتِغي أَنْ تدخلَ بين عجبا لَك يا اب: ِلي أُم سلَمةَ
فَأَخذَتِني واللَِّه أَخذًا، فَكَسرتِني عن بعِض ما كُنت ِفيِه، ! ، وبين أَزواِجِه �رسوِل اللَِّه 

نا أَتاِني ِبالْخبِر، وِإذَا غَاب كُنت أَنا آِتيِه ِبالْخبِر، وكَانَ ِلي صاِحب ِمن اَألنصاِر ِإذَا ِغبت أَ
 َألتتا، فَقَِد امنِإلَي ِسريأَنْ ي ِريدي ها أَنلَن انَ ذُِكرلُوِك غَسم ِلكًا ِمنم فوختِئٍذ نِحين نحنو

جاَء : فَقُلْت. افْتِح افْتح: فَقَالَ. ي، فَدق الْبابصدورنا ِمنه، فَأَتاِني صاِحِبي اَألنصاِر
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ذَِلك ِمن دفَقَالَ أَش ،اِنيسولُ اللَِّه : الْغسلَ رزع�هاجوأَز  .ةَ : فَقُلْتفْصح فأَن ِغمر
 ِفي مشربٍة لَه يرتقَى ِإلَيها �ولُ اللَِّه ثُم أَخذْت ثَوِبي فَأَخرج، حتى ِجئْت، فَِإذَا رس. وعاِئشةَ
قَالَ . هذَا عمر، فَأَِذنْ ِلي:  أَسود علَى رأِْس الدرجِة، فَقُلْت�وغُالم ِلرسوِل اللَِّه . ِبعجلٍَة
رموِل اللَِّه : عسلَى رع تصِديثَ أُ�فَقَصح تلَغا بِديثَ، فَلَمولُ اللَِّه  الْحسر مسبةَ تلَمس م
وِإنه علَى حِصٍري، ما بينه وبينه شيٌء وتحت رأِْسِه ِوسادةٌ ِمن آدم حشوها ِليف، وِإنَّ . �

أَثَر تأَيلَّقَةً، فَرعا مبأِْسِه أُهر دِعنوغَا، وبصظًا مِه قَرلَيِرج دوِل اللَِّه ِعنسِب رنِصِري ِفي جالْح 
يا رسولَ اللَِّه، ِإنَّ ِكسرى وقَيصر ِفيما هما ِفيِه، : ما يبِكيك؟ فَقُلْت: ، فَبكَيت، فَقَالَ�

  .؟ أَما ترضى أَنْ يكُونَ لَهما الدنيا ولَنا اآلِخرةُ: ، فَقَالَ�وِإنك رسولُ اللَِّه 
حدثَنا حماد : حدثَنا سلَيمانُ بن حرٍب، قَالَ :  حدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ 3701

لَِبثْت سنةً، وأَنا أُِريد : بن زيٍد، عن يحيى بِن سِعيٍد، عن عبيِد بِن حنيٍن، عِن ابِن عباٍس، قَالَ
، فَجعلْت أَهابه حتى نزلَ مرةً، �لَ عمر عِن الْمرأَتيِن اللَّتيِن تظَاهرتا علَى النِبي أَنْ أَسأَ

كُنا ِفي الْجاِهِليِة ال نعد : ثُم قَالَ. عاِئشةُ وحفْصةُ: فَدخلَ اَألراك، فَلَما خرج سأَلْته، فَقَالَ
ئًاالنياَء شا، . سوِرنأُم ٍء ِمنيِفي ش نِخلَهدِر أَنْ نغَي قا ِمنح نا لَهنأَير الماَء اِإلسا جفَلَم

تقُولُ هذَا، : فَقَالَت. وِإنِك لَهناك: فَقُلْت لَها. وكَانَ بيِني وبين امرأٍَة ِلي كَالم، فَأَغْلَظَت ِلي
ابو ِبيِذي النؤت كتةَ�نفْصِإلَى ح طَلَقْتا. ، فَانلَه فَقُلْت : ِضِبي اللَّهغِك أَنْ تذِّري أُحِإن

ولَهسرا. ولَه ةَ، فَقُلْتلَمس أُم تيأَتا ِفي ِإيذَاِئِه، وهِإلَي تمقَدتو :فَقَالَت : نا ابي ا لَكبجع
: قَالَ. ، وأَزواِجِه�ِب قَد دخلْت ِفي أُموِرنا، فَلَم يبق ِإال أَنْ تدخلَ بين رسوِل اللَِّه الْخطَّا

، وِغبت جاَءِني ِبما يكُونُ ِمن �وكَانَ رجلٌ ِمن اَألنصاِر ِإذَا شِهد النِبي : وقَالَ. فَردت ِمني
 قَِد استقَاموا لَه، فَلَم يبق ِإال مِلك ِمن غَسانَ �وكَانَ ما حولَ رسوِل اللَِّه ، �رسوِل اللَِّه 

من ذَا؟ : قُلْت. فَبينا أَنا يوما ِإذْ ضرب اَألنصاِري الْباب: قَالَ. كُنا نخاف أَنْ يأِْتينا. ِبالشاِم
أَعظَم ِمن ذَِلك طَلَّق رسولُ اللَِّه : ما هو؟ جاَء الْغساِني؟ قَالَ: قُلْت.  أَمرِإنه قَد حدثَ: قَالَ
�اَءهِنس  .تجرفَخ . ِبيِإذَا النكُلِِّه، و ِرِهنجح كَاُء ِمنلَى �فَِإذَا الْبعو ،ةً لَهبرشم ِعدص قَد 

يفَأَت ،ِصيفا واِبهبفَقُلْت ،هأِْذنْ ِلي: تتاس . ِبيفَأَِذنَ ِلي، فَِإذَا الن� مآد فَقَةٌ ِمنأِْسِه ِمرر تحت 
ا ِليفهوشلَّقَةٌ. حعم بِإذَا أُهِبِه، ونِفي ج أَثَّر قَد ِصريح هتحتقَالَ. و اهوذٌ: أُربنظٌ مقَرقَالَ . و
حي نب دمحىمي، قَالَ: يِمن كلَ، قَالَ: الشزن لَةً، ثُملَي ِرينِعشا وعكَثَ ِتسِني أَنَّ : فَملَغبو
ةَ، قَالَتاِئشا، قَالَ: عِبها ِبذَنِب ِمنالذَّن ذَات ذْتولَ اللَِّه، لَو أَخسا راةٌ : يا شها كَأَنهعِإذًا أَد
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  .ِمعطَاٌء
3702قَالَ  ح ،اِنيغا الصثَنةَ، قَالَ: دلَمس نب ادما حثَندفَّانُ، حا عثَندح : نى بيحأنبا ي

. شأْنُ الْمرأَتيِن: قُلْت: سِعيٍد، وساق الْحِديثَ، نحو حِديِث سلَيمانَ بِن ِبالٍل غَير أَنه قَالَ
وكَانَ : وزاد أَيضا. وأَتيت الْحجر فَِإذَا ِفي كُلِّ بيٍت بكَاٌء: وزاد ِفيِه.  سلَمةُحفْصةُ وأُم: قَالَ

ِهنلَ ِإلَيزن ِرينِعشا وعا كَانَ ِتسا فَلَمرهش نهآلَى ِمن.  
حدثَنا : وراق الواسطي، قَاال حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، وِبشر بن مطٍَر ال3703ْ

: سفْيانُ بن عيينةَ، عن يحيى بِن سِعيٍد، عن عبيِد بِن حنيٍن، أَنه سِمع ابن عباٍس، يقُولُ
وما . اِب عِن الْمتظَاِهرتيِنمكَثْت سنةً وأَنا أَشك ِفي سنتيِن وأَنا أُِريد أَنْ أَسأَلَ عمر بن الْخطَّ

 بذَهاِن، ورالظَّه رى ِإذَا كَانَ ِبمتح ،هتِحبصا واجح جرى ختِفيِه، ح أَلُها أَسِضعوم لَه أَِجد
تيته ِباِإلداوِة أَصبها علَيِه، فَلَما قَضى حاجته، ورجع أَ. أَدِركِْني ِبِإداوٍة ِمن ماٍء: ِلحاجِتِه، قَالَ
، فَما �يا أَِمري الْمؤِمِنني مِن الْمرأَتاِن الْمتظَاِهرتاِن علَى رسوِل اللَِّه : فَقُلْت. فَرأَيت موِضعا

  .عاِئشةُ وحفْصةُ: قَضيت كَالِمي، حتى قَالَ
3704نب سونا يثَندلَى، قَالَ  حِد اَألعبِزيِز:  عِد الْعبع نب بها أَشثَندا )  ح(حثَندحو

: حدثَنا عبد الْعِزيِز بن عبِد اللَِّه اُألويِسي، قَاال: محمد بن يحيى، وأَبو زرعةَ الراِزي، قَاال
نٍس، عأَن نب اِلكا مثَندح ادأَر هاٍس،أَنبِن عِد اللَِّه ببع نٍن، عيسِن حب ِليع نِر، عضأَِبي الن 

 ِبيلَى النا عترظَاهِن تيِن اللَّتأَلَ عسأَنْ ي�ذَِلك لَمعي رمأَنَّ ع ِبرا؟ فَأُخمه ناِجِه موأَز ِمن  .
ه عن ذَِلك، حتى سافَر معه سفَرا، فَبينا عمر تحت سمرٍة، فَرآه خاِليا، فَأَقَام سنةً ال يسأَلُ

فَقَالَ . يا أَِمري الْمؤِمِنني ِإني أُِريد أَنْ أَسأَلَك عن شيٍء منذُ سنٍة: فَأَتاه ابن عباٍس، فَسأَلَه، فَقَالَ
رما لَ: عأَلِْني؟ قَالَفَمست لَم ك :ا كَانَ اآلنَ، قُلْتِني، فَلَمباتعأَنْ ت ِني : ِخفْتباتِني عباتِإنْ ع
 ِمن ِنساِئِه؟ قَالَ �مِن اللَّتاِن تظَاهرتا علَى النِبي : فَقَالَ ابن عباٍس. سلْ: فَقَالَ عمر. خاِليا
رمع :اِئشع ةُِهيفْصحةُ و.  

حدثَنا أَشهب، سِمع ماِلكًا :  وحدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى مرةً أُخرى، قَالَ 3705
يحدثُ، عن أَِبي النضِر، عن عِلي بِن حسيٍن، عِن ابِن عباٍس، أَنه سأَلَ عمر عِن اللَّتيِن 

رظَاهوِل اللَِّه تسلَى را عاِئِه، فَقَالَ�تِنس ةُ:  ِمنفْصحةُ واِئشع ِزيِز . ِهيِد الْعبِديثُ عحو
 ِمن أَزواِجِه من �أَنه أَقَام سنةً يِريد أَنْ يسأَلَ عِن اللَّتيِن تظَاهرتا علَى رسوِل اللَِّه : ِبِإسناِدِه

  .لَ فَأُخِبر أَنَّ عمر بن الْخطَّاِب يعلَم ذَِلك، فَأَراد أَنْ يسأَلَههما؟ فَسأَ
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باب الدِليِل علَى أَنَّ الرجلَ ِإذَا حلَف أَنْ ال يأِْتي امرأَته شهراً ال يسمى موليا، وال يكون 

  .المرأته مطالبته بالفَئْ، وال يكون ذلك طالقاً
3706 نب دمأَحو ،ِليِن فَاِرٍس الذُّهاِلِد بِن خِد اللَِّه ببِن عى بيحي نب دمحا مثَندح 

حدثَنا معمر، عِن الزهِري، عن عبيِد اللَِّه بِن : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ : يوسف السلَِمي، قَاال
لَم أَزلْ حِريصا أَنْ أَسأَلَ عمر عِن الْمرأَتيِن ِمن :  اللَِّه بِن أَِبي ثَوٍر، عِن ابِن عباٍس، قَالَعبِد

 ِبياِج النولَّ�أَزجو زع ا{: ، قَالَ اللَّهكُمقُلُوب تغص ا ِإلَى اللَِّه فَقَدوبتِإنْ ت{ جى حتح ،
 ،رمعهعم تججحِة. واوِباِإلد هعم لْتدعو رملَ عدِض الطَِّريِق ععا ِببا كُنفَلَم . ثُم ،زربفَت

 �يا أَِمري الْمؤِمِنني مِن الْمرأَتاِن ِمن أَزواِج النِبي : فَقُلْت. أَتاِني، فَسكَبت علَى يديِه، فَتوضأَ
واعجبا لَك : ، فَقَالَ عمر}ِإنْ تتوبا ِإلَى اللَِّه فَقَد صغت قُلُوبكُما{: اللَّتاِن، قَالَ اللَّه عز وجلَّ

شةُ ِهي حفْصةُ وعاِئ: كَِره واللَِّه ما سأَلَه، ولَم يكْتمه، ثُم قَالَ: قَالَ الزهِري! يا ابن عباٍس 
كُنا معشر قُريٍش قَوما نغِلب النساَء، فَلَما قَِدمنا الْمِدينةَ : فَقَالَ. ثُم أَخذَ يسوق الْحِديثَ: قَالَ

مهاؤِنس مهِلبغا تما قَوندجقَالَ. و ،اِئِهمِنس ِمن نلَّمعتا يناؤِنس ِز: فَطَِفقنكَانَ مِني وِلي ِفي ب
فَتغضبت يوما علَى امرأَِتي، فَِإذَا ِهي تراِجعِني، فَأَنكَرت أَنْ : قَالَ. أُميةَ بِن زيٍد ِبالْعواِلي

ه، ويهجر  لَيراِجعن�وما تنِكر أَنْ أُراِجعك، فَواللَِّه ِإنَّ أَزواج النِبي : فَقَالَت. تراِجعِني
أَتراِجِعني رسولَ اللَِّه : فَقُلْت. فَانطَلَقْت، فَدخلْت علَى حفْصةَ: قَالَ. ِإحداهن الْيوم ِإلَى اللَّيِل

�؟ قَالَت :معن .قُلْت :ِل؟ قَالَتِإلَى اللَّي موالْي اكُندِإح هرجهتو :معن .قُلْت : قَد نم ابخ
ِسرخو كُنِمن لَ ذَِلكفَع . قَد وِلِه، فَِإذَا ِهيسِب رضا ِلغهلَيع اللَّه بضغأَنْ ي اكُندِإح نأْمأَفَت

لَكَتولَ اللَِّه . هساِجِعي ررئًا�ال تيِليِه شسال تِك أَنْ. ، ونرغال يا لَِك، ودا بِليِني مسو 
وكَانَ ِلي : قَالَ.  ِمنك يِريد عاِئشةَ�كَانت جارتِك ِهي أَوسم، وأَحب ِإلَى رسوِل اللَِّه 

فَيأِْتيِني . ، فَينِزلُ يوما، وأَنزلُ يوما�وكُنا نتناوب النزولَ ِإلَى رسوِل اللَِّه . جار ِمن اَألنصاِر
وكُنا نتحدثُ أَنَّ غَسانَ تنِعلُ الْخيلَ ِلتغزونا، :  الْوحي وغَيِرِه، وآِتيِه ِبِمثِْل ذَِلك، قَالَِبخبِر

حدثَ : ثُم أَتاِني ِعشاًء، فَضرب باِبي، ثُم ناداِني، فَخرجت ِإلَيِه، فَقَالَ. فَنزلَ صاِحِبي يوما
ع رأَمِظيم .انُ؟ فَقَالَ: قُلْتغَس اَءتاذَا أَجم :ذَِلك ِمن ظَملْ أَعولُ اللَِّه . بسر طَلَّق� 
اَءهِنس .فَقُلْت :تِسرخةُ وفْصح تابخ ا . قَدذَا كَاِئنه أَظُن تكُن قَد ! تلَّيى ِإذَا صتح

أَطَلَّقَكُن : فَقُلْت. ثُم نزلَت، فَدخلْت علَى حفْصةَ، وِهي تبِكيالصبح شددت عِلي ِثياِبي، 
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هو هذَا معتِزلٌ ِفي هِذِه الْمشربِة، فَأَتيت غُالما لَه أَسود، . ال أَدِري: ؟ قَالَت�رسولُ اللَِّه 
فَقُلْت :رمأِْذنْ ِلعتاس .الملَ الْغخفَدِإلَي جرخ فَقَالَ. ، ثُم : طَلَقْتفَان ،تمفَص ،لَه كتذَكَر قَد

ربالِْمن تيى أَتتح .ا أَِجدِني مغَلَب قَِليال، ثُم تلَسفَج ،مهضعِكي ببي لُوسطٌ جهر لَهوفَِإذَا ح .
فَقُلْت ،المالْغ تيفَأَت :أِْذنْ ِلعتاسرفَقَالَ. م ،ِإلَي جرخ لَ ثُمخفَد : ،تمفَص لَه كتذَكَر قَد

فَقُلْت ،المِني الْغعي تيفَأَت ،ا أَِجدِني مغَلَب ِر، ثُمبِإلَى الِْمن تلَسفَج تجرفَخ :رمأِْذنْ ِلعتاس .
فَولَّيت مدِبرا، فَِإذَا الْغالم : قَالَ. رت لَه، فَصمتقَد ذَكَ: فَدخلَ ثُم خرج ِإلَي، فَقَالَ

، فَِإذَا هو متِكئٌ �ادخلْ فَقَد أَِذنَ لَك، فَدخلْت فَسلَّمت علَى رسوِل اللَِّه : فَقَالَ. يدعوِني
ِبِه، فَقُلْتنِفي ج أَثَّر ِصٍري قَدِل حملَى ر؟ قَالَأَطَلَّقْ: عاَءكولَ اللَِّه، ِنسسا ري ت : هأْسر فَعفَر

اللَّه أَكْبر لَو رأَيتنا يا رسولَ اللَِّه، وكُنا معشر قُريٍش نغِلب النساَء، : ال، فَقُلْت: ِإلَي، وقَالَ
هِلبغا تما قَوندجةَ وِدينا الْمنا قَِدمفَلَممهاؤِنس م . تبضغفَت ،اِئِهمِنس ِمن نلَّمعتا يناؤِنس فَطَِفق

ِني، فَقَالَتاِجعرأَنْ ت تكَرِني، فَأَناِجعرت ا، فَِإذَا ِهيموأَِتي يرلَى امع : ،كاِجعأَنْ أُر ِكرنا تم
خاب من : يراِجعنه، وتهجره ِإحداهن الْيوم ِإلَى اللَّيِل، فَقُلْت لَ�فَواللَِّه ِإنَّ أَزواج رسوِل اللَِّه 

ِسرخو نهِمن لَ ذَِلكوِلِه. فَعسِب رضا ِلغهلَيع اللَّه بضغأَنْ ي ناهدِإح نأْمأَفَت . قَد فَِإذَا ِهي
ال : فَقُلْت. يا رسولَ اللَِّه، فَدخلْت علَى حفْصةَ: فَقُلْت. � هلَكَت، فَتبسم رسولُ اللَِّه

: فَقُلْت. فَتبسم أُخرى. �يغرنِك أَنْ كَانت جارتِك ِهي أَوسم وأَحب ِإلَى رسوِل اللَِّه 
رفَعت رأِْسي ِفي الْبيِت، فَواللَِّه ما رأَيت ِفيِه فَجلَست، فَ. نعم: أَستأِْنس يا رسولَ اللَِّه؟ فَقَالَ
يا رسولَ اللَِّه، ادع اللَّه أَنْ يوسع علَى أُمِتك، فَقَد : فَقُلْت. شيئًا يرد الْبصر ِإال أُهبٍة ثَالثٍَة

أَو ِفي شك أَنت : لَّه، ثُم استوى جاِلسا، ثُم قَالَوسع علَى فَاِرس والروِم، وهم ال يعبدونَ ال
استغِفر ِلي يا : فَقُلْت. يا ابن الْخطَّاِب؟ أُولَِئك قَوم عجلَت لَهم طَيباتهم ِفي الْحياِة الدنيا

حتى عاتبه اللَّه . ِهن شهرا ِمن ِشدِة موِجدِتِه علَيِهنوكَانَ أَقْسم أَنه ال يدخلُ علَي. رسولَ اللَِّه
  .عز وجلَّ

ِريهقَالَ الز  :ةَ، قَالَتاِئشع نةُ، عورِني عربلَ : فَأَخخلَةً دونَ لَيرِعشو عى ِتسضا مفَلَم
يا رسولَ اللَِّه، ِإنك أَقْسمت أَنْ ال تدخلَ علَينا : ِبي، فَقُلْتبدأَ : قَالَت. �علَي رسولُ اللَِّه 

: ِإنَّ الشهر ِتسع وِعشرونَ، ثُم قَالَ: قَالَ. وِإنك قَد دخلْت ِمن ِتسٍع وِعشِرين أَعدهن. شهرا
ثُم : قَالَت.  علَيِك أَنْ ال تعجِلي ِفيِه حتى تستأِْمِري أَبويِكيا عاِئشةُ، ِإني ذَاِكر لَِك أَمرا، وال

لَيأَ عا{: قَرِظيما عرلَغَ أَجى بتح اِجكوقُلْ َألز ِبيا النهأَيةُ} ياِئشع قَالَت : يوأَنَّ أَب ِلمع قَد
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ِفي أَي هذَا أَستأِْمر أَبوي؟ فَِإني أُِريد اللَّه ورسولَه والدار : ِه، فَقُلْتلَم يكُونا ِليأْمراِني ِبِفراِق
  اآلِخرةَ 

3708رمعقَالَ ِفي آِخِرِه قَالَ ماِد ونذَا اِإلساِق ِبهزالر دبع اهور  :وبِني أَيربأَنَّ : فَأَخ
ِللن ةَ، قَالَتاِئشع ِبي� :كترتي اخأَن كاجوأَز ِبرخلَّ : فَقَالَ. ال تجو زع ثَِني اللَّهعا بمِإن

: حدثَنا يعقُوب بن ِإبراِهيم، قَالَ : حدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ . مبلِّغا، ولَم يبعثُِني متعنتا
حدثَِني ابن ِشهاٍب، أَنَّ عبيد اللَِّه بن عبِد اللَِّه بِن أَِبي : حدثَنا صاِلح، قَالَ: ، قَالَ حدثَنا أَِبي

  .لَم أَزلْ حِريصا وساق الْحِديثَ ِبِمثِْل هذَا اللَّفِْظ: ثَوٍر حدثَهم، عِن ابِن عباٍس، قَالَ
حدثَنا ابن : حدثَنا روح بن عبادةَ، قَالَ : يم بن مرزوٍق، قَالَ  حدثَنا ِإبراِه3709

 ،هربِن أَخمحِد الربع نةَ بأَنَّ ِعكِْرم ،ِفييِن صِد بمحِن مِد اللَِّه ببع نى بيحثَِني يدٍج، حيرج
 حلَف ال يدخلُ علَى بعِض أَهِلِه شهرا، فَلَما مضى ِتسع �نّ النِبي أَنَّ أُم سلَمةَ أَخبرته، أَ

احر أَو ،ِهنلَيا عا غَدموونَ يرِعشو .فَِقيلَ لَه : ِهنلَيلَ عخداللَِّه أَنْ ال ت ِبيا ني لَفْتح كِإن
  .كُونُ ِتسعا وِعشِرين يوماِإنَّ الشهر ي: فَقَالَ. شهرا

حدثَنا : حدثَنا روح بن عبادةَ، قَالَ :  حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، والصغاِني، قَاال3710
 �هجر رسولُ اللَِّه : ولُزكَِريا بن ِإسحاق، عن أَِبي الزبيِر، أَنه سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه، يقُ

ِنساَءه شهرا، وكَانَ يكُونُ ِفي الْعلُو، ويكُونَ ِفي السفِْل، فَنزلَ ِإلَيِهن ِفي ِتسٍع وِعشِرين لَيلَةً، 
ِإنَّ الشهر : �ولُ اللَِّه يا رسولَ اللَِّه، ِإنك مكَثْت ِتسعا وِعشِرين لَيلَةً؟ فَقَالَ رس: فَقَالَ رجلٌ

هامهِفي الثَّاِلثَِة ِإب ضقَبكَذَا وهِه، ويداِبِع يِن ِبأَصيتركَذَا مهكَذَا وه.  
حدثَنا : حدثَنا روح، قَالَ : حدثَنا أَحمد بن حنبٍل، قَالَ :  حدثَنا الدنداِني، قَالَ 3711

قَالَ ز ،اقحِإس نا بقُولُ: كَِريا، ياِبرج ِمعس هِر، أَنيبو الزا أَبثَندح : ِبيِإنَّ الن� اَءهلَ ِنسزتاع 
ِرينِعشا وعِتس ا، أَورهِديثَ ِبطُوِلِه. شالْح ذَكَرِر،. ويبأَِبي الز نٍد، ععس نثُ باللَّي اهور نع 

  . اعتزلَ ِنساَءه شهرا�كَانَ رسولُ اللَِّه : جاِبٍر، قَالَ
   

بيانُ الْخبِر الدالِّ علَى ِإجياِب النفَقَِة ِللنساِء علَى أَزواِجِهن، وعلى أن الرجل إذا عجز عن 
  .لعيش وبني مفارقتهالنفقة على امرأته كان هلا اخليار بني املقام معه والصرب على ِضيق ا

حدثَنا زكَِريا بن ِإسحاق، : حدثَنا روح بن عبادةَ، قَالَ : قَالَ :  قَالَ أَحمد بن سِعيٍد
د الناس ، فَوج�جاَء أَبو بكٍْر يستأِْذنُ علَى النِبي : حدثَنا أَبو الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ: قَالَ 
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فَأَِذنَ َألِبي بكٍْر، فَدخلَ، ثُم أَقْبلَ عمر، فَاستأْذَنَ، : جلُوسا ِبباِبِه لَم يؤذَنْ َألحٍد ِمنهم، قَالَ
فَأَِذنَ لَه . ِبيالن دجفَو�اِجمو وهو ،هاؤِنس لَهوحا واِلسج  .رمفَقَالَ ع :ش َألقُولَن ِحكئًا أُضي
 ِبيا، : فَقَالَ. �النقَهنع أْتجفَقَةَ، فَوِني النأَلْتةَ ساِرجةَ خناب تأَير ولَ اللَِّه، لَوسا ري

 ِبيالن ِحكقَالَ�فَضفَقَةَ:  وِني النأَلْنسى يرا تِلي كَموح نه .اِئشكٍْر ِإلَى عو بأَب ةَ، فَقَام
 ما �تسأَِلني رسولَ اللَِّه : فَوجأَ عنقَها، وقَام عمر ِإلَى حفْصةَ يجأُ عنقَها، وِكالهما يقُولُ

هدِعن سلَي .ولَ اللَِّه : فَقُلْنسأَلُ رسال ن�هدِعن سا لَيا .  معِتس ا أَورهش نلَهزتاع ثُم
يأَيها النِبي قُلْ َألزواِجك ِإنْ كُنتن تِردنَ الْحياةَ {: ثُم نزلَت علَيِه هِذِه اآليةُ. ن يوماوِعشِري

  وذَكَر الْحِديثَ ِبطُوِلِه }الدنيا وِزينتها فَتعالَين أُمتعكُن وأُسرحكُن سراحا جِميال
3713دقَالَ  ح ،اِنيرالْح داوو دا أَبالٍم، قَالَ : ثَنس نب ِعيدا سثَندح : نا بكَِريا زثَندح

 �مكَثَ رسولُ اللَِّه : حدثَنا أَبو الزبيِر، أَنه سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه، يقُولُ: ِإسحاق، قَالَ 
رخي ا لَممويقَالَ. ج :هونِظرتني ِجدسالْم اسالن رضفَقَالُوا: قَالَ. فَح ،رمعكٍْر وو باَء أَبلَو : فَج

ثُم .  فَرد� واستأْذَنَ أَبو بكٍْر علَى رسوِل اللَِّه �أَنَّ أَبا بكٍْر استأْذَنَ علَى رسوِل اللَِّه 
فَر رمأْذَنَ عتكٍْراسَألِبي ب مةً، فَقَالَ الْقَواعاِس سالن عا ملَسفَج أْذَنَ، : دتكٍْر فَاسو بأَب ادفَع ،دع

فَأُِذنَ لَه .فَأُِذنَ لَه ،رمأْذَنَ عتاس وِل اللَِّه . ثُمسلَى رال عخفَد� وهو ،لَهوح نكُلُّه هاؤِنسو 
هأْسر اِكسنهرصب ِهمِإلَي فَعر ثُم ، .رمفًا : فَقَالَ عِني آنأَلْتٍد سيةَ زناب تأَيولَ اللَِّه، لَو رسا ري

 �فَضِحك رسولُ اللَِّه . الِْكسوةَ والنفَقَةَ، فَعمدت ِإلَيها، فَوجأْت رقَبتها وجأَةً خرت ِمنها
دى بتقَالَح ثُم ،اِجذُهةَ : ا نوالِْكسفَقَةَ وِني النأَلْنسي نهِم ِإال أَنوذُ الْينم كُمنِني عسبا حاللَِّه مو

. �فَقَام أَبو بكٍْر ِإلَى عاِئشةَ، فَرفَع يده ِليضِربها، فَأَمسك رسولُ اللَِّه : قَالَ. ولَيست ِعنِدي
 ما �أَتسأَالِن رسولَ اللَِّه : ، ثُم قَاال�وقَام عمر ِإلَى حفْصةَ ِليضِربها، فَأَمسك رسولُ اللَِّه 

؟ فَقُلْنهدِعن سِه: لَيلَيع قشِم يوالْي دعئًا بيش أَلَهساللَِّه ال نولُ اللَِّه . وسر جرخ ثُم�ا  ِإلَين
ِيريخلَ التزن لَّى، ثُمالِة فَصفَأُذِّنَ ِبالص ،هعا مجرخو :} نتِإنْ كُن اِجكوقُلْ َألز ِبيا النهأَيي

ِإنْ كُنِميال وا جاحرس كُنحرأُسو كُنعتأُم نالَيعا فَتهتِزينا ويناةَ الدينَ الْحِردت نَ اللَّهِردت نت
يا : ، فَبدأَ ِبعاِئشةَ، فَقَالَ}ورسولَه والدار اآلِخرةَ فَِإنَّ اللَّه أَعد ِللْمحِسناِت ِمنكُن أَجرا عِظيما

فَلَما عرض . سِليِهماعاِئشةُ ِإني عاِرض علَيِك أَمرا فَال، تعجِلي حتى يأِْتيِك أَبوِك وأُمِك، فَ
ا قَالَتهلَيي: عأُمأَِبي و ِفيك ِشريتا أَسأَن . جرأُحةَ، واآلِخر ارالدو ،ولَهسرو اللَّه ارتا أَخفَأَن

اذَا قُلْتاِتي ماِحبوص ا ِمندأَح ِبرخأَنْ ت كلَيولُ اللَِّه . عسفَقَالَ ر� :عِإنَّ م ذَِلك اذَ اللَِّه ِمن
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 نهأَةٌ ِمنرأَلُِني امسال تا، ورسيا ملِّمعثَِني معب لَِكنا، وتنعتال مفًا، ونعثِْني معبي لَّ لَمجو زع اللَّه
ثُم استقْبلَهن، فَعرض علَيِهن، فَقُلْن ما . ِإال أَخبرتها أَنِك اخترت اللَّه ورسولَه والدار اآلِخرةَ

ةُ، فَقُلْناِئشع ا قَالَتم نهربةُ؟ فَأَخاِئشع ةَ: قَالَتاآلِخر ارالدو ولَهسرو ا اللَّهنرتقَِد اخ نحنو.  
ثًا علَى زوِجها نفَقَةً وال سكْىن، وإجياب خروجها بيانُ اَألخباِر الَِّتي ال تجعلُ ِللْمطَلَّقَِة ثَال

 من بيته واالنتقال إىل مرتل ال يراها الرجال، فتعتد فيه، والدليل على أن السكىن والنفقة ملَن
  .لزوجها عليها رجعة

3714كَِّريوٍن السميِن مِد اللَِّه ببع نب دمحكٍْر مو با أَبثَندح  دمأَحو ،اِنيردكَناِإلس 
حدثَنا أَبو عمٍرو يعِني : حدثَنا الْوِليد بن مسِلٍم، قَالَ : بن محمِد بِن عثْمانَ الثَّقَِفي، قَاال

ثَتِني فَاِطمةُ ِبنت قَيٍس حد: حدثَِني أَبو سلَمةَ، قَالَ: اَألوزاِعي، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، قَالَ
أُخت الضحاِك بِن قَيٍس، أَنَّ أَبا عمِرو بن حفٍْص، طَلَّقَها ثَالثًا فَأَمر لَها ِبنفَقٍَة، فَاستقَلَّتها 

 ِبيكَانَ النِن�ومالْي وحن ثَهعفٍَر.  بِليِد ِفي نالْو نب اِلدخ طَلَقفَان ِبيوٍم ِإلَى النزخِني مب ِمن 
يا رسولَ اللَِّه، ِإنَّ أَبا عمِرو بن حفٍْص الْمخزوِمي طَلَّق :  وهو ِفي بيِت ميمونةَ، فَقَالَ�

 ِبيفَقٍَة؟ فَقَالَ النن ا ِمنلْ لَهةَ ثَالثًا، فَهال: �فَاِطمفَقَةٌ، وا نلَه تسلَيكَنسا .  مهلَ ِإلَيسأَرو
 ِبيِريٍك�النش ِقلَ ِإلَى أُمتنلُونَ، .  أَنْ تونَ اَألواِجرها الْمأِْتيهِريٍك يش ا أَنَّ أُمهلَ ِإلَيسأَر ثُم

فَأَرسلَ ِإلَيها ال تسِبِقينِني . فَانتِقِلي ِإلَى ابِن أُم مكْتوٍم، فَِإنِك ِإذَا وضعِت ِخمارِك لَم يرِك
 ِبيا النهجوفِْسِك، فَزكٍْر، قَالَ �ِبنب نب را ِبشثَندحو ،ِبيعا الرثَندةَ حاما :  أُسثَندح

فَأَخبرِنيمحمد بن عبِد : ىوزاد ابن ميموٍن قَالَ يحي. اَألوزاِعي، ِبِمثِْلِه ولَم يذْكُِر السكْنى
أَما : ، فَقَالَ�وخطَبها معاِويةُ وأَبو جهٍم، فأرسل إليها النِبي : قَالَ. الرحمِن، ِبهذَا الْحِديِث

حدثَنا . كَحت أُسامةَفَن. معاِويةُ فَصعلُوك، وأَما أَبو جهٍم فَال يضع ِهراوته، فَانِكِحي أُسامةَ
: حدثَنا أَبانُ بن يِزيد، قَالَ: حدثَنا موسى بن ِإسماِعيلَ، قَالَ : أَبو داود السجِزي، قَالَ 

  .حدثَِني يحيى بن أَِبي كَِثٍري، ِبِإسناِد حِديِثِه ِفيِه 
3715محم نب فَرعا جثَندلَ حمِبالر اٍس، قَالَ : ِة، قَالَ  ٍد الْقَالِنِسيأَِبي ِإي نب ما آدثَندح :

حدثَِني أَبو سلَمةَ، أَنَّ فَاِطمةَ ِبنت قَيٍس أُخت : حدثَنا شيبانُ، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، قَالَ
ثُم انطَلَق ِإلَى الْيمِن، فَقَالَ .  أَبا حفٍْص ِمن الْغيرِة طَلَّقَها ثَالثًاالضحاِك بِن قَيٍس أَخبرته، أَنَّ

 ِبيةُ: �النا الِْعدهلَيعفَقَةٌ، وِه نلَيا علَه سولُ اللَِّه . لَيسا رهكَحا أَنهتِعد تضا مفَلَم� 
  .أُسامةَ بن زيِد بِن حاِرثَةَ
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حدثَنا : حدثَنا يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد، قَالَ :  حدثَنا عباس الدوِري، قَالَ 3716
أَِبي، عن صاِلٍح، عِن ابِن ِشهاٍب، أَنَّ أَبا سلَمةَ بن عبِد الرحمِن أَخبره، أَنَّ فَاِطمةَ ِبنت قَيٍس 

تربطِْليقَاٍتأَخثَالِث ت ا آِخرِة، فَطَلَّقَهِغريِن الْمفِْص بِن حِرو بمأَِبي ع تحت تا كَانهأَن ،ه .
 أَنْ �فَأَمرها النِبي .  تستفِْتيِه ِفي خروِجها ِمن بيِتها�فَزعمت أَنها جاَءت رسولَ اللَِّه 

فَأَبى مروانُ أَنْ يصدق فَاِطمةَ ِفي خروِج الْمطَلَّقَِة ِمن .  أُم مكْتوٍم اَألعمىتنتِقلَ ِإلَى ابِن
  .ِإنَّ عاِئشةَ أَنكَرت ذَِلك علَى فَاِطمةَ ِبنِت قَيٍس رِحمهما اللَّه: وقَالَ عروةُ. بيِتها

حدثَِني اللَّيثُ، عن : حدثَنا الْحجاج، قَالَ:  قَالَ  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم،3717
 ،هتربا أَخهٍس أَنِت قَيةَ ِبنفَاِطم نِن، عمحِد الربِن عةَ بلَمأَِبي س ناٍب، عِن ِشهِن ابِقيٍل، عع

ِغريِن الْمفِْص بِن حِرو بمأَِبي ع تحت تا كَانهطِْليقَاٍتأَنثَالِث ت ا آِخرِة، فَطَلَّقَه . تمعفَز
فَأَمرها أَنْ تنتِقلَ ِإلَى ابِن أُم . ، فَاستفْتته ِفي خروِجها ِمن بيِتها�أَنها جاَءت رسولَ اللَِّه 

 ِفي خروِج الْمطَلَّقَِة ِمن بيِتها، قَالَ مكْتوٍم اَألعمى فَأَبى مروانُ أَنْ يصدق حِديثَ فَاِطمةَ
حدثَنا عبيد اللَِّه بن سِعيِد بِن كَِثِري بِن . وأَنكَرت ذَِلك عاِئشةُ علَى فَاِطمةَ ِبنِت قَيٍس: عروةُ

حدثَنا الدبِري، . ، عن عِقيٍل، نحوهحدثَِني اللَّيثُ: حدثَِني أَِبي، قَالَ: عفَيٍر اَألنصاِري، قَالَ
حدثَِني ابن ِشهاٍب، عن أَِبي سلَمةَ بِن عبِد الرحمِن، : عن عبِد الرزاِق، عِن ابِن جريٍج، قَالَ

حدثَنا يوسف، . و بِن حفٍْص ِبِمثِْلِهحدثَتِني فَاِطمةُ ِبنت قَيٍس، أَنها كَانت ِعند أَِبي عمِر: قَالَ
وزعم عروةُ أَنَّ عاِئشةَ، أَنكَرت : حدثَنا حجاج، عِن ابِن جريٍج، ِبِمثِْلِه قَالَ ابن ِشهاٍب: قَالَ 

  .ذَِلك علَى فَاِطمةَ
3718ِن يب ِليع نب دمكٍْر أَحو بثَِني أَبدقَالَ  ح ،قشِبِدم ازركٍْر الْخو بأَب فوس :

حدثَنا : حدثَنا معلَّى، قَاال: وحدثَنا محمد بن شاذَانَ، قَالَ )  ح(حدثَنا مروانُ بن محمٍد
سأَلْت فَاِطمةَ ِبنت قَيٍس : الَاللَّيثُ بن سعٍد، عن ِعمرانَ بِن أَِبي أَنٍس، عن أَِبي سلَمةَ، قَ

. ، فَأَخبرته�فَجاَءت ِإلَى رسوِل اللَِّه . فَأَخبرتِني أَنَّ زوجها طَلَّقَها ثَالثًا فَأَبى أَنْ ينِفق علَيها
وٍم، فَكُوِني ِعنده، فَِإنه رجلٌ أَعمى ال نفَقَةَ لَِك، فَانتِقِلي ِإلَى ابِن أُم مكْت: �فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

هدِك ِعنابِثي ِعنيضاِمٍر، قَالَ. تع نب دمحا مثَندقَالَ: ح ،اقحِإس نى بيحا يثَندثَِني : حدح
حدثَنا يونس بن . ال نفَقَةً سكْنى و�وزاد، فَلَم يجعلْ ِلي رسولُ اللَِّه )  ح(اللَّيثُ، ِبنحِوِه

عبِد اَألعلَى، حدثَنا ابن وهٍب، عن ماِلٍك، عن عبِد اللَِّه بِن يِزيد مولَى اَألسوِد بِن سفْيانَ، 
  .وذَكَر الْحِديثَعن أَِبي سلَمةَ، عن فَاِطمةَ، أَنَّ أَبا عمِرو بن حفٍْص، طَلَّقَها الْبتةَ، 
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: حدثَنا قُتيبةُ، قَالَ :  حدثَنا أَبو اَألحوِص ِإسماِعيلُ بن ِإبراِهيم صاِحبنا، قَالَ 3719
: ، قَالَ حدثَنا محمد بن جهضٍم: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ )  ح(حدثَنا يعقُوب بن عبِد الرحمِن

 هٍس، أَنِت قَيةَ ِبنفَاِطم نةَ، علَمأَِبي س ناِزٍم، عأَِبي ح نا عِهمفٍَر، ِكلَيعج ناِعيلُ بما ِإسثَندح
 ِبيِد النها ِفي عهجوا زوٍن�طَلَّقَهفَقَةَ دا نهلَيع فَقكَانَ أَنقَا. ، و ذَِلك أَتا رفَلَماللَِّه : لَتو

 فَِإنْ كَانت ِلي نفَقَةٌ أَخذْت الَِّذي يصلُح، وِإنْ لَم يكُن ِلي نفَقَةٌ لَم �ُألعِلمن رسولَ اللَِّه 
  .ال نفَقَةَ لَِك وال سكْنى: ، فَقَالَ�فَذَكَرت ذَِلك ِلرسوِل اللَِّه : قَالَت. آخذْ ِمنها شيئًا
3720قَاال ح ،لَِميالس فوسي نب دمأَحِهلٍّ، وم نب دمحا مثَند : دبا عثَندح

وحدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عن معمٍر، عِن الزهِري، عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد )  ح(الرزاِق
أَنَّ أَبا عمِرو بن حفِْص بِن الْمِغريِة، خرج مع عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب ِإلَى الْيمِن، اللَِّه بِن عتبةَ، 

 ناِرثُ با الْحلَه رأَما، وطَالِقه ِمن تِقيب تطِْليقٍَة كَانٍس ِبتِت قَيةَ ِبنأَِتِه فَاِطمرلَ ِإلَى امسفَأَر
اشيعاٍم واِهشهقَلَّتتفَقٍَة، فَاسةَ ِبنِبيعأَِبي ر نا.  بكُوِني : فَقَاال لَهفَقَةٌ ِإال أَنْ تا لَِك ناللَِّه مو

فَذَكَرت لَه أَمرها، فَقَالَ لَها : ، فَذَكَرت لَه قَولَهما، وقَالَ الدبِري�فَأَتِت النِبي . حاِمال
 ِبيفَقَةَ لَِكال : �النا. نِتقَاِل، فَأَِذنَ لَهِفي االن هتأْذَنتاسو .ولَ اللَِّه،؟ فَقَالَ: فَقَالَتسا ري نأَي :

أَنكَحها . ِإلَى ابِن أُم مكْتوٍم، وكَانَ أَعمى، تضع ِثيابها ِعنده، وال يراها، فَلَما مضت ِعدتها
 ِبيٍد�النيز نةَ بامِديِث، .  أُسذَا الْحه نا عأَلُهسٍب ييذُؤ نةَ بانُ قَِبيصورا مهلَ ِإلَيسفَأَر

سنأْخذُ ِبالِْعصمِة الَِّتي وجدنا . لَم نسمع هذَا الْحِديثَ ِإال ِمن امرأٍَة: فَقَالَ مروانُ. فَحدثَته ِبِه
اسانَالنورلُ ما قَوهلَغب ةُ ِحنيفَاِطم ا فَقَالَتهلَيلَّ:  عجو زع آنُ، قَالَ اللَّهالْقُر كُمنيبِني ويب :
} لَّ اللَّهِلِه لَعٍة ِإلَى قَونيبٍة مِبفَاِحش أِْتنيِإال أَنْ ي نجرخال يو وِتِهنيب ِمن نوهِرجخِدثُ ال تحي

فَأَي أَمٍر يحدثُ . فَهذَا ِلمن كَانت لَه مراجعةٌ: قَالَت] 1سورة الطالق آية [}بعد ذَِلك أَمرا
  .فَكَيف يقُولُونَ ال نفَقَةَ لَها ِإذَا لَم تكُن حاِمال فَعلَى ما تحسبونها. بعد الثَّالثَِة
3721ا ِإسثَندِد  حيبع نع ،ِريهِن الزٍر، عمعم ناِق، عزِد الربع نع ،اِهيمرِإب نب اقح

 تانَ ِبنورِة مارِفي ِإم ابش غُالم وهو انَ طَلَّقثْمِن عِرو بمع ناللَِّه ب دبِد اللَِّه أَنَّ عبِن عاللَِّه ب
وأُمها ابنةُ قَيٍس، فَطَلَّقَها الْبتةَ، فَأَرسلَت ِإلَيها خالَتها فَاِطمةُ ِبنت قَيٍس، فَأَمرتها سِعيِد بِن زيٍد 

 ِباالنِتقَاِل ِمن بيِت زوِجها عبِد اللَِّه بِن عمٍرو، فَسِمع ِبذَِلك مروانُ، فَأَرسلَ ِإلَى ابنِة سِعيِد بِن
وسأَلَها ما حملَها علَى االنِتقَاِل قَبلَ أَنْ تنقَِضي ِعدتها، . زيٍد، فَأَمرها أَنْ ترِجع ِإلَى مسكَِنها

لَتسفَأَر :ا ِبذَِلكهتٍس أَفْتقَي تةَ ِبنا فَاِطمالَِتهأَنَّ خ هِبرخولَ اللَّ. تسا أَنَّ رهتربأَخا �ِه واهأَفْت 
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ِبالْخروِج ِحني طَلَّقَها أَبو عمِرو بن حفٍْص الْمخزوِمي، فَأَرسلَ مروانُ : ِباالنِتقَاِل، أَو قَالَ
تحت تا كَانهأَن هتربفَأَخ ،ذَِلك نا عأَلُهسٍس يِت قَيةَ ِبنٍب ِإلَى فَاِطميذُؤ نةَ بأَِبي قَِبيص 

قَالَت ،وِميزخفٍْص الْمِن حِرو بمولُ اللَِّه : عسكَانَ رو� جرِن، فَخمِض الْيعلَى با عِليع رأَم 
  .وذَكَر الْحِديثَ ِبطُوِلِه. معه زوجها، وبعثَ ِإلَيها ِبتطِْليقٍَة كَانت بِقيت لَها

حدثَنا : ي بن عثْمانَ النفَيِلي، وعثْمانُ بن خرزاذَ اَألنطَاِكي، قَاال حدثَنا عِل3722
حدثَنا الْحسن بن صاِلٍح، عِن : حدثَنا يحيى بن آدم، قَالَ : عثْمانُ بن أَِبي شيبةَ، قَالَ 
فَاِطم نع ،ِهيِن الْبع ،يدالسٍس، قَالَتِت قَيولُ : ةَ ِبنسلْ ِلي رعجي ِجي ثَالثًا، فَلَموطَلَّقَِني ز

  . سكْنى، وال نفَقَةً�اللَِّه 
حدثَنا الْحسن بن صاِلٍح، عِن : حدثَنا شاذَانُ، قَالَ :  حدثَنا عباس الدوِري، قَالَ 3723

ِن الْبع ،يدالس ِبيةَ، أَنّ الناِئشع نع ،ةَ�ِهيقَالَ ِلفَاِطم ، : نى ِلمكْنا السمةُ، ِإنا فَاِطمي
  .كَانَ ِلزوِجها علَيها الرجعةُ 

ب حدثَنا عتا:  حدثَنا محمد بن أَحمد بِن السكَِن أَبو خراسانَ بغداِدي، قَالَ 3724
: حدثَنا أَبو حمزةَ السكَِّري، عن مطَرٍف، عِن الشعِبي، قَالَ: بن ِزياٍد الْمروِزي، قَالَ 

ٍس، قَالَتقَي تةَ ِبنفَاِطم تِمعس : ِبيالن تيِجي فَأَتوال : ، فَقَالَ�طَلَّقَِني زى لَِك وكْنال س
: حدثَنا عِلي بن الْحسِن بِن شِقيٍق، قَالَ : ثَنا الْفَضلُ بن عبِد الْجباِر الْباِهِلي، قَالَ وحد. نفَقَةَ

هوحاِد ننذَا اِإلسٍف، ِبهطَرم نع ،كَِّريةَ السزمو حا أَبثَندح.  
3725يحي نب ِريةَ السديبو عقَالَ  حثنا أَب ،لَى، قَالَ : ى الْكُوِفيعي نى بيحا يثَندح :

حدثَتِني فَاِطمةُ ِبنت قَيٍس أُخت الضحاِك بِن : حدثَنا زاِئدةُ، عن مطَرٍف، عن عاِمٍر، قَالَ
ٍس، قَالَتقَي : ِبيالن تيِجي ثَالثًا، فَأَتوطَلَّقَِني ز�لْ  أَسعجي ى، فَلَمكْنالسفَقَةَ والن أَلُه

: وقَالَ. ِإنَّ عمر رِضي اللَّه عنه قَد رد ذَِلك علَيها: سكْنى، وال نفَقَةَ، فَقَالَ رجلٌ ِمن الْقَوِم
حدثَنا ابن أَِبي الْحنيِن، . يهةً نزلَ ِبها هذَا؟أَال أُصدق امرأَةً، فَِق: فَقَالَ الشعِبي. ِإنما أَنِت امرأَةٌ

  .وال نفَقَةَ: حدثَنا مسعود الْجعِفي، عن مطَرٍف، ِبِمثِْلِه: حدثَنا أَبو غَسانَ، قَالَ : قَالَ 
حدثَنا أَبو عوانةَ، عن : وٍر، قَالَ حدثَنا معلَّى بن منص:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 3726

طَلَّقَِني زوِجي : سأَلْت فَاِطمةَ عِن الْمرأَِة يطَلِّقَها زوجها؟ فَقَالَت: مطَرٍف، عن عاِمٍر، قَالَ
 ِبيِد النهلَى عثَالثًا ع� ِبيالن تيى�، فَأَتكْنلْ ِلي سعجي فَقَةَ، فَلَمال نو ،.  

حدثَنا سهلُ بن حماٍد أَبو :  حدثَنا سلَيمانُ بن سيٍف أَبو داود الْحراِني، قَالَ 3727
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 بن حدثَنا قُرةُ: حدثَنا أَبو داود الطَّياِلِسي، قَاال: وحدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ )  ح(عتاٍب
دخلْنا علَى فَاِطمةَ ِبنِت قَيٍس : حدثَنا سيار أَبو الْحكَِم، عِن الشعِبي، قَالَ: خاِلٍد، قَالَ 

فَسأَلْناها عِن الْمطَلَّقَِة ثَالثًا أَين . فَأَتحفَتنا ِبرطٍَب يقَالُ لَه ابن طَاٍب، وسقَتنا سِويق سلٍْت
ت؟ فَقَالَتدتولُ اللَِّه : عسِلي�أَِذنَ ِلي رِفي أَه دتِلي أَنْ أَعطَلَّقَِني ِبع قَدو .  

حدثَنا يحيى بن يعلَى :  حدثَنا عِلي بن عثْمانَ النفَيِلي، وأَبو داود الْحراِني، قَاال3728
حدثَنا زكَِريا بن أَِبي : حدثَنا أَبو نعيٍم، قَاال: نا عمار بن رجاٍء، قَالَ وحدثَ)  ح(بِن عبيٍد

حدثَتِني فَاِطمةُ ِبنت قَيٍس، أَنَّ زوجها طَلَّقَها ثَالثًا، فَأَتت رسولَ اللَِّه : زاِئدةَ، عن عاِمٍر، قَالَ
�تا، فَاعهروٍم، فَأَمكْتم ِن أُما ابهمِن عاب دِعن تاِرثُ، قَالَ . دحثنا الْح : نب ِزيدا يثَندح

  .حدثَنا زكَِريا، ِبِمثِْلِه: هارونَ، قَالَ 
: ، قَالَ حدثَنا محمد بن سِعيِد بِن اَألصبهاِني:  حدثَنا أَحمد بن مالِعٍب، قَالَ 3729

حدثَنا ِإبراِهيم بن الزبِرقَاِن، عن أَِبي ِإسحاق الشيباِني، عِن الشعِبي، عن فَاِطمةَ ِبنِت قَيٍس، 
قَالَت :يب ِجي ِمنراخ لَ ِإلَيسِة، فَطَلَّقَِني ثَالثًا، فَأَرِغريِني الْمب ٍل ِمنجر تحت تِتي، كُن

، فَذَكَرت ذَِلك لَه، �لَيس لَِك نفَقَةٌ وال سكْنى، فَأَتيت النِبي : فَأَرسلْت أَطْلُب النفَقَةَ، فَقَالَ
ذًا اعتدي فَال ِإ: قَالَ. ، فَأُخِبر أَنه طَلَّقَِني ثَالثًا�فَأُرِسلَ ِإلَى النِبي . لَِك السكْنى والنفَقَةُ: قَالَ

ِإنَّ أُم شِريٍك مغِشيةُ الْبيِت، ولَِكِن اعتدي ِفي بيِت ابِن أُم مكْتوٍم، : قَالَ. ِفي بيِت أُم شِريٍك
  .فَِإنه رجلٌ ذَاِهب الْبصِر

ٍل، عن حصيٍن، عن عاِمٍر، حدثَنا محمد بن فُضي:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَالَ 3730
 ِبيِإلَىالن ذَِلك ِفعا فَرا طَلَّقَههجوٍس، أَنَّ زِت قَيةَ ِبنفَاِطم نال �عى، وكْنا سلْ لَهعجي فَلَم ،

 ال ندع ِكتاب اللَِّه عز :نفَقَةً، واعتدت ِفي بيِت ابِن أُم مكْتوٍم، فَرِفع ذَِلك ِإلَى عمر، فَقَالَ
تِسيا نلَّهأٍَة لَعرِل املَّ ِلقَوجو.  

: حدثَنا أَبو أَحمد الزبيِري، قَالَ :  حدثَنا أَحمد بن ِعصاٍم اَألصبهاِني، قَالَ 3731
كُنت مع اَألسوِد بِن يِزيد جاِلسا ِفي الْمسِجِد : حدثَنا عمار بن رزيٍق، عن أَِبي ِإسحاق، قَالَ

 لَم �اَألعظَِم ومعنا الشعِبي، فَحدثَ الشعِبي ِبحِديِث فَاِطمةَ ِبنِت قَيٍس، أَنَّ رسولَ اللَِّه 
 ا ِمنكَف دوذَ اَألسفَقَةً، فَأَخال نى وكْنا سلْ لَهعجيهبصى، فَحصقَالَ. ح ثُ : ثُمدحت لَكيو

ال نترك ِكتاب اللَِّه عز وجلَّ وسنةَ نِبيِه علَيِه السالم ِلقَوِل امرأٍَة ال : قَالَ عمر. ِبِمثِْل هذَا
ال تخِرجوهن ِمن {: ه عز وجلَّندِري حِفظَت أَم نِسيت، لَها السكْنى والنفَقَةُ، قَالَ اللَّ
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  ].سورة الطالق آية [}بيوِتِهن وال يخرجن ِإال أَنْ يأِْتني ِبفَاِحشٍة مبينٍة
 بن حدثَنا عمار: حدثَنا أَبو أَحمد الزبيِري، قَالَ :  حدثَنا بكَّار بن قُتيبةَ، قَالَ 3732

ٍس، قَالَتِت قَيةَ ِبنفَاِطم نع ،ِبيعِن الشع ،اقحأَِبي ِإس نٍق، عيزِجي ثَالثًا، : روطَلَّقَِني ز
 ِبيالن تيفَقَةَ، فَأَتالن تدوٍم: ، فَقَالَ�فَأَركْتم ِن أُمِرو بمِك عمِن عِت ابيِقِلي ِإلَى بتان.  

3733قَاال ح ،اِويهةَ الروو فَرأَبو ،اِنيغا الصثَناِب، قَالَ : دوو الْجا أَبثَندا : حثَندح
ٍس، قَالَتِت قَيةَ ِبنفَاِطم نع ،ِبيعِن الشع ،اقحأَِبي ِإس نٍق، عيزر نب ارمِجي، : عوطَلَّقَِني ز

انتِقِلي ِإلَى ابِن عمِك عمِرو بِن أُم مكْتوٍم : ، فَقَالَ�فَأَتيت رسولَ اللَِّه . ةَفَأَردت النقْلَ
هدي ِعندتفَقَالَ. فَاع ،دواَألس بصفَقَالَ: فَح ،رمع تأَت ذَا؟ قَدفِْتي هت ِلم لَكيِإنْ ِجئِْت : و

اِن أَندهشِن يياِهدوِل اللَِّه ِبشسر ا ِمنِمعا سمأٍَة، قَالَ �هرِل اماللَِّه ِبقَو ابِكت كرتن ِإال لَمو ،
حِديثُهما } ال تخِرجوهن ِمن بيوِتِهن وال يخرجن ِإال أَنْ يأِْتني ِبفَاِحشٍة مبينٍة{: اللَِّه عز وجلَّ

اِحدو.  
حدثَنا : حدثَنا قَِبيصةُ بن عقْبةَ، قَالَ : نا أَبو عبيدةَ بن أَِخي هناٍد، قَالَ  حدث3734َ

ٍس، قَالَتِت قَيةَ ِبنفَاِطم نع ،ِبيعِن الشع ،اقحأَِبي ِإس نٍق، عيزر نب ارمِجي : عوطَلَّقَِني ز
انتِقِلي ِإلَى ابِن عمِك عمِرو بِن أُم مكْتوٍم، : ، فَقَالَ�فَأَتيت النِبي . لَةَثَالثًا، فَأَردت النقْ

هدي ِعندتذَا فَقَالَ. فَاعثُ ِبهدحي وهو دواَء اَألسفَج : تأَت ذَا؟ قَدِبه اسفِْتي النت ِلم لَكيو
هنع اللَّه ِضير رمِبِمثِْلِهع ،ا فَذَكَرفَقَالَ لَه ، . نع ،داوأَِبي د نةَ، عدبع نب دمأَح اهور

  .سلَيمانَ بِن معاٍذ، عن أَِبي ِإسحاق نحو حِديِث أَِبي أَحمد ِبِقصِتِه ِفيِه
حدثَنا : يد بن أَِبي حِكيٍم، قَالَ حدثَنا يِز:  حدثَنا ِإسماِعيلُ بن ِعيسى، قَالَ 3735

)  ح(حدثَنا عبد الْمِلِك الذِّماِري: وأَخبرِني أَبو سلَمةَ الْفَِقيه الصنعاِني، قَالَ )  ح(سفْيانُ
حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ و)  ح(حدثَنا محمد بن كَِثٍري: وحدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 

حدثَنا سلَمةُ بن : حدثَنا سفْيانُ الثَّوِري، قَالَ : حدثَنا أَبو حذَيفَةَ، قَالُوا: الترِمِذي، قَالَ 
 �فَلَم يجعلْ لَها النِبي كُهيٍل، عِن الشعِبي، عن فَاِطمةَ ِبنِت قَيٍس، أَنَّ زوجها طَلَّقَها ثَالثًا، 

حدثَنا عبد الرزاِق، عِن الثَّوِري، عن : حثنا السلَِمي، والدبِري، قَالَ السلَِمي. نفَقَةً وال سكْنى
 ِبيالن ٍل، ِبِمثِْلِه فَِجئْتيِن كُهةَ بلَمفَقَالَ�س ،هأَلْتفَ: ، فَسىال نكْنال سوحثنا . قَةَ لَِك و

. فَذَكَرت ذَِلك ِإلبراِهيم: حدثَنا محمد بن كَِثٍري، عن سفْيانَ ِبِمثِْلِه، وزاد قَالَ: يوسف، قَالَ 
رمى : قَالَ عكْنا السأٍَة، لَهرِل اما ِلقَونِبيةَ ننسا ونبر ابِكت عدفَقَةُال نالنو.  
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حدثَنا أَبو جعفٍَر :  حدثَنا عِلي بن عثْمانَ النفَيِلي، وأَبو داود الْحراِني، قَاال3736
ِبي حدثَنا سيار، وحصين، ومِغريةُ، وِإسماِعيلُ بن أَ: حدثَنا هشيم، قَالَ : النفَيِلي، قَالَ 

دخلْت علَى فَاِطمةَ ِبنِت قَيٍس، فَسأَلْتها : خالد، وداود بن أيب هند، كلهم عِن الشعِبي، قَالَ
 ِفي �طَلَّقَها زوجها الْبتةَ، فَخاصمته ِإلَى النِبي : قَالَت: قَالَ.  علَيها�عن قَضاِء رسوِل اللَِّه 

فَلَم يجعلْ ِلي سكْنى وال نفَقَةً، وأَمرِني أَنْ أَعتد ِفي بيِت ابِن أُم : نفَقَِة، قَالَتالسكْنى وال
حدثَنا هشيم، عن حصيٍن، : حدثَنا سريج بن النعماِن، قَالَ : حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ . مكْتوٍم

و ،اريسقَالَو ،ِبيعِن الشثُ، كلهم ععاَألشو ،اِلدجمو ،داودةُ، وِغريةَ : الْملَى فَاِطمع لْتخد
حدثَنا أَبو الْحسِن أَحمد بن .  ِمثْلَه�ِبنِت قَيٍس ِبالْمِدينِة فَسأَلْتها عن قَضاِء رسوِل اللَِّه 

قِْدِسيوٍد الْمعساِع، قَالَ : ، قَالَ مِن الطَّبى بِعيس نب دمحا مثَندح : ،اريأنبا س ،ميشا هثَندح
ةَ، قَالَتفَاِطم نع ،ِبيعِن الشع مكُلُّه ،داوداِعيلُ، ومِإسو ،نيصحةُ، وِغريمِجي : ووطَلَّقَِني ز

ِمثْلَه ٍد، قَالَ حثنا . فَذَكَرمحو مأَب قِْرئٍد الْممحم ناللَِّه ب دبٍرو، قَالَ : عمع نب داوا دثَندح :
  .حدثَنا منصور بن أَِبي اَألسوِد، عن مِغريةَ، عِن الشعِبي، عن فَاِطمةَ، ِبِمثِْلِه

3737ب دمحكٍْر مو بثَِني أَبدقَاال ح ،اِنيغالصانَ، واسرو خكَِن أَبِن السب دمأَح ن :
حدثَنا ورقَاُء، عن عمِرو بِن ِديناٍر، عن عطَاِء بِن أَِبي رباٍح، : حدثَنا محمد بن ساِبٍق، قَالَ 
ٍس، قَالَتِت قَيةَ ِبنفَاِطم نِجي ثَال: عوطَلَّقَِني ز ِبيالن تيفَقَالَ�ثًا، فَأَت ،لَه ذَِلك تفَذَكَر ، :

حدثَنا أَبو الرِبيِع الْحسين بن . ال سكْنى لَِك وال نفَقَةَ اذْهِبي، فَاعتدي ِفي بيِت ابن أُم مكْتوٍم
حدثَنا أَِبي، :  بن محمِد بِن الْحسِن اَألسِدي، قَالَ حدثَنا عمر: الْهيثَِم الراِزي ِبهمدانَ، قَالَ 

ٍس، قَالَتِت قَيةَ ِبنفَاِطم نع ،ِبيعِن الشٍر، عيمِن عِلِك بِد الْمبع نانَ، عِن أَبِد بمحم نع :
  .طَلَّقَِني زوِجي ثَالثًا، فَذَكَر السكْنى والنفَقَةَ

حدثَنا يحيى : حدثَنا حسين بن اَألسوِد، قَالَ :  حدثَنا أَبو حاِتٍم الراِزي، قَالَ 3738
حدثَنا أَبو بكِْر بن عياٍش، عن أَِبي حصيٍن، عِن الشعِبي، عن فَاِطمةَ ِبنِت : بن آدم، قَالَ 
ٍس، أَنّ النقَي ا�ِبيهجوا زطَلَّقَه فَقَةً ِحنيا نلْ لَهعجي لَم .  
حدثَنا ِعصام بن يوسف، :  حدثَنا حمدانُ بن موسى أَبو سِعيٍد الِْمسِكي، قَالَ 3739

، عن فَاِطمةَ ِبنِت قَيٍس، أَنّ حدثَنا أَبو بكِْر بن عياٍش، عن أَِبي حصيٍن، عِن الشعِبي: قَالَ 
 ِبيِت النا ثَالثًا، فَأَتا طَلَّقَههجوفَقَةً�زال نى وكْنا سلْ لَهعجي فَلَم ،.  

حدثَنا ابن أَِبي : حدثَنا اُألويِسي، قَالَ :  حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ الترِمِذي، قَالَ 3740
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ا الزهرا، فَأَما طَلَّقَههجوأَنَّ ز ،هتربٍس أَخقَي تةَ ِبنأَنَّ فَاِطم ،ِبيعاِمٍر الشع نأَِبيِه، ع ناِد، عن
: الَ ، فَانتقَلَت ِإلَى ابِن أُم مكْتوٍم فَاعتدت ِفي بيِتِه حتى حلَّت حدثَنا يوسف، قَ�نِبي اللَِّه 

ذَاكَرت سِعيد بن : حدثَِني ميمونُ بن ِمهرانَ، قَالَ: حدثَنا حجاج، عِن ابِن جريٍج، قَالَ
الْمسيِب حِديثَ فَاِطمةَ ِبنِت قَيٍس، فَقَالَ فَتنت فَاِطمةُ الناس، حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 

 :دٍد، قَالَ حيز نونُ بارا هِن : ثَنانَ بملَيس نِعيٍد، عِن سى بيحي نانَ، عفْيس نا أَِبي، عثَندح
  .ِإنما كَانَ ذَِلك ِمن سوِء الْخلُِق: يساٍر، ِفي خروِج فَاِطمةَ، قَالَ

أَخبرِني ابن ِشهاٍب، : ، عِن ابِن جريٍج، قَالَحدثَنا حجاج:  حدثَنا يوسف، قَالَ 3743
عن عروةَ، عن عاِئشةَ، أَنها كَانت تنهى الْمطَلَّقَةَ أَنْ تخرج ِمن بيِتها، حتى تنقَِضي ِعدتها، 

  .وزعم عروةُ أَنَّ عاِئشةَ أَنكَرت ذَِلك علَى فَاِطمةَ 
)  ح(حدثَنا ِهشام بن بهرام:  حدثَنا محمد بن عِلي ابِن أُخِت غَزاٍل، قَالَ 3744

حدثَنا أَبو ِشهاٍب، عِن : حدثَنا خلَف بن ِهشاٍم، قَالَ : وحدثَنا عثْمانُ بن خرزاذَ، قَالَ 
لَم يجعلْ ِلي رسولُ اللَِّه : عِن ابِن عباٍس أَنَّ فَاِطمةَ ِبنت قَيٍس، قَالَتالْحجاِج، عن عطَاٍء، 

  .وكَانت قَد طُلِّقَت ثَالثًا.  سكْنى وال نفَقَةً، واعتدت ِعند ابِن أُم مكْتوٍم�
حدثَنا : بيد بن يحيى أَبو سلَيٍم، قَالَ حدثَنا ع:  حدثَِني ِهاللُ بن الْعالِء، قَالَ 3745

 ٍس، قَالَتقَي تةَ ِبنةَ، أَنَّ فَاِطماِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورِن عاِم بِهش ناٍث، عِغي نب فْصح
 ِبيِللن� : افي أَخِإنفٍْص طَلَّقَِني ثَالثًا، وح نكِْر با بِإنَّ أَب ِبيا النهرفَأَم ،لَيع مقَحتأَنْ ي� 

  .أَنْ تعتد ِفي بيِت ابِن أُم مكْتوٍم
حدثَنا الْحسن بن : حدثَنا عبيد اللَِّه بن موسى، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 3746

حدثَتنا فَاِطمةُ ِبنت قَيٍس، أَنَّ زوجها طَلَّقَها :  الشعِبي، يقُولُسِمعت: صاِلٍح، عن مِغريةَ، قَالَ
  . سكْنى، وال نفَقَةً�ثَالثًا، فَلَم يجعلْ لَها رسولُ اللَِّه 

حدثَنا عِلي بن أنبا النضر بن شميٍل، و:  حدثَنا ِعيسى بن أَحمد الْعسقَالِني، قَال3747َ
حدثَنا محمد بن عمٍرو، عن أَِبي سلَمةَ، عن : حدثَنا يعلَى بن عبيٍد، قَاال: حرٍب، قَالَ 

ٍس، قَالَتِت قَيةَ ِبنِإ: فَاِطم لْتسةَ، فَأَرتوٍم، فَطَلَّقَِني الْبزخِني مب ٍل ِمنجر نع تِلِه كُنلَى أَه
لَيس لَِك علَيِهم : �، فَقَالَ النِبي �فَذَكَرت ذَِلك ِللنِبي . لَيست لَِك نفَقَةٌ: أَسأَلُهم، فَقَالُوا

ا ِإخوانها، ِإنَّ أُم شِريٍك يدخلُ علَيه: انتِقِلي ِإلَى أُم شِريٍك، ثُم قَالَ. نفَقَةٌ، وعلَيِك الِْعدةُ
انتِقِلي ِإلَى ابِن أُم مكْتوٍم، فَِإنه قَد ذَهب بصره، . ِإخوتها ِمن الْمهاِجِريِن اَألوِلني: وقَالَ يعلَى
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ت خطَبِني معاِويةُ بن فَِإنْ وضعِت شيئًا ِمن ِثياِبِك لَم ير شيئًا، وال تفَوِتينا ِبنفِْسِك، فَلَما حلَلْ
أَما معاِويةُ بن أَِبي سفْيانَ فَعاِئلٌ ال شيَء لَه، وأَما أَبو : �فَقَالَ النِبي . أَِبي سفْيانَ وأَبو جهٍم

هتكَحةَ؟ فَنامأُس ِمن متأَن ناِتِقِه أَيع نع اهصع عضٍم، فَال يها. جزرضالن ا : دلَهفَكَأَنَّ أَه
وا ذَِلككَِره .ولُ اللَِّه : فَقَالَتسِه را ِإلَيعِإال الَِّذي د كَحال أَن�هتكَحفَن ، . نب ارما عثَندح
ن فَاِطمةَ ِبنِت قَيٍس أنبا محمد بن عمٍرو، عن أَِبي سلَمةَ، ع: حدثَنا يِزيد، قَالَ: رجاٍء، قَالَ 

 ةَ فَذَكَرتا الْبوٍم، فَطَلَّقَهزخِني مب ٍل ِمنجر تحت تا كَانها، أَنابا ِكتِفيه بكَتو ،هثَتدا حهأَن
اهنعِبِمثِْل م.  

ةَ، حورِن عاِم بِهش نةَ، عامأَِبي أُس نٍب، عيو كُرى أَبوثَِني أَِبي، قَالَ رى : ديحي جوزت
فَعاب ذَِلك . بن سِعيِد بِن الْعاِص ِبنت عبِد الرحمِن بِن الْحكَِم، فَطَلَّقَها فَأَخرجها ِمن ِعنِدِه

ت عاِئشةَ فَأَخبرتها ِبذَِلك، فَأَتي: قَالَ عروةُ. فَِإنَّ فَاِطمةَ قَد خرجت: عروةُ علَيِهم، فَقَالُوا
ِديثَ: فَقَالَتذَا الْحه ذْكُرِفي أَنْ ت ريٍس خِت قَيةَ ِبنا ِلفَاِطمم  

حدثَنا : حدثَنا ِبشر بن عمر، قَالَ :  حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، وأَبو ِقالبةَ، قَاال3749
نةُ، عبعأَِبيِه، قَالَش نِن الْقَاِسِم، عِن بمحِد الربٍس:  عِت قَيةَ ِبنةُ ِلفَاِطماِئشع قَالَت : ريال خ

  .لَِك ِفي أَنْ تذْكُِري هذَا الْحِديثَ ال سكْنى وال نفَقَةَ
وحدثَنا أَبو )  ح(ِبي حِكيٍمحدثَنا يِزيد بن أَ:  حدثَنا ِإسماِعيلُ بن ِعيسى، قَالَ 3750

حدثَنا سفْيانُ، عن عبِد الرحمِن بِن : حدثَنا محمد بن كَِثٍري، قَالَ : داود السجِزي، قَالَ 
أَما ِإنه ال خير لَِك ِفي : أَلَم ترى ِإلَى فَاِطمةَ؟ قَالَت: الْقَاِسِم، عن أَِبيِه، أَنَّ عروةَ، قَالَ ِلعاِئشةَ

كَِثٍري. ذَِلك ناب ادا: زلَهِني قَوعفَقَةَ: تال نى لَِك وكْنال س.  
   

باب اِإلباحِة ِللْمطَلَّقَِة أَنْ تستِشري ِفي حاجِتها، واخلروج من بيتها يف عدا إىل ضيعتها 
خلروج إىل غري ذلك من األعمال إذا كان ذلك على يف جداد خنلها، والدليل على أن هلا ا

  .وجه املعروف، والتحول من مرتهلا يف عدا إذا خافت
)  ح(حدثَنا حجاج غَير مرٍة، عِن ابِن جريٍج:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 3751

أَخبرِني أَبو الزبيِر، عن جاِبٍر، : قَالَ ابن جريٍج: ج، قَالَحدثَنا حجا: وحدثَنا أَبو حميٍد، قَالَ 
، �فَأَتِت النِبي . فَزجرها رجلٌ أَنْ تخرج. طُلِّقَت خالَِتي، فَأَرادت أَنْ تِجد نخلَها: قَالَ
: وحدثَنا الدبِري، قَالَ. دِقي أَو تفْعِلي معروفًابلَى فَجدي نخلَِك، فَِإنه عسى أَنْ تص: فَقَالَ
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: أَخبرِني أَبو الزبيِر، أَنه سِمع جاِبرا، يقُولُ: أنبا ابن جريٍج، قَالَ: أنبا عبد الرزاِق، قَالَ
 ِمثْلَه فَذَكَر طُلِّقَت.  

: حدثَنا أَحمد بن عمر، قَالَ : يِث الْغزالُ الْمروِزي، قَالَ  حدثَنا محمد بن الل3752َّ
حدثَنا ِهشام بن عروةَ، عن أَِبيِه، عن فَاِطمةَ ِبنِت قَيٍس، : حدثَنا حفْص بن ِغياٍث، قَالَ 

قَالَت :ِجي طَلَّقَِن: قُلْتوولَ اللَِّه، زسا رقَالَي ،ِليع ِحمقْتأَنْ ي افأَخا : ي ثَالثًا، وهرفَأَم
  . ِباالنِتقَاِل�رسولُ اللَِّه 

بيانُ اِإلباحِة ِللْحاِمِل الْمتوفَّى عنها زوجها أَنْ تتزوج ِحني تضع حملَها قبل انقضاء أربعة 
  أشهر وعشراً 
3753سونا يثَندلَى، قَالَ حِد اَألعبع نِن :  بع ،ِزيدي نب سونثَِني يدٍب، حهو نأنبا اب

ابِن ِشهاٍب، عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه حدثَه، أَنَّ أَباه كَتب ِإلَى عمر بِن عبِد اللَِّه بِن اَألرقَِم 
يدخلَ علَى سبيعةَ ِبنِت الْحاِرِث اَألسلَِميِة فَيسأَلَها عن حِديِثها، وعن ما الزهِري يأْمره أَنْ 
فَكَتب عمر بن عبِد اللَِّه ِإلَى عبِد اللَِّه بِن عتبةَ يخِبره أَنَّ .  ِحني استفْتته�قَالَ لَها رسولُ اللَِّه 

بةَ أَخعيبس نكَانَ ِممو ،يِن لُؤاِمِر بِني عِفي ب وهلَةَ، ووِن خِد بعس تحت تا كَانهأَن ،هتر
 دعا بلَهمح تعضأَنْ و بشنت اِملٌ، فَلَمح ِهياِع، ودِة الْوجا ِفي حهنع فِّيوا، فَتردب ِهدش

لَّت ِمن ِنفَاِسها تجملَت ِللْخطَّاِب، فَدخلَ علَيها أَبو السناِبِل بن بعكٍَك رجلٌ فَلَما تع. وفَاِتِه
ِإنِك واللَِّه ما أَنِت . ما ِلي أَراِك متجملَةً؟ لَعلَِّك ترِجني النكَاح: ِمن بِني عبِد الداِر، فَقَالَ لَها

تاِكٍح، حِبنرشعٍر وهةُ أَشعبِك أَرلَيع رمةُ. ى تعيبس قَالَت : ِليع تعمج ا قَالَ ِلي ذَِلكفَلَم
فَأَفْتاِني ِبأَني قَد حلَلْت ِحني . ، فَسأَلْته عن ذَِلك�ِثياِبي ِحني أَمسيت، وأَتيت رسولَ اللَِّه 

فَال أَرى بأْسا أَنْ تتزوج ِحني : قَالَ ابن ِشهاٍب.  وأَمرِني ِبالتزِويِج ِإنْ بدا ِلي.وضعت حمِلي
 رطْهى تتا حهجوا زهبقْرال ي هأَن را غَيِمهِفي د تِإنْ كَانو ،تعضو.  

 حدثَنا ابن وهٍب، أَنَّ مالكا أخربه، عن : حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ 3754
يحيى بِن سِعيٍد، عن سلَيمانَ بِن يساٍر، أَنَّ عبد اللَِّه بن عباٍس، وأَبو سلَمةَ بن عبِد الرحمِن 

. آِخر اَألجلَيِن: الَ عبد اللَِّه بن عباساختلَفَا ِفي الْمرأَِة تنفُس بعد وفَاِة زوِجها ِبلَياٍلي، فَقَ
فَجاَء أَبو هريرةَ، فَقَالَ أَنا مع ابِن أَِخي يعِني أَبا . ِإذَا نِفست فَقَد حلَّت: وقَالَ أَبو سلَمةَ

سةَ يلَمس اٍس ِإلَىأُمبِن علَى ابوبا ميثُوا كُرعةَ فَبلَما سهأَن مهربفَأَخ ،ماَءهفَج ،ذَِلك نا عأَلُه
قَد : ، فَقَالَ�قَد ولَدت سبيعةُ اَألسلَِميةُ بعد وفَاِة زوِجها ِبلَيايل، فَذُِكر ذَِلك ِلرسوِل اللَِّه 
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لَّتح.  
سِمعت : د الْوهاِب بن عبِد الْمِجيِد، قَالَحدثَنا عب:  حدثَنا عمر بن شبةَ، قَالَ 3755

أَخبرِني سلَيمانُ بن يساٍر، أَنَّ ابن عباٍس، وأَبا سلَمةَ بن عبِد الرحمِن : يحيى بن سِعيٍد، يقُولُ
حدثَنا أَنس بن ِعياٍض، : ِد اَألعلَى، قَالَ وحدثَنا يونس بن عب)  ح(اجتمعا ِعند أَِبي هريرةَ

عن يحيى بِن سِعيٍد، عن سلَيمانَ بِن يساٍر، أَنَّ عبد اللَِّه بن عباٍس، وأَبا سلَمةَ بن عبِد 
 تنفُس بعد وفَاِة زوِجها ِبلَيايل، فَقَالَ الرحمِن اجتمعا ِعند أَِبي هريرةَ، وهما يذْكُراِن الْمرأَةَ

فَجعال يتنازعاِن ذَِلك، فَقَالَ أَبو . قَد حلَّت: وقَالَ أَبو سلَمةَ. ِعدتها آِخر اَألجلَيِن: ابن عباٍس
رحمِن، فَبعثُوا كُريبا مولَى ابِن عباٍس ِإلَى أُم هريرةَ أَنا مع ابِن أَِخي يعِني أَبا سلَمةَ بن عبِد ال

ةَ، قَالَتلَمس أَنَّ أُم مهِبرفَأَخ ،ماَءهفَج ،ذَِلك نا عأَلَهةَ، فَسلَمس : تِفسةَ نلَِميةَ اَألسعيبِإنَّ س
ا ذَكَرهِإناٍلي، وا ِبلَيِجهوفَاِة زو دعوِل اللَِّه بسِلر ذَِلك ولُ اللَِّه �تسا رهرأَنْ �، فَأَم 

جوزتت.  
أنبا يحيى بن سِعيٍد، أَنَّ : أنبا يِزيد بن هارونَ، قَالَ:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَال3756َ

عبِد الرحمِن، وابِن عباٍس اجتمعا عند أيب هريرة، سلَيمانَ بن يساٍر أَخبره، عن أَِبي سلَمةَ بِن 
 نايل، فَقَالَ ابِبلَي هدعب ِلدا، فَتهجوا زهنفَّى عوتأَةُ يرأَِة، أَِو الْمرِن الْمفتذاكروا الرجل يتوىف ع

فَأَرسلُوا كُريبا ِإلَى أُم . وضعت فَقَد أَحلَّتِإذَا : قَالَ أَبو سلَمةَ. أَجلُها آِخر اَألجلَيِن: عباٍس
ذَِلك نا عأَلُهسةَ يلَمس .فَقَالَت : دعب تعضا، فَوهجوا زهنع فِّيواِرِث تالْح تةَ ِبنعيبِإنَّ س

عداِر يِد الدبِني عب ال ِمنجِإنَّ رايل، وفَاِتِه ِبلَيا وها أَنهربأَخا، وهطَبخ كَكعب ناِبِل بنا السى أَب
هرغَي جوزأَنْ ت تادفَأَر ،لَّتح اِبِل. قَدنو السا أَبِحلِّي: فَقَالَ لَهت ِك لَمفَِإن . ذَِلك تفَذَكَر

   .، فَأَمرها أَنْ تزوج�سبيعةُ ِلرسوِل اللَِّه 
حدثَنا زيد بن أَِبي الزرقَاِء، عن سفْيانَ، عن يحيى :  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَالَ 3757

أَتيت أُم سلَمةَ، فَسأَلْتها عن آِخِر : بِن سِعيٍد، عن سلَيمانَ بِن يساٍر، عن كُريٍب، قَالَ
: �قَالَ النِبي . ِإنَّ زوج سبيعةَ توفِّي وِهي حبلَى، فَلَم تلْبثْ أَنْ ولَدت: تقَالَ. اَألجلَيِن
  .انِكِحي
   

باب اِإلباحِة ِللْمرأَِة أَنْ تِحد علَى زوِجها أَربعةَ أَشهٍر وعشرا، وحظر االكتحال ومس 
اا، والرخصة هلا عند طهرها من حيضها يف التبخر الطيب يف عدا وإن رمدت واختض
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بالقُسط، وحظْر ذلك على غري زوجها فوق ثالث لياٍل، والدليل على االباحة هلا ذلك ثالث 
  .لياٍل على ميتها
)  ح(أنبا ابن وهٍب، أن مالكا أخربه:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَاال3758

أنبا مطَرف، والْقَعنِبي، عن ماِلِك بِن أَنٍس، عن عبِد اللَِّه بِن :  محمد بن حيويِه، قَالَوحدثَنا
أَِبي بكِْر بِن محمِد بِن عمِرو بِن حزٍم، عن حميِد بِن ناِفٍع، عن زينب ِبنِت أَِبي سلَمةَ، أَنها 

رباِديِث الثَّالثَِةأَخِذِه اَألحِبه هت .بنيز قَالَت : ِبيِج النوةَ زِبيبح لَى أُمع لْتخد� فِّيوت ِحني 
 هِمن تنهِرِه، فَدغَي لُوٍق، أَوةُ خفْرةَ ِبِطيٍب ِفيِه صِبيبح أُم تعٍب، فَدرح نانَ بفْيو سا أَبوهأَب

اجهياِرضِبع تسم ةً، ثُماِري .قَالَت ثُم : تِمعي سأَن رٍة غَياجح ا ِلي ِبالطِّيِب ِمناللَِّه مو
ال يِحلُّ المرأٍَة تؤِمن ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر أَنْ تِحد علَى ميٍت فَوق : ، يقُولُ�رسولَ اللَِّه 
  .، ِإال علَى زوٍج أَربعةَ أَشهٍر وعشراثَالِث لَياٍل
3759بنيز قَالَت  : تعا، فَدوهأَخ فِّيوت ٍش ِحنيحِت جِبن بنيلَى زع لْتخدو

هِمن تسِبِطيٍب، فَم .قَالَت ثُم :ر تِمعي سأَن رٍة غَياجح ا ِلي ِبالطِّيِب ِمناللَِّه مولَ اللَِّه وس
ِإال . ال يِحلُّ المرأٍَة تؤِمن ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر أَنْ تِحد علَى ميٍت فَوق ثَالِث لَياٍل: ، يقُولُ�

  .علَى زوٍج أَربعةَ أَشهٍر وعشرا
3760بنيز قُولُ:  قَالَتةَ، تلَمس ي أُمأُم تِمعسا: وج ِبيأَةٌ ِإلَى النرَءِت ام� ،

ا؟ فَقَالَ : فَقَالَتلُهكْحا، أَفَنهنيع كَتتقَِد اشا، وهجوا زهنع فِّيوِتي تنولَ اللَِّه، ِإنَّ ابسا ري
ِإنما ِهي : �لُ اللَِّه ثُم قَالَ رسو. ال: كُلُّ ذَِلك يقُولُ. مرتيِن أَو ثَالثًا. ال: �رسولُ اللَِّه 

  أَربعةُ أَشهٍر وعشراً، وقَد كَانت ِإحداكُن ِفي الْجاِهِليِة ترِمي ِبالْبعرِة ِعند رأِْس الْحوِل 
ديمقَالَ ح :بنيِلز فَقُلْت :يز ِل؟ قَالَتوأِْس الْحر دِة ِعنرعِمي ِبالْبرا تموبِت : نكَان

الْمرأَةُ ِإذَا توفِّي عنها زوجها دخلَت حفْشها، ولَِبست شر ِثياِبها، ولَم تمس ِطيبا، وال شيئًا 
ما تفْتض ِبِه ِإال حتى تمر لَها سنةٌ، ثُم تؤتى ِبدابٍة ِحماٍر، أَو شاٍة، أَو طَيٍر فَتفْتض ِبِه، فَقَلَّ

اتا. مِمي ِبهرةً، فَترعطَى بعفَت جرخت ِرِه. ثُمغَي ِطيٍب أَو ِمن اَءتا شم دعب اِجعرت ثُم.  
. حِوِهحدثَنا ماِلك، ِبن: حدثَنا أَبو سلَمةَ الْخزاِعي، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 3762

حدثَنا يحيى بن أَِبي بكَيٍر، عن شعبةَ، عن حميِد : حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ الصاِئغُ، قَالَ 
أَخاها  أَنَّ �سِمعت زينب ِبنت أُم سلَمةَ تحدثُ، عن أُم حِبيبةَ زوِج النِبي : بِن ناِفٍع، قَالَ

  .مات، فَعمدت ِإلَى صفْرٍة، فَجعلَت تمسح ِبِه يدها
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حدثَنا : حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، وعمار بن رجاٍء، قَاال3763
نب ِبنت أُم سلَمةَ تحدثُ، عن أُم حِبيبةَ ِبنِت سِمعت زي: شعبةُ، حدثَِني حميد بن ناِفٍع، قَالَ

سِمعت : وتقُولُ. أَِبي سفْيانَ، أَنَّ حِميما لَها توفِّي، فَدعت صفْرةً، فَجعلَت تمسح ِبها
وِم اآلِخِر أَنْ تِحد علَى ميٍت فَوق ال يِحلُّ المرأٍَة تؤِمن ِباللَِّه والْي: ، يقُولُ�رسولَ اللَِّه 

  .ثَالٍث، ِإال علَى زوٍج أَربعةَ أَشهٍر وعشرا
حدثَنا شعبةُ، : حدثَنا وهب بن جِريٍر، قَالَ :  حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، قَالَ 3764

ِإنما أَصنع هذَا َألنَّ : وقَالَت. فَأَخذَت صفْرةً فَلَطَّخت ِبِه يديها. عن حميِد بِن ناِفٍع، ِبِمثِْلِه
  .فَوق ثَالثَِة أَياٍم ِإال علَى زوٍج فَِإنها تِحد أَربعةَ أَشهٍر وعشرا:  قَالَ ِبِمثِْلِه�رسولَ اللَِّه 
أنبا شعبةُ ِبِمثِْلِه، حدثَنا يونس بن : أنبا أَبو النضِر، قَالَ: لَ حدثَنا الصغاِني، قَا3765
: حدثَِني حميد بن ناِفٍع، قَالَ: حدثَنا شعبةُ، قَالَ: حدثَنا أَبو داود، قَالَ : حِبيٍب، قَالَ 

هأُم نةَ، علَمس أُم تِبن بنيز تِمعِئلَ سا، فَساهنيع كَتتا، فَاشهجوا زهنع فِّيوأَةً ترا، أَنَّ ام
 ِبيِحلُ؟ قَالَ�النكْتا :  أَتِتهيالِس بأَح ا، أَوِجهوِت زيكُثُ ِفي بمت اكُندِإح تال، كَان

تجرخ ٍة، ثُمرعِبب تمر كَلْب رال، فَِإذَا موح.  
وحدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، )  ح(حدثَنا حجاج:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 3766

حدثَنا شعبةُ، عن حميٍد، عن زينب ِبنِت أُم سلَمةَ، عن : حدثَنا وهب بن جِريٍر، قَاال: قَالَ 
، فَاشتكَت عينها، فَخِشي علَيها، � امرأَةً توفِّي عنها زوجها علَى عهِد النِبي أُمها، أَنَّ

 ِبيالن أَلْتِحلُ؟ فَقَالَ: �فَسكْتأَت : رمى يتال، حوا حِتهيب ركُثُ ِفي شمت اكُندِإح تكَان قَد
  .فَه ِببعرٍة، ثُم تخرج، ال، حتى تمِضي أَربعةَ أَشهٍر وعشراكَلْب، فَترِمي خلْ
: حدثَنا يحيى بن أَِبي بكَيٍر، قَالَ :  حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ الصاِئغُ، قَالَ 3767

سِمعت زينب ِبنت أُم سلَمةَ تحدثُ، عن : ي، قَالَحميد بن ناِفٍع أَخبرِن: حدثَنا شعبةُ، قَالَ
فَِإذَا كَانَ الْحولُ رمت ِببعرٍة، ثُم : أُمها، أَنَّ امرأَةً توفِّي عنها زوجها فَذَكَر نحوه، غَيرأَنه قَالَ

تجرا. خرشعٍر وهةَ أَشعبأَفَال أَر.  
حدثَنا : حدثَنا شبابةُ بن سواٍر، قَالَ :  حدثَنا عباس بن محمٍد أَبو الْفَضِل، قَالَ 3768

 ِبيأٍَة من أزواج النراما، وهأُم نةَ، علَمس ِت أُمِبن بنيز ناِفٍع، عِن نِد بيمح نةُ، عبعش� ،
وِل اللَِّه أَنَّ امسِد رهلَى عا عهجوز فِّيوأَةً تر� أَلْتا، فَسهلَيع ِشيا، فَخهينيع كَتتفَاش ،
 ِبيِحلُ؟ فَقَالَ: �النكْتأَت : كَلْب رال، فَِإذَا موا حالِسهكُثُ ِفي أَحمت اكُندِإح تكَان قَد
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ٍة، ثُمرعِبب تمراًرشعٍر وهةُ أَشعبأَر ِضيى متال ح ،تجرةُ.  خبعقَالَ ش : نى بيحكَانَ ي
  .سِعيٍد حدثَِني ِبهذَا الْحِديِث عن حميِد بِن ناِفٍع، فَلَِقيت حميدا فَحدثَِني ِبِه

3769ارمعو ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَنداٍء، قَاال حجر نونَ، قَالَ:  باره نب ِزيدا يثَندح :
حدثَنا يحيى بن سِعيٍد، أَنَّ حميد بن ناِفٍع أَخبره، أَنه سِمع زينب ِبنت أَِبي سلَمةَ، أَنها 

، � تذْكُراِن، أَنَّ امرأَةً أَتت رسولَ اللَِّه �لنِبي سِمعت أُمها أُم سلَمةَ، وأُم حِبيبةَ زوجِتِي ا
ارمقَالَ عو ،فِّيوا تهجوأَنَّ ز تا، : فَذَكَرهنيع كَتتا اشهأَنا، وهجوا زهنع فِّيوا تةً لَهنِإنَّ اب
قَد كَانت ِإحداكُن ترِمي : ، قَالَ لَها� رسولَ اللَِّه أَنَّ: وِهي تِريد أَنْ تكِْحلَها، فَذَكَر ِفيِه

رشعٍر وهةُ أَشعبأَر ا ِهيمِإنِل، ووأِْس الْحر دِة ِعنرعِبالْب .ديما : قَالَ حهتما رم بنيأَلِْت زفَس
ِة؟ فَقَالَترعأَةُ ِفي الْ: ِبالْبرِت الْماكَانهجوا زهنع اتِة ِإذَا ماِهِليا، . جٍت لَهيب رِإلَى ش تدمع

ِمن : وقَالَ عمار. حتى ِإذَا مرت سنةٌ خرجت وِرمت ِببعرٍة ِمن وراِئها. فَجلَست ِفيِه سنةً
حدثَنا يحيى بن : حدثَنا أَبو بدٍر، قَالَ : عباٍد، قَاالحدثَنا الصغاِني، وحمدونُ بن . خلِْفها

 أُمةَ، ولَمس أُم نةَ، علَمِت أَِبي سِبن بنيز ناِر، عصلَى اَألنواِفٍع مِن نِد بيمح نِعيٍد، عس
قُر أَةً ِمنرأَنَّ ام ،اهثَتدا حمهةَ أَنِبيبوِل اللَِّه حسِإلَى ر اَءتٍش جي�ِمثْلَه فَذَكَر .  

: حدثَنا محمد بن حرٍب، وحدثَنا الصغاِني، قَالَ :  حدثَنا ابن أَِبي حمزةَ، قَالَ 3770
وب بِن موسى، عن حميِد بِن حدثَنا لَيثُ بن سعٍد، عن أَي: حدثَنا معلَّى بن منصوٍر، قَاال

ا قَالَتهةَ، أَنلَمِت أَِبي سِبن بنيز ناِفٍع، عا : ناَءهانَ، ِإذْ جفْيِت أَِبي سةَ ِبنِبيبح أُم دا ِعنا أَننيب
 فَمسحت ِبِه عاِرضيها أَو ِذراعيها، فَأَعطَتها،. أَعِطيِني ِطيبا: فَقَالَت البنِتها. نعي أَِبي سفْيانَ

قَالَت ولَ اللَِّه : ثُمسر تِمعي سال أَنِن الطِّيِب لَوةً عِنيلَغ تي كُناللَِّه ِإنلَى �وقُولُ عي ،
 ثَالٍث، ِإال علَى زوِجها أَربعةَ أَشهٍر ال يِحلُّ المرأٍَة تؤِمن ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر تِحد فَوق: الِْمنبِر

  .وعشرا 
أنبا سفْيانُ بن عيينةَ، عن أَيوب بِن موسى، :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال3771َ

ةَ، قَالَتلَمِت أَِبي سِبن بنيز ناِفٍع، عِن نِد بيمح نا: علَم أُم تعانَ دفْيأَِبي س يعاَء نج 
قَالَت ا، ثُمهياِرضعا وهياعِبِذر تحسٍة، فَمفْرةَ ِبصِبيبح : تِمعي سال أَنةٌ لَوِنيذَا لَغه ني عِإن

 ِإال علَى زوٍج، فَِإنها تِحد علَيِه ال يِحلُّ المرأٍَة تِحد فَوق ثَالثَِة أَياٍم: ، يقُولُ�رسولَ اللَِّه 
حدثَنا سفْيانُ، قَالَ : حدثَنا الْحميِدي، قَالَ : حدثَنا ابن أَِبي مسرةَ، قَالَ . أَربعةَ أَشهٍر وعشرا

فَِإنَّ ماِلكًا يقُولُ ِفيِه : ِقيلَ ِلسفْيانَ: ِديقَالَ الْحمي. حدثَنا أَيوب بن موسى، وذَكَر الْحِديثَ: 
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قَالَ : عن حميِد بِن ناِفٍع، عن زينب ِبنِت جحٍش، وعن صِفيةَ، وعن أُم حِبيبةَ، فَقَالَ سفْيانُ
  .لَنا أَيوب بن موسى ِإال عن أُم حِبيبةَ

3772ِليا عثَندٍب، قَالَ  حرح نٍل، قَالَ :  بيفُض نب دمحا مثَندح : نى بيحا يثَندح
ةَ، قَالَتفْصح نةَ، عِفيص ناِفٍع، عن نِعيٍد، عس : ِبيِباللَِّه : �قَالَ الن ِمنؤأٍَة ترِحلُّ المال ي

لَى مع ِحدِم اآلِخِر أَنْ توالْيٍجوولَى زثَالٍث ِإال ع قٍت فَوي.  
نا يِزيد بن :  حدثَنا محمد بن عبِد الْمِلِك الْواِسِطي، وعالنُ الْقَراِطيِسي، قَاال3773

،هتربٍد، أَخيبِت أَِبي عةَ ِبنِفيص ناِفٍع، عن نِعيٍد، عس نى بيحا يونَ، أَناره تِمعا سهأَن 
 ِبيالن جوز رمع تةَ ِبنفْصقُولُ�حولُ اللَِّه : ، تسِباللَِّه : �قَالَ ر ِمنؤأٍَة ترِحلُّ المال ي

دثَنا ابن ح. والْيوِم اآلِخِر أَو تؤِمن ِباللَِّه ورسوِلِه أَنْ تِحد علَى ميٍت فَوق ثَالٍث ِإال علَى زوٍج
. سِمعت يحيى بن سِعيٍد، ِبِمثِْلِه: حدثَنا عبد الْوهاِب، قَالَ: حدثَنا معلَّى، قَالَ : شاذَانَ، قَالَ

وبا مصبوغًا والِْحداد أَنْ ال تلْبس ثَ: قَالَ يحيى. وزاد فَِإنها تِحد علَيِه أَربعةَ أَشهٍر وعشرا
  .ِبورٍس وزعفَراٍن
حدثَنا أَحمد بن يونس، وحدثَنا ابن شاذَانَ، :  حدثَنا ِإسماِعيلُ الْقَاِضي، قَالَ 3774

 أَِبي عبيٍد، حدثَته، حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد، عن ناِفٍع، عن صِفيةَ ِبنِت: حدثَنا معلَّى، قَاال: قَالَ 
ال يِحلُّ المرأٍَة تؤِمن ِباللَِّه والْيوِم : ، قَالَ�عن حفْصةَ، أَو عاِئشةَ أَو ِكلَيِهما أَنّ رسولَ اللَِّه 

حدثَنا .  ِإال علَى زوِجهااآلِخِر أَو تؤِمن ِباللَِّه ورسوِلِه أَنْ تِحد علَى ميٍت فَوق ثَالثَِة أَياٍم
حدثَنا ِإبراِهيم بن محمٍد، وصامت بن معاٍذ، والْحسن : ِإسماِعيلُ بن ِعيسى الْجيشاِني، قَالَ 

ذْكُر عن ناِفٍع، سِمعت موسى بن عقْبةَ، ي: بن محمٍد الْجنِدي، عن موسى بِن طَاِرٍق، قَالَ
حدثَنا : عن صِفيةَ، عن عاِئشةَ، أَو حفْصةَ أَو عنهما جِميعا، وحدثَنا ِإسماِعيلُ الْقَاِضي، قَالَ 

 ِبنِت أَِبي حدثَنا حماد بن زيٍد، عن أَيوب، عن ناِفٍع، عن صِفيةَ: سلَيمانُ بن حرٍب، قَالَ 
 ِبياِج النوِض، أَزعب نٍد، عيبع� ِبيِن النِم اآلِخِر :  قَالَ�، عوالْيِباللَِّه و ِمنؤأٍَة ترِحلُّ المال ي

ى، عن عبيِد حدثَنا يحي: حدثَنا مسدد، قَالَ : فَذَكَر نحوه، حدثَنا ِإسماِعيلُ الْقَاِضي، قَالَ 
 ِبياِج النوِض أَزعب نٍد، عيبِت أَِبي عةَ ِبنِفيص ناِفٍع، عن ناللَِّه، ع� ِبيِن النع �اهنعِبم .  

ِني حدثَ: حدثَنا أَبو أُسامةَ، عِن الْوِليِد بِن كَِثٍري، قَالَ:  حدثَنا الْحاِرِثي، قَالَ 3775
 ِبيا، أَنّ النِهميدِإح نةَ، أو عاِئشعةَ، وفْصح نع ،هثَتدةَ حِفيأَنَّ ص ،اِفعِحلُّ : ، قَالَ�نال ي

  .المرأٍَة تؤِمن ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر أَنْ تِحد علَى ميٍت فَوق ثَالثَِة أَياٍم
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3776سونا يثَندٍرو، قَاال حمع نب بيعشلَى، وِد اَألعبع نِن :  بانُ، عفْيا سثَندح
 ِبيِن النةَ، عاِئشع نةَ، عورع نع ،ِريهلَى : ، قَالَ�الزٍت ِإال عيلَى مع ِحدأٍَة ترِحلُّ المال ي

سوني ادٍج، زوز :عٍر وهةَ أَشعباأَررش.  
أنبا ِهشام بن : أنبا النضر بن شميٍل، قَالَ:  حدثَنا سِعيد بن مسعوٍد، قَال3777َ

حدثَنا ِهشام بن : حدثَنا أَبو أُسامةَ، قَالَ : وحدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، قَالَ )  ح(حسانَ
نةَ، عفْصح نانَ، عسح ِبيةَ، أَنّ النِطيع لَى : ، قَالَ� أُماٍم ِإال عثَالثَِة أَي قأَةٌ فَورام ِحدال ت

زوٍج، فَِإنها تِحد أَربعةَ أَشهٍر وعشرا، وال تلْبس ثَوبا مصبوغًا ِإال ثَوب عصٍب، وال تكْتِحلُ، 
حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، . ند طُهرِتها ِمن حيضِتها نبذَةً ِمن قُسٍط وأَظْفَاٍروال تمس ِطيبا ِإال ِع

حدثَنا ِهشام بن حسانَ، عن : حدثَنا عبد الْقَاِهِر بن شعيِب بِن الْحبحاِب، قَالَ : قَالَ 
  . أَنْ تِحد الْمرأَةُ ثُم ذَكَر ِمثْلَه�نهى رسولُ اللَِّه : تحفْصةَ، عن أُم عِطيةَ، قَالَ

حدثَنا حماد، : حدثَنا سلَيمانُ بن حرٍب، قَالَ :  حدثَنا ِإسماِعيلُ الْقَاِضي، قَالَ 3778
ةَ، قَالَتِطيع أُم نةَ، عفْصح نع ،وبا أَيثَنداٍم : حثَالثَِة أَي قٍت فَويلَى مع ِحدى أَنْ نهنا نكُن

ِإال علَى زوٍج أَربعةَ أَشهٍر وعشرا، وال نكْتِحلُ، وال نتطَيب، وال نلْبس ثَوبا مصبوغًا ِإال 
قُس ٍء ِمنيِر ِفي شالطُّه دا ِعنلَن صخرٍب، وصع بأَظْفَاٍرثَوٍط و.  

3779 ،وبأَي نٍر، عمعم ناِق، عزِد الربع نع ،اِنيعنالص اِهيمرِإب نب اقحا ِإسثَندح 
ةَ، قَالَتِطيع أُم نع ،ِن ِسِريينِن ابةَ ِإ: عغبصالْم اباِد الثِّيدِفي اِإلح سلْبا أَنْ ال ننال أُِمر

بصِديثَ . الْعالْح ذَكَرو.  
   

باب السنِة ِفي الْمتالِعنيِن والتفريق بينهما إذا فرغا من املالعنة، وأي املتالعنني حلف 
  .يبدأ بالرجل فيحلف مث باملرأة يف املسجد وال جيتمعان أبداً

3780ٍد الِْمصيمو حأَبِلٍم، وسم نب فوسا يثَندانُ، قَاال حِن : يِصيِن ابع ،اججا حثَندح
أَخبرِني ابن ِشهاٍب، عِن الْمالعنِة والسنِة ِفيها ِمن حِديِث سهِل بِن سعٍد أَِخي : جريٍج، قَالَ

يا رسولَ اللَِّه، أَرأَيت : ، فَقَالَ�بِني ساِعدةَ، أَنَّ رجال ِمن اَألنصاِر جاَء ِإلَى رسوِل اللَِّه 
رجال وجد مع امرأَِتِه رجال أَيقْتلُه فَتقْتلُونه، أَم كَيف يفْعلُ ِبها؟ فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ ِفي شأِْنِه 

. قَد قَضى اللَّه ِفيك وِفي امرأَِتك: �ما ذُِكر ِفي الْقُرآِن ِمن أَمِر التالعِن، فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 
، قَالَ �وأَنا شاِهد ِعند رسوِل اللَِّه : ِفي الْمسِجِد، قَاال جِميعا: فَتالعنا، قَالَ يوسف: قَالَ
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عدهما أَنْ يفَرق بين فَكَانِت السنةُ ب: ، قَاال جِميعا�ثُم فَارقَها ِعند النِبي : أَبو حميٍد
ثُم جرِت : الْمتالِعنيِن، وكَانت حاِمال فَأَنكَره وكَانَ ابنها يدعى ِإلَى أُمِه، زاد أَبو حميٍد

. العنها ِفي الْمسِجِد: قَالَ ابن ِشهاٍب. السنةُ ِفي ِمرياِثِه أَنه يِرثُها، ويِرثُ ما فَرض اللَّه لَها
  .ِحني فَرغَا ِمن الْمالعنِة . كَذَبت يا رسولَ اللَِّه، ِإنْ أَمسكْتها: قَالَ

أنبا ِعياض بن عبِد اللَِّه، عِن ابِن :  حدثَنا أَبو عبيِد اللَِّه، عِن ابِن وهٍب، قَال3781َ
 سعٍد اَألنصاِري، أَنَّ عويِمر بن أَشقَر اَألنصاِري، ثُم أَحد بِني الْعجالِن ِشهاٍب، عن سهِل بِن

 عن رجٍل وجد مع امرأته رجال أيقتله �سلْ نِبي اللَِّه : جاَء ِإلَى عاِصِم بِن عِدي، فَقَالَ
وله صلى اهللا عليه وسلم فيما ذكر يف فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل اهللا عز وجل على رس

كَذَبت علَيها ِإِن اجتمعا أَبدا، فَطَلَّقَها :  ِلعويِمٍر�فقال رسولُ اللَِّه . القرآن من أمر التالعن
ويِمر ِعند وكَانَ ما صنع ع.  ذَِلك�، فَأَنفَذَ رسولُ اللَِّه �ثَالثَ تطِْليقَاٍت ِعند رسوِل اللَِّه 

 وأَنا غُالم، فَمضت سنةٌ �حضرت هذَا ِعند رسوِل اللَِّه :  سنةً، قَالَ سهلٌ�رسوِل اللَِّه 
ثُ ما وكَانت حاِمال أَنه يِرثُها، ويِر: ِفي الْمتالِعنيِن أَنْ يفَرق بينهما، وال يجتِمعاِن أَبدا، قَالَ
أنبا ابن : وأَما يونس فَحدثَنا، قَالَ. فَرض اللَّه عز وجلَّ ِلُألم، والسياقَةُ البِن أَِخي ابِن وهٍب

أَخبرِني ِعياض بن عبِد اللَِّه، وغَيره، عِن ابِن ِشهاٍب، عن سهِل بِن سعٍد : وهٍب، قَالَ
 ثُم فَرق بينهما بعد �فَأَحلَفَها رسولُ اللَِّه : ِعِدي يعِني ِبنحِو حِديِث ابِن عمر ِفي اللِّعاِنالسا

، وكَانَ ما � فَأَنفَذَه رسولُ اللَِّه �فَطَلَّقَها ثَالثَ تطِْليقَاٍت ِعند رسوِل اللَِّه : قَالَ. أَنْ تالعنا
نوِل اللَِّه صسر دِعن ةً�عنلٌ.  سهوِل اللَِّه : قَالَ سسر دذَا ِعنه ترضفَح�.  

 حدثَنا أَبو الْعباِس عبد اللَِّه بن محمٍد اَألزِدي الْغزي، ومحمد بن عِلي بِن 3782
حدثَنا اَألوزاِعي، : حدثَنا محمد بن يوسف الِْفرياِبي، قَالَ : ميموٍن، وابن أَِبي سفْيانَ، قَالُوا

حدثَِني الزهِري، عن سهِل بِن سعٍد الساِعِدي، أَنَّ عويِمرا، أَتى عاِصم بن عِدي وكَانَ : قَالَ
فَأَتى :  عن ذَِلك، قَالَ�سلْ ِلي رسولَ اللَِّه : نع؟ وقَالَكَيف يص: سيد بِني عجالنَ، فَقَالَ

 ِبيالن اِصمفَقَالَ�ع ، : فكَي أَم هلُونقْتفَت لُهقْتال أَيجأَِتِه ررام عم دجلٌ وجولَ اللَِّه، رسا ري
 كَِره �ِإنَّ رسولَ اللَِّه : لَ، فَسأَلَه عويِمر، فَقَالَ الْمساِئ�فَكَِره رسولُ اللَِّه : يصنع؟ قَالَ

 فَجاَء عويِمر، �واللَِّه ال أَنتِهي حتى أَسأَلَ رسولَ اللَِّه : فَقَالَ عويِمر. الْمساِئلَ، وعابها
 أَيقْتلُه فَتقْتلُونه أَم كَيف يصنع؟ فَقَالَ رسولُ يا رسولَ اللَِّه، رجلٌ وجد مع امرأَِتِه رجال: فَقَالَ
 �فَأَمرهما رسولُ اللَِّه . قَد أَنزلَ اللَّه عز وجلَّ ِفيك الْقُرآنَ وِفي صاِحبِتك: �اللَِّه 
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ِإنْ : �يا رسولَ اللَِّه : ثُم قَالَ.  فَتالعنا:قَالَ. ِبالْمالعنِة ِبما سمى اللَِّه عز وجلَّ ِفي ِكتاِبِه
فَكَانت بعد سنةً ِلمن كَانَ بعدهما ِمن . طَلِّقْها، فَطَلَّقَها: حبستها، فَقَد ظَلَمتها، قَالَ

أَسحم أَدعج الْعينيِن عِظيم اَأللْيتيِن انظُروا فَِإنْ جاَءت ِبِه : �الْمتالِعنيِن، ثُم قَالَ رسولُ اللَِّه 
 ها كَأَنِمريِبِه أُح اَءتا، فَِإنْ جهلَيع قدص قَدا ِإال وِمريوع بسِن، فَال أَحاقَيالس لَّجدخ

ت ِبِه علَى النعِت الَِّذي نعت فَجاَء: قَالَ. وحرةٌ، فَال أَحسب عويِمرا ِإال وقَد كَذَب علَيها
حدثَنا : حدثَنا محمد، قَالَ .  ِمن تصِديِق عويِمٍر، وكَانَ بعد ينسب ِإلَى أُمِه�رسولُ اللَِّه 

  .فَكَانَ ينسب بعد ِإلَى أُمِه: الِْفرياِبي، وقَالَ
حدثَِني عِقيلٌ، : حدثَنا اللَّيثُ، قَالَ: حدثَنا حجاج، قَالَ : الَ  حدثَنا يوسف، ق3783َ

ِإنَّ رجال ِمن اَألنصاِر جاَء رسولَ اللَِّه : عِن الزهِري، عن سهِل بِن سعٍد الساِعِدي، أَنه قَالَ
فَأَنزلَ اللَّه عز : جال وجد مع امرأَِتِه رجال أَيقْتلُه؟ قَالَيا رسولَ اللَِّه، أَرأَيت ر: ، فَقَالَ�

: قَالَ. قَد قَضى ِفيك وِفي امرأَِتك: وقَالَ. وجلَّ ِفي شأِْنِه ما ذُِكر ِفي الْقُرآِن ِمن التالعِن
اِهدا شأَنا ونالعفَت .سر دا ِعنقَهفَار وِل اللَِّه ثُم� نيب قفَرا أَنْ يِفيِهم دعةُ بنفَكَانَ الس ،

ثُم جرِت السنةُ ِفي . الْمتالِعنيِن، وكَانت حاِمال، فَأَنكَر حملَها وكَانَ ابنها يدعى ِإلَى أُمِه
ا فَرِبم هِرثَ ِمنت ا، أَوِرثَهاِث أَنْ ياالِْمرياللَِّه لَه قَالَ . ض ،الْفَاِرِسي فوسو يا أَبثَندا : حثَندح

حدثَنا أَبو . حدثَِني عِقيلٌ، عِن ابِن ِشهاٍب، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه: يحيى بن بكَير، عِن اللَّيِث، قَالَ
حدثَنا يحيى : وحدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ )  ح(ونسحدثَنا عمي، عن ي: عبيِد اللَِّه، قَالَ 
حدثَنا ابن أَِبي ِذئٍْب، ِكليهما عِن الزهِري، عن سهِل بِن سعٍد، ِبحِديِثِهما : الْبابلُتي، قَالَ 

  .ِفيِه
حدثَنا سفْيانُ، عِن : ى، وشعيب بن عمٍرو، قَاال حدثَنا يونس بن عبِد اَألعل3784َ

: فَقَالَ الرجلُ.  فَرق بين الْمتالِعنيِن�شِهدت النِبي : الزهِري، عن سهِل بِن سعٍد، يقُولُ
  .كَذَبت علَيها يا رسولَ اللَِّه، ِإنْ أَمسكْتها

3785باذَانَ، قَالَ  أَخش نا ابنلَّى، قَالَ : رعا مثَندح : ِمعس ،ِريهِن الزانُ، عفْيا سثَندح
  . وكُنت ابن خمس عشرةَ سنةً فَرق بين الْمتالِعنيِن �شِهدت النِبي : سهلَ بن سعٍد، يقُولُ

3786و جا أَبثَنداِدي، قَالَ  حنِن الْمِد اللَِّه بيبع نب دمحفٍَر مع : نب اقحا ِإسثَندح
سِئلَت : حدثَنا عبد الْمِلِك بن أَِبي سلَيمانَ، عن سِعيِد بِن جبيٍر، قَالَ: يوسف اَألزرق، قَالَ 

  . بِن الزبيِرعِن الْمتالِعنيِن ِفي زمِن مصعِب
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حدثَنا عبد اللَِّه بن نميٍر، عن عبِد الْمِلِك بِن :  وحدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، قَالَ 3787
سِئلَت عِن الْمتالِعنيِن، ِفي ِإمرِة مصعِب بِن : أَِبي سلَيمانَ، عن سِعيِد بِن جبيٍر، قَالَ

ِرالزيٍح، قَاال)  ح(بِرب نب دمحكٍْر مو بأَباٍء، وجر نب ارما عثَندحونَ، : واره نب ِزيدا يثَندح
سِئلَت عِن الْمتالِعنيِن : حدثَنا عبد الْمِلِك بن أَِبي سلَيمانَ، عن سِعيِد بِن جبيٍر، قَالَ: قَالَ 
ي ِإمرِة مصعِب بِن الزبيِر، أَيفَرق بينهما؟ فَما دريت ما أَقُولُ، فَانطَلَقْت حتى أَتيت باب ابِن ِف

تِطيع أَنْ قَاِئلٌ وال نس: ِإنه ناِئم، وقَالَ يِزيد، وابن نميٍر: أَتأْذَنُ ِلي؟ فَقَالَ: عمر، فَقُلْت ِللْغالِم
ائْذَنوا لَه وقَالَ : فَقَالَ. نعم: ابن جبيٍر؟ فَقُلْت: فَسِمع ابن عمر صوِتي، فَقَالَ. ندخلَ علَيِه

تِرشا ادخلْ ما جاَء ِبك هِذِه الساعةَ ِإال حاجةٌ فَدخلْت علَيِه فَوجدته مفْ: يِزيد وابن نميٍر
ا ِليفهوشح هتِمرا ندسوتِلِه محةَ رذَعرب .قُلْت : قفَرِن أَييالِعنتِن، الْممحِد الربا عا أَبي

ا ي:  فُالنٌ، قَالَ�سبحانَ اللَِّه، نعم، ِإنَّ أَولَ من سأَلَ عن ذَِلك رسولَ اللَِّه : بينهما؟ قَالَ
 كَتس كَتِع؟ ِإنْ سنصي فٍة كَيلَى فَاِحشع هأَترأَى اما ِإذَا رندأَنَّ أَح لَو تأَيولَ اللَِّه، أَرسر

فَِمثْلُ ذَِلك كَلَّمِإنْ تِظيٍم، وٍر عأَم نع . ِبيالن كَتا كَانَ �فَسٍة، فَلَماجِلح فَقَام هِجبي فَلَم 
ب ِبيى النأَت ذَِلك دِبِه: ، فَقَالَ�ع ِليتتقَِد اب هنع كأَلْتولَ اللَِّه، ِإنَّ الَِّذي سسا ري . لَ اللَّهزفَأَن

سورة [}الَِّذين يرمونَ أَزواجهم ولَم يكُن لَهم شهداُء{: عز وجلَّ هؤالِء اآلياِت ِفي النوِر
 ِبالرجِل فَتالهن علَيِه ووعظَه وذَكَّره �حتى قَرأَ هؤالِء اآلياِت فَدعا النِبي ] 6نور آية ال

ال والَِّذي بعثَك ِبالْحق ما كَذَبت : قَالَ. وأَخبره أَنَّ عذَاب الدنيا أَهونُ ِمن عذَاِب اآلِخرِة
. م دعا ِبها فَوعظَها وذَكَّرها وأَخبرها أَنَّ عذَاب الدنيا أَهونُ ِمن عذَاِب ِباآلِخرِةثُ. علَيها
ِفيِه: قَالَت لَكَاِذب هِإن قِبالْح ثَكعالَِّذي بال و . هاٍت ِباللَِّه ِإنادهش عبأَر ِهدِل فَشجأَ ِبالردفَب
نِلمالْكَاِذِبني ِه ِإنْ كَانَ ِمنلَيةَ اللَِّه عنةَ أَنَّ لَعاِمسالْخو ،اِدِقنيأَِة.  الصرى ِبالْمثَن ثُم . تِهدفَش

. لصاِدِقنيأَربع شهاداٍت ِباللَِّه ِإنه ِلمِن الْكَاِذِبني والْخاِمسةَ أَنَّ غَضب اللَِّه علَيها ِإنْ كَانَ ِمن ا
حدثَنا يحيى بن سِعيٍد، عن : حدثَنا عبد اللَِّه بن محمِد بِن منصوٍر، قَالَ . ثُم فَرق بينهما

ِعنيِن ِفي سِئلَت عِن الْمتال: سِمعت سِعيد بن جبيٍر، يقُولُ: عبِد الْمِلِك بِن أَِبي سلَيمانَ، قَالَ
فَقُمت مكَاِني ِإلَى منِزِل ابِن عمر، : قَالَ. ِإمرِة ابِن الزبيِر أَيفَرق بينهما؟ فَما دريت ما أَقُولُ

ا؟ قَالَ: فَقُلْتمهنيب قفَراِن أَيالِعنتِن، الْممحِد الربا عا أَبانَ اللَّ: يحبس معأَلَ نس نلَ مِه ِإنَّ أَو
  .يا رسولَ اللَِّه، ثُم ذَكَر ِمثْلَه: عن ذَِلك فُالنُ بن فُالٍن قَالَ

وحدثَنا )  ح(حدثَنا جعفَر بن عوٍن:  حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، وأَبو أُميةَ، قَاال3788
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اِنيرالْح داوو دةَ، قَاالأَبزأَِبي غَر نابٍن، قَالَ: ، ووع نب فَرعا جثَندأَِبي : ح نِلِك بالْم دبأنبا ع
سِئلَت عِن الْمتالِعنيِن، فَلَم أَدِر ما أَقُولُ ِفيها، فَأَتيت ابن : سلَيمانَ، عن سِعيِد بِن جبيٍر، قَالَ

رمع . الِمفَقُلْتأِْذنْ ِلي: ِللْغتقَاِئلٌ: فَقَالَ. اس هِإن .ِه: فَقُلْتلَيوِل عخالد ِمن دال ب . ِمعفَس
: قُلْت. ما جاَء ِبك هِذِه الساعةَ ِإال شيٌء: ثُم قَالَ: ادخلْ، قَالَ: ابن جبيٍر: صوِتي فَقَالَ

سبحانَ اللَِّه ِإنَّ أَولَ من سأَلَ : فَقَالَ. ِعنيِن، فَلَم أَدِر ما أَقُولُ ِفيِهماأَجلْ، سِئلَت عن الْمتال
الرجلُ يِجد مع أَهِلِه الرجلَ فَما يصنع؟ :  عن هذَا فُالنُ بن فُالٍن جاَء، فَقَالَ�رسولَ اللَِّه 
قَد نزلَ ِفيك وِفي : ِإني قَِد ابتِليت ِبذَاك، قَالَ:  عاد ِإلَيِه، فَقَالَثُم: قَالَ. فَلَم يرد علَيِه

ِتكاِحبذَاِب : قَالَ. صع نُ ِمنوا أَهينالد ذَابأَنَّ ع هربأَخو ،هذَكَّرو ظَهعِل فَوجأَ ِبالردفَب
ودعا ِبالْمرأَِة، فَوعظَها وذَكَّرها، : قَالَ. الْحق ِإني لَصاِدقوالَِّذي بعثَك ِب: فَقَالَ. اآلِخرِة

والَِّذي بعثَك ِبالْحق ِإنه لَكَاِذب، : فَقَالَت. وأَخبرها أَنَّ عذَاب الدنيا أَهونُ ِمن عذَاِب اآلِخرِة
 أَربع شهاداٍت ِباللَِّه ِإنه ِلمن الصاِدِقني، والْخاِمسةَ أَنَّ لَعنةَ اللَِّه ثُم بدأَ ِبالرجِل، فَشِهد: قَالَ

الْكَاِذِبني ِه ِإنْ كَانَ ِمنلَيقَالَ. ع : لَِمن هاٍت ِباللَِّه ِإنادهش عبأَر تِهدأَِة، فَشرى ِبالْمثَن ثُم
اِمسالْخو ،قَالَالْكَاِذِبني ،اِدِقنيالص ا ِإنْ كَانَ ِمنهلَياللَِّه ع با: ةَ أَنَّ غَضمهنيب قفَر ثُم.  

   
باب الْخبِر الْموِجِب التفِْريق بين الْمتالِعنيِن وإحلاق الولد بأمه، ووجوب صداقها على 

  .زوجها
:  حدثَنا عبد الرزاِق، عن معمٍر، عن أَيوب، قَالَ: حثنا ِإسحاق بن ِإبراِهيم، قَالَ 3789

ال يفَرق : كُنا ِبالْكُوفَِة نختِلف ِفي الْمالعنِة يقُولُ بعضنا: سِمعت سِعيد بن جبيٍر، يقُولُ
: فَقَالَ. فَلَِقيت ابن عمر، فَسأَلْته عن ذَِلك: يدقَالَ سِع. يفَرق بينهما: بينهما، وقَالَ بعضنا
واللَِّه ِإنَّ أَحدكُما لَكَاِذب فَهلْ ِمنكُما : وقَالَ.  بين أَخوي بِني الْعجالِن�فَرق رسولُ اللَِّه 

فَر ا، ثُمنالعا فَتمهِمن اِحدو ِرفتعي ؟ فَلَماِئباتمهنيب ق .وباٍر، : قَالَ أَيِدين نو برمثَِنيعدفَح
ِإنْ : �فَقَالَ لَه النِبي . يا رسولَ اللَِّه، صداِقي: عن سِعيِد بِن جبيٍر، عِن ابِن عمر أَنه قَالَ

  . كُنت كَاِذبا فَذَِلك أَوجب لَه أَو كَما قَالَ كُنت صاِدقًا فَهو لَها ِبما استحلَلْت ِمنها، وِإنْ
أنبا سفْيانُ بن عيينةَ، عن عمِرو بِن ِديناٍر، :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال3790َ

 بين أَخوي بِني � اللَِّه فَرق رسولُ: عن سِعيِد بِن جبيٍر، عن عبِد اللَِّه بِن عمر، قَالَ
  .الْعجالِن
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حدثَنا ابن عيينةَ، عن : حدثَنا الشاِفِعي، قَالَ :  وحدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ 3791
 بين �فَرق رسولُ اللَِّه : لَعمِرو بِن ِديناٍر، عن سِعيِد بِن جبيٍر، عن عبِد اللَِّه بِن عمر، قَا

. ِحسابكُما علَى اللَِّه، أَحدكُما كَاِذب، ال سِبيلَ لَك علَيها: أَخوي بِني الْعجالِن، وقَالَ لَهما
لَلْت ِمن فَرِجها، ال مالَ لَك ِإنْ كُنت صاِدقًا، فَهو ِبما استح: قَالَ. يا رسولَ اللَِّه، ماِلي: قَالَ

هِمن لَك دعأَب وفَه تكَذَب تِإنْ كُنقُلْ. وي لَم مهضعِإال أَنَّ ب اِحدو مِديثُهح :هِمن . نحثنا اب
 �الَ النِبي قَ: حدثَنا ابن عيينةَ، ِبِإسناِدِه، قَالَ: حدثَنا ابن نميٍر، قَالَ : عفَّانَ، قَالَ 

ِمثْلَه ِن فَذَكَريالِعنتةَ، . ِللْمنييِن عِن اباِق، عزِد الربع نع ،ِريبالد اِهيمرِإب نب اقحا ِإسثَندح
ها ِمنِميعج ِديِثِهمقَالَ . ِبِمثِْل ح ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَندح :ا عثَندقَالَ ح ،ِديِنيالْم نب ِلي :

  .سِمعت سِعيد بن جبيٍر، فَذَكَر ِمثْلَه: حدثَنا سفْيانُ، عن عمِرو بِن ِديناٍر، قَالَ
حدثَنا : حدثَنا أَبو عاِصٍم، قَالَ :  حثنا أَبو يوسف الْقَلُوِسي، والْكُزبراِني، قَاال3792

قَالَز ،رمِن عِن ابٍر، عيبِن جِعيِد بس ناٍر، عِن ِدينِرو بمع نع ،اقحِإس نا بكَِري : ِبيقَالَ الن
يا رسولَ اللَِّه، ما أَصدقْتها؟ : قَالَ. ال سِبيلَ لَك علَيها:  َألخوي بِني الْعجالِني لَما تالعنا�
  .ِبما أَصبت ِمن فَرِجها: قَالَ

: حدثَنا سفْيانُ، قَالَ: حدثَنا عِلي بن الْمِديِني، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود، قَالَ 3793
. تالِعنيِنكُنا اختلَفْنا ِفي الْكُوفَِة ِفي الْم: سِمعت سِعيد بن جبيٍر، يقُولُ: سِمعت أَيوب، قَالَ

فَأَتيت ابن عمر ومِعي صِحيفَةٌ ِفيها أَشياُء ِمما اختلَفْنا ِفيها ِبالْكُوفَِة، فَجلَست ِإلَى ابِن : قَالَ
هنيبِني ويا بلَ ِفيمصِت الْفَيا لَكَانآهر لَوو ،هأَلْتفَس رمع .الِعنِني: قُلْتتِه فَ. الْميعبقَالَ ِبأُص

.  بين أَخوي بِني الْعجالِن�هكَذَا، وفَرق سفْيانُ بين السبابِة والْوسطَى، فَرق رسولُ اللَِّه 
  .واللَّه يعلَم أَنَّ أَحدكُما كَاِذب فَهلْ ِمنكُما تاِئب؟ ثَالثَ مراٍت: وقَالَ

3794ثَندقَالَ  ح ،اِنيتِجسالس داوو دٍل، قَالَ : ا أَببنح نب دما أَحثَندا : حثَندح
رجلٌ قَذَف : قُلْت البِن عمر: حدثَنا أَيوب، عن سِعيِد بِن جبيٍر، قَالَ: ِإسماِعيلُ، قَالَ 

هأَترولُ اللَِّه: فَقَالَ. امسر ققَالَ� فَرالِن، وجِني الْعب يوأَخ نيا :  بكُمدأَنَّ أَح لَمأَع اللَّهو
حدثَنا الرِبيع بن . كَاِذب، فَمن ِمنكُما تاِئب؟ يرددها ثَالثَ مراٍت، فَأَبيا، فَفَرق بينهما

  .حدثَنا ابن عيينةَ، عن أَيوب، ِبِمثِْلِه فَهلْ ِمنكُما تاِئب : أنبا الشاِفِعي، قَالَ: سلَيمانَ، قَالَ
حدثَنا معاذُ : حدثَنا أَبو غَسانَ الِْمسمِعي، وابن الْمثَنى، قَاال:  ذَكَر مسِلم، قَالَ 3795

لَم يفَرق : ، عن عزرةَ، عن سِعيِد بِن جبيٍر، قَالَحدثَنا أَِبي، عن قَتادةَ: بن ِهشاٍم، قَالَ 
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ِعيدِن، قَالَ سيالِعنتالْم نيب بعصفَقَالَ: م ،رمِن عالب ذَِلك اللَِّه : فَذُِكر ِبين قفَر� نيب 
  .أَخوي بِني الْعجالِن

أنبا ابن وهٍب، أن مالكا أخربه، عن ناِفٍع، : اَألعلَى، قَالَ أَخبرنا يونس بن عبِد 3796
، فَانتفَى ِمن ولَِدها، فَفَرق �عِن ابِن عمر، أَنَّ رجال العن امرأَته ِفي زماِن رسوِل اللَِّه 

  . بينهما وأَلْحق الْولَد ِبالْمرأَِة�رسولُ اللَِّه 
حدثَنا أَبو سلَمةَ الْخزاِعي، :  حدثَنا محمد بن عاِمٍر الرمِلي أَصلُه بغداِدي، قَالَ 3797
حدثَنا سِعيد بن منصوٍر، : وحثنا ِإسماِعيلُ بن صاِلٍح أَبو بكٍْر الْحلْواِني، قَالَ )  ح(عن ماِلٍك

 العن بين رجٍل وامرأٍَة، �نا ماِلك بن أَنٍس، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنَ النِبي حدثَ: قَالَ 
  .وأَلْحق الْولَد ِبأُمِه 
نا حدثَ: حدثَنا أَبو خيثَمةَ، قَالَ :  حثنا محمد بن ِإسماِعيلَ الصاِئغُ ِبمكَّةَ، قَالَ 3798

العن النِبي : حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ: عبد اللَِّه بن نميٍر، قَالَ 
  . بين رجٍل ِمن اَألنصاِر وبين امرأَِتِه وفَرق بينهما�

   
الرجلَ ِإذَا رمى رجالً ِبامرأَِتِه ال جيب عليه احلد هلما إال أن باب ِذكِْر الدِليِل علَى أَنَّ 

  يكذِّب نفسه فال يالعن امرأته، وأنه إذا التعن وجب على امرأته احلد إال أن تلتعن، 
  .وال جيب احلد على املرمى ا بالتعانة

حدثَنا : ثَنا ِإسحاق بن ِإسماِعيلَ، قَالَ حد:  حدثَنا أَبو جعفَِر بن الْجنيِد، قَالَ 3799
ِريرِث، قَالَ )  ح(جعاَألش نانُ بملَيس داوو دةَ، قَالَ : وحثنا أَببيأَِبي ش نانُ بثْما عثَندح :

ِإنا لَلَيلَةَ الْجمعِة ِفي :  اللَِّه، قَالَحدثَنا جِرير، عِن اَألعمِش، عن ِإبراِهيم، عن علْقَمةَ، عن عبِد
لَو أَنَّ رجال وجد مع امرأَِتِه رجال، فَتكَلَّم ِبِه : الْمسِجِد ِإذْ دخلَ رجلٌ ِمن اَألنصاِر، فَقَالَ

. �لَِّه َألسأَلَن عنه رسولَ اللَِّه وال. جلَدتموه أَو قَتلَ قَتلْتموه، وِإنْ سكَت سكَت علَى غَيٍظ
، فَسأَلَه لَو أَنَّ رجال وجد مع امرأَِتِه رجال، �فَلَما كَانَ ِمن الْغِد أَتى رسولَ اللَِّه : قَالَ

اللَّهم افْتح وجعلَ : فَقَالَ. فَتكَلَّم ِبِه جلَدتموه أَو قَتلَ قَتلْتموه أَو سكَت سكَت علَى غَيٍظ
} والَِّذين يرمونَ أَزواجهم ولَم يكُن لَهم شهداُء ِإال أَنفُسهم{: يدعو، فَنزلَت آية اللِّعاِن ِفي

رامو واَء هاِس، فَجِن النيب لُ ِمنجالر ِبِه ذَِلك ِليتفَاب اتِذِه اآليوِل اللَِّه هسِإلَى ر هأَت� 
فَتالعنا، فَشِهد الرجلُ أَربع شهاداٍت ِباللَِّه ِإنه ِلمِن الصاِدِقني، ثُم لَعن الْخاِمسةَ أَنَّ لَعنةَ اللَِّه 
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الْكَاِذِبني ِه ِإنْ كَانَ ِمنلَيقَالَ. ع :فَقَالَ لَه ،ِعنلْتِلت تبفَذَه ِبيا : �ا النفَلَم ،تنفَلَع تفَأَب ،هم
  .فَجاَءت ِبِه أَسود جعدا. لَعلَّها أَنْ تِجيَء ِبِه أَسود جعدا: أَدبرا، قَالَ
دثَنا ح: حدثَنا سِعيد بن الْمِغريِة الصياد، قَالَ :  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 3800

 �ِعيسى بن يونس، عِن اَألعمِش، عن ِإبراِهيم، عن علْقَمةَ، عن عبِد اللَِّه، أَنّ رسولَ اللَِّه 
  .العن ِبالْحمِل
ثَنا عبدةُ حد: حدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه بِن نميٍر، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 3801

كُنا ِفي الْمسِجِد لَيلَةَ : بن سلَيمانَ، عِن اَألعمِش، عن ِإبراِهيم، عن علْقَمةَ، عن عبِد اللَِّه، قَالَ
تكَلَّم جلَدتموه، فَِإنْ . لَو أَنَّ رجال وجد مع امرأَِتِه رجال فَقَتلَه قَتلْتموه: فَقَالَ رجلٌ. الْجمعِة

، فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ آياِت �، فَذَكَر ذَِلك ِلرسوِل اللَِّه �َألذْكُرنَّ ذَِلك ِلرسوِل اللَِّه 
نْ تِجيَء ِبِه أَسود لَعلَّه أَ: وقَالَ.  بينهما�ثُم جاَء الرجلُ، فَقَذَف امرأَته، فَالعن النِبي . اللِّعاِن
: حدثَنا عمرو بن عثْمانَ، قَالَ : حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ . فَجاَءت ِبِه أَسود أَجعد: قَالَ. أَجعداً

  .حدثَنا ِعيسى بن يونس، عِن اَألعمِش نحو حِديِث جِريٍر ِبطُوِلِه
حدثَنا يحيى بن : لْحسن بن مكْرٍم، وسلَيمانُ بن سيٍف الْحراِني، قَاال حدثَنا ا3802

حدثَنا أَبو عوانةَ، عن سلَيمانَ، : حدثَنا أَبو رِبيعةَ، قَاال: و حثنا الصغاِني، قَالَ )  ح(حماٍد
بينا نحن عِشيةَ جمعٍة ِفي الْمسِجِد ِإذْ قَالَ :  عن عبِد اللَِّه، قَالَعن ِإبراِهيم، عن علْقَمةَ،

ِإنْ أَحدنا رأَى مع امرأَِتِه رجال، فَِإنْ قَتلَه قَتلْتموه، وِإنْ تكَلَّم جلَدتموه، وِإنْ سكَت : رجلٌ
ر أَلَنٍظ، َألسلَى غَيع كَتولَ اللَِّه سفَقَالَ: قَالَ. �س ،أَلَهأَى : فَسا رندولَ اللَِّه، ِإنْ أَحسا ري

اللَّهم . مع امرأَِتِه رجال، فَِإنْ تكَلَّم جلَدتموه، وِإنْ قَتلَ قَتلْتموه، وِإنْ سكَت سكَت علَى غَيٍظ
كُمآية اللِّ: قَالَ. اح ِزلَتاللَِّهفَأُن دباِن، قَالَ عِبِه: ع ِليتِن ابلَ ملُ أَوجالر فَكَانَ ذَِلك.  

: حدثَنا وهب بن جِريٍر، قَالَ :  حدثَنا أَحمد بن عبِد الرحمِن الْكُزبراِني، قَالَ 3803
 نع ،ِن ِسِريينِد بمحم نع ،اما ِهشثَندح هأَترام ةَ، قَذَفيأُم ناِلٍك، أَنَّ ِهاللَ بِن مِس بأَن
أَبِصروها، فَِإنْ جاَءت ِبِه أَبيضاً سِبطَ الشعِر : �ِبشِريِك بِن سحماَء، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

 أَدعج حمش الساقَيِن فَهو ِلشِريِك بِن قَِضيَء الْعينيِن فَهو ِلِهالِل بِن أُميةَ، وِإنْ جاَءت ِبِه
  .سحماَء فَجاَءت ِبِه أَكْحلَ حمش الساقَيِن 

حدثَنا محمد بن كَِثٍري الِْمصيِصي، عن مخلَِد بِن :  حدثَنا فَهد بن سلَيمانَ، قَالَ 3804
 ابِن ِسِريين، عن أَنِس بِن ماِلٍك، أَنَّ أَولَ اللِّعاِن كَانَ ِفي اِإلسالِم أَنَّ الْحسيِن عن ِهشاٍم، عِن
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قَِضيُء : قَالَ أَبو عبيٍد. ِهاللَ بن أُميةَ قَذَف امرأَته ِبشِريِك بِن السحماِء فَذَكَر الْحِديثَ
وزمهِن مينيالْع .قَالُ ِللِْقريتِليِة ِإذَا با قَِضيئَةٌ: بهِإن.  
: حدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه اَألنصاِري، قَالَ :  حدثَنا أَبو حاِتٍم الراِزي، قَالَ 3805

ِصروها يعِني النِبي أَب: قَالَ: حدثَنا ِهشام بن حسانَ، عِن ابِن ِسِريين، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ
� شما حدعلَ جِبِه أَكْح اَءتِإنْ جةَ، ويِن أُمِلِهالِل ب وِبطًا فَهس ضيِبِه أَب اَءتفَِإنْ ج 

. لساقَيِنفَأُنِبئْت أَنها جاَءت ِبِه أَكْحلَ جعدا حمش ا: قَالَ. الساقَيِن فَهو ِلشِريِك بِن سحماَء
رواه محمد بن الْمثَنِى، عن عبِد اَألعلَِى، عن ِهشاٍم، عن محمٍد وكَانَ شِريك أَخا الْبراِء بِن 

  .ماِلٍك ُألمِه وكَانَ أَولَ رجٍل العن ِفي اِإلسالِم
   

والدليل على أن امللتعنة إذا .  لَيست ِببينةً وال شهادةًباب ِذكِْر الدالِئِل علَى أَنَّ الْمالعنةَ
أُقيمت البينة على زنائها رمجت، وأن املرأة احلُبلى إذا مل تقر على نفسها بالزنا ومل تقم البينة 

دحا زنت مل تأ.  
حدثَنا أَِبي، : ن اللَّيِث، قَالَ أنبا شعيب ب:  أَخبرنا محمد بن عبِد الْحكَِم، قَال3806َ

عن يحيى بِن سِعيٍد، عن عبِد الرحمِن بِن الْقَاِسِم، عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد، عن عبِد اللَِّه بِن 
ِفي ذَِلك قَوال، ثُم ، فَقَالَ عاِصم بن عِدي �ذُِكر التالعن ِعند رسوِل اللَِّه : عباٍس، قَالَ

ما ابتِليت : فَقَالَ عاِصم. انصرف، فَأَتاه رجلٌ ِمن قَوِمِه يشكُو ِإلَيِه أَنه وجد مع امرأَِتِه رجال
وكَانَ ذَِلك . ِه امرأَته، فَأَخبره ِبالَِّذي وجد علَي�ِبهذَا ِإال ِلقَوِلي، فَذَهبت ِبِه ِإلَى رسوِل اللَِّه 

وكَانَ الَِّذي ادعى علَيِه أَنه وجد ِعند أَهِلِه آدم خدال . الرجلُ مصفَرا قَِليلَ اللَّحِم سِبطَ الشعِر
ِذي ذَكَر زوجها أَنه وجده فَوضعت شِبيها ِبالَّ. اللَّهم بين: �فَقَالَ رسولُ اللَِّه . كَِثري اللَّحِم

ِهي الَِّتي قَالَ رسولُ اللَِّه : فَقَالَ رجلٌ البِن عباٍس ِفي الْمجِلِس. �ِعندها، فَالعن رسولُ اللَِّه 
 امرأَةٌ كَانت تظِْهر ال، ِتلْك: لَو رجمت أَحدا ِبغيِر بينٍة رجمت هِذِه؟، فَقَالَ ابن عباٍس: �

حدثَنا يحيى بن محمِد بِن السكَِن، : حدثَنا عبد الْكَِرِمي بن الْهيثَِم، قَالَ . ِفي اِإلسالِم السوَء
: حيى بِن سِعيٍد، قَالَحدثَنا ِإسماِعيلُ بن جعفٍَر، عن ي: حدثَنا محمد بن جهضٍم، قَالَ : قَالَ 

حدثَنا : حدثَنا ِإسماِعيلُ بن ِإسحاق الْقَاِضي، قَالَ . سِمعت عبد الرحمِن بن الْقَاِسِم، ِبِمثِْلِه
أَخبرِني : ، قَالَحدثَِني سلَيمانُ بن ِبالٍل، عن يحيى بِن سِعيٍد: ِإسماِعيلُ بن أَِبي أُويٍس، قَالَ

ذُِكر الْمتالِعنِني : عبد الرحمِن بن الْقَاِسِم، عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد، عِن ابِن عباٍس، أَنه قَالَ
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 ِمن قَوِمِه، فَأَتاه رجلٌ. ، فَقَالَ عاِصم بن عِدي ِفي ذَِلك قَوال، ثُم انصرف�ِعند رسوِل اللَِّه 
فَذَهب ِإلَى . ما ابتِليت ِبهذَا ِإال ِلقَوِلي: فَقَالَ عاِصم. فَذَكَر لَه أَنه وجد مع امرأَِتِه رجال

ِثري اللَّحِم جعد كَ: ، فَأَخبره ِبالَِّذي وجد علَيِه امرأَته، ثُم ذَكَر ِمثْلَه، ِإال أَنه قَالَ�رسوِل اللَِّه 
  .قَطَطٌ

حدثَنا سفْيانُ، : حدثَنا الْحميِدي، قَالَ :  حدثَنا أَبو يحيى بن أَِبي مسرةَ، قَالَ 3807
ٍس الْمتالِعنيِن الَِّذين ذَكَر ابن عبا: حدثَنا أَبو الزناِد، أَنه سِمع الْقَاِسم بن محمٍد، يقُولُ: قَالَ 

لَو كُنت راِجما أَحدا : �ِهي الْمرأَةُ الَِّتي قَالَ النِبي : فَقَالَ عبد اللَِّه بن شداٍد. فَرق بينهما
: حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ. ال ِتلْك امرأَةٌ قَد أَعلَنت: ِبغيِر بينٍة لَرجمتها، فَقَالَ ابن عباٍس

فَقَالَ : ِإالأَنه قَالَ. حدثَِني سفْيانُ بن عيينةَ، عن أَِبي الزناِد، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه: أنبا الشاِفِعي، قَالَ
حدثَنا حجاج، : ثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ حد. ؟ وذَكَر ِمثْلَه�أَِهي الَِّتي قَالَ النِبي : رجلٌ
أَخبرِني ابن عباٍس، أَنّ : أَخبرِني أَِبي، عِن الْقَاِسِم، قَالَ: حدثَنا ابن أَِبي الزناِد، قَالَ: قَالَ 
 ِبيأَِتِه�النرامو الِنيجالْع نيب نِد.  العالْح ذَكَرقَالَ . يثَو ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَندح :

. حدثَنا أَبو الزناِد، ِبِإسناِدِه ِمثْلَ حِديِث الْحميِدي: حدثَنا سفْيانُ، قَالَ : حدثَنا عِلي، قَالَ 
ِليقَالَ ع :ٍة، ونيِر بغَي ٍة عنرم رانُ غَيفْيقُلْقَالَ سي ٍة: لَمنيِر بيٍد. ِبغيبو عقَالَ أَب : لَّجدخ
  .دِقيق : حمش. عِظيم الساقَيِن: الساقَيِن

حدثَنا أَبو :  حثنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق الْبصِري، وأَحمد بن ِعصاٍم اَألصبهاِني، قَاال3808
قَِدياِمٍر الْعِن : ، قَالَ عِن ابِن الْقَاِسِم، عاِد، عنأَِبي الز نِن، عمحِد الربع نةُ بِغريا الْمثَندح

 العن بين الْعجالِني وامرأَِتِه وكَانت �أَنَّ رسولَ اللَِّه : �عباٍس، أَنه سِمع ِمن رسوِل اللَِّه 
اِمال، فَقَالَ زاحهجِخيلَ: وا الننفَرذُ عنا مهتبا قَراللَِّه ماٍم. وِعص نب دمقَالَ أَحا: ونقَرذُ عنم .

: �فَقَالَ رسولُ اللَِّه . والْعفْر أَنْ يسقَى النخلُ بعد أَنْ يترك السقْي بعد اِإلباِر ِبشهريِن: قَالَ
 ماللَّهنيِر، : قَالَ. بعالش بهِن أَصاقَيالسِن وياعالذِّر شمأَِة كَانَ حرالْم جووا أَنَّ زمعزو

فَجاَءت ِبغالٍم أَسود جعدا عبلَ الذِّراعيِن خدلَ . وكَانَ الَِّذي رِميت ِبِه ابن السحماِء
لَو : �ِهي الْمرأَةُ الَِّتي قَالَ النِبي : قَالَ ابن شداِد بِن الْهاِد البِن عباٍس: ِسمقَالَ الْقَا. الساقَيِن

  .ال، ِتلْك امرأَةٌ قَد أَعلَنت ِفي اِإلسالِم: كُنت راِجما ِبغيِر بينٍة لَرجمتها؟ فَقَالَ ابن عباٍس
   

ِر النبالْخ ابأَِتِه، والدليل على أنه ال جيوز برِني ِبامزي آهاِني ِإذَا رِل الزجِل الرقَت ناِهي ع
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  .ألحد أن يقيم احلد على الزاين والزانية إال بأمر السلطان
 وحدثَنا ) ح(أنبا ماِلك: حدثَنا الشاِفِعي، قَالَ:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ 3809

حدثَنا ماِلك بن : حدثَنا عبد الْمِلِك بن عبِد الْعِزيِز بِن الْماِجشوِن، قَالَ : أَبو عتبةَ، قَالَ 
 بن وحثنا ِعيسى)  ح(وحدثَنا محمد بن حيويِه، أنبا مطَرف، والْقَعنِبي، عن ماِلٍك)  ح(أَنٍس

أنبا ابن وهٍب، أَخبرِني ماِلك، عن سهيِل بِن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبيِه، عن أَِبي : أَحمد، قَالَ
يا رسولَ اللَِّه، أَرأَيت ِإنْ وجدت مع امرأَِتي رجال، أُمِهلُه : هريرةَ، أَنَّ سعد بن عبادةَ، قَالَ

تاَء؟ قَالَحدهِة شعبِبأَر ى آِتي :اِفِعيقَالَ الشو ،معولُ اللَِّه : نسقَالَ ر� :معن.  
حدثَنا خاِلد بن مخلٍَد، :  وحدثَنا ِإسحاق بن باحويِه الترِمِذي، وأَبو أُميةَ، قَاال3810

حدثَِني سهيلُ بن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، : ن ِبالٍل، قَالَحدثَنا سلَيمانُ ب: قَالَ 
 لَو وجدت مع أَهِلي رجال لَم أَمسه حتى آِتي ِبأَربعِة �قَالَ سعد بن عبادةَ ِلرسوِل اللَِّه : قَالَ

كَال، والَِّذي بعثَك ِبالْحق ِإنْ كُنت ُألعاِجلُه ِبالسيِف : نعم قَالَ: �ِه شهداَء؟ قَالَ رسولُ اللَّ
لَ ذَِلكولُ اللَِّه . قَبسفَقَالَ ر� : كُمديقُولَ سا يوا معماس ! اللَّهو ،هِمن را أَغْيَألنو ،وريلَغ هِإن

  .عز وجلَّ أَغْير ِمني
: حدثَنا أُميِة بن ِبسطَاٍم، قَالَ :  حدثَنا عباس الدوِري، والِْفرياِبي الْقَاِضي، قَالَ 3811

حدثَنا يِزيد بن زريٍع، عن روِح بِن الْقَاِسِم، عن سهيِل بِن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبيِه، عن أَِبي 
 لَو أَني رأَيت أَهِلي ومعها رجلٌ أَنتِظر حتى �قَالَ سعد بن عبادةَ ِلرسوِل اللَِّه : الَهريرةَ، قَ

. والَِّذي بعثَك ِبالْحق لَو رأَيته لَعاجلْته ِبالسيِف: نعم، قَالَ: �أَِجيَء ِبأَربعٍة؟ قَالَ رسولُ اللَِّه 
ِإنَّ سعدا لَغيور، وأَنا أَغْير ِمنه، واللَّه عز ! يا معشر اَألنصاِر اسمعوا ما يقُولُ سيدكُم : لَقَا

  .وجلَّ أَغْير ِمني 
مهلَِّبي، قَالَ حدثَنا خاِلد بن ِخداٍش الْ:  حدثَنا محمد بن أَحمد بِن النضِر، قَالَ 3812

 : دعةَ، أَنَّ سريرأَِبي ه نأَِبيِه، ع ناِلٍح، عِن أَِبي صِل بيهس نٍد، عمحم نِزيِز بالْع دبا عثَندح
تلُه؟ قَالَ رسولُ اللَِّه يا رسولَ اللَِّه، الرجلُ يِجد مع امرأَِتِه رجال أَيقْ: بن عبادةَ اَألنصاِري، قَالَ

اسمعوا ما يقُولُ : �قَالَ رسولُ اللَِّه . بلَى، والَِّذي أَكْرمك ِبالْحق: قَالَ سعد. ال: �
كُمديس.  

ِريا حدثَنا زكَ:  وحدثَنا محمد بن ِعيسى بِن أَِبي موسى الْعطَّار اَألبرص، قَالَ 3813
ِديع نةَ، قَالَ )  ح(بيو أُما أَبثَندحانَ، قَالُوا: وثْمع نو برمعٍر، وقَيس نب ورصنا مثَندح :
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بعِن شِة بِغريِن الْماٍد، عرو نٍر، عيمِن عِلِك بِد الْمبع نٍرو، عمع ناللَِّه ب ديبا عثَندةَ، قَالَح :
 ِبيلَغَ النقُولُ�بةَ، يادبع نب دعِف :  أَنَّ سيا ِبالسهتبرلَض هأَترِني امعال يجا رهعم تدجو لَو
ه عز وجلَّ أَتعجبونَ ِمن ِغيرِة سعٍد، فَأَنا أَغْير ِمن سعٍد، واللَّ: �فَقَالَ النِبي . غَير مصِفٍح

 ِمن اِذيرعِه الْمِإلَي بأَح صخال شو ،طَنا بما وهِمن را ظَهم اِحشالْفَو مرح ِلذَِلكي، وِمن رأَغْي
 حدِه الْمِإلَي بأَح صخال شو ،ِذِريننمو ِرينشبم نيِبيثَ النعب ِلذَِلكلَّ، اللَِّه، وجو زاللَِّه ع ِمن

  .رواه زاِئدةُ، عنعبِد الْمِلِك. وِلذَِلك وعد الْجنةَ
حدثَنا أَبو عوانةَ، عن : حدثَنا أَبو الْوِليِد، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 3814

ٍر، عيمِن عِلِك بِد الْمبةَ، قَالَعبعِن شِة بِغريِن الْمةَ، عبعِن شِة بِغريِب الْماٍد، كَاترو قَالَ : ن
، �لَو رأَيت رجال مع امرأَِتي لَضربته ِبالسيِف غَير مصِفٍح، فَبلَغَ ذَِلك النِبي : سعد بن عبادةَ

ِغيرِة سعٍد؟ فَواللَِّه َألنا أَغْير ِمنه، واللَّه أَغْير ِمنه، واللَّه أَغْير ِمني، وِمن أَتعجبونَ ِمن : فَقَالَ
أَجِل ِغيرِة اللَِّه، حرم الْفَواِحش ما ظَهر ِمنها وما بطَن، وال شخص أَحب ِإلَيِه الْعذْر ِمن اللَِّه 

، ِمن أَجِل ذَِلك بعثَ اللَّه الْمرسِلني مبشِرين ومنِذِرين، وال شخص أَحب ِإلَيِه عز وجلَّ
  .الِْمدحةُ ِمن اللَِّه عز وجلَّ، وِلذَِلك وعد اللَّه الْجنةَ

   
 نيةَ بنالعلَى أَنَّ الْمالِّ عِر الدبِذكِْر الْخ ابإذا رماها وهي حامل، ب ِجبا تمِن ِإنيجوالز

  .أو رآها على فاحشة
أَخبرِني ماِلك بن أَنٍس، عِن :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَِى، عِن ابِن وهٍب، قَال3815َ

 أَتاه رجلٌ ِمن أَهِل �رسولَ اللَِّه ابِن ِشهاٍب، عن سِعيِد بِن الْمسيِب، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ 
هلْ : �فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه ! يا رسولَ اللَِّه، ِإنَّ امرأَِتي ولَدت غُالما أَسود : فَقَالَ. الْباِديِة

ِإنَّ :  ِفيها ِمن أَورق؟، قَالَهلْ: قَالَ. حمر: ما أَلْوانها؟ قَالَ: قَالَ. نعم: لَك ِمن ِإِبٍل؟، قَالَ
فَلَعلَّ ابنك : قَالَ. يا رسولَ اللَِّه، ِعرق نزعها: وأَنى ترى ذَِلك جاَءها؟ فَقَالَ: قَالَ. ِفيها لَورقًا
قِعر هعزلَِى، قَالَ. نِد اَألعبع نب سونا يثَندحو : نع ،بهاِلٍك، ِبِمثِْلِهأنبا أَشا )  ح(مثَندح
حدثَِني ابن أَِبي ِذئٍْب، عِن ابِن ِشهاٍب، عِن ابن الْمسيِب، : أنبا ابن وهٍب، قَالَ: يونس، قَالَ

نَّ امرأَِتي ولَدت ِإ: ، فَقَالَ�عن أَِبي هريرةَ، أَنَّ أَعراِبيا ِمن بِني فَزارةَ صرخ ِبرسوِل اللَِّه 
حدثَنا شعيب بن شعيِب بِن .  ِفي االنِتفَاِء ِمنه�وَ لَم يرخص رسولُ اللَِّه . غُالما أَسود ِبِمثِْلِه
ثِْل حِديِث حدثَنا ماِلك، عِن ابِن ِشهاٍب، ِبِم: حدثَنا زيد بن يحيى، قَالَ : ِإسحاق، قَالَ 
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حدثَنا ابن أَِبي فُديٍك، عِن ابِن أَِبي ِذئٍْب، عِن ابِن : وحدثَنا أَبو عتبةَ، قَالَ )  ح(ماِلٍك
 هِتفَاِء ِمنِفي االن صخري لَمو اِدِه ِمثْلَهناٍب، ِبِإسِشه.  

3816محم نب دمٍد أَحيمو حا أَبثَندقَالَ  ح ،ِصيِة الِْحمِغريِن الْمةَ : ِد بويو حا أَبثَندح
حدثَنا شعيب بن أَِبي حمزةَ، عِن الزهِري، عن سِعيِد بِن الْمسيِب، : شريح بن يِزيد، قَالَ 
يا : فَقَالَ.  ِإذْ قَام رجلٌ ِمن بِني فَزارةَ�لَِّه بينا نحن ِعند رسوِل ال: عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

دوأَس ِلي غُالم ِلدي وولَ اللَِّه، ِإنسر . ِبيِإِبٍل؟، قَالَ: �فَقَالَ الن ِمن لْ لَكقَالَ: ه ،معا : نفَم
فَأَنى أَتاها : قَالَ. ِإنَّ ِفيها لَورقًا: ورق؟ قَالَهلْ ِفيها ِمن أَ: �فَقَالَ النِبي . حمر: أَلْوانها؟ قَالَ
حدثَنا أَبو . وهذَا لَعلَّ ِعرقًا نزعه: �لَعلَّ ِعرقًا نزعها، فَقَالَ رسولُ اللَِّه : ذَِلك؟ قَالَ

أنبا الزهِري، عن :  حدثَنا سفْيانُ، قَالَ:حدثَنا الْحميِدي، قَالَ : ِإسماِعيلَ الترِمِذي، قَالَ 
، �جاَء أَعراِبي ِمن بِني فَزارةَ ِإلَى رسوِل اللَِّه : سِعيِد بِن الْمسيِب، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

  .ر ِمثْلَهفَذَكَ. يا رسولَ اللَِّه، ِإنَّ امرأَِتي ولَدت غُالما أَسود: فَقَالَ
3817 نِئلَ عسو ،ِريهِن الزٍر، عمعم ناِق، عزِد الربع نع ،اِهيمرِإب نب اقحا ِإسثَندح 

 .يلْحق ِبِه ِإذَا أَقَر ِبِه، ووِلد علَى ِفراِشِه: قَالَ. رجٍل ولَدِت امرأَته ولَدا، فأقر به، مث نفاه بعد
ثُم ذَكَر . رأَيت الْفَاِحشةَ علَيها: قَالَ. �ِإنما كَانِت الْمالعنةُ علَى عهِد رسوِل اللَِّه : وقَالَ

جاَء رجلٌ ِإلَى النِبي : الزهِري حِديثَ الْفَزاِري عن سِعيِد بِن الْمسيِب، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
هلْ لَك : �فَقَالَ النِبي . وهو ِحينِئٍذ يِريد أَنْ ينِفيه. ولَدِت امرأَِتي غُالما أَسود: فَقَالَ، �

نعم ِفيها ذَود : ِفيها أَورق؟ قَالَ: قَالَ. حمر: فَما أَلْوانها؟ قَالَ: نعم، قَالَ: ِمن ِإِبٍل؟، قَالَ
قرى؟، قَالَ: قَالَ. ورت ا ذَِلكِمم :قا ِعرهعزكُونَ نأَنْ ي لَّهِري، لَعأَنْ : قَالَ. ال أَد لَّهذَا لَعهو

قِعر هعزكُونَ ني .هِتفَاِء ِمنِفي االن لَه صخري لَمو .رمعقَالَ م :ِريهِللز قُلْتلَو أَنَّ : و تأَيأَر
هو لَه أَنى : قَالَ. بلْ هو ِلي: وقَالَ الزوج. ِإنَّ ولَدها ِمن غَيِر زوِجها:  زنت فَقَالَتامرأَةً

  .اعترف ِبِه
حدثَنا ابن وهٍب، أَخبرِني يونس، عِن ابِن :  وحدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَِى، قَالَ 3818

ِإنَّ امرأَِتي ولَدت : ، فَقَالَ� عن أَِبي سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ، أَنَّ أَعراِبيا أَتى النِبي ِشهاٍب،
هتكَري أَنِإنو ،دوا أَسولُ اللَِّه . غُالمسر ِإِبٍل؟، قَالَ: �فَقَالَ لَه ِمن لْ لَكه :معا : قَالَ. نم

فَأَنى ترى ذَِلك : قَالَ. ِإنَّ ِفيها لَورقًا: فَهلْ ِفيها ِمن ورٍق؟، قَالَ: قَالَ. حمر: ، قَالَأَلْوانها؟
صِحيح : قَالَ أَبو عوانةَ. فَلَعلَّ هذَا ِعرق نزعه: قَالَ. يا رسولَ اللَِّه، ِعرق نزعها: جاَءها؟ قَالَ



com.wordpress.masgunku.www  
 

865 

لَمأَِبي س نع ِبيِن النثُ عدحةَ كَانَ يريرا ها أَنَّ أَبنلَغب ِريهِن الزِقيلٌ، عع اهورِو �ةَ، وحِبن 
ِديِثِهمح.  
   

باب السنِة ِفي االخِتالِع، والدليل على أنه ال يكون طالقاً، وعدا حيضة، وأا ال 
ز للزوج أن يأخذ منها ما شاء على ذلك مث تسمى عدة، وأا إذا رغبت عن زوجها جا

خيلي سبيلها، واخلرب الدال على أن الِعنني إذا سألت امرأته احلاكم ِفراقَه مل يفرق بينهما 
  .بقوهلا

حدثَنا محمد بن ِزياٍد، :  حدثَِني أَحمد بن سهِل بِن ماِلٍك علَى الْمذَاكَرِة، قَالَ 3819
حدثَنا عِلي بن الْمبارِك، عن يحيى بِن أَِبي : حدثَنا مسلَمةُ بن الصلِْت الشيباِني، قَالَ : قَالَ 

عوِذ بِن أَخبرتنا الربيع ِبنت م: كَِثٍري، عن أَِبي سلَمةَ، ومحمِد بِن عبِد الرحمِن بِن ثَوبانَ، قَاال
عفْراَء، أَنَّ ثَاِبت بن قَيٍس ضرب امرأَته، فَكَسر يدها وِهي جِميلَةُ ِبنت عبِد اللَِّه، فَأَتى أَخوها 

سِبيلَها، خِذ الَِّذي لَها وخلِّ : فَقَالَ.  ِإلَى ثَاِبٍت�فَأَرسلَ رسولُ اللَِّه .  يشتِكيِه�رسولَ اللَِّه 
  . أَنْ تربص حيضةً �نعم فَأَمرها رسولُ اللَِّه : قَالَ
  

حدثَنا ِهشام، عن أَِبيِه، : حدثَنا محاِضر، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 3820
فَأَتِت . ريظَةَ تزوج امرأَةً، فَطَلَّقَها، فَتزوجها رجلٌ ِمنهمأَنَّ عاِئشةَ أَخبرته، أَنَّ رجال ِمن بِني قُ

 ِبيالن�ها ِمنهِزعنفَقَالَ.  ِلي :ِل؟ قَالَتِجِك اَألووِجِعي ِإلَى زرأَنْ ت ِريِدينولَ : أَتسا راللَِّه يو
بدِإال ِمثْلُ الْه هعا مقَالَ. ِةاللَِّه، م :هلَتيسذُوِقي عتِك، ولَتيسع ذُوقى يتال، ح.  

  
  مبتدأُ ِكتاِب الِْعتِق والْوالِء

  .باب الْخبِر الدالِّ علَى أَنَّ املُعِتق بعض مملُوِكِه أو أشياء من جسده يكون عتيقاً كله
3821ِد الْمبع نب دمحا مثَندقَالَ  ح ،اِسِطيونَ، قَالَ: ِلِك الْواره نب ِزيدا يثَندأنبا : ح

من أَعتق : �قَالَ رسولُ اللَِّه : يحيى بن سِعيٍد، أَنَّ ناِفعا أَخبره، أَنَّ ابن عمر، كَانَ يقُولُ
  .نِصيبا لَه ِمن ِإنساٍن، كُلِّف ِعتق بِقيِتِه

حدثَنا : حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، وعمار بن رجاٍء، قَاال3822
سِمعت النضر بن أَنٍس، عن بِشِري بِن نِهيٍك، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ النِبي : شعبةُ، عن قَتادةَ، قَالَ
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  .ن أَعتق ِشقْصا لَه ِمن مملُوٍك فَهو حر م: ، قَالَ�
حدثَنا : حدثَنا أَحمد بن عِلي بِن سويٍد، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 3823
ق مملُوكًا بينه وبين آخر فَعلَيِه من أَعت: �حدثَنا شعبةُ، ِبِإسناِدِه، عِن النِبي : روح، قَالَ 

هالصخ.  
حدثَنا محمد بن جعفٍَر، قَنا : حدثَنا ابن الْمثَنى، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود، قَالَ 3824

 ِبيِن النةُ ِبِمثِْلِه، عبعِن �شلَيجالر نيلُوِك بما ِفي الْممهدأَح ِتقعقَالَ. فَي :نمضي.  
حدثَنا معاذُ بن ِهشاٍم، : حدثَنا ابن املُثَنى، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 3825

حدثَنا ِهشام بن : االحدثَنا روح، قَ: وحدثَنا ابن سويٍد، قَالَ : قَالَ)  ح(حدثَنا أَِبي: قَالَ 
من أَعتق نِصيبا لَه ِفي مملُوٍك : ، قَالَ�أَنّ رسولَ اللَِّه : أَِبي عبِد اللَِّه، عن قَتادةَ، ِبِإسناِدِه

  .هذَا لَفْظُ ابِن سويٍدولَم يذْكُِر ابن املُثَنى النضر بن أَنٍس، و. عِتق ِمن ماِلِه ِإنْ كَانَ لَه مالٌ
: وحدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ )  ح(حدثَنا أَبو النعماِن:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 3826

 عِن ابِن عمر، حدثَنا أَيوب، عن ناِفٍع،: حدثَنا حماد بن زيٍد، قَالَ : حدثَنا أَبو الرِبيِع، قَاال
من أَعتق نِصيبا ِمن عبٍد أَو ِشركًا، كَانَ لَه ِفي عبٍد، وكَانَ لَه ِمن الْماِل : �قَالَ النِبي : قَالَ

قتا عم هِمن قتع ِإال فَقَدو ،ِتيقع وِل، فَهدِة الْعِبِقيم هنلُغُ ثَمبا ياِف. مقَالَ نع : هِمن قتع ِإال فَقَدو
قتا عم .وبِديِث؟: قَالَ أَيِفي الْح وه أَو ٌء قَالَهيِري أَشال أَد . ،اِنيتِجسالس داوو دا أَبثَندح
أَيوب، عن ناِفٍع، عِن ابِن حدثَنا ِإسماِعيلُ ابن علَيةَ، عن : حدثَنا مؤملُ بن ِهشاٍم، قَالَ : قَالَ 

 ِبيِن النع ،رمع�اهنعا قَالَ: قَالَ.  ِبممبر اِفعكَانَ نو :قُلْهي ا لَممبرو ،قتا عم هِمن قتع فَقَد.  
ثنا الدبِري، عن وح)  ح(حدثَنا أَبو عاِصٍم:  حدثَنا أَبو يوسف الْقَلُوِسي، قَالَ 3827

أَخبرِني ِإسماِعيلُ بن أُميةَ، عن ناِفٍع، عِن ابِن : عبِد الرزاِق، ِكالهما عِن ابِن جريٍج، قَالَ
  .عتقَهمن أَعتق ِشركًا ِفي عبٍد أُِقيم علَيِه ِفي ماِل الَِّذي أَ: �قَالَ رسولُ اللَِّه : عمر، قَالَ

بيانُ الْخبِر الْموِجِب عتق الْمعِتِق نِصيب غَيِرِه ِمن الْعبِد الَِّذِي أَعتق نصيبه منه، ودفع مثنه 
  .إىل شريكه
ةَ، حدثَنا صخر بن جويِري: حدثَنا عِلي بن الْجعِد، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 3828

فَأَعتق . عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنه كَانَ يفِْتي أَنَّ الْعبد، أَِو اَألمةَ يكُونُ أَحدهم بين شركَاَء
يمةَ عدٍل، أَحدهم نِصيبه ِمنه، فَِإنه يِجب ِعتقُه علَى الَِّذي أَعتق نِصيبه ِمنه يقَوم ِفي ماِلِه ِق

  .فَيدفَع بِقيةَ ثَمِنِه ِإلَى شركَاِئِه أَنصباَءهم ِمنه، ويخلَّى سِبيلَ الْمعتِق
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بيانُ الْخبِر الدالِّ علَى أَنَّ املُعِتق نِصيبه ِمن عبٍد ِمنه بينه وبني شركائه يجرب على عتق 
  .له، ودفع قيمة نصيب غريه من العبد إليه إن كان له مالنصيب غريه، وعلى بيع ما

حدثَِني : أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا أَبو يحيى الْعسقَالِني ِعيسى بن أَحمد، قَال3829َ
 أَعتق ِشركًا لَه ِفي عبٍد من: ، قَالَ�أُسامةُ بن زيٍد، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه 

دبِه الْعلَيع قتعو ،مهصِحص كَاَءهرطَى شأَعِد، وبةُ الْعِه ِقيملَيع أُِقيم.  
، حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد: حدثَنا أَبو الْوِليِد، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 3830

أَيما مملُوٍك كَانَ بين شركَاَء، فَأَعتق : ، يقُولُ�سِمعت النِبي : عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
الُهم لَغَ ذَِلكِإنْ ب قتعٍل، فَيدةَ عِقيم قتاِل الَِّذي أَعِفي م قَامي هفَِإن ،هِصيبن مهدأَح.  

أنبا يحيى بن سِعيٍد، أَنَّ : حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ: حدثَنا الدِقيِقي، قَالَ  3831
من أَعتق نِصيبا لَه ِمن ِإنساٍن : �قَالَ رسولُ اللَِّه : ناِفعا أَخبره، أَنَّ ابن عمر، كَانَ يقُولُ

  .ِه، فَِإنْ لَم يكُن ِعنده ما يعِتقَه فَقَد جاز ما صنعكُلِّف ِعتق بِقيِت
حدثَنا جِرير، عن يحيى، عن : حدثَنا أَبو خيثَمةَ، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 3832

  .تق نِصيبا لَه ِفي عبٍد كُلِّف ِعتق ما بِقيمن أَع: �قَالَ رسولُ اللَِّه : ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
   

باب الْخبِر الدالِّ علَى أَنَّ املُعِتق نِصيبه ِمن عبٍد بينه وبني شركائه مل جيرب على عتق 
أنصباء شركائه إذا مل يكن مل مال حييط بثمنه، وأن بقيته رقيق ألربابه يستعملوه على قَدر 

  .همحصت
حدثَنا : حدثَنا عبد اللَِّه بن نميٍر، قَالَ :  حدثَنا موسى بن ِإسحاق الْقَواس، قَالَ 3833

من أَعتق ِشركًا لَه ِفي : ، قَالَ�عبيد اللَِّه بن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه 
، أَو ِمن مملُوٍك، فَعلَيِه ِعتقُه كُلِِّه ِإنْ كَانَ لَه مالٌ يبلُغُ ثَمنه يقَوم ِقيمةَ عدٍل، وِإنْ لَم مملُوٍك

قتا عم هِمن قتالٌ عم لَه كُني.  
حدثَنا محمد بن : ، قَالُوا حدثَنا الْميموِني، وسلَيمانُ بن سيٍف، وعمار بن رجاٍء3834
من أَعتق : ، قَالَ�حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ النِبي : عبيٍد، قَالَ 

لُغُ ثَمبالٌ يم كُلِِّه ِإنْ كَانَ لَه قُهِه ِعتلَيلُوٍك، فَعمكًا ِفي مِشر هِمن قتالٌ عم لَه كُني ِإنْ لَمو ،هن
قتا عم.  

حدثَنا : حدثَنا ِإبراِهيم بن موسى الراِزي، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 3835



com.wordpress.masgunku.www  
 

868 

 ناِفٍع، عِن ابِن عمر، ِبِمثِْلِه ِإنْ كَانَ لَه حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، عن: ِعيسى بن يونس، قَالَ 
هِصيبن قتالٌ أَعم لَه كُني ِإنْ لَمو ،هنلُغُ ثَمبا يم.  

)  ح(أَخبرِني ماِلك: أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَِى، قَال3836َ
حدثَنا عثْمانُ بن عمر، عن ماِلٍك، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، : ود الْحراِني، قَالَ وحدثَنا أَبو دا

من أَعتق ِشركًا لَه ِفي مملُوٍك أُِقيم علَيِه ِقيمةَ الْعدِل، فَأَعطَى : ، قَالَ�أَنّ رسولَ اللَِّه 
  .عتق علَيِه الْعبد، وِإِال فَقَد أَعتق ِمنه ما أَعتقشركَاَءه ِحصصهم، وأَ

حدثَنا : حدثَنا معاِويةُ بن عمٍرو، قَالَ :  حدثَنا عِلي بن عثْمانَ النفَيِلي، قَالَ 3837
من أَعتق نِصيبا لَه ِفي : �قَالَ النِبي : لَأنبا ناِفع، عِن ابِن عمر، قَا: جِرير بن حاِزٍم، قَالَ

 ا قَدم هِمن قتأَع ِإال فَقَدو ،قتٍل، فَأَعدةَ عِه ِقيملَيع مقُو هتلُغُ ِقيمبا ياِل مالْم ِمن ٍد، فَكَانَ لَهبع
قتأَع .اهِرجخي ا لَمنه ِمن.  

3838 ،سونِن : قَالَ حثنا يِن اباِفٍع، عن نع ،رمع ناللَِّه ب دبثَِني عدٍب، حهو نأنبا اب
 ِبيأَنّ الن ،رمقَالَ�ع ، : كَاَءهرطَى شٍل، فَأَعدةَ عِه ِقيملَيع لُوٍك أُِقيممكًا ِفي مِشر قتأَع نم

مهصِحص .دبِه الْعلَيع قتأَعوقتا أَعم هِمن قتأَع ِإِال فَقَدو ،.  
حدثَنا ابن ِإسحاق، عن : حدثَنا يعلَى، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 3839

عبٍد مملُوٍك، فَعلَيِه من أَعتق شركَه ِفي : ، يقُولُ�سِمعت النِبي : ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
هِمن فَاذُهن.  

أنبا ابن أَِبي : حدثَنا عبيد اللَِّه بن موسى، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 3840
ا ِمن عبٍد بين قَوٍم فَهو من أَعتق نِصيب: �قَالَ النِبي : لَيلَى، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ

اِئِهمِصبَألن اِمنض.  
وحثنا الدبِري، عن عبِد )  ح(حدثَنا عبد الرزاِق:  حدثَنا الْجرجاِني، قَالَ 3841

من أَعتق نِصيبا لَه ِفي : �ي الرزاِق، عن معمٍر، عن أَيوب، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ النِب
  .عبٍد أَعتق ما بِقي ِفي ماِلِه

أنبا جويِريةُ، عن ناِفٍع، عِن : حدثَنا مسِلم، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 3842
 ِبيأَنّ الن ،رمِن عقَالَ�اب ، :ش قتأَع نم ِقيا بم ِتقعِه أَنْ يلَيع بجو لُوٍك، فَقَدما ِفي مِقيص

ِمنه ِإنْ كَانَ لَه ما يبلُغُ ثَمنه يقَام ِفي ماِلِه ِقيمةَ عدٍل، فَيدفَع ِإلَى أَصحاِبِه ِحصتهم، ويخلَّى 
حدثَنا عبد اللَِّه بن محمِد بِن أَسماَء، قَالَ : ستاِني، قَالَ حدثَنا أَبو داود السِج. سِبيلَ الْمعتِق
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  .حدثَنا جويِريةُ، ِبِمثِْلِه: 
حدثَنا محمد : حدثَنا أَحمد بن حنبٍل، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود السِجستاِني، قَالَ 3843
حدثَنا شعبةُ، عن خاِلٍد، عن أَِبي ِبشٍر الْعنبِري، عِن ابن الثَّلِْب أَِو ابِن : ، قَالَ بن جعفٍَر

 ِبيالن هنمضي لُوٍك، فَلَممِفي م ا لَهِصيبن قتال أَعجأَِبيِه، أَنّ ر نِلِب، عالت� .دما : قَالَ أَحمِإن
ِبالت والثَّاِء. اِءه اَء ِمنِن التيبي ةُ أَلْثَغَ لَمبعكَانَ شو.  

حدثَنا : حدثَنا أَبو الْوِليِد، قَالَ :  حدثَنا محمد بن حيانَ الْماِزِني ِبالْبصرِة، قَالَ 3844
من أَعتق ِشقْصا ِمن : ، قَالَ� عمر، عِن النِبي أَبو عوانةَ، عن حِبيِب بِن أَِبي ثَاِبٍت، عِن ابِن

مهصكَاِئِه ِحصرِلش ِمنٍد، فَقَِد ضبع.  
   

باب الْخبِر الْمرِوي عن أَِبي هريرةَ الدالِّ علَى أَنَّ الْعبد إذا كان بني قوم فأعتق أحدهم 
  . ِشقْصه مالٌ أو مل يكننصيبه يصري عتيقاً كله كان للمعِتق

حدثَنا سِعيد : حدثَنا يحيى بن سِعيٍد الْقَطَّانُ، قَالَ :  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَالَ 3845
، أَنّ النِبي بن أَِبي عروبةَ، عن قَتادةَ، عِن النضِر بِن أَنٍس، عن بِشِري بِن نِهيٍك، عن أَِبي هريرةَ

من أَعتق نِصيبا أَو ِشركًا لَه ِفي مملُوٍك، فَعلَيِه خالصه كُلِّه ِفي ماِلِه ِإنْ كَانَ لَه : ، قَالَ�
 :حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ . مالٌ، وِإنْ لَم يكُن لَه مالٌ، فَاستسعى غَير مشقُوٍق علَيِه

حدثَنا : حدثَنا يِزيد بن زريٍع، قَالَ : حدثَنا محمد بن الِْمنهاِل، ومحمد بن أَِبي بكٍْر، قَاال
وٍق سِعيد بن أَِبي عروبةَ، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه وأَنْ يقَوم الْمملُوك ِقيمةَ عدٍل، فَاستسعى غَير مشقُ

  .علَيِه
: حدثَنا أَِبي، قَالَ : حدثَنا وهب بن جِريٍر، قَالَ :  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَالَ 3846

 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نِهيٍك، عِن نِشِري بب نٍس، عِن أَنِر بضِن النةُ، عادا قَتثَندقَالَ�ح ، :
ٍل، مدةَ عِه ِقيملَيع مِنِه قُوثَم رلُغُ قَدبا ياِل مالْم ِمن كَانَ لَهلُوٍك، وما ِفي مِقيصش قتأَع ن

  .فَأُعِتق ِمن ماِلِه، وِإال استسعى غَير مشقُوٍق علَيِه
حدثَنا جِرير بن حاِزٍم، قَالَ : نا عاِرم، قَالَ حدثَ:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 3847

ما يبلُغُ ِقيمته أُعِتق ِمن ماِلِه، وِإنْ لَم يكُن لَه مالٌ استسعى الْعبد غَير : حدثَنا قَتادةُ، ِبِمثِْلِه: 
  .مشقُوٍق علَيِه

عم ناِق، عزالر دبع اهور ِبياِد، قَالَ الننذَا اِإلسةَ ِبهادقَت نٍر، عم� : كًا لَهرش قتأَع نم
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دبى الْععستالٌ اسم لَه كُني اِلِه، فَِإنْ لَمِفي م ِقيا بم قتٍد أَعبِفي ع  
وحدثَنا أَبو )  ح(مد بن كَِثٍريحدثَنا مح:  حدثَنا أَبو داود السِجستاِني، قَالَ 3849

حدثَنا قَتادةُ، عِن النضِر بِن : حدثَنا همام، قَالَ : حدثَنا أَبو الْوِليِد، قَاال: داود الْحراِني، قَالَ 
ال أَعجةَ، أَنَّ رريرأَِبي ه نِهيٍك، عِن نِشِري بب نٍس، عأَن ِبيالن ازلُوٍك، فَأَجما ِفي مِقيصش قت

  . ِعتقَه، وغَرمه بِقيةَ ثَمِنِه�
حدثَنا : حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  وحدثَنا يونس بن حِبيٍب، وعمار بن رجاٍء، قَاال3850

نضر بن أَنٍس، عن بِشِري بِن نِهيٍك، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ النِبي سِمعت ال: شعبةُ، عن قَتادةَ، قَالَ
  .من أَعتق شِقيصا لَه ِمن مملُوٍك، فَهو حر: ، قَالَ�

: بٍل، قَالَ حدثَنا أَحمد بن محمِد بِن حن:  حدثَنا أَبو داود السِجستاِني، قَالَ 3851
 ِبيلُغُ ِبِه النبأَِبيِه، ي نِد اللَِّه، عبِن عاِلِم بس ناٍر، عِن ِدينِرو بمع نةَ، عنييع نانُ بفْيا سثَندح

وم علَيِه ِقيمته ال ِإذَا كَانَ الْعبد بين اثْنيِن، فَأَعتق أَحدهما نِصيبه، فَِإنْ كَانَ مِوسرا يقَ: �
ِتقعي طَطَ، ثُمال شو ،كْسقَالَ ِفيِه. وانَ، وفْيس نٍر، عِن ِبشِن بمحِد الربع ةَ : ِذكْرِقيم مقَوي

 ِتقعي ٍل، ثُمدع.  
3852ِد الربع نع ،ِريبالد اِهيمرِإب نب اقحا ِإسثَندحو  ،ِريهِن الزٍر، عمعم ناِق، عز

من أَعتق ِشركًا لَه ِفي عبٍد أُِقيم ما بِقي : ، قَالَ�عن ساِلٍم، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه 
ه ما يبلُغُ ثَمن الْعبِد، قَولُه أَو ِمنه ِمن ماِلِه ِإذَا كَانَ لَه ما يبلُغُ ثَمن الْعبِد، ِال ندِري ِإذَا كَانَ لَ

 ِبيِديِث النِفي ح�ِريهالز ٌء قَالَهيش قَالَ.  أَم ،ِنيزالْم تِمعس :اِفِعيقَالَ الش : قتأَع نم
لَيع مِد قُوبةَ الْعلُغُ ِقيمبالٌ يم كَانَ لَهٍد وبِفي ع كًا لَهرش كَاَءهرطَى شأَعٍل، ودةَ عِه ِقيم

قتا عم هِمن قتع ِإال فَقَدو ،دبالْع قتعو ،مهصِحص . ِبيِن النع ،رمع ناب اهوكَذَا رهو�.  
أَذْهب ِإلَى :  أَحمدقَالَ.  حدثَِني عبد اللَِّه بن أَحمد بِن حنبٍل، عن أَِبيِه، ِبنحِوِه3853

 ِبيِن النع ،رمِن عِديِث ابقَالَ. �ح ،وباِفٍع ِإال أَنَّ أَين ناللَِّه، ع ديبعو،اِلكم اهور :لُهقَو :
قتا عم هِمن قتع . ِبيِن النع اهوا رِري ِفيماِفٍع�ال أَدلُ نقَو ِديثُ قَ.  أَوحةَوادى : تعستاس

قَالَ أَحمد بن : قَالَ. ولَم يذْكُر ِهشام الدستواِئي السعايةَ: قَالَ سِعيد. الْعبد غَير مشقُوٍق علَيِه
وسى بن خلٍَف عن ورواه م. رواه روح، عن سِعيِد بِن أَِبي عروبةَ لَم يذْكُِر السعايةَ: حنبٍل 

ووصل . قَالَ أَحمد بن حنبٍل رواه شعبةُ وِهشام فلم يذكرا السعاية. قَتادةَ فَذَكَر السعايةَ
  .بعضهم اإلسناد، ومل يوصل بعضهم
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حدثَنا أَبو  : حدثَنا عثْمانُ بن أَِبي شيبةَ، قَالَ:  وحدثَِني اَألسفَاِطي، قَالَ 3854
قَالَ النِبي : اَألحوِص، عن عبِد الْعِزيِز بِن رفَيٍع، عن حِبيِب بِن أَِبي ثَاِبٍت، عِن ابِن عمر، قَالَ

� :ماَءهبصاِبِه أَنحَألص ِمنٍد ضبِفي ع ا لَهِقيصش قتأَع نم.  
حدثَنا أَبانُ، : حدثَنا مسِلم بن ِإبراِهيم، قَالَ : لسجِزي، قَالَ  حدثَنا أَبو داود ا3855

قَالَ النِبي : حدثَنا قَتادةُ، عِن النضِر بِن أَنٍس، عن بِشِري بِن نِهيٍك، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ: قَالَ 
� :ِفي م ا لَهِقيصش قتأَع نالٌمم اِلِه ِإنْ كَانَ لَهِه ِفي ملَيع هالصلُوٍك، فَخم . ذَكَرو

  .الْحِديثَ
   

باب ِذكِْر الْوالِء، وأَنَّ والَء الْمعتِق ِلمن أَدى ِفيِه الثَّمن، وأن املُعتقَة هلا اخليار إذا كانت 
  .حتت عبد
3856سةَ الطَّريو أُما أَبثَندقَالَ  ح ،اِبٍق، قَالَ : وِسيس نب دمحا مثَندةُ، : حاِئدا زثَندح

عن ِسماِك بِن حرٍب، عن عبِد الرحمِن بِن الْقَاِسِم، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ، أَنها اشترت بِريرةَ 
طُوا الْورتاشاِر، وصاَألن اٍس ِمنن ولُ اللَِّه . الَءِمنسةَ، قَالَ: �فَقَالَ رمعالن ِليو نالُء ِلمالْو :

وأَهدت ِإلَى عاِئشةَ لَحما، فَقَالَ رسولُ اللَِّه . وكَانَ زوجها عبدا. �وخيرها رسولُ اللَِّه 
هو علَيها : تصدق ِبِه علَى بِريرةَ، فَقَالَ: ِئشةَلَو صنعتم لَنا ِمن هذَا اللَّحِم، فَقَالَت عا: �

  .صدقَةٌ، وهو لَنا هِديةٌ 
حدثَنا شعبةُ، عن عبِد : حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 3857

أَِبيِه، ع نِن الْقَاِسِم، عِن بمحالر ادا، فَأَرِتقَهعةَ فَتِريرب ِريتشأَنْ ت تادا أَرهةَ، أَناِئشع ن
: �، فَقَالَ رسولُ اللَِّه �مواِليها أَنْ يشتِرطُوا الْوالَء، فَذَكَرت عاِئشةُ ذَِلك ِلرسوِل اللَِّه 

نالُء ِلما الْوما، فَِإنِتِقيهأَعا وِريهتٍماشِبلَح أُِتيو ،قتفَقَالَ.  أَع :ذَا؟، فَقَالَتا هم : تدذَا أَهه
هو علَيها صدقَةٌ ولَنا هِديةٌ وخيرت، وكَانَ : �فَقَالَ رسولُ اللَِّه . لَنا بِريرةُ تصدق ِبِه علَيها

را حهجوقَالَ. ز :دعب هأَلْتس فَقَالَثُم ،؟:  ذَِلكدبع أَم وه رِري أَحا أَدةُ. مبعقَالَ ش : فَقُلْت
وكَانَ ِفي حلِْقِه، فَقَالَ لَه ِسماك بعد ما . ِإني أَتِقي أَنْ أَسأَلَه عِن اِإلسناِد فَسلْه أَنت: ِلِسماٍك
قَِد : قَالَ ِلي ِسماك: نعم، قَالَ شعبةُ: ؟ فَقَالَ لَه عبد الرحمِنأَحدثَك أَبوك عن عاِئشةَ: حدثَ

لَك هثَقْتوتاس.  
حدثَنا شعبةُ، عن : حدثَنا يحيى بن أَِبي بكَيٍر، قَالَ :  حدثَنا عِلي بن سهٍل، قَالَ 3858
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 عن بِريرةَ أَردت �سأَلْت رسولَ اللَِّه : ِم، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ، قَالَتعبِد الرحمِن بِن الْقَاِس
: قَالَ. اشتِريها، واشتِرِطي، فَِإنَّ الْوالَء ِلمن أَعتق: فَقَالَ. أَنْ أَشتِريها وأَشتِرطُ الْوالَء َألهِلها

 ِبلَحٍم، �وأُِتي رسولُ اللَِّه : قَالَ. ما أَدِري:  عبدا، ثُم قَالَ بعد ذَِلكوخيرت وكَانَ زوجها
  .هو لَها صدقَةٌ، ولَنا هِديةٌ: فَقَالَ. ِمما تِصدق ِبِه علَى بِريرةَ: ما هذَا؟، قُلْت: فَقَالَ

حدثَنا ِإسحاق بن : عبِد الرحمِن النساِئي، قَالَ  حدثَنا أَحمد بن شعيٍب أَبو 3859
حدثَنا وهيب، عن : حدثَنا الْمِغريةُ بن سلَمةَ وهو أَبو ِهشاٍم الْمخزوِمي، قَالَ : ِإبراِهيم، قَالَ 

كَانَ زوج بِريرةَ : عن عروةَ، عن عاِئشةَ، قَالَتعبيِد اللَِّه بِن عمر، عن يِزيد بِن رومانَ، 
  .عبدا

حدثَنا : حدثَنا ِإسحاق بن ِإدِريس، قَالَ :  حدثَنا أَحمد بن سِعيٍد الداِرِمي، قَالَ 3860
: يد بِن رومانَ، عن عروةَ، عن عاِئشةَ، قَالَتحدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، عن يِز: وهيب، قَالَ 

 تريا فَخدبةَ عِريرب جوكَانَ ز.  
حدثَنا الْمعلَّى بن منصوٍر، :  حدثَنا أَبو أُميةَ، ومحمد بن شاذَانَ الْجوهِري، قَاال3861

حدثَنا ِهشام بن عروةَ، عن عبِد الرحمِن بِن الْقَاِسِم، :  ِإسماِعيلَ، قَالَ حدثَنا حاِتم بن: قَالَ 
  .عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ، أَنَّ بِريرةَ، ِحني أَعتقَتها عاِئشةُ تعِني خيرت، وأَنَّ زوجها كَانَ عبدا

3862اِهيمرا ِإبثَندقَالَ ح ،اِنيغِعٍني، قَالَ :  الصم نى بيحأنبا ي : نب اِتما حثَندح
ةَ، قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورِن عاِم بِهش ناِعيلَ، عمولُ اللَِّه : ِإسسر ِليلَ عخد� ،

امِه طَعِإلَي ماِر، فَقُدلَى النةً عمرأَى بفَرمِفيِه لَح س؟، قَالُوا: فَقَالَ.  لَيةً لَكُممرب أَر ا : أَلَملَى يب
  .هو لَها صدقَةٌ ولَنا هِديةٌ: فَقَالَ. رسولَ اللَِّه، هذَا لَحم تِصدق ِبِه علَى بِريرةَ، فَأَهدته لَنا

3863ِليفَيانَ النثْمع نب ِليةَ، قَالَ : ، قَالَ  حثنا عبيأَِبي ش نانُ بثْما عثَندا : حثَندح
عبدةُ بن سلَيمانَ، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن عبِد الرحمِن بِن الْقَاِسِم، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ، 

تريخ ِتقَتا أُعةَ لَمِريرأَنّ ب.  
3864ثَندقَالَ  ح ،لَِمياِعيلَ السمِإس نب دمحاِعيلَ ممو ِإسا أَب : نب دمحا مثَندح

حدثَنا جِرير بن عبِد الْحِميِد، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، عن : ِعيسى بِن الطَّباِع، قَالَ 
ةَ، قَالَتاِئشِر: عب جوولُ اللَِّه كَانَ زسا رهريخي ا لَمركَانَ ح لَوا، ودبةَ عير�.  
حدثَنا : حدثَنا عثْمانُ بن أَِبي شيبةَ، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود السِجستاِني، قَالَ 3865

، ِفي ِقصِة بِريرةَ، وكَانَ زوجها عبدا، جِرير، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ
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 ِبيا النهريا�فَخهريخي ا لَمركَانَ ح لَوا، وهفْسن تارتفَاخ ،.  
   

باب ِإبطَاِل الشرِط ِفي الْوالِء، وإن اشترطه البائع لنفسه يف عقده البيع إذ هو شرط 
 اهللا عليه وسلم وقضائه، ونهي النيب صلى اهللا عليه وسلم عن خبالف حكم رسول اهللا صلى

  .بيعه وهبته
أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه، عن رِبيعةَ :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَِى، قَال3866َ

كَانَ ِفي : ، أَنها قَالَت� زوِج النِبي بِن أَِبي عبِد الرحمِن، عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد، عن عاِئشةَ
 �خيرت علَى زوِجها ِحني عِتقَت، وأُهِدي لَها لَحم، فَدخلَ رسولُ اللَِّه : بِريرةَ ثَالثُ سنٍن

أَلَم أَر برمةً علَى الناِر : فَقَالَ.  الْبيِتوالْبرمةُ علَى الناِر، فَدعا ِبطَعاٍم، فَأُِتي ِبخبٍز وأُدٍم ِمن أُدِم
بلَى يا رسولَ اللَِّه، ذَِلك لَحم تصدق ِبِه علَى بِريرةَ، فَكَِرهنا أَنْ نطِْعمك : ِفيها لَحم فَقَالُوا

هةٌ: فَقَالَ. ِمنِديا ها لَنهِمن وهقَةٌ، ودا صهلَيع وولُ اللَِّه هسقَالَ رو ،� : نالُء ِلما الْومِإن
قتأَع.  

حدثَنا الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن رِبيعةَ بِن :  حدثَنا الْغزي، وأَبو ِإسماِعيلَ، قَاال3867
كَانَ ِفي بِريرةَ ثَالثُ : ، أَنها قَالَتأَِبي عبِد الرحمِن، عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد، عن عاِئشةَ

الْوالُء : �فَكَانت أَحد السنِن أَنها أُعِتقَت، فَخيرت ِفي زوِجها، وقَالَ رسولُ اللَِّه : سنٍن
قتأَع نولُ اللَِّه . ِلمسلَ رخدو� بِم، فَقُرِباللَّح فُورةُ تمرالْبِت،  ويِم الْبأُد ِمن مأُدو ،زبِه خِإلَي

بلَى يا رسولَ اللَِّه، وذَِلك لَحم تصدق : فَقَالُوا. أَلَم أَر برمةً ِفيها لَحم؟: �فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
  .هو علَيها صدقَةٌ وهو لَنا هِديةٌ: � فَقَالَ رسولُ اللَِّه. ِبِه علَى بِريرةَ، وأَنت ال تأْكُلُ الصدقَةَ

حدثَنا رواد بن :  حدثَنا أَحمد بن محمِد بِن الْفَضِل الْعسقَالِني الصاِئغُ، قَالَ 3868
رةَ تصدق علَيها، فَأَهدت ِإلَى الْجراِح، عن ماِلٍك، عن رِبيعةَ، عِن الْقَاِسِم، عن عاِئشةَ، أَنَّ بِري

 ِبيأَلَِت النةَ، فَساِئشةٌ: ، فَقَالَ�عِديا هلَنقَةٌ ودا صلَه ِهي.  
حدثَنا محمد بن خاِلِد بِن عثْمةَ، قَالَ :  حدثَنا سلَيمانُ بن سيٍف الْحراِني، قَالَ 3869

 :ثَندحةَ، قَالَتاِئشع نِن الْقَاِسِم، عةَ، عِبيعر نفٍَر، ععج نب دمحةَ ثَالثُ : ا مِريرِفي ب تضم
الْوالَء ِلمن : �ابتعتها رقَبٍة، واشترطَ أَهلُها والَءها، فَأَعتقْتها، فَقَضى رسولُ اللَِّه : سنٍن
قتكَانَ. أَعو ِبيا النهريفَخ ،جوا زلَه � تقَر اَءتِإنْ شو ،هقَتفَار اَءتِإنْ ش ِتقَتع ِحني 

 ِبيلَ النخدو ،هدِر �ِعنياِئِه ِبغدِبغ ا أُِتيفَلَم ،ما لَحاِر ِفيهلَى النةً عمرب رصفَأَب ،تيا الْبموي 
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ِإنما هو لَحم تصدق ِبِه علَى بِريرةَ، وأَنت ال تأْكُلُ : أَلَم أَر ِعندكُم لَحما؟ قُلْنا: قَالَ. لَحٍم
  .هو ِلبِريرةَ صدقَةٌ ولَنا هِديةٌ: فَقَالَ. الصدقَةَ

حدثَنا معاِويةُ بن : ثَِني أَِبي، قَالَ حد:  حدثَنا عبد اللَِّه بِن أَحمد بِن حنبٍل، قَال3870َ
: حدثَنا سفْيانُ، عن رِبيعةَ بِن أَِبي عبِد الرحمِن، عِن الْقَاِسِم، عن عاِئشةَ، قَالَت: ِهشاٍم، قَالَ 
 ِبيقَالَ الن� : قتأَع نالُء ِلمالْو.  
حدثَنا ابن أَِبي أُويٍس، عن : مانَ الْعثْماِني قَاِضي مكَّةَ، قَالَ  حدثَنا عمرو بن عث3871ْ

سلَيمانَ، عن يحيى، عن رِبيعةَ، عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد، عن عاِئشةَ، أَنَّ بِريرةَ أُعِتقَت ولَها 
  .الْوالُء ِلمن أَعتق: �لَ رسولُ اللَِّه ، وقَا�زوج، فَخيرها رسولُ اللَِّه 

حدثَنا سلَيمانُ : حدثَنا الْقَعنِبي، قَالَ :  حدثَنا أَبو الْعباِس الِْبرِتي الْقَاِضي، قَالَ 3872
ع نِن الْقَاِسِم، عِن، عمحِد الربِن أَِبي عةَ بِبيعر نِبالٍل، ع نا بلَهو ِتقَتةَ أُعِريرةَ، أَنَّ باِئش

 ِبيا النهريفَخ ،جوز� ،وهبصٍم، فَنا ِبلَحهلَيع قدصةَ تِريرأَنَّ بو ،فَاِرقَهت أَو ،هدِعن قَرأَنْ ت 
 ِبيوا ِإلَى النمِديثَ�فَقَداٍم، الْحا ِبإدامطَع .  

انُ اِإلبيعليه، وإثبات الوالء ملن ب ا لَهلُ مجعتي ٍل ثُمِإلَى أَج لُوكَهمم كَاِتبي نِة ِلماح
  .يقضي عنه ما عليه، والدليل على أن املكاتب مملوك إىل أن يقضي ما عليه

دثَنا ماِلك، عن ِهشاِم ح: حدثَنا الشاِفِعي، قَالَ :  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ 3873
ا قَالَتهةَ، أَناِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورِن عب :ةَ، فَقَالَتِريرِني باَءتلَى : جِلي عأَه تبي كَاتِإن
 أَهلُِك أَنْ أَعدها لَهم، ِإنْ أَحب: قَالَت لَها عاِئشةُ. ِتسعِة أَواٍق، ِفي كُلِّ عاٍم أُوِقيةٌ، فَأَِعيِنيِني

لْتِك ِلي فَعالؤكُونُ ويولُ اللَِّه . وسرا، وِلهةُ ِإلَى أَهِريرب تبفَذَه�فَقَالَت ،اِلسج  : ي قَدِإن
.  فَسأَلَها�للَِّه عرضت ذَِلك علَيِهم فَأَبوا، ِإال أَنْ يكُونَ الْوالُء لَهم، فَسِمع ذَِلك رسولُ ا

خِذيها واشتِرِطي لَهم الْوالَء فَِإنَّ الْوالَء ِلمن أَعتق، : �فَأَخبرته عاِئشةُ، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
د، فَما بالُ أَما بع: ثُم قَالَ.  ِفي الناِس، فَحِمد اللَّه�ثُم قَام رسولُ اللَِّه . فَفَعلَت عاِئشةُ

ما كَانَ ِمن شرٍط لَيس ِفي ِكتاِب اللَِّه، فَهو . ِرجاٍل يشتِرطُونَ شروطًا لَيست ِفي ِكتاِب اللَِّه
الُء ِلما الْومفَِإن ،ثَقأَو طُهرشو قلَّ أَحجو زاُء اللَِّه عٍط، قَضرِإنْ كَانَ ِمائَةَ شاِطلٌ، وبقتأَع ن.  

حدثَنا : حدثَنا موسى بن ِإسماِعيلَ، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود السِجستاِني، قَالَ 3874
ةَ، قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورِن عاِم بِهش نع ،بيها، : وِتهبكَاتِفي م ِعنيتسةُ تِريرب اَءتج

ِإنْ كَانَ : ِإني كَاتبت أَهِلي علَى ِتسِع أَواٍق ِفي كُلِّ عاٍم أُوِقيةٌ، فَأَِعيِنيِني، فَقَالَت: قَالَتفَ
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أَحب أَهلُِك أَنْ أَعدها ِعدةً واِحدةً وأُعِتقَِك، ويكُونَ والؤِك ِلي فَعلْت، فَذَهبت ِإلَى أَهِلها، 
 ذَكَرو ِبيِفي كَالِم الن ادزو ،ِريهِن الزٍد، ععِن سِث بِديِث اللَّيح وحِديثَ نالْح�ها :  آِخرم

مهدقُولُ أَحاٍل يالُ ِرجب :قتأَع نالُء ِلما الْومالُء ِلي؟ ِإنالْوا فُالنُ، وي ِتقأَع.  
3875مِإس نب ِليا عثَنداٍب، قَالَ  حوِه ِبثَالثَِة أَبيلَوِن عِعيٍد : اِعيلَ بس نب دمحا مثَندح

: حدثَنا عِلي بن مسِهٍر، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ، قَالَت: اَألصبهاِني، قَالَ 
أَما بعد فَما : لِْمنبِر، فَتشهد، فَحِمد اللَّه وأَثْنى علَيِه، ثُم قَالَ عِشيةً علَى ا�صِعد رسولُ اللَِّه 

بالُ أَقْواٍم يشتِرطُونَ شروطًا لَيست ِفي ِكتاِب اللَِّه عز وجلَّ؟ ما كَانَ ِمن شرٍط لَيس ِفي 
أَعتق : ما بالُ ِرجاٍل ِمنكُم، يقُولُونَ. ، وِإنْ كَانَ ِمائَةَ شرٍطِكتاِب اللَِّه عز وجلَّ، فَهو باِطلٌ

قتأَع نالُء ِلما الْومالُء ِلي؟ ِإنالْوفُالنٌ و.  
أنبا ابن جريٍج، عن : أنبا عبد الرزاِق، قَالَ:  أَخبرنا ِإسحاق الدبِري، قَال3876َ

قَضى أَنَّ الْوالَء ِلمن : �حدثَنا ناِفع، عِن ابِن عمر، عِن النِبي :  بِن موسى، قَالَ سلَيمانَ
قتأَع.  
  

حدثَنا همام، : حدثَنا عمرو بن عاِصٍم، قَالَ :  حدثَنا أَبو يوسف الْفَاِرِسي، قَالَ 3877
  . قَضى أَنَّ الْوالَء ِلمن أَعتق�شام بن عروةَ، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ، أَنّ النِبي حدثَنا ِه: قَالَ 

حدثَِني ِهشام بن :  حدثَنا ِإسحاق الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عِن ابِن جريٍج، قَال3878َ
ع نأَِبيِه، ع نةَ، عورعةَ، قَالَتاِئش :ةُ، فَقَالَتِريرِني باَءتاٍق ِفي : جِع أَولَى ِتسِلي عأَه تبكَات

ِإنْ أَحب أَهلُِك أَنْ أَعدها لَهم ِعدةً واِحدةً، ويكُونَ : كُلِّ عاٍم أُوِقيةٌ، فَأَِعيِنيِني، فَقَالَت عاِئشةُ
لْتِك فَعالؤِلي و .ولُ اللَِّه فَذَهسرا وِلهِد أَهِعن ِمن اَءتا، فَجوا فَأَبِلهِإلَى أَه تب�اِلسج  .

ولُ اللَِّه : فَقَالَتسر ِمعفَس ،مالَء لَها ِإال أَنَّ الْووفَأَب ِهملَيع ذَِلك تضرع ا �قَدأَلَهفَس 
هتربفَقَالَ. فَأَخ :تاشا وِذيهخقتأَع نالُء ِلمالَء، فَالْوالْو مولُ اللَِّه . ِرِطي لَهسر فَقَام لَتفَفَع� 

اللَّه ِمداِس، فَحةً ِفي النِشيقَالَ. ع ِفي : ثُم تسوطًا لَيرِرطُونَ شتشاٍل يالُ ِرجا بفَم دعا بأَم
قَضاُء . يس ِفي ِكتاِب اللَِّه، فَِإنه باِطلٌ، وِإنْ كَانَ ِمائَةَ شرٍطِكتاِب اللَِّه، فَما كَانَ ِمن شرٍط لَ

ثَقطُ اللَِّه أَورشو قاللَِّه أَح.  
حدثَِني ِرجالٌ ِمن : حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَِى، قَالَ 3879
نهم اللَّيثُ بن سعٍد، ويونس بن يِزيد، عِن ابِن ِشهاٍب، عن عروةَ بِن الزبيِر، عن أَهِل الِْعلِْم ِم
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 ِبيِج النوةَ، زاِئشع�ا قَالَتهأَن ، :ِتي، فَقَالَتيةُ ِإلَى بِريرب اَءتج : تبي كَاتةُ، ِإناِئشا عي
لَى ِتسِلي عأَه ئًا، فَقَالَتيا شِتهابِكت ِمن تقَض كُنت لَمةٌ فَأَِعيِنيِني، واٍم أُوِقياٍق ِفي كُلِّ عِع أَو
ارِجِعي ِإلَى أَهِلِك، فَِإنْ أَحبوا أَنْ أُعِطيهم ذَِلك جِميعا، ويكُونَ والؤِك ِلي : لَها عاِئشةُ

لْتفَع .ِريرب تبقَالُوافَذَها، ووفَأَب ،ِهملَيع ذَِلك تضرا، فَعِلهةُ ِإلَى أَه : ِسبتحأَنْ ت اَءتِإنْ ش
ال يمنعِك : فَقَالَ. �علَيِك، فَلْتفْعلْ ويكُونُ والؤِك لَنا، فَذَكَرت ذَِلك عاِئشةُ ِلرسوِل اللَِّه 

 ِفي الناِس �فَفَعلَت، وقَام رسولُ اللَِّه . ِقي، فَِإنما الْوالُء ِلمن أَعتقذَِلك ِمنها، ابتاِعي وأَعِت
مِن . أَما بعد فَما بالُ أُناٍس يشتِرطُونَ شروطًا لَيست ِفي ِكتاِب اللَِّه: فَحِمد اللَّه، ثُم قَالَ

لَِّه فَهو باِطلٌ، وِإنْ كَانَ ِمائَةَ شرٍط، قَضاُء اللَِّه أَحق وشرطُ اشترطَ شرطًا لَيس ِفي ِكتاِب ال
ثَقاللَِّه أَو .قتأَع نالُء ِلما الْومفَِإن.  

حدثَِني عمرو بن الْحاِرِث، واللَّيثُ، عن : حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ: حدثَنا يونس، قَالَ 
  . ِبذَِلك�شاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ، عِن النِبي ِه

حدثَنا : حدثَنا عبد اللَِّه بن مسلَمةَ الْقَعنِبي، قَالَ :  حدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ 3880
حدثَنا مروانُ بن محمٍد، : ِب بِن ِإسحاق، قَالَ وحثنا شعيب بن شعي)  ح(اللَّيثُ بن سعٍد

حدثَِني الزهِري، عن عروةَ، عن عاِئشةَ أَنها أَخبرته، أَنَّ بِريرةَ : أنبا اللَّيثُ بن سعٍد، قَالَ: قَالَ
كُنت لَما، وِتهابا ِفي ِكتهِعينتسا تهاَءتئًاجيا شِتهابِكت ِمن تةُ.  قَضاِئشع ِجِعي ِإلَى : فَقَالَتار

، �أَهِلِك فَِإنْ أَحبوا أَنْ أَقِْضي عنِك ِكتابتِك ويكُونَ لَنا والؤِك، فَذَكَرت ذَِلك ِلرسوِل اللَِّه 
ثُم قَام رسولُ : نما الْوالُء ِلمن أَعتق، زاد مروانُفَِإ. ابتاِعي فَأَعِتِقي: �فَقَالَ لَها رسولُ اللَِّه 

ما بالُ ِرجالُ يشتِرطُونَ شروطًا لَيست ِفي ِكتاِب اللَِّه؟ من شرطَ شرطًا لَيس :  فَقَالُ�اللَِّه 
حدثَنا ِإسحاق . رطُ اللَِّه أَحق وأَوفَىش. ِفي ِكتاِب اللَِّه فَهو باِطلٌ، وِإنْ شرطَ ِمائَةَ مرٍة

: أنبا معمر، عِن الزهِري، عن عروةَ، عن عاِئشةَ، قَالَت: الدبِري، عن عبِد الرزاِق، قَالَ
حدثَنا محمد بن . أَحق وأَوثَقوذَكَر الْحِديثَ ِبطُوِلِه، . جاَءت بِريرةُ تستِعينها ِفي ِكتابِتها

أنبا معمر، ويونس، عِن : حدثَنا ابن الْمبارِك، قَالَ: حدثَنا نعيم بن حماٍد، قَالَ : يحيى، قَالَ 
اِدِه ِمثْلَهنِبِإس ،ِريهالز.  

حدثَنا : حدثَنا يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد، قَالَ : لَ  حدثَنا محمد بن يحيى، قَا3881
أَنبأَِني عروِة بن الزبيِر، أَنَّ عاِئشةَ أَخبرته، أَنَّ بِريرةَ : ابن أَِخي ابِن ِشهاٍب، عن عمِه، قَالَ

ها، فَقَالَت لَها عاِئشةُ، وذَكَر الْحِديثَ ِبطُوِلِه، فَقَالَ النِبي دخلَت علَيها تستِعينها ِفي ِكتابِت
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  .فَِإنما الْوالُء ِلمن أَعتق. ابتاِعي فَأَعِتِقي: �
رِني أَخب: أنبا محمد بن ِإدِريس الشاِفِعي، قَالَ:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَال3882َ

. أَنها أَرادت أَنْ تشتِري بِريرةَ فَتعِتقَها: ماِلك بن أَنٍس، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، عن عاِئشةَ
ِك ال يمنع: ، فَقَالَ�فَذَكَرت ذَِلك ِلرسوِل اللَِّه . نِبيعِكها علَى أَنَّ والَءها لَنا: فَقَالَ أَهلُها

قتأَع نالُء ِلما الْومفَِإن ،ةَ. ذَِلكاِئشع نا، عضكَذَا أَياِلٍك هم نى، عيحي نى بيحي اهورو.  
حدثَنا خاِلد بن مخلٍَد :  حدثَِني ِإسحاق بن باحويِه الترِمِذي ِبِترِمذَ، قَالَ 3883
ع ،اِنيِن ِبالٍل، قَالَالْقَطَوانَ بملَيس أَِبي : ن نأَِبيِه، ع ناِلٍح، عأَِبي ص نلُ بيهثَِني سدح
فَأَبى أَهلُها ِإال أَنْ يكُونَ لَهم الْوالُء، . أَرادت عاِئشةُ أَنْ تشتِري بِريرةَ فَتعِتقَها: هريرةَ، قَالَ

ِلر ذَِلك توِل اللَِّه فَذَكَرفَقَالَ�س ، :قتأَع نالُء ِلما الْومِإن ،ِك ذَِلكعنمال ي.  
  .بيانُ حظِْر بيِع الْوالِء وِهبِتِه، وحظر مواالة مسلم وموايل قوم بغري إذم، والتشديد فيه

سِمعت ماِلك بن : وهٍب، قَالَحدثَنا ابن :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَِى، قَالَ 3884
أَنٍس، وسفْيانَ الثَّوِري، وسفيان بن عيينة حيدثون، عن عبِد اللَِّه بِن ِديناٍر، عِن ابِن عمر، أَنّ 

 ِبيِتِه �النِهب نعالِء، وِع الْويب نى عهن .  
حدثَنا ماِلك، وسفْيانُ : حدثَنا الشاِفِعي، قَالَ : ، قَالَ  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمان3885َ

 نهى عن بيِع �بن عيينةَ، عن عبِد اللَِّه بِن ِديناٍر، عن عبِد اللَِّه بِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه 
  .الْوالِء، وعن ِهبِتِه
3886بو عثَِني أَبدقَالَ  ح ،اِئيسِن النمحِن : ِد الرِب بيعش نِلِك بالْم دبا عثَندح
حدثَِني يحيى بن أَيوب، عن ماِلِك بِن أَنٍس، عن : حدثَِني أَِبي، عن جدي، قَالَ: اللَّيِث، قَالَ

 ،رمِن عِن اباٍر، عِن ِدينِد اللَِّه ببقَالَع : ِبيالن تِمعِتِه�سِهب نعالِء وِع الْويب نى عهني .  
: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ )  ح(حدثَنا الِْفرياِبي:  حدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، قَالَ 3887

انَ، عفْيس نٍم، عيعو نأَبلَى، وعا يثَندقَالَح ،رمِن عِن اباٍر، عِن ِدينِد اللَِّه ببع ن : ِبيى النهن
  . عن بيِع الْوالِء، وعن ِهبِتِه�

حدثَنا : حدثَنا زاِئدةُ، قَالَ : حدثَنا محمد بن ساِبٍق، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 3888
نانُ بفْيِعيٍدسقَالَ )  ح( س ،سوني نب دما أَحثَندحقَالَ : و ،ريها زثَندح : نانُ بفْيا سثَندح

 عن بيِع الْوالِء، وعن �نهى النِبي : سِعيٍد الثَّوِري، عن عبِد اللَِّه بِن ِديناٍر، عِن ابِن عمر، قَالَ
  .أنبا سفْيانُ الثَّوِري، ِبِمثِْلِه: حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ: حدثَنا السلَِمي، قَالَ و. ِهبِتِه
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وحدثَنا أَبو ِقالبةَ، )  ح(حدثَنا وهب بن جِريٍر:  حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، قَالَ 3889
: حدثَنا شعبةُ، عن عبِد اللَِّه بِن ِديناٍر، عِن ابِن عمر، قَالَ: بن عمر، قَاالحدثَنا ِبشر : قَالَ 

 ِبيى النهِتِه�نِهب نعالِء، وِع الْويب نع .  
حدثَنا عبيد : الَ حدثَنا أَبو بدٍر، قَ:  حدثَنا أَبو جعفَِر بن الْجنيِد الدقَّاق، قَالَ 3890

 عن �نهى رسولُ اللَِّه : سِمعت ابن عمر، يقُولُ: اللَِّه بن عمر، عن عبِد اللَِّه بِن ِديناٍر، قَالَ
  .بيِع الْوالِء، وعن ِهبِتِه

: حدثَنا أَِبي، قَالَ :  بن يحيى، قَالَ حدثَنا سِعيد:  حدثَنا عبدانُ الْجواِليِقي، قَالَ 3891
نهى رسولُ اللَِّه : حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، عن ناِفٍع، وعبد اللَِّه بن ِديناٍر، عِن ابِن عمر، قَالَ

  . عن بيِع الْوالِء، وعن ِهبِتِه�
3892اِعيلُ بما ِإسثَندقَالَ  ح ،اِنيشيى الْجِعيس اٍذ، قَالَ : نعم نب اِمتا صثَندح :

وقَالَ ابن جريٍج، عن عبِد اللَِّه بِن ِديناٍر، عن عبِد اللَِّه بِن : حدثَنا موسى بن طَاِرٍق، قَالَ
  .الِء عن بيِع الْو�نهى رسولُ اللَِّه : عمر، قَالَ
حدثَنا محمد بن أَبانَ :  حدثَنا الْحسن بن عِلي بِن شِبيٍب الْمعمِري، قَالَ 3893

حدثَنا أَبو ضمرةَ، عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، عن ناِفٍع، وعبد اللَِّه بن ِديناٍر، عِن : الْقُدِسي، قَالَ 
  . عمر، أَنه نهى عن بيِع الْوالِء، وعن ِهبِتِهابِن

 ورواه محمد بن عبيٍد، عن سفْيانَ الثَّوِري، عن عبِد اللَِّه بِن ِديناٍر، عِن ابِن 3894
لَم يرِو ِفي هذَا . والُء ِلمن أَعتق عن بيِع الْوالِء وعن ِهبِتِه، والْ�نهى النِبي : عمر، قَالَ
ورواه جماعةٌ، عِن . الْوالُء ِلمن أَعتق ِإال محمد بن عبيٍد، ولَم يتاِبعه علَيِه أَحد: الْحِديِث

ق ِمنهم زاِئدةُ، وزهير، وابن مهِدي، الْوالُء ِلمن أَعت: الثَّوِري فَلَم يذْكُروا ِفيِه هِذِه الْكَِلمةَ
مهرغَيو ،فَِريالْح داوو دأَبٍم، ويعو نأَبو ،اِبييالِْفرةَ، . ونييع نانُ بفْيسةُ، وبعشو ،اِلكم اهور

ضحاك بن عثْمانَ، وابن جريٍج، وغريهم، عن وسلَيمانُ بن ِبالٍل، وعبيد اللَِّه بن عمر، وال
وهذْكُري اٍر فَلَمِن ِدينِد اللَِّه ببع  

حدثَنا شعبةُ، عن : حدثَنا بهز بن أَسٍد، قَالَ :  ذَكَر عبد الرحمِن بن ِبشٍر، قَالَ 3895
سِمعت : قَالَ.  عن بيِع الْوالِء وعن ِهبِتِه�نهى النِبي :  ابِن عمر، قَالَعبِد اللَِّه بِن ِديناٍر، عِن

  .نعم، وسأَلَه ابنه حمزةُ: أَسِمعته ِمن ابِن عمر؟ قَالَ: شعبةَ، فَقُلْت ِلعبِد اللَِّه بِن ِديناٍر
3896 نانُ بملَيا سثَندٍف، قَالَ  حيأَِبي : س نٍج، عيرِن جِن اباِصٍم، عو عا أَبثَندح
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ال يتولَّى : � كَتب علَى كُلِّ بطٍْن عقُولَه، وكَتب النِبي �الزبيِر، عن جاِبٍر، أَنّ رسولَ اللَِّه 
  .وعلَيِه لَعنةُ اللَِّه : الصِحيفَِةرجلٌ مولًى ِبغيِر ِإذِْنِهم، وحدثْت أَنَّ ِفي 

أنبا ابن جريٍج، : أنبا عبد الرزاِق، قَالَ:  أَخبرنا ِإسحاق بن ِإبراِهيم بِن عباٍد، قَال3897َ
 علَى كُلِّ بطٍْن �تب النِبي كَ: أَخبرِني أَبو الزبيِر، أَنه سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه، يقُولُ: قَالَ

قُولَهِر ِإذِْنِه قَالَ. عيِلٍم ِبغسٍل مجلَى روالَى موتِحلِّ أَنْ يال ي هأَن بكَت ِفي : ثُم نلَع هأَن تِبرأُخ
لَ ذَِلكفَع نِحيفَِتِه مص.  

 حدثَنا عبد اللَِّه بن نميٍر، عِن اَألعمِش، عن : حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، قَالَ 3898
واللَِّه ما : ، فَقَالَ.خطَبنا عِلي وعلَيِه سيف ِفيِه صِحيفَةٌ معلَّقَةٌ: ِإبراِهيم التيِمي، عن أَِبيِه، قَالَ

فَأَخرجها، فَِإذَا ِفيها أَسنانُ اِإلِبِل، وِإذَا ِفيِه : يفَِة، قَالَِعندنا ِإال ِكتاب اللَِّه وما ِفي هِذِه الصِح
فَمن أَحدثَ ِفيها حدثًا، فَعلَيِه لَعنةُ اللَِّه والْمالِئكَِة، والناِس . الْمِدينةُ حرم ما بين ِعٍري ِإلَى ثَوٍر
و فرص هلُ ِمنقْبال ي ِعنيملٌأَجدال ع.  

حدثَنا عبد اللَِّه بن :  حدثَنا محمد بن عِلي بِن ميموٍن الرقِّي، وابن نباٍج، قَاال3899
عن حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمٍرو، عن زيٍد، عِن اَألعمِش، عن ِإبراِهيم التيِمي، : جعفٍَر، قَالَ 

ما ِعندنا ِكتاب نقْرؤه ِإال ِكتاب اللَِّه وصِحيفَةً ِفي ِقراِب سيِفي، : أَِبيِه، سِمعت عِليا، يقُولُ
وما فَِإذَا ِفيها شيئَاِن ِمن الْفَراِئِض، وِمن أَسناِن اِإلِبِل، وِإذَا ِفيها من والَى قَ. فَدعا ِبها، فَقَرأَها

ِبغيِر ِإذِْن مواِليِه، فَعلَيِه لَعنةُ اللَِّه والْمالِئكَِة والناِس أَجمِعني ال يقْبلُ اللَّه ِمنه صرفًا، وال عدال، 
 والناِس أَجمِعني، ال يقْبلُ وِذمةُ الْمسِلِمني واِحدةٌ، فَمن أَخفَر مسِلما فَعلَيِه لَعنةُ اللَِّه والْمالِئكَِة

اللَّه ِمنه صرفًا وال عدال، والْمِدينةُ حرم فَمن أَحدثَ ِفيها حدثًا أَو آوى محِدثًا، فَعلَيِه لَعنةُ 
عن زيٍد، حدثَِني اَألعمش، و. اللَِّه والْمالِئكَِة والناِس أَجمِعني، ال يقْبلُ ِمنه صرف وال عدلٌ

ةَ ِمثْلَهريرأَِبي ه ناِلٍح، عأَِبي ص نِن . عِد اللَِّه ببع نع ،وِخينانَ التثْماٍج أَِبي عبِن نذَا لَفْظُ ابه
  .ورواه عِلي بن حرٍب، عنأَِبي معاِويةَ، عِن اَألعمِش. جعفٍَر

حدثَنا اَألعمش، عن ِإبراِهيم التيِمي، : حدثَنا يعلَى، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 3900
رأَيت عِليا يخطُب، وعلَيِه سيف ِفيِه صِحيفَةٌ معلَّقَةٌ، فَذَكَر ما شاَء اللَّه أَنْ : عن أَِبيِه، قَالَ

ذْكُرقَالَ. ي ا، : ثُمهرشن ِحيفَةَ، ثُمِذِه الصهاللَِّه و ابِكت سلَي هؤقْرن ابا ِكتندا ِعناللَِّه مو
فَِإذَا ِفيها شيٌء ِمن اِجلراحاِت، وأَسنانُ اِإلِبِل، والْمِدينةُ حرم ِمن ِعٍري ِإلَى ثَوٍر، فَمن . فَقَرأَها
دأَح رلَّى غَيوت نمو ،ِعنيماِس أَجالنالِئكَِة والْمةُ اللَِّه ونِه لَعلَيِدثًا، فَعحى مآو ثًا أَودا حثَ ِفيه
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ِذملٌ، ودال عو فرص هلُ ِمنقْبال ي ،ِعنيماِس أَجالنالِئكَِة والْمةُ اللَِّه ونِه لَعلَياِليِه، فَعوةُ م
الْمسِلِمني واِحدةٌ يسعى ِبها أَدناهم، فَمن أَخفَر مسِلما، فَعلَيِه لَعنةُ اللَِّه والْمالِئكَِة والناِس 

  .أَجمِعني ال يقْبلُ ِمنه صرف وال عدلٌ
ماِلك بن سعيٍر، عِن اَألعمِش، عن حدثَنا :  حدثَنا عبد الرحمِن بن ِبشٍر، قَالَ 3901

الْمِدينةُ حرم ما بين ِعٍري ِإلَى : �قَالَ رسولُ اللَِّه : ِإبراِهيم التيِمي، عن أَِبيِه، عن عِلي، قَالَ
  .ثَوٍر جبلَيِن، وذَكَر الْحِديثَ 

3902نِن بمحالر دبا عثَندحٍر، قَالَ  وِبش  : نِش، عمِن اَألعٍر، عيعس نب اِلكا مثَندح
 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه ناِلٍح، عا�أَِبي صرصتخِوِه محقَالَ ِفيِه.  ِبنِر : وى ِإلَى غَيعِن ادم

النالِئكَِة، والْمةُ اللَِّه ونِه لَعلَياِليِه فَعولٌمدال عو ،فرِة صامالِْقي موي هلُ ِمنقْبال ي ِعنيماِس أَج.  
حدثَنا معاِويةُ بن :  حدثَنا أَبو اَألزهِر، ومحمد بن شاذَانَ، وجعفَر الصاِئغُ، قَالُوا3903

من : ، قَالَ�ِلٍح، عن أَِبي هريرةَ، عِن النِبي عمٍرو، عن زاِئدةَ، عن سلَيمانَ، عن أَِبي صا
 موي هِمن لُ اللَّهقْبال ي ِعنيماِس أَجالنالِئكَِة، والْمةُ اللَِّه ونِه لَعلَياِليِه فَعوِر ِإذَِن ميا ِبغملَّى قَووت

ةُ حِدينالْمو ،فرال صلٌ ودِة عامةُ الِْقينِه لَعلَيِدثًا، فَعحى مآو ثًا أَودا حثَ ِفيهدأَح نفَم مر
 ِلِمنيسةُ الْمِذملٌ، ودال عو فرِة صامالِْقي موي هلُ ِمنقْبال ي ،ِعنيماِس أَجالنالِئكَِة والْماللَِّه و

أَخ نفَم ،ماهنا أَدى ِبهعسةٌ ياِحدال و ،ِعنيماِس أَجالنالِئكَِة والْمةُ اللَِّه ونِه لَعلَيا فَعِلمسم فَر
حدثَنا عبيد اللَِّه بن : حدثَنا الْغزي، وأَبو أُميةَ، قَاال. يقْبلُ اللَّه ِمنه يوم الِْقيامِة عدال وال صرفًا

يبانُ، عِن اَألعمِش، ورواه أَبو حمزةَ السكَِّري، عِن اَألعمِش، ِبِإسناِدِه أنبا ش: موسى، قَالَ
  .جِميعا ومن والَى غَير مواِليِه: قَاال

ثَنا حد: حدثَنا خاِلد بن مخلٍَد الْقَطَواِني، قَالَ :  حدثَنا عباس الدوِري، قَالَ 3904
قَالَ : حدثَِني سهيلُ بن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ: سلَيمانُ بن ِبالٍل، قَالَ

 ِبيالن� :قْبونَ، ال يعمأَج اسالنالِئكَةُ والْمو اللَّه هنلَع ِر ِإذِْنِهميٍم ِبغلَى قَوولَّى موت نم هلُ ِمن
  .صرف وال عدلٌ
حدثَنا يعقُوب بن عبِد الرحمِن، عن : حدثَنا قُتيبةُ، قَالَ :  حدثَِني مسدد، قَالَ 3905

 ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه نأَِبيِه، ع نٍل، عيهِر ِإذْ: ، قَالَ�سيا ِبغملَّى قَووت نةُ منِه لَعلَياِليِه فَعوِن م
  .اللَِّه والْمالِئكَِة، ال يقْبلُ ِمنه صرف وال عدلٌ

حدثَنا يِزيد بن : حدثَنا أُميةُ بن ِبسطَاٍم، قَالَ :  حدثَنا عباس الدوِري، قَالَ 3906
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حدثَنا سهيلُ بن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، عِن  : زريٍع، عن روِح بِن الْقَاِسِم، قَالَ
 ِبيقَالَ�الن هِر ِإذِْن : ، أَنيٍم ِبغلَى قَووى معٍل ادجلَى رع ِعنيماِس أَجالنالِئكَِتِه ومةُ اللَِّه ونلَع
  .مواِليِه

عاِب الْمانُ ثَويةًبِمنؤةً مقَبِتِق ر.  
حدثَِني أَِبي، وشعيب بن :  حدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه بِن عبِد الْحكَِم، قَال3907َ
عن حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد، عن يِزيد بِن الْهاِد، عن عمر بِن عِلي بِن حسيٍن، : اللَّيِث، قَاال

من أَعتق رقَبةً مؤِمنةً : ، يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : سِعيِد ابِن مرجانةَ، أَنَّ أَبا هريرةَ، قَالَ
وِري، حدثَنا الد. أَعتق اللَّه ِبكُلِّ عضٍو ِمنها عضوا ِمنه ِمن الناِر، حتى يعِتق فَرجه ِبفَرِجها

حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد، عن يِزيد : حدثَنا أَبو سلَمةَ الْخزاِعي، قَالَ : وأَحمد بن مالِعٍب، قَاال
اِدِه ِمثْلَهنٍن، ِبِإسيسِن حب ِليِن عب رمع ناِد، عِن الْهب .ع ،اِنيغِن الصع ،ِلمسى موِن رِن اب

سِمعتسِعيد ابن : أَِبي مريم، عن يحيى بِن أَيوب، حدثَنا ابن الْهاِد، عنعمر بِن محمٍد، قَالَ
  . ِمثْلَه �سِمعت النِبي : مرجانةَ يحدثُ، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

3908وِريالد اسبا عثَندالْقَاِسِم، قَالَ : ، قَالَ  ح نب اِشمِر هضو النا أَبثَندا : حثَندح
حدثَِني سِعيد ابن مرجانةَ : حدثَنا واِقد بن محمٍد، قَالَ: عاِصم بن محمٍد الْعمِري، قَالَ 
أَيما امِرٍئ : �قَالَ رسولُ اللَِّه : با هريرةَ، يقُولُسِمعت أَ: صاِحب عِلي بِن حسيٍن، قَالَ

فَانطَلَقْت ِحني : قَالَ. مسِلٍم أَعتق امرأً مسِلما استنقَذَ اللَّه ِبكُلِّ عضٍو ِمنه عضوا ِمنه ِمن الناِر
هتةَ، فَذَكَرريرأَِبي ه ِديثَ ِمنالْح تِمعس دبِبِه ع طَاهأَع قَد ا لَهدبع قتِن، فَأَعيسِن الْحب ِليِلع 
  .اللَِّه بن جعفٍَر عشرةَ آالٍف أَو أَلْف ِديناٍر

حدثَنا : حدثَنا الْقَاِسم بن كَِثٍري، قَالَ :  حثنا نصر بن مرزوٍق الِْمصِري، قَالَ 3909
محِن مِعيِد ابس نٍن، عيسِن حب ِليع نع ،لَمِن أَسِد بيز نع ،ِنيانَ املَدو غَسٍف أَبطَرم نب د

من أَعتق رقَبةً أَعتق اللَّه ِبكُلِّ عضٍو ِمنها : ، قَالَ�مرجانةَ، عن أَِبي هريرةَ، عن رسوِل اللَِّه 
وضِجعِبالْفَر جى الْفَرتاِر، حالن اِئِه ِمنضأَع ا ِمن.  

: حدثَنا داود بن رشيٍد، قَالَ :  حدثَنا أَبو حاِتٍم، وأَحمد بن ِبشٍر الْمرثَِدي، قَاال3910
سانَ املَدِني، عن زيِد بِن أَسلَم، عن عِلي حدثَنا الْوِليد بن مسِلٍم، عن محمِد بِن مطَرٍف أَبو غَ

من أَعتق رقَبةً : ، قَالَ�بِن حسيٍن، عن سِعيِد ابِن مرجانةَ، عن أَِبي هريرةَ، عن رسوِل اللَِّه 
أَع ا ِمنوضا عهٍو ِمنضلَّ ِبكُلِّ عجو زع اللَّه قتِجِهأَعِبفَر هجى فَرتاِر حالن اِئِه ِمنِفي . ض سلَي
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  .مؤِمنةٌ: هذَا الْحِديِث
 حدثَنا أَبو عِلي الزعفَراِني، ومحمد بن ِإسماِعيلَ بِن ساِلٍم الْمكِّي، وأبو قالبة، 3911

: حدثَنا عبد اللَِّه بن سِعيٍد يعِني ابن أَِبي ِهند، قَالَ: قَالَ حدثَنا مكِّي بن ِإبراِهيم، : قَالُوا
حدثَِني ِإسماِعيلُ بن أَِبي حِكيٍم مولَى آِل الزبيِر، عن سِعيِد بِن مرجانةَ، سِمعت أَبا هريرةَ، 

 ِبيِن النةً: ، قَالَ�عقَبر قتأَع نى متاِر، حالن ِمن ها ِمنبا ِإرهٍب ِمنِبكُلِّ ِإر اللَّه قتةً أَعِمنؤم 
يا سِعيد ابن : فَقَالَ عِلي بن حسيٍن. ِإنه لَيعِتق الْيد ِبالْيِد والرجلَ ِبالرجِل والْفَرج ِبالْفَرِج

هذَا لَفْظُ الزعفَراِني، وزاد الصاِئغُ . نعم: فَقَالَ: ا ِمن أَِبي هريرةَ؟ قَالَمرجانةَ أَنت سِمعت هذَ
اذْهب فَأَنت : ادعوا ِلي أَحد ِغلْماِني مطَرفًا، فَأَعتقَه فَلَما قَام بين يديِه قَالَ: وأَبو ِقالبةَ، قَالَ
  .حر ِلوجِه اللَِّه
حدثَنا يحيى : حدثَنا محمد بن أَِبي بكٍْر، قَالَ :  حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ 3912

 ناِدِه منِكيٍم، ِبِإسِن أَِبي حاِعيلَ بمِإس نع ،دِن أَِبي ِهنِعيِد بِن سِد اللَِّه ببع نِعيٍد، عس نب
ةً مقَبر قتاِرأَعالن ِمن ها ِمنبا ِإرهٍب ِمنِبكُلِّ ِإر قتةً أَعِمنؤ.  

   
باب الْخبِر الدالِّ علَى أَنَّ الرجلَ يمِلك أَباه ِبالشرِي حتى يعِتقَه، وأنه إذا أحب أن جيازيه 

  .بعد موته أعتق عنه
حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عن سهيِل بِن أَِبي : ، قَالَ  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَِى3913

ال يجِزي ولَد واِلده ِإال أَنْ يِجده : �قَالَ رسولُ اللَِّه : صاِلٍح، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
 ِتقَهعفَي ،هِريتشلُوكًا، فَيمم.  

3914ثَندِبيِع، قَالَ  حأَِبي الر نب نساِق، قَالَ: ا الْحزالر دبا عثَندح :ِريح(أنبا الثَّو  (
حدثَنا يعلَى بن : وحثنا أَبو أُميةَ، قَالَ )  ح(حدثَنا الِْفرياِبي: وحدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، قَالَ 

: حدثَنا سفْيانُ الثَّوِري، عن سهيِل بِن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ: عبيٍد، قَاال
  .ال يجِزي ولَد واِلده ِإال أَنْ يِجده مملُوكًا، فَيشتِريه، فَيعِتقَه: �قَالَ رسولُ اللَِّه 

  
ياِب الْبأُ ِكتدتبوِعم  

  بيانُ الْبيِع الْمنعِقِد ِبشرٍط فَاِسٍد فيمضي البيع ويرد الشرط
)  ح(أَخبرِني ماِلك: أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  أَخبرنا يونس بِن عبِد اَألعلَِى، قَال3915َ



com.wordpress.masgunku.www  
 

883 

أنبا ماِلك، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، : لَحدثَنا ِإسحاق بن ِعيسى، قَا: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ 
نِبيعِكها ولَنا الْوالُء؟ فَسأَلَت عاِئشةُ : أَنَّ عاِئشةَ، أَرادت أَنْ تشتِري وِليدةً فَتعِتقَها، فَقَالَ أَهلُها

. هذَا لَفْظُ ابِن وهٍب. ما الْوالُء ِلمن أَعتقال يمنعِك ذَِلك ِمنها، فَِإن: ، فَقَالَ�رسولَ اللَِّه 
  .ِإنَّ عاِئشةَ أَرادت أَنْ تشتِري بِريرةَ فَذَكَر ِمثْلَه: فَأَما ِإسحاق بن ِعيسى، فَقَالَ

مخلٍَد، عن سلَيمانَ بِن حدثَنا خاِلد بن :  حدثَنا ِإسحاق باحويِه الترِمِذي، قَالَ 3916
أَرادت عاِئشةُ أَنْ : حدثَِني سهيلُ بن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ: ِبالٍل، قَالَ

تالُء، فَذَكَرالْو مكُونَ لَها ِإال أَنْ يلُهى أَها، فَأَبِتقَهعةَ فَتِريرب ِريتشوِل اللَِّه تسِلر ذَِلك � ،
: رواه أَبو بكِْر بن أَِبي شيبةَ، عن خاِلٍد، قَالَ. ال يمنعِك ذَِلك فَِإنما الْوالُء ِلمن أَعتق: فَقَالَ

  .أَرادت أَنْ تشتِري جاِريةً، فَلَم يذْكُر بِريرةَ
3917هس نب ِليا عثَندقَالَ  ح ،اززأَِبي كَِثٍري، قَالَ : ٍل الْب نى بيحا يثَندا : حثَندح

ةَ، قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نِن الْقَاِسِم، عِن بمحِد الربع نةُ، عبعولَ اللَِّه : شسر أَلْتس� نع 
اشتِرِطي واشتِريها فَِإنَّ الْوالَء ِلمن : فَقَالَ.  الْوالَء َألهِلهابِريرةَ أَردت أَنْ أَشتِريها واشترطُوا

وأُِتي رسولُ : ما أَدِري؟ قَالَ: ثُم قَالَ بعد ذَِلك. وخيرت، وكَانَ زوجها عبدا: أَعتق، قَالَ
  .هو لَها صدقَةٌ، ولَنا هِديةٌ:  علَى بِريرةَ، فَقَالَهذَا ِمما تصدق:  ِبلَحٍم، فَقَالُوا�اللَِّه 
   

مثل الرجل يبيع البعري : باب ِإجازِة الْبيِع الْمنعِقِد ِبشرٍط جاِئٍز، وإجازة الشرط فيه
ويشترط له ظَهره إىل مكان مسمى، والدليل على من اشترط شرطاً جائزاً يف بيع جائز، 

  .مثل أن يبيع الرجل السلعة، ويستثىن منه شيئاً معلوماً: شرط معاً جائزانفالبيع وال
أنبا حماد بن : حدثَنا أَبو النعماِن، قَالَ:  حدثَنا فَهد بن سلَيمانَ النحاس، قَالَ 3918
أَتى علَي رسولُ اللَِّه : زبيِر، عن جاِبٍر، قَالَحدثَنا أَيوب السخِتياِني، عن أَِبي ال: زيٍد، قَالَ 

فَوثَب، : قَالَ. ثُم نخسه ِبعوٍد معه. اركَب: فَدعا، ثُم قَالَ: قَالَ.  وقَد أَعيا علَي بِعري ِلي�
 َألسمع حِديثَه، فَأَتى علَي رسولُ �فَجعلْت أُِعيجه علَى رسوِل اللَِّه : قَالَ. استمِسك: قَالَ
أَِبيعك ِبخمِس أَواٍق وِلي ظَهره حتى أَرِجع ِإلَى : ِبعِني بِعريك يا جاِبر، فَقُلْت: ، فَقَالَ�اللَِّه 

  .ه، فَزادِني وِقيةً، ثُم وهبه ِلي بعد ولَك ظَهره ِإلَى الْمِدينِة، فَلَما قَِدمت أَتيت: قَالَ. الْمِدينِة
حدثَنا : حدثَنا أَِبي، قَالَ :  حدثَنا أَحمد بن محمِد بِن أَِبي بكٍْر الْمقَدِمي، قَالَ 3919

ِن مالْقَاِسِم ب نب دمثَِني أَحدحو ،وبأَي نٍد، عيز نب ادمقَالَ ح ،اِديدغاِوٍر الْبا : سثَندح
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 أَتى �أَنّ رسولَ اللَِّه : حدثَنا أَيوب، ِبِإسناِدِه: خاِلد بن ِخداٍش، حدثَنا حماد بن زيٍد، قَالَ 
فَن ،ودِدِه عِبيذَ ِبِخطَاِمِه وفَأَخ ،فجِعٍري أَعلَى بي عِإنو لَيقَالَع ا، أَوعدو هسخ :هسخنو .

فَأَتى .  َألستِمع حِديِثِه�فَرِكبته، فَكُنت أَحِبسه علَى رسوِل اللَِّه . اركَبه واستمسك: فَقَالَ
ولَك : قَالَ. ، وِلي ظَهرهنعم يا رسولَ اللَِّه: أَتِبيعِني جملَك هذَا يا جاِبر؟ قُلْت: علَي، فَقَالَ

هراٍق. ظَهِة أَوسمي ِبخِمن اهرتاٍق . فَاشةَ أَوسمطَاِني خِبِه، فَأَع هتيةَ فَأَتِدينالْم تا قَِدمفَلَم
  .هذَا لَفْظُ الْمقَدِمي. وزادِني

حدثَنا حماد بن زيٍد، : ا أَبو الرِبيِع، قَالَ حدثَن:  حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ 3920
.  وقَد أَعيا بِعِريي�أَتى عِلي النِبي : حدثَنا أَيوب، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ: قَالَ 
، �، فَما أَقِْدر علَيِه، فَلَِحقَِني النِبي فَكُنت بعد ذَِلك أَحِبس ِخطَامه. فَنخسه، فَوثَب: قَالَ
ولَك : علَى أَنَّ ِلي ظَهره ِإلَى الْمِدينِة، قَالَ: وقُلْت. فَِبعته ِمنه ِبخمسِة أَواٍق. ِبعِنيِه: فَقَالُ

حدثَنا محمد بن . ، فَزادِني وِقيةً، ثُم وهبه ِليظَهره ِإلَى الْمِدينِة، فَلَما قَِدمت الْمِدينةَ أَتيته ِبِه
حدثَنا حماد بن زيٍد، عن أَيوب، ِبِإسناِدِه : حدثَنا عبدانُ، قَالَ : اللَّيِث الْمروِزي، قَالَ 

حدثَنا : حدثَنا أَبو الْعباِس الِْبرِتي الْقَاِضي، قَالَ . افَأَعطَاِني خمسةَ أَواٍق وزادِني ِقرياطً: ِبنحِوِه
حدثَنا أَبو : حدثَنا أَبو عِقيٍل يعِني بِشري بن عقْبةَ الدورِقي، قَالَ : مسِلم بن ِإبراِهيم، قَالَ 
فَقُلْت لَه حدثِْني ِبما سِمعته ِمن رسوِل اللَِّه . ر بن عبِد اللَِّهأَتيت جاِب: الْمتوكِِّل الناِجي، قَالَ

يا جاِبر استمِسك : قَالَ: سافَرت معه بعض أَسفَاِرِه، وساق الْحِديثَ وزاد ِفيِه: ، قَالَ�
أَتِبيع الْجملَ يا جاِبر؟ : �ِعري مكَانه، فَقَالَ النِبي فَضربه ضربةً فَوثَب الْب. وأَعِطِني السوطَ

ِلِه: قُلْتِديثَ ِإلَى قَوالْح اللَِّه، فَذَكَر ِبيا نأَنْ قَالَ: ي دعِن، بيترم لُ لَكمالْجو نالثَّم :
؟ قُلْتنالثَّم تفَيوتاس :معن.  

3921ا سثَندوٍد، قَالَ  حعسم نب ةَ، قَالَ : ِعيديو أُما أَبثَندحوٍر، وصنم نب ِعيدا سثَندح
حدثَنا سيار، عِن الشعِبي، عن : حدثَنا هشيم، قَالَ : حدثَنا عبيد اللَِّه الْقَواِريِري، قَالَ : 

 ِفي سفٍَر، فَلَما قَفَلْنا تعجلْت علَى بِعٍري ِلي قَطُوٍف، �كُنا مع النِبي : ِه، قَالَجاِبِر بِن عبِد اللَّ
 ِبيفَلَِحقَِني الن� تا أَنِد موِعِريي كَأَجب طَلَقفَان ،هعم تٍة كَانزنِعِريي ِبعب سخلِْفي، فَنخ ِمن 

فَلَما قَِدم . اشترى ِمني بِعريا كَانَ ِلي علَى أَنَّ ظَهره ِلي حتى أَقْدم الْمِدينةَراٍء ِمن اِإلِبِل، فَ
واللَّفْظُ . خِذ الْبِعري هو لَك: الْمِدينةَ أَتيته، فَأَمر ِبقَبضٍة، وأَمر ِبالثَّمِن فَدِفع ِإلَي، ثُم قَالَ ِلي

  .ميةََألِبي أُ
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 حدثَنا الصغاِني، ومحمد بن حيويِة، وأَبو داود الْحراِني، وِإدِريس بن بكٍْر، 3922
ِني حدثَ: سِمعت عاِمرا، يقُولُ: حدثَنا زكَِريا بن أَِبي زاِئدةَ، قَالَ: حدثَنا أَبو نعيٍم، قَالَ : قَالُوا

هبيسأَنْ ي ادا، فَأَريأَع قَد ٍل لَهملَى جِسِري عكَانَ ي هِد اللَِّه، أَنبِن عاِبِر بفَلَِحقَِني : قَالَ. ج
ثُم . ال: تقُلْ. ِبعِنيِه ِبوِقيٍة: ، فَضربه ودعا لَه، فَسار سيرا لَم يِسر ِمثْلَه، ثُم قَالَ�رسولُ اللَِّه 

فَلَما قَِدمنا أَتيته ِبالْجمِل، فَنقَد ِلي : قَالَ. ِبعِنيِه ِبوِقيٍة، فَِبعته واستثْنيت ِحمالنه ِإلَى أَهِلي: قَالَ
خذْ ! آلخذَ جملَك؟ أَتراِني ِإنما ماكَستك : ثَمنه، ثُم انصرفْت، فَأَرسلَ علَى ِإثِْري، فَقَالَ

ا لَكمفَه كاِهمردو لَكمج.  
حدثَنا يحيى بن سِعيٍد، : حدثَنا مسدد، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 3923

ِبعت : عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَحدثَنا عاِمر، : حدثَنا زكَِريا بن أَِبي زاِئدةَ، قَالَ : قَالَ 
 ِبيالن ِمن هِعريِني بعِلي�يِإلَى أَه هالنِحم طْترتاشا : قَالَ ِفي آِخِرِه.  ومي ِإنى أَنرت

 ا لَكمفَه هنثَمو لَكمذْ ج؟ خِلكمِبج بَألذْه كتاكَسم.  
3924ثَِني مداٍء، قَالَ  حجِن رِد بمحم نب دمةَ، قَالَ : حبيأَِبي ش نانُ بثْما عثَندح :

غَزوت مع رسوِل اللَِّه : حدثَنا جِرير، عن مِغريةَ، عِن الشعِبي، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَ
�اِضحِتي نحتِبي و قالحقَالَ، فَت ،ِسريي كَادال يا، ويأَع ؟، قَالَ: فَقَالَ ِلي:  ِلي قَدِعِريكا ِلبم :
ِليلٌ، قَالَ: قُلْتولُ اللَِّه : عسر لَّفخا �فَتهامِي اِإلِبِل قُددي نيالَ با زفَم ،ا لَهعدو هرجفَز 
ِسريفَقَالَ ِلي: قَالَ. ي :ى برت ف؟، قَالَكَيكِعري :قُلْت :ككَترب هتابأَص ٍر قَديقَالَ. ِبخ :

هرغَي اِضحا نلَن كُني لَمو تييحتِنيِه، فَاسِبيعقَالَ. فَت :فَقُلْت :معن . لَى أَنَّ ِلي فَقَارع اهِإي هتفَِبع
يا رسولَ اللَِّه، ِإني عروس، فَاستأْذَنت، فَأَِذنَ ِلي، :  فَقُلْت لَه:قَالَ. ظَهِرِه، حتى أَبلُغَ الْمِدينةَ

فَتقَدمت الناس ِإلَى الْمِدينِة حتى انتهيت، فَلَِقيِني خاِلي، فَسأَلَِني عِن الْبِعِري، فَأَخبرته ِبما 
ما تزوجت؟ :  قَالَ ِلي ِحني استأْذَنته�قَد كَانَ رسولُ اللَِّه و: صنعت ِفيِه فَالمِني ِفيِه، قَالَ

لَه ؟ فَقُلْتبثَي أَم ا: أَِبكْربثَي تجوزفَقَالَ. ت :ا؟ فَقُلْتهالِعبتو كالِعبا تِبكْر تجوزال تأَه :
 استشِهد وِلي أَخوات ِصغار فَكَِرهت أَنْ أَتزوج ِإلَيِهن ِمثْلَهن، يا رسولَ اللَِّه، توفِّي واِلِدي أَِو

نهبدؤتو ِهنلَيع قُوما ِلتبثَي تجوزفَت ،ِهنلَيع قُومال تو نهبدؤولُ اللَِّه : قَالَ. فَال تسر ا قَِدمفَلَم
�ةَ غَدِدينِه الْملَيع درو هنطَاِني ثَمِعِري، فَأَعِه ِبالْبلَيع تِد . ومحم نى، عيحي نب دمحم اهور

  .بِن ِعيسى، عن أَِبي عوانةَ، عن مِغريةَ ِبنحِوِه
3925محم نب دمحمو ،ِليفَيانَ النثْمع نب ِليا عثَندقَاال ح ،ِدينِن السِد ب : كْرا بثَندح
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حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، عن : حدثَنا عبد الْوهاِب بن عبِد الْمِجيِد، قَالَ : بن خلٍَف، قَالَ 
 ِفي غَزاٍة، فَأَبطَأَ �سوِل اللَِّه خرجت مع ر: وهِب بِن كَيسانَ، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَ

: ما شأْنك؟ فَقُلْت: نعم، فَقَالَ: قُلْت. جاِبر: ، فَقَالَ ِلي�ِبي جمِلي، فَأَتى عِلي رسولُ اللَِّه 
كَب فَرِكبت، فَلَقَد ار: ثُم قَالَ. أَبطَأَ ِبي جمِلي وأَعيا، فَتخلَّفْت فَنزلَ، فَحجنه ِبِمحجِنِه

: أَِبكْر أَم ثَيب؟ فَقُلْت: قَالَ. نعم: أَتزوجت؟ فَقُلْت: ، فَقَالَ�رأَيتِني أَكُفُّه عن رسوِل اللَِّه 
ت أَنْ أَتزوج امرأَةً ِإنَّ ِلي أَخواٍت فَأَحبب: فَهال جاِريةً تالِعبها وتالِعبك؟ قُلْت: بلْ ثَيب، قَالَ

أَما ِإنك قَاِدم فَِإذَا قَِدمت، فَالْكَيس الْكَيس، ثُم : تجمعهن وتمشطُهن وتقُوم علَيِهن، قَالَ
.  وقَِدمت ِبالْغداِة�لُ اللَِّه نعم، فَاشتراه ِمني ِبأُوِقيٍة، ثُم قَِدم رسو: أَتِبيع جملَك؟ قُلْت: قَالَ

: نعم، قَالَ: آآلنَ ِحني قَِدمت؟ قُلْت: فَِجئْت الْمسِجد، فَوجدته علَى باِب الْمسِجِد، فَقَالَ
الال أَنْ يِزنَ فَدخلْت فَصلَّيت، ثُم رجعت فَأَمر ِب: قَالَ. فَدع جملَك وادخلْ فَصلِّ ركْعتيِن

ادع ِلي : فَانطَلَقْت فَلَما ولَّيت، قَالَ: قَالَ. ِلي أُوِقيةً، فَوزنَ ِلي ِباللٌ، فَأَرجح ِفي الِْميزاِن
فَقُلْت ِعيتا فَداِبرج :هِمن ِإلَي ضغئًا أَبيش كي لَملَ، ومالْج لَيع درذْ :فَقَالَ. اآلنَ يخ 
هنثَم لَكو لَكمج.  
حدثَنا معتِمر بن : حدثَنا مسدد، قَالَ :  حدثَنا محمد بن حيويِه بِن موسى، قَالَ 3926
ت ِفي مِسٍري مع كُن: حدثَِني أَِبي، عن أَِبي نضرةَ، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَ: سلَيمانَ، قَالَ
، أَو �، وأَنا علَى ناِضٍح، ِإنما هو ِفي أُخرياِت الناِس، فَضربه رسولُ اللَِّه �رسوِل اللَِّه 

فَقَالَ . هفَجعلَ بعد ذَِلك يتقَدم الناس يناِزعِني، حتى ِإني َألكُفُّ: نخسه ِبشيٍء كَانَ معه، قَالَ
هو لَك يا نِبي اللَِّه، : فَقُلْت: أَتِبيعه ِبكَذَا وكَذَا يِزيده واللَّه يغِفر لَك؟ قَالَ: �رسولُ اللَِّه 

فَهال : ا، قَالَثَيب: أَِثيبا، أَو ِبكْرا؟ قُلْت: نعم، قَالَ: أَتزوجت بعد أَِبيك؟ قُلْت: وقَالَ ِلي: قَالَ
وكَانت كَِلمةٌ : قَالَ أَبو نضرةَ! تزوجت ِبكْرا تضاِحكُك وتضاِحكُها، وتالِعبك وتالِعبها؟ 

اسا النقُولُهي :لَك ِفرغي اللَّهكَذَا ولْ كَذَا وقَالَ . افْع ،اِهنيش نب اقحى ِإسور :ا خثَندح اِلد
كُنت مع : الْواِسِطي، عِن الْجريِري، عن أَِبي نضرةَ، عن أَِبي سِعيٍد وكَانَ أَحد السبِعني، قَالَ

   .�رسوِل اللَِّه 
: يٍد، قَالَ حدثَنا محمد بن عب:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، وأَبو داود الْحراِني، قَاال3927

 �مر ِبي رسولُ اللَِّه : حدثَنا اَألعمش، عن ساِلِم بِن أَِبي الْجعِد، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَ
: قُلْت: ، قَالَما شأْنه؟: فَقَالَ. وأَنا أَسوق بِعريا ِلي، فَأَنا ِفي آِخِر الناِس وهو يظْلَع أَو قَِد اعتلَّ
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فَلَقَد : اركَب، قَالَ: يا رسولَ اللَِّه، يظْلَع وقَِد اعتلَّ، فَأَخذَ شيئًا كَانَ ِفي يِدِه فَضربه، ثُم قَالَ
ا ِعشاًء، وأَردت فَلَما كَانَ بيننا وبين الْمِدينِة منِزلَةٌ ونزلْن. كُنت أَحِبسه، حتى يلْحقُوِني

يا رسولَ اللَِّه، ِإني حِديثُ عهٍد : ِإلَى أَين؟، قُلْت: �فَقَالَ رسولُ اللَِّه . التعِجيلَ ِإلَى أَهِلي
 ثَيبا؟، أَِبكْرا تزوجت أَم: ال تأِْت أَهلَك طَروقًا، ثُم سأَلَِني: قَالَ. ِبعرٍس، فَأَردت التعِجيلَ

يا رسولَ اللَِّه، ِإنَّ أَِبي : فَهال جاِريةً تالِعبها وتالِعبك؟، قُلْت: ال بلْ ثَيبا، قَالَ: قُلْت: قَالَ
ةً عاِقلَةً قَد عبد اللَِّه مات وترك ِعنِدي جواِري، فَكَِرهت أَنْ أَتزوج ِإلَيِهن ِمثْلَهن، فَأَردت امرأَ

أْتال أَسو تنسا قَالَ أَحفَم ،تبرقَالَ. ج ثُم :فَقُلْت ،لَكمِني جا : ِبعي لَك ولْ هال، ب
ِإنَّ فَ: فَلَما أَكْثَر عِلي قُلْت: ال بلْ هو لَك يا رسولَ اللَِّه، قَالَ: ِبعِنيِه، قَالَ: قَالَ. رسولَ اللَِّه

ذَهٍب فَأَخذَه ٍة ِمنِقيِني ِبوعا يِبه لَك وٍب، فَهذَه ةً ِمنِقيِدي وقَالَ. ِلفُالٍن ِعن ِه : ثُملَيلُغُ عبت
نْ يِزيدِني فَزادِني فَلَما قَِدمت الْمِدينةَ أَتيته ِبِه، فَأَمر ِبالال أَنْ يعِطيِني وِقيةً، وأَ: ِإلَى أَهِلِك قَالَ

فَلَما كَانَ .  ال يفَاِرقُِني، فَجعلْته ِفي الْكَيِس�هذَا شيٌء زادِني رسولُ اللَِّه : فَقُلْت. ِقرياطًا
ثَنا ابن نميٍر، حد: حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، قَالَ . يوم الْحرِة أَخذَه أَهلُ الشأِْم ِفيما أَخذُوا

 ومِعي بِعِريي، وذَكَر الْحِديثَ �حدثَنا اَألعمش، عن ساِلٍم، عن جاِبٍر، مر ِبي النِبي : قَالَ 
  .ِبطُوِلِه
   

 فضة باب ِذكِْر الْخبِر الْموِجِب علَى الْوزِن أَنْ يرجح ِإذَا وِزنَ، واإلباحة ملن له ذهب أو
  .على رجل أن يأخذ منه أرجح مما عليه

أَخبرِني : حدثَنا حجاج، عِن ابِن جريٍج، قَالَ:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 3928
 نع ،مهاِحٍد ِمنٍل وجر نيزيد بعضهم على بعض هذا احلديث مل يبلغه كله ع ،هرغَيطَاٌء، وع

اِبِر بِد اللَِّه، قَالَجبوِل اللَِّه : ِن عسر عا مِفي �كُن وا همٍل ِثفَاٍل ِإنملَى جع تفٍَر فَكُنِفي س 
 ِبيِبي الن رِم، فَمفَقَالَ�آِخِر الْقَو ، :ذَا؟ فَقُلْته نِد اللَِّه: مبع نب اِبر؟، : فَقَالَ. جالَكم

فَقُلْت :ي عٍل ِثفَاٍل، فَقَالَِإنملَى ج :؟ قُلْتقَِضيب كعولَ اللَِّه، قَالَ: أَمسا ري معِطِنيِه: نأَع .
هو لَك يا : ِبعِنيِه قُلْت: فَأَعطَيته فَنخسه وزجره، فَكَانَ ِبذَِلك الْمكَاِن ِفي أَوِل الْقَوِم، فَقَالَ

قَد أَخذْته ِبأَربعِة دناِنري ولَك ظَهره حتى تأِْتي الْمِدينةَ فَلَما : بلْ ِبعِنيِه، قَالَ: قَالَ. رسولَ اللَِّه
ِإني تزوجت امرأَةً يا رسولَ اللَِّه، قَد : أَين تِريد؟ قُلْت: فَقَالَ. دنونا الْمِدينةَ أَخذْت أَرتِحلُ

ِإنَّ أَِبي توفِّي وترك بناٍت، فَأَردت أَنْ : فَهال جاِريةً تالِعبها وتالِعبك؟ قُلْت: قَالَ. ِمنهاخال 
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 آِتيها يا رسولَ: فَذَِلك إذًا فَأَين تِريد؟ قَالَ: قَالَ. أَنِكح امرأَةً قَد جربت وخال ِمنها تِكن ِإلَيها
يا ِباللُ اقِْضِه وِزده، : �فَلَما قَِدموا الْمِدينةَ، قَالَ النِبي : قَالَ. فَال تطْرقُوا النساَء: اللَِّه، قَالَ

 يكُِن فَلَم. �ال تفَاِرقُِني ِزيادةُ رسوِل اللَِّه : فَقَالَ جاِبر. فَأَعطَاه أَربعةَ دناِنري وزاده ِقرياطًا
  .الِْقرياطُ يفَاِرق ِقراب جاِبٍر

حدثَنا : حدثَنا شجاع بن مخلٍَد، قَاال:  حدثَِني أَبو بكٍْر أَخو خطَّاٍب، قَالَ 3929
 ِبياِبٍر، أَنّ النج نطَاٍء، عع نٍج، عيرِن جِن ابةَ، عاِئدأَِبي ز نى بيحِفي ، قَالَ �ي وهو لَه

  .قَد أَخذْت جملَك ِبأَربعِة دناِنري ولَك حمالنه ِإلَى أَهِلك: سفٍَر
حدثَنا شعبةُ، : حدثَنا أَبو عِلي الْحنِفي، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 3930

 �قَالَ رسولُ اللَِّه : سِمعت جاِبر بن عبِد اللَِّه، يقُولُ: بن ِدثَاٍر، قَالَأَخبرِني محاِرب : قَالَ
ِعريي الْبى ِمنرتاش ِن: ِحنييتكْعلِّ رِجِد فَصسِإلَى الْم بةُ. اذْهبعفٍَر: قَالَ شس ِمن كَانَ قَِدمو.  

حدثَنا وِكيع، عن شعبةَ، عن محاِرِب بِن : طَّاِئي، قَالَ  حدثَنا عِلي بن حرٍب ال3931
  .فَوزنَ ِلي ثَمنه، فَأَرجح.  بِعريا�اشترى ِمني النِبي : ِدثَاٍر، عن جاِبٍر، قَالَ

حدثَنا شعبةُ، عن : حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 3932
، �ِبعت بِعريا ِمن رسوِل اللَِّه : سِمعت جاِبر بن عبِد اللَِّه، يقُولُ: محاِرِب بِن ِدثَاٍر، قَالَ

ا قَِدمت فَلَم. فَوزنَ فَأَرجح ِلي، فَما زالَ بعض ِتلْك الدراِهِم مِعي حتى أُِصبت يوم الْحرِة
  .ائِْت الْمسِجد فَصلِّ ِفيِه ركْعتيِن: قَالَ ِلي. الْمِدينةَ

حدثَنا شعبةُ، عن محاِرِب بِن : حدثَنا أَبو النضِر، قَالَ :  حثنا الصغاِني، قَالَ 3933
ٍر، فَلَما قَِدمنا الْمِدينةَ أَمرِني أَنْ أَدخلَ  ِفي سفَ�كُنا مع النِبي : ِدثَاٍر، عن جاِبٍر، قَالَ

  .فَصلَّيت ِفيِه ركْعتيِن: الْمسِجد فَأُصلِّي ركْعتيِن، قَالَ
حدثَنا الْحسن بن موسى، وحدثَنا يونس :  حدثَنا عِلي بن حرٍب الطَّاِئي، قَالَ 3934

ح نقَاال: ِبيٍب، قَالَ ب ،داوو دا أَبثَنداِرٍب، قَالَ: ححم نةُ، عبعا شثَندح : نب اِبرج تِمعس
: حدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ .  يكْره أَنْ يأِْتي الرجلُ أَهلَه طَروقًا�كَانَ رسولُ اللَِّه : عبِد اللَِّه، قَالَ

  .أَنْ يأِْتي الرجلُ أَهلَه لَيال : حدثَنا شعبةُ، ِبِإسناِدِه: نا عبد الصمِد، قَالَ حدثَ
وحثنا أَبو )  ح(حدثَنا الْقَاِسم بن يِزيد الْجرِمي:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَالَ 3935

سِمعت محاِرب بن ِدثَاٍر، : حدثَنا سفْيانَ، قَالَ: ثَنا الِْفرياِبي، قَاالحد: الْعباِس الْغزي، قَالَ 
زاد الِْفرياِبي أَو .  أَنْ يطْرق الرجلُ أَهلَه لَيال�نهى رسولُ اللَِّه : عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَ
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  .راِتِهميخونهم أَو يلْتِمس عثَ
: حدثَنا أَبو داود الْحفَِري، قَالَ :  حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ الصاِئغُ، قَالَ 3936

نا حدثَ.  أَنْ يطْرق الرجلُ أَهلَه لَيال، ويطْلُب عثَراِتِهم�نهى النِبي : حدثَنا الثَّوِري، ِبِإسناِدِه
  .حدثَنا سفْيانُ، ِبِمثِْل حِديِث الِْفرياِبي: حدثَنا أَبو نعيٍم، قَالَ : محمد بن حيويِه، قَالَ 

حدثَنا شعبةُ بن : حدثَنا زيد بن الْحباِب، قَالَ :  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَالَ 3937
وحدثَنا )  ح(حدثَنا عبد الصمِد: وحثنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ )  ح( بِن الْورِد أَبو ِبسطَاٍمالْحجاِج

حدثَنا شعبةُ، عن سياٍر، سِمع الشعِبي، عن : حدثَنا أَبو داود، قَاال: يونس بن حِبيٍب، قَالَ 
اِبٍر، أَنّ النج ةُ�ِبيبيغالْم ِحدتستِعثَةُ وِشطَ الشتمى تتال حلَي لَهلُ أَهجالر قطْرى أَنْ يهن .  
حدثَنا وِكيع، عن شعبةَ، عن محاِرِب :  حدثَنا موسى بن ِإسحاق الْقَواس، قَالَ 3938

  . لَما قَِدم الْمِدينةَ نحر جزورا أَو بقَرةً� النِبي بِن ِدثَاٍر، عن جاِبٍر، أَنّ
: حدثَنا مِليح بن وِكيِع بِن الْجراِح، قَالَ :  حدثَنا أَحمد بن عِلي الْخراز، قَالَ 3939

 نِن ِدثَاٍر، عاِرِب بحم نةَ، عبعش نا أَِبي، عثَندح ِبياِبٍر، أَنّ النِني، �جرةَ أَمِدينالْم ا قَِدملَم 
روى أَبو عبيِد اللَِّه الْبزار الْوراق . فَصلَّيت ِفي الْمسِجِد ركْعتيِن، ونحر بقَرةً أَو جزورا: قَالَ

 الْمِدينةَ أَمر ِببقَرٍة، �لَما قَِدم النِبي : طُوِلِه، وقَالَالْبصِري، عن يحيى بِن كَِثٍري، عن شعبةَ ِب
  .فَذُِبحت، فَقَسمها بين أَصحاِبِه

: حدثَنا أَِبي، قَالَ :  حدثَنا أَبو الْمثَنى معاذُ بن الْمثَنى بِن معاِذ بِن معاٍذ، قَالَ 3940
اشترى ِمني : ، عن شعبةَ، عن محاِرِب بِن ِدثَاٍر، سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه، يقُولُحدثَنا أيب
 بِعريا ِبوِقيتيِن وِدرهٍم أَو ِدرهميِن، فَلَما قَِدم ِصرار أَمر ِببقَرٍة، فَذُِبحت، فَأَكَلُوا �رسولُ اللَِّه 

فَلَما قَِدم الْمِدينةَ أَمرِني أَنْ آِتي الْمسِجد، فَأُصلِّي ركْعتيِن، ووزنَ ِلي ثَمن الْبِعِري، . ِمنها
  .فَأَرجح ِلي
ِرِث، حدثَنا عبد الصمِد بن عبِد الْوا:  حدثَنا عمر بن شبةَ أَبو زيٍد النميِري، قَالَ 3941

ِإذَا وزنت : ، قَالَ مرةً�حدثَنا شعبةُ، عن محاِرِب بِن ِدثَاٍر، عن جاِبٍر، أَنّ رسولَ اللَِّه : قَالَ 
 ِجحفَأَر.  

 عن  ورواه محمد بن يحيى، عن عبِد الصمِد بِن عبِد الْواِرِث، عن شعبةَ، عن محاِرٍب،
  ِإذَا وزنتم فَأَرِجحوا: �قَالَ النِبي : جاِبٍر، قَالَ
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  باب حظِْر بيعتاِن 
  املُسماتان املالمسة واملنابذة، 

  والدليل على أما بيعتان جمهولتان ومها من الغرر
حدثَنا ابن جريٍج، : بادةَ، قَالَ حدثَنا روح بن ع:  حدثَِني عمار بن رجاٍء، قَالَ 3943

أَخبرِني ابن ِشهاٍب، عن حِديِث عاِمِر بِن سعِد بِن أَِبي وقَّاٍص، أَنه سِمع أَبا سِعيٍد : قَالَ
 وال ينظُر ِإلَيِه، اللَّمس،:  عِن الْمالمسِة، والْمالمسةُ�نهى رسولُ اللَِّه : الْخدِري، يقُولُ
  .وِهي طُرح الرجِل ثَوبه ِإلَى الرجِل ِبالْبيِع قَبلَ أَنْ يقَلِّبه وينظُر ِإلَيِه: وعِن الْمنابذَِة
نس، عِن حدثَِني يو: حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ 3944

 عن �نهى رسولُ اللَِّه : ابِن ِشهاٍب، عن عاِمِر بِن سعٍد، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، أَنه قَالَ
ا، وهونَ ِإلَيظُرنال ي لَعالس مالْقَو عايبتأَنْ ي ذَِلكِع، ويذَِة ِفي الْبابنالْمِة وسالمِع الْميونَ بِبرخال ي

أَنْ يتنابذَ الْقَوم السلَع ال ينظُرونَ ِإلَيها، وال يخِبرونَ عنها، فَهذَا ِمن أَبواِب : والْمنابذَةُ. عنها
ارالِْقم.  

حدثَنا أَِبي، :  قَالَ حدثَنا أَحمد بن شِبيٍب،:  حدثَنا الْميموِني أَبو الْحسِن، قَالَ 3945
لَمس الرجِل ثَوب اآلخِر ِبيِدِه ِباللَّيِل والنهاِر وال : الْمالمسةُ: عن يونس، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه قَالَ
نِبذَ اآلخر ِبثَوِبِه، ويكُونُ ذَِلك أَنْ ينِبذَ الرجلُ ِإلَى اآلخِر ِبثَوِبِه، وي: يقَلِّبه ِإال ِبذَِلك، والْمنابذَةُ

اشِتمالُ الصماِء، والصماُء أَنْ يجعلَ ثَوبه علَى : بيعهما عن غَيِر نظٍَر وال تراٍض، واللِّبستيِن
ساللِّبو ،بِه ثَولَيع سِه لَيِشقَّي دو أَحدبِه، فَياِتقَيٍد عىأَحرةُ اُألخ : اِلسج وهِبِه، وِبثَو هاؤِتباح

  .لَيس علَى فَرِجِه ِمنه شيٌء
حدثَنا يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن :  حدثَنا عباس الدوِري، وأَبو داود الْحراِني، قَاال3946
ٍح، عِن ابِن ِشهاٍب، عن عاِمِر بِن سعٍد، عن أَِبي سِعيٍد حدثَنا أَِبي، عن صاِل: سعٍد، قَالَ 

لَمس الثَّوِب ال ينظُر ِإلَيِه، :  عِن الْمالمسِة، والْمالمسةُ�نهى رسولُ اللَِّه : الْخدِري، قَالَ
  . ِإلَى الرجِل قَبلَ أَنْ يقَلِّبه طَرح الرجِل ثَوبه: وعِن الْمنابذَِة، والْمنابذَةُ

أنبا ابن : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ:  حدثَنا محمد بن يحيى النيسابوِري، قَالَ 3947
يحدثُ، عن أَِبي هريرةَ، أَخبرِني عمرو بن ِديناٍر، عن عطَاِء بِن ِميناَء أَنه سِمعه : جريٍج، قَالَ

فَيوم الِْفطِْر : نِهي عن ِصياِم يوميِن، وعن بيعتيِن، وعن ِلبستيِن، فَأَما الْيوماِن: أَنه كَانَ يقُولُ
فَأَنْ يلْمس كُلُّ واِحٍد ِمنهما : ما الْمالمسةُفَالْمالمسةُ والْمنابذَةُ، فَأَ: ويوم النحِر، وأَما الْبيعتاِن
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أَنْ ينِبذَ كُلُّ واِحٍد ِمنهما ثَوبه ِإلَى اآلخِر، ولَم ينظُر : ثَوب صاِحِبِه ِبغيِر تأَمٍل، والْمنابذَةُ
فَأَنْ يحتِبي الرجلُ ِبالثَّوِب الْواِحِد يفِْضي : ِنوأَما اللِّبستا. واِحد ِمنهما ِإلَى ثَوِب صاِحِبِه
وِإنهم لَيرونَ أَنه ِإنْ خمر فَرجه فَال بأْس، وأَما ِلبسةُ : ِبفَرِجِه ِإلَى السماِء، قَالَ عمرو

  .ى أَحِد عاِتقَيِه ويبِرز صفْح ِشقِِّهفَأَنْ يلِْقي داِخلَةَ ِإزاِرِه وخاِرجته علَ: اُألخرى
3948 دمحمو ،لَِميالس فوسي نب دمأَحو ،اِنيجرِبيِع الْجأَِبي الر نب نسا الْحثَندح 

أنبا معمر، عِن : اِق، قَالَحدثَنا عبد الرز: بن مِهلٍّ، ومحمد بن ِإسحاق بِن الصباِح، قَالُوا
 عن ِلبستيِن، �نهى رسولُ اللَِّه : الزهِري، عن عطَاِء بِن يِزيد، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، قَالَ

واِحٍد يضع طَرفَِي الثَّوِب أَنْ يشتِملَ ِفي ثَوٍب : فَاشِتمالُ الصماِء: وعن بيعتيِن، فَأَما اللِّبستاِن
أَنْ يحتِبي ِفي ثَوٍب واِحٍد لَيس علَيِه : علَى عاِتِقِه اَأليسِر، ويبِرز ِشقَّه اَأليسر، واُألخرى
أَنْ يقُولَ : المسةُ، والْمنابذَةُفَالْمنابذَةُ والْم: غَيره، ويفِْضي ِبفَرِجِه ِإلَى السماِء، وأَما الْبيعتاِن
عيالْب بجو فَقَد ،بذَا الثَّوه كِإلَي ذْتبةُ. ِإذَا أَنسالمالْمال : وو هرشنال يِدِه، وِبي هسمأَنْ ي

بِن الصابو ،لَِميذَا لَفْظُ السه عيالْب بجو سِإذَا م ،هقَلِّبياِحدى ونعالْماِح و.  
: حدثَنا قُتيبةُ بن سِعيٍد، وأَبو الطَّاِهِر، قَاال:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 3949

ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نع ،ِزيدِن يطَاِء بع نع ،ِريهِن الزةَ، عنييع نانُ بفْيا سثَندح ِبيأَنّ الن ،
: وأَما اللِّبستاِن. فَالْمالمسةُ، والْمنابذَةُ:  نهى عن بيعتيِن، وعن ِلبستيِن أَما الْبيعتاِن�

سلَي ِجِه، أَوفَر ناِحٍد كَاِشفًا عٍب ولُ ِفي ثَوجالر ِبيتحأَنْ ياِء، ومالُ الصِتمِجِه فَاشلَى فَرع 
  .ِمنه شيٌء

أنبا سفْيانُ، عن أَِبي الزناِد، عِن : حدثَنا قَِبيصةُ، قَالَ:  حدثَنا أَبو عبيدةَ، قَالَ 3950
  . عِن اللِّماِس، وعِن النباِذ�نهى رسولُ اللَِّه : اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

3951قَالَ  ح ،اِفِريس نب وبا أَيثَنٍر، قَالَ : دمعو ما أَبثَنداِرِث، : حالْو دبا عثَندح
 عن �نهى رسولُ اللَِّه : حدثَنا أَيوب، عن محمِد بِن ِسِريين، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ: قَالَ 

يتسِلب نعِن، ويتعياِذببِن النعِن، و.  
أنبا ابن وهٍب، أن مالكا أخربه، عن محمِد :  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال3952َ

 نهى �بِن يحيى بِن حبانَ، وعن أَِبي الزناِد، عِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
 نذَِةعابنالْمِة، وسالمِع الْميِه، قَالَ . بيويح نب دمحا مثَندقَالَ : ح ،فطَرا مثَندا : حثَندح

 حدثَنا يحيى بن يحيى، عن ماِلٍك، ِمثْلَه: وحدثَنا محمد بن حيويِه، قَالَ )  ح(ماِلك، ِبِمثِْلِه
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هدحاِد ونو الزأَب ذْكَري لَمو.  
حدثَنا : حدثَنا محمد بن عبيٍد، قَالَ :  حدثَنا الْميموِني، وعمار بن رجاٍء، قَاال3953

، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ عبيد اللَِّه بن عمر، عن خبيِب بِن عبِد الرحمِن، عن حفِْص بِن عاِصٍم
 ِبيِديثَ �النالْح ذَكَرِن، ويتعيب نعِن ويالتص نعِن، ويتسِلب نى عهن .  

حدثَنا ِإسماِعيلُ بن : حدثَنا محمد بن جهضٍم، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 3954
فٍَر، ععولَ اللَِّه جسةَ، أَنّ رريرأَِبي ه نأَِبيِه، ع ناِلٍح، عِن أَِبي صِل بيهس ِن �نى عهن 

  .الْمالمسِة، والْمنابذَِة، والْمحاقَلَِة، والْمزابنِة
  .بيانُ حظِْر بيِع الْغرِر وبيع احلصى وبيع حبل احلَبلَة

3955ثَنا الْمداٍء، قَالُوا حجر نب ارمعو ،وِريالد اسبعِن، وسو الْحأَب وِنيما : يثَندح
حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، عن أَِبي الزناِد، عِن اَألعرِج، عن أَِبي : محمد بن عبيٍد، قَالَ 

 ِبيةَ، أَنّ النريره�هاِة نصِع الْحيب نعِر، ورِع الْغيب نى ع.  
: حدثَنا عثْمانُ، وأَبو بكٍْر ابنا أَِبي شيبةَ، قَاال:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 3956

يب نى عهاِدِه ننِبِإس ،رمِن عِد اللَِّه بيبع نع ،ِريسِإد نِرأنبا ابراِة. ِع الْغصالْحانُ، وثْمع ادز.  
حدثَنا : حدثَنا محِرز بن سلَمةَ، قَالَ :  حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ الْمكِّي، قَالَ 3957

 الرحمِن بن محمٍد أَبو سِعيٍد حدثَنا عبد)  ح(عبد الْعِزيِز الدراورِدي، عن عبيِد اللَِّه، ِبِمثِْلِه
حدثَنا أَحمد : حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ )  ح(حدثَنا يحيى بن سِعيٍد: الِْمصِري، قَالَ 
كَانَ : ٍع، عِن ابِن عمر، قَالَحدثَنا يحيى بن سِعيٍد، عن عبيِد اللَِّه، عن ناِف: بن حنبٍل، قَالَ 

أَنْ تنتج الناقَةُ ما ِفي : أَهلُ الْجاِهِليِة يتبايعونَ لَحم الْجزوِر ِإلَى حبِل الْحبلَِة، وحبلُ الْحبلَِة
حدثَنا أَبو . ك أَو معناه عن ذَِل�بطِْنها، ثُم تحِملَ الَِّتي نِتجت، فَنهاهم رسولُ اللَِّه 

أَنْ تنتج الناقَةُ ما ِفي : حدثَنا أَبو أُسامةَ، عن عبيِد اللَِّه ِبِمثِْلِه وحبلُ الْحبلَِة: الْبختِري، قَالَ 
تِتجِملَ الَِّتي نحت ا ثُمطِْنهب.  

حدثَنا : حدثَنا عبدةُ بن عبِد اللَِّه الْقَسمِلي، قَالَ : الَ  حدثَنا ابن شبابانَ، ق3958َ
 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نِد اللَِّه، عيبع نٍر، عِبش نب دمحِر�مرِع الْغيب نى عهن .  

أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه، عن ناِفٍع، : الَ أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، ق3959َ
 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن ابِة، كَانَ �عاِهِليلُ الْجأَه هعايبتا يعيكَانَ بلَِة، وبِل الْحبِع حيب نى عهن 

حدثَنا الْمزِني، قَالَ .  ثُم تنتج الَِّتي ِفي بطِْنهاالرجلُ يبتاع الْجزور ِإلَى أَنْ تنتج الناقَةُ،
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اِفِعيالش :اِدِه ِمثْلَهنِبِإس ،اِلكا: أنبا مطِْنهالَِّتي ِفي ب جتنت ثُم.  
)  ح(يثُأنبا اللَّ: حدثَنا أَبو النضِر، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، والْحاِرثُ، قَاال3960

حدثَنا اللَّيثُ، عن ناِفٍع، عِن ابِن : حدثَنا معلَّى بن منصوٍر، قَالَ : وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 
 ِبيأَنّ الن ،رملَِة�عبِل الْحبِع حيب نى عهِر.  نضذَا لَفْظُ أَِبي النه .يو أُما أَبثَندةَ، قَالَ ح :

حدثَنا حماد بن زيٍد، عن أَيوب، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، عِن : حدثَنا أَبو النعماِن، قَالَ 
 ِبيِبِمثِْلِه �الن .  

لَى السعِع أَِخيِه ِإال ِبِإذِْنِه، ويلَى بِل عجِع الريب نِي عهانُ النيمه، والدليل بووم على س
  .على أنَّ من فعله كان عاصياً بفعله

)  ح(حدثَنا ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكًا حدثَه:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ 3961
، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه وحدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ، حدثَنا الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن ناِفٍع

  .ال يِبيع بعضكُم علَى بيِع بعٍض: ، قَالَ�
3962 نب ارمعو ،اِنيرالْح داوو دأَبفَّانَ، وع نب نسالْحو ،وِنيميِن الْمسو الْحا أَبثَندح 
حدثَنا عبيد اللَِّه، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ :  بن عبيٍد، قَالَ حدثَنا محمد: رجاٍء، قَالُوا

 ِبيِع أَِخيِه: ، قَالَ�النيلَى بع ِبيعال يِة أَِخيِه، ولَى ِخطْبع كُمدأَح طُبخال ي.  
أَخبرِني اَألوزاِعي، : ا ِبشر بن بكٍْر، قَالَحدثَن:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ 3963

ال يستم : �قَالَ رسولُ اللَِّه : سِمعت أَبا هريرةَ، يقُولُ: سِمعت أَبا كَِثٍري، يقُولُ: قَالَ
كرتي أَو ِريتشى يتِم أَِخيِه حولَى سع كُمدأَح.  

3964حا مثَندى، قَالَ  حيحي نب داِرِث، قَالَ : مِد الْوبع نِد بمالص دبا عثَندا : حثَندح
 ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه نأَِبيِه، ع نِن، عمحِد الربِن عالِء بِن الْعةُ، عبعقَالَ�ش ، : طُبخال ي

حدثَنا : حدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ . ، وال يستام علَى سوِم أَِخيِهأَحدكُم علَى ِخطْبِة أَِخيِه
حدثَنا شعبةُ، عن سهيِل بِن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ : عبد الصمِد، قَالَ 

حدثَنا : حدثَنا عبد الصمِد، قَالَ : ا محمد بن يحيى، قَالَ حثن.  قَالَ ِبِمثِْلِه�رسولَ اللَِّه 
 قَالَ ِبِمثِْلِه، �حدثَنا اَألعمش، عن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَِّه : شعبةُ، قَالَ 

امِتياالس مقَد هأَن رغَي.  
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نهِي عن تلَقِّي الْبيوِع واجلَلَب والركْبان للبيع، والدليل على أنّ من تلَقَّاه فاشتراه باب ال
  .منه فبيعه غري جائز

حدثَنا شعبةُ، عن عِدي بِن : حدثَنا أَبو النضِر، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 3965
أَِبي ح نةَ، قَالَثَاِبٍت، عريرأَِبي ه ناِزٍم، ع : ،اِبيرَألع اِجرهالْم ِبيعأَنْ يلَقِّي، وِن التع ِهين

وعِن النجِش، والتصِريِة، وعن أَنْ تسأَلَ الْمرأَةُ طَالق أُخِتها، وأَنْ يستام الرجلُ علَى سوِم 
ورواه معاذُ بن معاٍذ، وعبد الصمِد ، . ي عن: هب بن جِريٍر، وغُندركَذَا رواه و. أَِخيِه

 ِبيِن النفَقَالُوا ع ،داوو دأَبأَِبي كَِثٍري، و نى بيحيو�.   
حدثَنا شعبةُ، عن  : حدثَنا يحيى بن أَِبي كَِثٍري، قَالَ:  وحدثَنا الصغاِني، قَالَ 3966

ةُ قُلْتبعةَ، قَالَ شريرأَِبي ه ناِزٍم، عا حأَب تِمعِن ثَاِبٍت، سب ِديع : ِبيِن الن؟ قَالَ�ع :
صِريِة، وعن أَنْ نِهي عِن التلَقِّي، وأَنْ يِبيع الْمهاِجر اَألعراِبي، وعِن النجِش، والت: نعم، قَالَ

حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ . تسأَلَ الْمرأَةُ طَالق أُخِتها، وأَنْ يستام الرجلُ علَى سوِم أَِخيِه
  .نهى أَو نِهي: حدثَنا شعبةُ، ِبِإسناِدِه قَالَ: حدثَنا أَبو داود، قَالَ : 

حدثَنا : حدثَنا أَِبي ح، وحدثَنا الصغاِني، قَالَ : ِني ِهاللُ بن الْعالِء، قَالَ  حدث3967َ
حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمٍرو، عن زيِد بِن أَِبي أُنيسةَ، عن عِدي بِن : زكَِريا بن عِدي، قَاال
 نهى أَنْ يتلَقَّى الْجلَب، وأَنْ يستام �، عن أَِبي هريرةَ، عِن النِبي ثَاِبٍت، عن أَِبي حاِزٍم

 ،لَبلَقَّى الْجتى أَنْ يهنو ،شاجنتأَنْ ي نى عهنِة، وِريصِن التى عهنِم أَِخيِه، وولَى سلُ عجالر
الق أُخِتها، ونهى أَنْ يباع الْماُء مخافَةَ أَنْ يرعى الْكَُأل، ونهى أَنْ ونهى أَنْ تسأَلَ الْمرأَةُ طَ
  .ومن منح مِنيحةً غَدت وراحت ِبصدقٍَة صبوحها وغَبوقَها: يِبيع حاِضر ِلباٍد، وقَالَ

حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمٍرو، : بن معبٍد، قَالَ حدثَنا عِلي :  حثنا الصومِعي، قَالَ 3968
 ِبيى النهةَ، نريرأَِبي ه ناِزٍم، عأَِبي ح نِن ثَاِبٍت، عب ِديع نٍد، عيز نِة، �عِريصِن التع 

تسأَلَ الْمرأَةُ طَالق أُخِتها، ونهى أَنْ ونهى عِن النجِش، ونهى عن تلِْقي الْجلِْب، ونهى أَنْ 
يِبيع الْماَء مخافَةَ أَنْ يرعى الْكَُأل، ونهى عن بيِع حاِضٍر ِلباٍد، ومن منح مِنيحةً غَدت ِبصدقٍَة، 

  .ثُم راحت ِبصدقٍَة صبوحها وغَبوقَها
3969 سونا يثَندلَى، قَالَ حِد اَألعبع نب : نع ،ثَهداِلكًا حٍب، أَنَّ مهو ناللَِّه ب دبأنبا ع

ال تلَقَّوا الركْبانَ ِللْبيِع، وال : ، قَالَ�أَِبي الزناِد، عِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
يلَى بع كُمضعب ِبيعي ،منالْغوا اِإلِبلَ وِصرال تاٍد، وِلب اِضرح ِبيعال يوا، وشاجنال تٍض، وعِع ب
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فَمِن ابتاعها بعد ذَِلك فَهو ِبخيِر النظَريِن بعد أَنْ يحلُبها، ِإنْ رِضيها أَمسكَها، وِإنْ سِخطَها 
مت ا ِمناعصا وهدٍرر.  

حدثَنا سهلُ بن عثْمانَ :  حدثَِني عبد الْمؤِمِن بن أَحمد ِبجنديسابور، قَالَ 3970
حدثَنا عقْبةُ بن خاِلٍد السكُوِني، عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، عن أَِبي الزناِد، : الْعسكَِري، قَالَ 

رِن اَألعةَ، قَالَعريرأَِبي ه نِج، ع : ِبياٍد: �قَالَ النِلب اِضرح ِبيعال ي.  
حدثَنا : حدثَنا أَبو أُسامةَ، قَالَ :  حدثَنا أَحمد بن عبِد الْحِميِد الْحاِرِثي، قَالَ 3971

ال تلَقَّوا السلَع حتى : ، قَالَ�عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه عبيد اللَِّه بن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن 
وقا السلَ ِبهخدي.  
حدثَنا ابن أَِبي زاِئدةَ، : حدثَنا ابن اَألصبهاِني، قَالَ :  حدثَنا ابن أَِبي عرزةَ، قَالَ 3972

اِفٍع، عن نِد اللَِّه، عيبع نع ِبيى النهن رمِن علَقِّي�ِن ابِن التع .  
حدثَنا يحيى بن سِعيٍد، : حدثَنا مسدد، قَالَ :  حدثَنا محمد بن حيويِه، قَالَ 3973

 ِبيِن النع ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نِد اللَِّه، عيبع نقَالَ�ع ، :ا ال يلَقَّوال تاٍد، وِلب اِضرح ِبيع
اقوا اَألسطَ ِبهبهى يتح لَعالس.  

: وحثنا ابن شبابانَ، قَالَ )  ح(حدثَنا عبد الْوهاِب:  حدثَنا عمر بن شبةَ، قَالَ 3974
حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، عن ناِفٍع، : هاِب، قَالَ حدثَنا عبد الْو: حدثَنا بكْر بن خلٍَف، قَالَ 

  . عِن التلَقِّي زاد بكْر، وأَنْ يِبيع حاِضر ِلباٍد �نهى رسولُ اللَِّه : عِن ابِن عمر، قَالَ
3975يح نب دمحمو ،اِنيتِجسالس داوو دا أَبثَندةَ، قَاال حو : نع ،ِبينا الْقَعثَندح

ال يِبيع حاِضر ِلباٍد، وال تلَقَّوا السلَع : ، قَالَ�ماِلٍك، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه 
اقوا اَألسطَ ِبهبهى يتح.  

دثَنا حجاج بن محمٍد، حدثَنا ابن جريٍج، ح:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 3976
قَالَ : سِمعت أَبا هريرةَ، يقُولُ: أَخبرِني ِهشام الْقُردوِسي، أَنه سِمع ابن ِسِريين، يقُولُ: قَالَ

ى ِمنه، فَِإذَا أَتى سيده السوق فَهو ال تلَقَّوا الْجلَب، فَمن تلْقَى، فَاشتر: �رسولُ اللَِّه 
: حدثَنا سِعيد بن سلَيمانَ، قَالَ : حثنا أَبو الْهيثَِم زكَِريا بن يحيى الْيحِصِبي، قَالَ . ِبالِْخياِر

ِإذَا أَتى سيده : م بن حسانَ، ِبِمثِْلِهحدثَِني ِهشا: حدثَنا موسى بن طَاِرٍق، عِن ابِن جريٍج، قَالَ
  .السوق فَهو ِبالِْخياِر

حدثَنا ِهشام بن : حدثَنا عبد اللَِّه بن بكٍْر السهِمي، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 3977
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ال تلَقَّوا الْجلَب، فَمن تلَقَّاها، : �، قَالَ رسولُ اللَِّه حسانَ، عِن ابِن ِسِريين، عن أَِبي هريرةَ
وقى الساِر ِإذَا أَتِبالِْخي هاِحبئًا فَصيا شهى ِمنرتفَاش.  

 الرِبيع بن حدثَنا أَبو توبةَ:  حدثَنا أَبو حاِتٍم الراِزي، وأَبو داود السِجستاِني، قَاال3978
حدثَنا عبيد اللَِّه يعِني ابن عمٍرو، عن أَيوب السخِتياِني، عِن ابِن ِسِريين، عن أَِبي : ناِفٍع، قَالَ 

 ِبيةَ، أَنّ النريرفَ�ه اهرتفَاش ،لَقتم لَقَّاهلِْب، فَِإنْ تلَقِّي الْجت نى عهاِر  نِة ِبالِْخيلْعالس اِحبص
وقالس درِإذَا و.  
: حدثَنا يوسف بن يعقُوب، قَالَ :  حدثَِني أَحمد بن ِعصاٍم اَألصبهاِني، قَالَ 3979

ال : ، قَالَ� أَنّ رسولَ اللَِّه حدثَنا سلَيمانُ التيِمي، عن أَِبي عثْمانَ النهِدي، عِن ابِن مسعوٍد،
  .تلَقَّوا الْجلْب، وال يِبيع حاِضر ِلباٍد

   عن تلَقِّي الْبيوِع�نهى النِبي :  رواه بندار، عن يحيى، عن سلَيمانَ، فَقَالَ
حدثَنا يحيى بن : ِبي بكٍْر، قَالَ حدثَنا محمد بن أَ:  حثنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ 3981

مِن اشترى : سِعيٍد، ومعتِمر بن سلَيمانَ، عِن التيِمي، عن أَِبي عثْمانَ، عِن ابِن مسعوٍد، قَالَ
  .لَقِّي الْبيوِع عن ت�ونهى النِبي : قَالَ. محفَّلَةً، فَردها فَلْيرد معها صاعا

   
  باب الْخبِر الْمبيِن أَنَّ الْمتباِيعيِن ِإذَا تبايعا كَانَ لَهما الِْخيار حتى يتفرقا بأبداما

ابِن حدثَنا روح بن عبادةَ، عِن :  حدثَنا محمد بن عبيِد اللَِّه بِن الْمناِدي، قَالَ 3982
ِإذَا : ، قَالَ�حدثَنا ناِفع، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه : جريٍج، وصخر بن جويِريةَ، قَاال

ا عمهعيكُونُ بي قَا، أَوفَرتي ا لَماِر مِعِه ِبالِْخييب ا ِمنمهاِحٍد ِمناِن فَكُلُّ واِيعبتالْم اعتاٍرابِخي ن .
وِفي حِديِث ابِن جريٍج . فَِإذَا كَانَ ثَم ِخيار فَقَد وجب الْبيع: وزاد ابن جريٍج ِفي حِديِثِه

اِفعا، قَالَ نضأَي :ةً ثُمهينى هشفَم قَام ِقيلَهأَنْ ال ي ادال فَأَرجر عايِإذَا ب رمع نكَانَ ابو عجر 
  .ِإلَيِه 

حدثَنا عبد الْمِجيِد بن عبِد الْعِزيِز، :  حدثَنا عِلي بن الْحسِن الدراِبِجرِدي، قَالَ 3983
حدثَنا حجاج، عِن ابِن جريٍج، أَخبرِني : وحثنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ )  ح(عِن ابِن جريٍج

ن ِبيقَالَ الن ،رمِن عِن ابع ،ا : �اِفعِعِه ميب اِر ِمنا ِبالِْخيمهاِحٍد ِمناِن فَكُلُّ واِيعبتالْم عايبِإذَا ت
يالْب بجو اٍر، فَقَدِخي نا عمهعياٍر، فَِإذَا كَانَ بِخي نا عمهعيكُونُ بي قَا، أَوفَرتي لَمع.  

حدثَنا ابن :  حدثَنا موهب بن يِزيد بِن موهٍب، ويونس بن عبِد اَألعلَى، قَاال3984
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وحدثَنا الرِبيع بن )  ح(أَخبرِني اللَّيثُ بن سعٍد، أَنَّ ناِفعا حدثَه، عِن ابِن عمر: وهٍب، قَالَ
انَ، حملَيى، قَاالسوسم نب دأَسِث، واللَّي نب بيعا شثَنِن : دِن اباِفٍع، عن نثُ، عا اللَّيثَندح

رمقَالَ )  ح(ع ،اِنيغا الصثَندحِر، قَالَ : وضو النا أَبثَندِن : حع ،اِفعثَِني ندثُ، حا اللَّيثَندح
رمِن عِه، قَالَ )ح(ابيويح نب دمحا مثَندحقَاال:   و ،سوني نب دما أَحثَندثٌ، : حا لَيثَندح

 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نا : ، قَالَ�عاِر ما ِبالِْخيمهاِحٍد ِمنالِن فَكُلُّ وجالر عايبِإذَا ت
ا وكَانا جِميعا، أَو يخير أَحدهما اآلخر، فَِإنْ خير أَحدهما اآلخر، فَتبايعا علَى لَم يتفَرقَ

 بجو فَقَد ،عيا الْبمهِمن اِحدو ِركدي لَما وعايبأَنْ ت دعقَا بفَرِإنْ تو ،عيالْب بجو فَقَد ،ذَِلك
 عيالْباِحدو مِديثُهح.  

بيانُ ِإبطَاِل الِْخياِر قَبلَ االفِْتراِق ِإذَا قَالَ الْباِئع ِللْمشتِري بعد وجوِب البيع اختر أو يقوله 
  .املشتري للبائع
 بِن عمر، عن حدثَنا أَبو أُسامةَ، عن عبيِد اللَِّه:  حدثَنا أَحمد بن اَألزهِر، قَالَ 3985

رواه ابن نميٍر، عن . الْبيعاِن ِبالِْخياِر ما لَم يتفَرقَا: �قَالَ نِبي اللَِّه : ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
  .عبيِد اللَِّه، وزاد ِإال بيع الِْخياِر

: حدثَنا سِعيد بن عاِمٍر، قَالَ : ي، والصغاِني، قَاال حدثَنا أَحمد بن سِعيٍد الداِرِم3986
 ِبيِن النع ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نع ،وبأَي نةَ، عوبرأَِبي ع نب ِعيدا سثَنداِن : ، قَالَ�حعيالْب

  .اختر: ِبالِْخياِر ما لَم يتفَرقَا، أَو يقُولُ
وحدثَنا )  ح(حدثَنا أَحمد بن ِإسحاق:  حدثَنا أَحمد بن سِعيٍد الداِرِمي، قَالَ 3987

حدثَنا وهيب بن خاِلٍد، عن أَيوب، : حدثَنا معلَّى بن أَسٍد، قَالَ : محمد بن حيويِه، قَالَ 
الْبيعاِن ِبالِْخياِر ما لَم يتفَرقَا، أَو يكُونُ بيع : �قَالَ النِبي : عِن ابِن عمر، قَالَعن ناِفٍع، 

  .ِإال بيع الِْخياِر: وقَالَ معلَّى. ِخياٍر
  .لك من غري توقيتبيانُ ِإجازِة الِْخياِر ِفي الْبيِع ثَالثَةَ أَياٍم، والدليل على إباحة أكثر من ذ

حدثَنا يعقُوب بن عبِد الرحمِن : حدثَنا قُتيبةُ، قَالَ :  حدثَنا مسدد، قَالَ 3988
 ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه نأَِبيِه، ع ناِلٍح، عِن أَِبي صِل بيهس نع ،قَالَ�الْقَاِري ، : اعتِن ابم

 مصراةً فَهو ِفيها ِبالِْخياِر ثَالثَةَ أَياٍم ِإنْ شاَء أَمسكَها، وِإنْ شاَء ردها ورد معها صاعا ِمن شاةً
  .رواه ِإبراِهيم بن حمزةَ، عن أَِبي حاِزٍم، عن سهيٍل ِبِمثِْلِه . تمٍر

حدثَنا حماد بن زيٍد، عن : حدثَنا أَبو النعماِن، قَالَ : قَالَ  حدثَنا أَبو أُميةَ، 3989
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الْبيعاِن ِبالِْخياِر ما لَم يتفَرقَا، أَو : �قَالَ رسولُ اللَِّه : أَيوب، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
  .أَو يكُونَ بيع الِْخياِر:  وربما قَالَ.اختر: يقُولُ أَحدهما ِلصاِحِبِه

وحدثَنا أَبو جعفٍَر )  ح(أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه:  أَخبرنا يونس، قَال3990َ
 أَنّ رسولَ اللَِّه حدثَنا ماِلك، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر،: حدثَنا روح، قَالَ : الداِرِمي، قَالَ 

. الْمتباِيعاِن كُلُّ واِحٍد ِمنهما ِبالِْخياِر علَى صاِحِبِه ما لَم يتفَرقَا، ِإال بيع الِْخياِر: ، قَالَ�
ثَنا ابن حد. ولَيس لَها ِعندنا حد معروف، وال أَمر معمولٌ ِبِه: قَالَ ماِلك: قَاالبن وهٍب
  .حدثَنا مطَرف يعِني، عن ماِلٍك، ِبِمثِْلِه: حيويِه، قَالَ 

   
باب ِذكِْر الْخبِر الْمبِطِل بيع الْبيعيِن ما داما جِميعا، وإنْ خير أحدمها صاحبه فاختار 

  .البيع
3991 ،اِرِميفٍَر الدعو جا أَبثَنداِمٍر، قَاال: قَالَ  حع نب ِعيدسِهالٍل، و نانُ با ِحبثَندح :
حدثَنا : حدثَنا وهب بن جِريٍر، قَالَ : وحدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، قَالَ )  ح(حدثَنا شعبةُ

كُلُّ بيعيِن فَال بيع : ، قَالَ�لَِّه بِن عمر، أَنّ النِبي شعبةُ، عن عبِد اللَِّه بِن ِديناٍر، عن عبِد ال
بهقَالَ وو ارقَا، ِإال بيع الِْخيفَرتى يتا، حمهنياٍر: بِخي عيكُونُ بي ةَ، قَالَ . أَوو ِقالبا أَبثَندح :

 نب رِبشاِمٍر، وع نب ِعيدا سثَندقَاالح ،رمع : عيِإال ب اِرِميِديِث الدةُ، ِبِمثِْل حبعا شثَندح
  .الِْخياِر

وحدثَنا أَبو الْعباِس )  ح(حدثَنا أَبو نعيٍم:  حدثَنا أَبو جعفٍَر الداِرِمي، قَالَ 3992
حدثَنا سفْيانُ، عن عبِد اللَِّه بِن ِديناٍر، عِن ابِن عمر، قَالَ : االحدثَنا الِْفرياِبي، قَ: الْغزي، قَالَ 

 ِبياِر: �النالِْخي عيقَا، ِإال بفَرتى يتا حمهنيب عيِن ال بيعيكُلُّ ب.  
ا وِن ِإذَا كَِذبيعيِع الْبيب كَِة ِمنرِق الْبحانُ ميا إذا با ومل ينصح أحدمها صاحبه، وأانخ

  .صدقا وبين أحدمها صاحبه ما يف املبيع مما خيافا عليه بورك هلما فيه
: حدثَنا ِإسحاق بن يوسف اَألزرق، قَالَ :  أَخبرنا سعدانُ بن يِزيد الْبزاز، قَالَ 3993

أَِبي ع نب ِعيدا سثَندةَحوباِدي، قَالَ )  ح(رنِن الْمِد اللَِّه بيبع نب دمحا مثَندحو : حوا رثَندح
: حدثَنا أَبو جعفٍَر الداِرِمي، وعباس الدوِري، قَاال)  ح(حدثَنا سِعيد، وشعبةُ: بن عبادةَ، قَالَ 
نب ِعيدا سثَنداِمٍر، قَالَ حِليِل، :  عاِلٍح أَِبي الْخص نةَ، عادقَت نةَ، عوبرأَِبي ع نب ِعيدا سثَندح

الْبيعاِن ِبالِْخياِر : �عن عبِد اللَِّه بِن الْحاِرِث بِن نوفٍَل، عن حِكيِم بِن ِحزاٍم، عن رسوِل اللَِّه 



com.wordpress.masgunku.www  
 

899 

. ، فَِإنْ صدقَا وبينا بوِرك لَهما ِفي بيِعِهما، وِإنْ كَِذبا وكَتما مِحق بركَةُ بيِعِهماما لَم يتفَرقَا
 اِحدو مِديثُهح.  
ةَ، وحدثَنا أَبو أُمي)  ح(حدثَنا هاِشم بن الْقَاِسِم:  حدثَنا أَبو جعفٍَر الداِرِمي، قَالَ 3994

حدثَنا عبد الصمِد بن : وحثنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ )  ح(حدثَنا الْحسن بن موسى اَألشيب: قَالَ 
 حدثَنا شعبةُ، عن قَتادةَ، عن أَِبي الْخِليِل، عن عبِد اللَِّه بِن: عبِد الْواِرِث، وأَبو الْوِليِد، قَالُوا

الْبيعاِن ِبالِْخياِر ما لَم يتفَرقَا، فَِإنْ : �قَالَ رسولُ اللَِّه : الْحاِرِث، عن حِكيِم بِن ِحزاٍم، قَالَ
  .صدقَا وبينا بوِرك لَهما ِفي بيِعِهما، وِإنْ كَِذبا وكَتما مِحق بركَةُ بيِعِهما

حدثَنا ِحبانُ :  عبيِد اللَِّه حماد بن الْحسِن، وأَبو جعفٍَر الداِرِمي، قَاال حدثَنا أَبو3995
حدثَنا قَتادةُ، عن صاِلٍح أَِبي الْخِليِل، عن عبِد اللَِّه بِن : حدثَنا همام، قَالَ : بن ِهالٍل، قَالَ 

ِكيِم بح ناِرِث، عاٍم، قَالَالْحولُ اللَِّه : ِن ِحزسقَا، فَِإنْ : �قَالَ رفَرتي ا لَماِر ماِن ِبالِْخيعيالْب
صدقَا وبينا بوِرك لَهما ِفي بيِعِهما، وِإنْ كَِذبا وكَتما فَعسى أَنْ يربحا ِربحا ويمحقَا بركَةَ 

: قَالَ همام. ثَالثَ ِمراٍر. ما لَم يتفَرقَا أَو يختر: وجدته ِفي ِكتاِبي: مقَالَ هما. بيِعِهما
وحدثَِني أَبو التياِح، أَنه سِمع عبد اللَِّه بن الْحاِرِث ِبهذَا الْحِديِث، عن حِكيِم بِن ِحزاٍم، عِن 

 ِبيِبِمثِْلِه ح�الن .  
حدثَنا همام، ِبِمثِْلِه ِإلَى : حدثَنا موسى بن داود، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 3996

  .أَنْ يربحا ِربحا ويمحقَا بركَةَ بيِعِهما: قَوِلِه
باِئع الْمخِدع ِللْمشتِري مأثوم ماٍض بيانُ حظِْر الْخِديعِة ِفي الْبيوِع، والدِليِل علَى أَنَّ الْ

  .بيعه، وأن املخدوع إذا قال للبائع قبل انعقاد البيع ال خديعة كان بيعاً فاسداً
وحثنا )  ح(حدثَنا شعبةُ: حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 3997

حدثَنا شعبةُ، عن عبِد اللَِّه بِن ِديناٍر، عِن ابِن : حدثَنا ِبشر بن عمر، قَالَ  : أَبو ِقالبةَ، قَالَ
ال : قُلْ: �فَقَالَ النِبي . يا رسولَ اللَِّه، ِإني أُخدع ِفي الْبيِع: عمر، أَنَّ رجال ِمن قُريٍش، قَالَ

  .ِخالبةَ 
)  ح(أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه: خبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ وأ3998َ

حدثَنا سفْيانُ، ِكالهما عن عبِد اللَِّه : حدثَنا الِْفرياِبي، قَالَ : وحدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، قَالَ 
ِإني أُخدع : ، فَقَالَ�جاَء رجلٌ ِإلَى رسوِل اللَِّه : عت ابن عمر، يقُولُسِم: بِن ِديناٍر، قَالَ

ال : وكَانَ الرجلُ ِإذَا بايع يقُولُ: زاد ماِلك. ال ِخالبةَ: من بايعت فَقُلْ: فَقَالَ. ِفي الْبيِع
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  .ِخالبةَ
حدثَنا عِلي بن حجٍر، حدثَنا ِإسماِعيلُ بن جعفٍَر، : ه، قَالَ  حدثَِني أَِبي رِحمه الل3999َّ

  .ال ِخيابةَ: فَكَانَ ِإذَا بايع يقُولُ: عن عبِد اللَِّه بِن ِديناٍر، عِن ابِن عمر، ِبِمثِْلِه، ِإالأَنه قَالَ
4000ِبش نِن بمحالر دبا عثَندكَِم، قَالَ  حِن الْحِن : ِر بِن ابةَ، عنييع نانُ بفْيا سثَندح

 ِبيالن ِع، فَقَالَ لَهيِفي الْب عدخال كَانَ يجأَنَّ ر ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نع ،اقحقُلْ: �ِإسال : و
  .ِخذَابةَال ِخذَابةَ ال : فَسِمعته يقُولُ: ِخالبةَ قَالَ
أَخبرِني : حدثَنا حجاج، عِن ابِن جريٍج، قَالَ:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 4001

 رجلٌ يخدع ِفي �ذُِكر ِللنِبي : موسى بن عقْبةَ، عن عبِد اللَِّه بِن ِديناٍر، عِن ابِن عمر، قَالَ
  .ال ِخالبةَ: ال ِخالبةَ، فَكَانَ ِإذَا بايع، قَالَ: من بايعت فَقُلْ: �قَالَ النِبي الْبيوِع، فَ
   

هو الرجل تدفع إليه السلعة يبيعها، ويؤمر أن يعطى ا : باب حظِْر النجِش، والناجش
  عطية

حدثَنا : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ :  حدثَنا محمد بن يحيى، والْجرجاِني، قَال4002َ
ال يِبع : �قَالَ رسولُ اللَِّه : معمر، عِن الزهِري، عن سِعيِد بِن الْمسيِب، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

  .حاِضر ِلباٍد، وال تناجشوا، وال يِزد أَحدكُم علَى بيِع أَِخيِه
حدثَنا سفْيانُ بن : حدثَنا عِلي بن الْمِديِني، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 4003
ال : ، قَالَ�حدثَنا الزهِري، عن سِعيِد بِن الْمسيِب، عن أَِبي هريرةَ، عِن النِبي : عيينةَ، قَالَ 

تناجشوا، وال يِبيع حاِضر ِلباٍد، وال يِبيِع الرجلُ علَى بيِع أَِخيِه، وال يخطُب علَى ِخطْبِة أَِخيِه، 
  .وال تسأَِل الْمرأَةُ طَالق أُخِتها ِلتكْتِفئَ ما ِفي ِإناِئها، واللَّفْظُ ِلمحمِد بِن يحيى 

حدثَنا ِبشر بن عمر، والْقَعنِبي، عن : نا يِزيد بن ِسناٍن الْبصِري، قَالَ  حدث4004َ
 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن اباِفٍع، عن ناِلٍك، عم� ،اقوا اَألسطَ ِبهبهى يتح ،لَعلَقَّى السى أَنْ تهن 

حدثَنا الْقَعنِبي، ِبِمثِْلِه ولَم يذْكُِر : نا أَبو داود السِجستاِني، قَالَ حدثَ. ونهى عِن النجِش
شجالن.  

)  ح(حدثَنا ماِلك: حدثَنا عثْمانُ بن سِعيٍد، قَالَ :  حدثَنا محمد بن عوٍف، قَالَ 4005
يح نب دمحا مثَندحِه، قَالَويى، قَالَ: ويحي نى بيحاِلٍك ح: أنبا يلَى مع أْتا . قَرثَندحو

وحدثَنا يونس بن عبِد )  ح(أَخبرنا عبد اللَِّه بن عبِد الْحكَِم، عن ماِلٍك: الصغاِني، قَالَ
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 نهى عِن � حدثَه، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ النِبي أنبا ابن وهٍب، أن مالكا: اَألعلَى، قَالَ
حدثَنا محمد بن : حدثَنا يحيى بن محمِد بِن السكَِن، قَالَ : حدثَِني السراج، قَالَ . النجِش

 عن عمر بِن ناِفٍع، عن أَِبيِه، عِن ابِن عمر، عِن حدثَنا ِإسماِعيلُ بن جعفٍَر،: جهضٍم، قَالَ 
 ِبيِبِمثِْلِه�الن .  

  .بيانُ حظِْر بيِع الْحاِضِر ِللْباِدي
حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عن أَِبي الزبيِر، :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ 4006

دعوا الناس يرزِق اللَّه . ال يِبيع حاِضر ِلباٍد: �قَالَ النِبي : عت جاِبر بن عبِد اللَِّه، يقُولُسِم
  .بعضهم ِمن بعٍض
 عن أنبا ابن جريٍج،: حدثَنا روح بن عبادةَ، قَالَ:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَالَ 4007

دعوا الناس يرزِق اللَّه بعضهم . ال يِبيع حاِضر ِلباٍد: �قَالَ النِبي : أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ
  .ِمن بعٍض
بِد حدثَنا أَحمد بن ع:  حدثَنا الْحسن بن عمر أَبو محمٍد الْميموِني، قَالَ 4008

حدثَنا أَحمد بن : الْمِلِك، وحدثَنا محمد بن معاٍذ الْمروِزي، وأَبو عبِد اللَِّه السخِتياِني، قَاال
سونقَالَ)  ح(ي ،ِزيجالس داوو دا أَبثَندحقَالُوا: و ،ِليفَيا النثَندح :يها زثَندقَالَ ح ،ا : رثَندح

دعوا الناس يرزِق اللَّه بعضهم . ال يِبيع حاِضر ِلباٍد: �قَالَ النِبي : أَبو الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ
  .ِمن بعٍض
النجار  حدثَنا محمد بن يحيى، والْحسن بن أَِبي الرِبيِع، وحممد بن علي 4009

أنبا معمر، عِن ابِن طَاوٍس، عن أَِبيِه، عِن ابِن : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ: الصنعاين، قَالُوا
زاد محمد بن .  أَنْ يتلَقَّى الركْبانُ، وأَنْ يِبيع حاِضر ِلباٍد�نهى رسولُ اللَِّه : عباٍس، قَالَ

  .ح. ال يكُونُ لَه ِسمسارا: حاِضر ِلباٍد؟ قَالَ: ما قَولُه: قُلْت البِن عباٍس:  والْجرجاِنييحيى،
حدثَنا محمد : حدثَنا محمد بن عبيٍد، قَالَ :  وحدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 4010

معم نٍر، عثَو نٍر، ِبِمثِْلِهب .اٍد؟ قَالَ: قُلْتاِضٍر ِلبح عيا با: مارسِسم كُونُ لَهال ي.  
حدثَنا : حدثَنا الِْفرياِبي، قَالَ :  حدثَنا ِإبراِهيم بن أَِبي سفْيانَ الْقَيسراِني، قَالَ 4011

حدثَنا عبد الرزاِق، عِن الثَّوِري، عن : ي النجار، قَالَ وحدثَنا محمد بن عِل)  ح(سفْيانُ
. نِهينا أَنْ يِبيع حاِضر ِلباٍد، وِإنْ كَانَ أَباه وأَخاه: يونس، عِن ابِن ِسِريين، عن أَنٍس، قَالَ

نع ،ِن ِسِريينِد بمحم نٍن، عوع نى ابوٍس، قَالَراٍد:  أَنِلب اِضرح ِبيعا أَنْ يِهينن.  
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حدثَنا ِبشر بن : حدثَنا عبد اللَِّه بن مسلَمةَ الْقَعنِبي، قَالَ :  حدثَنا الدنداِني، قَالَ 4012
: قَالَ. ال يِبع حاِضر ِلباٍد: كَانَ يقَالَ: الْمفَضِل، عن سلَمةَ بِن علْقَمةَ، عِن ابِن ِسِريين، قَالَ

اِلٍك، فَقُلْتم نب سأَن ؟ قَالَ: فَلَِقيتموا لَهاعتبت أَو مونَ لَهِبيعأَنْ ت مِهيتن : ،ملَه ِبيعا أَنْ نِهينن
ملَه اعتبأَنْ نو .دمحةٌ : قَالَ ما كَِلمهِإن قدصةٌواِمعج.  
حدثَنا أَبو : سِمعت حفْص بن عمر، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود السِجستاِني، قَال4013َ
ال يِبيع حاِضر ِلباٍد، وِهي : كَانَ يقَالُ: حدثَنا محمد، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ: ِهالٍل، قَالَ 
ِبع ِلي ثَوبا ِبمعنى اشتِر ِلي : وتقُولُ الْعرب. عةٌ، ال يِبيع لَه شيئًا، وال يبتاع لَه شيئًاكَِلمةٌ جاِم

  .ال يِبيع حاِضر ِلباٍد: �واختلَف أَهلُ الِْعلِْم ِفي تأِْويِل قَوِل النِبي . ثَوبا
حدثَنا سفْيانَ، عِن الزهِري، عِن ابِن : الشاِفِعي، قَالَ  حدثَنا الْمزِني، عِن 4014

عِن : وزاد غَير الزهِري. ال يِبيع حاِضر ِلباٍد: �قَالَ النِبي : الْمسيِب، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
 ِبيالن� :هضعب ِق اللَّهزري اسوا النعٍض دعب ِمن م.  

  بيانُ حظِْر التصِريِة، وبيِع الْمصراِة، والدليل على إجازة البيع
حدثَنا اللَّيثُ بن : حدثَنا شعيب بن اللَّيِث، قَالَ :  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ 4015

قَالَ : قَالَ أَبو هريرةَ: عن عبِد الرحمِن يعِني اَألعرج، أَنه قَالَسعٍد، عن جعفَِر بِن رِبيعةَ، 
ال تلَقَّوا الركْبانَ ِللْبيِع، وال يِبيع بعضكُم علَى بيِع بعٍض، وال الْحاِضر ِللْباِد، : �رسولُ اللَِّه 

 ،منالْغوا اِإلِبلَ وِصرال تا وهِضيا، ِإنْ رهلُبحأَنْ ي دعِن بيظَرِر النيِبخ هفَِإن ذَِلك دعا بهاعتِن ابفَم
  .أَمسكَها، وِإنْ سِخطَها ردها وصاعا ِمن تمٍر

حدثَنا : الصغاِني، قَالَ وحدثَنا )  ح(حدثَنا أَِبي:  حدثَنا ابن الْعالِء الْباِهِلي، قَالَ 4016
حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمٍرو، عن زيِد بِن أَِبي أُنيسةَ، عن عِدي بِن : زكَِريا بن عِدي، قَالَ 

يِة، ونهى عِن  نهى عِن التصِر�ثَاِبٍت، عن أَِبي حاِزٍم، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
  .التناجِش، ونهى أَنْ يِبيع حاِضر ِلباٍد

بيانُ ِإجازِة اشِتراِء الْمصراِة، واإلباحة له حلبها بعد معرفته بتصريتها، والدليل على أنه 
  .ليس أن يردها حىت حيلبها له، وال له أن يردها إن رضي حالا

4017ب ِليا عثَندِزيِز، قَالَ  حِد الْعبع قَالَ : ن ،ِبينا الْقَعثَندٍس، : حقَي نب داوا دثَندح
مِن اشترى شاةً مصراةً، : �قَالَ رسولُ اللَِّه : عن موسى بِن يساٍر، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

  .رِضي ِحالبها أَمسكَها، وِإال ردها ومعها صاع ِمن تمٍر فَلْينقَِلب ِبها، فَلْيحلُبها، فَِإنْ 



com.wordpress.masgunku.www  
 

903 

حدثَنا ابن وهٍب، وابن ناِفٍع، قَالَ ابن :  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ 4018
حدثَنا ابن : د بن عبِد الْحكَِم، قَالَ وأَخبرنا محم)  ح(حدثَِني داود بن قَيٍس: وهٍب، قَالَ

ناِفٍع، عن داود بِن قَيٍس، أَنَّ موسى بِن يساٍر حدثَه، عن أَِبي هريرةَ، ِمثْلَه يعِني ال تصروا 
، ِإنْ شاَء أَمسكَها، وِإنْ شاَء ردها الْغنم، فَمِن اشتراها بعد ذَِلك، فَهو ِبها ِبخيِر النظَريِن

: حدثَنا سفْيانُ، قَالَ : حدثَنا الِْفرياِبي، قَالَ : حدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، قَالَ . وصاعا ِمن تمٍر
يرأَِبي ه ناٍر، عسِن يِن ابٍس، عقَي نب داوا دثَندح ِبيِن النةَ، عِبِمثِْلِه�ر .  

: حدثَنا عبد الرزاِق بن هماٍم، قَالَ :  حثنا أَحمد بن يوسف السلَِمي، قَالَ 4019
 �سوِل اللَِّه هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ، عن محمٍد ر: حدثَنا معمر، عن هماِم بِن منبٍه، قَالَ

ِإذَا ما أَحدكُم اشترى لُقْحةً مصراةً، أَو شاةً : �قَالَ رسولُ اللَِّه : فَذَكَر أَحاِديثاً ِمنها، وقَالَ
  .ِمن تمٍرمصراةً، فَهو ِبخيِر النظَريِن بعد أَنْ يحلُبها، ِإما ِهي، وِإما فَلْيردها وصاعا 

حدثَنا : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ:  حدثَنا محمد بن يحيى، والْجرجاِني، قَاال4020
 ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه نع ،ِن ِسِريينِن ابع ،وبأَي نع ،رمعاةً : ، قَالَ�مى شرتِن اشم

  .ِإنه يحلُبها فَِإنْ رِضيها أَخذَها، وِإال ردها ورد معها صاعا ِمن تمٍرمصراةً، فَ
أَخبرِني : حدثَنا حجاج، عِن ابِن جريٍج، قَالَ:  وحدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 4021

حِد الربلَى عوا مأَنَّ ثَاِبت ،ادقُولُِزيةَ، يريرا هأَب ِمعس هأَن ،هربٍد أَخيِن زِن بولُ اللَِّه : مسقَالَ ر
� : ِمن اعا صلِْبها فَِفي حِخطَهِإنْ سا، وكَهسا أَمهِضيا فَِإنْ رهلَبتا، فَاحمى غَنرتِن اشم
  .تمٍر

رصِري الْمتشِة الْماحانُ ِإبيا ثَالثَةَ أيام، والدليل على أنه باِئِعها ِإلَى بهدى ِفي رأَنتاةَ أَنْ ي
  إنْ سخطها مث رضيها كان له إمساكها، فإنْ رضيها مث سخطها كان له ردها يف الثالثة أيام

دثَنا حماد، عن ح: حدثَنا يونس بن محمٍد، قَالَ :  حدثَنا عباس الدوِري، قَالَ 4022
 ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه نع ،ِن ِسِريينِن ابِبيٍب، عقَالَ�ح ، : واةً فَهرصاةً مش اعتِن ابم

حدثَنا : قَالَ حدثَنا الصغاِني، . ِبالِْخياِر ثَالثَةَ أَياٍم، ِإنْ شاَء ردها وصاعا ِمن تمٍر، ال سمراَء
 ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه نٍد، عمحم نع ،امِهشو ،ِبيبحو ،وبأَي ناٍد، عمح نلَى، عاَألع دبع

  .ردها وصاعا ِمن طَعاٍم ال سمراَء : ، قَالَ ِبِمثِْلِه�
حدثَنا شعبةُ، عن : ثَنا يحيى بن أَِبي بِكري، قَالَ حد:  حثنا الصاِئغُ ِبمكَّةَ، قَالَ 4023

مِن اشترى شاةً مصراةً، فَردها : �قَالَ أَبو الْقَاِسِم : محمِد بِن ِزياٍد، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
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  . سمراَء ال سمراَءال: قَالَ أَبو الْقَاِسِم. فَلْيرد معها صاعا ِمن تمٍر
   

باب ِذكِْر الْخبِر الْموِجِب علَى مشتِري الْمصراِة ِإذَا ردها أَنْ يرد معها صاعاً من طعام 
  .سوى البر، واخليار ثالثٌ وال يرد الرب

حدثَنا قُرِة بن :  الْحنِفي، قَالَ حدثَنا أَبو عِلي:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 4024
مِن اشترى شاةً : �قَالَ رسولُ اللَِّه : خاِلٍد، عن محمِد بِن ِسِريين، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

ورد معها صاعا ِمن طَعاٍم، ال ِإنْ شاَء أَخذَها، وِإنْ شاَء ردها . مصراةً فَهو ِبالِْخياِر ثَالثَةَ أَياٍم
  .سمراَء

حدثَنا سفْيانُ، قَالَ : حدثَنا الْحميِدي، قَالَ :  حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ الترِمِذي، قَالَ 4025
مِن : قَالَ أَبو الْقَاِسِم: ةَ، يقُولُسِمعت أَبا هرير: حدثَنا أَيوب، عن محمِد بِن ِسِريين، قَالَ: 

اشترى شاةً مصراةً فَهو ِبالِْخياِر ثَالثًا، فَِإنْ شاَء أَمسكَها، وِإنْ شاَء ردها وصاعا ِمن تمٍر، ال 
  .سمراَء

حدثَنا :  بن شميٍل، قَالَ أنبا النضر:  حدثَنا سِعيد بن مسعوٍد الْمروِزي، قَال4026َ
مِن اشترى : �قَالَ رسولُ اللَِّه : ِهشام بن حسانَ، عِن ابِن ِسِريين، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

رمٍر، ال سمت ا ِمناعا صهعم دا رهداٍم فَِإنْ راِر ثَالثَةَ أَيِبالِْخي واةً فَهرصاَءم . فوسا يثَندح
حدثَنا ِهشام : حدثَنا يِزيد بن زريٍع، قَالَ : حدثَنا محمد بن الِْمنهاِل، قَالَ : الْقَاِضي، قَالَ 

اِدِه ِمثْلَهنِبِإس ،ِن ِسِريينِد بمحم نانَ، عسح نب.  
حدثَنا هشيم، عن يونس : حدثَنا عمرو بن عوٍف، قَالَ : لَ  حدثَنا الدِقيِقي، قَا4027

مِن اشترى شاةً محفَّلَةً : �قَالَ رسولُ اللَِّه : بِن عبيٍد، عِن ابِن ِسِريين، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
  .نْ رد رد صاعا ِمن طَعاٍم، ال سمراَءفَهو ِبالِْخياِر ثَالثًا، ِإنْ شاَء أَمسك، وِإ

بيانُ حظِْر بيِع الطَّعاِم الْمشترى حتى يستوفَى ويقبض، والدليل على أن ما سوى الطعام 
  .مما ال يكال جائز بيعه

أَخبرِني : ريٍج، قَالَحدثَنا حجاج، عِن ابِن ج:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 4028
ِإذَا ابتعت طَعاما، فَال : �قَالَ رسولُ اللَِّه : أَبو الزبيِر، أَنه سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه، يقُولُ

 هِفيوتسى تتح يهِبعت.  
4029الصو ،قَّاقِد الدينالْج نفَِر بعو جا أَبثَندقَاال ح ،اِنيِن : غِن اباِصٍم، عو عا أَبثَندح
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مِن اشترى طَعاما، فَال يِبعيه حتى : ، قَالَ�جريٍج، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، أَنّ رسولَ اللَِّه 
هقِْبضي.  

ثَنا عبد اللَِّه بن نميٍر، عن عبيِد اللَِّه حد:  حدثَنا موسى بن ِإسحاق الْقَواس، قَالَ 4030
مِن اشترى طَعاما، فَال يِبعه حتى : ، قَالَ�بِن عمٍر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه 

هقِْبضي .هافًا، فَنزاِن جكْبالر ِمن امِري الطَّعتشا نكُنولُ اللَِّه وسا ران� ِمن قُلَهنى نتح هِبيعأَنْ ن 
  .مكَاِنِه

حدثَنا عبيد اللَِّه بن : حدثَنا شجاع بن الْوِليِد، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 4031
مِن اشترى طَعاما، فَال : ، قَالَ�اللَِّه حدثَِني ناِفع، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ : عمر، قَالَ

هقِْبضيو هِفيوتسى يتح ،يهِبعي.  
حدثَنا عبيد اللَِّه، : حدثَنا بِقيةُ، قَالَ :  حدثَنا سِعيد بن عمٍرو، وأَبو عتبةَ، قَاال4032

أَخبرِني عمر بن محمٍد، : أنبا ابن وهٍب، قَالَ: بِد اَألعلَى، قَالَحدثَنا يونس بن ع)  ح(ِبِمثِْلِه
 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِد اللَِّه ببع نع ،ثَهدا حاِفعى : ، قَالَ�أَنَّ نتح يهِبعا، فَال يامى طَعرتِن اشم

هِفيوتسِن. يلَةُ، عمرح اهوٍدرمحِن مب رمع نكَذَا، عٍب ههِن وانَ، .  ابملَيس نب ِبيعا الرثَندح
أَخبرِنيأُسامةُ بن زيٍد، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ : حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ: والْعسقَالِني، قَاال

 ِبيالن�قَالَ ِمثْلَه .  
حدثَِني : حدثَنا حجاج، عِن ابِن جريٍج، قَالَ: حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ  4033

 ِبيِن النع ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نةَ، عقْبع نى بوساِم ِإذَا �مِع الطَّعيب نى عهنكَانَ ي هأَن 
ِبيعأَنْ ي دأَح اهرتاشهِفيوتسى يتح ه.  

: حدثَنا ِبشر بن عمر، وحدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ :  حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، قَالَ 4034
يناٍر، عِن ابِن حدثَنا شعبةُ، عن عبِد اللَِّه بِن ِد: حدثَنا سِعيد بن عاِمٍر، وِبشر بن عمر، قَاال

 ِبيأَنّ الن ،رمقَالَ�ع ، :هقِْبضى يتح ،هِبيعا، فَال يامطَع اعتِن ابةَ. مو ِقالبقَالَ أَبى : وتح
هِفيوتسي.  

 وحدثَنا ) ح(أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال4035َ
حدثَنا ماِلك، عن عبِد اللَِّه بِن : حدثَنا خاِلد بن مخلٍَد، قَالَ : ِإبراِهيم بن أَِبي الْعنبِس، قَالَ 

 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِد اللَِّه ببع ناٍر، عقَالَ�ِدين ، :ح ،هِبيعا، فَال يامطَع اعتِن ابمهقِْبضى يت.  
: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ )  ح(حدثَنا الِْفرياِبي:  حدثَنا الْغزي، والسلَِمي، قَاال4036



com.wordpress.masgunku.www  
 

906 

قَالَ : عمر، قَالَحدثَنا سفْيانُ، عن عبِد اللَِّه بِن ِديناٍر، عن عبِد اللَِّه بِن : حدثَنا أَبو نعيٍم، قَالَ 
 ِبيالن� :هقِْبضى يتح ،هِبيعا، فَال يامى طَعرتِن اشم . نقٍَد، عِن فَركَِثِري ب نثُ، عاللَّي اهور

رمِن عِن اباِفٍع، عن : ِبيى�أَنّ النتح ،كُمدأَح اهرتاِم ِإذَا اشِع الطَّعيب نى عهن  هِفيوتسي 
هقِْبضيو.  

وحدثَنا )  ح(أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال4037َ
ِن ابِن حدثَنا مطَرف، ويحيى، والْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن ناِفٍع، ع: محمد بن حيويِه، قَالَ 

 ِبيأَنّ الن ،رمقَالَ�ع ، :هِفيوتسى يتح ،هِبيعا، فَال يامطَع اعتِن ابم.  
  

: حدثَنا عمرو بن أَِبي سلَمةَ، قَالَ :  حدثَِني أَحمد بن ِعيسى الْخشاب، قَالَ 4038
أَمرنا رسولُ اللَِّه :  يعِني الْوراق، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَحدثَنا سِعيد بن بِشٍري، عن مطٍَر

�هقِْبضى نتح ،هِبيعأَنْ ال ن اما الطَّعنيرتِإذَا اش .  
و بِن ِديناٍر، أنبا سفْيانُ بن عيينةَ، عن عمِر:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال4039َ

 بيع الطَّعاِم، قَبلَ أَنْ �أَما الَِّذي نهى عنه رسولُ اللَِّه : عن طَاوٍس، عِن ابِن عباٍس، قَالَ
  .وأَحسب كُلَّ شيٍء ِمثْلَه: قَالَ ابن عباٍس ِبرأِْيِه. يستوفَى

4040زاِس الْغبو الْعا أَبثَندقَاال ح ،لَِميالسو ،ي :اِبييا الِْفرثَندح(ح  ( دمحا مثَندحو
حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عن : حدثَنا عبد الرزاِق، جِميعا، قَاال: بن عِلي الصنعاِني، قَالَ 

مِن اشترى طَعاما، : �قَالَ رسولُ اللَِّه : بِن عباٍس، قَالَعمِرو بِن ِديناٍر، عن طَاوٍس، عِن ا
هِفيوتسى يتح ،هِبيعاٍس. فَال يبع نذَا: قَالَ ابه ٍء ِمثَلُهيأَنَّ كُلَّ ش بسأَحِه، . ويويح نا ابثَندح

حتى يستوِفيه، وأَحسب كُلَّ : ماد، عن عمٍرو، ِبِمثِْلِهحدثَنا ح: حدثَنا عاِرم، قَالَ : قَالَ 
ٍء ِمثْلَهيش.  
أنبا سفْيانُ بن عيينةَ، عن عمِرو بِن : حدثَنا الشاِفِعي، قَالَ:  حدثَنا الرِبيع، قَالَ 4041

 فَهو الطَّعام أَنْ �أَما الَِّذي نهى عنه رسولُ اللَِّه : قَالَِديناٍر، عن طَاوٍس، عِن ابِن عباٍس، 
ضقْبى يتح اعبأِْيِه. ياٍس ِبربع نقَالَ اب :ٍء ِإال ِمثْلَهيكُلَّ ش بسال أَحو.  
حدثَنا شعبةُ، وِهشام، : حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 4042

 هِبيعا أَياعتى مرتٍل اشجر ناٍس عبع نأَلَ ابال، سجٍس، أَنَّ رطَاو ناٍر، عِن ِدينِرو بمع نع
: قَالَ ابن عباٍس. م فَالطَّعا�أَما الَِّذي نهى عنه رسولُ اللَِّه : قَبلَ أَنْ يقِْبضه؟ فَقَالَ ابن عباٍس
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حدثَنا : حدثَنا أَبو داود الْحراِني، والصغاِني، قَاال. وأَنا أَحسب كُلَّ شيٍء ِبمنِزلَِة الطَّعاِم
دثَنا أَبو يوسف ح. سِعيد بن عاِمٍر، عن سِعيِد بِن أَِبي عروبةَ، عن عمِرو بِن ِديناٍر، ِبِمثِْلِه

حدثَنا أَبو عاِصٍم، عِن ابِن جريٍج، عن عمٍرو، عن طَاوٍس، عِن ابِن عباٍس، : الْقَلُوِسي، قَالَ 
  .نهى ِبِمثِْلِه
قَالَ ِلي : حدثَنا حجاج، عِن ابِن جريٍج، قَالَ:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 4043

ساٍر قَالَ طَاوِدين نو برماٍس: عبع نقَالَ اب : ضقْبى يتح اعبأَنْ ي هنى عها الَِّذي نأَم
اموفَى فَالطَّعتسياٍس. وبع نقَالَ اب :ٍء ِمثْلَهيكُلَّ ش بسأَحو.  

تشاِم الَِّذي يِع الطَّعيظِْر بانُ حيوالدليل على أن املشتري إذا ب ،الَهكْتى يتِري حتشالْم ِريه
  .اشترى طعاماً كان بيعاً جائزاً، وإن مل يكتاله، وأن بيعه من غريه جائز حىت يكتاله

 قَالَ حدثَنا محمد بن يوسف الِْفرياِبي،:  حدثَنا أَحمد بن يوسف السلَِمي، قَالَ 4044
مِن : �قَالَ رسولُ اللَِّه : حدثَنا سفْيانُ، عِن ابِن طَاوٍس، عن أَِبيِه، عِن ابِن عباٍس، قَالَ: 

الَهكْتى يتح هِبيعا، فَال يامطَع اعتاٍس. اببِن عالب ؟ فَقَالَ: قُلْتونَ : ِلمعايبتي مهى أَنرأَال ت
  .هب ِبالطَّعاِم مرجأً؟ الذَّ

حدثَنا وِكيع، : حدثَنا أَبو بكِْر بن أَِبي شيبةَ، قَالَ :  حثنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 4045
:  النجار، قَاالوحدثَنا أَحمد بن يوسف السلَِمي، ومحمد بن عِلي)  ح(عن سفْيانَ، ِبِمثِْلِه

قَالَ رسولُ : حدثَنا عبد الرزاِق، عن معمٍر، عِن ابِن طَاوٍس، عن أَِبيِه، عِن ابِن عباٍس، قَالَ
 شيٍء وأَحسب أَنَّ كُلَّ: قَالَ ابن عباٍس. مِن ابتاع طَعاما فَال يِبيعه، حتى يقِْبضه: �اللَِّه 

  .ِبمنِزلَِة الطَّعاِم
وأَخبرنا حمدانُ بن )  ح( حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ الْعاِمِري، حدثَنا أَبو أُسامة4046َ
ٍس، عن أَِبيِه، حدثَنا ابن طَاو: حدثَنا وهيٍب، قَالَ : حدثَنا معلَّى بن أَسٍد، قَاال: عِلي، قَالَ 

 ِبياٍس، أَنّ النبِن عِن ابع�هِفيوتسى يتا حاملُ طَعجالر ِبيعى أَنْ يهأِْيِه.  ناٍس ِبربع نقَالَ اب :
ٍء ِمثْلَهيكُلَّ ش بسأَحو.  

: دثَنا زيد بن الْحباِب، قَالَ ح:  حدثَنا محمد بن محِرٍز الْكُوِفي ِبِمصر، قَالَ 4047
حدثَنا الضحاك بن عثْمانَ، عن بكَيِر بِن عبِد اللَِّه بِن اَألشج، عن سلَيمانَ بِن يساٍر، عن أَِبي 

  .تى يكْتالَهمِن اشترى طَعاما، فَال يِبيعه ح: ، قَالَ�هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
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  .باب النهِي عن بيِع الصكُوِك
حدثَنا ابن أَِبي :  حدثَنا صاِلح بن عبِد الرحمِن بِن عمِرو بِن الْحاِرِث، قَالَ 4048
ن عثْمانَ، عن بكَيِر بِن عبِد حدثَِني الضحاك ب: حدثَنا سلَيمانُ بن ِبالٍل، قَالَ: مريم، قَالَ 

اللَِّه بِن اَألشج، عن سلَيمانَ بِن يساٍر، عن أَِبي هريرةَ، أَنه دخلَ علَى مروانَ وهو علَى 
أَحلَلْت بيع : قَالَ. تستوفَىالْمِدينِة، وكَانَ مروانُ قَد أَحلَّ بيع الصكُوِك الَِّتي ِبالْجاِر قَبلَ أَنْ 

مِن ابتاع :  يقُولُ�أَشهد لَسِمعت رسولَ اللَِّه ! الصكُوِك قَبلَ أَنْ تستوفَى؟ أَحلَلْت الربا؟ 
هِفيوتسى يتح ،هِبيعا فَال يامطَع .عيالْب انُ ذَِلكورم دفَر .حا مثَندِه، قَالَ حيويح نب دا : مثَندح
  .ابن أَِبي مريم ِبِإسناِدِه سواًء

بيانُ حظِْر بيِع الْمشتِري طَعاما ِجزافًا حتى ينقُلَه ِإلَى مكَاٍن آخر، والدليل على إجازته 
  .إذا مل يكن ِجزافاً
4049مو ،فوسي نب دمحثنا أَح  ِليع نب دمحماِح، وبِن الصب اقحِإس نب دمح
أنبا معمر، عِن الزهِري، عن ساِلٍم، عِن ابِن عمر، : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ: النجار، قَالُوا

 ِإذَا اشترى الرجلُ الطَّعام جزافًا أَنْ يِبيعه �ِه رأَيت الناس يضِربونَ علَى عهِد رسوِل اللَّ: قَالَ
  .حتى ينقُلَه ِإلَى رحِلِه

حدثَنا أَيوب بن سويٍد، : حدثَنا أَيوب الدمشِقي، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 4050
قَد : أَخبرِني ساِلم بن عبِد اللَِّه، أَنَّ أَباه، قَالَ:  ِشهاٍب، قَالَأَخبرِني يونس، عِن ابِن: قَالَ

 ِإذَا ابتاعوا الطَّعام جزافًا يضِربونَ ِفي أَنْ يِبيعوا ِفي مكَاِنِهم، �رأَيت ِفي عهِد رسوِل اللَِّه 
اِلِهمِإلَى ِرح هوؤى يتح ذَِلكو.  

: حدثَنا يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 4051
رأَيت : حدثَنا أَِبي، عن صاِلٍح، عِن ابِن ِشهاٍب، أَنَّ ساِلما أَخبره، عن عبِد اللَِّه بِن عمر، قَالَ

هِفي ع اسوِل اللَِّه النسِد ر�اِلِهمِإلَى ِرح هوؤى يتافًا حزج اموا الطَّععايبونَ ِإذَا تِربضي .  
حدثَنا : أنبا اَألوزاِعي، قَالَ : أَخبرِني أَِبي، قَالَ:  أَخبرِني الْعباس بن الْوِليِد، قَال4052َ
رأَيت الَِّذين يشترونَ : ي ساِلم بن عبِد اللَِّه، أَنَّ عبد اللَِّه بن عمر، قَالَأَخبرِن: الزهِري، قَالَ

  . أَنْ يِبيعوه حتى يؤوه ِإلَى ِرحاِلِهم�الطَّعام مجازفَةً يضِربونَ علَى عهِد رسوِل اللَِّه 
أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه، عن ناِفٍع، : اَألعلَى، قَالَ حدثَنا يونس بن عبِد 4053

 نبتاع الطَّعام، فَيبعثُ علَينا من يأْمرنا �كُنا ِفي زماِن رسوِل اللَِّه : عِن ابِن عمر، أَنه قَالَ
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حدثَنا محمد بن حيويِه، . يِه ِإلَى مكَاٍن ِسواه قَبلَ أَنْ نِبيعهِبانِتقَاِلِه ِمن الْمكَاِن الَِّذي ابتعناه ِف
  .أنبا مطَرف، ويحيى، والْقَعنِبي، عن ماِلٍك، ِبِإسناِدِه نحوه: قَالَ

 بن نميٍر، عن عبيِد اللَِّه حدثَنا عبد اللَِّه:  حثنا موسى بن ِإسحاق الْقَواس، قَالَ 4054
كُنا نشتِري الطَّعام ِمن الركْباِن جزافًا، فَنهانا النِبي : بِن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ

  . أَنْ نِبيعه حتى ننقُلَه ِمن مكَاِنِه�
4055جالس داوو دا أَبثَندقَالَ  ح ،ٍل، قَالَ : ِزيبنح نب دما أَحثَندح : نى بيحا يثَندح

كَانوا يتبايعونَ الطَّعام : أَخبرِني ناِفع، عِن ابِن عمر، قَالَ: سِعيٍد، عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، قَالَ
سى رهوِق، فَنلَى السافًا ِبأَعزولُ اللَِّه ج�قُلُوهنى يتح وهِبيعأَنْ ي .  

بيانُ حظِْر بيِع الصبرِة ِمن التمِر ِبالتمِر كَيال ِإذَا كَانِت الصبرةُ غَير معلوٍم كَيلُها، والدليل 
ز، وإِن احتمل على أن بيع التمر بالتمر مكَايلةً، والدليل على أن بيع التمر بالتمر مكَايلةً جائ

  .أنْ يكون أحدمها أخف ِمن اآلخر يف الوزن
حدثَنا حجاج بن محمٍد، عِن :  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، وِهاللُ بن الْعالِء، قَاال4056

 عن بيِع الصبرِة ِمن �نهى النِبي : ابِن جريٍج، عن أَِبي الزبيِر، سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه، يقُولُ
حدثَنا روح، : حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَالَ . التمِر ال يعلَم مِكيلَتها ِبالْكَيِل الْمسمى ِمن التمِر

حدثَنا أَبو : حدثَنا الصاغَاِني، قَالَ . مسمىحدثَنا ابن جريٍج، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه ِبالْكَيِل الْ: قَالَ 
 اِدِه ِمثْلَهنٍج، ِبِإسيرِن جِن اباِصٍم، عع.  

   
باب حظِْر بيِع الصبرِة ِبالصبرِة، والدليل على أن ما ال جيوز بعضه ببعض إال ِمثْالً ِبِمثْل 

  .ال جيوز بعضه ببعٍض ِجزافاً
:  حدثَنا عبد اللَِّه بن محمِد بِن عمِرو بِن الْجراِح اَألزِدي أَبو الْعباِس، قَالَ 4057

: حدثَنا سفْيانُ، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَ: حدثَنا قَِبيصةُ بن عقْبةَ، قَالَ 
  . أَنْ يباع الصبرةُ ِبالصبرِة، ال يدرى ما ِفي هِذِه وال ما ِفي هِذِه�اللَِّه نهى رسولُ 

   
باب حظِْر بيِع الثَّمِر حتى يبدو صالحها واشِترائُها، والدليل على أا إذا مل تدرك كلها 

  .جائز بيعها
حدثَنا عبيد : حدثَنا بِقيةُ بن الْوِليِد، قَالَ : سكُوِني، قَالَ  حدثَنا سِعيد بن عمر ال4058
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 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نع ،رمع نا، �اللَِّه بهالحص ودبى يتاِر، حِع الثِّميب نى عهن 
 عن بيِع الثَّمرِة حتى � ابن نميٍر، عن عبيِد اللَِّه ِبِإسناِدِه نهى النِبي رواه. ويؤمن علَيها الْعاهةُ

ِريتشالْمو اِئعى الْبها، نهالحص ودبي.  
حدثَنا و)  ح(أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال4059َ

حدثَنا مطَرف، ويحيى، والْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن ناِفٍع، عِن ابِن : محمد بن حيويِه، قَالَ 
  . نهى عن بيِع الثِّماِر، حتى يبدو صالحها�عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه 

4060 ،اِنيغا الصثَندقَاال: قَالَ  ح ،اقحِإس نى بيحيِر، وضو النا أَبثَندثُ : حا لَيثَندح
 ِبيِن النع ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نٍد، ععس نقُولُ�بكَانَ ي هأَن ، : ودبى يتح ،روا الثَّمعايبال ت

  .يصالحه نهى الْباِئع والْمشتِر
)  ح(حدثَنا خاِلد بن مخلٍَد الْقَطَواِني:  حدثَنا محمد بن معاٍذ الْمروِزي، قَالَ 4061

حدثَِني : أنبا سلَيمانُ بن ِبالٍل، قَالَ: حدثَنا أَبو سلَمةَ الْخزاِعي، قَالَ: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ 
بقُولُعي ،رمع ناب ِمعس هاٍر، أَنِدين ناللَِّه ب ولُ اللَِّه : دسقَالَ ر� : ودبى يتح روا الثَّمِبيعال ت

 هالحص.  
، حدثَنا سلَيمانُ بن حرٍب:  حدثَنا الصغاِني، ويوسف، وأَبو داود الْحراِني، قَالُوا4062

 عن بيِع �نهى النِبي : حدثَنا حماد بن زيٍد، عن أَيوب، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ: قَالَ 
ِريتشالْمو اِئعةُ، الْباها الْعهلَيع نمؤيا وهالحص ودبى يتِر، حالثَّم.  

4063خو الْبا أَبثَندقَالَ  ح ،ِريةَ، قَالَ : تامو أُسا أَبثَندانَ، : حوغَز نلُ بيا فُضثَندح
 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نٍم، ععِن أَِبي نِن بمحِد الربع نقَالَ�ع ، : ودبى يتةٌ حرثَم اعبال ت

  .تحمر أَو تصفَر: ما يبدو صالحها؟ قَالَ: قُلْت البِن أَِبي نعٍم. صالحها
حدثَنا فُضيلُ بن غَزوانَ، : حدثَنا يعلَى، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَاال4064

 ِبياِدِه قَالَ الننِبِإس� :هالحص ودبى يتح رالثَّم اعباال ي.  
بيانُ تفِْسِري بدو الصالِح ِفي الثَّمرِة، وأنه ال حيل بيعها حىت تطيب ويؤكل منها، وعن 

  .بيع النخل حىت يحزر
: حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ :  حدثَنا محمد بن عبِد الْمِلِك الْواِسِطي، قَالَ 4065

ى بيحا يثَندقَالَح هأَن ،رمِن عِن ابع ،هربا أَخاِفعِعيٍد، أَنَّ نس ولُ اللَِّه : نسال : �قَالَ ر
رواه عبد الْوهاِب بن عبِد الْمِجيِد، عن يحيى، وكَذَِلك، . تبايعوا الثَّمر حتى يبدو صالحها
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حدثَنا جِرير، : حدثَنا الصغاِني، قثنازهير بن حرٍب، قَالَ . مانَ،عن ناِفٍعرواه الضحاك بن عثْ
يبدو صالحه يعِني حمرته : عن يحيى بِن سِعيٍد، ِبنحِوِه، وزاد ِفيِه وتذْهب عنه اآلفَةُ قَالَ

هتفْرصو.  
4066با عثَنداِئغُ، قَالُوا حالص فَرعجو ،اِنيغالصو ،وِريالد فَّانُ: اسا عثَندح(ح  (

حدثَنا أَبو داود، عن سلَيِم بِن حيانَ، : وحثنا يونس بن حِبيٍب، وِإبراِهيم بن مرزوٍق، قَاال
 عن بيِع الثَّمِر حتى �نهى النِبي : ن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَحدثَنا سِعيد بن ِميناَء، ع: قَالَ 
قَحشاِبٍر. يِلج ؟ قَالَ: فَقُلْتقَحشا يا: مهكَلُ ِمنؤيو ،فِّرصيو رمحي.  

حدثَنا رباح، : بِد الْمِجيِد، قَالَ حدثَنا عبيد اللَِّه بن ع:  حدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ 4067
  . عن بيِع الثَّمِر حتى يِطيب�نهى رسولُ اللَِّه : عن عطَاٍء، عن جاِبٍر، قَالَ

، حدثَنا شعبةُ: حدثَنا حجاج بن ِمنهاٍل، قَالَ :  حدثَنا محمد بن حيويِه، قَالَ 4068
 عن بيِع �نهى رسولُ اللَِّه : سِمعت ابن عمر، يقُولُ: أَخبرِني عبد اللَِّه بن ِديناٍر، قَالَ: قَالَ

حتى تذْهب : كَانَ يقُولُ: وكَانَ ِإذَا سِئلَ عن صالِحها قَالَ: قَالَ. الثَّمرِة حتى يبدو صالحها
هتاهع.  

حدثَنا ابن : حدثَنا شعبةُ، قَالَ : حدثَنا أَبو الْوِليِد، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 4069
 عن بيِع الثَّمِر، حتى يبدو �نهى رسولُ اللَِّه : سِمعت ابن عمر، يقُولُ: ِديناٍر، قَالَ
كَذَا رواه . حتى تذْهب عاهته: وكَانَ ابن عمر ِإذَا سِئلَ عن صالِحها، قَالَ: قَالَ. صالحها
ردغُن.  

حدثَنا روح بن عبادةَ، قَالَ :  حدثَنا عباس الدوِري، والصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَالُوا4070
 :ا بكَِريا زثَندقَالَ ح ،اقحِإس ِد اللَِّه، : نبع نب اِبرج ِمعس هاٍر، أَنِدين نو برما عثَندح

  . عن بيِع الثَّمِر حتى يبدو صالحه�نهى رسولُ اللَِّه : يقُولُ
حدثَنا زكَِريا بن : ٍم، قَالَ حدثَنا أَبو عاِص:  حدثَنا أَبو يوسف الْقَلُوِسي، قَالَ 4071

  .ال يِبِع الثَّمر حتى يبدو صالحه: �قَالَ النِبي : ِإسحاق، ِبِإسناِدِه قَالَ
ِر حدثَنا الْحسن بن محمِد بِن أَعين، وأَبو جعفَ:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 4072
: حدثَنا أَبو الزبيِر، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَ: حدثَنا زهير بن معاِويةَ، قَالَ : بن نفَيٍل، قَاال

  . عن بيِع الثَّمِر، حتى تِطيب�نهى أَو نهانا رسولُ اللَِّه 
حدثَنا ِهشام بن يوسف، : حدثَنا يحيى بن مِعٍني، قَالَ  :  حدثَنا الصغاِني، قَال4073َ
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 عن �نهى النِبي : أَخبرِني عطَاٌء، وأَبو الزبيِر، أما مسعا جابرا، يقُولُ: عِن ابِن جريٍج، قَالَ
هكَلَ ِمنؤيو مطْعى يتِر، حِع الثَّميب.  

حدثَنا : حدثَنا سِعيد بن عفَيٍر، قَالَ : حدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، والصغاِني، قَاال 4074
 عن �نهى النِبي : يحيى بن أَيوب، عِن ابِن جريٍج، عن عطَاٍء، و أيب سلمة عن جاِبٍر، قَالَ

تِر، حِع الثَّميبطِْعمى ي.  
: حدثَنا وهب بن جِريٍر، وأَبو الْوِليِد، قَاال:  حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، قَالَ 4075

حدثَنا شعبةُ، عن عمِرو : حدثَنا ِبشر بن عمر، قَالَ : حدثَنا شعبةُ، وحدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ 
ةَ، قَالَبرقَالَ: ِن م ،ِريتخا الْبأَب تِمعِل، فَقَالَ: سخِع النيب ناٍس عبع ناب أَلْتى : سهن

: فَقَالَ رجلٌ ِإلَى جنِبِه.  عن بيِع النخِل، حتى يأْكُلَ أَو يؤكَلَ ِمنه، وحتى يوزنَ�رسولُ اللَِّه 
ى يتحزرح.  

بيانُ حظِْر بيِع السنبِل حتى يبيض ويأْمن الْعاهةَ، وعن بيع النخل حىت يزهو، والدليل 
على إجازة بيع الزرع قبل أن يسنبل، وبيان حظر بيع الزرع باحلنطة، والدليل على إجازته 

  .بالذهب والفضة
: حدثَنا عبد اللَِّه بن محمٍد النفَيِلي، قَالَ : ي، قَالَ  حدثَنا أَبو داود السِجستاِن4076

 نهى عن �حدثَنا ِإسماِعيلُ ابن علَيةَ، عن أَيوب، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه 
ِل حبنِن السعو ،وهزى يتِل حخِع النيبِريتشالْمو اِئعى الْبهةَ، ناهالْع نأْميو ضيبى يت.  

حدثَنا مخلَد بن يِزيد، عِن ابِن جريٍج، عن عطَاٍء، :  حدثَنا أَبو عمر اِإلمام، قَالَ 4077
: ِفي حِديٍث ذَكَره، وقَالَ. ِة، والْمحاقَلَِة نهى عن بيِع الْمخابر�عن جاِبٍر، أَنّ رسولَ اللَِّه 

  .والْمحاقَلَةُ بيع الزرِع الْقَاِئِم ِبالْحب كَيال: وذَكَر الْحِديثَ قَالَ. فَسأَلْنا جاِبرا
حدثَنا : أَسد، قَاالحدثَنا شعيب بن اللَّيِث، و:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ 4078

وِإنْ كَانَ زرعا أَنْ :  عِن الْمزابنِة، قَالَ�نهى النِبي : اللَّيثُ، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
  .يِبيعه ِبكَيِل طَعاٍم، نهى عن ذَِلك كُلِِّه

حدثَنا : حدثَنا أَبو بكِْر بن أَِبي شيبةَ، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 4079
 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نِد اللَِّه، عيبع نةَ، عاِئدأَِبي ز نى بيحِر �يِع الثَّميب نى عهن 

  .يال، وبيِع الزرِع ِبالِْحنطَِة كَيال ِبالتمِر كَيال، وعن بيِع الِْعنِب ِبالزِبيِب كَ
حدثَنا شعبةُ، عن زيِد بِن : حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ :  حدثَنا الدِقيِقي، قَالَ 4080
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 عن بيِع النخِل � اللَِّه نهى رسولُ: سأَلَ رجلٌ ابن عمر عن بيِع النخِل، فَقَالَ: جبيٍر، قَالَ
هالحص ودبى يتح.  
حدثَنا أَبو أُسامةَ، عن عبيِد اللَِّه، :  حدثَنا الصغاِني، عن يحيى بِن مِعٍني، قَالَ 4081

يبال، وِر كَيمِل ِبالتخِر النثَم عيةُ بنابزاِدِه الْمنٍر ِبِإسكُلِّ ثَم نعال، وِب كَيِبيِب ِبالِْعنالز ع
  .ِبخرِصِه

  .بيانُ حظِْر بيِع الرطَِب ِبالتمِر، وبيِع ثَمِر النخِل ِبتمِر النخِل
رِني يونس أَخب: أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى الصدِفي، قَال4082َ

أَخبرِني سِعيد بن الْمسيِب، وأَبو سلَمةَ بن عبِد الرحمِن، أن : بن يِزيد، عِن ابِن ِشهاٍب، قَالَ
مر ال تبتاعوا الثَّمر، حتى يبدو صالحها، وال تبايعوا الثَّ: �قَالَ رسولُ اللَِّه : أبا هريرة، قَالَ

 نهى عن ِمثِْلِه �وحدثَِني ساِلم بن عبِد اللَِّه، عن أَِبيِه أَنَّ رسولَ اللَِّه : قَالَ ابن ِشهاٍب. ِبالتمِر
  .سواٍء

فْيانُ، حدثَنا س: حدثَنا معلَّى بن منصوٍر الراِزي، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 4083
 ِبيأَِبيِه، أَنّ الن ناِلٍم، عس نع ،ِريهِن الزع� نعو ،هالحص ودبى يتِر حِع الثَّميب نى عهن 

  .بيِع الثَّمِر ِبالتمِر
حدثَنا سفْيانُ، : ، قَالَ حدثَنا عِلي بن الْمِديِني:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 4084

حدثَِني ساِلم بن عبِد اللَِّه، عن أَِبيِه أَنّ : حِفظْناه ِمن ِفي الزهِري عودا وِبداًء، قَالَ: قَالَ
سواٌء، قُلْت هما . أَرخص ِفي الْعرايا: ثُم قَالَ سفْيانُ.  رخص ِفي الْعرايا�رسولَ اللَِّه 

هذَا ِإنما وجده ِفي ِكتاٍب حِفظْناه ِمن ِفي : فَقَالَ. التمر ِبالتمِر: ِإنَّ بعضهم يقُولُ: ِلسفْيانَ
  .الزهِري كَما تسمع لَم أَِزد ِفيِه حرفًا، ولَم أُنِقص حرفًا

4085ع نب دمحا مثَندقَالَ  ح ،اِنيعنالص ِن : ِليٍر، عمعم ناِق، عزالر دبا عثَندح
 عن بيِع الثَّمرِة ِبالتمِر، وعن بيِع الثَّمرِة حتى �نهى رسولُ اللَِّه : الزهِري، عن ساِلٍم، قَالَ

  .يبدو صالحها
  بيِع الْعرايا وأنه مستثىن من مجلة النهيبيانُ الرخصِة ِفي 

حدثَنا سلَيمانُ بن حرٍب، :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، وأَبو أُميةَ، ويوسف، قَالُوا4086
أَخبرِني زيد بن ثَاِبٍت، : الَحدثَنا حماد بن زيٍد، عن أَيوب، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَ: قَالَ 

  . رخص ِفي بيِع الْعرايا ِبخرِصها �أَنّ رسولَ اللَِّه 
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حدثَنا محمد بن :  حدثَنا الْعباس الدوِري، والْميموِني، وعمار بن رجاٍء، قَالُوا4087
عبيد اللَِّه بن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، عن زيِد بِن ثَاِبٍت، أَنّ رسولَ حدثَنا : عبيٍد، قَالَ 

  . رخص ِفي بيِع الْعرايا ِبخرِصها كَيال�اللَِّه 
وحدثَنا )  ح(أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال4088َ

حدثَنا مطَرف، والْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، عن : محمد بن حيويِه، قَالَ 
  . رخص ِلصاِحِب الْعرايا أَنْ يِبيعها ِبخرِصها�زيِد بِن ثَاِبٍت، أَنّ رسولَ اللَِّه 

4089دةَ، قَالُوا حيو أُمأَبو ،اِنيغالصو ،وِريالد اسبا عةُ، قَالَ : ثَنا قَِبيصثَندا : حثَندح
سفْيانُ، عن يحيى بِن سِعيٍد، وعبيد اللَِّه بن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، عن زيِد بِن 

  . ِفي بيِع الْعرايا أَنْ يباع ِبخرِصها تمرا�ص رسولُ اللَِّه رخ: ثَاِبٍت، قَالَ
أنبا يحيى بن سِعيٍد، أَنَّ : حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ:  حدثَنا الدِقيِقي، قَالَ 4090

 رخص ِفي الْعِريِة � بن ثَاِبٍت، أَنّ رسولَ اللَِّه أَخبرِني زيد: ناِفعا أَخبره، أَنَّ ابن عمر، قَالَ
  .تؤخذُ ِبِمثِْل خرِصها تمرا يأْكُلُها أَهلُها رطَبا

حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد، عن : حدثَنا الْمقِْرئ، قَالَ :  حدثَنا ابن أَِبي مسرةَ، قَالَ 4091
 رخص ِفي بيِع �حدثَِني زيد بن ثَاِبٍت، أَنّ رسولَ اللَِّه : ، عن عبِد اللَِّه بِن عمر، قَالَناِفٍع

والْعِريةُ أَنْ يشتِري الرجلُ تمر النخالِت ِلطَعاِم أَهِلِه رطَبا : قَالَ يحيى. الْعِريِة بخرِصها تمرا
الِبخا كَيِصهر.  

وحدثَنا الرِبيع بن )  ح(أَخبرِني أَِبي:  أَخبرِني الْعباس بن الْوِليِد بِن مزيٍد، قَال4092َ
حدثَنا ِبشر بن بكٍْر، ِكالِهما عِن اَألوزاِعي، عِن ابِن ِشهاٍب، عن ساِلِم بِن : سلَيمانَ، قَالَ 

ولَ اللَِّه عسِن ثَاِبٍت، أَنّ رِد بيز نع ،رمِن عِد اللَِّه ببع نِد اللَِّه، عا �بايرِع الْعيِفي ب صخر 
ِر ذَِلكِفي غَي صخري لَمطَِب، والرِر ومِبالت .رقَالَ ِبش :اِعيزِه : قَالَ اَألولَيع قدصتلُ يجالر
  .ال أَعلَم: هلْ ِللْعرايا وقْت؟ قَالَ: ِقيلَ. ِبالنخالِت، فَيأْخِذ ِبما علَيِهن رطَبا، أَو تمرا

حدثَنا عبد الرزاِق، :  حدثَنا محمد بن مِهلٍّ الصنعاِني، ومحمد بن عِلي، قَاال4093
أَخبرِني زيد بن ثَاِبٍت، أَنّ : ا معمر، عِن الزهِري، عن ساِلٍم، عِن ابِن عمر، قَالَحدثَن: قَالَ 
 ِبيالن�ِر ذَِلكِفي غَي صخري لَما ورما تِصهرِبخ اعبا أَنْ يايرِع الْعيِفي ب صخر .  

حدثَنا سفْيانُ، عِن : حدثَنا معلَّى بن منصوٍر، قَالَ : الَ  حدثَنا الصغاِني، ق4094َ
 ِبيِن ثَاِبٍت، أَنّ النِد بيز نأَِبيِه، ع ناِلٍم، عس نع ،ِريها�الزايرِع الْعيِفي ب صخر .  
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حدثَنا : قُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد، قَالَ حدثَنا يع:  حدثَنا عباس الدوِري، قَالَ 4095
ِإنَّ : أَِبي، عن صاِلٍح، عِن ابِن ِشهاٍب، أَنَّ ساِلما أَخبره، أَنه سِمع عبد اللَِّه بن عمر، يقُولُ

 الْعرايا ِبالرطَِب، ولَم يرخص ِفي غَيِر  رخص ِفي بيِع�زيد بن ثَاِبٍت أَخبره، أَنَّ رسولَ اللَِّه 
ذَِلك.  

حدثَنا أَبو زرعةَ :  حدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه بِن عبِد الْحكَِم الِْمصِري، قَالَ 4096
كَانَ عروةُ بن الزبيِر يحدثُ، : وقَالَ أَبو الزناِد: وهب بن راِشٍد، عن يونس بِن يِزيد، قَالَ

كَانَ الناس ِفي : عن سهِل بِن أَِبي حثْمةَ اَألنصاِري أَنه أَخبره، أَنَّ زيد بن ثَاِبٍت، كَانَ يقُولُ
فَِإذَا جد الناس وحضر تقَاِضيِهم،  يتبايعونَ الثِّمار قَبلَ أَنْ يبدو صالحها، �عهِد رسوِل اللَِّه 

اعتبقَالَ الْم :فَنالْع رالثَّم ابأَص هِإن :ارضم هابأَص ،امقُش هابانُ، أَصمونَ . الدجتحي اتاهع
 لَما كَثُرت ِعنده الْخصومةُ � فَقَالَ رسولُ اللَِّه. والْقُشام شيٌء يِصيبه حتى ال يرطُب. ِبها

ا ال: ِفي ذَِلكِر. فَِإمالثَّم الحص ودبى يتوا، حعايبِة . فَال تا ِلكَثْرِبه ِشريِة يورشكَالْم
ِتِهمومصا. خضأَي سوني نع اهور.  
: يى بن مِعٍني، وأَبو بكِْر بن أَِبي شيبةَ، قَاالحدثَنا يح:  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 4097

حدثَِني بشير بن يساٍر، أَنَّ راِفع بن خِديٍج، : حدثَنا أَبو أُسامةَ، عِن الْوِليِد بِن كَِثٍري، قَالَ
ى عِن الْمزابنِة الثَّمر ِبالتمِر ِإال أَصحاب  نه�وسهلَ بن أَِبي حثْمةَ حدثَاه، أَنّ رسولَ اللَِّه 

مأَِذنَ لَه قَد ها، فَِإنايرالْع.  
   

باب ِذكِْر اَألخباِر الدالَِّة علَى أَنَّ الرخص ِفي بيٍع الْعِريِة ِلمن يشتريها يأكلها رطباً، وأن 
  من يشتريها يتخذ متراً على احلَظْر

وحدثَنا الْمزِني، عِن الشاِفِعي )  ح(أنبا الشاِفِعي:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَال4098َ
أنبا سفْيانُ بن عيينةَ، عن يحيى بِن سِعيٍد، عن بشيِر بِن يساٍر، عن : رِضي اللَّه عنه، قَالَ

 نهى عن بيِع الثَّمِر ِبالتمِر، ِإال أَنه رخص ِفي الْعرايا �ِبي حثْمةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه سهِل بِن أَ
  .يباع ِبخرِصها ِمن التمِر يأْكُلُها كُلَّها رطَبا

ي شيبةَ، وحدثَنا أَبو أُميةَ، حدثَنا عثْمانُ بن أَِب:  حثنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 4099
ورخص ِفي الْعِريِة أَنْ يبتاع : أنبا ابِن عيينةَ، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه: حدثَنا ابن أَِبي شيبةَ، قَاال: قَالَ 

  .ِبخرِصها يأْكُلُها أَهلُها رطَبا
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حدثَنا سلَيمانُ : حدثَنا ابن أَِبي مريم، قَالَ :  الرحمِن، قَالَ  حدثَنا صاِلح بن عبِد4100
حدثَنا عبد اللَِّه : بن ِبالٍل، وحدثَنا معاِويةُ بن صاِلٍح، وأَبو عبِد اللَِّه، وأَبو داود الْحراِني، قَالُوا

أَخبرِني بِشري : حدثَنا سلَيمانُ بن ِبالٍل، عن يحيى بِن سِعيٍد، قَالَ: ي، قَالَ بن مسلَمةَ الْقَعنِب
أَنَّ :  ِمن أَهِل داِرِه ِمنهم سهلُ بن أَِبي حثْمةَ�بن يساٍر، عن بعِض أَصحاِب رسوِل اللَِّه 

ذَِلك الربا، ِتلْك الْمزابنةُ، وأَنه رخص ِفي بيِع :  الثَّمِر ِبالتمِر وقَالَ نهى عن بيِع�رسولَ اللَِّه 
ِإال : قَالَ الْقَعنِبي. الْعِريِة النخلَِة والنخلَتيِن يأْخذُهما أَهلُ الْبيِت ِبخرِصها تمرا، يأْكُلُونها رطَبا

ر هاِإنذُهأْخِة يِريِع الْعيِفي ب صخ . نب ِشريِعيٍد، أَنَّ بِن سى بيحي نونَ، عاره نب ِزيدي اهور
 ِبياِب النحأَص ٍل ِمنجر نع ،هرباٍر أَخسقَالَ�ي ، : ِبيى النهِبِمثِْلِه�ن  . نثُ، عاللَّي اهورو

ى، عيحي ِبياِب النحأَص نِشٍري، عب قَالُوا �ن مهأَن .  
أنبا يحيى بن سِعيٍد، أَنَّ : حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ:  حدثَنا الدِقيِقي، قَالَ 4101

 رخص ِفي الْعِريِة �نّ رسولَ اللَِّه أَخبرِني زيد بن ثَاِبٍت، أَ: ناِفعا أَخبره، أَنَّ ابن عمر، قَالَ
  .أَنْ يؤخذَ ِبِمثِْل خرصها تمرا، يأْكُلُها أَهلُها رطَبا

حدثَنا عبد : حدثَنا عِلي بن الْمِديِني، قَالَ :  حدثَنا ِإسماِعيلُ الْقَاِضي، قَالَ 4102
أَخبرِني ناِفع، أَنه سِمع ابن عمر حدثَ، أَنَّ زيد بن : عت يحيى، يقُولُسِم: الْوهاِب، قَالَ

 رخص ِفي الْعِريِة يأْخذُها أَهلُ الْبيِت ِبخرِصها، ثُم يأْكُلُونها �ثَاِبٍت حدثَه، أَنَّ رسولَ اللَِّه 
  .رطَبا

أنبا ابن وهٍب، : حدثَنا أَحمد بن سِعيٍد الْهمداِني، قَالَ:  داود السجِزي، قَالَ حدثَنا أَبو
الرجلُ يعِري الرجلَ : الْعِريةُ: أَخبرِني عمرو بن الْحاِرِث، عن عبِد ربِه بِن سِعيٍد، قَالَ: قَالَ

جالرلَةَ، وخٍرالنما ِبتهِبيعا، فَيأْكُلُهِن ييتاالثْنلَةَ، وخاِلِه النم ثِْني ِمنتسلُ ي.  
الْعرايا أَنْ يهب : حدثَنا هناد، حدثَنا عبدةُ، عِن ابِن ِإسحاق، قَالَ: حدثَنا أَبو داود، قَالَ 
  .فَيشق علَيِه أَنْ يقُوم علَيها، فَيِبيعها ِبِمثِْل خرِصهاالرجلُ ِللرجِل النخالِت، 

   
باب ِذكِْر الْخبِر الْمِبيِح بيع الْعرايا ِبخرِصها تمرا ما دونَ خمسِة أَوسق، والدليل على أن 

  .ما فوقها غري جائز بيعها بالتمر
4105نب دمحا مثَندِه، قَالَ  حيوياِلٍك:  حم نع ،ِبينالْقَعو ،فطَرا مثَندح(ح  (

وحثنا الرِبيع بن )  ح(أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه: وأَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ
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داود بِن حصيٍن، عن أَِبي سفْيانَ مولَى أنبا ماِلك، عن : سليمان، واملزين، عِن الشاِفِعي، قَالَ
 رخص ِفي بيِع الْعرايا ِمما دونَ خمسِة �ابِن أَِبي أَحمد، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 

، زاد ابن وهٍب، قَالَ خمسةٌ، أَو دونَ خمسٍة: شك داود، قَالَ. أَوسٍق أَو خمسِة أَوسٍق
اِلكم : تسلَيِل وخُءوِس النِفي ر صرخيو ،ِو ذَِلكحِر ِبنمالت ا ِمنِصهرةُ ِبخِريالْع اعبا تمِإنو

 والشرِكِة، ولَو كَانَ ِبمنِزلَِة غَيِرِه لَه مِكيلَةٌ، وِإنما أَرخص ِفيِه َألنه أنِزلَ ِبمنِزلَِة التوِليِة واِإلقَالَِة
ِمن الْبيوِع ما أَشرك أَحد أَحدا ِفي طَعاٍم حتى يستوِفيه، وال أَقَالَه ِمنه، وال واله أَحد حتى 

اعتبالْم هقِْبضي .اِلكقَالَ مِة أَ: وِرياِحِب الْعى ِلصال أَرو لَه ناِئِط ِممِفي الْح نا ِإال ِممهِبيعنْ ي
  .ثَمرةٌ ِبخرِصها

   
باب حظِْر بيِع الرطَِب ِبالتمِر كَيالً، وبيِع الِْعنِب ِبالزِبيِب كَيالً، أَو بيع مثر النخل بالتمر، 

جبنسه يابسة بكيل معلوم أو وزن وبيع الكرم بالزبيب، وأا املزابنة، وعن بيع كل مثر خبرصه 
  .معلوم

وحدثَنا )  ح(أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال4106َ
مر، أَنّ حدثَنا مطَرف، ويحيى، عن ماِلٍك، عِن ناِفٍع، عِن ابِن ع: محمد بن حيويِه، قَالَ 

بيع الثَّمِر ِبالتمِر كَيالً، وبيع الْكَرِم ِبالزِبيِب :  نهى عن بيِع الْمزابنِة، والْمزابنةُ�رسولَ اللَِّه 
  .كَيالً 

حدثَنا :  قَالَ حدثَنا أَبو بكِْر بن أَِبي شيبةَ:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 4107
 نهى �حدثَنا عبيد اللَِّه، عِن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه : يحيى بن أَِبي زاِئدةَ، قَالَ 

ِع الزيب نعالً، وِبيِب كَيِب ِبالزِع الِْعنيب نعالً، وِر كَيمِر ِبالتِع الثَّميب نالًعطَِة كَيِع ِبالِْحنر.  
حدثَنا أَبو أًسامةَ، عن عبيِد : حدثَنا يحيى بن مِعٍني، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 4108

بيع : ، والْمزابنةُ عِن الْمزابنِة�نهى رسولُ اللَِّه : اللَِّه بِن عمر، عِن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
  .ثَمِر النخِل ِبالتمِر كَيالً، وبيع الزِبيِب ِبالِْعنِب كَيالً، وعن كُلِّ ثَمٍر ِبخرِصِه

حدثَنا حماد بن زيٍد، عن أَيوب، : حدثَنا عاِرم، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 4109
أَنْ يِبيع الثَّمرةَ ِبكَيٍل :  نهى عِن الْمزابنِة، والْمزابنةُ� ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه عِن

لَيفَع قَصِإنْ نفَِلي، و ادقَالَ . ِإنْ ز ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَندانُ، قَالَ : حملَيا سثَندا : حثَندح
رمع نٍد، ِبِمثِْلِه قَالَ ابيز نب ادمةُ: حنابزالْمو : تادٍل ِإنْ زِضِه ِبكَيةَ أَررلُ ثَمجالر ِبيعأَنْ ي
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  .فَلَه، وِإنْ نقَصت فَعلَيِه
: حدثَنا عبد الْواِرِث، قَالَ  : حدثَنا مسدد، قَالَ:  حدثَنا ِإسماِعيلُ الْقَاِضي، قَالَ 4110

أَنْ يشتِري :  عِن الْمزابنِة، والْمزابنةُ�نهى النِبي : حدثَنا أَيوب، عِن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
لَيفَع قَصِإنْ نفَِلي، و ادى ِإنْ زمسٍر ممِل ِبتخا ِفي النم.  

حدثَنا : أنبا يحيى بن مِعٍني، وأَبو بكِْر بن أَِبي شيبةَ، قَاال:  حدثَنا الصغاِني، قَال4111َ
حدثَِني بشير بن يساٍر، أَنَّ راِفع بن خِديٍج، وسهلَ بن : أَبو أًسامةَ، عِن الْوِليِد بِن كَِثٍري، قَالَ

أَِبي ح ِبيأَنّ الن ،ثَاهدةَ حطَِب، �ثْمِبالر بالِْعن عيب نعِر، ومِر ِبالتِة الثَّمنابزِع الْميب نى عهن 
مأَِذنَ لَه قَد ها، فَِإنايرالْع ابحِإال أَص.  

حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد، عِن ناِفٍع، : أنبا أَبو النضِر، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَال4112َ
 ِبيِن النع ،رمِن عِن ابقُولُ�عكَانَ ي هأَن ، :هالحص ودبى يتح روا الثَّمعايبال ت . اِئعى الْبهن

 كَانت نخال ِبتمٍر كَيال، وِإنْ كَانَ أَنْ يِبيع ثَمر حاِئِطِه ِإنْ: والْمشتِري، ونهى عِن الْمزابنِة
  .نهى عن ذَِلك كُلِِّه. كَرما أَنْ يِبيعه ِبزِبيٍب كَيال، وِإنْ كَانَ زرعا أَنْ يِبيعه ِبكَيِل طَعاٍم

حدثَنا : ، وأَسد، قَاالحدثَنا شعيب بن اللَّيِث:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ 4113
ورواه الضحاك .  عِن الْمزابنِة، وذَكَر الْمزابنةَ ِإلَى آِخِرِه�اللَّيثُ، ِبِإسناِدِه نهى رسولُ اللَِّه 

وسم نانَ، عمطَه نب اِهيمرِإباِفٍع، وِننةَ، عرسيم نب فْصحانَ، وثْمع ناِفٍعبِن نةَ، عقْبِن عى ب.  
   

باب ِذكِْر الْخبِر الدالِّ علَى أَنَّ ِلِإلماِم أَنْ يمنع من يِبيع الطعام بكيل أو وزن من الناس 
  إال يف سوق الطعام

اللَّيثُ، عن محمِد حدثَِني : حدثَنا يحيى بن بكَيٍر، قَالَ:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 4114
ِإنهم كَانوا يتبايعونَ الطَّعام ِفي : بِن عبِد الرحمِن بِن عنٍج، عِن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنه قَالَ

 ِبيِد النهاِن ِفي عكْبولُ اللَِّه �الرسر ماههكَاِنِهِم�، فَنوا ِفي مِبيعِه،  أَنْ يوا ِإلَياعتالَِّذي اب 
  .حتى ِينقُلُوا ِإلَى سوِق الطَّعاِم

حدثَنا أَبو بكٍْر : حدثَنا محمد بن أَِبي بكٍْر، قَالَ :  حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ 4115
كَانوا يتبايعونَ : اِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَحدثَنا الضحاك بن عثْمانَ، عِن ن: الْحنِفي، قَالَ 

، فَنؤمر أَنْ ال نِبيعه مكَانه حتى نحولَه ِإلَى مكَاٍن �الطَّعام ِجزافًا علَى عهِد رسوِل اللَِّه 
هِبيعنو لَهوحفَن ،آِخر.  
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ِع النخِل ثَمرته بعد اِإلباِر، والدليل على أا للمشتري إذا باب ِذكِْر الْخبِر الْموِجِب ِلباِئ

اشتراه قبل اإلبار، واإلبار هو أَنْ يؤخذ شيء ِمن طَلْع النخل فيدخل ِمن ظهراين اإلناث من 
  .النخل

حدثَنا شعبةُ، : قَالَ حدثَنا عبد الرحمِن بن غَزوانَ، :  حثنا عباس الدوِري، قَالَ 4116
وبأَي نةَ، قَالَ )  ح(عيو أُما أَبثَندحو : وبأَي نةَ، عبعش ناِمٍر، عع نب دوا اَألسثَندح

برت، فَثَمرته مِن اشترى نخال قَِد أُ: �قَالَ النِبي : السخِتياِني، عِن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
اعتبِرطَ الْمتشاِئِع ِإال أَنْ يِللْب .دوال : قَالَ اَألسخن اعتِن ابم.  

حدثَنا حماد بن زيٍد، : حدثَنا عبيد اللَِّه الْقَواِريِري، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَال4117َ
مِن ابتاع نخال أَو : �قَالَ رسولُ اللَِّه : يوب، عِن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَحدثَنا أَ: قَالَ 

اعتبِرطَ الْمتشاِئِع ِإال أَنْ يا ِللْبهترفَثَم ،ترا قَِد أُبضأَر.  
4118رالْح داوو دأَبو ،وِنيميِن الْمسو الْحا أَبثَنداٍء، قَالُوا حجر نب ارمعو ،قَالَ : اِني :

، �حدثَنا عبيد اللَِّه، عِن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه : حدثَنا محمد بن عبيٍد، قَالَ 
حدثَنا . ها، ِإال أَنْ يشتِرطَ الَِّذي اشتراهامِن اشترى نخال قَِد أُبرت، فَثَمرتها ِللَِّذي أَبر: قَالَ

أنبا عبيد : حدثَنا ِإسماِعيلُ بن زكَِريا، قَالَ: حدثَنا محمد بن الصباِح، قَالَ: كَيلَجةُ، قَالَ 
  .اللَِّه، ِبِمثِْلِه
حدثَنا . لِْفرياِبي، عن سفْيانَ، عن عبيِد اللَِّه، نحوهحدثَنا ا:  حدثَنا الْغزي، قَالَ 4119

حدثَنا أَِبي، عن عبيِد اللَِّه بِن : حدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه بِن نميٍر، قَالَ : الصغاِني، قَالَ 
أَيما نخٍل اشتِري أصولُها، وقَد أُبرت، فَِإنَّ : ، قَالَ�نِبي عمر، عِن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ ال

  .ثَمرتها ِللَِّذي أَبرها، ِإال أَنْ يشتِرطَ الَِّذِي اشتراها
)  ح(خبرهحدثَنا ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكًا أَ:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ 4120

حدثَنا : وحدثَنا الصغاِني، قَالَ )  ح(أنبا الشاِفِعي، أنبا ماِلك: وأنبا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ
 من باع: ، قَالَ�عبد اللَِّه بن يوسف، عن ماِلٍك، عِن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه 

اعتبِرطَ الْمتشاِئِع ِإال أَنْ يا ِللْبهترفَثَم ،ترأُب ال قَدخن.  
وحدثَنا )  ح(حدثَنا شعيب بن اللَّيِث:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ الْمراِدي، قَالَ 4121

حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد، عِن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ : االحدثَنا أَبو النضِر، قَ: الصغاِني، قَالَ 
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 ِبيقَالَ�الن ، :اعتبِرطَ الْمتشِل، ِإال أَنْ يخالن رثَم رفَِللَِّذي أَب اعب ال، ثُمخن رِرٍئ أَبا اممأَي .
  .حدثَنا قُتيبةُ، عِن اللَّيِث، ِبِمثِْلِه:  قَالَ حدثَِني أَبو اَألحوِص، صاِحبنا،

   
باب ِذكِْر الْخبِر الْموِجِب ِلباِئِع الْعبِد مالَه ِإال أَنْ يشتِرطَ الْمشتِري، والدليل على أن 

  .العبد ميلك املال، وال ميلكه سيده ما دام العبد يف ِملْكه
4122ِبيعا الرثَندانَ، قَالَ حملَيس نب  : ،ِريهِن الزةَ، عنييع نقَالَ أنبا اب ،اِفِعيأنبا الش

مِن ابتاع نخال بعد أَنْ تؤبر، : ، قَالَ�عن ساِلِم بِن عبِد اللَِّه، عن أَِبيِه، أَنّ رسولَ اللَِّه 
اِئِع، ِإال أَنْ يا ِللْبهترفَثَماعتبِرطَ الْمتش.  

حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد، : حدثَنا موسى بن داود، قَالَ :  حثنا أَبو أُميةَ، قَالَ 4123
 ِبيأَِبيِه، أَنّ الن ناِلٍم، عس نع ،ِريهِن الزةَ، عنييع نانُ بفْيسال : ، قَالَ�وخن اعتِن ابم دعب

 ،هاعِللَِّذي ب الُهالٌ، فَمم لَها ودبع اعب نمو ،اعتبِرطَ الْمتشاِئِع ِإال أَنْ يا ِللْبهترفَثَم ،ربؤأَنْ ت
 اعتبِرطَ الْمتشِإال أَنْ ي.  

حدثَنا مروانُ بن : لَ  حدثَنا شعيب بن شعيِب بِن ِإسحاق الدمشِقي، قَا4124
حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد، : حدثَنا الْحسن بن موسى، قَالَ : وحثنا أَبو أُميةَ، قَالَ )  ح(محمٍد

ال بعد أَنْ مِن ابتاع نخ: ، يقُولُ�سِمعت النِبي : عِن الزهِري، عن ساِلٍم، عن أَِبيِه، قَالَ
 هاعِللَِّذي ب الُهالٌ، فَمم ا لَهدبع اعتِن ابمو ،اعتبِرطَ الْمتشا ِإال أَنْ يهرا ِللَِّذي أَبهترفَثَم ،ربؤت

اعتبِرطَ الْمتشةَ. ِإال أَنْ ييو أُمقُلْ أَبي الٌ: لَمم لَه.  
4125با عثَندقَالَ  ح ،وِريالد ٍد، قَالَ : اسعِن سب اِهيمرِإب نب قُوبعا يثَندا : حثَندح

ِإنَّ رسولَ اللَِّه : أَِبي، عن صاِلٍح، عِن ابِن ِشهاٍب، أَنَّ ساِلما أَخبره، أَنٍّ عبد اللَِّه بن عمر، قَالَ
فَمالُه ِللَِّذي باعه ِإال أَنْ يشتِرطَ الْمبتاع، ومن باع نخال بعد تأِْبِريِه، مِن باع عبدا : ، قَالَ�

اعتبِرطَ الْمتشا ِإال أَنْ يهاعا ِللَِّذي بهترفَثَم.  
:  اَألزهِر، قَالَ وحدثَنا أَبو)  ح(حدثَنا روح:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَالَ 4126

أَخبرِني ابن ِشهاٍب، عن ساِلٍم، عن أَِبيِه، : حدثَنا ابن جريٍج، قَالَ: قَالَ : حدثَنا مكِّي، قَاال
 ِبيِرطَ ا: ، قَالَ�أَنّ النتشا ِإال أَنْ يهرِللَِّذي أَب را، فَالثَّمربؤال مخن اعب نم اعب نمو ،اعتبلْم

اعتبِرطَ الْمتشِإال أَنْ ي هاعِللَِّذي ب الُهالٌ، فَمم لَها ودبع.  
أنبا ابن أَِبي ِذئٍْب، عِن : حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 4127



com.wordpress.masgunku.www  
 

921 

  .ح.مِن اشترى نخال قَد أبرت: ، قَالَ�يِه، عِن النِبي الزهِري، عن ساِلٍم، عن أَِب
 وحدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه بِن مِهلٍّ الصنعاِني، وقَرأْت علَى أَِبي سلَمةَ الْفَِقيِه، 4128

بن عِلي الصنعاِني، وهذَا لَفْظَ ابِن مِهلٍّ، حدثَنا وحدثَنا محمد )  ح(حدثَنا عبد الرزاِق: قَاال
قَالَ رسولُ : عبد الرزاِق، عن معمٍر، عِن الزهِري، عن ساِلٍم، عن أَِبيِه، عِن ابِن عمر، قَالَ

شتِرطَ الْمبتاع، ومن باع نخال ِفيها ثَمرةٌ قَد من باع عبدا فَمالُه ِللْباِئِع ِإال أَنْ ي: �اللَِّه 
اعتبِرطَ الْمتشاِئِع ِإال أَنْ يا ِللْبهرفَثَم ترقَالَ . أُب ،ِليع نب دمحا مثَنداِق، : حزالر دبا عثَندح

 ِمثْلَ حِديِث �ِرمةَ بِن خاِلٍد، عِن ابِن عمر، عِن النِبي عن معمٍر، عن مطٍَر الْوراِق، عن ِعكْ
ِريهالز.  

أَخبرِني يونس بن : حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ 4129
اٍب، عِن ِشهِن ابٍد، ععِن سِث باللَّيو ،ِزيدأَِبيِه، قَالَي ناِلٍم، عس ن : ِبيالن تِمعقُولُ�سي ، :

اعتبِرطَ الْمتشِإال أَنْ ي هاعِللَِّذي ب الُهالٌ فَمم لَها ودبع اعب ِمن.  
ي، عن يونس، حدثَنا أَِب: حدثَنا أَحمد بن شِبيٍب، قَالَ :  حدثَنا الْميموِني، قَالَ 4130

اعتبِرطَ الْمتشِإال أَنْ ي اعا ِللَِّذي بهترفَثَم ،ربؤأَنْ ت دعال بخن اعب نمِبِمثِْلِه و . اِفِعيقَالَ الش
هنع اللَّه ِضيالَى: رعلَ اللَِّه تلَ قَوأَوتو ،ِلكمال ي دبلُوكً{: الْعما مدبلَى عع قِْدرا ال ي

  .ومشتِريِه جاِئز لَه اشِتراطُ ماِلِه] سورة النحل آية [}شيٍء
   

باب ِذكِْر الْخبِر الناِهي عن بيِع الثِّماِر علَى النِخيِل والْكُروِم ِإال بالدنانري والدراهم، 
  . أن الزرع للباذروالدليل على إباحة بيع الزرع بالدرهم والدينار، وعلى

أنبا سفْيانُ، عِن ابِن جريٍج، : أنبا الشاِفِعي، قَالَ:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَال4131َ
 نهى عِن الْمخابرِة، والْمحاقَلَِة، �عن عطَاٍء، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، أَنّ رسولَ اللَِّه 

الْماقَلَةُوحالْمِة، ونابطَةً: زٍق ِحنِبِمائَِة فَر عرلُ الزجالر ِبيعةُ. أَنْ ينابزالْمةَ ِفي : ورالثَّم ِبيعأَنْ ي
  .كَري اَألرِض ِبالثُّلُِث والربِع: والْمخابرةُ. رُءوِس النخِل ِبِمائَِة فَرٍق

4132و دا أَبثَندقَالَ  ح ،اِنيرالْح دقَالَ : او ،ِديِنيالْم نب ِليا عثَندانُ، : حفْيا سثَندح
 عِن �نهى رسولُ اللَِّه : عن عطَاٍء، سِمعت جاِبر بن عبِد اللَِّه، يقُولُ: قَالَ ابن جريٍج: قَالَ

 وعن بيِع الثَّمِر حتى يبدو صالحه، فَال يباع ِإال ِبالديناِر والدرهِم، الْمخابرِة، وعِن الْمزابنِة،
  .ورخص ِفي الْعرايا
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أنبا سِعيد بن ساِلٍم، عِن ابِن : أنبا الشاِفِعي، قَالَ:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَال4133َ
نٍج، عيرج ِبياِبٍر، أَنّ النج نطَاٍء، عا � عهالحص ودبى يتاِر حِع الثِّميب نى عهن .  
حدثَنا ابن : حدثَنا مخلَد بن يِزيد، قَالَ :  حدثَنا أَبو عمر اِإلمام الْحراِني، قَالَ 4134
 نهى عِن الْمخابرِة، �، عن جاِبِر بن عبِد اللَِّه، أَنّ النِبي أَخبرِني عطَاٌء: جريٍج، قَالَ

والْمحاقَلَِة، والْمزابنِة، وعن بيِع الثَّمرِة حتى يطْعم، وأَنْ ال يباع ِإال ِبالدراِهِم والدناِنِري ِإال 
أَما الْمخابرةُ فَاَألرض الْبيضاُء يدفَعها الرجلُ ِإلَى :  لَنا جاِبر، قَالَفَسره: قَالَ عطَاٌء. الْعرايا

كُلُّ شيٍء خالَف الْمشاركَةَ فَهو : فَقَالَ ِلي عطَاٌء. الرجِل، ثُم ينِفق ِفيها، ثُم يأْخذُ ِمن الثَّمرِة
أَخرج سيد اَألرِض ثُلُثًا أَو ربعا أَو ما كَانَ ِمن النفَقَِة، فَال يزداد علَى : ٌءقَالَ عطَا. الْمخابرةُ

ِحساِب ذَِلك ِمما تخِرج اَألرض، وال يزداد علَى الْخسراِن يأْخذُ أَكْثَر ِمما أَنفَق، وزعم أَنَّ 
الر عيةَ بنابزالالْمِر كَيمِل ِبالتخطَِب ِفي الن . عرالز ِبيعِع يرِفي الز ِو ذَِلكحلَى ناقَلَةَ عحالْمو

  .الْقَاِئم ِبالْحب كَيال
حدثَنا ِهشام بن يوسف، : حدثَنا يحيى بن مِعٍني، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 4135

 عِن �نهى النِبي : أَخبرِني عطَاٌء، وأَبو الزبيِر، أما مسعا جابرا، يقُولُ:  ابِن جريٍج، قَالَعِن
الْمحاقَلَِة، والْمزابنِة، والْمخابرِة، وعن بيِع الثَّمِر حتى يطْعم ويؤكَلَ ِمنه، وال يباع ِإال 

يناِبالدايرِم ِإال الْعهرالدٍج ِبِمثِْلِه. اِر ويرِن جِناباِصٍم، عأَِبي ع نى، عيحي نب دمحم اهور.  
   

  .باب بيِع حظِْر الْمعاومِة
ثَنا سلَيمانُ بن حد:  حدثَنا أَحمد بن محمِد بِن أَِبي بكٍْر الْمقَدِمي الْبصِري، قَالَ 4136
حدثَنا حماد بن زيٍد، عن أَيوب، عن أَِبي الزبيِر، وسِعيِد بِن ِميناَء، عن جاِبِر : حرٍب، قَالُوا

 ِبيِد اللَِّه، أَنّ النبِن عِة�بماوعِن الْمعِة، ونابزالْمِة، ورابخِن الْمى عها نمهدقَالَ أَحو ، : عيب
  .السِنني وعِن الثُّنيا، ورخص ِفي الْعرايا 

حدثَنا : حدثَنا سلَيمانُ بن حرٍب، قَالَ :  حدثَنا سلَيمانُ بن سيٍف الْحراِني، قَالَ 4137
الزبيِر، وسِعيِد بِن ِميناَء، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، أَنّ النِبي حماد بن زيٍد، عن أَيوب، عن أَِبي 

  .بيع السِنني ورخص ِفي الْعرايا:  نهى عِن الْمخابرِة، والْمزابنِة، والْمعاومِة، قَالَ أَحدهما�
حدثَنا حماد بن : حدثَنا معلَّى بن منصوٍر، قَالَ : أُميةَ قَاال حدثَنا الصغاِني، وأَبو 4138

 ِبياِبٍر، أَنّ النج ناَء، عِن ِمينِعيِد بس نِر، عيبأَِبي الز نع ،وبأَي نٍد، عيِن �زى عهن 



com.wordpress.masgunku.www  
 

923 

  .الْمخابرِة، والْمزابنِة، والْمعاومِة
حدثَنا سِعيد : حدثَنا عمرو بن أَِبي سلَمةَ، قَالَ :  حدثَِني محمد بن ِعيسى، قَالَ 4139

 ِبيِن الناِبٍر، عج نِر، عيبأَِبي الز نع ،وبأَي نِشٍري، عب نب�ادزِع : ، ويب نعا، ويِع الثُّنيب نع
  .ِء، ورخص ِفي الْعرايااِإللْقَا

: حدثَنا أَحمد بن محمِد بِن حنبٍل، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 4140
دا، وعبد وحدثَنا مسدد، أَنَّ حما: وحدثَنا أَبو داود، قَالَ)  ح(حدثَنا ِإسماِعيلُ ابن علَيةَ

غَير حماٍد، وسِعيِد بِن ِميناَء، عن جاِبِر : الْواِرِث، حدثَاهم، عن أَيوب، عن أَِبي الزبيِر، قَالَ
عاومِة، قَالَ  عِن الْمحاقَلَِة، والْمزابنِة، والْمخابرِة، والْم�نهى رسولُ اللَِّه : بِن عبِد اللَِّه، قَالَ

ادمح را: غَيمهدِة: قَالَ أَحماوعالْمو .رقَالَ اآلخو : صخرا ويِن الثُّنعفَقُوا وات ثُم ،ِننيِع السيب
  .ِفي الْعرايا
:  حدثَنا عفَّانُ، قَالَ : حدثَنا عباس الدوِري، والصغاِني، وجعفَر الصاِئغُ، قَالُوا4141

نهى رسولُ : حدثَنا سِعيد بن ِميناَء، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَ: حدثَنا سلَيم بن حيانَ، قَالَ 
يٍب، وِإبراِهيم بن مرزوٍق، حدثَنا يونس بن حِب.  عِن الْمزابنِة، والْمحاقَلَِة، والْمخابرِة�اللَِّه 
  .حدثَنا سلَيم بن حيانَ، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه : حدثَنا أَبو داود، قَالَ : قَاال

حدثَنا زهير، عن :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ أنبا الْحسن بن موسى اَألشيب، قَالَ 4142
  . عن بيِع اَألرِض الْبيضاِء سنتيِن أَو ثَالثًا�نهى رسولُ اللَِّه : زبيِر، عن جاِبٍر، قَالَأَِبي ال

حدثَنا ابن عيينةَ، عن : حدثَنا يحيى بن مِعٍني، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 4143
س نِج، عرٍد اَألعيمح ِبياِبٍر، أَنّ النج نِتيٍق، عِن عانَ بملَي� نى عهناِئِح، ووِع الْجضِبو رأَم 

ِننيِع السيب.  
حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عن حميٍد اَألعرِج، :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ 4144
انَ بملَيس نع ِبيِد اللَِّه، أَنّ النبع نب اِبرج نِتيٍق، عِن ع�ِننيِع السيب نى عها .  نقَالَ لَن

  .هو بيع الثِّماِر قَبلَ أَنْ يبدو صالحه: سفْيانُ
حدثَنا سفْيانُ، عن  : حدثَنا الشاِفِعي، قَالَ:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ 4145

 ِبيِد اللَِّه، أَنّ النبِن عاِبِر بج نِتيٍق، عِن عانَ بملَيس نٍس، عِن قَيِد بيمِع �حيب نى عهن 
وأنبا سفْيانُ، عن : لَحدثَنا الشاِفِعي، قَا: حدثَنا الرِبيع، قَالَ . السِنني وأَمر ِبوضِع الْجواِئِح

 ِبيِن الناِبٍر، عج نِر، عيبأَِبي الز�ِمثْلَه .  
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حدثَنا عبيد اللَِّه بن عبِد الْمِجيِد، :  حدثَنا عبِد الْمِلِك بن محمد الدِقيِقي، قَالَ 4146
 �نهى النِبي : ، عن عطَاٍء، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَحدثَنا رباح بن أَِبي معروٍف: قَالَ 

ِطيبى يتِر، حِع الثَّميب نعو ،ِننيا السِعِهميب نعِض، وِي اَألركَر نع.  
ِد بِن أَعين، وأَبو جعفَِر حدثَنا الْحسن بن محم:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 4147
 عن �نهى رسولُ اللَِّه : حدثَنا أَبو الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ: حدثَنا زهير، قَالَ : بن نفَيٍل، قَاال

  .بيِع اَألرِض الْبيضاِء سنتيِن أَو ثَالثًا
حدثَنا عباد بن الْعواِم، : حدثَنا سِعيد بن سلَيمانَ، قَالَ : لَ  حدثَنا الصغاِني، قَا4148

نهى : عن سفْيانَ بِن حسيٍن، حدثَِني الثِّقَةُ، يونس بن عبيٍد، عن عطَاٍء، عن جاِبٍر، قَالَ
  . عِن الثُّنيا ِإال أَنْ تعلَم�رسولُ اللَِّه 

بيانُ الْخبِر الْمِبيِح مواكَرةَ اَألرِض مع اَألشجاِر ِبالنصِف والثُّلُِث ِمما يخِرج اهللا منها، 
باحة الشرط يف املساقاة على من يأخذ أن يكتفي صاحبها مجيع عملها، وإباحة دفع ‘و

اث، والدليل على إباحة األرض على ذلك الشرط وعلى أن يكون العمل والبذر ِمن ِقبل احلر
اإلجارة إذا كانت األجرة جمهولة، وعلى إباحة أخذ كرى األرض ودفعها ببعض ما خيرج 

  اهللا منها، وعلى أن لصاحب األرض أن يخرج منها األكَّار واملساقاة مىت ما شاء
حدثَنا أَحمد بن محمِد : ال حدثَنا أَبو الْحسِن الْميموِني، وأَبو داود السجِزي، قَا4149

حدثَنا يحيى بن سِعيٍد، عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، عِن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ : بِن حنبٍل، قَالَ 
  . عاملَ أَهلَ خيبر ِبشطِْر ما يخرج ِمن ثَمٍر أَو زرٍع �رسولَ اللَِّه 
حدثَنا أَبو :  حدثَنا أَبو الْبختِري عبد اللَِّه بن محمِد بِن شاِكٍر الْعنبِري، قَالَ 4150
  عاملَ أَهلَ خيبر�حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، عِن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ النِبي : أُسامةَ، قَالَ 

 قًا ِمنسو اِننيٍق، ثَمساٍم ِمائَةَ وكُلَّ ع هاجوِطي أَزعٍر، فَكَانَ يثَم ٍع أَورز ِمن جرخا يطِْر مِبش
فَلَما قَام عمر بن الْخطَّاِب قَسم خيبر، فَخير أَزواج : قَالَ. تمٍر، وِعشِرين وسقًا ِمن شِعٍري

فَاختلَفْن فَِمنهن مِن اختار .  أَنْ يقْطَع لَهم ِمن اَألرِض والْماِء، أَو أَمضى لَهم اَألوسق�لنِبي ا
أَنْ يقْطَع لَهن ِمن اَألرِض والْماِء، وِمنهن مِن اختار اَألوسق، وكَانت عاِئشةُ وحفْصةُ ِممِن 

: حدثَنا محمد بن الصباِح، قَالَ : حدثَنا أَبو الْحسِن الْميموِني، قَالَ . اختارتا اَألرض والْماَء
ار مِن اخت: حدثَنا ِإسماِعيلُ بن زكَِرياَء، عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، ِبِمثِْلِه ِبطُوِلِه ِإلَى قَوِلِه

  .أَو يضمن لَهن اَألوساق ِفي كُلِّ عاٍم: ِإالأَنه قَالَ. اَألوساق ِفي كُلِّ عاٍم
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حدثَنا عبد الْعِزيِز بن : حدثَنا معلَّى بن منصوٍر، قَالَ :  حدثَنا أَبو اميةَ، قَالَ 4151
 ساقَى يهود خيبر علَى الشطِْر �عِن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ النِبي محمٍد، عن عبيِد اللَِّه، 

  .ِمما يخرج ِمن ثَمٍر أَو زرٍع
حدثَنا عبد الرزاِق، عن عبيِد اللَِّه بِن :  حدثَنا محمد بن عِلي الصنعاِني، قَالَ 4152

ولُ اللَِّه عسا رطَهرتاش موي ربيأَنَّ خ ،رمِن عِن اباِفٍع، عِن نع ،رلٌ، �مخنو عرا زكَانَ ِفيه 
 ِبيِعٍري�فَكَانَ النِق شسو ِرينِعشٍر، ومِق تسٍة ِمائَةَ وناِئِه كُلَّ سِلِنس قِْسمي .  
4153اِنيغا الصثَندٍر، قَالَ : ، قَالَ  حيمِن نِد اللَِّه ببع نب دمحا مثَندا أَِبي، : حثَندح

 عاملَ أَهلَ خيبر ِبشطِْر ما �عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، عِن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه 
ثَم ٍع أَورز ا ِمنهِمن جرٍرخ.  

أنبا ابن جريٍج، : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ:  حدثَنا محمد بن عِلي النجار، قَالَ 4154
حدثَِني موسى بن عقْبةَ، عِن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنَّ عمر بن الْخطَّاِب، أَجلَى الْيهود، : قَالَ

صالنولَ اللَِّه وسأَنّ راِز، وِض الِْحجأَر ى ِمنوِد �ارهالْي اجرِإخ ادأَر ربيلَى خع را ظَهلَم 
ِمنها، وكَانَ اَألرض ِحني ظَهر علَيها ِللَِّه وِلرسوِلِه وِللْمسِلِمني، فَأَراد ِإخراج الْيهوِد ِمنها، 

 أَنْ يِقرهم ِبها علَى أَنْ يكْفُوا عملَها، ولَهم ِنصف الثَّمِر، فَقَالَ �يهود رسولَ اللَِّه فَسأَلَِت الْ
فَاِقروا ِبها حتى أَجالهم عمر ِإلَى تيماَء . نِقركُم ِبها علَى ذَِلك ما ِشئْنا: �لَهم رسولُ اللَِّه 

   .وأَِرحياَء
 حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، وِعيسى بن أَحمد، ويونس بن عبِد اَألعلَى يف 4155
: أَخبرِني أُسامةُ بن زيٍد، عِن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ: حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ: املغازي، قَالُوا

بيخ تِتحا افْتولَ اللَِّه لَمسر ودهي أَلَتس ا �رِف ملَى ِنصلُوا عمعلَى أَنْ يا عِفيه مهِقرأَنْ ي 
. أِقركُم ِفيها علَى ذَِلك ما ِشئْنا: �أَخرج اللَّه ِمنها ِمن الثَّمِر والزرِع، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

 وأَِبي بكٍْر وطَاِئفٍَة ِمن ِإمارِة عمر، وكَانَ الثَّمر يقْسم � رسوِل اللَِّه فَكَانوا كَذَِلك علَى عهِد
  . الْخمس�علَى السهماِن ِمن ِنصِف خيبر، فَيأْخذُ رسولُ اللَِّه 

: دثَِني ابن الْوِليِد، قَالَ وح)  ح( حدثَنا أَبو داود السجِزي، نا قُتيبةُ بن سِعيٍد4156
حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد، عن محمِد بِن عبِد الرحمِن بِن عنٍج، عِن : حدثَنا ابن رمٍح، قَالَ 

 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن اباِفٍع، عأَ�نو ربيلَ خخن ربيوِد خهِإلَى ي فَعا  دِملُوهتعلَى أَنْ يا عهضر
  . شطْر ثَمِرها�ِمن أَمواِلِهم وِلرسوِل اللَِّه 
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حدثَنا أَبو الْوِليِد، :  حدثَنا أَبو الْعباِس الِْبرِتي، وموسى بن سِعيٍد الدنداِني، قَاال4157
 أَعطَى أَرض خيبر علَى �ماَء، عِن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ النِبي حدثَنا جويِريةُ بن أَس: قَالَ 
  .الشطِْر

حدثَنا جويِريةُ، عِن : حدثَنا مسِلم، قَالَ :  حدثَنا محمد بن صاِلٍح كَيلَجةُ، قَالَ 4158
أَنّ الن ،رمِن عِن اباِفٍع، عن ِبي� جرا خم طْرش ملَها، ووهرمعلَى أَنْ يع ودهالْي ربيطَى خأَع 

  .ِمنها
   

باب ِذكِْر اَألخباِر الْمعاِرضِة ِإلباحِة الْمزارعِة ِبالثُّلُِث والربِع الْمبينِة فَسادها وحظْرها، 
  .باحتهاوالدليل على أن حظْرها بعد إ

حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمٍرو، عن : حدثَنا أَِبي، قَالَ :  أَخبرنا ِهاللُ بن الْعالِء، قَالَ 4159
جاِبِر حدثَنا أَبو الْوِليِد الْمكِّي، ونحن ِعند عطَاِء بِن أَِبي رباٍح، عن : زيِد بِن أَِبي أُنيسةَ، قَاال

 عِن الْمحاقَلَِة، والْمخابرِة، والْمزابنِة، وأَنْ يباع النخلُ �نهى رسولُ اللَِّه : بِن عبِد اللِِّه، قَالَ
قَاحاِإلشو قَحشى يتح :هكَلَ ِمنؤي أَو ،فَرصأَو ي رمحةُ. أَنْ يرابخالْمةُ: وعارزلَى الثُّلُِث الْمع 

هذَا الزرع ِلي ِبكَذَا وكَذَا وسقًا ِإنْ زاد فَِلي، : الرجلُ يبتاع الزرع يقُولُ: والْمحاقَلَةُ. والربِع
ذَا وكَذَا، وسقًا ِإنْ هذَا ِلي ِبكَ: يقُولُ. أَنْ يبتاع ثَمر النخِل ِبتمٍر: وِإنْ نقَص فَعلَي، والْمزابنةُ
لَيفَع قَصِإنْ نفَِلي، و ادز .ديطَاٍء: قَالَ زا ِلعفَقُلْن : ،ثُهدحِد اللَِّه يبِن عاِبِر بج ذَا ِمنه تِمعس

ِن جعفٍَر، عن عبيِد اللَِّه ورواه محمد بن يحيى، عن عبِد اللَِّه ب. نعم: ؟ قَالَ�عن رسوِل اللَِّه 
: حدثَنا حماد بن زيٍد، قَالَ : حدثَنا معلَّى، قَالَ : حدثَنا الصغاِني، قَالَ )  ح(بِن عمٍرو

 ِبيِن الناِبٍر، عج ناَء، عِمين نب ِعيدسِر، ويبأَِبي الز نع ،وبا أَيثَندح�ا : قَالَ.  ِمثْلَهنربأَخو
حدثَنا أَيوب، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، : حدثَنا ِإسماِعيلُ بن ِإبراِهيم، قَالَ : الْمعلَّى، قَالَ 

ِمثْلَه.  
حدثَنا سفْيانُ، عِن : ، قَالَ حدثَنا الشاِفِعي رِضي اللَّه عنه:  أَخبرنا الرِبيع، قَالَ 4160

 ِبيِد اللَِّه، أَنّ النبِن عاِبِر بج نطَاٍء، عع نٍج، عيرِن جِة �ابرابخِن الْمى عهن .  
ةَ، عن حدثَنا سفْيانُ بن عيين: حدثَنا أَبو نعيٍم، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 4161

: حثنا أَبو أُميةَ، قَالَ .  عِن الْمخابرِة�نهى رسولُ اللَِّه : عمِرو بِن ِديناٍر، عن جاِبٍر، قَالَ
  .حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، ِبِمثِْلِه: حدثَنا معلَّى بن منصوٍر، قَالَ 
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حدثَنا ِإبراِهيم : حدثَنا أَبو حذَيفَةَ، قَالَ : الِْبرِتي الْقَاِضي، قَالَ  حدثَنا أَبو الْعباِس 4162
: بن طَهمانَ، عِن الشيباِني، عن بكَيِر بِن اَألخنِس، عن عطَاٍء، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَ

وما حظُّها؟ : فَقُلْت ِلسلَيمانَ الشيباِني. رِض، وعن حظِّها عن ِكراِء اَأل�نهى رسولُ اللَِّه 
  .الثُّلُثُ والربع ونحو ذَِلك: قَالَ

وحدثَنا الصغاِني، وبحشلٌ )  ح(حدثَنا معلَّى بن منصوٍر:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 4163
أنبا الشيباِني، عن بكَيِر بِن اَألخنِس، عن عطَاِء : حدثَنا وهب بن بِقيةَ، قَالَ: ي، قَاالالْواِسِط

 ِبيِن النِد اللَِّه، عبِن عاِبِر بج ناٍح، عبِن أَِبي رب� :رأَج ظٌّ أَوِض حذَ ِلَألرخؤى أَنْ يهن هأَن .
حظا أَو : أنبا ِبِمثِْلِه: حدثَنا سهلُ بن نصٍر، قَالَ: ِني الْحسين بن شداٍد جار تمتاٍم، قَالَ حدثَ
  .خرجا

أنبا حرب بن : حدثَنا السالَِحيِني يحيى بن ِإسحاق ، قَالَ:  حثنا الصغاِني، قَالَ 4164
اِليِد اللَِّه، قَالَأَِبي الْعبِن عاِبِر بج نِر، عيبأَِبي الز نِع، : ِة، عبالرا ِبالثُّلُِث وضكِْري أَرا نكُن

  .من كَانت لَه أَرض، فَلْيحرثْها، أَو ِليمنحها أَخاه، أَو ِليدعها: ، فَقَالَ�فَقَام رسولُ اللَِّه 
4165ثَندقَالَ  ح ،اِنيرالْح داوو دفٍَر، : ا أَبعو جأَبو ،نيِن أَعِد بمحم نب نسا الْحثَندح

كُنا نخاِبر علَى عهِد رسوِل اللَِّه : حدثَنا أَبو الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ: حدثَنا زهير، قَالَ : قَاال
� ِصيبكَذَا، فَن ِمنكَذَا، و ِمنو ،ِريالِْقص ولُ اللَِّه . ِمنسفَقَالَ ر� : ،ضأَر لَه تكَان نم

  .فَلْيزرعها، أَو ِليحِرثْها أَخاه، وِإال فَلْيدعها 
حدثَنا ورقَاُء : ، قَالَ حدثَنا محمد بن ساِبٍق:  حدثَنا الصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَاال4166

كُنا ال : سِمعت ابن عمر وسِئلَ عِن الْمخابرِة، فَقَالَ: بن عمر، عن عمِرو بِن ِديناٍر، قَالَ
  .ا نهى عنه�نرى ِبها بأْسا حتى زعم راِفع بن خِديٍج عام أَولَ أَنَّ رسولَ اللَِّه 

حدثَنا ِإسماِعيلُ بن : حدثَنا زهير بن حرٍب، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 4167
كُنا ال نرى : سِمعت ابن عمر، يقُولُ: أَخبرنا أَيوب، عن عمِرو بِن ِديناٍر، قَالَ: ِإبراِهيم، قَالَ
أْسِر ببولَ اللَِّه ِبالْخسلَ أَنَّ رأَو امِديٍج عخ نب اِفعر معى زتا�ا، حهنى عهن .  
: حدثَنا ِبشر بن بكٍْر، عِن اَألوزاِعي، قَالَ:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ 4168

كَانَ ِلِرجاٍل ِمنا فُضولُ :  جاِبر بن عبِد اللَِّه، قَالَسِمعت: حدثَِني عطَاُء بن أَِبي رباٍح، قَالَ
فَقَالَ رسولُ . ، فَكَانوا يؤاِجرونها علَى النصِف والثُّلُِث والربِع�أَرٍض علَى عهِد رسوِل اللَِّه 

  .نحها أَخاه، فَِإنْ أَبى فَلْيمِسك أَرضهمن كَانت لَه أَرض، فَلْيزرعها، أَو ِليم: �اللَِّه 
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حدثَنا أَبو عاِصٍم، عِن اَألوزاِعي، :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، والصغاِني، قَاال4169
ضولُ أَرِضني يعطُونها كَانت ِلَألنصاِر فُ: سِمعت جاِبرا، يقُولُ: أَخبرِني عطَاٌء، قَالَ: قَالَ

  .من كَانت لَه أَرض، فَلْيزرعها، أَو ِليمنحها أَخاه: �ِبالثُّلُِث والربِع، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
: قَالَ حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، :  حدثَنا محمد بن ِإسحاق أَبو بكٍْر، قَالَ 4170

كُنا : سِمعت ابن عمر، يقُولُ: حدثَنا عمرو يعِني ابن ِديناٍر، قَالَ: حدثَنا حماد بن زيٍد، قَالَ 
 ِبيِديٍج أَنَّ النخ نب اِفعر معلَ، فَزأَو امى كَانَ عتا، حأْسِر ببى ِبالْخرال ن�هنى عهقَالَ .  نو

ذُِكر يوما ِعند ابِن عمر حِديثُ جاِبِر : سِمعت عمرا وحدثَِني عنه أَيوب، قَالَ: حماد بن زيٍد
 ِبيِد اللَِّه أَنَّ النبِن علٌ�بجِض، قَالَ راِء اَألرِكر نى عهن  :ا ِلجناب تأَيِني لَريع رصاِبٍر ب
  .اسمعوا، اسمعوا: قَالَ ابن عمر. يطْلُب أَرضا يخاِبرها

حدثَنا ابن جريٍج، : حدثَنا روح بن عبادةَ، قَالَ :  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَالَ 4171
: ِمعت ابن عمر وهو يسأَلُ عِن الْخبِر، يقُولُأَشهد لَس: سِمعت عمرو بن ِديناٍر، يقُولُ: قَالَ

 نهى عِن �ما كُنا نرى ِبِه بأْسا حتى أَخبرنا راِفع بن خِديٍج عام اَألوِل أَنه سِمع نِبي اللَِّه 
: حدثَنا سفْيانُ، عن عمِرو بِن ِديناٍر، قَالَ: ةُ، قَالَ حدثَنا قَِبيص: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ. الْخبِر

  .ما كُنا نرى ِبالزراعِة بأْسا حتى ِبِمثِْلِه: سِمعت ابن عمر، يقُولُ
دثَنا عبد ح: حدثَنا معلَّى بن منصوٍر، قَالَ :  حدثَنا محمد بن ِإسحاق، قَالَ 4172

: الْواِرِث، عن أَيوب، عن يعلَى بِن حِكيٍم، عن سلَيمانَ بِن يساٍر، عن راِفِع بِن خِديٍج، قَالَ
 ِبيِد النهلَى عع ضاِقلُ اَألرحا نكُن�اَء رى، فَجمساٍم مطَعِع وبالرلَى الثُّلُِث وا عكِْريهلٌ  نج

 نهى أَنْ نحاِقلَ اَألرض نكِْريها علَى الثُّلُِث أَِو الربِع أَِو �ِإنَّ النِبي : ِمن عمومِتي، فَقَالَ
د حدثَنا حما: حدثَنا محمد بن عبيٍد، قَالَ : حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ . الطَّعاِم مسمى

ِبمعنى . كَتب ِإلَي يعلَى بن حِكيٍم أَني سِمعت سلَيمانَ بن يساٍر: بن زيٍد، عن أَيوب، قَالَ
  .ِإسناِدِه وحِديِثِه
د بن زيٍد، حدثَنا حما: حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 4173

منعنا راِفع بن خِديٍج نفْع : عن أَيوب، عن أَِبي الْخِليِل، عن مجاِهٍد، عِن ابِن عمر، قَالَ
يب، عن حدثَنا وه: حدثَنا أَحمد بن ِإسحاق، قَالَ : حدثَنا الصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَاال. أَرِضنا

  .أَرضنا: فَذَكَر ِمثْلَه. أَيوب، عن صاِلٍح أَِبي الْخِليِل
حدثَنا حماد بن زيٍد، عن أَيوب، : حدثَنا عاِرم، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 4174
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 وأَِبي بكٍْر، وعمر، وعثْمانَ � علَى عهِد النِبي كَانَ ابن عمر يكِْري مزاِرعه: عِن ناِفٍع، قَالَ
 نهى �ِإنَّ راِفع بن خِديٍج يزعم أَنَّ رسولَ اللَِّه : وصدرا ِمن ِإمارِة معاِويةَ، فَأَتاه رجلٌ، فَقَالَ

ما الَِّذي بلَغِني عنك؟ : طَلَقْت معه، فَسأَلَه، فَقَالَفَانطَلَق ِإلَى راِفٍع، وان. عن ِكراِء الْمزارعِة
 ِبيِن النع ذْكُرِة�تعارزاِء الْمولُ اللَِّه : قَالَ.  ِفي ِكرسى رهن ،معِة�نعارزاِء الْمِكر نع  .

زعم راِفع بن خِديٍج أَنَّ : راِء الْمزارعِة، قَالَفَكَانَ عبد اللَِّه بعد ذَِلك ِإذَا سِئلَ عن ِك: قَالَ
 ِبيالن�هنى عهقَالَ.  ن ،وبأَي نةَ، علَيع ناب اهور :ذَِلك دعب رمع نا ابكَهرفَت.  

حدثَنا : ن عبِد الْمِلِك، قَالَ حدثَنا سِعيد ب:  حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء الرقِّي، قَالَ 4175
كَانَ : محمد بن سلَمةَ، عن أَِبي عبِد الرِحيِم، عن زيٍد، عن عمر بِن ناِفٍع، عِن ناِفٍع، قَالَ

اِفعر اِإلِبِل، فَلَِقيت وركِْري ظُها يكَم هضأَر اِجرؤي رمع ناللَِّه ب دبِديٍج، فَقَالَ عخ نب 
. ال تستأِْجروا، وال تؤاِجروا، ولْيمنح أَحدكُم أَخاه أَو لَيدع:  يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه 

ه ابن عمر فَتركَ. ما كُنت أَرى ِبهذَا بأْسا ولَوال ما ذَكَر ِفيِه راِفع بن خِديٍج: فَقَالَ عبد اللَِّه
اتى متح لَها فَعفَم.  

)  ح(حدثَنا عبد اللَِّه بن جعفٍَر:  حدثَنا محمد بن عِلي بِن ميموٍن الرقِّي، قَالَ 4176
يد اللَِّه بن عمٍرو، عن زيِد بِن حدثَنا عب: حدثَنا عِلي بن معبٍد، قَاال: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ 

اِفعقَالَ ن ،رمِن عِن اباِفٍع، عِن نكَِم، عِن الْحةَ، عسيأَِبي أُن : دبع ا، فَقَالَ لَهاِفعاللَِّه ر دبى عأَت
لُّ ذَِلك يقُولُ ابن عمر عن نعم، كُ:  نهى عن ذَِلك؟ قَالَ�أَنت سِمعت نِبي اللَِّه : اللَِّه

ما كُنا نرى ِبها بأْسا لَوال ما ذَكَر، هذَا : فَقَالَ ابن عمر. نعم: فَيقُولُ راِفع. مزارعٍة وِكراِئها
مزارعتها، لَوال ما : فَقَالَ لَه ِبِمثِْلِهوقَالَعبد اللَِّه بن جعفٍَر، عِن ابِن عمر أَنه أَتى راِفعا، . لَفْظُ

هذْكُرت.  
:  حدثَنا أَبو الْحسِن الْميموِني، وعمار بن رجاٍء، وأَبو داود الْحراِني، قَالُوا4177

 ابِن عمر، أَنه كَانَ يكِْري مزاِرع لَه، حدثَنا محمد بن عبيٍد، عن عبيِد اللَِّه، عِن ناِفٍع، عِن
 نهى عن ِكراِء الْمزاِرِع، فَذَهب �فَأَتاه ِإنسانٌ، فَأَخبره عن راِفِع بِن خِديٍج أَنَّ رسولَ اللَِّه 

 اهأَلْنالِط، فَسِبالْب اهنيى أَتتح هعم تبذَهو رمع نابذَِلك نع . ِبيأَنَّ الن هربفَأَخ� نى عهن 
  .فَتركَه ابن عمر. ِكراِء الْمزاِرِع
حدثَِني اللَّيثُ، عن كَِثِري بِن : حدثَنا يحيى بن بكَيٍر، قَالَ:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 4178

ِن اباِفٍع، عِن نقٍَد، عفَر ِبيِديٍج، أَنّ النِن خاِفِع بر نع ،رمِة�ِن ععارزاِء الْمِكر نى عهن .  
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أنبا ابن : حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ:  حدثَنا الدِقيِقي، وعمار بن رجاٍء، قَاال4179
كَانَ ي ،رمع ناِفٍع، أَنَّ ابِن نٍن، عوِديثٌ عِديٍج، حِن خاِفِع بر نع هلَغِض فَباَء اَألرذُ ِكرأْخ

 نهى �فَأَخذَ ِبيِدي فَانطَلَقْت ِإلَى راِفِع بِن خِديٍج فَحدثَه عن بعِض عمومِتِه أَنَّ رسولَ اللَِّه 
حدثَنا أَشهلُ، عِن ابِن عوٍن، : نا أَبو أُميةَ، قَالَ حدثَ. فَتركَه ابن عمر بعد. عن ِكراِء اَألرِض

  .ِبِمثِْلِه
  حدثَنا معلَّى بن من :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 4180

 اللَِّه بِن حدثَنا الشيباِني، عن عبِد: حدثَنا عبد الْواِحِد بن ِزياٍد، قَالَ : صوٍر، قَالَ 
سأَلْت عبد اللَِّه بن معِقٍل عِن الْمزارعِة، فَقَالَ حدثَنا ثَاِبت بن الضحاِك، أَنّ : الساِئِب، قَالَ

 ِبيِة�النراَعزِن الْمى عهن .  
4181وا رثَندِر، حهو اَألزِر أَبهاَألز نب دما أَحثَندةَ، قَالَ  حادبع نب ا : حكَِريا زثَندح

كُنا نخاِبر قَبلَ أَنْ : حدثَنا أَبو الزبيِر، أَنه سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه، يقُولُ: بن ِإسحاق، قَالَ 
ِنني علَى الثُّلُِث، أَِو الشطِْر وشيٍء ِمن  عِن الْخبِر ِلسنتيِن أَو ثَالِث ِس�ينهانا رسولُ اللَِّه 

من كَانت لَه أَرض فَلْيحرثْها، فَِإنْ كَِرهها فَلْيمنحها أَخاه، فَِإنْ : �فَقَالَ رسولُ اللَِّه . التبِن
هعدفَلْي اها أَخهحنمأَنْ ي ِه. كَِره نٍب، عهو ناب اهور ذَكَرو ثَهدِر حيبا الزٍد، أَنَّ أَبعِن ساِم بش

  .الْحِديثَ
   

باب ِذكِْر اَألخباِر الناِهيِة عن وإجياب منحها، وإعادا إذا استغىن عنها صاحبها، وحظْر 
  .استئجارها بالطعام وإن كان معلوماً

: حدثَنا حجاج بن محمٍد، قَالَ : ٍم، قَالَ  حدثَنا يوسف بن سِعيِد بِن مسِل4182
حدثَِني ساِلم بن عبِد اللَِّه، : أَخبرِني عِقيلٌ، عِن ابِن ِشهاٍب، قَالَ: حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد، قَالَ

لَغى بتح هضكِْري أَركَانَ ي ،رمع ناللَِّه ب دباِء أَنَّ عِكر نى عهنِديٍج كَانَ يخ نب اِفعأَنَّ ر ه
 ِفي ِكراِء �يا ابن خِديٍج، ماذَا تحدثُ عن رسوِل اللَِّه : اَألرِض، فَلَِقيه عبد اللَِّه، فَقَالَ

رمِن عِد اللَِّه ببِلع اِفعِض؟ فَقَالَ را: اَألركَانو يمع تِمعلَ سثَاِن أَهدحا يردا بِهدش قَد 
لَقَد كُنت أَعلَم ِفي عهِد :  نهى عن ِكراِء اَألرِض فَقَالَ عبد اللَِّه�أَنَّ رسولَ اللَِّه : الداِر

 أَحدثَ ِفي �ِه ثُم خِشي عبد اللَِّه أَنْ يكُونَ رسولُ اللَّ.  أَنَّ اَألرض تكْرى�رسوِل اللَِّه 
  .ذَِلك شيئًا لَم يكُن يعلَمه، فَترك ِكراَء اَألرِض
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حدثَنا عبد اللَِّه بن محمِد بِن :  حدثَنا ِإبراِهيم بن أَِبي داود اَألسِدي ، قَالَ 4183
ٍك، عِن الزهِري، عن ساِلٍم، عن أَِبيِه، أَنَّ راِفع بن حدثَنا جويِريةُ، عن ماِل: أَسماَء، قَالَ 

 نهى عن �خِديٍج، حدثَ ابن عمر، أَنَّ عميِه كَانا قَد شِهدا بدرا أَخبراه، أَنّ رسولَ اللَِّه 
  .ِكراِء الْمزارعِة
حدثَنا : حدثَنا أَِبي، قَالَ : يِد بِن مزيٍد الْعذِْري، قَالَ  أَخبرِني الْعباس بن الْوِل4184

: صِحبت راِفع بن خِديٍج ِست ِسِنني، قَالَ: حدثَِني أَبو النجاِشي، قَالَ: اَألوزاِعي، قَالَ
 هلَِقي هاِفٍع أَنِن رِه ظَِهِري بمع نثَِني عدافَحموي .ولَ اللَِّه : فَقَالَ لَهسٍر كَانَ �ِإنَّ رأَم نا عانهن 

: �قَالَ رسولُ اللَِّه :  فَهو الْحق، قَالَ�ما قَالَ رسولُ اللَِّه : قُلْت لَه: قَالَ راِفع. ِبنا راِفقًا
نؤاِجرها علَى الربِع، وعلَى اَألوسِق ِمن التمِر : لْناقُ: أَرأَيتم محاِقلَكُم ماذَا تصنعونَ ِبها؟ قَالَ

  .فَال تفْعلُوا، ازرعوها أَو أَزِرعوها، أَو أَمِسكُوها: قَالَ. أَِو الشِعِري
حدثَنا ِعكِْرمةُ  : حدثَنا عاِصم بن عِلي، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَاال4185

سأَلْت راِفع بن خِديٍج عن : أَخبرِني أَبو النجاِشي مولَى راِفِع بِن خِديٍج، قَالَ: بن عماٍر، قَالَ
من :  يقُولُ�ِإني سِمعت رسولَ اللَِّه : فَقُلْت ِإنَّ ِلي أَرضا أُكِْريها، قَالَ: ِكراِء اَألرِض، قَالَ

لَم يذْكُر . كَانت لَه أَرض فَلْيزرعها، فَِإنْ لَم يزرعها فَلْيزِرعها أَخاه، فَِإنْ لَم يفْعلْ فَلْيدعها
 ِإلَي ِمن التبِن؟ أَرأَيت ِإنْ تركْته وأَرِضي زرعها، ثُم بعثَ: قُلْت: ِعكِْرمةُ عمه ظُهيرا، قَالَ

رواه أَبو . ال تأْخذْ شيئًا: قَالَ. لَم أُشاِرطْه فَأَهدى ِلي: قُلْت: قَالَ. ال تأْخذْ ِمنه شيئًا: قَالَ
  .حذَيفَةَ، عن ِعكِْرمةَ بِن عماٍر ِبِمثِْلِه

حدثَِني سِعيد بن : د الْوهاِب بن عطَاٍء، قَالَحدثَنا عب:  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 4186
 ِبيِن النِد اللَِّه، عبِن عاِبِر بج نطَاٍء، عع نطٍَر، عم نةَ، عوبرقَالَ�أَِبي ع ، : لَه تكَان نم

و ،اها أَخهِرعزا فَلْيهنع زجا، فَِإنْ عهعرزفَلْي ،ضاأَركَاِرهال يا وهعدِإال فَلْي.  
: حدثَنا مهِدي بن ميموٍن، قَالَ : حدثَنا عاِرم، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 4187

قَالَ رسولُ اللَِّه : حدثَنا مطَر الْوراق، عن عطَاِء بِن أَِبي رباٍح، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَ
� :اها أَخهِرعزا فَلْيهعرزي ا، فَِإنْ لَمهعرزفَلْي ضأَر لَه تكَان نم.  

: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ )  ح(حدثَنا خلَف بن ِهشاٍم:  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 4188
،اِريِريا الْقَوثَندقَالَ ح  : ِبياِبٍر، أَنّ النج نطَاٍء، عع نطٍَر، عم نٍد، عيز نب ادما حثَندح� 

  .نهى عن ِكراِء اَألرِض
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أَخبرِني عمرو، : حدثَنا عمي، قَالَ:  حدثَنا أَحمد بن عبِد الرحمِن الْوهِبي، قَالَ 4189
ِد أَنَّ ببِن عاِبِر بج ناٍش، عيِن أَِبي عاِن بمعِن النةَ، علَمِن أَِبي سِد اللَِّه ببع نع ،ثَهدا حركَي

  .وحدثَِني ناِفع راِفِع بِن خِديٍج: قَالَ بكَير.  نهى عن ِكراِء اَألرِض�اللَِّه، أَنَّ نِبي اللَِّه 
حدثَنا الرِبيع بن : نا محمد بن عاِمٍر، وموسى بن سِعيٍد الطَّرسوِسي، قَالَ  حدث4190َ

حدثَِني يِزيد بن : حدثَنا معاِويةُ بن سالٍم، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، قَالَ: ناِفٍع أَبو توبةَ، قَالَ 
وقَالَ .  نهى عِن الْمزابنِة، والْحقُوِل�ر بن عبِد اللَِّه أَخبره، أَنه سِمع النِبي نعيٍم، أَنَّ جاِب

اِبرةُ: جنابزقُولُ: الْمالْحِر، ومِبالت رِض: الثَّماُء اَألرِكر.  
:  ِإسحاق بن يوسف اَألزرق، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا الْقَراِطيِسي الْعكِّي، قَالَ 4191

من كَانت لَه : �قَالَ النِبي : حدثَنا عبد الْمِلِك بن أَِبي سلَيمانَ، عن عطَاٍء، عن جاِبٍر، قَالَ
هاِجرؤال يو ،اها أَخهحنما فَلْيهنع زجا، فَِإنْ عهعرزفَلْي ضاأَر.  

حدثَنا ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكًا حدثَه، عن :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ 4192
 ِبيأَنّ الن ،ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نع ،دمِن أَِبي أَحلَى ابوانَ مفْيأَِبي س نِن، عيصِن الْحب داود

اشِتراُء الثَّمِر ِبالتمِر ِفي رُءوِس النخِل، : مزابنِة، والْمحاقَلَِة، والْمزابنةُ نهى عِن الْ�
  .ِكراُء اَألرِض: والْمحاقَلَةُ
ِن حدثَنا عبد الْوهاِب بن عطَاٍء، عن سِعيِد ب:  حدثَنا الصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَاال4193

كُنا : أَِبي عروبةَ، عن يعلَى بِن حِكيٍم، عن سلَيمانَ بِن يساٍر، عن راِفِع بِن خِديٍج، قَالَ
اسمه ظَِهري، : فَقَِدم علَينا بعض عمومِتِه، قَالَ قَتادةُ: قَالَ. �نحاِقلُ علَى عهِد رسوِل اللَِّه 

قَالَ .  عن أَمٍر كَانَ لَنا ناِفعا، وطَواِعيةُ اللَِّه ورسوِلِه أَنفَع لَنا وأَنفَع�سولُ اللَِّه نهى ر: قَالَ
من كَانت لَه أَرض، فَلْيزرعها أَو ِليزِرعها أَخاه، وال يتكَارها ِبثُلٍُث، وال : �رسولُ اللَِّه 
  .عاٍم مسمىربٍع، وال طَ
حدثَنا سِعيد، عن : حدثَنا عبد الْوهاِب، قَالَ :  حدثَنا أَبو عِلي الزعفَراِني، قَالَ 4194

كُنا نحاِقلُ علَى عهِد : يعلَى بِن حِكيٍم، عن سلَيمانَ بِن يساٍر، عن راِفِع بِن خِديٍج، قَالَ
وِل اللَِّه رةُ: قَالَ. �سادِتِه، قَالَ قَتوممع ضعاِفٍع بلَى رع قَالَ: فَقَِدم ،ظَِهري هما : اسانهن

من كَانت لَه أَرض : �قَالَ رسولُ اللَِّه : ، فَذَكَر ِمثْلَه، وما كَانَ ذَِلك، قَالَ�رسولُ اللَِّه 
حدثَنا عبد الْواِرِث، عن أَيوب، عن : حدثَنا معلَّى، قَالَ : نا أَبو أُميةَ، قَالَ فَذَكَر ِمثْلَه حدثَ

  .يعلَى بِن حِكيٍم، ِبِإسناِدِه ِمثْلَ حِديِث الصغاِني، عن عبِد الْوهاِب
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: ثَنا عبيد اللَِّه بن عمر بِن ميسرةَ، قَالَ حد:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 4195
حدثَنا سِعيد، عن يعلَى بِن حِكيٍم، عن سلَيمانَ بِن يساٍر، : حدثَنا خاِلد بن الْحاِرِث، قَالَ 

فَذَكَر أَنَّ بعض عمومِتِه أَتاه، . �اللَِّه كُنا نخاِبر علَى عهِد رسوِل : أَنَّ راِفع بن خِديٍج، قَالَ
:  عن أَمٍر كَانَ لَنا ناِفعا، وطَواِعيةُ اللَِّه ورسوِلِه أَنفَع لَنا وأَنفَع، قَالَ�نهى رسولُ اللَِّه : فَقَالَ
لَه أَرض فَلْيزرعها، أَو ِليزِرعها أَخاه، من كَانت : �قَالَ رسولُ اللَِّه : وما ذَاك؟ قَالَ: قُلْنا

  .ارها ِبثُلٍُث، وال ربٍع، وال ِبطَعاٍم مسمى وال يكَ
حدثَنا سلَيم بن حيانَ، : حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، قَالَ 4196

من كَانت لَه : ، قَالَ�سِمعت جاِبرا، أَنّ رسولَ اللَِّه : ثَنا سِعيد بن ِميناَء، قَالَحد: قَالَ 
يعِني : قُلْت لَه: قَالَ سلَيم. فَضلُ أَرٍض، أَو فَضلُ ماٍء، فَلْيزرعها أَو ِليزِرعها، وال تِبيعوها

  .نعم: الِْكراَء؟ قَالَ
 حدثَنا يوسف بن سِعيِد بِن مسِلٍم، ويعقُوب بن سفْيانَ، ومحمد بن كَِثٍري 4197

حدثَنا معاِويةُ بن : حدثَنا أَبو توبةَ الرِبيع بن ناِفٍع، قَالَ : الْحراِني، وأبو حامت الرازي، قَالُوا
يحي نالٍم، عةَ، قَالَسريرأَِبي ه نِن، عمحِد الربِن عةَ بلَمأَِبي س نِن أَِبي كَِثٍري، عقَالَ : ى ب

  .من كَانت لَه أَرض، فَلْيزرعها أَو ِليمنحها أَخاه، فَِإنْ أَبى، فَلْيمِسك أَرضه: �رسولُ اللَِّه 
4198ب دمحا مثَندقَالَ  ح ،اِنيغالص اقحِإس اِب، قَالَ : نوو الْجا أَبثَندا : حثَندح

من : �قَالَ رسولُ اللَِّه : عمار بن رزيٍق، عِن اَألعمِش، عن أَِبي سفْيانَ، عن جاِبٍر، قَالَ
  .رجالكَانت لَه أَرض فَلْيزرعها، أَو ِليزِرعها 

حدثَنا : حدثَنا الِْفرياِبي، وحدثَنا الصغاِني، قَالَ :  حدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، قَالَ 4199
ِه قَالَ رسولُ اللَّ: حدثَنا سفْيانُ، عِن اَألعمِش، عن أَِبي سفْيانَ، عن جاِبٍر، قَالَ: قَِبيصةُ، قَاال

� :اها أَخهحنما، أَو ِليهعرزفَلْي ضأَر لَه تكَان نةَ، . مانوأَِبي ع ناٍد، عمح نى بيحي اهور
  .عِن اَألعمِش ِبِإسناِدِه

   
الِْفضِب واِء ِبالذَّهضيِض الْبةَ اَألرراجؤِة مِبيحاِر الْمبِذكِْر اَألخ ابِة، والدليل على إباحة ب
  .مؤاجرا بغريمها إذا كانت األجرة معلومة مضمونة يف رقبة املستأجر

أنبا ابن وهٍب، أن مالكا أخربه، عن رِبيعةَ :  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال4200َ
ٍس الزِن قَيظَلَةَ بنح نِن، عمحِد الربِن أَِبي عاِء بِكر نِديٍج عخ نب اِفعأَلَ رس هأَن ،ِقير



com.wordpress.masgunku.www  
 

934 

ِبالذَّهِب والْوِرِق؟ فَقَالَ : فَقُلْت: قَالَ.  عنها�نهى رسولُ اللَِّه : فَقَالَ راِفع: اَألرِض، قَالَ
اِفعر :أْسفَال ب ِرقالْوو با الذَّهأَم .ى الْقَطَّانُ، عيحي اهواِلٍك رم ن.  

حدثَنا ماِلك، وحدثَنا أَبو : أنبا ِإسحاق بن ِعيسى، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَال4201َ
ه حدثَنا قُتيبةُ بن سِعيٍد، عن ماِلٍك، عن رِبيعةَ، عن حنظَلَةَ بِن قَيٍس، أَن: داود السجِزي، قَالَ 

فَقُلْت .  عن ِكراِء اَألرِض�نهى رسولُ اللَِّه : سأَلَ راِفع بن خِديٍج عن ِكراِء اَألرِض، فَقَالَ
  .أَما ِبالذَّهِب والِْفضِة فَال بأْس: ِبالذَّهِب والِْفضِة؟ فَقَالَ: أَنا

4202يٍد قَاِضي بمحم نب دعا سثَندِن، قَالَ  حيِمائَتو ِسنيمخٍع وةَ ِتسنس وتا : رثَندح
حدثَنا اَألوزاِعي، عن رِبيعةَ بِن أَِبي عبِد : حدثَنا الْوِليد بن مسِلٍم، قَالَ : دحيم، قَالَ 

كُنا نكِْري اَألرض، : ِع بِن خِديٍج، قَالَالرحمِن، عن حنظَلَةَ بِن قَيٍس اَألنصاِري، عن راِف
فَنهانا . فَيستثِْني صاِحب اَألرِض علَى الْماِذياناِت، وِإقْباِل الْجداِوِل، فَيهِلك هذَا ويسلَم هذَا

  .وم فَال بأْس ِبِهفَأَما شيٌء مضمونٌ معلُ: فَقَالَ راِفع.  عن ذَِلك�رسولُ اللَِّه 
وحدثَنا )  ح(حدثَنا ِإبراِهيم بن موسى الراِزي:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 4203

: ، قَالَ حدثَنا ِعيسى بن يونس: حدثَنا ِإبراِهيم بن محمٍد الشاِفِعي، قَالَ : ابن شبابانَ، قَالَ 
سأَلْت راِفع بن خِديٍج عن ِكراِء اَألرِض ِبالذَّهِب والْوِرِق، : حدثَنا اَألوزاِعي، ِبِإسناِدِه قَالَ

 النهر: الْماِذياناِت: قَالَ ِعيسى. ال بأْس ِبذَِلك ِإنما كَانَ الناس يؤاِجرونَ الْجداِولَ: فَقَالَ
الْكَِبري، وأَشياُء ِمن الزرِع، فَيسلَم هذَا ويهِلك هذَا، ويهِلك هذَا ويسلَم هذَا، ولَم يكُن ِللناِس 

هنع رجز فَِلذَِلك ،اٌء ِإال ذَِلكِبِه. ِكر أْسفَال ب لُومعونٌ ممضٌء ميا شا. فَأَمو دا أَبثَندح دو
  .حدثَنا اللَّيثُ، عن رِبيعةَ، ِبنحِوِه: حدثَنا قُتيبةُ، قَالَ : السجِزي، قَالَ 
أنبا : حدثَنا نعيم بن حماٍد، قَالَ:  حدثَنا محمد بن أَِبي خاِلٍد الصومِعي، قَالَ 4204

كُنا : سأَلْت راِفع بن خِديٍج عن ِكراِء الْمزارعِة، فَقَالَ: ، ِبِإسناِدِه قَالَعبد الْعِزيِز، عن رِبيعةَ
 ِبياِن النما ِفي زكِْريهِن�نبالت طَاِئفٍَة ِمناِت، واناِذيلَى الْما عمِبيِع، ولَى الرا عم  . فَكَِره

أَما ِبالديناِر : ِبالديناِر والدرهِم، قَالَ: قُلْت. انا عن ِكراِء اَألرِض، فَنه�ذَِلك رسولُ اللَِّه 
أْسِم فَال بهرالدو.  
حدثَنا سفْيانُ، : حدثَنا قَِبيصةُ، قَالَ :  حدثَنا السِري بن يحيى، وأَبو أُميةَ، قَاال4205
سأَلْت راِفع بن خِديٍج عن ِكراِء اَألرِض : رأِْي، عن حنظَلَةَ بِن قَيٍس الزرِقي، قَالَعن رِبيعةَ ال

  .حاللٌ ال بأْس ِبِه، ِإنما نهى عِن اِإلرماِث : الْبيضاِء ِبالذَّهِب والِْفضِة، فَقَالَ
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4206اٍء، وجر نب ارما عثَندقَاال ح ،اِنيرالْح داوو دونَ، قَالَ: أَباره نب ِزيدا يثَندح :
: أنبا يحيى بن سِعيٍد، أَنَّ حنظَلَةَ بن قَيٍس اَألنصاِري أَخبره، أَنه سِمع راِفع بن خِديٍج، يقُولُ

فَربما . كُنا نكِْري اَألرض ِبالناِحيِة ِمنها سهما ِلسيِد اَألرِضكُنا أَكْثَر أَهِل الْمِدينِة مزرعا، فَ
ذَِلك لَمسيو ضاَألر ابصا تمبرو ،ضاَألر لَمستو ذَِلك ابصا : قَالَ. يفَأَم ،ذَِلك نا عِهينفَن

ِفي ذَِلك كُني فَلَم ،ِرقالْوو باِنالذَّهمالز .  
)  ح(حدثَنا حماد بن زيٍد: حدثَنا معلَّى بن منصوٍر، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 4207

دثَنا ح: حدثَنا حماد بن زيٍد، قَالَ : حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، قَالَ : و حثنا الصغاِني، قَالَ 
 نهى أَنْ نكِْري �يحيى بن سِعيٍد، عن حنظَلَةَ بِن قَيٍس، عن راِفِع بِن خِديٍج، أَنّ رسولَ اللَِّه 

فَكَانَ الرجلُ يكِْري . ولَم يكُن يومِئٍذ ذَهب، وال ِفضةٌ نكِْري علَيِه اَألرِضني: أَرضنا قَالَ
ضٍةأَرلُومعاَء ميأَشاِل واِإلقْبِبيِع، ولَى الرا عِبم ه . ِلكها يمبرذَا، وه ِلكهيذَا وه لَمسا يمبفَر

  .فَنهوا عن ذَِلك، ويسلَم الَِّذي ِلرب اَألرِض. هذَا، ويسلَم هذَا
حدثَنا بِقيةُ، عن سلَمةَ : حدثَنا أَِبي، قَالَ : ي، قَالَ  حثنا محمد بن خاِلِد بِن خِل4208

حدثَِني حنظَلَةُ بن قَيٍس الزرِقي، ِمن : بِن كُلْثُوٍم، عِن اَألوزاِعي، عن يحيى بِن سِعيٍد، قَالَ
هربأَخ هِديٍج أَنِن خاِفِع بر ناِر، عصكِْري : ، قَالَاَألنا نقُوال، فَكُنِة حِدينِل الْمأَه ا أَكْثَركُن

ِإما أَنْ يكُونَ خرج ِفي ِتلْك الناِحيِة ِلصاِحِب اَألرِض، فَربما يصاب . اَألرض ِبالناِحيِة ِمنها
فَنِهينا عن ذَِلك، فَأَما : فَقَالَ راِفع. رضاَألرض وتسلَم اَألرض، وربما يسلَم وتصاب اَأل

  .كَانَ سلَمةُ بن كُلْثُوٍم يشبه ِباَألوزاِعي ِلنبِلِه. الذَّهب والْوِرق، فَلَم يكُن ِفي ذَِلك الزماِن
حدثَنا : و حثنا الصغاِني، قَالَ )  ح(حدثَنا عفَّانُ:  حثنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 4209

حدثَنا : أنبا سلَيمانُ الشيباِني، قَالَ : أنبا عبد الْواِحِد بن ِزياٍد، قَالَ: معلَّى بن منصوٍر، قَاال
الْمزارعِة، فَقَالَ حدثَنا ثَاِبت بن سأَلْت عبد اللَِّه بن معِقٍل، عِن : عبد اللَِّه بن الساِئِب، قَالَ
  . نهى عِن الْمزارعِة�الضحاِك، أَنّ رسولَ اللَِّه 

حدثَنا أَبو عوانةَ، : حدثَنا يحيى بن حماٍد، قَالَ :  حدثَنا أَحمد بن سِعيٍد، قَالَ 4210
سأَلْت عبد اللَِّه بن معِقٍل عِن : حدثَنا عبد اللَِّه بن الساِئِب، قَالَ: ي، قَالَ عن سلَيمانَ الشيباِن
:  نهى عِن الْمزارعِة، وأَمر ِبالْمؤاجرِة، وقَالَ�أَنّ رسولَ اللَِّه : زعم ثَاِبت: الْمزارعِة، فَقَالَ

  .ال بأْس ِبها
: حدثَنا حسين بن حفٍْص، قَالَ : وحدثَنا أُسيد بن عاِصٍم اَألصبهاِني، قَالَ  4211
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أنبا : حدثَنا محمد بن كَِثٍري، قَالَ: وحدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ )  ح(حدثَنا سفْيانُ
مع نع ،ِريانُ الثَّوفْياٍر، قَالَسِن ِدينقُولُ: ِرو بي ،رمع ناب تِمعِة : سعارزى ِبالْمرا نا كُنم

ِليمنح :  لَم ينه عنها، ولَِكن قَالَ�ِإنَّ رسولَ اللَِّه : بأْسا حتى سِمعت راِفع بن خِديٍج، يقُولُ
لَه ريا خضاِه أَرأَخ كُمداأَحلُومعا مجرذَ خأْخأَنْ ي كَِثٍري.  ِمن نٍس، فَقَالَ : قَالَ ابِلطَاو هتفَذَكَر

ِليمنح أَحدكُم أَرضه خير لَه ِمن أَنْ :  لَم ينه عنها، ولَِكن قَالَ�ِإنَّ رسولَ اللَِّه : ابن عباٍس
  .يأْخذَ خرجا معلُوما

حدثَنا سفْيانُ، عن عمٍرو، : حدثَنا مؤملٌ، قَالَ :  حدثَنا وحِشي الصوِري، قَالَ 4212
 ِبياٍس، أَنّ النبِن عِن ابٍس، عطَاو نِة ِبِمثِْلِه�ععارزِن الْمع هني ا:  لَماجرةَ، . خيو أُما أَبثَندح

  .ِمن أَنْ يأْخذَ، شيئًا معلُوما: حدثَنا سفْيانُ، ِبِإسناِدِه: ثَنا قَِبيصةُ، قَالَ حد: قَالَ 
حدثَنا سفْيانُ بن : حدثَنا يحيى بن آدم، قَالَ :  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَالَ 4213

أَبا عبِد الرحمِن لَو : فَقُلْت لَه: أَنه كَانَ يخاِبر، قَالَ عمروعيينةَ، عن عمٍرو، عن طَاوٍس، 
أَي عمرو، : قَالَ.  نهى عِن الْمخابرِة�تركْت الْمخابرةَ فَِإنهم يزعمونَ أَنَّ رسولَ اللَِّه 

بع نِني ابعي ِبذَِلك مهلَمِني أَعِبراٍسأَخ : ِبيا قَالَ�أَنَّ النمِإن ،هنع هني لَم  : كُمدأَح حنمي
  .أَخاه خير لَه ِمن أَنْ يأْخذَ ِمنه خرجا معلُوما 

: أنبا روح، عِن ابِن جريٍج، قَالَ:  حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ الصاِئغُ، قَال4214َ
قُولُأَخاٍس، يبع ناب ِمعس هٍس، أَنطَاو نع ،هربأَخ هاٍر أَنِدين نو برمِني عرب : ِبيا قَالَ النمِإن
  .عنهولَم ينه . أَنْ يِعري أَحدكُم، أَو يمنح أَرضه خير لَه ِمن أَنْ يأْخذَ علَيِه خرجا معلُوما: �

حدثَنا حماد بن زيٍد، : حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 4215
انطَلَق ِإلَى ابِن : زعم أَيوب أَنه سِمع طَاوسا يفِْتي ِبذَِلك ِبِمنى، فَقَالَ لَه مجاِهد يوما: قَالَ

ِإني واللَِّه لَو لَم أَعلَم أَنَّ نِبي : راِفِع بِن خِديٍج، فَأَسمعه ِمنه الْحِديثَ عن أَِبيِه فَانتهره، وقَالَ
أَنَّ رسولَ :  نهى عنه ما فَعلْته، ولَِكن حدثَِني من هو أَعلَم ِبِه ِمنهم يعِني ابن عباٍس�اللَِّه 
رواه النضر، . َألنْ يمنح الرجلُ أَرضه خير لَه ِمن أَنْ يأْخذَ علَيها خرجا معلُوما:  قَالَ�اللَِّه 

  .عن أَيوب، عن عمٍرو
حدثَنا حماد : حرٍب، قَالَ حدثَنا سلَيمانُ بن :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 4216

 بالذَّه هكْريِع وبالرا ِبالثُّلُِث وأْسى بركَانَ ال ي هٍس، أَنطَاو نٍرو، عمع نٍد، عيز نب
ِإني واللَِّه : قَالَ. ِبيِهانطَِلق ِإلَى ابِن راِفٍع فَاسمع ِمنه الْحِديثَ عن أَ: فَقَالَ لَه مجاِهد. والِْفضةَ
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  . نهى عنها ما فَعلْته�لَو أَعلَم أَنَّ نِبي اللَِّه 
حدثَنا معمر، عِن ابِن طَاوٍس، : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ :  حدثَنا السلَِمي، قَالَ 4217

اٍس، يبع ناب ِمعأَِبيِه، س نولُ اللَِّه : قُولُعسقَالَ ر� : لَه ريخ هضأَر اهأَخ كُمدأَح حنمي لئن
وهو الْحقْلُ، وهو ِبِلساِن : قَالَ ابن عباٍس: شيٌء معلُوم، قَالَ. ِمن أَنْ يأْخذَ علَيها كَذَا وكَذَا

  .الْمحاقَلَةُ: اَألنصاِر
حدثَنا سفْيانُ، عن : حدثَنا أَبو نعيٍم، قَالَ :  أَبو داود الْحراِني، قَالَ  حدثَنا4218

ما كُنا نكْره الْمزارعةَ حتى سِمعت راِفع بن خِديٍج، : عمٍرو، عن عبِد اللَِّه بِن عمر، يقُولُ
حدثَنا عبد : حدثَنا محمد بن عِلي النجار، قَالَ .  عِن الْمزارعِة�نهى رسولُ اللَِّه : يقُولُ

قَالَ : الرزاِق، عن معمٍر، وابن جريٍج، عِن ابِن طَاوٍس، عن أَِبيِه، أَنه سِمع ابن عباٍس، يقُولُ
حدكُم أَخاِه أَرضه خير لَه ِمن أَنْ يأْخذَ علَيها كَذَا وكَذَا ِلشيٍء لئن يمنح أَ: �رسولُ اللَِّه 

  .فَذَكَر ِمثْلَه. معلُوٍم
حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمٍرو، : حدثَنا عِلي بن معبٍد، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 4219
أَخذْت ِبيِد طَاوٍس حتى أَدخلْته دار ابِن راِفِع بِن خِديٍج : لْكَِرِمي، عن مجاِهٍد، قَالَعن عبِد ا

سِمعت : فَأَبى طَاوس، وقَالَ.  أَنه نهى عن ِكراِء اَألرِض�فَحدثَ عن أَِبيِه، عن رسوِل اللَِّه 
  .ذَِلك بأْسا ابن عباٍس ال يرى ِب

حدثَِني عبيد اللَِّه بن : حدثَنا أَِبي، قَالَ:  حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء الرقِّي، قَالَ 4220
قُلْت ِلطَاوٍس، وكَانَ يعِطي : عمٍرو، عن زيِد بِن أَِبي أُنيسةَ، عن عبِد الْمِلِك أَِبي زيٍد، قَالَ

رضه ِبالثُّلُِث والربِع، وكَانَ ابن عمر يعِطي أَرضه ِبالثُّلُِث والربِع حتى سِمعت حِديثَ راِفِع أَ
ما شأْنُ ابِن عمر ترك الثُّلُثَ والربع وأَنت لَم تتركْه، وِإنما : قُلْت ِلطَاوٍس. بِن خِديٍج

تِمعاِفٍعسِديثَ رِني حعا؟ ياِحدِديثًا وا حم .ساٍس، قَالَ ِفيِه: فَقَالَ طَاوبع نولَ : ِإنَّ ابسِإنَّ ر
حدثَنا عِلي بن : حثنا الصغاِني، قَالَ . ِمن كَانت لَه أَرض، فَِإنه يمنحها خير لَه:  قَالَ�اللَِّه 

: حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمٍرو، عن زيٍد، عِن الْحكَِم، عِن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ: الَ معبٍد، قَ
قَالَ . نعم:  نهى عن ذَِلك؟ قَالَ�أَنت سِمعت النِبي : أَتى عبد اللَِّه راِفعا فَقَالَ لَه عبد اللَِّه

مع نابر :ال ذَكَرا لَوأْسا بى ِبهرا نا كُنم.  
: حدثَنا محمد بن عبِد الْعِزيِز بِن أَِبي ِرزمةَ، قَالَ :  حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء، قَالَ 4221

ِرو بِن ِديناٍر، عِن ابِن حدثَنا شِريك، عن شعبةَ، عن عم: حدثَنا الْفَضلُ بن موسى، قَالَ 
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سِمعت .  الْمزارعةَ، ولَِكن أَراد أَنْ يرفُق بعضهم بعضا�لَم يحرم رسولُ اللَِّه : عباٍس، قَالَ
 � حِديِث النِبي قَالَ أَبو عبيٍد ِفي: محمد بن ِإسحاق الصغاِني ِفي ِكتاِب الْمزارعِة، يقُولُ

ِإنَّ أَحدهم كَانَ يشتِرطُ ثَالثَةَ جداِولَ، والْقُصارةَ، وما يسقَى ِبالرِبيِع، فَنهى : ِفي الْمزارعِة
 ِبيالن�ذَِلك نٍد.  عيبو عِد: قَالَ أَبيأُس ناِهٍد، عجم نوٍر، عصنم نع ،ِريرج ِن ظَِهٍري، ثناهب 

 ِبيِن النِديٍج، عِن خاِفِع بر نع� .لُهلَى : قَوِرطُ عتشت تا كَانمِني ِإنعاِولَ يدِرطُ ثَالثَةَ جتشي
ارا الِْقصأَمِض، واَألر با ِبراصا خهعرزاِرِع أَنْ يزِل: الْمبنالس ِمن ِقيا بم هفَِإن بالْح ِمن 

. بعد ما يداس، وأَهلُ الشاِم يسمونها الِْقصِري، فَكَذَِلك يروى ِفي حِديِث جاِبِر بِن عبِد اللَِّه
وجمعه أَرِبعاُء، وأَما ما سقَى الرِبيع فَِإنَّ الرِبيع النهر الصِغري ِمثْلُ الْجدوِل والسِري ونحِوِه، 

وِإنما كَانت هِذِه شروطًا يشتِرطُها رب اَألرِض ِلنفِْسِه، خاصةً ِسوى الشرِط علَى الثُّلُِث 
 ِبيِي النهى أَنَّ نرِع، فَنبالرو�ا مهوِط، َألنرِذِه الشا كَانَ ِلهمِة، ِإنعارزِن الْمولَةٌ ال  عهج

يدرى أَتسلَم أَم تعطَب، فَِإذَا كَانِت الْمزارعةُ علَى غَيِر هِذِه الشروِط ِبالثُّلُِث والربِع 
  .والنصِف، فَِهي طَيبةٌ ِإنْ شاَء اللَّه، وعلَى هذَا أَرخص من أَرخص ِفيها ِمن أَهِل الِْعلِْم

حدثَنا ِإسحاق بن يوسف، عن عبِد الْمِلِك بِن : حدثَنا سعدانُ بن يِزيد، قَالَ  4222
 ِبيِن الناِبٍر، عج نطَاٍء، عع نانَ، عملَيقَالَ�أَِبي س ، : وفَه ،ها أُِكلَ ِمنا، فَمسغَر سغَر نم

نه فَهو لَه صدقَةٌ، وما أَكَلَ الطَّير ِمنه فَهو لَه صدقَةٌ، وال يرزأُ ِمنه أَحد، لَه صدقَةٌ، وما سِرق ِم
  .ِإال كَانَ لَه صدقَةً
حدثَنا : حدثَنا يحيى بن آدم، قَالَ :  حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ الْعاِمِري، قَالَ 4223

 ِزيدِد اللَِّه، يبِن عاِبِر بج نطَاٍء، عع نانَ، عملَيِن أَِبي سِلِك بِد الْمبع نِزيِز، عِد الْعبع نب
من غَرس غَرسا، فَما أُِكلَ ِمنه وما سِرق ِمنه، وما أَكَلَ السبع : �قَالَ رسولُ اللَِّه : قَالَ

  .ه صدقَةٌ، وال يرزأُ ِمنه أَحد ِإال كَانَ لَه صدقَةًوالطَّاِئر فَهو لَ
: وحدثَنا الْخراز ِبِدمشق، قَالَ )  ح(حدثَنا الْمقِْرئ:  حدثَنا ابن أَِبي مسرةَ، قَالَ 4224

 دخلَ � أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، أَنّ النِبي حدثَنا اللَّيثُ، عن: حدثَنا مروانُ بن محمٍد، قَاال
من غَرس هذَا النخلَ أَمسِلم أَم : �فَقَالَ لَها النِبي . علَى أُم مبشٍر اَألنصاِريِة ِفي نخٍل لَها

لَه ؟ فَقَالَتكَاِفر :ِلمسلْ مقَالَ. ب :ِلمسم ِرسغانٌ، ال يسِإن هأْكُلُ ِمنا فَيعرز عرزال يا، وسغَر 
حدثَنا قُتيبةُ بن : حدثَنا أَبو اَألحوِص، صاِحبنا، قَالَ . وال دابةٌ وال شيٌء، ِإال كَانت لَه صدقَةً

  .خلَ علَى أُم بِشٍريد: حدثَنا اللَّيثُ، ِبِإسناِدِه وقَالَ: سِعيٍد، قَالَ 
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: حدثَنا مخلَد بن يِزيد، قَالَ :  حدثَنا أَبو عمر عبد الْحِميِد بن محمٍد، قَالَ 4225
حد ال يغِرس أَ: ، يقُولُ�سِمعت النِبي : حدثَنا ابن جريٍج، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ

رِفيِه أَج ٌء، ِإال كَانَ لَهيال شو ال طَاِئرو ،عبس هأْكُلُ ِمنا فَيعرال زا وسقَالَ غَر ا، أَواسِغر.  
وحدثَنا عباس الدوِري، )  ح(حدثَنا حجاج:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 4226
أَخبرِني أَبو الزبيِر، أَنه سِمع : حدثَنا روح بن عبادةَ، عِن ابِن جريٍج، قَالَ: الوالصغاِني، قَا

ال يغِرس مسِلم ِغراسا وال زرعا، فَيأْكُلُ : ، يقُولُ�سِمعت النِبي : جاِبر بن عبِد اللَِّه، يقُولُ
 أَو عبس هِمنرا أَجِفيه ٌء، ِإال كَانَ لَهيش أَو طَاِئر.  
حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عن أَِبي الزبيِر، :  حدثَنا أَحمد بن شيبانَ الرمِلي، قَالَ 4227

 ِبيلُغُ ِبِه النباِبٍر، يج نقَالَ�ع ، :رز عرزِلٍم يسم ا ِمنال مو ،ال ِجنو ،طَاِئر هأْكُلُ ِمنا فَيع
رواه روح، عن زكَِرياَء بِن ِإسحاق، عن عمٍرو، عن . ِإنس، وال أَحد ِإال كَانَ لَه صدقَةً

  .جاِبٍر
حدثَنا اَألعمش، عن : الَ حدثَنا محمد بن عبيٍد، قَ:  حدثَنا عباس الدوِري، قَالَ 4228

ِة، قَالَتاِريصاَألن رشبم أُم ناِبٍر، عج نانَ، عفْيأَِبي س : ِبيالن ِليلَ عخٍل �دخا ِفي نأَنو 
. مسِلم: ر؟ قُلْتمن غَرسه أَمسِلم أَم كَاِف: قَالَ. ِلي: فَقُلْت: ِلمن هذَا النخلُ؟: ِلي، فَقَالَ

ما ِمن مسِلٍم يغِرس غَرسا أَو يزرع زرعا، فَيأْكُلُ ِمنه ِإنسانٌ، أَو طَير، أَو دابةٌ، ِإال كَانَ : قَالَ
 حدثَنا جِرير، عِن :حدثَنا عثْمانُ بن أَِبي شيبةَ، قَالَ : حدثَنا ابن شبابانَ، قَالَ . لَه صدقَةً

حدثَنا عِلي بن حرٍب، وعمار، . اَألعمِش، عن أَِبي سفْيانَ، عن جاِبٍر، عن أُم مبشٍر، ِبِمثِْلِه
عن أُم بِشٍري : ما، قَالَحدثَنا اَألعمش، ِبِمثِْلِه ِإال أَنَّ أَحده: حدثَنا محمد بن عبيٍد، قَالَ : قَاال

حدثَنا محمد بن عبيٍد، عِن اَألعمِش، عن أَِبي : حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ . اَألنصاِريِة
لَ ددب عبس ِة، ِبِمثِْلِه أَواِريصِشٍري اَألنب أُم ناِبٍر، عج نانَ، عفْيٍةسفَّانَ، . ابع نب نسحثنا الْح

حدثَنا اَألعمش، عن أَِبي سفْيانَ، عن جاِبٍر، عن أُم مبشٍر امرأَِة : حدثَنا ابن نميٍر، قَالَ : قَالَ 
اِرثَةَ، قَالَتِن حِد بيز : ِبيالن لَيلَ عخٍل ِلي ِبِمثِْلِه�دخقَالَ .  ِفي ن ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَندح

حدثَنا أَبو عوانةَ، عِن اَألعمِش، عن أَِبي سفْيانَ، عن جاِبٍر، : حدثَنا يحيى بن حماٍد، قَالَ : 
 ِبيِن النٍر، عشبم أُم نع�.   

حدثَنا أَبو معاِويةَ، عِن اَألعمِش، عن أَِبي سفْيانَ، : الَ  حدثَنا عِلي بن حرٍب، ق4229َ
من غَرس غَرسا أَو زرعا فَأَكَلَ ِمنه ِإنسانٌ، أَو دابةٌ، أَو سبع، : �قَالَ النِبي : عن جاِبٍر، قَالَ
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وقَالَ أَبو . اق بن راهويِه، عن أَِبي معاِويةَ هكَذَاورواه ِإسح. أَو طَاِئر، فَهو لَه صدقَةٌ
اقحةَ: ِإساِويعو مقَالَ أَبا، ومبرو :لَمأَع اللَّهلَى وا ِفيِه أَوفَكَانَ م .اقحا قَالَ : قَالَ ِإسمبرو

روى . عن جاِبٍر: وى حفْص، عِن اَألعمِش، فَقَالَور. عن جاِبٍر، عن أُم مبشٍر: أَبو معاِويةَ
  .عن جاِبٍر، عِن امرأٍَة: ابن فُضيٍل، عِن اَألعمِش، فَقَالَ

وحدثَنا ِإبراِهيم بن )  ح(حدثَنا أَسد بن موسى:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ 4230
حدثَنا سريج بن النعماِن، : وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ )  ح(حدثَنا عاِرم: ٍق الْبصِري، قَالَ مرزو
ما ِمن : �قَالَ رسولُ اللَِّه : حدثَنا أَبو عوانةَ، عن قَتادةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ: قَالُوا

ِلٍم يسم ةٌ، ِإال كَانَ لَهِهيمب انٌ، أَوسِإن أَو ،رطَي هأْكُلُ ِمنا، فَيعرز عرزي ا، أَوسغَر ِرسغ
  .صدقَةً

حدثَنا أَبانُ بن يِزيد، قَالَ : حدثَنا مسِلم بن ِإبراِهيم، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 4231
 :دةُ، قَالَ حادا قَتاللَِّه : ثَن ِبياِلٍك، أَنَّ نم نب سا أَنثَندِة، �حاِريصٍر اَألنشبم ال ُألمخلَ نخد 
 ال يغِرس مسِلم غَرسا، فَيأْكُلُ ِمنه: مسِلم، قَالَ: قَالُوا. من غَرس هذَا؟ أَمسِلم أَم كَاِفر: قَالَ

  .ِإنسانٌ، أَو طَير، أَو دابةٌ، ِإال كَانَ لَه صدقَةً
   

بيانُ حظِْر أَخِذ ثَمِن الثَّمِر الَِّذي ِبيع فَأَصابته جاِئحةٌ بعد الْبيِع، وأنه ال حيل لبائعه أَخذُ 
  .مثنه

أَخبرِني ابن : نا ابن وهٍب، قَالَحدثَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ 4232
حدثَنا ابن جريٍج، أَنَّ أَبا : حدثَنا روح، قَالَ : وحدثَنا عمار بن رجاٍء، قَالَ )  ح(جريٍج

ِإنْ ِبعت ِمن أَِخيك : ، قَالَ�الزبيِر الْمكِّي حدثَه، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، أَنّ رسولَ اللَِّه 
  .ثَمرا، فَأَصابته جاِئحةٌ، فَال يِحلُّ لَك أَنْ تأْخذَ ِمنه شيئًا، ِبم تأْخذُ مالَ أَِخيك ِبغيِر حق؟ 

)  ح(ريٍجحدثَنا حجاج، عِن ابِن ج:  حدثَنا يوسف بن سِعيِد بِن مسِلٍم، قَالَ 4233
حدثَنا أَبو عاِصٍم، عِن ابِن جريٍج، عن أَِبي الزبري، عن جاِبٍر، : وحدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَالَ 

ه ِإنْ ِبعت ِمن أَِخيك ثَمرا، فَأَصابته جاِئحةٌ، فَال يِحلُّ لَك أَنْ تأْخذَ ِمن: �قَالَ النِبي : قَالَ
  .شيئًا، ِبم تأْخذُ ماال ِمن ماِل أَِخيك ِبغيِر حق؟

   
باب ِذكِْر الْخبِر الدالِّ علَى حظِْر أَخِذ ثَمِن الثَّمِر الَِّذي ِبيع فأصابته جائحة هو الثمر 
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  .يعهالذي يباع قبل أن يبدو صالحها، والدليل على أنه إذا بيع ليقطع من مبتاعيه فجائز ب
حدثَنا : حدثَنا خاِلد بن مخلٍَد، قَالَ :  حدثَنا عِلي بن عثْمانَ النفَيِلي، قَالَ 4234

اِلكلَى، قَالَ)  ح(مِد اَألعبع نب سونا يثَندحٍد : ويمح نع ،ثَهدٍب، أن مالكا حهو نأنبا اب
يا رسولَ : ِقيلَ.  نهى عن بيِع الثِّماِر حتى تزِهي�نِس بِن ماِلٍك، أَنّ النِبي الطَِّويِل، عن أَ

أَرأَيت ِإذَا منع اللَّه الثَّمر، فَِبم يأْخذُ : �وقَالَ رسولُ اللَِّه . تحمر: اللَِّه، وما تزِهي؟ قَالَ
   !.أَحدكُم مالَ أَِخيِه؟

حدثَنا خاِلد بن :  حدثَنا محمد بن معاِذ بِن يوسف الْمروِزي، وسأَلْته، قَالَ 4235
حدثَِني حميد الطَِّويلُ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، أَنّ : حدثَنا سلَيمانُ بن ِبالٍل، قَالَ: مخلٍَد، قَالَ 

 ِبيالن�ن وهزى يتِل حخِر النِع ثَميب نى ع؟ قَالَ: فَِقيلَ. هوهزا تمولَ اللَِّه، وسا رى : يتح
فَارصت أَو ارمحقَالَ: قَالَ. ت؟: والَ أَِخيكِحلُّ متست ةَ، ِبمرالثَّم اللَّه عنِإنْ م تأَيأَر.!  
4236محا مثَندقَالَ  ح ،ِقيشمِن ِمالٍس الداِم بِهش نب ةَ : داِويعم نانُ بورا مثَندح

 عن بيِع ثَمِر النخِل حتى يزهو، �نهى رسولُ اللَِّه : حدثَنا حميد، قَالَ أَنس: الْفَزاِري، قَالَ 
حدثَنا : حدثَنا الصغاِني، قَالَ. حتى تحمار، وتصفَار: لَِّه؟ قَالَوما زهوه يا رسولَ ال: قَالُوا

 ِبيِن الناِلٍك، عِن مِس بأَن نٍد، عيمح نكٍْر، عب ناللَِّه ب دبِوِه�عحِبن .  
   

  نه يف الثمارباب ِذكِْر الْخبِر الْموِجِب وضع الْجواِئِح، والدليل أ
حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عن حميٍد اَألعرِج، :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ 4237

 ِبيِد اللَِّه، أَنّ النبِن عاِبِر بج نِتيٍق، عِن عانَ بملَيس نع�ِننيِع السيب نى عها.  نقَالَ لَن 
  .هو بيع الثِّماِر قَبلَ أَنْ يبدو صالحه : سفْيانُ

حدثَنا سفْيانُ، عن حميٍد : حدثَنا أَحمد بن حنبٍل، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 4238
  . أَمر ِبوضِع الْجواِئِح�للَِّه، أَنّ النِبي اَألعرِج، عن سلَيمانَ بِن عِتيٍق، عن جاِبِر بِن عبِد ا

: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ)  ح(أنبا الشاِفِعي:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَال4239َ
يٍس، عن سلَيمانَ بِن عِتيٍق، حدثَنا ابن عيينةَ، عن حميِد بِن قَ: حدثَِني يحيى بن مِعٍني، قَاال

قَالَ .  نهى عن بيِع السِنني، وأَمر ِبوضِع الْجواِئِح�عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، أَنّ رسولَ اللَِّه 
اِفِعيالش :الَسجا ِفي طُوِل مِديِث كَِثريذَا الْحه نثُ عدحانَ يفْيس تِمعِصي سال أُح ،ِتي لَه

 ِبيلَى أَنَّ النع ِزيداِئِح، ال يوِع الْجضِبو رِفيِه، أَم ذْكُرِتِه، ال يكَثْر ِمن ثُهدحي هتِمعا سم� 
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ذَِلك دعب ادز ثُم ،ِننيِع السيب نى عهاِئِح: نوِع الْجضِبو رانُ. أَمفْيقَالَ سو : ذْكُري ديمكَانَ ح
بعد بيِع السِنني كَالما قَبلَ وضِع الْجواِئِح، وال أَحفَظُه، فَكُنت أَكُف عن ِذكِْر وضِع الْجواِئِح 

كَانَ الْكَالم فِري كَيي ال أَداِئِح. ؛ َألنوِع الْجضِبو رِديِث أَمِفي الْحاِفِع. وقَااللشا : ينربأَخ
 ِبيِن الناِبٍر، عج نِر، عيبأَِبي الز نانُ ، عفْيِبِمثِْلِه�س .  

أَخبرِني عمرو بن : أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  م حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال4240َ
بِن عبِد اللَِّه بِن اَألشج، عن ِعياِض بِن عبِد اللَِّه، عن الْحاِرِث، واللَّيثُ بن سعٍد، عن بكَيِر 

 ِفي ِثماٍر ابتاعها، فَكَثُر دينه، �أُِصيب رجلٌ ِفي عهِد رسوِل اللَِّه : أَِبي سِعيٍد الْخدِري، قَالَ
 الناس علَيِه، فَلَم يبلُغْ ذَِلك وفَاَء دينِه، فَقَالَ النِبي تصدقُوا علَيِه، فَتصدق: �فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

� :ِإال ذَِلك لَكُم سلَيو ،متدجا وذُوا ماٍء، قَالَ . خجر نب ارما عثَندح : نى بيحا يثَندح
اقحح(ِإس  (رالْخ ِليع نب دما أَحثَندحقَالَ و ،ٍد: ازمحم نانُ بورا مثَندح)ا )  حثَندحو

)  ح(حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد: حدثَنا أَبو سلَمةَ الْخزاِعي، قَالُوا: يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 
حدثَنا اللَّيثُ، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه : بن اللَّيِث، قَالَ حدثَنا شعيب : وحدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ 

سِمعت أَبا : رواه سفْيانُ بن عيينةَ، عِنابِن عجالنَ، أَنه سِمع ِعياض بن عبِد اللَِّه، قَالَ. سواًء
  .سِعيٍد، ِبنحِوِه

ِزيجالس داوو دا أَبثَندقَالَ : ، قَالَ  ح ،داود نانُ بملَيا سثَندٍب، قَالَ: حهو نا ابثَندح :
الْجواِئح كُلُّ ظَاهٍر مفِْسٍد ِمن : أَخبرِني عثْمانُ بن الْحكَِم، عِن ابِن جريٍج، عن عطَاٍء، قَالَ

  و حِريٍق مطٍَر، أَو برٍد، أَو حر، أَو ِريٍح، أَ
  .بيانُ اِإلباحِة ِللْمديوِن أَنْ يستوِضع صاِحب الْماِل، ويسأله مما له عليه ويستمهله منه

 حدثَنا محمد بن يحيى النيسابوِري، وِإسماِعيلُ بن ِإسحاق بِن حماِد بِن زيٍد، 4242
الْح نب اِهيمرِإبِديِزيلَ، قَالُواو ناب وه اِئيِن الِْكسيٍس، قَالَ: سيأَِبي أُو ناِعيلُ بما ِإسثَندح :

حدثَِني أَِخي، عن سلَيمانَ وهو ابن ِبالٍل، عن يحيى بِن سِعيٍد، عن أَِبي الرجاِل محمِد بِن 
سِمعت عاِئشةَ، تقُولُ سِمع رسولُ :  عمرةَ ِبنِت عبِد الرحمِن، قَالَتعبِد الرحمِن، عن أُمِه

 صوت خصوٍم ِبالْباِب عاِليٍة أَصواتها، وِإذَا أَحدهما يستوِضع اآلخر ويسترِفقُه ِفي �اللَِّه 
أَين الْمتأَلِّي علَى اللَِّه :  علَيِهما، فَقَالَ�، فَخرج رسولُ اللَِّه واللَِّه ال أَفْعلُ: شيٍء، وهو يقُولُ

  .أَنا يا رسولَ اللَِّه، فَلَه أَي ذَِلك أَحب: ال يفْعلُ الْمعروف؟ قَالَ
حدثَِني يونس بن : الَحدثَنا ابن وهٍب، قَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ 4243
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ِزيدقَالَ )  ح(ي ،الِنيوٍر الْخصن نب رحا بثَندحٍب، قَالَ: وهو نا ابثَندح : نب سونِني يربأَخ
 بن ماِلٍك أَخبرِني عبد اللَِّه بن كَعِب بِن ماِلٍك، أَنَّ كَعب: يِزيد، عِن ابِن ِشهاٍب، قَالَ

 ِفي الْمسِجِد، �أَخبره، أَنه تقَاضى ابن أَِبي حدرٍد دينا كَانَ لَه علَيِه ِعند رسوِل اللَِّه 
 وهو ِفي بيِتِه، فَخرج ِإلَيِهما، حتى كَشف �فَارتفَعت أَصواتهما، حتى سِمعها رسولُ اللَِّه 
فَأَشار . لَبيك يا رسولَ اللَِّه: يا كَعب، قَالَ: ِسجف حجرِتِه، ونادى كَعب بن ماِلٍك، فَقَالَ

بِنِك، قَالَ كَعيد ِمن طْرِع الشِه أَنْ ضولُ اللَِّه : ِإلَيسولَ اللَِّه، فَقَالَ رسا ري لْتفَع قَد� : قُم
: قَالَ : دثَنا يِزيد بن ِسناٍن، وأَبو اَألزهِر، وعباس الدوِري، وأبو داود احلراين، قَالُواح. فَاقِْضِه

حدثَنا يونس، عِن الزهِري، عن عبِد اللَِّه بِن كَعِب بِن ماِلٍك، : حدثَنا عثْمانُ بن عمر، قَالَ 
 نب بى أَنَّ كَعتِجِد، حسِه ِفي الْملَيا كَانَ عنيٍد دردأَِبي ح نى ابقَاضت هأَن ،هرباِلٍك أَخم

. لَبيك يا رسولَ اللَِّه: يا كَعب، قَالَ:  فَنادى�ارتفَعت أَصواتهما، حتى سِمعها رسولُ اللَِّه 
  .واللَّفْظُ ِليِزيد وأَِبي اَألزهِر. ذَا، فَأَومأَ ِإلَيِه أَِي الشطْر وذَكَر الْحِديثَضع ِمن ديِنك ه: قَالَ

حدثَنا اللَّيثُ، : حدثَنا شعيب بن اللَّيِث، قَالَ :  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ 4244
نةَ، عِبيعِن رفَِر بعج نع ،اِريصاِلٍك اَألنِن مِب بِن كَعِد اللَِّه ببع نع ،زمرِن هِن بمحِد الربع 

 ،هفَلَِزم هفَلَِقي ،لَِميٍد اَألسردِن أَِبي حِد اللَِّه ببلَى عالٌ عم كَانَ لَه هاِلٍك، أَنِن مِب بكَع نع
يا كَعب فَأَشار ِبيِدِه كَأَنه :  فَقَالَ� اَألصوات، فَمر ِبِهما رسولُ اللَِّه فَتكَلَّما حتى ارتفَعِت

حدثَنا ابن : حدثَنا بحر بن نصٍر، قَالَ . يقُولُ النصف، فَأَخذَ ِنصفًا ِمما علَيِه، وترك ِنصفًا
أَخبرِني عبد اللَِّه بن كَعِب بِن ماِلٍك، أَنَّ : س، عِن ابِن ِشهاٍب، قَالَأَخبرِني يون: وهٍب، قَالَ

كَعب بن ماِلٍك أَخبره، أَنه تقَاضى ابن أَِبي حدرٍد دينا كَانَ لَه علَيِه، فَذَكَر ِمثْلَ حِديِث 
وحدثَِني ابن ماِلٍك، أَنَّ جاِبر بن عبِد اللَِّه أَخبره، أَنَّ : قَالَ: ِهوزاد ِفي. يونس بِن عبِد اَألعلَى

اِبرقَالَ ج ،قُوِقِهماُء ِفي حمرالْغ دتفَاش ،نيِه دلَيعا، وِهيدٍد شأُح موقُِتلَ ي اهولَ : أَبسر تيفَأَت
لَهم أَنْ يقْبلُوا ثَمر حاِئِطي، ويحلِّلُوا أَِبي، فَأَبوا، فَلَم يعِطِهم رسولُ اللَِّه ، فَكَلَّمته، فَسأَ�اللَِّه 
سأَغْدو علَيك، فَغدا علَيِه ِحني أَصبح، فَطَاف ِفي :  حاِئِطي، ولَم يكِْسره لَهم، ولَِكن قَالَ�

فَجددتها، فَقَضيتهم حقُوقَهم، وبِقي لَنا ِمن ثَمِرها :  ِبالْبركَِة، قَالَالنخِل ودعا ِفي ثَمِرها
اسمع :  ِلعمر وهو جاِلس�، فَأَخبرته ِبذَِلك، فَقَالَ رسولُ اللَِّه �بِقيةٌ، فَِجئْت رسولَ اللَِّه 

رمقَالَ ع ،رما عكُونُ: يولُ اللَِّهأَال نسِلر كاللَِّه ِإنولُ اللَِّه، فَوسر كا أَننِلمع قَد .  
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باب ِذكِْر الْخبِر الدالِّ علَى أَنَّ الرجلَ ِإذَا باع ِمن معدوٍم سلعة أن له االرجتاع يف سلعته 
 يف وقت بيعها منه، فيأخذها، وكذلك إن مل يكن معدماً يف وقت بيعها منه مث صار معدماً

  .وأنه ال حيتاج فيه إىل حكم حاكم وله فسخها
أَخبرِني ماِلك، وعمرو : أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال4245َ

ِر بِن محمِد بِن عمِرو بِن بن الْحاِرِث، واللَّيثُ بن سعٍد، عن يحيى بِن سِعيٍد، عن أَِبي بكْ
حزٍم، أَنَّ عمر بن عبِد الْعِزيِز أَخبره، أَنَّ أَبا بكِْر بن عبِد الرحمِن بِن الْحاِرِث بِن ِهشاٍم 

فَأَدرك رجلٌ مالَه ِبعيِنِه، فَهو أَيما رجٍل أَفْلَس : �قَالَ رسولُ اللَِّه : حدثَه، أَنَّ أَبا هريرةَ، قَالَ
  .حدثَنا عبد الرزاِق، عن ماِلٍك، ِبِمثِْلِه : حدثَنا محمد بن عِلي، قَالَ . أَحق ِمن غَيِرِه

   
وأنَّ من وجد منهم متاعه بعينه باِب الْخبِر الْمبيِن أَنَّ الْمفِْلس هو الَِّذي يفِْلس ِبماِل قَوٍم، 

  .مل يكن للباقني فيه حق، والدليل على نفْي اإلفالس عن املعدم الذي ليس له دين إال لواحد
 حدثَنا ِإسحاق بن الْجراِح اَألذَِني، والْحاِرثُ بن أَِبي أُسامةَ، وعمار بن رجاٍء، 4246

أنبا يحيى بن سِعيٍد، أَنَّ أَبا بكِْر بن محمٍد أَخبره، عن : ِزيد بن هارونَ، قَالَحدثَنا ي: قَالُوا
عمر بِن عبِد الْعِزيِز، عن أَِبي بكِْر بِن عبِد الرحمِن بِن الْحاِرِث بِن ِهشاٍم، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ 

 ِبياِء ِإال : ، قَالَ�النمرالْغ ِبِه ِمن قأَح وِنِه، فَهيِبع هدِعن هاعتلٌ مجر دجفَو ،ٍل أَفْلَسجا رمأَي
حدثَنا : حدثَنا أَبو أُسامةَ، قَالَ : حدثَنا أَبو بكٍْر الْجعِفي، قَالَ . ِبِه ِمن غَيِرِه: أَنَّ عمارا قَالَ

ِعيٍد، ِبِمثِْلِهسِن سى بيحي نانُ، عفْي.  
حدثَنا ِإسماِعيلُ ابن علَيةَ، ويِزيد بن :  حدثَنا سعدانُ بن يِزيد الْبزار، قَالَ 4247
 أَنٍس، عن بِشِري بِن حدثَنا سِعيد بن أَِبي عروبةَ، عن قَتادةَ، عِن النضِر بِن: هارونَ، قَاال

 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نِهيٍك، عقَالَ�ن ، : وِنِه، فَهيِبع هدِعن هاعتلٌ مجر كرفَأَد أَفْلَس نم
  .أَحق ِبِه ِمن الْغرماِء

حدثَنا : دثَنا وهب بن جِريٍر، قَالَ ح:  حدثَنا أَبو اَألزهِر، وعمار بن رجاٍء، قَاال4248
ِإذَا أَفْلَس الرجلُ، فَوجد رجلٌ متاعه ِبعيِنِه، أَو : ، قَالَ�أَنّ النِبي : أَِبي، عن قَتادةَ، ِبِإسناِدِه

   .فَهو أَحق ِبِه ِمن الْغرماِء: ِسلْعته، ِمثْلَه وقَاال: قَالَ
: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ )  ح(حدثَنا حجاج:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 4249

: حدثَنا أَسد، وعبد الرحمِن بن ِزياٍد، قَالُوا: وحدثَنا الِْكساِئي، قَالَ )  ح(حدثَنا أَبو النضِر
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عا شثَندأَِبي ح نِزيِز، عِد الْعبِن عب رمع نٍد، عمحِن مكِْر بأَِبي ب نِعيٍد، عِن سى بيحي نةُ، عب
 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه ناٍم، عِن ِهشاِرِث بِن الْحِن بمحِد الربِن عكِْر بِديثَ�بالْح ذَكَرو  .

ونا يثَندحاٍء، قَاالوجر نب ارمعِبيٍب، وح نب قَالَ : س ،داوو دا أَبثَندةُ، قَالَ: حبعا شثَندح :
سِمعت النضر بن أَنٍس يحدثُ، عن بِشِري بِن نِهيٍك، عن أَِبي هريرةَ، : أَخبرِني قَتادةُ، قَالَ

حدثَنا أَبو . ِإذَا أَفْلَس الرجلُ فَأَدرك رجلٌ متاعه ِبعيِنِه، فَهو أَحق ِبِه: �لَِّه قَالَ رسولُ ال: قَالَ
حدثَنا شعبةُ، عن قَتادةَ، عِن النضِر، ِبِإسناِدِه : حدثَنا عمرو بن مرزوٍق، قَالَ : ِقالبةَ، قَالَ 
اعتم دجِبِهفَو قأَح وِنِه فَهيِبع ه.  

   
باب ِذكِْر الْخبِر الدالِّ علَى أَنَّ الرجلَ ِإذَا باع ِمن رجٍل متاعاً وال يعلم أنه مفلس، مث 
وجده مفلساً أو كان مِليا مث أفلس فأحدث املشتري يف بعض املتاع وصرفه يف شيٍء آخر أن 

  .لك بينهمله فيه أسوة الغرماء يقسم ذ
: حدثَنا عبد اللَِّه بن عبِد الْحكَِم، قَالَ :  حدثَنا ماِلك بن سيٍف التِجيِبي، قَالَ 4250

 نِزيِز، عِد الْعبِن عب رمع نٍد، عمحِن مكِْر بأَِبي ب ناِد، عِن الْهِن ابع ،رضم نب كْرا بثَندح
أَيما رجٍل أَدرك : �قَالَ رسولُ اللَِّه : ي بكِْر بِن عبِد الرحمِن، أَنه سِمع أَبا هريرةَ، يقُولُأَِب

  .ِسلْعته ِبعيِنها ِعند رجٍل قَد أَفْلَس، فَهو أَحق ِبها ِمن غَيِرِه
4251هالز اِهيمرو ِإبا أَبثَندقَالَ  ح ،قَالَ : ِري ،ِميِن الِْمقْسسالْح نب اِهيمرا ِإبثَندح :

أَخبرِني ابن أَِبي حسيٍن الْمكِّي، أَنَّ أَبا بكْر : حدثَنا حجاج بن محمٍد، عِن ابِن جريٍج، قَالَ
ثَهدٍم حزِن حِرو بمِن عِد بمحم نِد ببِن عكِْر بأَِبي ب نع ،ثَهدِزيِز حِد الْعبع نب رمأَنَّ ع ،

 ِبيِن النةَ، عريرِديِث أَِبي هح نِن، عمحِنِه �الريِبع اعتالْم هدِعن ِجدِإذَا و مدعِل يجِن الرع 
  .ي باعهلَم يفَرقْه، فَِإنه ِلصاِحِبِه الَِّذ

حدثَنا سِعيد بن :  حدثَنا أَبو الْهيثَِم زكَِريا بن يحيى بِن أَيوب الْمنكِِّثي، قَالَ 4252
وذَكَر ابن جريٍج، عِن ابِن أَِبي : حدثَنا موسى بن طَاِرٍق، قَالَ: سلَيمانَ السقَِطي، قَالَ 

ِإذَا وِجد ِعنده الْمتاع ِبعيِنِه : ، قَالَ ِفي الرجِل يعدم�عِن النِبي :  أَنه أَخبره ِبِإسناِدِهحسيٍن،
هاعاِحِبِه الَِّذي بِلص ه؛ ِإن قْهفَري اِكٍر، قَالَ . لَمش نب ِليو عثَِني أَبدح :أَِبي ع نا ابثَندح ،رم

  .حدثَنا ِهشام بن سلَيمانَ، عِن ابِن جريٍج، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه: قَالَ 
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  .باب ِذكِْر الترِغيِب ِفي ِإنظَاِر الْمعِسِر والتجاوِز عنه وبيان ثواما وثواب الوضع عنه
4253حبلَى، وِد اَألعبع نب سونا يثَندقَاال ح ،الِنيوٍر الْخصن نب ر : ناللَِّه ب دبا عثَندح
أَخبرِني يونس بن يِزيد، عِن ابِن ِشهاٍب، عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه، عن أَِبي : وهٍب، قَالَ
: ن الناس، فَِإذَا أَعسر الْمعِسر قَالَ ِلفَتاهكَانَ رجلٌ يداِي: �قَالَ رسولُ اللَِّه : هريرةَ، قَالَ

 هنع اللَّه زاوجفَت ،اللَّه ا، فَلَِقينع زاوجتي لَّ اللَّهلَع ،هنع زاوجت.  
حدثَنا : ٍد، قَالَ حدثَنا يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سع:  حدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ 4254

حدثَنا : حدثَنا زكَِريا بن عِدي، وأَبو أَيوب الْعباِسي، قَاال: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ )  ح(أَِبي
، �ي هريرةَ، عِن النِبي ِإبراِهيم بن سعٍد، عِن ابِن ِشهاٍب، عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه، عن أَِب

ِإذَا أَتيت معِسرا، فَتجاوز عنه، لَعلَّ اللَّه أَنْ : كَانَ رجلٌ يداِين الناس، فَكَانَ يقُولُ ِلفَتاه: قَالَ
  .فَلَِقي اللَّه، فَتجاوز عنه: يتجاوز عنا قَالَ
4255دمحا مثَندى، قَالَ  حيحي نِك:  باربالْم نب دمحا مثَندح(ح  ( دمحا مثَندحو

حدثَنا : أنبا يحيى بن حمزةَ، قَالَ : حدثَنا أَبو مسِهٍر، قَالَ: بن ِإسحاق الصغاِني، قَالَ 
ِإنَّ : لزهِري، عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه، عن أَِبي هريرةَ، قَالَمحمد بن الْوِليِد الزبيِدي، عِن ا

اهِسِر قَالَ ِلفَتعالْم ارسأَى ِإعفَكَانَ ِإذَا ر ،اسالن اِيندال كَانَ يجر : لَّ اللَّهلَع هنع زاوجت
  .فَلَِقي اللَّه فَتجاوز عنه: �ِه يتجاوز عنا، قَالَ رسولُ اللَّ

حدثَِني ِهشام بن : حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ 4256
نَّ رجال لَم  أَ�سعٍد، عن زيِد بِن أَسلَم، عن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبي هريرةَ، عن رسوِل اللَِّه 

خذْ ما تيسر، واترك ما عسر، وتجاوز : يعملْ خيرا قَطُّ، وكَانَ يداِين الناس، يقُولُ ِلرسوِلِه
هنع اللَّه زاوجت لَكا ها، فَلَمنع زاوجتي لَّ اللَّهلَع.  

4257مع نونُ بدما حثَندو  حأَبو ،اِقدى النيحو يى أَبيحي نا بكَِريزو ،اِديدغةَ الْبار
حدثَنا : حدثَنا خاِلد بن ِخداٍش، قَالَ : ِإسحاق ِإبراِهيم بن أَحمد بِن عمر الْوِكيِعي، قَالُوا

ثَِني يحيى بن أَِبي كَِثٍري، عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي قَتادةَ، أَنَّ حد: حماد بن زيٍد، عن أَيوب، قَالَ
آللَِّه، : آللَِّه، قَالَ: قَالَ. ِإني معِسر: أَبا قَتادةَ، طَلَب غَِرميا لَه، فَتوارى عنه، ثُم وجده، فَقَالَ

من سره أَنْ ينجيه اللَّه ِمن كَرِب يوِم الِْقيامِة، :  يقُولُ�للَِّه قَالَ أَبو قَتادةَ سِمعت رسولَ ا
هنع عضلَي ا أَوِسرعم ظُرنفَلْي .اِقدِة: قَالَ النامِم الِْقيوي رح ِمن.  

أَخبرِني جِرير : ابن وهٍب، قَالَأنبا :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى الصدِفي، قَال4258َ
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بن حاِزٍم، عن أَيوب، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي قَتادةَ، عن أَِبيِه، أَنه كَانَ 
عسرةُ، فَاستحلَفَه علَى ذَِلك الْ: ما حملَك علَى ذَِلك؟ قَالَ: يطْلُب ِبحق، فَاختبأُ ِمنه، فَقَالَ

من أَنسأَ معِسرا، : ، يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : فَحلَف، فَدعا ِبصكِِّه، ثُم أَعطَاه ِإياه، وقَالَ
  .ِمن حر يوِم الِْقيامِة: سوقَالَ مرةً يون. أَو وضع عنه أَنجاه اللَّه ِمن كُرِب يوِم الِْقيامِة

   
  .باب الترِغيِب ِفي التحرِز ِفي انِتقَاِد الدراِهِم والدليل على إباحة أخذ الدراهم البهرج

: ِر، قَالَحدثَنا أَبو النض:  حدثَنا عِلي بن سهٍل الْبزاز الْبغداِدي، والصغاِني، قَاال4259
)  ح(حدثَنا ِمسِكني بن بكَيٍر: وحدثَنا أَحمد بن عبِد الرحمِن الْكُزبراِني، قَالَ )  ح(أنبا شعبةُ

 أنبا شعبةُ، :حدثَنا عبد الرحمِن بن ِزياٍد الرصاِصي، قَالَ: وحدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ 
أَنَّ رجال : �عن عبِد الْمِلِك بِن عميٍر، عن ِربِعي بِن ِحراٍش، عن حذَيفَةَ، عِن النِبي : قَالُوا

فَِقيلَ لَه ،اتقَالَ: م ذَكَر أَو ا ذَكَرلُ؟ فَكَانَ ِمممعت تا كُنم :فَأَت ،اسالن اِيعأُب تِفي كُن زوج
اِريصوٍد اَألنعسو مفَقَالَ أَب ،لَه ِفرفَغ ،ِسرعالْم ظُرأَنقِْد، والن : ِبيالن ِمن هتِمعا سأَنو� .

اِحدو مِديثُهِر، قَالَ . حهو اَألزا أَبثَندح :بع نا أَِبي، عثَندِريٍر، حج نب بها وثَندِلِك حِد الْم
هوحاِدِه ننٍر، ِبِإسيمِن عب.  

   
باب الترِغيِب ِفي التجاوِز عِن الْموِسِر يف الدين وإنظاره والوهن به يف مطالبته، والدليل 

  .على إباحة مماطلة املديون بإذن صاحب الدين
)  ح(حدثَنا حسين بن عياٍش: قَالَ  حدثَنا أَبو عمر اِإلمام ِبمسِجِد حرانَ، 4260

حدثَنا أَبو : وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ )  ح(حدثَنا يحيى بن أَِبي بكَيٍر: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ 
صور، عن ِربِعي بِن ِحراٍش، أَنَّ حذَيفَةَ حدثَنا من: حدثَنا زهير، قَالَ : شيٍخ الْحراِني، قَالُوا

: تلَقَِّت الْمالِئكَةُ روح رجٍل ِممن كَانَ قَبلَكُم، قَالُوا لَه: �قَالَ رسولُ اللَِّه : حدثَهم، قَالَ
داِين الناس، فَآمر ِفتياِني أَنْ كُنت أُ: تذَكَّر، قَالَ: ال، قَالُوا: عِملْت ِمن الْخيِر شيئًا؟ قَالَ

ِسِر، قَالَ اللَّهعِن الْموا عزاوجتيو ،وِسروا الْمِظرني :هنوا عزاوجت.  
حدثَنا عبيد اللَِّه بن :  حدثَنا أَبو عمِرو بن حاِزٍم، وأَبو أُميةَ، وعمار، قَالُوا4261

وسوٍد، قَالَ: ى، قَالَمعسأَِبي م ناٍش، عِن ِحرب ِعيِرب نوٍر، عصنم ناِئيلُ، عرقَالَ : أنبا ِإس
هلْ عِملْت خيرا قَطُّ؟ : ِإنَّ الْمالِئكَةَ لَتلَقَّت روح رجٍل كَانَ قَبلَكُم، فَقَالُوا لَه: �رسولُ اللَِّه 
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ال ِإال أَني كُنت أُداِين الناس، فَكُنت آمر ِفتياِني أَنْ ينِظروا : قَالَ.  تذَكَّر:ال، قَالُوا: قَالَ
ِسِر، قَالَ اللَّهعِن الْموا عزاوجتأَنْ يو ،وِسرالْم :هنوا عزاوجت.  

حدثَنا : ثَنا زكَِريا بن عِدي، قَالَ حد:  حدثَنا محمد بن شاذَانَ الْجوهِري، قَالَ 4262
اجتمع حذَيفَةُ، وأَبو : جِرير، عِن الْمِغريِة، عن نعيِم بِن أَِبي ِهند، عن ِربِعي بن ِحراٍش، قَالَ

ما عِملْت ِمن خيٍر، ِإال أَني : فَقَالَما عِملْت؟ : رجلٌ لَِقي ربه، فَقَالَ: مسعوٍد، فَقَالَ حذَيفَةُ
كُنت رجال ذَا ماٍل، وكُنت أُطَاِلب ِبِه الناس، فَكُنت أَقْبلُ الْميسور، وأَتجاوز عِن الْمعِسِر، 

  .ح.  يقُولُ�ِه هكَذَا سِمعت رسولَ اللَّ: قَالَ أَبو مسعوٍد. تجاوزوا عن عبِدِي: قَالَ
حدثَنا يِزيد بن : حدثَنا محمد بن أَِبي بكٍْر، قَالَ :  حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ 4263
أنبا سعد بن طَاِرٍق أَبو ماِلٍك، عن ِربِعي بِن ِحراٍش، عن حذَيفَةَ، أَنَّ رجال أَتى : هارونَ، قَالَ

ما عِملْت لَك ِمثْقَالَ ذَرٍة ِمن خيٍر : ماذَا عِملْت ِلي ِفي الدنيا؟ فَقَالَ الرجلُ: ِه اللَّه، فَقَالَِب
كُنت يا رب أَعطَيتِني فَضلَ ماٍل ِفي : فَقَالَها ثَالثَ مراٍت فَقَالَ ِفي الثَّاِلثَِة: أَرجوك ِبها، قَالَ

نالد ظُرأَنوِسِر، ولَى الْمع رسأُي تفَكُن ،ازولُِقي الْجخ كَانَ ِمنو ،اسالن اِيعال أُبجر تكُنا، وي
فَقَالَ اللَّه ،ِسرعالْم :لَه اللَّه فَرِدي، فَغبع نوا عزاوجت كِمن لَى ِبذَِلكأَو نحو . نقَالَ أَب

  .�هكَذَا سِمعت ِمن ِفي رسوِل اللَِّه : مسعوٍد
حدثَنا أَبو معاِويةَ، عِن اَألعمِش، عن أَِبي واِئٍل، :  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَالَ 4264

بلَكُم، فَلَم حوِسب رجلٌ ِممن كَانَ قَ: �قَالَ رسولُ اللَِّه : عن أَِبي مسعوٍد اَألنصاِري، قَالَ
 هانِغلْم رأْمفَكَانَ ي ،اساِلطُ النخكَانَ يا، ووِسرال مجكَانَ ر هٌء ِإال أَنيِر شيالْخ ِمن لَه دوجي

  .وا عنهنحن أَحق ِبذَِلك ِمنه، تجاوز: أَنْ يتجاوزوا عِن الْمعِسِر، فَقَالَ اللَّه ِلمالِئكَِتِه
   

باب الْخبر الْمعاِرِض ِإلباحِة مماطَلَِة الْموِسِر الْمبيِن أَنَّ مماطَلَته ظُلْم، وأن احلوالة إذا 
أُحيلت على مليء مل يكن للمحال عليه أن يرجع ا عن احمليل إذا أفلس الذي احتال أو 

  .يء كان له الرجوع فيها على احمليلأقال، والدليل على أا إذا أحيلت على غري مل
أنبا معمر، عن هماِم بِن منبٍه، : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ:  حدثَنا السلَِمي، قَالَ 4265

 ِإنَّ ِمن الظُّلِْم :�، وقَالَ رسولُ اللَِّه �هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ، محمٍد رسوِل اللَِّه : قَالَ
عبتِليٍء، فَلْيلَى مع كُمدأَح ِبعِإذَا أُتو ،ِنيطْلُ الْغم.  

حدثَِني ماِلك بن : حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ 4266
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ِد الربع ناِد، عنأَِبي الز نٍس، عأَن ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه نع ،زمرِن هِن بمطْلُ : ، قَالَ�حم
عبتِليٍء، فَلْيلَى مع ِبعأُت نمو ،ظُلْم ِنيقَالَ . الْغ ،ِقيِقيا الدثَندونَ، قَالَ : حاره نب ِزيدا يثَندح

 :أَِبي الز نقَاُء، عرا وثَنداِد، ِبِمثِْلِه حن.  
حدثَنا وِكيع، عن سفْيانَ، عن عبِد اللَِّه بِن : حدثَنا اَألحمِسي، قَالَ :  قَالَ 4267

أنبا سفْيانُ، عن أَِبي : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ: وحدثَنا أَحمد بن يوسف، قَالَ )  ح(ذَكْوانَ
الز ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه نِج، عرِن اَألعاِد، علَى : ، قَالَ�نِإذَا أُِحيلَ عو ،ظُلْم ِنيطْلُ الْغم

  .ومن أُِحيلَ علَى مِليٍء فَلْيحتلْ: قَالَ وِكيع. مِليٍء فَلْيحتلْ
  هي فيه، وعن بيعه بعضه دون بعضبيانُ حظِْر بيِع فَضِل الْماِء، والدليل على الن

حدثَنا أَحمد بن حنبٍل، :  حدثَنا محمد بن عِلي بِن داود ابن أُخِت غَزاٍل، قَالَ 4268
 نهى �النِبي حدثَنا وِكيع بن الْجراِح، عِن ابِن جريٍج، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، أَنّ : قَالَ

حدثَنا حماد بن : حدثَنا أَبو نصٍر التمار، قَالَ : حدثَنا الصغاِني، قَالَ . عن بيِع فَضِل الْماِء
  .سلَمةَ، عن أَِبي الزبيِر، ِبِمثِْلِه

 ِبيىالنها نانُ الِْعلَِّة الَِّتي لَهيبي�ب نع املاء، والدليل على أن األرض إذا أُكريت مع  ع
املاء أو بيعت مع املاء أما مفسوخان، وعلى أن املاء بيعه حمظور، وأن الكراء معناه معىن 

  .البيع
)  ح(أنبا ابن جريٍج: حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ 4269

وحدثَنا ابن )  ح(حدثَنا حجاج بن محمٍد، عِن ابِن جريٍج: نا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ وحدثَ
نهى رسولُ اللَِّه : حدثَنا مكِّي، عِن ابِن جريٍج، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ: الْجنيِد، قَالَ 

�يب نع  نفَع ،اَءهمو هضلُ أَرجالر ِبيعثَ، يرحِض ِلتِع اَألريباِء، وِع الْميبِل، وماِب الْجِع ِضر
  .�ذَِلك نهى رسولُ اللَِّه 

 أنبا ِهشام بن يوسف، عِن: حدثَِني يحيى بن مِعٍني، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال4270َ
 عن بيِع ِضراِب �نهى رسولُ اللَِّه : أنبا أَبو الزبيِر، أَنه سِمع جاِبرا، يقُولُ: ابِن جريٍج، قَالَ

ي الْجمِل، وعن بيِع الْماِء، وبيِع اَألرِض ِللْحرِث يِبيع الرجلُ أَرضه وماَءه، فَعن ذَِلك نهى النِب
  .رواه روح، عِن ابِن جريٍج. �

وحدثَنا الِْحميِري، )  ح(حدثَنا حجاج، عِن ابِن جريٍج:  حدثَنا يوسف، قَالَ 4271
 ِديناٍر، أَنَّ أَبا حدثَنا مكِّي، عِن ابِن جريٍج، عن عمِرو بِن: حدثَنا ابن الْجنيِد، قَالَ : قَالَ 
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 ِبيالن اِحبٍد صبع نب اسأَنَّ ِإي ،هرباِل أَخهقَالَ�الِْمن ، : ِبياَء، فَِإنَّ النوا الْمِبيعى �ال تهن 
  .عن بيِع الْماِء، ورأَى الناس يِبيعونَ ماَء الْفُراِت

4272دبع نب ِعيدا سثَندونَ، قَالَ  حديِن أَِبي زقَالَ : وِس ب ،اِبييا الِْفرثَندا : حثَندح
حدثَنا أَبو عاِصٍم، : وحدثَنا أَبو ِقالبةَ، وأَبو أُميةَ، قَاال. سفْيانُ، عِن ابِن جريٍج، ِبِإسناِدِه ح

  . ينهى عن بيِع فَضِل الْماِء�سِمعت رسولَ اللَِّه فَِإني : عِن ابِن جريٍج، ِبِإسناِدِه
حدثَنا داود بن عبِد : حدثَنا النفَيِلي، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 4273

 نهى �ِل، عن ِإياِس بِن عبٍد، أَنَّ النِبي الرحمِن الْعطَّاِر، عن عمِرو بِن ِديناٍر، عن أَِبي الِْمنها
  .عن بيِع فَضِل الْماِء

   
باب حظِْر منِع فَضِل الْماِء ِليمنع ِبِه الْكَُأل، والدليل على أن النهي عن بيعه يف موضع 

  .دون موضع، والتشديد يف منع ابن السبيل فضله
4274نب فوسا يثَنداِمِع، قَالَ  حاِب الْجِلٍم ِفي ِكتسِن :  مِن ابع ،اججا حثَندح
حدثَنا أَبو سلَمةَ بن عبِد : أَخبرِني ِزياد، أَنَّ ِهاللَ بن أُسامةَ حدثَه، قَالَ : جريٍج، قَالَ
  .ال يمنع فَضلُ الْماِء ِليمنع ِبِه الْكَُأل: �لَ النِبي قَا: سِمعت أَبا هريرةَ، يقُولُ: الرحمِن، قَالَ
حدثَنا ابن : حدثَنا أَبو عاِصٍم، قَالَ :  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن الْبصِري، قَالَ 4275
ةَ أَخبره، أَنَّ أَبا سلَمةَ بن عبِد الرحمِن أَخبرِني ِزياد بن سعٍد، أَنَّ ِهاللَ بن أُسام: جريٍج، قَالَ

  .ال يباع فَضلُ الْماِء ِليمنع ِبِه الْكَُأل: �قَالَ رسولُ اللَِّه : أَخبره، أَنه سِمع أَبا هريرةَ، يقُولُ
)  ح(طَرف، والْقَعنِبي، عن ماِلٍكحدثَنا م:  حدثَنا محمد بن حيويِه، قَالَ 4276

وحدثَنا ِزياد )  ح(حدثَنا ورقَاُء: حدثَنا خاِلد بن يِزيد الْمزِني، قَالَ : وحدثَنا أَبو فَروةَ، قَالَ 
وحدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ، )  ح(ثَِني اللَّيثُحدثَنا يِزيد بن موهٍب، بقَّالٌ، حد: بن الْخِليِل، قَالَ 

حدثَنا سفْيانُ، كُلُّهم عن أَِبي الزناِد، عِن اَألعرِج، عن أَِبي : حدثَنا الْحميِدي، قَالَ : قَالَ 
  .نع ِبِه الْكَُألال يمنع فَضلُ الْماِء ِليم: ، قَالَ�هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 

حدثَِني يونِس بِن يِزيد، : أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال4277َ
 ِمثْلَ حِديِث �عِن ابِن ِشهاٍب، عن سِعيِد بِن الْمسيِب، عن أَِبي هريرةَ، عن رسوِل اللَِّه 

اِلٍك، يمهِني أَنةً: عرقَالَ مِبِه الْكَُأل، و عنماِء ِليلُ الْمفَض عنموا : ال يعنماِء ِلتلَ الْموا فَضِبيعال ت
  .ِبِه الْكََأل
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ع، حدثَنا وِكي:  حدثَنا اَألحمِسي محمد بن ِإسماِعيلَ، وابن أَِبي الْخيبِري، قَاال4278
ثَالثَةٌ ال يكَلِّمهم : �قَالَ رسولُ اللَِّه : عِن اَألعمِش، عن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

هداٍء ِعنلَ مِبيِل فَضالس ناب عنلٌ مجر ،أَِليم ذَابع ملَهو كِّيِهمزال يو ،ِهمِإلَي ظُرنال يو ،اللَّه... 
حدثَنا جِرير، عِن اَألعمِش، ِبِمثِْلِه : حدثَنا عثْمانُ بن أَِبي شيبةَ، قَالَ : حدثَنا أَبو داود، قَالَ 

أَِليم ذَابع ملَهو كِّيِهمزال يفَّانَ، قَالَ . وع نا ابثَندِش، : حمِن اَألعٍر، عيمن نا ابثَندح
  .ِبِإسناِدِه

حدثَنا أَبو معاِويةَ، عِن اَألعمِش، عن أَِبي صاِلٍح، :  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَالَ 4279
، وال ثَالثَةٌ ال يكَلِّمهم اللَّه، وال ينظُر ِإلَيِهم يوم الِْقيامِة: �قَالَ النِبي : عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

أَِليم ذَابع ملَهو ،كِّيِهمزي :ِمثْلَه ذَكَرِبيِل والس ناب هعنماٍء ِبالْفَالِة، فَيِل ملَى فَضلٌ عجر.  
حدثَنا سفْيانُ، : حدثَنا الِْفرياِبي، قَالَ :  حدثَنا محمد بن عوٍف الِْحمِصي، قَالَ 4280

  .ورجلٌ لَه فَضلٌ ِمن ماٍء فَمنعه ِمن أَهِل الطَِّريِق:  اَألعمِش، ِبِإسناِدِهعِن
   

باب ِذكِْر الْخبِر الدالِّ علَى أَنَّ الْمحتاج ِإلَى الْماِء الْممنوع ِمنه له استعماله إذا قدر على 
  .ذلك، وعليه أن يعوض صاحبه منه حىت يرضيه

أنبا عوف : أنبا النضر بن شميٍل، قَالَ:  حدثَنا ِعيسى بن أَحمد الْعسقَالِني، قَال4281َ
أنبا سلْم بن : حدثَنا أَبو الْوِليِد، قَالَ: وحثنا أَبو اَألحوِص صاِحبنا، قَالَ )  ح(بن أَِبي جِميلَةَ

نا عمٍر، ِكليهيرٍن، قَالَزيصِن حانَ برِعم نع ،طَاِرِدياٍء الْعجاللَِّه :  أَِبي ر ِبين عم تكُن� 
ثُم عجلَِني يعِني النِبي : قَالَ يعِني ِعمرانَ بن حصيٍن: ِفي مِسٍري لَه، وساق الْحِديثَ، وقَاال ِفيِه

 نطْلُب الْماَء، وقَد عِطشنا عطَشا شِديدا، فَبينا نحن نِسري ِإذَا نحن  ِفي ركٍْب بين يديِه�
: أَيهاه أَيهاه ال ماَء لَكُم، قُلْنا: أَين الْماُء؟ قَالَت: ِبامرأٍَة ساِدلٍَة ِرجلَيها بين مزادتيِن، فَقُلْنا لَها

أَه نيب فَكَماِء؟ قَالَتالْم نيبلٍَة: ِلِك ولَيٍم ووةُ يِسريا. موِل اللَِّه : قُلْنسطَِلِقي ِإلَى ران� ،
ولُ : قَالَتسا را ِبهلَنقْبتا، فَاسا ِبهطَلَقْنى انتئًا، حيا شِرهأَم ا ِمنلِّكْهمن ولُ اللَِّه؟ فَلَمسا رمو
خبرته ِبِمثِْل الَِّذي أَخبرتنا، وأَخبرته أَنها مؤِتمةٌ لَها ِصبيانٌ أَيتام، فَأَمر ِبراِويِتها، ، فَأَ�اللَِّه 

فَأُِنيخت فَمج ِفي الْعزالويِن، ثُم بعثَ راِويتها، فَشِربنا ونحن أَربعونَ رجال ِعطَاش، حتى 
قَالَر ٍة، ثُماوِإدا ونعٍة مبا كُلَّ ِقرْألنما، وٍر، : ِوينِكس ا ِمنا لَهنعمفَج ،كُمدا كَانَ ِعنوا ماته

: وقَالَ عوف ِفي آِخِر حِديِثِه. اذْهِبي فَأَطِْعِمي هذَا ِعيالَِك: وتمٍر، وصر لَها صرةً، فَقَالَ لَها
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  .نَ الْمسِلمونَ يِغريونَ علَى الْمشِرِكني حولَها، وال يِصيبونَ الصرم الَِّذي ِهي ِفيِهوكَا
   

  .باب حظِْر بيِع الْكَلِْب وأَخِذ ثَمِنِه وإعطاء الكاهن على ِكهانته، وحظر أخذ مثن السنور
حدثَنا سفْيانُ، عِن الزهِري، عن أَِبي بكِْر : ى، قَالَ  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعل4282َ

 ِبيوٍد، أَنّ النعسأَِبي م ناٍم، عِن ِهشاِرِث بِن الْحِن بمحِد الربِن عِع الْكَلِْب، �بيب نى عهن 
  .ومهِر الْبِغي، وحلْواِن الْكَاِهِن 

4283ا يثَندلَى، قَالَ  حِد اَألعبع نب سٍب، قَالَ: ونهو نا ابثَندح : ،اِلكِني مربأَخ
ويونس بن يِزيد، واللَّيثُ بن سعٍد، عِن ابِن ِشهاٍب، عن أَِبي بكِْر بِن عبِد الرحمِن، أَنَّ أَبا 

ثَهدٍرو حمع نةَ بقْبوٍد ععسولَ اللَِّه مسأَنّ ر ،م� ،ِغيِر الْبهمِن الْكَلِْب، وثَم نع ماههن 
  .ثَالثٌ هن سحت: ِإال أَنَّ يونس قَالَ ِفي الْحديث. وحلْواِن الْكَاِهِن
وحدثَنا )  ح(أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال4284َ

: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ )  ح(حدثَنا ماِلك: حدثَنا ِإسحاق بن ِعيسى، قَالَ : الصغاِني، قَالَ 
: اِفِعي، قَالَحدثَنا الش: وحدثَنا الرِبيع، قَالَ )  ح(حدثَِني ماِلك: حدثَنا خاِلد بن مخلٍَد، قَالَ

 ِبيى النهوٍد نعسأَِبي م ناِدِه عنِبِإس ،اِلكاِن �أنبا ملْوحو ،ِغيِر الْبهمِن الْكَلِْب، وثَم نع 
  .الْكَاِهِن

)  ح(ِلِهحدثَنا ماِلك، ِبِمثْ: حدثَنا مروانُ، قَالَ :  حدثَنا شعيب بن شعيٍب، قَالَ 4285
حدثَنا : حدثَنا يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد، قَالَ : حدثَنا عباس بن محمٍد الدوِري، قَالَ 

: قَالَأَِبي، عن صاِلٍح، عِن ابِن ِشهاٍب، أَنَّ أَبا بكِْر بن عبِد الرحمِن أَخبره، أَنَّ أَبا مسعوٍد، 
أَخبرِني الْعباس بن .  عن ثَمِن الْكَلِْب، وحلْواِن الْكَاِهِن، ومهِر الْبِغي�نهى رسولُ اللَِّه 

نا حدثَ: حدثَنا محمد بن مصعٍب، قَاال: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ )  ح(أَخبرِني أَِبي: الْوِليِد، قَالَ
حدثَنا محمد بن أَِبي : وحدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ )  ح(اَألوزاِعي، عِن الزهِري، ِبِمثِْلِه

  .حدثَنا معمر، عِن الزهِري، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه: حدثَنا يِزيد بن زريٍع، قَالَ : بكٍْر، قَالَ 
4286قَالَ  ح ،ِزيجالس داوو دا أَبثَناِفٍع، : دن نب ِبيعالرى، ووسم نب اِهيمرا ِإبثَندح

حدثَنا ِعيسى بن يونس، عِن اَألعمِش، عن أَِبي سفْيانَ، عن جاِبٍر، أَنّ : وعِلي بن بحٍر، قَالُوا
 ِبيثَ�الن نى عهِر نونالسِن الْكَلِْب، وِن أَِبي . ماِم بِهش نب دمحفٍَر، معو جثَِني أَبدح

وحدثَِني أَبو جعفَِر بن ِسناٍن قَاِضي شيرز، قَالَ )  ح(حدثَنا أَحمد بن جناٍب: الدميِك، قَالَ 
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 :جن ناِب بهالْو دبا عثَندةَ، قَاالحِبِمثِْلِه: د ،سوني نى با ِعيسثَندح.  
أَخبرِني معروف بن سويٍد الْجذَاِمي، : أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس، قَال4287َ

ال يِحلُّ ثَمن : �سولُ اللَِّه قَالَ ر: أَنَّ عِلي بن رباٍح حدثَهم، أَنه سِمع أَبا هريرةَ، يقُولُ
ِغيالْب رهال مانُ الْكَاِهِن، ولْوال حالْكَلِْب، و.  

حدثَنا معِقلٌ، : حدثَنا الْحسن بن أَعين، قَالَ :  رواه مسِلم، عن سلَمةَ بِن شِبيٍب، قَالَ 
 عن �زجر النِبي :  جاِبرا عن ثَمِن الْكَلِْب، والسنوِر، فَقَالَسأَلْت: عن أَِبي الزبيِر، قَالَ

ذَِلك . ِبيةَ، أَنَّ النريرأَِبي ه نطَاٍء، عع نٍد، ععِن سِس بقَي نةَ، علَمس نب ادمح اهورو� 
ِفيها نظَر : نةَ ِفي اَألخباِر الَِّتي ِفيها نِهي عن ثَمِن السنوِرقَالَ أَبو عوا. نهى عن ثَمِن السنوِر
  ِفي ِصحِتها وتوِهيِنها

حدثَنا ابن علَيةَ، عن عِلي بِن الْحكَِم، عن :  حدثَنا أَبو عِلي الزعفَراِني، قَالَ 4289
مِن عِن اباِفٍع، عقَالَن ،ولُ اللَِّه : رسى رهِل�نِب الْفَحسع نع .  
حدثَنا أَسباطٌ، عِن اَألعمِش، عن أَِبي حاِزٍم، عن أَِبي :  حدثَنا اَألحمِسي، قَالَ 4290
  . عن ثَمِن الْكَلِْب، ومهِر الْبِغي�نهى النِبي : هريرةَ، قَالَ
4291ى، قَالَ  حثَنالْم ناذُ بعى مثَنو الْما أَبثَنٍد، قَالَ : دهرسم نب ددسا مثَندا : حثَندح

سِمعت الساِئب بن يِزيد يحدثُ، عن : يحيى بن سِعيٍد الْقَطَّانُ، عن محمِد بِن يوسف، قَالَ
شر الْكَسِب مهر الْبِغي، وثَمن الْكَلِْب، : ، يقُولُ�سِمعت النِبي : ، قَالَراِفِع بِن خِديٍج
حدثَنا : حدثَنا أَبو ثَاِبٍت الْمِديِني، قَالَ : حدثَنا ِإسماِعيلُ الْقَاِضي، قَالَ . وكَسب الْحجاِم

حم ناِعيلَ، عمِإس نب اِتمِبِمثِْلِهح ،فوسِن يِد بم.  
حدثَنا شعبةُ، عن عوِن بِن أَِبي : حدثَنا شبابةُ، قَالَ :  حدثَنا عباس الدوِري، قَالَ 4292

فَِقيلَ لَه ،تاِجِمِه، فَكُِسرحِبم را، فَأَمامجى حرتاش هأَِبيِه، أَن نفَةَ، عيحا؟ :جهكِْسرت ِلم 
حدثَنا يونس .  نهى عن ثَمِن الدِم، وثَمِن الْكَلِْب، وكَسِب الْبِغي�َألنَّ رسولَ اللَِّه : فَقَالَ

وعن : ثْلَهحدثَنا شعبةُ، ِبِإسناِدِه ِم: حدثَنا أَبو داود، قَالَ : بن حِبيٍب، وعمار بن رجاٍء، قَاال
  .كَسِب الْموِمسِة
حدثَنا يِزيد بن ِزياٍد، عن عوِن : حدثَنا وِكيع، قَالَ :  وحدثَنا اَألحمِسي، قَالَ 4293

  . الْحجاِم عن مهِر الْبِغي، وعن كَسِب�نهى رسولُ اللَِّه : بِن أَِبي جحيفَةَ، عن أَِبيِه، قَالَ
: حدثَنا الْوِليد بن مسِلٍم، قَالَ :  حدثَنا أَحمد بن محمِد بِن عثْمانَ الثَّقَِفي، قَالَ 4294
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ن حدثَنا أَِبي، عِن اَألوزاِعي، ع: وأَخبرِني الْعباس بن الْوِليِد، قَالَ )  ح(حدثَنا أَبو عمٍرو
: حدثَِني الساِئب بن يِزيد، قَالَ: يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، عن ِإبراِهيم بِن عبِد اللَِّه بِن قَاِرٍظ، قَالَ

كَسب الْحجاِم خِبيثٌ، وثَمن الْكَلِْب : �قَالَ رسولُ اللَِّه : حدثَِني راِفع بن خِديٍج، قَالَ
  .خِبيثٌ 

حدثَِني : حدثَنا ِبشر بن بكٍْر، قَالَ:  حثنا سلَيمانُ بن شعيٍب الْكَيساِني، قَالَ 4295
  .كَسب الْحجاِم خِبيثٌ، ومهر الْبِغي خِبيثٌ: �قَالَ النِبي : اَألوزاِعي، ِبِإسناِدِه قَالَ

حدثَنا : حدثَنا أَبو داود، قَالَ : يٍب، وعمار بن رجاٍء، قَاال حدثَنا يونس بن حِب4296
 نب اِئبِن قَاِرٍظ، أَنَّ السِد اللَِّه ببِن عب اِهيمرِإب نِن أَِبي كَِثٍري، عى بيحي نع ،اِئيوتسالد امِهش

خ نب اِفعأَنَّ ر ،ثَهدح ِزيدي ِبيأَنَّ الن ،ثَهدقَالَ�ِديٍج ح ، : بكَسِبيثٌ، وخ ِغيالْب رهم
حدثَنا أَبو مقَاِتٍل الْبلِْخي سلَيمانُ بن محمِد بِن فُضيٍل، . الْحجاِم خِبيثٌ، وثَمن الْكَلِْب خِبيثٌ

. حدثَنا حرب بن شداٍد، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، ِمثْلَه : حدثَنا عبد اللَِّه بن رجاٍء، قَالَ
: حدثَنا محمد بن الْمبارِك، قَالَ: حدثَنا الْحسن بن أَحمد بِن محمِد بِن بكَّاِر بِن ِبالٍل، قَالَ 

حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ . أَخبرِني ِإبراِهيم، ِمثْلَه: قَالَأنبا معاِويةُ بن سالٍم، عن يحيى، 
رواه عبد الرزاِق، عن معمٍر، . حدثَنا أَبانُ، عن يحيى، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه: حدثَنا موسى، قَالَ : 

  .لَم يخرجه. عن يحيى
4297قَالَ  ح ،ِريصاٍن الْبِسن نب ِزيدا يثَنقَالَ : د ،قَِدياِمٍر الْعو عا أَبثَندا : حثَندح

 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه ناٍح، عبِن أَِبي رطَاِء بع نوٍف، عرعأَِبي م نب احبقَالَ�ر ، : ِمن
  .، وثَمن الْكَلِْب، ومهر الْبِغيالسحِت كَسب الْحجاِم

   
باب ِذكِْر الْخبِر الْمعاِرِض ِلحظِْر كَسِب الْحجاِم الْمِبيِح أَخذَه، الدال على أن الزجر عنه 

  .ليس عن التحرمي، ولكنه على الدناءة
سِئلَ :  بكٍْر السهِمي، عن حميٍد، قَالَحدثَنا عبد اللَِّه بن:  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 4298

 حجمه أَبو طَيبةَ، فَأَمر لَه �احتجم النِبي : أَنس بن ماِلٍك عن كَسِب الْحجاِم، فَقَالَ
نَّ أَمثَلَ ما تداويتم ِبِه الِْحجامةُ، ِبصاعيِن ِمن طَعاٍم، وكَلَّم مواِليه، فَخفِّفُوا عنه ِمن غَلَِّتِه، وِإ

حدثَنا مروانُ بن : حدثَنا ابن ِمالٍس، قَالَ . والْقُسطُ الْبحِري، وال تعذِّبوا ِصبيانكُم ِبالْغمِز
  .حدثَنا حميد، عن أَنٍس، ِبِمثِْلِه: معاِويةَ، قَالَ 
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4299دلَى، قَالَ حِد اَألعبع نب سونا يٍب، قَالَ: ثَنهو نأنبا اب : ،اِلكثَِني مدح
، �حجم أَبو طَيبةَ رسولَ اللَِّه : وسفْيانُ، عن حميٍد الطَِّويِل، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ

أَمٍر، ومت ِن ِمنياعص ا، أَواعص طَاهفَأَعاِلكاِجِه، قَالَ مرخ ِمن هنفِّفُوا عخأَنْ ي لَهأَه ر : اعص
.  

حدثَنا سفْيانُ، عن : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ :  حدثَِني السلَِمي، والنجار، قَاال4300
، فَأَمر لَه ِبصاعيِن ِمن طَعاٍم، وأَمر مواِليه أَنْ � حجم أَبو طَيبةَ النِبي: حميٍد، عن أَنٍس، قَالَ
  .حدثَنا ابن وهٍب، عِن الثَّوِري، ِبنحِوِه: حدثَنا ِعيسى بن أَحمد، قَالَ . يخفِّفُوا ِمن ضِريبِتِه

حدثَنا شعبةُ، عن حميٍد : بو داود، قَالَ حدثَنا أَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 4301
 غُالما حجاما، فَحجمه، وأَمر لَه �دعا النِبي : سِمعت أَنس بن ماِلٍك، يقُولُ: الطَِّويِل، قَالَ

: حدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ . ن ضِريبِتِهِبصاٍع أَو صاعيِن، أَو مد أَو مديِن، وكَلَّم ِفيِه، فَخفَّف ِم
  .فَخفِّفُوا عنه ِمن ضِريبِتِه: حدثَنا سِعيد، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه: حدثَنا السكَن بن ناِفٍع، قَالَ 

أَخبرِني : عبةُ، قَالَأنبا ش: حدثَنا شاذَانُ، قَالَ:  حدثَنا ِعيسى بن أَحمد، قَالَ 4302
 غُالما، فَحجمه، �دعا رسولُ اللَِّه : سِمعت أَنس بن ماِلٍك، يقُولُ: حميد الطَِّويلُ، قَالَ

  .وكَلَّم ِفيِه، فَخفَّف ِمن ضِريبِتِه. فَأَمر لَه ِبصاٍع أَو صاعيِن، أَو مد أَو مديِن
4303دقَالَ  ح ،ِسيما اَألحِن : ثَنِد بمحم نع ،اِهيمرِن ِإبب ِزيدي نع ،ِكيعا وثَندح

، وأَعطَى الْحجام أَجره، ولَو كَانَ ِبِه بأْس لَم �احتجم النِبي : ِسِريين، عِن ابِن عباٍس، قَالَ
  .يعِطِه

4304محم اهوانَ،  رملَيس ناِصِم بع نٍر، عمعم ناِق، عزالر دبا عثَندى، حيحي نب د
  . أَجره� عبد ِلبِنِي بياضةَ، فَأَعطَاه النِبي �حجم النِبي : عِن الشعِبي، عِن ابِن عباٍس، قَالَ

، عن معمٍر، عِن الزهِري، عِن ابِن محيصةَ اَألنصاِري، عن  ورواه عبد الرزاِق4305
 ِبيأَلَ النس هفَقَالَ�أَِبيِه أَن ،ِتِهماجح كَا ِمنفَش ،هنى عهاِم، فَنجِب الْحكَس نع  : ِلفْهأَع

ظَرِفيِه نو ِقيقَكر هأَطِْعمو ،كاِضحن .قَالَ ح ،ِزيجالس داوو دا أَبثَند : نع ،ِبينا الْقَعثَندح
 اِدِه ِمثْلَهناٍب، ِبِإسِن ِشهِن اباِلٍك، عم.  

   
  .باب ِإثْباِت تحِرِمي ثَمِن الْكَلِْب ووجوب قتله

وحدثَنا )  ح(ا عبد اللَِّه بن نميٍرحدثَن:  حدثَنا موسى بن ِإسحاق الْقَواس، قَالَ 4306
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حدثَنا عبيد : حدثَنا محمد بن عبيٍد، قَاال: أَبو الْحسِن الْميموِني، وأَبو داود الْحراِني، قَاال
مِن اقْتنى كَلْبا ِإال كَلْب : ، قَالَ� اللَِّه بن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه

  .ماِشيٍة، أَو صيٍد نقَص ِمن عمِلِه كُلَّ يوٍم ِقرياطَاِن
حدثَنا : أنبا محمد بن عبيٍد، قَالَ :  حدثَنا الْميموِني، وأَبو داود الْحراِني، قَاال4307
اللَِّه، ع ديبولَ اللَِّه عسأَنّ ر ،رمِن عِن اباِفٍع، عن لَ�نقْتِبالْكَلِْب أَنْ ي رأْمكَانَ ي  . نا ابثَندح
حدثَنا أَبو أُسامةَ، عن عبيِد اللَِّه، ِبِإسناِدِه : حدثَنا عثْمانُ بن أَِبي شيبةَ، قَالَ : شبابانَ، قَالَ 

ِمثْلَه.  
أَخبرِني يونس بن يِزيد، : حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا محمد بن نصٍر، قَالَ 4308

، �سِمعت رسولَ اللَِّه : وحدثَِني ساِلم بن عبِد اللَِّه، عن أَِبيِه، قَالَ: قَالَ ابن ِشهاٍب: قَالَ
توا صاِفعقُولُ ريه : كَلْب ٍد، أَويص لُ، ِإال كَلْبقْتت ِت الِْكالبكَانِل الِْكالِب، وِبقَت رأْمي

  .ماِشيٍة
حدثَنا ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكًا، وأُسامةَ بن :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ 4309
هربٍد، أَخيا )  ح(زثَندحانَ، قَالَوملَيس نب ِبيعقَالَ: الر ،اِفِعياِفٍع، : أنبا الشن نع ،اِلكأنبا م

 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن ابِل الِْكالِب �عِبقَت رأَم .  
حدثَنا :  قَالَ حدثَنا أَبو النضِر،:  حدثَنا الْحاِرثُ بن أَِبي أُسامةَ، والصغاِني، قَاال4310

 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نثُ، عِل الِْكالِب�اللَّيِبقَت رأْمكَانَ ي .  
حدثَنا أَبو عاِصٍم، عِن ابِن جريٍج، عن ناِفٍع، عِن :  حدثَنا ِإسحاق بن سياٍر، قَالَ 4311

 ِبقَتِل الِْكالِب، حتى أَنْ كَانِت الْمرأَةُ لَتِجيُء ِبكَلِْبها، �ر رسولُ اللَِّه أَم: ابِن عمر، قَالَ
لُهقْتِلٍم، قَالَ . فَنسم نب فوسا يثَندح :اِدِه ِمثْلَهنٍج، ِبِإسيرِن جِن ابع ،اججا حثَندى : حتح

حدثَنا : حدثَنا عبد الصمِد بن الْفَضِل، قَالَ . ن الْباِديِة، فَقَتلْنا كَلْبا لَهاوجدنا امرأَةً قَِدمت ِم
  .مكِّي، عِن ابِن جريٍج، ِبِمثِْلِه

بِن عمر،  حدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عن معمٍر، عن أَيوب، عن ناِفٍع، عِن ا4312
 ِبيلَ �أَنّ النسِة، فَأَرِدينِة الْماِحيِفي ن ا كَلْبأٍَة لَهرِبام ِبرِة، فَأُخِدينِل الِْكالِب ِبالْمِبقَت رأَم 
  .ِإلَيِه فَقُِتلَ

يانُ، عن ِإسماِعيلَ بِن حدثَنا سفْ: أنبا يعلَى بن عبيٍد، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَال4313َ
 ِبأَطْراِف الْمِدينِة ِبقَتِل الِْكالِب، فَلَقَد رأَيتنا �أَمرنا النِبي : أُميةَ، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ



com.wordpress.masgunku.www  
 

957 

  .نقْتلُ الْكَلْب ِللْمرأَِة ِمن أَهِل الْمِدينِة
4314،يزا الْغثَندقَالَ :  قَالَ  ح ،اِبييا الِْفرثَنداِدِه: حنانُ، ِبِإسفْيا سثَندح : ِبيأَنّ الن

  . أَمر ِبقَتِل الِْكالِب، حتى قَتلُوا كَلْبا المرأٍَة ِمن أَهِل الْباِديِة�
سِمعت : ِن ابِن جريٍج، قَالَحدثَنا حجاج، ع:  حدثَنا يوسف بن سِعيٍد، قَالَ 4315
 ِفي قَتِل الِْكالِب فَكُنت ِفيمن بِعثَ، فَقَتلْنا �بعثَ نِبي اللَِّه : قَالَ ابن عمر: ناِفعا، قَالَ

  .الِْكالب، حتى وجدنا امرأَةً قَِدمت ِمن الْباِديِة، فَقَتلْنا كَلْبها
حدثَنا حماد بن : حدثَنا معلَّى بن أَسٍد، قَالَ : نا أَبو حاِتٍم الراِزي، قَالَ  حدث4316َ

 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن اباٍر، عِن ِدينِرو بمع نٍد، عيز� ٍة، أَواِشيم ِل الِْكالِب، ِإال كَلْبِبقَت رأَم 
  .كَلْب صيٍد
  . الِْكالِب الَِّتي رخص ِفي ِإمساِكها وى عن قَتلها، بعد ما أمر بقتلهابيانُ

حدثَِني أَبو : حدثَنا حجاج، عِن ابِن جريٍج، قَالَ:  حدثَنا يوسف بن سِعيٍد، قَالَ 4317
 ِبقَتِل الِْكالِب، حتى ِإنَّ الْمرأَةَ �أَمر رسولُ اللَِّه : الزبيِر، أَنه سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه، يقُولُ

 ِبيى النهن ثُم ،لُهقْتا، فَنِة ِبكَلِْبهاِديالْب ِمن مقْدقَالَ�لَتا، وِلهقَت نِهيِم :  عِد الْبوِباَألس كُملَيع
  .ِذي الطُّفْيتيِن، فَِإنه شيطَانٌ 

: حدثَنا روح بن عبادةَ، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، والْحاِرثُ بن أَِبي أُسامةَ، قَاال4318
 ِبقَتِل �أَمرنا النِبي : حدثَنا أَبو الزبيِر، أَنه سِمع جاِبرا، يقُولُ: حدثَنا ابن جريٍج، قَالَ 

  .علَيكُم ِباَألسوِد الْبِهيِم ِذي الطُّفْيتيِن، فَِإنه شيطَانٌ: ِبِمثِْلِه، قَالَالِْكالِب 
أنبا أَبو : وحدثَنا الصغاِني، قَالَ)  ح(حدثَنا شبابةُ:  حدثَنا عباس الدوِري، قَالَ 4319
أنبا النضر بن شميٍل، : وحدثَنا سِعيد بن مسعوٍد، قَالَ)  ح(ةُحدثَنا شعب: قَالَ : النضِر، قَاال

 �أَمر رسولُ اللَِّه : أنبا شعبةُ، عن أَِبي التياِح، عن مطَرٍف، عن عبِد اللَِّه بِن مغفٍَّل، قَالَ: قَالَ
رواه . وكَذَا. ِللِْكالِب؟، ورخص ِفي كَلِْب الصيِد، والْغنِمما لَهم و: ِبقَتِل الِْكالِب، ثُم قَالَ

  .معاذُ بن معاٍذ ، وغَيره، عن شعبةَ
: حدثَنا وهب بن جِريٍر، قَالَ :  حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، وأَبو ِقالبةَ، قَاال4320
 عن أَِبي التياِح، عن مطَرٍف، عن عبِد اللَِّه بِن الْمغفَِّل، أَنّ رسولَ اللَِّه أَمر ِبقَتِل حدثَنا شعبةُ،

هذَا . ما بالُهم وبالُ الِْكالِب؟، ورخص ِفي كَلِْب الصيِد والزرِع والْغنِم: الِْكالِب، ثُم قَالَ
لَفْظُ أَِبي ِقالب نى بيحِإال ي عرذْكُِر الزي ةٌ فَلَماعمج اهورو ،عرذْكُِر الزي لَم اِهيمرِإبةَ، و
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عرالز ذَكَر هةَ، فَِإنبعش نِعيٍد، عس.  
ثَنا محمد بن حد: حدثَِني أَِبي، قَالَ :  حدثَنا عبد اللَِّه بن أَحمد بِن حنبٍل، قَال4321َ
سِمعت ابن عمر يحدثُ، عِن : حدثَنا شعبةُ، عن قَتادةَ، عن أَِبي الْحكَِم، قَالَ: جعفٍَر، قَالَ 

 ِبيِرِه : ، قَالَ�النأَج ِمن قُصنٍد ييص ٍم، أَوغَن ٍع، أَورز ا ِإال كَلْبذَ كَلْبخِن اتٍم موكُلَّ ي
  .ِقرياطٌ

حدثَنا عبيد اللَِّه الْقَواِريِري، وحدثَنا الْفَضلُ بن عبِد :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 4322
حدثَنا  : حدثَنا حماد بن زيٍد، قَالَ: حدثَنا عِلي بن الْحسِن بِن شِقيٍق، قَاال: الْجباِر، قَالَ 

 أَمر ِبقَتِل الِْكالِب، ِإال كَلْب ماِشيٍة، أَو �عمرو بن ِديناٍر، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه 
ِبي ِإنَّ َأل: فَقَالَ: أَو كَلْب زرٍع، قَالَ: ِإنَّ أَبا هريرةَ يقُولُ: فَِقيلَ البِن عمر: كَلْب صيٍد، قَالَ

  .هريرةَ زرعا
   

باب الْكَراِهيِة ِفي ِإمساِك الِْكالِب والدليل على نفي التحرمي يف إمساكها واإلباحة يف 
  .إمساك كلب املاشية والغنم والصيد والزرع

ثَنا عبد وحد)  ح(حدثَنا حجاج، عِن ابِن جريٍج:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 4323
أَخبرِني ناِفع، عِن ابِن عمر، : حدثَنا مكِّي، عِن ابِن جريٍج، قَالَ: الصمِد بن الْفَضِل، قَالَ 

من أَمسك كَلْبا ِفي بيِتِه، ِإال كَلْب صيٍد، أَو كَلْب ماِشيٍة، : ، يقُولُ�سِمعت النِبي : قَالَ
: ، قَالَ�وزعم أَبو هريرةَ وهو صاِحب حرٍث، أَنَّ النِبي . نقَص ِمن أَجِرِه كُلَّ لَيلٍَة ِقرياطَاِن

  .وكَلْب حرٍث
: حدثَنا سلَيمانُ بن حرٍب، قَالَ :  حدثَنا ِإسماِعيلُ بن ِإسحاق الْقَاِضي، قَالَ 4324

مِن اقْتنى كَلْبا : �قَالَ النِبي : نا حماد بن زيٍد، عن أَيوب، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَحدثَ
  .لَيس ِبصاِئٍد، وال كَلْب ِضرٍع، فَِإنه ينقُص ِمن أَجِرِه كُلَّ يوٍم ِقرياطَاِن 

4325ِإب نب اقحا ِإسثَندح  نع ،وبأَي نٍر، عمعم ناِق، عزِد الربع نع ،ِريبالد اِهيمر
 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن اباِفٍع، عقَالَ�ن ، : ِمن قُصنٍد، ييص ٍة، أَواِشيم ا، ِإال كَلْبذَ كَلْبخِن اتم

  .أَجِرِه كُلَّ يوٍم ِقرياطَاِن
حدثَنا ماِلك، عن ناِفٍع، : حدثَنا الشاِفِعي، قَالَ : نا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ  حدث4326َ

 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن ابِلِه : ، قَالَ�عمع ِمن قَصا ناِريض ٍة، أَواِشيم ا، ِإال كَلْبى كَلْبنِن اقْتم
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  .وكَذَِلك بيع الضواِري، وغَيِر الضواِري: قَالَ ماِلك. اِنكُلَّ يوٍم ِقرياطَ
: حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، وبحر بن نصٍر، قَاال4327

سِمعت عبد اللَِّه بن : عبِد اللَِّه، يقُولُسِمعت ساِلم بن : حدثَنا حنظَلَةُ بن أَِبي سفْيانَ، قَالَ
مِن اقْتنى كَلْبا، ِإال كَلْب ضاِريٍة، أَو كَلْب : ، يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : عمر، يقُولُ

  .ماِشيٍة، فَِإنه ينقُص ِمن أَجِرِه كُلَّ يوٍم ِقرياطَاِن
4328ا ِإبثَندةَ، قَالُوا حيو أُمأَبو ،اِنيغالصو ،ِريصوٍق الْبزرم نب اِهيمر : نب كِّيا مثَندح
سِمعت : سِمعت ساِلم بن عبِد اللَِّه، يقُولُ: حدثَنا حنظَلَةُ بن أَِبي سفْيانَ، قَالَ: ِإبراِهيم، قَالَ 
مِن اقْتنى كَلْبا، ِإال كَلْب ضاِريِة الصيِد، أَو : ، يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : لُابن عمر، يقُو

  .كَلْب ماِشيٍة، فَِإنه ينقُص ِمن أَجِرِه كُلَّ يوٍم ِقرياطَاِن
معمٍر، عِن الزهِري، عن أَِبي قَرأْنا علَى عبِد الرزاِق عن :  حدثَنا الدبِري، قَال4329َ

مِن اتخذَ كَلْبا ِإال كَلْب ماِشيٍة، أَو صيٍد، : �قَالَ رسولُ اللَِّه : سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
 عمر قَولُ أَِبي هريرةَ، فَذُِكر البِن: قَالَ الزهِري. أَو زرٍع انتقَص ِمن أَجِرِه كُلَّ يوٍم ِقرياطٌ

  .يرحم اللَّه أَبا هريرةَ، كَانَ صاِحب زرٍع: فَقَالَ
: حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، وبحر بن نصٍر، قَاال4330

ِن ِشهِن ابع ،ِزيدي نب سونثَِني يدةَ، : اٍب، قَالَحريرأَِبي ه نِب، عيسالْم نب ِعيدثَِني سدحو
مِن اقْتنى كَلْبا لَيس ِبكَلِْب صيٍد، وال ماِشيٍة، وال أَرٍض، فَِإنه ينقُص : ، قَالَ�أَنّ رسولَ اللَِّه 

  .ِمن أَجِرِه ِقرياطَاِن كُلَّ يوٍم
حدثَنا محمد بن : حدثَنا ابن أَِبي مريم، قَالَ : عبيد بن شِريٍك، قَالَ  حدثَِني 4331
مِن : ، قَالَ�أَخبرِني ساِلم، عن أَِبيِه، أَنّ النِبي : أَخبرِني ابن أَِبي حرملَةَ، قَالَ: جعفٍَر، قَالَ

: قَالَ أَبو هريرةَ. ِشيٍة، أَو كَلْب صيٍد، نقَص ِمن عمِلِه كُلَّ يوٍم ِقرياطٌاقْتنى كَلْبا ِإال كَلْب ما
  .أَو كَلْب حرٍث
حدثَنا يعلَى، وأَبو نعيٍم، عن سفْيانَ، عن عبِد اللَِّه بِن :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 4332

مِن اقْتنى كَلْبا غَير كَلِْب ماِشيٍة، أَو ضاِريٍة، : �قَالَ رسولُ اللَِّه :  عمر، قَالَِديناٍر، عِن ابِن
  .نقَص ِمن عمِلِه كُلَّ يوٍم ِقرياطَاِن

ن أنبا سفْيانُ، عِن الزهِري، عن ساِلٍم، ع:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال4333َ
 ِبيٍم : ، قَالَ�أَِبيِه، أَنّ النوِرِه كُلَّ يأَج ِمن قَصٍة ناِشيم ٍد، أَويص ا ِإال كَلْبى كَلْبنِن اقْتم
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ن حدثَنا معمر، عِن الزهِري، ع: حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ : حدثَنا السلَِمي، قَالَ . ِقرياطَاِن
 ِبيِن النأَِبيِه، ع ناِلٍم، عقَالَ�س ، :ِمثْلَه ذَكَرا وذَ كَلْبخِن اتم.  

حدثَنا مروانُ بن محمٍد :  حدثَنا أَحمد بن عِلي الْمزي الدمشِقي، قَالَ 4334
سِمعت : حدثَنا يِزيد بن خصيفَةَ، قَالَ: الٍل، قَالَ حدثَنا سلَيمانُ بن ِب: الطَّاطَِري، قَالَ 

: ، يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : سِمعت سفْيانَ بن أَِبي زهيٍر، قَالَ: الساِئب بن يِزيد، قَالَ
 ِمن قَصا نعال ِضرا، وعرز هنِني عغا ال يى كَلْبنِن اقْتاطٌمٍم ِقريوِلِه كُلٍّ يمقَالَ. ع :لَه قُلْت :

حدثَِني أَِبي، حدثَنا عِلي . ِإي ورب هذَا الْمسِجِد: ؟ قَالَ�أَنت سِمعت هذَا ِمن رسوِل اللَِّه 
  . بن ِبالٍل، ِبنحِوِهحدثَنا ِإسماِعيلُ بن جعفٍَر، حدثَنا سلَيمانُ: بن حجٍر، قَالَ 
وحدثَنا )  ح(أنبا ابن وهٍب، أن مالكا أخربه:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال4335َ

ثَنا وحد)  ح(حدثَنا ماِلك بن أَنٍس: حدثَنا محمد بن خاِلِد بِن عثْمةَ، قَالَ : ابن الْجنيِد، قَالَ 
وحدثَنا محمد بن مهِدي )  ح(أنبا ماِلك: أنبا الشاِفِعي، قَالَ: الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ

حدثَنا مطَرف، عن ماِلٍك، عن يِزيد بِن خصيفَةَ، عِن الساِئِب بِن يِزيد، عن : الْقَطَّانُ، قَالَ
أَنه : �وهو رجلٌ ِمن أَِزِد شنوَءةَ ِمن أَصحاِب النِبي : بِن أَِبي زهيٍر، زاد الشاِفِعيسفْيانَ 

مِن اقْتنى كَلْبا ال يجِزي عنه زرعا، وال ِضرعا نقَص ِمن عمِلِه :  يقُولُ�سِمع رسولَ اللَِّه 
أَنت سِمعت هذَا ِمن : قَالُوا: اد الشاِفِعي والْعطَّار أَِو الْقَطَّانُ الشك ِمناز. كُلَّ يوٍم ِقرياطٌ
  .ِإي ورب هذَا الْمسِجِد: رسوِل اللَِّه؟ قَالَ
حدثَنا ِهشام  : حدثَنا أَبو عِلي الْحنِفي، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 4336

قَالَ رسولُ اللَِّه : الدستواِئي، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، عن أَِبي سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
� :م ٍث، أَورح اطٌ ِإال كَلْبٍم ِقريوِلِه كُلَّ يمع ِمن قُصني ها، فَِإنكَلْب كسأَم نٍةما . اِشيثَندح

حدثَنا معاِويةُ بن سالٍم، عن : حدثَنا يحيى بن صاِلٍح، قَالَ : يِزيد بن عبِد الصمِد، قَالَ 
 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نةَ، علَمأَِبي س نى، عيحِبِمثِْلِه�ي .  

حدثَنا ِبشر : لْحجاِج بِن سلَيمانَ الْحضرِمي، والْكَيساِني، قَاال حدثَنا محمد بن ا4337
أَخبرِني أَِبي، : وأَخبرِني الْعباس بن الْوِليِد بِن مزيٍد، قَالَ)  ح(حدثَِني اَألوزاِعي: بن بكٍْر، قَالَ

حدثَِني أَبو سلَمةَ، عن أَِبي : حدثَِني يحيى بن أَِبي كَِثٍري، قَالَ: لَسِمعت اَألوزاِعي، قَا: قَالَ
مِن أَمسك كَلْبا، فَِإنه ينقُص ِمن عمِلِه كُلَّ يوٍم ِقرياطٌ ِإال : �قَالَ رسولُ اللَِّه : هريرةَ، قَالَ

حدثَنا :  الْحسن بن أَحمد بِن محمِد بِن بكَّاِر بِن ِبالٍل، قَالَ حدثَنا. كَلْب حرٍث، أَو ماِشيٍة
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حدثَنا عثْمانُ بن عبِد : وحدثَنا محمد بن عبيِد اللَِّه الْقَردواِني، قَالَ )  ح(محمد بن الْمبارِك
  .عاِويةُ بن سالٍم، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، ِبِإسناِدِه ِمثْلَهحدثَنا م: الرحمِن، قَاال
أنبا عبد اللَِّه بن رجاٍء، قَالَ :  حدثَنا أَبو مقَاِتٍل سلَيمانُ بن محمِد بِن فُضيٍل، قَال4338َ

: ، قَالَ�بو سلَمةَ، أَنَّ أَبا هريرةَ حدثَه، أَنَّ النِبي حدثَِني أَ: حدثَنا حرب، عن يحيى، قَالَ: 
  .من أَمسك كَلْبا، فَِإنه ينقُص ِمن عمِلِه كُلَّ يوٍم ِقرياطٌ، ِإال كَلْب حرٍث، أَو ماِشيٍة

حدثَنا عبد الْواِحِد :  بن سِعيٍد، قَالَ حدثَنا قُتيبةُ:  حدثَنا فَضلَك الراِزي، قَالَ 4339
: سِمعت أَبا هريرةَ، يقُولُ: حدثَنا أَبو رِزيٍن، قَالَ: بن ِزياٍد، عن ِإسماِعيلَ بِن سِميٍع، قَالَ 

  .قَص ِمن عمِلِه كُلَّ يوٍم ِقرياطٌمِن أَمسك كَلْبا لَيس ِللصيِد، والْغنِم ن: �قَالَ رسولُ اللَِّه 
   

باب ِذكِْر الْخبِر الْمبيِن أَنَّ الْمالِئكَةَ ال تدخلُ بيتا ِفيِه كَلْب، وإباحة إختاذ كلب الصيد 
  .يف الدار، وبيان ثواب من سقاها

حدثَِني : نا عبد اللَِّه بن وهٍب، قَالَحدثَ:  حدثَنا بحر بن نصٍر الْخوالِني، قَالَ 4340
، �وعد ِجبِريلُ رسولَ اللَِّه : عمر بن محمٍد، أَنَّ ساِلم بن عبِد اللَِّه حدثَه، عن أَِبيِه، قَالَ

هفِْسريتِه، ولَياثَ عوِل: فَرسلَى رع دتى اشتِه حلَيع سبتولُ اللَِّه � اللَِّه احسر جرفَخ ،� ،
رواه مروانُ بن . ِإنا ال ندخلُ بيتا ِفيِه كَلْب، وال صورةٌ: فَلَِقيه، فَشكَا ِإلَيِه ما وجد، فَقَالَ

  .معناه معاِويةَ، عن عمر بِن حمزةَ بِن عبِد اللَِّه، عن ساِلٍم، عن أَِبيِه ِب
حدثَنا ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكًا :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، وبحر بن نصٍر، قَاال4341

 ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه ناِلٍح، عأَِبي ص نع ،يمس نع ،هربِشي ِفي : ، قَالَ�أَخملٌ يجا رمنيب
يٍق أَصابه عطَش، فَوجد ِبئْرا، فَنزلَ ِفيها فَشِرب، ثُم خرج، فَِإذَا كَلْب يلْهثُ، يأْكُلُ طَِر

لَقَد بلَغَ هذَا الْكَلْب ِمن الْعطَِش ِمثْلَ الَِّذي كَانَ بلَغَ ِبي، : التراب ِمن الْعطَِش، فَقَالَ الرجلُ
لَ الِْبئْرزفَن ،لَه فَرفَغ اللَّه كَرفَش ،قَى الْكَلْبِبِفيِه، ِفس فالْخ كسأَم اِء، ثُمالْم ِمن فَّهَأل خفَم ،

ِفي كُلِّ ذَاِت كَِبٍد : �يا رسولَ اللَِّه، وِإنَّ لَنا ِفي الْبهاِئِم َألجرا؟ فَقَالَ رسولُ اللَِّه : فَقَالُوا
رٍة أَجطْبر.  
قَرأْت علَى ماِلِك بِن أَنٍس، : حدثَنا أَبو قَطٍَن، قَالَ:  حدثَنا الزعفَراِني، قَالَ 4342

ةَ، قَالَ: قُلْتريرأَِبي ه ناِلٍح، عأَِبي ص نع ،يمس ثَكُمدا: حِفي : قُلْن را أَجولَ اللَِّه أَلَنسا ري
  .نعم، ِفي كُلِّ ذَاِت كَِبٍد رطٍْب أَجر: الَالْبهاِئم؟ قَ
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باب تحِرِمي التجارِة ِفي الْخمِر وبيعها، واالنتفاع ا بعد إباحتها، والدليل على أنه ال 

حيل إمساكها لتصري خال.  
ثَنا شعبةُ، عن منصوٍر، حد: أنبا هاِشم بن الْقَاِسِم، قَالَ :  أَخبرنا الصغاِني، قَال4343َ

ةَ، قَالَتاِئشع نوٍق، عرسم نى، عحأَِبي الض نع ،شماَألعو : ِمن اِخراَألو اتلَِت اآليزا نلَم
 ِبيالن جرِة، خقَرِة الْبورِة ِفي الْ�سارجِن التى عهنا، وأَهِجِد، فَقَرسِر  ِإلَى الْممخ.  

حدثَنا شعبةُ، عِن : حدثَنا وهب بن جِريٍر، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 4344
  .اَألعمِش، عن أَِبي الضحى، ِبِمثِْلِه فَقَرأَهن ِفي الْمسِجِد، وحرم التجارةَ ِفي الْخمِر

4345ثَندالْقَاِضي، قَالَ  ح فوسِبيِع، قَالَ : ا يو الرا أَبثَندح : نع ،ِريرا جثَندح
ةَ، قَالَتاِئشع نوٍق، عرسم نى، عحأَِبي الض نوٍر، عصنآِخِر : م ِمن اتِذِه اآليه لَتزا نلَم

. قَرأَهن علَى الناِس، ونهى عِن التجارِة ِفي الْخمِر، فَ�سورِة الْبقَرِة، خرج رسولُ اللَِّه 
: حدثَنا ابن ِمهرانَ، ومحمد بن الْحسيِن، قَاال: حدثَنا محمد بن أَِبي خاِلٍد الصومِعي، قَالَ 

: حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ .  عن منصوٍر، ِمثْلَهرواه غُندر، عنشعبةَ،. عن جِريٍر، ِبِمثِْلِه
حدثَنا شعبةُ، عِن اَألعمِش، عن أَِبي الضحى، ِبِإسناِدِه ِمثْلَ : حدثَنا مسِلم بن ِإبراِهيم، قَالَ 
  .ح. شعبةَ، عن منصوٍر،واَألعمِش

4346ثَندقَالَ  ح ،اِمِريفَّانَ الْعع نب نسقَالَ : ا الْح ،اِنيغا الصثَندحٍر، ويمن نا ابثَندح
 :ةَ، قَالَتاِئشع نوٍق، عرسم نِلٍم، عسم نِش، عمِن اَألعا عملَى، ِكالهعا يثَندا : حلَم

ورِفي آِخِر س اتلَِت اآليزولُ اللَِّه نسر جرا، خبالر ِفيِهن ذْكَرِة الَِّتي يقَرلَى �ِة الْبع نالهفَت ،
  .الناِس ثُم حرم التجارةَ ِفي الْخمِر

أَخبرِني ماِلك بن : أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال4347َ
أَن نأَلَ ابس هأَن ،رِل ِمصأَه ِمن ِأيبلَةَ السعِن وِن بمحِد الربع نع ،لَمِن أَسِد بيز نٍس، ع

 راِويةُ خمٍر، فَقَالَ لَه �أُهِدي ِإلَى رسوِل اللَِّه : عباٍس عما يعصر ِمن الِْعنِب، فَقَالَ ابن عباٍس
سا؟ قَالَ: �ولُ اللَِّه رهمرح لّ قَدجو زع أَنَّ اللَّه تِلملْ عه : فَقَالَ لَه ،هدان ِعنسِإن ارفَس

ِإنَّ الَِّذي حرم شربها حرم بيعها، : أَمرته أَنْ يِبيعها، قَالَ: ِبم ساررته؟ قَالَ: �رسولُ اللَِّه 
أنبا ابن : حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ. فَفَتح لَه الْمزادتيِن، حتى ذَهب ما ِفيِهما: قَالَ

أَخبرِني سلَيمانُ بن ِبالٍل، عن يحيى بِن سِعيٍد، عن عبِد الرحمِن هو ابن وعلَةَ، : وهٍب، قَالَ
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رواه فُلَيح، عن زيِد . حرم بيعها وثَمنها:  ِمثْلَه، أَو قَالَ ِفيِه� عباٍس، عن رسوِل اللَِّه عِن ابِن
  .وأَكْلَ ثَمِنها: بِن أَسلَم، عِن ابِن وعلَةَ، وقَالَ

   
 ِة واخلرتير واألصنام، واالنتفاعتيِع الْميِرِمي بحت ابابا، وبأمثا.  

حدثَنا أَبو عاِصٍم، عن عبِد الْحِميِد بِن :  حدثَنا عباس الدوِري، وأَبو ِقالبةَ، قَاال4348
، قَالَ �جعفٍَر، عن يِزيد بِن أَِبي حِبيٍب، عن عطَاٍء، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، أَنّ رسولَ اللَِّه 

وِحيالْفَت اِم، فَِقيلَ: مناَألص عيبو ،اِزيرنالْخو ،ِسريالْمو ،رمالْخ مرلّ حجو زع ا : ِإنَّ اللَّهي
قَاتلَ اللَّه الْيهود : رسولَ اللَِّه، فَما تقُولُ ِفي شحوِم الْميتِة يدهن ِبِه السفُن واُألدم؟ فَقَالَ

احهانأَكَلُوا أَثْما ولُوهمفَأَج ،ومحالش ِهملَيع تمقَالَ . ر ،ِزيجالس داوو دا أَبثَندا : حثَندح
: حدثَنا عبد الْحِميِد بن جعفٍَر، عن يِزيد بِن أَِبي حِبيٍب، قَالَ: بندار، وأَبو عاِصٍم، قَالَ 

 بكَت ِبيِن الناِبٍر، عج نطَاٌء، عع ِإلَي� هوحن .  
حدثَنا عبد الْحِميِد بن : حدثَنا أَبو أُسامةَ، قَالَ :  وحدثَنا أَبو بكٍْر الْجعِفي، قَالَ 4349

  .بيع الْخمِر يوم فَتِح مكَّةَ �حرم رسولُ اللَِّه : جعفٍَر، ِبِإسناِدِه
حدثَنا اللَّيثُ بن : حدثَنا شعيب بن اللَّيِث، قَالَ :  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ 4350

ر سِمعت جاِب: سِمعت عطَاَء بن أَِبي رباٍح، يقُولُ: سعٍد، عن يِزيد بِن أَِبي حِبيٍب، أَنه قَالَ
ِإنَّ اللَّه عز وجلَّ ورسولَه حرم :  عام الْفَتِح، قَالَ�أنَّ النِبي : بن عبِد اللَِّه، يقُولُ وهو ِبمكَّةَ

ذَِلك دِعن اِم، فَِقيلَ لَهناَألصِزيِر، والِْخنِة، وتيالْمِر، ومالْخ عيولَ اللَِّه، أَ: بسا ري ومحش تأَير
ال ِهي حرام، ثُم : الْميتِة، فَِإنه يدهن ِبِه السفُن، ويدهن ِبِه الْجلُود، ويستصِبح الناس؟ قَالَ

لشحوم، أَجملُوه، قَاتلَ اللَّه الْيهود، ِإنَّ اللَّه لَما حرم علَيِهم ا:  ِعند ذَِلك�قَالَ رسولُ اللَِّه 
هنأَكَلُوا ثَمو ،وهاعفَب.  

حدثَنا لَيثُ بن سعٍد، : حدثَنا يونس بن محمٍد، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 4351
، عام الْفَتِح �رسولَ اللَِّه عن يِزيد بِن أَِبي حِبيٍب، عن عطَاٍء، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، أَنّ 

لَما حرم علَيِهم شحومهما أَجملُوه، ثُم باعوه، فَأَكَلُوا ثَمنه، اللَّيثُ ذَكَر : قَالَ فَذَكَر ِبِمثِْلِه
  .أَذَابوه: هو حرام، أَجملُوه: ِفيِه

حدثَنا سفْيانُ بن : حدثَنا محمد بن ِعيسى، قَالَ : الَ  حدثَنا محمد بن يحيى، ق4352َ
وأَخبرِني الزعفَراِني، عن سفْيانَ بِن عيينةَ، عن عمِرو بِن ِديناٍر، عن طَاوٍس، عِن )  ح(عيينةَ
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قَاتلَ اللَّه سمرةَ، باع خمرا، وقَد : اع الْخمر، فَقَالَبلَغَ عمر أَنَّ سمرةَ، ب: ابِن عباٍس، قَالَ
وقَالَ . لَعن اللَّه الْيهود حرمت علَيِهم الشحوم، فَجملُوها، فَباعوها: �قَالَ رسولُ اللَِّه 

اِنيفَرعفَ: الز ،رمالْخ اعال بجأَنَّ ر رملَغَ عقَالَب :ِمثْلَه ذَكَرا وفُالن لَ اللَّها . قَاتثَندح
حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، : حدثَنا الْحميِدي، وأَبو مسِلٍم، وأَبو نعيم، قَالُوا: الصومِعي، قَالَ 
هوحاِدِه ننِبِإس.  
4353 ،وِريالد اسبا عثَندطَاٍم، قَالَ : قَالَ  حِبس نةَ بيا أُمثَندح : نب ِزيدا يثَندح

زريٍع، عن روِح بِن الْقَاِسِم، عن عمِرو بِن ِديناٍر، عن طَاوٍس، عِن ابِن عباٍس، عن عمر بِن 
 �ِبيع الْخمر، أَما واللَِّه لَقَد سِمع قَولَ رسوِل اللَِّه قَاتلَ اللَّه فُالنا ِحني ي: الْخطَّاِب، أَنه قَالَ

ودها : ِفي يوهاعب ا، ثُملُوهمفَج ،ومحالش ِهملَيع تمرح.  
ثَنا يِزيد حد: حدثَنا محمد بن الِْمنهاِل، قَالَ :  حدثَنا أَبو يوسف الْقَلُوِسي، قَالَ 4354

قَاتلَ اللَّه سمرةَ يِبيع الْخمر، وقَد سِمع قَولَ رسوِل : بن زريٍع، ِبِإسناِدِه سِمعت عمر، يقُولُ
لَى قَوٍم أَكْلَ ِإنَّ اللَّه حرم علَيِهم الشحوم فَباعوها، وِإنَّ اللَّه ِإذَا حرم ع:  ِفي الْيهوِد�اللَِّه 

ِإنما كَانَ يأْخذُه سمرةُ ِفي الِْجزيِة ِليِبيعه، : شيٍء حرم علَيِهم ثَمنه، قَالَ لَنا الِْفرياِبي الْقَاِضي
هعيلَّ بحتاس هِبأَن سلَي.  

حدثَنا حجاج بن محمٍد، عِن ابِن  :  حدثَنا محمد بن أَحمد بِن ِرزقَانَ، قَال4355َ
حدثَِني ابن ِشهاٍب، عن حِديِث سِعيِد بِن الْمسيِب، أَنه حدثَه عن ذَِلك، عن : جريٍج، قَالَ

للَّه علَيِهم الشحوم، فَباعوه قَاتلَ اللَّه الْيهود، حرم ا: ، قَالَ�أَِبي هريرةَ، عن رسوِل اللَِّه 
هنأَكَلُوا ثَمقَالَ . و ،فوسا يثَندح :اججا حثَنداِق، )  ح(حزِد الربع نع ،ِريبا الدثَندحو

اهفَعري لَمٍج، ويرِن جِن ابع . نأَِبيِه ع نِبيٍب، عش نب دمأَح اهور ،ِريهِن الزع ،سوني
ورواه حرملَةُ، عِن .  ِبِمثِْلِه�قَالَ رسولُ اللَِّه : قَالَ أَبو هريرةَ: سِمعت ابن الْمسيِب، يقُولُ

  .ابِن وهٍب، عن يونس، عِن الزهِري ِبِمثِْلِه
4356محِد الربع نب ِليا عثَندِة، قَالَ  حِغريِن الْمِد : ِن ببع نب رضِد النوو اَألسا أَبثَندح
أنبا ناِفع بن يِزيد، عِن ابِن الْهاِد، عن عبِد الْوهاِب بِن أَِبي بكٍْر، عِن ابِن : الْجباِر، قَالَ

أَِبي ه نِب، عيسِن الْمِعيِد بس ناٍب، عوِل اللَِّه ِشهسر نةَ، عريقَالَ�ر ، : ،ودهالْي لَ اللَّهقَات
هنأَكَلُوا ثَموا واعفَب ،ومحالش ِهملَيع اللَّه مراِء، قَالَ . حنالْب نِن بسو الْحثَِني أَبدا : حثَندح

حدثَنا عبد الرزاِق، عن معمٍر، عِن الزهِري، عن أَِبي : الَ عبد اللَِّه بن عبِد الصمِد الْبحِري، قَ
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 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نةَ، علَمس�ِمثْلَه .  
للَِّه حدثَنا عبد ا: حدثَنا أَحمد بن صاِلٍح، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 4357

حدثَنا معاِويةُ بن صاِلٍح، عن عبِد الْوهاِب بِن بخٍت، عن أَِبي الزناِد، عِن : بن وهٍب، قَالَ 
ِإنَّ اللَّه حرم الْخمر، وثَمنها، وحرم : ، قَالَ�اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 

الْمهنثَمو ،ِزيرالِْخن مرحا، وهنثَمةَ، وتي.  
  .بيانُ تحِرِمي الذَّهِب ِبالذَّهِب، والْوِرِق ِبالْوِرِق إال وزناً بوزن والدينار بالدنارين

دثَنا ح: حدثَنا عمي، قَالَ :  حدثَنا أَحمد بن عبِد الرحمِن بِن وهٍب، قَالَ 4358
سِمعت ساِلما أَبا عبِد اللَِّه مولَى شداٍد يزعم أَنه، سِمع أَبا : مخرمةُ بن بكَيٍر، عن أَِبيِه، قَالَ

 ِبِدرهٍم، ِدينار ِبِديناٍر وِدرهم: ، أَنه سِمعه يقُولُ�سِعيٍد الْخدِري يحدثُ، عن رسوِل اللَِّه 
  .وزنً ِبوزٍن : ال فَضلَ بينهما، أَو قَالَ

)  ح(حدثَِني ماِلك: أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال4359َ
 عن موسى بِن أَِبي تِميٍم، أنبا ماِلك،: حدثَنا ِبشر بن عمر، قَالَ: وحثنا يِزيد بن ِسناٍن، قَالَ 

الدينار ِبالديناِر، والدرهم ِبالدرهِم، : �قَالَ النِبي : عن سِعيِد بِن يساٍر، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
  .ال فَضلَ بينهما
وحدثَنا أَبو حميٍد الْعوِهي، قَالَ )  ح(يحدثَنا الْقَعنِب:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَالَ 4360

حدثَنا سلَيمانُ بن ِبالٍل، عن موسى بِن أَِبي تِميٍم، عن سِعيِد : حدثَنا يحيى بن صاِلٍح، قَاال: 
ار ِبالديناِر، والدرهم ِبالدرهِم، وال الدين: �قَالَ رسولُ اللَِّه : بِن يساٍر، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

  .فَضلَ بينهما
حدثَنا فُضيلُ بن : حدثَنا يعلَى بن عبيٍد، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَاال4361

ِإنَّ الِْفضةَ ِبالِْفضِة، ِمثْال : ، قَالَ� عن رسوِل اللَِّه غَزوانَ، عِن ابِن أَِبي نعٍم، عن أَِبي هريرةَ،
ِبِمثٍْل وزنا ِبوزٍن، والذَّهب ِبالذَّهِب ِمثْال ِبِمثٍْل وزنا ِبوزٍن، فَما زاد فَهو ِربا، وال تبع الثَّمرةُ 

  .حتى يبدو صالحها
4362اسبا عثَندقَالَ  ح ،وِريةُ، قَالَ :  الديا أُمثَندٍع، قَالَ : حيرز نب ِزيدا يثَندح :

 ِبيِن النع ،ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نأَِبيِه، ع نٍل، عيهس نع ،حوا رثَندقَالَ�ح ، : بالذَّه
  . ِبِمثٍْل سواًء ِبسواٍءِبالذَّهِب، والِْفضةُ ِبالِْفضِة، ِمثْال

حدثَنا وهيب، عن : حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 4363
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 ِبيِن النِعيٍد، عأَِبي س نأَِبيِه، ع نٍل، عيهال: ، قَالَ�سِإال ِمثْالً ِبِمثٍْل، و بوا الذَّهِبيعال ت 
  .تِبيعوا الْوِرق ِإال ِمثْالً ِبِمثٍْل

حدثَنا يعقُوب بن عبِد الرحمِن : حدثَنا قُتيبةُ، قَالَ :  حدثَِني مسدد، قَالَ 4364
ِق ِإال وزنا ِبوزٍن، الْقَاِري، عن سهيٍل، ِبِإسناِدِه ال تِبيعوا الذَّهب ِبالذَّهِب، وال الْوِرق ِبالْوِر

  .ِمثْالً ِبِمثٍْل، سواًء ِبسواٍء
: حدثَنا قُدامةُ بن محمٍد، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، ومحمد بن عبِد الْوهاِب، قَاال4365

: كَِثٍري جالح مولَى ابِن مروانَ، يقُولُسِمعت أَبا : حدثَِني مخرمةُ بن بكَيٍر، عن أَِبيِه، قَالَ
أَردت أَنْ أَبتاع ِمن فَضالَةَ بِن عبيٍد ِقالدةً ِمن السهماِن ِفيها : سِمعت حنشا السبِأي، يقُولُ

ئْت سمتك، وِإنْ ِشئْت ِإنْ ِش: فُصوص ولُؤلُؤ، وِفيها ذَهب وِهي ثَمن أَلِْف ِديناٍر، قَالَ
فَِإنا كُنا يوم خيبر، جعلَ علَى الْغناِئِم سعد بن أَِبي وقَّاٍص أَو : �حدثْتك عن رسوِل اللَِّه 

مالثَّالثَةَ ِبالْخِبالثَّالثَِة، و ارينوا الدِبيعوا أَنْ يادةَ، فَأَرادبع نب دعولُ اللَِّه سسِة، فَقَالَ رال : �س
  .ِإال ِمثْقَاال ِبِمثْقَاٍل
حدثَنا عبد اللَِّه بن وهٍب، عن أَِبي هاِنٍئ الْخوالِني :  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال4366َ

أُِتي النِبي : عت فَضالَةَ بن عبيٍد، يقُولُسِم: حميِد بِن هاِنٍئ، عن عِلي بِن رباٍح اللَّخِمي، قَالَ
الذَّهب ِبالذَّهِب :  ِبِقالدٍة ِبخيبر ِفيِه ذَهب، وخرز، فَأَمر ِبالذَّهِب، فَنِزع وحده، وقَالَ�

حدثَنا أَبو : حدثَنا حيوةُ، قَالَ : حدثَنا الْمقِْرئ، قَالَ : حثنا الصومِعي، قَالَ . وزنا ِبوزٍن
  .هاِنٍئ، ِبِمثِْلِه 
4367ِليلَى، قَالَ عِد اَألعبع نب سونيو ،ٍب الطَّاِئيرح نب ِليا عثَندقَالَ :  حا، وثَندح

سونقَالَ : ي ،بهِن واِرِث،: أنبا ابالْح نو برما عثَندأن ح ،اِفِريعِن الْممحِد الربع نةُ بقُرو 
كُنا مع فَضالَةَ بِن عبيٍد ِفي : عامر بن حيىي املعافري أخربمها، عن حنِش بِن عبِد اللَِّه، قَالَ

قَالَ ع ،رهوجو ِرقوو با ذَهةٌ ِفيهاِبِه ِقالدحَألصِلي و تارٍة، فَصوليغَز : با ذَهِلي ِفيه
انِزع ذَهبها، واجعلْه ِفي : وخرز وجوهر، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة بن عبيد، قَالَ

 �ِكفٍَّة، واجعلْ ذَهبك ِفي ِكفٍَّة، ثُم ال تأْخذَنَّ ِإال ِمثْالً ِبِمثٍْل، فَِإني سِمعت رسولَ اللَِّه 
حدثَنا محمد بن عبِد . ن كَانَ يؤِمن ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر فَال يأْخذَنَّ ِإال ِمثْالً ِبِمثٍْلم: يقُولُ

حدثَنا مخرمةُ، عن أَِبيِه، عن عمِرو بِن الْحاِرِث، : حدثَنا قُدامةُ، قَالَ : الْوهاِب، قَالَ 
  .ثْلَهِبِإسناِدِه ِم
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بيانُ حظِْر بيِع الذَّهِب ِبالذَّهِب، والْوِرِق ِبالْوِرِق إال مثالً مبثل، يداً بيٍد، هاء وهاء، 
  .وحظر بيع الفضة بالذهب، والذهب بالفضة

نا وحدثَ)  ح(أنبا ماِلك: أنبا الشاِفِعي، قَالَ:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَال4368َ
أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه، عن ناِفٍع، عن أَِبي سِعيٍد : يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ
ال تِبيعوا الذَّهب ِبالذَّهِب ِإال ِمثْالً ِبِمثٍْل، وال تِشفُّوا : ، قَالَ�الْخدِري، أَنّ رسولَ اللَِّه 

 وال تِبيعوا الْوِرق ِبالْوِرِق ِإال ِمثْالً ِبِمثٍْل، وال تِشفُّوا بعضها علَى بعٍض، بعضها علَى بعٍض،
  .وال تِبيعوا ِمنها غَاِئبا ِبناِجٍز

نبا أ: حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ:  حدثَنا محمد بن عبِد الْمِلِك الْواِسِطي، قَالَ 4369
 هأَن ،رمِن عِد اللَِّه ببِلع ذَكَر ،اِريوتثَاِبٍت الْع نو برمأَنَّ ع ،هربا أَخاِفعِعيٍد، أَنَّ نس نى بيحي

 والدرهم الدينار ِبالديناِر،: ، يقُولُ�سِمع أَبا سِعيٍد الْخدِري يحدثُ، أَنه سِمع رسولَ اللَِّه 
فَمشى ابن عمر معه، ومعه ناِفع ِإلَى أَِبي سِعيٍد الْخدِري حتى . ِبالدرهِم، لَيس بينهما فَضلٌ

بصر : نيِه، فَقَالَدخلَ علَيِه، فَسأَلَه عِن الْحِديِث، فَقَالَ أَبو سِعيٍد وأَشار ِبأُصبِعِه ِإلَى عينيِه وأُذُ
الدينار ِبالديناِر، والدرهم ِبالدرهِم لَيس بينهما :  يقُولُ�عيِني، وسِمع أُذُِني رسولَ اللَِّه 

  .فَضلٌ، وال يباع عاِجلٌ ِبآِجٍل
حدثَنا جِرير بن : اج بن ِمنهاٍل، قَالَ حدثَنا حج:  حدثَنا محمد بن حيويِه، قَالَ 4370

، �حدثَ رجلٌ ابن عمر ِبحِديٍث، عن أَِبي سِعيٍد، عن رسوِل اللَِّه : حاِزٍم، عن ناِفٍع، قَالَ
ع أُذُِني، قَالَها ثَالثًا ِمن بصر عيِني، وسِم: فَأَخذَ الرجلُ ِبيِد ابِن عمر فَقَالَ أَبو سِعيٍد: قَالَ

ال تِبيعوا الذَّهب ِبالذَّهِب، وال الْوِرق ِبالْوِرِق، ِإال ِمثْالً ِبِمثٍْل : ، وهو يقُولُ�رسوِل اللَِّه 
ذَكَر أَبو . ناِجٍزسواًء ِبسواٍء، وال تِشفُّوا بعضها علَى بعٍض، وال تِبيعوا ِمنها شيئًا غَاِئبا ِب

حدثَنا شعيب، عن ناِفٍع، أَنَّ رجال حدثَ عبد اللَِّه بن : الْجماِهِر، عن عِلي بِن عياٍش، قَالَ 
  .عمر ِبنحِوِه
أنبا :  بن هارونَ، قَالَحدثَنا يِزيد:  حدثَنا محمد بن عبِد الْمِلِك الدِقيِقي، قَالَ 4371

كَانَ رجلٌ يحدثُ ابن عمر، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، ِفي الصرِف : ابن عوٍن، عن ناِفٍع، قَالَ
نيى أَتتِل حجِد الريِدي وِبي رمع نذَ ابفَأَخ ،ارِذِه الدلَ هزِعيٍد فَنو سأَب فَقَام ِعيٍد فَقَاما سا أَب

بصر عيِني، وسِمع أُذُِني، وأَشار ِبِإصبعيِه : ما يحدثُِني هذَا عنك؟ فَقَالَ أَبو سِعيٍد: علَيِه فَقَالَ
نه نهى عن بيِع الذَّهِب  أَ�فَما نِسيت قَولَه ِبِإصبعيِه ِمن رسوِل اللَِّه : ِإلَى عينيِه وأُذُنيِه قَالَ
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ِمثْال ِبِمثٍْل، وال تِبيعوا غَاِئبا ِبناِجٍز، وال : ِبالذَّهِب، والِْفضِة ِبالِْفضِة ِإال سواًء ِبسواٍء، أَو قَالَ
  .تِشفُّوا أَحدهما علَى اآلخِر

4372أَحلَى، وِد اَألعبع نب سونا يثَندقَاال ح ،ِليمانَ الربيش نب دم : نانُ بفْيا سثَندح
: سِمعت عمر، يقُولُ: عيينةَ، عِن الزهِري، عن ماِلِك بِن أَوِس بِن الْحدثَاِن النصِري، يقُولُ

هاَء، والْوِرق ِبالْوِرِق ِربا، ِإال هاَء وهاَء، الذَّهب ِبالذَّهِب ِربا، ِإال هاَء و: �قَالَ رسولُ اللَِّه 
والْبر ِبالْبر ِربا ِإال هاَء وهاَء، والتمر ِبالتمِر ِربا ِإال هاَء وهاَء، والشِعري ِبالشِعِري ِربا ِإال هاَء 

  . ِربا ِإال هاَء وهاَءالذَّهب ِبالْوِرِق: ِإال أَنَّ يونس، قَالَ. وهاَء
: أَخبرِني أَِبي، قَالَ :  أَخبرِني الْعباس بن الْوِليِد بِن مزيٍد ِفيما قَرأْته علَيِه، قَال4373َ

اِعيزا اَألوثَندقَالَ )  ح(ح ،ِصيٍف الِْحموع نب دمحا مثَندحو الْ: وا أَبثَندِة، قَالَ حِغريم :
: حدثَِني ماِلك بن أَوِس بِن الْحدثَاِن، قَالَ: حدثَِني الزهِري، قَالَ: حدثَنا اَألوزاِعي، قَالَ

الَ ِلي طَلْحةُ أَقْبلْت ِبِمائَِة ِديناٍر أَصِرفُها، فَوجدت عمر بن الْخطَّاِب ِعند داِر ابِن الْعجماِء، فَقَ
قَد أَخذْتها حتى يأِْتيِني : ِمائَةُ ِديناٍر أَصِرفُها، قَالَ: يا ماِلك، ما هِذِه؟ قُلْت: بن عبيِد اللَِّه

رمِة، قَالَ عابالْغ اِزِني ِمنخ :ي سا، فَِإنفَهرص هِطيعى تتح فَاِرقُهاللَِّه، ال تولَ اللَِّه ال وسر تِمع
الذَّهب ِبالْوِرِق ِربا ِإال هاَء وهاِت، والِْحنطَةُ ِبالِْحنطَِة ِربا ِإال هاَء وهاِت، والتمر :  يقُولُ�

: لْمِغريِة، قَالَِبالتمِر ِربا ِإال هاَء وهاِت، والشِعري ِبالشِعِري ِربا ِإال هاَء وهاِت، ِإال أَنَّ أَبا ا
  .غُالِمي ِمن الْغابِة 
حدثَنا اَألوزاِعي، : حدثَنا أَيوب بن خاِلٍد، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 4374

: ِة، والْحاِرِث بِن أَِبي أُسامةَ، قَاالحدثَنا زكَِريا بن يحيى أَبو عبِد الرحمِن خياطُ السن. ِبِمثِْلِه
: حدثَنا يحيى بن أَِبي كَِثٍري، قَالَ : حدثَنا همام بن يحيى، قَالَ : حدثَنا هدبةُ بن خاِلٍد، قَالَ 

نب دمحأَنَّ م ،اِعيزٍرو اَألومع نِن بمحالر دبا عثَندح نب اِلكأَنَّ م ،ثَهداٍب حِن ِشهِلِم بسم 
انطَلَقْت ِبِمائَِة ِديناٍر أَصِرفُها، فَلَِقيت طَلْحةَ بن عبيِد اللَِّه ِفي ِظلِّ داِر : أَوِس بِن الْحدثَاِن، قَالَ

ِمن هاِزنخ أِْتيي ِإلَى أَنْ يا ِمنهامتِني فُالٍن، فَاسفَقَالَ ب ،أَلَهفَس رمع ذَِلك ِمعِة، فَسابالْغ 
ال تفَاِرقْه حتى تنِقده، قَالَ : دناِنري أَردتها ِإلَى أَنْ يأِْتي خاِزِني ِمن الْغابِة فَقَالَ عمر: طَلْحةُ

، والْبر ِبالْبر ِربا ِإال هاَء وهاِت، والشِعري الذَّهب ِبالْوِرِق ِربا ِإال هاَء وهاِت: �رسولُ اللَِّه 
  .ِبالشِعِري ِربا ِإال هاَء وهاِت، والتمر ِبالتمِر ِربا ِإال هاَء وهاِت

)  ح(أَخبرِني ماِلك: أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال4375َ
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أنبا ماِلك، عِن ابِن ِشهاٍب، عن ماِلِك : أنبا الشاِفِعي، قَالَ: وحدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ
ِد فَدعاِني طَلْحةُ بن عبي: بِن أَوِس بِن الْحدثَاِن أَنه أَخبره، أَنه الْتِمس صرفًا ِبِمائَِة ِديناٍر، قَالَ

حتى يأِْتي خاِزِني : اللَِّه فَتراوضنا حتى اصطَرف ِمني وأَخذَ الذَّهب يقَلِّبها ِفي يِدِه، ثُم قَالَ
رمفَقَالَ ع ،عمسطَّاِب يالْخ نب رمعِة وابالْغ ِمن :ثُم ،هذَ ِمنأْخى تتح فَاِرقُهاللَِّه ال تقَالَال و  :

الذَّهب ِبالذَّهِب ِربا ِإال هاَء وهاَء، والتمر ِبالتمِر ِربا ِإال هاَء وهاَء، والْبر : �قَالَ رسولُ اللَِّه 
اِفِعياَء، ِإال أَنَّ الشهاَء وا ِإال هِعِري ِربِبالش ِعريالشاَء، وهاَء وا ِإال هِرب رقَالَِبالْب ، : بالذَّه

حدثَنا ماِلك، : حدثَنا عبد اللَِّه بن يوسف، قَالَ : ِبالْوِرِق ِربا وكَذَِلك حدثَنا الصغاِني، قَالَ 
لَ عِلي قَرأْته علَىماِلٍك صِحيحا ال شك، ثُم طَا: قَالَ الشاِفِعي. الذَّهب ِبالْوِرِق: فَقَالَ

خاِزِني وحدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، : الزمانُ، فَشكَكْت ِفي جاِريِتي أَو خاِزِني، وغَيِري يقُولُ
: حدثَنا ابن عيينةَ، عِن ابِن ِشهاٍب، ِبمعنى حِديِث ماِلٍك وقَالَ: أنبا الشاِفِعي، قَالَ : قَالَ
تِفيِهح كِبال ش هِفظْتِة فَحابالْغ اِزِني ِمنخ أِْتيى ي.  

: حدثَنا مروانُ بن محمٍد، قَالَ :  حدثَنا شعيب بن شعيِب بِن ِإسحاق، قَالَ 4377
: حدثَنا اللَّيثُ، قَالَ: لنضِر، قَالَ حدثَنا أَبو ا: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ )  ح(حدثَنا اللَّيثُ

من يصطَِرف : أَقْبلْت أَقُولُ: حدثَِني ابن ِشهاٍب، عن ماِلِك بِن أَوِس بِن الْحدثَاِن، قَالَ
ينا ذَهبك، ثُم ائِْتنا ِإذَا جاَء أَِر: الدراِهم؟ فَقَالَ طَلْحةُ بن عبيِد اللَِّه وهو ِعند عمر بِن الْخطَّاِب

كَال واللَِّه لَتعِطينه وِرقَه، أَو لَتردنَّ علَيِه ذَهبه، : خاِزننا نعِطك وِرقَك، قَالَ عمر بن الْخطَّاِب
اَء، والْبر ِبالْبر ِربا ِإال هاَء وهاَء، الذَّهب ِبالْوِرِق ِربا ِإال هاَء وه:  قَالَ�فَِإنّ رسولَ اللَِّه 

حدثَنا أَبو داود الْحراِني، . والشِعري ِبالشِعِري ِربا ِإال هاَء وهاَء، والتمر ِبالتمِر ِربا ِإال هاَء وهاَء
حدثَنا أَِبي، عن صاِلٍح، عِن : راِهيم بِن سعٍد، قَالَ حدثَنا يعقُوب بن ِإب: وعباس الدوِري، قَاال

: ابِن ِشهاٍب، أَنَّ ماِلك بن أَوٍس أَخبره، أَنه خرج ِبِمائَِة ِديناٍر يصِرفُها، وذَكَر الْحِديثَ
  .الذَّهب ِبالْوِرِق ِربا ِإال هاَء وهاَء وذَكَر الْحِديثَ

حدثَنا أَحمد بن يونس، قَالَ :  حدثَِني جعفَر بن محمٍد الْقَالِنِسي ِبالرملَِة، قَالَ 4379
نبئْت عِن ابِن ِشهاٍب، عن ماِلِك : حدثَنا سِعيد بن ساِلٍم الْقَداح، عن أَيمن بِن ناِبٍل، قَالَ: 

من يصطَِرف الدراِهم؟ فَقَالَ طَلْحةُ بن عبيِد اللَِّه، وهو ِعند : أَقْبلَت أَقُولُ:  قَالَبِن أَوٍس،
رمقَالَ: ع ،ِرقَكو ِطيكعا ناَءنا ِإذَا جائِْتن ثُم ،كبأو : أَِرِني ذَه ،ِرقَكو هنِطيعاللَِّه لَتكَال و

الذَّهب ِبالْوِرِق ِربا ِإال هاَء وهاَء، والشِعري : ، قَالَ�فإن رسولَ اللَِّه لتردن عليه ذهبه، 
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  .ِبالشِعِري ِربا ِإال هاَء وهاَء، والتمر ِبالتمِر ِربا ِإال هاَء وهاَء، والْبر ِبالْبر ِربا ِإال هاَء وهاَء
4380نب دما أَحثَندح  نب دمحمِهلٍّ، وِن مِد اللَِّه ببع نب دمحمو ،لَِميالس فوسي 

أَخبرِني : أنبا معمر، عِن الزهِري، قَالَ: حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ: ِإسحاق بِن الصباِح، قَالُوا
: صرفْت ِمن طَلْحةَ بِن عبيِد اللَِّه وِرقًا ِبذَهٍب، فَقَالَ: الَماِلك بن أَوِس بِن الْحدثَاِن، قَ

ال واللَِّه ال تفَاِرقُه : أَنِظرِني حتى يأِْتينا خاِزننا ِمن الْغابِة، فَسِمعها عمر بن الْخطَّاِب، فَقَالَ
الذَّهب ِبالْوِرِق ِربا ِإال هاَء :  يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه حتى تستوِفي ِمنه صرفَه، فَِإني 

وهاَء، والْبر ِبالْبر ِربا ِإال هاَء وهاَء، والشِعري ِبالشِعِري ِربا ِإال هاَء وهاَء، والتمر ِبالتمِر ِربا ِإال 
  . حتى يستوِفي ِمنك صرفَك:وقَالَ ابن مِهلٍّ. هاَء وهاَء
   

باب حظِْر بيِع الْبر ِبالْبر والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح إال سواء بسواء عيناً 
  .بعني

يانُ الثَّوِري، حدثَنا سفْ: حدثَنا الِْفرياِبي، قَالَ :  حدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، قَالَ 4381
قَالَ رسولُ : عن خاِلٍد الْحذَّاِء، عن أَِبي ِقالبةَ، عن أَِبي اَألشعِث، عن عبادةَ بِن الصاِمِت، قَالَ

ِملِْح ِمثْالً ِبِمثٍْل، الذَّهب ِبالذَّهِب وزنا ِبوزٍن، والِْفضةُ ِبالِْفضِة وزنا ِبوزٍن، والِْملْح ِبالْ: �اللَِّه 
والشِعري ِبالشِعِري، والتمر ِبالتمِر، والْبر ِبالْبر ِمثْالً ِبِمثٍْل، فَمن زاد أَِو استزاد، فَقَد أَربى، وِبيعوا 

الشِر ومِبالت الِْملْحو ،مِشئْت فٍد كَيا ِبيدِة يِبالِْفض بالذَّهمِشئْت فٍد كَيا ِبيدي رِبالْب ا . ِعريثَندح
حدثَنا سفْيانُ الثَّوِري، ِبِمثِْلِه : حدثَنا حسين بن حفٍْص، قَالَ : بكَّار بن قُتيبةَ الْبكْراِوي، قَالَ 

حدثَنا أَبو بكِْر بن : حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ . ِإلَى قَوِلِه فَمن زاد أَِو استزاد فَقَد أَربى
حدثَنا سفْيانُ، ِبِإسناِدِه ِمثْلَ حِديِث الِْفرياِبي والتمر : حدثَنا وِكيع، قَالَ : أَِبي شيبةَ قَالَ 

  . اختلَفَت هِذِه اَألصناف فَِبيعوا كَيف ِشئْتم ِإنْ كَانَ يدا ِبيٍدِبالتمِر ِمثْالً ِبِمثٍْل، يدا ِبيٍد، فَِإذَا
: حدثَنا سلَيمانُ بن حرٍب، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ، ومحمد بن حيويِه، قَاال4382

كُنت ِفي حلْقٍَة ِبالشاِم ِفيها مسِلم بن : ِقالبةَ، قَالَحدثَنا حماد بن زيٍد، عن أَيوب، عن أَِبي 
أَبو اَألشعِث أَبو اَألشعِث، فَأَوِسعوا : فَجاَء أَبو اَألشعِث الصنعاِني، فَقَالَ الْقَوم: يساٍر، قَالَ

لَه فَقُلْت ،لَساَء فَجفَج ،لَه :ِث حعا اَألشا أَباِمِت، فَقَالَيِن الصةَ بادبِديثَ عح اكثْأَخا : دكُن
 اسا النهِبيعال أَنْ يجةُ راِويعم رٍة، فَأَمِفض ةٌ ِمنا آِنيِفيه اِئمغَن اسالن ِنمةَ، فَغاِويعم عاٍة مِفي غَز

 ينهى عن بيِع �ِإني سِمعت رسولَ اللَِّه : ِلك عبادةَ، فَقَالَِفي أُعِطياِتِهم، فَتباِيعوا ِبها، فَبلَغَ ذَ
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الذَّهِب ِبالذَّهِب، والِْفضِة ِبالِْفضِة، والتمِر ِبالتمِر، والْبر ِبالْبر، والشِعِري ِبالشِعِري، والِْملِْح 
ياٍء عواًء ِبسوا ِبالِْملِْح، ِإال سم اسالن دى، فَربأَر فَقَد ،ادزتأَِو اس ادز نٍن، ِمثْالً ِبِمثٍْل، فَميا ِبعن

أَال ما بالُ ِرجاٍل : كَانوا أَخذُوا، فَذَهب الرجلُ ِإلَى معاِويةَ، فَأَخبره، فَقَام خِطيبا فَقَالَ
فَقَام عبادةُ، ! أَحاِديثَ قَد شِهدناه، ورأَيناه لَم نسمعها ِمنه  ِب�يحدثُونَ عن رسوِل اللَِّه 

:  وِإنْ رِغم معاِويةُ أَو قَالَ�واللَِّه لَنحدثَن ِبما سِمعنا ِمن رسوِل اللَِّه : فَأَعاد الْحِديثَ، فَقَالَ
حثنا يِزيد بن ِسناٍن الْبصِري، . باِلي أَنْ ال أَصحبه ِفي جنِدِه لَيلَةً سوداَءواللَِّه ما أُ. كَِره معاِويةُ

حدثَنا حماد بن زيٍد، ِبِإسناِدِه ِبمعناه ِبِمثِْلِه، ِإال أَنه : حدثَنا أَبو الرِبيِع الزهراِني، قَالَ : قَالَ 
  .ر عينا ِبعيٍنلَم يذْكُ

حدثَنا عبد الْوهاِب بن عبِد الْمِجيِد :  حدثَنا أَبو زيٍد النميِري عمر بن شبةَ، قَالَ 4383
كُنا ِفي : ، قَالَحدثَنا أَيوب يعِني السخِتياِني، عن أَِبي ِقالبةَ، عن أَِبي اَألشعِث: الثَّقَِفي، قَالَ 

 ،اِتِهمِطيِبأُع اسا النهِبيعال أَنْ يجةُ راِويعم رةً، فَأَمِفضبا وا ذَهنبةُ، فَأَصاِويعا ماٍة فَكَانَ ِفيهغَز
رجلُ معاِويةَ فَشكَا ِإلَيِه فَسارع الناس ِفيها، فَقَام عبادةُ بن الصاِمِت، فَنهاهم فَردوها، فَأَتى ال

 أَحاِديثَ �ما بالُ ِرجاٍل يحدثُونَ عن رسوِل اللَِّه : عبادةَ، فَقَام معاِويةُ خِطيبا، فَقَالَ
 وِإنْ كَِره �سوِل اللَِّه واللَِّه لَنحدثَن عن ر: فَقَالَ: يكِْذبونَ علَيِه ِفيها لَم نسمعها؟ فَقَام عبادةُ

ال تِبيعوا الذَّهب ِبالذَّهِب، وال الِْفضةَ ِبالِْفضِة، وال الْبر ِبالْبر، : �معاِويةُ، قَالَ رسولُ اللَِّه 
الً ِبِمثٍْل سواًء ِبسواٍء عيناً وال الشِعري ِبالشِعِري، وال التمر ِبالتمِر، وال الِْملْح ِبالِْملِْح، ِإال ِمثْ

  .ِبعيٍن
وحدثَنا أَبو )  ح(حدثَنا أَبو نعيٍم:  حدثَنا أَبو عبيدةَ الساِبِري بن يحيى، قَالَ 4384
نا ِإسماِعيلُ بن مسِلٍم الْعبِدي، حدثَ: حدثَنا أَبو نعيٍم، ومحمد بن عرعرةَ، قَاال: أُميةَ، قَالَ 

الذَّهب : ، قَالَ�حدثَنا أَبو الْمتوكِِّل الناِجي، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، عن نِبي اللَِّه : قَالَ 
الِْفضى، وبأَر فَقَد ،ادزتأَِو اس ادز نِب ِمثْالً ِبِمثٍْل، فَمأَِو ِبالذَّه ادز نِة ِمثْالً ِبِمثٍْل، فَمةُ ِبالِْفض

استزاد، فَقَد أَربى، والْبر ِبالْبر ِمثْالً ِبِمثٍْل، فَمن زاد أَِو استزاد، فَقَد أَربى، والشِعري ِبالشِعِري 
 والتمر ِبالتمِر ِمثْالً ِبِمثٍْل، فَمن زاد أَِو استزاد فَقَد ِمثْالً ِبِمثٍْل، فَمن زاد أَِو استزاد فَقَد أَربى،

حدثَنا أَبو داود الْحراِني، . أَربى، والِْملْح ِبالِْملِْح ِمثْالً ِبِمثٍْل، فَمن زاد أَِو استزاد فَقَد أَربى
حدثَنا ِإسماِعيلُ بن مسِلٍم، ِبِمثِْلِه والِْفضةُ ِبالِْفضِة ِمثْالً : ِهيم، قَالَ حدثَنا مسِلم بن ِإبرا: قَالَ 

  .والِْملْح ِبالِْملِْح اآلِخذُ والْمعِطي سواٌء: ِبِمثٍْل وزنا ِبوزٍن ِبِمثِْلِه
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حدثَنا : ثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ حد:  حدثَنا الدِقيِقي، وِعيسى بن أَحمد، قَاال4385
: حدثَنا أَبو الْمتوكِِّل الناِجي، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، قَالَ: سلَيمانُ بن عِلي الربِعي، قَالَ 

 والتمر ِبالتمِر، والشِعري ِبالشِعِري، الذَّهب ِبالذَّهِب، والِْفضةُ ِبالِْفضِة،: �قَالَ رسولُ اللَِّه 
  .والِْملْح ِبالِْملِْح سواًء ِبسواٍء ِمن زاد أَِو استزاد، فَقَد أَربى، اآلِخذُ والْمعِطي سواٌء

لَيمانُ بن عِلي، أنبا س: حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ:  وذَكَر أَحمد بن ِعيسى، قَالَ 
الذَّهب ِبالذَّهِب، ِمثْالً ِبِمثٍْل يدا ِبيٍد، والِْفضةُ ِبالِْفضِة ِمثْالً ِبِمثٍْل يدا ِبيٍد، والسمن : ِبِإسناِدِه

، والشِعري ِبالشِعِري ِمثْالً ِبِمثٍْل يدا ِبالسمِن ِمثْالً ِبِمثٍْل يدا ِبيٍد، والْبر ِبالْبر ِمثْالً ِبِمثٍْل يدا ِبيٍد
ِمثْلَه ذَكَر ٍد، ثُمِبي  
حدثَنا : حدثَنا الْوِليد بن الْقَاِسِم، قَالَ :  حدثَنا محمد بن الْجنيِد الدقَّاق، قَالَ 4387

ِإنَّ الدينار : ، قَالَ�رعةَ، عن أَِبي هريرةَ، عِن النِبي حدثَنا أَبو ز: فُضيلُ بن غَزوانَ، قَالَ 
ِبالديناِر، والدرهم ِبالدرهِم وزنا ِبوزٍن، والِْحنطَةَ ِبالِْحنطَِة، والشِعري ِبالشِعِري، والِْملْح ِبالِْملِْح 

  .لْوانهِمثْالً ِبِمثٍْل، ِإال ما اختلَفَت أَ
: حدثَنا الْمحاِرِبي، قَالَ : حدثَنا معلَّى بن منصوٍر، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 4388

 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نةَ، ععرأَِبي ز نانَ، عوغَز نلُ بيا فُضثَندقَالَ�ح ، :مِبالت رمِر، الت
هانأَلْو لَفَتتا اخِبالِْملِْح ِمثْالً ِبِمثٍْل ِإال م الِْملْحِبيِب، وِبالز ِبيبالزطَِة، وطَةُ ِبالِْحنالِْحنو . اهور

اِرِبيحِديِث الْمأَِبيِه ِبِمثِْل ح نٍل، عيِن فُضِد بمحم نٍب، عيو كُرأَب.  
4389نا ابثَندِن، قَالَ  حينأَِبي الْح  :اِرما عثَندةَ، قَالَ )  ح(حيو أُما أَبثَندحا : وثَندح

: �قَالَ النِبي : عبد اللَِّه، عن عبِد اللَِّه يعِني ابن الْمبارِك، عن فُضيِل بِن غَزوانَ، ِبِإسناِدِه قَالَ
  . ِمثْالً ِبِمثٍْل، والِْفضةُ ِبالِْفضِة ِمثْالً ِبِمثٍْل، وما زاد فَهو ِرباالذَّهب ِبالذَّهِب

   
باب اَألخباِر الدالَِّة علَى ِإباحِة بيِع الذَّهِب ِبالِْفضِة كَيف شاَء الْباِئع واملشتري، وبيان 

  .خر ديناًاألخبار املعارضة إلباحته، احملظورة بيع أحدمها باآل
: حدثَنا أَحمد بن ِإسحاق الْحضرِمي، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ، والصغاِني، قَاال4390

 حدثَنا يحيى بن أَِبي ِإسحاق، عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي بكْرةَ، عن أَِبيِه،: حدثَنا وهيب، قَالَ 
 أَنْ تباع الِْفضةُ ِبالِْفضِة، والذَّهب ِبالذَّهِب ِإال ِبسواٍء، وأَمرنا أَنْ �نهى رسولُ اللَِّه : قَالَ

  .نِبيع الِْفضةَ ِبالذَّهِب، والذَّهب ِبالِْفضِة كَيف ِشئْنا
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ي، وِإبراِهيم بن أَِبي داود اَألسِدي، وأَبو  حدثَنا يِزيد بن عبِد الصمِد الدمشِق4391
حدثَنا يحيى بن : زرعةَ عبد الرحمِن بن عمٍرو الدمشِقي، وِعمرانُ بن بكَّاٍر الِْحمِصي، قَالُوا

، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، عن يحيى بِن أَِبي حدثَنا معاِويةُ بن سالٍم: صاِلٍح الْوحاِظي، قَالَ 
 أَنْ �نهانا رسولُ اللَِّه : ِإسحاق، أَنَّ عبد الرحمِن بن أَِبي بكْرةَ أَخبره، أَنَّ أَبا بكْرةَ، قَالَ

واًء ِبسوٍن، سينا ِبعيِة ِإال عةَ ِبالِْفضالِْفض ِبيعاًء نوٍن سيا ِبعنيِب ِإال عِبالذَّه بالذَّه ِبيعال ناٍء، و
ِبيعوا الذَّهب ِبالِْفضِة كَيف ِشئْتم، والِْفضةَ ِبالذَّهِب كَيف ِشئْتم : �ِبسواٍء، وقَالَ رسولُ اللَِّه 

  .يدا ِبيٍد 
حدثَنا عبد الْعِزيِز : حدثَنا معلَّى بن منصوٍر، قَالَ :  حدثَنا عباس الدوِري، قَالَ 4392

نهى : بن الْمختاِر، عن يحيى بِن أَِبي ِإسحاق، عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي بكْرةَ، عن أَِبيِه، قَالَ
الِْفضةَ ِبالِْفضِة ِإال ِمثْالً ِبِمثٍْل، وأَمرنا أَنْ نِبيع  أَنْ نِبيع الذَّهب ِبالذَّهِب، و�رسولُ اللَِّه 

  .الذَّهب ِبالِْفضِة، والِْفضةَ ِبالذَّهِب كَيف ِشئْنا
: حدثَنا يحيى بن سِعيٍد، عن شعبةَ، قَالَ :  حدثَنا عبد الرحمِن بن ِبشٍر، قَالَ 4393

نهى : نا حِبيب بن أَِبي حِبيٍب، عن أَِبي الِْمنهاِل،أَنه سِمع الْبراَء، وزيد بن أَرقَم، قَاالحدثَ
  . عن بيِع الذَّهِب ِبالْوِرِق دينا�رسولُ اللَِّه 
أَنبأَنا : ثَنا أَبو داود، قَالَحد:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، وعمار بن رجاٍء، قَاال4394
سأَلْت زيد بن : سِمعت أَبا الِْمنهاِل، يقُولُ: أَخبرِني حِبيب بن أَِبي ثَاِبٍت، قَالَ: شعبةُ، قَالَ

سِل اآلخر، فَِإنه :  قَالَأَرقَم، والْبراَء بن عاِزٍب عِن الصرِف، فَجعلْت كُلَّما سأَلْت أَحدهما،
لَمأَع ي، أَوِمن ريولَ اللَِّه . خسثَاِني أَنّ ردِسيئا�فَحِرِق نِب ِبالْوِع الذَّهيب نى عها .  نثَندح

  .، ِبنحِوِهحدثَنا شعبةُ، عن حِبيٍب: حدثَنا عثْمانُ بن عمر، قَالَ : الصغاِني، قَالَ 
حدثَنا أَبو عاِصٍم، عِن ابِن جريٍج، عن عمِرو :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 4395

 سأَلْت الْبراَء بن عاِزٍب، وزيد بن: بِن ِديناٍر، وابِن مصعٍب أَنهما سِمعا أَبا الِْمنهاِل، يقُولُ
 عِن �، فَسأَلْنا النِبي �كُنا تاِجريِن علَى عهِد رسوِل اللَِّه : أَرقَم، عِن الصرِف، فَقَاال

حدثَنا روح بن : حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَالَ . ِإنْ كَانَ يدا ِبيٍد فَال بأْس: الصرِف، فَقَالَ
أَخبرِني عمرو بن ِديناٍر، حوعاِمر بن مصعٍب، مبثله، : حدثَنا ابن جريٍج، قَالَ: عبادةَ، قَالَ 

لُحصِسيئَةً فَال يِإنْ كَانَ نوزاد و.  
 عن حدثَنا عبد الرزاِق، عن معمٍر،:  حدثَنا محمد بن عِلي الصنعاِني، قَالَ 4396
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هذَا بيع : باع رجلٌ ذَهبا ِبوِرٍق ِإلَى الْموِسِم، فَِقيلَ لَه: عمِرو بِن ِديناٍر، عن أَِبي الِْمنهاِل، قَالَ
سأَلَهما ِبعته ِفي سوِق الْمسِلِمني، فَذُِكر لَه زيد بن أَرقَم، والْبراُء بن عاِزٍب، فَ: ال يِحلُّ، فَقَالَ

ِإنْ كَانَ يدا ِبيٍد فَال بأْس ِبِه، وال :  عِن الصرِف، وكُنا تاِجريِن، فَقَالَ�سأَلْنا النِبي : فَقَاال
  .رواه ابن عيينةَ، عن عمٍرو، ِبِإسناِدِه. يصلُح نِسيئَةً

ِب ِفي ِقالدظِْر الذَّهح ابب هوحٍة وغريها فيها غريه، حىت يفصل الذهب، فيباع وحدهن.  
حدثَنا عبد اللَِّه بن وهٍب، عن أَِبي هاِنٍئ حميِد بِن :  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَالَ 4397

 ِبِقالدٍة �أُِتي النِبي : يقُولُسِمعت فَضالَةَ بن عبيٍد، : هاِنٍئ، عن عِلي بِن رباٍح اللَّخِمي، قَالَ
  .الذَّهب ِبالذَّهِب وزنا ِبوزٍن: ِبخيبر ِفيها ذَهب وخرز، فَأَمر ِبالذَّهِب، فَنِزع وحده وقَالَ

نا عبد اللَِّه حدثَ:  حثنا يونس بن عبِد اَألعلَى، وعِلي بن حرٍب الْموِصِلي، قَاال4398
حدثَنا عمرو بن الْحاِرِث، وقُرةُ بن عبِد الرحمِن، أن عامر بن حيىي املعافري : بن وهٍب، قَالَ 

كُنا مع فَضالَةَ بِن عبيٍد ِفي غَزوٍة، فَطَارت ِلي : أخربمها، عن حنِش بِن عبِد اللَِّه، قَالَ
َألصٍد، ويبع نالَةَ بفَض أَلْتا، فَسهِريتأَنْ أَش تدفَأَر ،رهوجو ،ِرقوو ،با ذَهةٌ ِفيهاِبي ِقالدح
انِزع ذَهبها، واجعلْه ِفي ِكفٍَّة، واجعلْ ذَهبك ِفي ِكفٍَّة، ثُم ال تأْخذَنَّ ِإال ِمثْالً ِبِمثٍْل، : فَقَالَ
ولَ اللَِّه فَِإنسر تِمعقُولُ�ي سذَنَّ ِإال ِمثْالً :  يأْخِم اآلِخِر، فَال يوالْيِباللَِّه و ِمنؤكَانَ ي نم

حدثَنا مخرمةُ، عن أَِبيِه، : حدثَنا قُدامةُ، قَالَ : حدثَنا محمد بن عبِد الْوهاِب، قَالَ . ِبِمثٍْل
 نعاِدِه ِمثْلَهناِرِث، ِبِإسِن الْحِرو بمع.  

 حدثَنا عمر بن محمٍد الْعمِري ِبصنعاَء، ومحمد بن أَِبي خاِلٍد الصومِعي أَبو 4399
حدثَنا أَبو داود السجِزي، و)  ح(حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد: حدثَنا أَبو الْوِليِد، قَالَ : بكٍْر، قَاال

حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد، عن أَِبي شجاٍع سِعيِد بِن يِزيد، : حدثَنا قُتيبةُ بن سِعيٍد، قَالَ : قَالَ 
يبِن عالَةَ بفَض نع ،اِنيعنٍش الصنح نانَ، عرِن أَِبي ِعماِلِد بخ نٍد، قَالَع : ربيخ موي تيرتاش

 رشع ياثْن ِمن ا أَكْثَرِفيه تدجا، فَوهلْتفَفَص ،زرخو با ذَها، ِفيهارِدين رشع يةً ِباثْنِقالد
 ِبيِللن ذَِلك تا، فَذَكَرارلَ: ، فَقَالَ�ِدينفْصى تتح اعبِدي. ال تذَا حهأَِبي وو ِعيموثُ الص

داواٍد، قَاال. دمح نب ميعنٍن، ووع نو برما عثَندح ،ِعيموا الصثَندِك، : حاربالْم نا ابثَندح
  .ِمن ِثقَاِتِهم: ن حنبٍلحدثَنا سِعيد بن يِزيد أَبو شجاٍع، قَالَ الصومِعي، قَالَ ِلي أَحمد ب: قَالَ 

 وحدثَنا أَبو داود السجِزي، حدثَنا محمد بن ِعيسى، وأَبو بكِْر بن أَِبي شيبةَ، 4400
نَ، عن حنٍش، حدثَِني خاِلد بن أَِبي ِعمرا: حدثَنا ابن الْمبارِك، عن سِعيِد بِن يِزيد، قَالَ: قَاال
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داوو دٍد، قَالَ أَبيبِن عالَةَ بفَض نقَالَ: ع ِعيموقَالَ الصو ،اهنعمِديِث وذَا الْحِو هحِبن : أُِتي
 دناِنري أَو  ِبِقالدٍة عام خيبر ِفيها خرز معلَّقَةٌ ِبذَهٍب قَِد ابتاعها رجلٌ ِبسبعِة�رسولُ اللَِّه 

ال حتى تميز : ِإنما أَردت الِْحجارةَ، قَالَ: ال حتى تميز فَقَالَ: �ِتسعٍة، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
  .بينهما، فَرده حتى ميز بينهما 

حدثَنا اللَّيثُ، عِن ابِن أَِبي : ا قُتيبةُ، قَالَ حدثَن:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 4401
كُنا مع : جعفٍَر، عِن اجلَالِح أَِبي كَِثٍري، حدثَِني حنش الصنعاِني، عن فَضالَةَ بِن عبيٍد، قَالَ

 ِبيالذَّ�الن ةَ ِمنِقيالْو ودهالْي اِيعبن ربيخ موي  ِبيِن، فَقَالَ النيارِب ِبِدينه� : بوا الذَّهِبيعال ت
حدثَنا مخرمةُ، عن أَِبيِه، : حدثَنا قُدامةُ، قَالَ : حدثَنا الصغاِني، قَالَ . ِبالذَّهِب ِإال وزنا ِبوزٍن
  .عن أَِبي كَِثٍري، ِبنحِوِه

   
ِذكِْر اَألخ ابٍدبا ِبيدِف ِإذَا كَانَ يرلَ ِفي الصفَاضِة التِبيحاِر الْمب.  

حدثَنا ابن عيينةَ، عن عبيِد اللَِّه :  حدثَنا الصغاِني، حدثَنا يحيى بن مِعٍني، قَالَ 4402
ال ِربا ِإال ِفي : ، قَالَ�زيٍد، أَنّ رسولَ اللَِّه بِن أَِبي يِزيد، عِن ابِن عباٍس، عن أُسامةَ بِن 

  .النِسيئَِة
 حدثَنا يوسف الْقَاِضي، حدثَنا نصر بن عِلي، عن سفْيانَ بِن عيينةَ، ِبِإسناِدِه ِإنما 4403

  .الربا ِفي النِسيئَِة
4404دح ،اِنيغا الصثَندح  ،ِزيدِن أَِبي يِد اللَِّه بيبع نٍج، عيرِن جِن اباِصٍم، عو عا أَبثَن

 ِبيٍد، أَنّ النيِن زةَ بامأُس ناٍس، عبِن عِن ابةً: ، قَالَ�عرقَالَ مِن ويا ِفي الدبا الرما : ِإنال ِرب
  .ِإال ِفي الديِن
4405ما عثَندقَالَ  ح ،قَالَ : ار ،حوا رثَندا ِإال ِفي : حاِدِه ال ِربنٍج، ِبِإسيرج نا ابثَندح

  .النِسيئَِة
حدثَنا أَبو عاِصٍم، عن ِإسماِعيلَ بِن عبِد :  حدثَنا الصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَاال4406

ال ِربا : �قَالَ النِبي :  جبيٍر، عِن ابِن عباٍس، عن أُسامةَ بِن زيٍد، قَالَالْمِلِك، عن سِعيِد بِن
  .ِإال ِفي الديِن
حدثَنا الْوِليد بن مسِلٍم، عِن اَألوزاِعي، عن عطَاٍء، :  حدثَنا عِلي بن سهٍل، قَالَ 4407

: حدثَنا أَيوب بن خاِلٍد، قَالَ : وحدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ )  ح(خدِريأَنَّ أَبا سِعيٍد الْ
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وحدثَنا )  ح(حدثَِني عطَاُء بن أَِبي رباٍح، أَنَّ أَبا سِعيٍد، أَتى ابن عباٍس: حدثَنا اَألوزاِعي، قَالَ
ع نب دمحقَالَ م ،ِصيٍف الِْحمقَالَ : و ،اِبييا الِْفرثَندقَالَ: ح ،اِعيزا اَألوثَندثَِني : حدح

أَرأَيت قَولَك ِفي الصرِف، شيئًا : لَِقي أَبو سِعيٍد، ابن عباٍس، فَقَالَ: عطَاُء بن أَِبي رباٍح، قَالَ
أَما ِفي . كَال، ال أَقُولُ: ؟ قَالَ�اللَِّه، أَو شيئًا سِمعته ِمن رسوِل اللَِّه وجدته ِفي ِكتاِب 

هلَماِب اللَِّه، فَال أَعوِل اللَِّه . ِكتسر ا ِمنأَمٍد �ويز نةَ بامأُس تِمعس لَِكنِبِه، و لَمأَع متفَأَن ،
  .ِإنما الربا ِفي النِسيئَِة : � قَالَ رسولُ اللَِّه: يقُولُ

: حدثَنا اَألوزاِعي، قَالَ : أَخبرِني أَِبي، قَالَ :  أَخبرِني الْعباس بن الْوِليِد، قَال4408َ
ثَِني أُسامةُ بن زيٍد، لَِقي أَبو سِعيٍد الْخدِري ابن عباٍس ِبِمثِْلِه، ولَِكن حد: حدثَنا عطَاٌء، قَالَ

 ِبيِسيئَِة: ، قَالَ�أَنّ النا ِفي النبا الرمِإن.  
حدثَنا عبد الْواِرِث، عن عاِمٍر : حدثَنا الْقَواِريِري، قَالَ :  حدثَنا فَضلَك، قَالَ 4409

اٍس، عبِن عِن ابطَاٍء، عع نِل، عوولَ اللَِّه اَألحسٍد، أَنّ ريِن زةَ بامأُس ا : ، قَالَ�نبا الرمِإن
  .ِفي النِسيئَِة
حدثَنا عبد الرزاِق، عن معمٍر، عن :  حدثَنا محمد بن عِلي الصنعاِني، قَالَ 4410

أَرأَيت ما : لَِقي أَبو سِعيٍد الْخدِري ابن عباٍس، فَقَالَ: عمِرو بِن ِديناٍر، عن أَِبي صاِلٍح، قَالَ
ال ِفي : ؟ فَقَالَ�تفِْتي ِفي الصرِف، أَشيئا سِمعته ِفي ِكتاِب اللَِّه أَم سنةٌ ِمن رسوِل اللَِّه 

 ِمني، ولَِكن أُسامةَ بن زيٍد أَخبرِني، أَنه �ِه كالِهما، وأَنتم أَصحاب محمٍد أَعلَم ِبرسوِل اللَّ
، �فَأَنا سِمعت رسولَ اللَِّه : فَقَالَ أَبو سِعيٍد. الربا ِفي النِسيئَِة: ، يقُولُ�سِمع رسولَ اللَِّه 

: ضِة ِمثْالً ِبِمثٍْل حدثَنا محمد بن عِلي، قَالَ الذَّهب ِبالذَّهِب ِمثْالً ِبِمثٍْل، والِْفضةُ ِبالِْف: يقُولُ
حدثَنا ابن عيينةَ، عن عمِرو بِن ِديناٍر، عن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبي : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ 
  .سِعيٍد، وابِن عباٍس مبثله

4412،اِنيغا الصثَندطَاٍء، قَالَ :  قَالَ  حع ناِب بهالْو دبا عثَندح : ،ِرييرا الْجثَندح
:  ِبتمٍر، فَقَالَ لَه�جاَء بعض فَتياِن رسوِل اللَِّه : عن أَِبي نضرةَ، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، قَالَ

ال بلْ كَانَ ِفي تمِرنا الْعام شيٌء، فَأَعطَينا ِمن تمِرنا : نا؟، فَقَالَكَأَنَّ هذَا التمر لَيس ِمن تمِر
أضعفْت، ِإذَا أَردت ذَِلك، فَاذْهب ِبتمِرك، فَِبعه واشتِر ِمن أَي تمٍر : اثْنيِن ِبواِحٍد، فَقَالَ
  !. ِبالتمِر، فَكَيف الِْفضةُ ِبالِْفضِة؟ هذَا التمر: ِشئْت، قَالَ أَبو سِعيٍد

: حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ :  حدثَنا محمد بن عبِد الْمِلِك الْواِسِطي، قَالَ 4413
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باٍس ال يرى ِبالصرِف ِإنَّ ابن ع: قُلْت َألِبي سِعيٍد: حدثَنا الْجريِري، عن أَِبي نضرةَ، قَالَ
 ِإلَى �ِإني سأَكْتب ِإلَيِه، فَيتركُه واللَِّه لَقَد جاَء بعض فَتياِن النِبي ! أَكَذَاك؟ : بأْسا، فَقَالَ

 ِبيالن� ِبيٍر، فَقَالَ النما، قَالَ: � ِبتِرنمت ِمن سذَا لَيلْ، ِإ: كَأَنَّ هأَج اما الْعِرنمكَانَ ِفي ت هن
أَربيت، ِإذَا أَردت ذَِلك، فَِبع تمرك، ثُم اشتِر : شيٌء، فَأَعطَينا ِمنه اثْنيِن، وأَخذْنا واِحدا، فَقَالَ

  !.وِرق ِبالْوِرِق؟ فَهذَا التمر ِبالتمِر فَكَيف الْ: أَي تمٍر ِشئْت، قَالَ أَبو سِعيٍد
حدثَنا : حدثَنا أَبو الْجواِب، قَالَ :  حدثَنا محمد بن الْخِليِل الْمخرِمي، قَالَ 4414

 الْقَاِسِم عمار بن رزيٍق، عن فُضيِل بِن غَزوانَ، عِن ابِن أَِبي نعٍم، عن أَِبي هريرةَ، سِمعت أَبا
  .الِْفضةُ ِبالِْفضِة، والذَّهب ِبالذَّهِب ِمثْالً ِبِمثٍْل، والْفَضلُ ِربا:  نِبي التوبِة، يقُولُ�

حدثَنا يحيى : حدثَنا محمد بن أَِبي بكٍْر، قَالَ :  حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ 4415
نِعيٍد، عس ناِدِهبنانَ، ِبِإسوِن غَزِل بيفُض  : ،ادز نٍن، مزا ِبونزِمثْالً ِبِمثٍْل، و بالذَّه بالذَّه

  .حدثَنا فُضيلٌ، ِبنحِوِه: حدثَنا يعلَى، قَالَ : حدثَنا الصغاِني، قَالَ . أَِو ازداد، فَقَد أَربى
4416ا أَبثَندِد اللَِّه، قَالَ  حيبي: و عما عثَندقَالَ )  ح(ح ،اقحِإس نلُ ببنا حثَندحو :

قَالِنيسِحيِم الْعِد الربع نب سونا يثَندقَالَ )  ح(ح ،اِنيغا الصثَندحِعيٍد : وو سا أَبثَندح
سِمعت : أَخبرِني مخرمةُ بن بكَيٍر، عن أَِبيِه، قَالَ: ن وهٍب، قَالَحدثَنا اب: الْجعِفي، قَالُوا

ِإنه سِمع ماِلك بن أَِبي عاِمٍر يحدثُ، عن عثْمانَ بِن عفَّانَ، أَنّ : سلَيمانَ بن يساٍر، يقُولُ
حدثَنا أَحمد بن . ار ِبالديناريِن، وال الدرهم ِبالدرهميِنال تِبيعوا الدين: ، قَالَ�رسولَ اللَِّه 

  .حدثَنا ابن وهٍب ِبِمثِْلِه : حدثَنا جدي، قَالَ : طَاِهِر بِن حرملَةَ، قَالَ 
حدثَنا :  عبد اللَِّه بن بكٍْر، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ الصاِئغُ، قَالَ 4417

كُنا نرزق : ِهشام الدستواِئي، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، عن أَِبي سلَمةَ، عن أَِبي سِعيٍد، قَالَ
 ِبيِد النهلَى عِع عمالْج رملَ�تاِع، فَبِن ِبالصياعالص ِبيعفَن ، ِبيالن ال : ، فَقَالَ�غَ ذَِلك

  .صاعي تمٍر ِبصاٍع، وال صاعي ِحنطٍَة ِبصاٍع، وال ِدرهميِن ِبِدرهٍم
حدثَنا : حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا عمار بن رجاٍء، ويونس بن حِبيٍب، قَاال4418

يحي نع ،امِعيٍد، قَالَِهشأَِبي س نةَ، علَمأَِبي س نى، ع : ِبيٍر : �قَالَ النمن تياعال ص
  .ِبصاٍع، وال صاعين ِحنطٍَة ِبصاٍع، وال ِدرهميِن ِبِدرهٍم

نُ، عن يحيى بِن أَِبي حدثَنا شيبا: حدثَنا أَبو نعيٍم، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 4419
كُنا نرزق ِمن تمِر الْجمِع علَى عهِد رسوِل اللَِّه : كَِثٍري، عن أَِبي سلَمةَ، عن أَِبي سِعيٍد، قَالَ
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  .ِدرهميِنال، وال ِدرهم ِب: ، وهو الِْخلْطُ ِمن التمِر، فَكُنا نِبيع الصاعيِن ِبصاٍع، فَقَالَ�
حدثَنا أَبو الْمِغريِة، عِن اَألوزاِعي، عن :  حدثَنا محمد بن عوٍف الِْحمِصي، قَالَ 4420

كُنا نِبيع تمر الْجمِع : يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، عن أَِبي سلَمةَ، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، قَالَ
اعص ِبياٍع، فَقَالَ النِن ِبصال : �ياٍع، وطٍَة ِبصن ِحنياعال صاٍع، وٍر ِبصمن تياعال ص

: حدثَنا الْوِليد، قَالَ : حدثَنا محمد بن الصباِح، قَالَ : حدثَنا فَضلَك، قَالَ . ِدرهميِن ِبِدرهٍم
  .ي، ِبِمثِْلِهحدثَنا اَألوزاِع
حدثَنا حرب : حدثَنا عبد اللَِّه بن رجاٍء، قَالَ :  حدثَنا أَبو مقَاِتٍل الْبلِْخي، قَالَ 4421

دِري، حدثَِني أَبو سِعيٍد الْخ: حدثَِني أَبو سلَمةَ، قَالَ: بن شداٍد، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، قَالَ
  .ال صاعيِن تمرا ِبصاٍع، وال صاعيِن ِحنطَةً ِبصاٍع، وال ِدرهميِن ِبِدرهٍم: �قَالَ النِبي : قَالَ
   

باب حظِْر مبادِلِة التمِر ِبالتمِر، واحلنطة باحلنطة وجواز بيع كل منهما على ِحدة 
  .ن ذلك بثمنه، أو يباع بسلعة ويشترى ا متراًبالدرهم، واشتراء ما حيتاج إليه م

: حدثَنا الْقَعنِبي، قَالَ :  حدثَنا حمدانُ بن عِلي الْوراق، والِْبرِتي الْقَاِضي، قَاال4422
حِد الربِن عِل بيهِن سِجيِد بِد الْمبع نِبالٍل، ع نانُ بملَيا سثَندح نب ِعيدس ِمعس هِن، أَنم
 بعثَ أَخا بِني عِدي �الْمسيِب يحدثُ، أَنَّ أَبا هريرةَ، وأَبا سِعيٍد حدثَاه، أَنَّ رسولَ اللَِّه 
 ِبيِنيٍب، فَقَالَ النٍر جمِبت فَقَِدم ،ربيلَى خع لَهمعتفَاس ،اِريصكَذَا؟ : �اَألنه ربيِر خمكُلُّ ت

ال : �واللَِّه يا رسولَ اللَِّه، ِإنا لَنشتِري الصاع ِبالصاعيِن ِمن الْجمِع، فَقَالَ رسولُ اللَِّه : قَالَ
  .ذَِلك الِْميزانُتفْعلُوا، ولَِكن ِمثْلٌ ِبِمثٍْل أَو ِبيعوا هذَا، واشتروا ِبثَمِنِه ِمن هذَا، وكَ

وحدثَنا . أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال4423َ
حدثَنا يحيى بن يحيى، حومطَرف، عن ماِلٍك، عن عبِد الْمِجيِد بِن : محمد بن حيويِه، قَالَ 

هولَ اللَِّه سسةَ، أَنّ رريرأَِبي ه نع ،ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نِب، عيسِن الْمِعيِد بس نٍل، عي� 
أَكَلُ تمِر خيبر : �استعملَ رجال علَى خيبر، فَجاَءه ِبتمٍر جِنيٍب، فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 

 واللَِّه يا رسولَ اللَِّه، ِإنا لَنأْخذُ الصاع ِمن هذَا ِبالصاعيِن، والصاعيِن ال: هكَذَا؟، فَقَالَ
فَال تفْعلْ، ِبِع الْجمع ِبالدراِهِم، ثُم ابتع ِبالدراِهِم جِنيبا، زاد : �ِبالثَّالثَِة، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

  .ِميزاِن ِمثْلُ ذَِلك، وكَذَِلك مطَرفِفي الْ: يونس وقَالَ
حدثَنا عبد : حدثَنا ِإبراِهيم بن حمزةَ، قَالَ :  حدثَنا ِإسماِعيلُ الْقَاِضي، قَالَ 4424
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 بِني عِدي علَى خيبر  بعثَ أَخا�أَنّ النِبي : الْعِزيِز بن محمٍد، عن عبِد الْمِجيِد، ِبِإسناِدِه
 ِبيفَقَالَ الن ،ِمثْلَه اِن: �فَذَكَرِفي الِْميز كَذَِلكذَا، وِنِه هِر ِبثَمتاشِذِه، وه ِبع لَِكنلْ، وفْعال ت.  

 حدثَنا سِعيد بن :حدثَنا سِعيد بن عاِمٍر، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 4425
 ِبيأَنّ الن ،ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نِب، عيسِن الْمِعيِد بس نةَ، عادقَت نةَ، عوبرأَِبي ع� أُِتي 

ابتعنا : ؟ قَالُواأَنى لَكُم هذَا:  تمر بعٍل ِفيِه يبس، فَقَالَ�ِبتمٍر ريانَ، وكَانَ تمر رسوِل اللَِّه 
فَال تفْعلْ فَِإنَّ ذَِلك ال يصلُح، ولَِكن ِبع تمرك، ثُم : صاعا ِمن هذَا ِبصاعيِن ِمن تمِرنا، قَالَ

ا لَكدا بذَا مه ِر ِمنتاش.  
: حدثَنا الْوِليد بن مسِلٍم، قَالَ :  حدثَنا أَحمد بن محمِد بِن عثْمانَ الثَّقَِفي، قَالَ 4426

حدثَِني أَبو : حدثَِني عقْبةُ بن عبِد الْغاِفِر، قَالَ: حدثَنا أَبو عمٍرو، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، قَالَ
: �اٍع ِمن تمِر الْجِنيِب، فَقَالَ النِبي كُنا نِبيع تمر الْجمِع صاعيِن ِبص: سِعيٍد الْخدِري، قَالَ

  .ال صاعيِن ِبصاٍع، وال صاعيِن ِحنطَةً ِبصاٍع، وال ِدرهميِن ِبِدرهٍم
جاَء : أَخبرِني أَِبي، عِن اَألوزاِعي، ِبِإسناِدِه قَالَ:  أَخبرِني الْعباس بن الْوِليِد، قَال4427َ

كَانَ ِعنِدي تمر : ِمن أَين هذَا يا ِباللُ؟ قَالَ: � ِبتمٍر برِني، فَقَالَ النِبي �اللٌ ِإلَى النِبي ِب
 ِبيالن مطْعاٍع ِليِن ِبصياعص هِمن تِديٌء، فَِبعر� ِبيلْ، : �، فَقَالَ النفْعا، ال تبالر نيع هأَو

  .ِكن ِإذَا أَردت أَنْ تشتِري التمر، فَِبعه ِببيعا آخر، ثُم اشتِر ِبِه ولَ
حدثَنا محمد بن الْمبارِك، :  حدثَنا محمد بن محمِد بِن مصعٍب الصوِري، قَالَ 4428

سِمعت : سِمعت عقْبةَ بن عبِد الْغاِفِر، يقُولُ: ن يحيى، قَالَحدثَنا معاِويةُ بن سالٍم، ع: قَالَ 
: � ِبتمٍر برِني، فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه �جاَء ِباللٌ ِإلَى رسوِل اللَِّه : أَبا سِعيٍد الْخدِري، يقُولُ
، �ندنا رِديٌء، فَِبعت ِمنه صاعيِن ِبصاٍع ِليطِْعم النِبي تمر كَانَ ِع: ِمن أَين هذَا؟، فَقَالَ ِباللٌ

أَوه عين الربا، ال تفْعلْ، ولَِكن ِإذَا أَردت أَنْ تشتِري التمر، :  ِعند ذَِلك�فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
: حدثَنا أَبو حاِتٍم الراِزي، وأَبو السكَِّري الْكَفَرِيي، قَاال. فَِبِع التمر بيعا آخر، ثُم اشتِر ِبِه

: حدثَنا معاِويةُ بن سالٍم، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، قَالَ: حدثَنا أَبو توبةَ الرِبيع بن ناِفٍع، قَالَ 
ِد الْغبع نةَ بقْبع تِمعقُولُسقُولُ: اِفِر، يي ،ِريدِعيٍد الْخا سأَب تِمعوِل : سساَء ِباللٌ ِإلَى رج

: حدثَنا محمد بن يِزيد، قَالَ : حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ .  ِبتمٍر برِني فَذَكَر ِمثْلَه سواًء�اللَِّه 
  .حدثَنا عقْبةُ، فَذَكَر ِمثْلَه: ثَنا يحيى، قَالَ حد: حدثَنا يِزيد، قَالَ 
قَرأْت : حدثَنا أَبو جعفَِر بن نفَيٍل، قَالَ:  حدثَنا عِلي بن عثْمانَ بِن النفَيِلي، قَالَ 4429
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أُِتي رسولُ : ي، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، قَالَعلَى معِقِل بِن عبيِد اللَِّه، عن أَِبي قَزعةَ الْباِهِل
يا رسولَ اللَِّه، ِبعنا تمرنا صاعيِن ِبصاٍع ِمن : ما هذَا ِمن تمِرنا قَالُوا:  ِبتمٍر، فَقَالَ�اللَِّه 

  .عوا تمرنا، واشتروا لَنا ِمن هذَاذَِلك الربا، ردوه، ثُم ِبي: �هذَا، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
حدثَنا الْمعلَّى :  حدثَنا محمد بن ِإبراِهيم بِن مسِلٍم الطَّرسوِسي أَبو أُميةَ، قَالَ 4430

اود بن أَِبي ِهند، عن أَِبي حدثَنا د: أَخبرِني عبد الْوهاِب الثَّقَِفي، قَالَ : بن منصوٍر، قَالَ
: هو ِربا، ثُم قَالَ: سأَلْت أَبا سِعيٍد الْخدِري عِن الِْفضِة، ِبالِْفضِة ِبفَضٍل، فَقَالَ: نضرةَ، قَالَ

 كَأَنَّ هذَا أَجود :، وجاَءه صاِحب نخلٍَة ِبصاِع تمٍر طَيٍب، فَقَالَ�شِهدت علَى رسوِل اللَِّه 
: ِإني أَعطَيت صاعيِن ِمن تمِرنا، وأَخذْت صاعا ِمن هذَا التمِر، فَقَالَ: ِمن تمِرنا، فَقَالَ
ه فَِبع: يا رسولَ اللَِّه، ِإنَّ ِسعر هذَا ِفي السوِق كَذَا، وِسعر هذَا كَذَا، قَالَ: أَربأْت، فَقَالَ

ٍر ِشئْتمت أَي كتِسلْع ِبع ٍة، ثُمِعيٍد. ِبِسلْعو سقَالَ أَب : ا ِمنبكُونَ ِفيِه الرأَنْ ي قأَح رمالت
  .الِْفضِة

حدثَنا يِزيد بن : أنبا حجاج بن ِمنهاٍل، قَالَ :  حثنا محمد بن حيويِه، قَال4431َ
يرةُ : ٍع، قَالَ زِف، الِْفضرِن الصِعيٍد عا سأَلَ أَبس هةَ، أَنرضأَِبي ن نع ،دأَِبي ِهن نب داوا دثَندح

أَِبرأِْيك تقُولُ، أَم شيٌء سِمعته ِمن رسوِل اللَِّه : قُلْت: هو ِربا، قَالَ: ِبالِْفضِة يدا ِبيٍد، فَقَالَ
 ما أُخِبرك ِبِه، أَتاه صاِحب نخِلِه ِبصاٍع ِمن تمٍر طَيٍب، �شِهدت ِمن رسوِل اللَِّه : ؟ قَالَ�

: يا رسولَ اللَِّه انطَلَقْت ِبصاعيِن ِمن تمِرنا، قَالَ: أَنى لَك هذَا؟ قَالَ: �فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
أَعطَيت اثْنيِن، وأَخذْت : �مر اللَّوِن فَاشتريت ِبِهما هذَا الصاع، فَقَالَ النِبي ت: وأُراه، قَالَ

تيبا؟ أَراِحدكَذَا: فَقَالَ. وذَا كَذَا و رِإنَّ ِسعوِق كَذَا، وذَا ِفي الس رولَ اللَِّه، ِإنَّ ِسعسا ري .
قَالَ أَبو . ذَا أَردت ذَِلك، فَِبع تمرنا ِبِسلْعٍة، ثُم اشتِر ِبها التمر الَِّذي تِريدوِإنْ كَانَ، فَِإ: قَالَ
باب ِإباحِة اللَّعِن ! فَأَي ذَِلك أَحق أَنْ يكُونَ ِربا، التمر ِبالتمِر أَِم الِْفضةُ ِبالِْفضِة؟ : سِعيٍد

  ..وموكله وكاتبه وشاهديه، وأم سواءآلِكِل الربا 
حدثَنا : حدثَنا هشيم، قَالَ : حدثَنا عمرو بن عوٍن، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 4432

. ديِه، وكَاِتبه آِكلَ الربا، وموِكلَه، وشاِه�لَعن رسولُ اللَِّه : أَبو الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ
أنبا أَبو : حدثَنا هشيم، قَالَ: أنبا أَبو خيثَمةَ، قَالَ : حدثَنا الصغاِني، قَالَ. هم سواٌء: وقَالَ

  .أَبو الزبيِر: الزبيِر، عن جاِبٍر، ِبثَالثَِة أَحاِديثَ، وقَالَ ِفيها كُلِّها
حدثَنا :  أَحمد بن مسعوٍد أَبو الْحسِن الْخياطُ، ِببيِت الْمقِْدِس، قَالَ  حدثَنا4433
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لَعن رسولُ اللَِّه : أنبا أَبو الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ: حدثَنا هشيم، قَالَ: محمد بن ِعيسى، قَالَ 
�شو ،وِكلَهما، وبقَالَ آِكلَ الرو ،هكَاِتبِه، وياٌء: اِهدوس مِعيٍد . هس نى بوسا مثَندح

  . .حدثَنا هشيم، ِبِإسناِدِه نحوه: حدثَنا مسدد، قَالَ : الدنداِني، قَالَ 
حدثَنا جِرير، :  أَِبي شيبةَ، قَاالحدثَنا زهير، وعثْمانُ بن:  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 4434

سأَلْنا علْقَمةَ عن ذَِلك فَحدثَ عن عبِد اللَِّه، : ذَكَر ِشباك ِإلبراِهيم، فَقَالَ: عن مِغريةَ، قَالَ
فَقَالَ ِإنما : ديِه وكَاِتبه، قَالَوشاِه: فَقُلْت: قَالَ.  آِكلَ الربا، وموِكلَه�لَعن رسولُ اللَِّه : قَالَ

حدثَنا : حدثَنا محمد بن عمٍرو، قَالَ : حدثَنا فَضلَك الراِزي، قَالَ . نحدثُ ِبما سِمعنا
، وذَكَر �عن رسولُ اللَِّه لَ: جِرير، عن مِغريةَ، عن ِإبراِهيم، عن علْقَمةَ، عن عبِد اللَِّه، قَالَ

  .ِمثْلَه سواًء
   

  باب الْخبِر الدالِّ علَى ِإجياِب اجِتناِب ما اختِلف ِفيِه ِمن الْبيوِع، واستعمال االحتياط فيه
 عمرو بن حدثَنا: أنبا ابن وهٍب، قَالَ :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال4435َ

الْحاِرِث، أَنَّ أَبا النضِر حدثَه، أَنَّ بسر بن سِعيٍد حدثَه، عن معمِر بِن عبِد اللَِّه، أَنه أَرسلَ 
ِزيادةً بعض فَذَهب الْغالم، فَأَخذَ صاعا، و. ِبعه، ثُم اشتِر ِبِه شِعريا: غُالما ِبصاِع قَمٍح، فَقَالَ

رمعم فَقَالَ لَه ،ِبذَِلك هربأَخ رمعاَء ما جاٍع، فَلَمِإال : ص ذْهأْخال تو ،هدفَر طَِلق؟ انلْتفَع ِلم
ٍل، فَكَانَ طَعامنا الطَّعام ِبالطَّعاِم ِمثْال ِبِمثْ:  يقُولُ�ِمثْالً ِبِمثٍْل، فَِإني كُنت أَسمع رسولَ اللَِّه 
: حدثَنا الصغاِني، قَالَ . فَِإني أَخاف أَنْ يضارع: يومِئٍذ الشِعري، ِقيلَ فَِإنه لَيس ِمثْلَه، قَالَ

  .أنبا ابن وهٍب، بإسناده مثله : حدثَنا الضبع، قَالَ
حدثَنا : لصغاِني، وعمار بن رجاٍء، وأَبو أُميةَ، قَالُوا حدثَنا عِلي بن حرٍب، وا4436

سِمعت النعمانَ بن بِشٍري، : حدثَنا زكَِريا بن أَِبي زاِئدةَ، عن عاِمٍر، قَالَ: يعلَى بن عبيٍد، قَالَ 
ِإنَّ الْحاللَ بين : فَأَومأَ النعمانُ ِبأُصبِعِه ِإلَى أُذُنيِه يقُولُ: ، يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : يقُولُ

والْحرام بين، وبينهما أُمور مشتِبهات، ال يعلَمها كَِثري ِمن الناِس، فَمِن اتقَى الشبهاِت، فَقَِد 
ومن وقَع ِفي الشبهاِت وقَع ِفي الْحراِم، كَالراِعي يرعى حولَ الِْحمى استبرأَ ِلِديِنِه وِلِعرِضِه، 

هاِرمحى اللَِّه مِإنَّ ِحمى، ولٍَك ِحمِإنَّ ِلكُلِّ مِفيِه، أَال و قَعأَنْ ي وِشكو . يأَبو ،اِنيغالص ادز
ِإنَّ ِفي الْجسِد مضغةً ِإذَا صلُحت صلُح الْجسد كُلُّه، :  يقُولُوسِمعته: داود، وعمار، قَالَ

الْقَلْب ِهيأَال و ،دسالْج دفَس تدِإذَا فَسو .مهضعقَالَ بو :دسالْج لُحص تلُحةً ِإذَا صغضم.  
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حدثَنا يحيى بن : ا عِلي بن الْمِديِني، قَالَ حدثَن:  حدثَنا ِإسماِعيلُ الْقَاِضي، قَالَ 4437
سِمعت النعمانَ، : حدثَنا عاِمر، قَالَ: حدثَنا زكَِريا بن أَِبي زاِئدةَ، قَالَ : سِعيٍد الْقَطَّانُ، قَالَ 

وذَكَر الْحِديثَ، وقَالَ ِفيِه ومن وقَع ِفي الْمشتِبهاِت وأَومأَ النعماِن ِبِإصبِعِه ِإلَى أُذُِنِه، : يقُولُ
  .وقَع ِفي الْحراِم
حدثَنا أَبو نعيٍم، :  حدثَنا ِإدِريس بن بكٍْر، وأَبو داود الْحراِني، وأَبو أُميةَ، قَالُوا4438

: سِمعت النعمانَ بن بِشٍري، يقُولُ: ِبي زاِئدةَ، عِن الشعِبي، قَالَحدثَنا زكَِريا بن أَ: قَالَ 
الْحاللُ بين، والْحرام بين، وبينهما متشاِبهات، ال يعلَمها : ، يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه 

هبقَى الشِن اتاِس، فَمالن ِمن ِفي كَِثري قَعاِت وِبهتشِفي الْم قَعو نمِديِنِه، وِضِه وأَ ِلِعرربتاِت اس
الْحراِم، كَراٍع يرعى حولَ الِْحمى، فَيوِشك أَنْ يواِقعه، وِإنَّ ِلكُلِّ مِلٍك ِحمى، وِإنَّ ِحمى اللَِّه 

  .محاِرمه وذَكَر الْحِديثَ
4439ثَندقَالَ  ح ،ارمعو ،اِسِطيِلِك الْوِد الْمبع نب دمحونَ، : ا ماره نب ِزيدا يثَندح

حدثَنا عبد الْوهاِب بن : وحدثَنا عِلي بن حرٍب، قَالَ )  ح(أنبا ابن عوٍن، عِن الشعِبي: قَالَ
حدثَنا : وحدثَنا ِعيسى بن أَحمد الْعسقَالِني، قَالَ )  ح(عن عاِمٍرعطَاٍء، عِن ابِن عوٍن، 
سِمعت : أنبا ابن عوٍن، عن عاِمٍر الشعِبي، عِن النعماِن بِن بِشٍري، قَالَ: النضر بن شميٍل، قَالَ

:  بين، وِإنَّ الْحرام بين، وبين ذَِلك أُمور متشاِبهات، قَالَِإنَّ الْحاللَ: ، يقُولُ�رسولَ اللَِّه 
مشتِبهةٌ، وسأَضِرب لَكُم ِفي ذَِلك مثَال ِإنَّ اللَّه حمى ِحمى، وِإنَّ ِحمى اللَّه ما : وِإنما قَالَ

ى يلَ الِْحموى حعر نم هأَنو ،ا قَالَكَِرهمبرى واِلطَ الِْحمخأَنْ ي وِشك : ،عترأَنْ ي وِشكي
رسجأَنْ ي وِشكةَ ييباِلطُ الرخي نم هِإنونَ. وارِن هب ِزيدذَا لَفْظُ يهو . نانُ بدعا سثَندحو

: حدثَنا ابن عوٍن، عِن الشعِبي، قَالَ: ، قَالَ حدثَنا ِإسحاق بن يوسف اَألزرق: يِزيد، قَالَ 
  . يقُولُ فَذَكَر نحوه �سِمعت رسولَ اللَِّه : سِمعت النعمانَ بن بِشٍري، يقُولُ

ير، عن مطَرٍف، حدثَنا جِر: حدثَنا زهير بن حرٍب، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 4440
ِبيعِن الشاِعيلُ الْقَاِضي، قَالَ )  ح(عما ِإسثَندحِد اللَِّه، قَالَ : وبع نب ِليا عثَندا : حثَندح

ِلكُلِّ : قُولُ، ي�سِمعت النِبي : جِرير، عن مطَرٍف، عِن الشعِبي، عِن النعماِن بِن بِشٍري، قَالَ
مِلٍك ِحمى، وِإنَّ ِحمى اللَِّه حاللُه وحرامه، والْمشتِبهات بين ذَِلك، كَما أَنَّ راِعيا لَو رعى 

  .ِبجاِنِب الِْحمى لَم تلْبثْ غَنمه أَنْ ترتع وسطَه، فَاجتِنبوا الْمشتِبهاِت
حدثَنا : حدثَنا سفْيانُ، قَالَ : حدثَنا الْحميِدي، قَالَ : ي مسرةَ، قَالَ  حثنا ابن أَِب4441
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حدثَنا : حدثَنا عِلي بن الْمِديِني، قَالَ : وحدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ )  ح(أَبو فَروةَ
: حدثَنا محمد بن عباٍد، قَالَ : وحدثَنا الصغاِني، قَالَ )  ح(بو فَروةَحدثَنا أَ: سفْيانُ، قَالَ 

سِمعت : وحدثَنا أَبو فَروةَ، عِن الشعِبي، عِن النعماِن، قَالَ)  ح(حِفظْنا: حدثَنا سفْيانُ، قَالَ
 ِبيقُولُ�الني ، :اللٌ بح ِه ِمنلَيع هبتا اشم كرت نفَم ،ذَِلك نيب اتهبشو نيب امرحو ،ني

اِإلثِْم، فَهو ِلما استبانَ أَترك، ومِن اجترأَ علَى ما شك ِفيِه يوِشك أَنْ يواِقع الْحرام ِإنَّ ِلكُلِّ 
حدثَنا عِلي : حدثَنا ِإسماِعيلُ الْقَاِضي، قَالَ . ِه ِفي اَألرِض معاِصيِهمِلٍك ِحمى، وِإنَّ ِحمى اللَّ

: حدثَنا أَبو فَروةَ، فَحِفظْنا ِمنه، سِمع الشعِبي، يقُولُ: حدثَنا سفْيانُ، قَالَ : بن عبِد اللَِّه، قَالَ 
ب نانَ بمعالن تِمعقُولُسِشٍري، ي : ِبيالن تِمعس�ِمثْلَه قُولُ، فَذَكَري .  

: حدثَنا سِعيد بن ِعيسى بِن تِليٍد، قَالَ :  حدثَنا عِلي بن عثْمانَ النفَيِلي، قَالَ 4442
 بِن يِزيد الْعكِْلي، وسِعيد بن عبِد حدثَِني ابن عجالنَ، عِن الْحاِرِث: حدثَنا الْمفَضلُ، قَالَ

اجعلُوا : ، يقُولُ�سِمعت النِبي : الرحمِن، عن عاِمٍر الشعِبي، سِمع النعمانَ بن بِشٍري، يقُولُ
 أَشد اسِتبراًءا ِلِعرِضِه وِديِنِه، ومن بينكُم وبين الْحراِم سترةً ِمن الْحالِل، من جعلَ ذَِلك كَانَ

أَرتع ِفيِه كَانَ كَالْمرِتِع ِإلَى جنِب الِْحمى يوِشك أَنْ يقَع ِفيِه، وِإنَّ ِلكُلِّ مِلٍك ِحمى، وِإنَّ 
هاِرمحِض مى اللَِّه ِفي اَألرِحم .ِن عب قُوبعي نةُ، عبيقُت اهوالنَ رجِن عِن ابِن، عمحِد الرب

قَالَ . ِمثْلَه ،ِريتسالت اقحِإس نب نيسثَِني الْحدى، قَالَ : حوسم نونُ بارا هثَندا : حثَندح
 �النعماِن، عِن النِبي أَبو ضمرةَ، عِن ابِن عجالنَ، عن عبِد اللَِّه بِن سعٍد، عِن الشعِبي، عِن 

  .ِبنحِوِه
حدثَنا شجاع بن أَشرس، :  حدثَنا عباس الدوِري، وأَحمد بن عِلي الْخراز، قَاال4443

ٍل، عن عوِن بِن عبِد حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد، عن خاِلِد بِن يِزيد، عن سِعيِد بِن أَِبي ِهال: قَالَ 
 وهو �اللَِّه، عن عاِمٍر الشعِبي، أَنه سِمع النعمانَ بن بِشِري بِن سعٍد صاِحب رسوِل اللَِّه 

رام بين، الْحاللُ بين، والْح: سِمعت رسولَ اللَِّه، يقُولُ: يخطُب الناس ِبِحمص، وهو يقُولُ
 ِفيِهن قَعو نمِضِه، وِلِعرِلِديِنِه و لَمأَس وفَه ،ذَِلك كرت نفَم ،اتِبهتشم ورأُم ذَِلك نيبو

حاق حدثَِني ِإس. فَيوِشك أَنْ يقَع ِفي الْحراِم، كَالْمرِتِع ِإلَى جاِنِب الِْحمى يوِشك أَنْ يقَع ِفيِه
  .حدثَِني اللَّيثُ، ِبِمثِْلِه: حدثَنا أَبو صاِلٍح، قَالَ: بن سياٍر، وِإبراِهيم بن الْحسيِن، قَاال

حدثَنا : حدثَنا محمود بن خاِلٍد السلَِمي، قَالَ :  حدثَِني أَبو حاِتٍم الراِزي، قَالَ 4444
نِن أَِبي، عاِن بمعِن النع ،ِبيعاِمٍر الشع نع ،ِدياَألس رأَِبي الْح نِب، عيسِن الْمى بِعيس 
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 ِبيِن النِشٍري، عِديثَ: ، قَالَ�بالْح ذَكَرو نيب امرالْحو نياللُ بةَ، قَالَ . الْحيو أُما أَبثَندحو :
ا مثَندوٍرحصنم نلَّى بقَالَ )  ح(ع ،اِزيالر لَكا فَضثَندحٍرو، قَاال: ومع نب دمحا مثَندح :

سِمعت النِبي : سِمعت النعمانَ بن بِشٍري، يقُولُ: حدثَنا جِرير، عن مِغريةَ، عِن الشعِبي، قَالَ
ومن وقَع ِفيها يوِشك أَنْ :  الْحاللَ بين والْحرام بين وذَكَر الْحِديثَ، وقَالَ ِفيِهِإنَّ: ، يقُولُ�

  .يقَع ِفي الْحراِم
حدثَنا أَبو : حدثَنا محمد بن أَِبي بكٍْر، قَالَ :  حدثَنا ِإسماِعيلُ الْقَاِضي، قَالَ 4445

ٍر وشعاِء، قَالَ مرِن الْبب ِزيدي نب فوسي وه : ناٍذ، ععو مأَب ِليقَيةَ الْعرسيم نلُ با فُضثَندح
ِإنَّ اللَّه قَد أَحلَّ الْحاللَ، : أَِبي حِريٍز، عِن الشعِبي، أَنَّ النعمانَ بن بِشٍري خطَب ِبالْكُوفَِة، فَقَالَ

  .بينه وحرم الْحرام، فَبينه، فَمن ترك ما ال يشتِبه علَيِه توفَّر ِدينه ودمهفَ
: حدثَنا عمر بن شِبيٍب الْمسِلي، قَالَ :  حدثَنا سعدانُ بن نصٍر الْبغداِدي، قَالَ 4446

سِمعت عبد الْمِلِك بن : يٍس الْمالِئي، عن عبِد الْمِلِك بِن عميٍر، أَو قَالَحدثَنا عمرو بن قَ
الْحاللُ بين، والْحرام بين، : �قَالَ رسولُ اللَِّه : عميٍر، عِن النعماِن بِن بِشٍري اَألنصاِري، قَالَ

من تركَهن كَانَ أَشد اسِتبراًء ِلِعرِضِه وِديِنِه، ومن أَكَلَهن أَوشك أَنْ وبينهما شبهاٍت، فَ
يركَب الِْحمى، كَالْمرِتِع ِإلَى جنِب الِْحمى، أَال وِإنَّ ِلكُلِّ مِلٍك ِحمى، وِإنَّ ِحمى اللَِّه 

هاِرمحم.  
4447نونُ بدما حثَندةَ، قَالَ  حارمٍر، قَالَ :  عِبش نب نسا الْحثَندح : ،ريها زثَندح

: �خطَبنا النعمانُ بن بِشٍري، وقثنا الشعِبي، فَقَالَ رسولُ اللَِّه : عن عبِد الْمِلِك بِن عميٍر، قَالَ
يباما، ورحالال ولَ حعج ِإنَّ اللَّه نهلَمعال ي ،اتِبهتشم ذَِلك نيبو ،امرالْح نياللَ، وبالْح ن

كَِثري ِمن الناِس، فَمن تركَهن، فَقَِد استبرأَ ِلِعرِضِه وِديِنِه، ومن رِكبهن أَوشك أَنْ يقَع ِفي 
ِمن يرتع ِإلَى جاِنِب ِحمى يوِشك أَنْ يرتع ِفيِه، : ال، فَقَالَالَِّذي هو حرام، ثُم ضرب لَنا مثَ

هاِرمحى اللَِّه ممحى، وِلٍك ِحمِلكُلِّ مو.  
   

  .باب حظِْر كَثْرِة الْحِلِف ِفي الْبيِع ووجوِب اجِتناِبِه ِفيِه، فيمحق الربح والربكة منه
4448دما أَحثَندقَاال ح ،ِريتخو الْبأَبو ،اِرِثيِن الْحمحِد الربع نةَ، :  بامو أُسا أَبثَندح

أَخبرِني الْوِليد بن كَِثٍري، عن معبِد بِن كَعِب بِن ماِلٍك، عن أَِبي قَتادةَ اَألنصاِري، أَنه : قَالَ
 ِبيالن ِمعقُولُ�سي ، :قحمي ثُم ،فَقني هِع، فَِإنيِلِف ِفي الْبةَ الْحكَثْرو اكُمِإي . سونا يثَندح
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أَخبرِني عبد الرحمِن بن سلْمانَ الْحجِري، عن : أنبا ابن وهٍب، قَالَ: بن عبِد اَألعلَى، قَالَ
عم ناِلٍد، عِن خِقيِل بع ِبيالن ِمعس هثُ، أَندحةَ يادا قَتأَب ِمعس هاِلٍك، أَنِن مِب بِن كَعِد بب� 

  ِبِمثِْلِه 
أَخبرِني يونس بن : حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ 4449

اٍب، عِن ِشهِن ابع ،ِزيدقُولُيةَ، يريرا هأَب ِمعس هِب، أَنيسِن الْمِعيِد بس ولَ : نسر تِمعس
  .الْحِلف منفَقَةٌ ِللسلْعِة ممحقَةٌ ِللربِح: �اللَِّه 

ِء، عن أنبا حفْص بن ميسرةَ، عِن الْعال: أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس، قَال4450َ
  .الْيِمني الْكَاِذبةُ منفَقَةٌ ِللسلْعِة، ممحقَةٌ ِللْكَسِب: �قَالَ النِبي : أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

حدثَنا محمد بن : حدثَنا ابن أَِبي مريم، قَالَ :  حدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ 4451
فٍَر، قَالَ جةَ، قَالَ: عريرأَِبي ه نأَِبيِه، ع نالُء، عا الْعثَندولُ اللَِّه : حسقَالَ ر� : ِمنيالْي

حدثَنا : حدثَنا عبد اللَِّه بن أَحمد بِن حنبٍل، قَالَ . الْكَاِذبةُ منفَقَةٌ ِللسلْعِة ممحقَةٌ ِللْكَسِب
حدثَنا : حدثَنا يوسف، قَالَ . حدثَنا شعبةُ، ِبِمثِْلِه: حدثَنا محمد بن جعفٍَر، قَالَ : ي، قَالَ أَِب

: حدثَنا يوسف، قَالَ . �حدثَنا شعبةُ، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، عِن النِبي : عمرو بن مرزوٍق، قَالَ 
دِبيِع، قَالَ حو الرا أَبالِء، ِبِمثِْلِه: ثَنِن الْعفٍَر، ععج ناِعيلُ بما ِإسثَندح.  
   

  .باب الْخبِر الناِهي عِن االحِتكَاِر والْكَراِهيِة ِمنه، والدليل على أنه ليس على احلَتم
4452 فوسِن ياِذ بعم نب دمحثَِني مدقَالَ  ح ،ورلٍَد : ِبمخم نب اِلدا خثَندح

حدثَنا سلَيمانُ بن ِبالٍل، عن يحيى بِن سِعيٍد، عِن ابِن الْمسيِب، أَنَّ معمر : الْقَطَواِني، قَالَ 
: مِن احتكَر فَهو خاِطئٌ فَِقيلَ ِلسِعيٍد: �قَالَ رسولُ اللَِّه : بن عبِد اللَِّه بِن ناِفٍع الْعدِوي، قَالَ

  .ومعمر الَِّذي كَانَ يحدثُ هذَا الْحِديثَ كَانَ يحتِكر: وقَالَ سِعيد! فَِإنك تحتِكر؟ 
ثَنا أَبو أُميةَ، وحد)  ح(حدثَنا وهب بن بِقيةَ:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 4453

حدثَنا خاِلد بن عبِد اللَِّه، عن عمِرو بِن يحيى، عن : حدثَنا عمرو بن عوٍن، قَاال: قَالَ 
ب دٍر أَحمعِن أَِبي مِر بمعم نِب، عيسِن الْمِعيِد بس نطَاٍء، عِن عِرو بمِن عِد بمحم ِديِني ع

فَِإنك : ال يحتِكر ِإال خاِطئٌ، قُلْت ِلسِعيِد بِن الْمسيِب: �قَالَ رسولُ اللَِّه : بِن كَعٍب، قَالَ
 ِكرتحقَالَ! ت :ِكرتحكَانَ ي رمعمقَالَ . و ،اقرِد اللَِّه الْويبو عا أَبثَندانُ، : حبا حثَندقَالَ ح :

حدثَنا جعفَر، عن عمِرو بِن يحيى، عن محمِد بِن عمِرو بِن عطَاٍء، عن سِعيِد بِن الْمسيِب، 



com.wordpress.masgunku.www  
 

986 

اِدِه ِمثْلَهنِبِإس.  
ٍد الرقِّي، حدثَنا عبد الرحمِن بن خاِل:  حدثَِني جنيد بن حِكيٍم الْبغداِدي، قَالَ 4454

حدثَنا حجاج بن محمٍد، عِن ابِن جريٍج، عن معبِد بِن نباتةَ الْجشِمي، عن نعيٍم : قَالَ 
 ِبيِن النِد اللَِّه، عبِن عِر بمعم نِب، عيسِن الْمِن ابِمِر، عجاِطئٌ: �الْمِإال خ ِكرتحال ي 

حدثَنا محمد بن عِلي . هو ذَنب، وأَستغِفر اللَّه: قَالَ! وأَنت تحتِكر؟ : فَقُلْت ِلمعمٍر
حدثَنا عبد الرزاِق، عِن ابِن جريٍج، عِن ابِن نباتةَ، عن نعيٍم الْمجِمِر، : الصنعاِني، قَالَ 

ِبِإس اِدِه ِمثْلَهن.  
حدثَنا يحيى بن : حدثَنا ابن أَِبي مريم، قَالَ :  حدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، قَالَ 4455

 عن أَيوب، عن محمِد بِن عجالنَ، أَنَّ محمد بن عمِرو بِن عطَاٍء حدثَه، عِن ابِن الْمسيِب،
وِإنك تحتِكر، : فَِقيلَ ِلمعمٍر. ال يحتِكر ِإال خاِطئٌ: �قَالَ النِبي : معمِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَ

  .أَستغِفر اللَّه: قَالَ
 مث ظهر ا عيب، أن بيانُ الْخبِر الدالِّ علَى أَنَّ الرجلَ ِإذَا اشترى عبدا، أَو شاةً، أو دابة،

له أن يردها، وحيبس عليها اليت يف ِملْكه، وبيان اخلرب املبني أن خراجها له بالضمان، والدليل 
  .على أن الضمان هو اِمللْك

)  ح(حدثَنا ِهشام: حدثَنا النضر بن شميٍل، قَالَ :  حدثَنا سِعيد بن مسعوٍد، قَالَ 4456
قَالَ و ،فوسا يثَنداِل، قَالَ : حهالِْمن نب دمحا مثَندٍع، قَالَ : حيرز نب ِزيدا يثَندا : حثَندح

مِن اشترى : �قَالَ النِبي : ِهشام بن حسانَ، عن محمِد بِن ِسِريين، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
صاةً ماَءشرماٍم، ال سطَع ا ِمناعا صهعم دا رهداٍم، فَِإنْ رثَالثَةَ أَي ارالِْخي اةً، فَلَهقَالَ . رو
فوساةً: يش اةً أَورصةً ملُقْح.  

نا ِبشر بن حدثَ: حدثَنا محمد بن أَِبي بكٍْر، قَالَ :  حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ 4457
: ، قَالَ�حدثَنا عوف، عِن ابِن ِسِريين، وِخالس، عن أَِبي هريرةَ، عِن النِبي : الْمفَضِل، قَالَ 

ِإنا، وهدرأَنْ ي نيِن بيظَرِد النِبأَح واةً، فَهرصةً ملُقْح اةً، أَورصاةً مى شرتِن اشاٍم، مطَع اًء ِمن
أنبا هشيم، عن يونس بِن : حدثَنا عمرو بن عوٍن، قَالَ: حدثَنا الدِقيِقي، قَالَ . أَو أَخذَها

و مِن اشترى شاةً محفَّلَةً فَه: �قَالَ النِبي : عبيٍد، عِن ابِن ِسِريين، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
  .فَذَكَر ِمثْلَه. ِبالِْخياِر ثَالثًا
هو ِفي ِكتاِبي : سِمعت قُتيبةَ بن سِعيٍد، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال4458َ
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 ِبيةَ، أَنّ الناِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورِن عاِم بِهش نِريٍر، عج نطِّي، عقَالَ، �ِبخ : اجرالْخ
  .ِبالضماِن

حدثَنا أَِبي، : حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 4459
يِه، عن عاِئشةَ، أَنَّ حدثَنا ِهشام بن عروةَ، عن أَِب: حدثَنا مسِلم بن خاِلٍد الزنِجي، قَالَ : قَالَ 

 ِبيِإلَى الن هماصا، فَخبيِبِه ع دجو ثُم ،ِقيمأَنْ ي اٍء اللَّها شم هدِعن ا، فَأَقَامغُالم اعتال ابجر
: �سولُ اللَِّه يا رسولَ اللَِّه، قَِد استغلَّ غُالِمي، فَقَالَ ر: ، فَرده علَيِه، فَقَالَ الرجلُ�

  .الْخراج ِبالضماِن 
حدثَنا ابن أَِبي : حدثَنا أَحمد بن يونس، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 4460

ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عورع نفَّاٍف، عِن خلَِد بخم نولُ اللَّ: ِذئٍْب، عسِه قَالَ ر� : اجرالْخ
  .ِبالضماِن

وحدثَنا أَبو )  ح(حدثَنا عبد الرزاِق:  حدثَنا محمد بن عِلي الصنعاِني، قَالَ 4461
 ابِن أَِبي ِذئٍْب، عن حدثَنا سفْيانُ الثَّوِري، عِن: حدثَنا الِْفرياِبي، قَاال: الْعباِس الْغزي، قَالَ 

ابتعت عبدا كَانَ بيِني وبين شركَاِئي، فَاقْتويته، فَجاَء بعض : مخلَِد بِن خفَّاٍف، قَالَ
م بن الشركَاِء، فَأَغَلَّ عِلي غَلَّةً، فَخاصمِني ِفي نِصيِبِه ِإلَى قَاٍض ِبالْمِدينِة، يقَالُ لَه ِهشا

فَأَتيت عروةَ بن الزبيِر فَحدثْته، فَقَام مِعي ِإلَيِه، فَقَالَ عروةُ : ِإسماِعيلَ، فَأَمر ِبرِد الْغلَِّة، قَالَ
 ِبيأَنّ الن ،ِمِننيؤالْم ِة أُماِئشِني عثَتداِن، قَالَ:  قَالَ�حمِبالض اجرالْخ :اِئِهفَرقَض نع عج .

اختلَف أَهلُ الِْعلِْم ِفي ِصحِة هذَا الْحِديِث، ورِوي : قَالَ أَبو عوانةَ. وهذَا لَفْظُ عبِد الرزاِق
ي، فَأَما مسِلم عن ثَالثٍَة عن ِهشاِم بِن عروةَ، رواه جِرير، ومسِلم بن خاِلٍد، ولَعلَّه عمر بن عِل

فَلَيس ِبالثَّبِت كَما ينبِغي، وأَما عمر بن عِلي فَِإنه كَانَ يدلِّس، ولَعلَّه أَخذَه عن مسِلِم بِن 
بكَت لَمعال نو ،هنوٍر عهشِبم سِديثُ لَيذَا الْحفَِإنُّ ه ِريرا جأَماِلٍد، وةَ خبيِديِث قُتِر حغَي ِمن اهن

  .بِن سِعيٍد
   

باب الدِليِل علَى ِإباحِة اقِْتضاِء الدناِنِري ِمن الدراِهِم، والدراهم من الدنانري، واقتضاء التمر 
  على رؤوس النخل من متر مِكيل معلوم املبلغ

حدثَنا أَنس بن ِعياٍض، عن : الِْمصِري، قَالَ  حدثَنا محمد بن عبِد الْحكَِم 4462
 ،فِّيوت اهأَنَّ أَب ،هربأَخ هِد اللَِّه أَنبِن عاِبِر بج نانَ، عسِن كَيِب بهو نةَ، عورِن عاِم بِهش
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توِد، فَاسهالْي ٍل ِمنجقًا ِلرسو ِه ثَالِثنيلَيع كرتو اِبرج فَكَلَّم ،هِظرنى أَنْ يفَأَب ،اِبرج هظَرن
، فَكَلَّم الْيهوِدي ِليأْخذَ تمر نخِلِه ِبالَِّذي لَه، � لَيشفَع ِإلَيِه، فَجاَءه رسولُ اللَِّه �رسولَ اللَِّه 

فَجده . يا جاِبر جد لَه، فَِإنَّ ِفيِه الَِّذي لَه: قَالَ، فَمشى ِفيها، ثُم �فَأَبى، فَدخلَ رسولُ اللَِّه 
، فَأَوفَاه ثَالِثني وسقًا، وفَضلَت لَه سبع عشرةَ وسقًا، فَجاَء جاِبر �بعد ما رجع رسولُ اللَِّه 

 يصلِّي الْعصر، فَلَما انصرف رسولُ �ولَ اللَِّه  ِليخِبره ِبالَِّذي فَعلَ، فَوجد رس�رسولَ اللَِّه 
: � جاَءه، فَأَخبره ِبالَِّذي أَوفَاه، وأَخبره ِبالْفَضِل الَِّذي فَضلَ لَه، فَقَالَ رسولُ اللَِّه �اللَِّه 

لَقَد عِلمت حيثُ مشى : خبره فَقَالَ عمرأَخِبر ذَِلك ابن الْخطَّاِب، فَذَهب جاِبر ِإلَى عمر فَأَ
  . لَيباِركَن اللَّه ِفيها�ِفيها رسولُ اللَِّه 
حدثَنا حسانُ بن ِإبراِهيم : حدثَنا داود بن عمٍرو، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 4463

 بِن عروةَ، عن وهِب بِن كَيسانَ مولًى لَهم، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، أَنه الْكَرماِني، عن ِهشاِم
كَانَ علَى أَِبيِه ثَالثُونَ وسقًا ِمن تمٍر ِلرجٍل يهوِدي، فَتوفِّي أَبوه ولَم يقِْضها، فَعرض علَى 

ذَ ثَمأْخأَنْ ي وِديهولَ اللَِّه الْيسر ى، فَكَلَّمفَأَب اِلِه الَِّذي لَهِبم هر�وِديهِإلَى الْي لَه فَعشلَي  .
جد :  ِفي حاِئِطِه، فَقَالَ�، فَكَلَّم الْيهوِدي فَأَبى، فَمشى رسولُ اللَِّه �فَجاَءه رسولُ اللَِّه 

ه، فَجد لَه فَأَوفَاه حقَّه، وفَضلَ لَه سبع عشرةَ وسقًا، فَجاَء رسولَ اللَِّه لَه، أَو جز لَه أَوِفِه حقَّ
�ِبذَِلك هربولُ اللَِّه .  فَأَخسفَقَالَ ر� : ،ِبذَِلك هربطَّاِب، فَأَخالْخ نب رمع ِبذَِلك ِبرأَخ
ذَكَرأَحمد، حدثَنا .  لَيباِركَن اللَّه ِفيها� ِفيها رسولُ اللَِّه لَقَد عرفْت ِحني مشى: فَقَالَ

ِإسحاق بن شاِهني، عن خاِلِد بِن عبِد اللَِّه، عِنالْجريِري، عن أَِبي نضرةَ، عن جاِبِر بِن عبِد 
  .، ولَم يكُن ِفي نخِلي وفَاٌء ذَِلك فَذَكَر الْحِديثَ كَانَ ِلرجٍل عِلي عجوةٌ: اللَِّه، قَالَ
   

  .باب اِإلباحِة ِلباِئِع الشيِء ِبالنِسيئَِة أَنْ يسترهن ِمن الْمشتِري رهنا، وذكر الترمجة
ِن اَألعمِش، عن ِإبراِهيم، عِن حدثَنا أَبو معاِويةَ، ع:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَالَ 4464

 ِمن يهوِدي طَعاما ِبنِسيئٍَة، وأَعطَاه ِدرعا �اشترى رسولُ اللَِّه : اَألسوِد، عن عاِئشةَ، قَالَِت
  .لَه رهنا

حدثَنا سفْيانُ، عِن  : حدثَنا الِْفرياِبي، قَالَ:  حدثَنا أَحمد بن يوسف، قَالَ 4465
ةَ، قَالَتاِئشع نِد، عوِن اَألسع ،اِهيمرِإب نِش، عماَألع : ِبيالن فِّيوةٌ �تونهرم هعِدرو 

وِديهي دِعٍري ِعنش ا ِمناعص ى، قَالَ . ِبثَالِثنييحي نب ِريا السثَندا قَ: حثَندةُ، قَالَ حِبيص :
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اِدِه ِمثْلَهنانُ، ِبِإسفْيا سثَندح.  
حدثَنا ابن نميٍر، عِن اَألعمِش، عن ِإبراِهيم، :  حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، قَالَ 4466

: ا ِعمرانَ، ِإنَّ سِعيد بن جبيٍر، قَالَيا أَب: ال بأْس ِبالرهِن والْكَِفيِل ِفي السلِْم، فَقَالَ رجلٌ: قَالَ
اِهيمرونُ، فَقَالَ ِإبمضا الْمبالر ثَِني : ذَاكدح ،عضو لُ، ثُمجالر نهتا ارمبئًا ريقُلْ شي لَم

ةَ، قَالَتاِئشع نع ،دوولُ اللَِّه : اَألسسر نهر� وِديهي دا ِعنامذَ طَعأَخا وعِدر.  
حدثَنا اَألعمش، : حدثَنا يعلَى بن عبيٍد، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَاال4467

ِدي ِبنِسيئٍَة  طَعاما ِمن يهو�اشترى رسولُ اللَِّه : عن ِإبراِهيم، عِن اَألسوِد، عن عاِئشةَ، قَالَِت
  .رواه عبد الْواِحِد، عِن اَألعمِش ِمثْلَه . ورهنه ِدرعا لَه ِمن حِديٍد

بيانُ ِإباحِة االسِتسالِف ِفي الْحيواِن واستقراضه والسلَم فيه، واإلباحةُ للمستسلِف 
  .ب عليهواملستقرِض إعطاُء املُسِلِف واملُقِْرِض أجود مما جي

أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه، وحدثَنا :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال4468َ
أنبا ماِلك، عن زيِد بِن أَسلَم، عن عطَاِء بِن : حدثَنا الشاِفِعي، قَالَ: الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ 

ناٍر، عسوِل اللَِّه يسلَى رواِفٍع مقَالَ� أَِبي ر هولُ اللَِّه : ، أَنسر لَفستاس� هاَءتا، فَجكْرب 
 أَنْ أَقِْضي الرجلَ بكْره فَطَلَبت، �فَأَمرِني رسولُ اللَِّه : ِإِبلٌ ِمن ِإِبِل الصدقَِة، قَالَ أَبو راِفٍع

أَعِطِه ِإياه، فَِإنَّ خير الناِس : �فَقَالَ رسولُ اللَِّه . ِإلِبِل ِإال جمال ِخيارا رباِعيافَلَم أَِجد ِفي ا
يا رسولَ اللَِّه، ِإني لَم : فَقُلْت: وحِديثُ الشاِفِعي قَالَ. أَحسنهم قَضاًء، هذَا لَفْظُ ابِن وهٍب

حدثَنا محمد بن : حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ . ال جمال ِخيارا رباِعيا، ِبِمثِْلِهأَِجد ِفي اِإلِبِل ِإ
حدثَنا زيد بن أَسلَم، عن أَِبيِه، عن : حدثَنا يحيى بن محمِد بِن قَيٍس، قَالَ : أَِبي بكٍْر، قَالَ 
واِفٍع مأَِبي ر ِبيقَالَ�لَى الن ، : ِبيالن لَفستٍل�اسجر ا ِمنكْرب  .هوحن فَذَكَر . ،ِلمسم اهور

عن أَِبي كُريٍب، عن خاِلد بن مخلٍَد، عن محمٍد، عن جعفٍَر، عن زيِد بِن أَسلَم، عن عطَاِء 
  .ِفٍع، ِبنحِوِهبِن يساٍر، عن أَِبي را

سِمعت شعبةَ يحدثُ، عن : حدثَنا حجاج، قَالَ:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 4469
كَانَ ِلرجٍل علَى : سلَمةَ بِن كُهيٍل، عن أَِبي سلَمةَ بِن عبِد الرحمِن، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

، فَقَالَ لَهم � دين، فَجعلَ يتقَاضاه، فَأَغْلَظَ لَه، فَهم ِبِه أَصحاب رسوِل اللَِّه �للَِّه رسوِل ا
 ِبيالن� :مقَالَ لَهقَاال، وم قاِحِب الْحفَِإنَّ ِلص ،وهعفَقَالُوا: د ،اهِإي طُوها فَأَعِسن وا لَهرتاش :

فَاشتروا لَه، فَأَعطُوه، فَِإنَّ ِمن ِخياِركُم أَو : ه ِسنا ِإال ِسنا فْضلَ ِمن ِسنِه، قَالَال نجد لَ
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حدثَنا ِبشر بن عمر، وِحبانُ : حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن الْبصِري، قَالَ . خيركَم أَحسنكُم قَضاًء
ِهالٍل، و نقَالُواب ،اللَّفْظُ لَهِليِد، وو الْوةُ، قَالَ: أَببعا شثَندٍل، قَالَ: حيكُه نةُ بلَمِني سربأَخ :

 وذَكَر �سِمعت أَبا سلَمةَ ِبِمنى يحدثُ، عن أَِبي هريرةَ، أَنَّ رجال تقَاضى رسولَ اللَِّه 
: حدثَنا شعبةُ، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه: حدثَنا شبابةُ، قَالَ : دثَنا عباس الدوِري، قَالَ ح. الْحِديثَ ِبِمثِْلِه

  .. بكْر�وكَانَ لَه علَى النِبي : فَِإنّ خير الناِس أَحسنهم قَضاًء قَالَ
: حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ : واِسِطي، قَالَ  حدثَنا محمد بن عبِد الْمِلِك ال4471ْ

حدثَنا سفْيانُ، : حدثَنا الِْفرياِبي، قَالَ : حدثَنا سفْيانُ الثَّوِري وحدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، قَالَ 
 يتقَاضاه �جاَء أَعراِبي ِإلَى النِبي :  عن أَِبي هريرةَ، قَالَعن سلَمةَ بِن كُهيٍل، عن أَِبي سلَمةَ،

: أَعطُوه قَالَ الِْفرياِبي: �أَعطُوه فَلَم يِجدوا لَه ِإال ِسنا فَوق ِسنِه، فَقَالَ النِبي : بِعريا، فَقَالَ
ى قَاال جأَثْن اِبيرافَكَأَنَّ اَألعِميع : ِبياًء : �فَقَالَ النقَض كُمنسأَح كُمارِخي.  

حدثَنا : حدثَنا أَبو نعيٍم، وعبيد اللَِّه بن موسى، قَاال:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 4472
أَِبي ه نةَ، علَمأَِبي س نٍل، عيِن كُهةَ بلَمس نانُ، عفْيةَ، قَالَسرير : ِبيلَى النٍل عجكَانَ ِلر� 

: أَعطُوه فَطَلَبوا، فَلَم يِجدوا ِإال ِسنا فَوق ِسنِه، فَقَالَ: ِسنا ِمن اِإلِبِل، فَجاَء يتقَاضاه فَقَالَ
  .ِإنَّ ِخياركُم أَحسنكُم قَضاًء: �أَوفَيتِني أَوفَاك اللَّه، فَقَالَ رسولُ اللَِّه : أَعطُوه فَقَالَ
حدثَنا أَبو سفْيانَ صاِلح بن ِمهرانَ :  حدثَنا أُسيد بن عاِصٍم اَألصبهاِني، قَالَ 4473

 نِن بمحالر دبكَانَ عالِم، وِد السبِن عاِن بمعِن النالثِّقَاِت، ع دكَانَ أَحِوي عنه وري ِديهم
 نِن، عمحِد الربِن عةَ بلَمأَِبي س نٍل، عيِن كُهةَ بلَمس نع ،ِريالثَّوٍر، وعِمس نويعجب به، ع

 يِجدوا لَه ِإال اطْلُبوا فَلَم:  يتقَاضاه بِعريا لَه، فَقَالَ�أَتى أَعراِبي رسولَ اللَِّه : أَِبي هريرةَ، قَالَ
رواه رجاٌء، عن وِكيٍع، . أَعطُوه، فَِإنَّ ِخياركُم أَحسنكُم قَضاًء: ِسنا فَوق ِسنِه، فَقَالَ

  .عنِمسعٍر
نا وِكيع، حدثَ: حدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه بِن نميٍر، قَالَ :  حدثَنا مطَين، قَالَ 4474

عن عِلي بِن صاِلٍح، عن سلَمةَ بِن كُهيٍل، عن أَِبي سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ رسولُ اللَِّه 
  .خيركُم أَحسنكُم قَضاًء: �

  .حليوان يداً بيٍد، ونسيئةبيانُ ِإباحِة الْعبِد ِبالْعبديِن يدا ِبيٍد والدليل على إجازته فيه من ا
حدثَنا : حدثَنا يونس بن محمٍد، قَالَ :  حدثَنا الْحاِرثُ بن أَِبي أُسامةَ، قَالَ 4475

لَى  ع�جاَء فَتى، فَبايع رسولَ اللَِّه : اللَّيثُ بن سعٍد، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، أَنه قَالَ
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ِبعِنيِه، : � أَنه عبد، فَجاَء سيده يِريده، فَقَالَ لَه النِبي �الِْهجرِة، ولَم يشعر رسولُ اللَِّه 
أَلَهسى يتا حدأَح اِيعبي لَم ِن، ثُميدوِن أَسيدبِبع اهرت؟: فَاشوه دبع.  

4476ونا يثَندلَى، قَالَ  حِد اَألعبع نب ٍب، قَالَ: سهو نا ابثَندح : نثُ بِني اللَّيربأَخ
حدثَنا أَبو بكٍْر .  اشترى عبدا ِبعبديِن�سعٍد، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، أَنّ رسولَ اللَِّه 

يحِن يب اِهيمرِإب نب دمحاٍد، قَالَ منِن جِليِد، قَالَ : ى بو الْوا أَبثَندثُ، ِبِمثِْلِه: حا اللَّيثَندح.  
   

  .باب ِإباحِة السلَِم ِفي الثِّماِر ِبكَيٍل معلُوٍم ووزن معلوم إىل أجل معلوم وذكر ترمجة
4477الرو ،ِنيزى الْميحي ناِعيلُ بما ِإسثَندقَالَ ح ،اِفِعيِن الشانَ، عملَيس نب أنبا : ِبيع

سِمعت ابن : سفْيانُ، عِن ابِن أَِبي نِجيٍح، عن عبِد اللَِّه بِن كَِثٍري، عن أَِبي الِْمنهاِل، قَالَ
:  الثِّماِر السنتيِن والثَّالثَ، فَقَالَ الْمِدينةَ، وهم يسِلفُونَ ِفي�قَِدم رسولُ اللَِّه : عباٍس، يقُولُ

حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَالَ . من سلَّف، فَلْيسِلف ِفي كَيٍل معلُوٍم، ووزٍن معلُوٍم وأَجٍل معلُوٍم
  .حدثَنا سفْيانُ، ِبنحِوه : حدثَنا أَِبي، قَالَ : 

حدثَنا أَبو داود الْحفَِري، عن سفْيانَ، عِن : ي بن حرٍب الطَّاِئي، قَالَ  حدثَنا عِل4478
قَِدم رسولُ اللَِّه : ابِن أَِبي نِجيٍح، عن عبِد اللَِّه بِن كَِثٍري، عن أَِبي الِْمنهاِل، عِن ابِن عباٍس، قَالَ

ال تسِلفُوا ِإال ِفي كَيٍل معلُوٍم : فُونَ ِفي الثِّماِر السنتيِن والثَّالثَ، فَقَالَ الْمِدينةَ وهم يسِل�
  .ِإلَى أَجٍل معلُوٍم
حدثَنا سفْيانُ، ِبِإسناِدِه : حدثَنا الِْفرياِبي، قَالَ :  حدثَنا السلَِمي، والْغزي، قَاال4479

ولُ اللَِّه فَ: ِمثْلَهساِر: �قَالَ رِلفُوا ِفي الثِّمسال ت ... دبعو ،ِكيعو اهولُوٍم، رعٍل مِفي كَي
  .وزنٌ معلُوم: الرحمِن بن مهِدي، عن سفْيانَ يذْكُراِن ِفيِه ِإلَى أَجٍل معلُوٍم وقَالَ عبد الرحمِن

أنبا شعبةُ، : حدثَنا النضر بن شميٍل، قَالَ: يد بن مسعوٍد الْبناُء، قَالَ  حدثَنا سِع4480
سِمعت ابن كَِثٍري، عن أَِبي الِْمنهاِل، عِن ابِن : حدثَنا عبد اللَِّه بن أَِبي نِجيٍح، قَالَ: قَالَ 

 ِبياٍس، أَنّ النبع�و ولُ اللَِّه  قَِدمسِل، فَقَالَ رخِر، أَِو النمالتاِم وِلفُونَ ِفي الطَّعسي مه� :
  .ِإلَى أَجٍل مسمى، وِكيٍل معلُوٍم

: حدثَنا عبد الْواِرِث، قَالَ : حدثَنا عفَّانُ بن مسِلٍم، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 4481
قَِدم : نا ابن أَِبي نِجيٍح، عن عبِد اللَِّه بِن كَِثٍري، عن أَِبي الِْمنهاِل، عِن ابِن عباٍس، قَالَحدثَ

. من أَسلَف فَال يسِلف ِإال ِفي كَيٍل معلُوٍم ووزٍن معلُوٍم:  وهم يسِلفُونَ، فَقَالَ�رسولُ اللَِّه 
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ع ناب اهولُوٍمرعٍل مِإلَى أَج ذْكُري لَمو ،ِجيٍح ِمثْلَهِن أَِبي نِن ابةَ، علَي.  
   

باب حظِْر بيِع الرجِل ِشركًا لَه ِفي ربعٍة، أو أرض، أو دار، أو خنل حىت يعرضه على 
  شريكه، 

ه عرضه، وكان فإن مل يأخذه بثمنه جاز لَه بيعه من غريه، والدليل على أنه جيب علي
  .شريكه على ِدينه أو مل يكن

أنبا، : حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، قَالَ أَبو الزبير:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 4482
كَانت لَه أَرض، أَو نخلٌ، أَيكُم : �قَالَ رسولُ اللَِّه : سِمعت جاِبر بن عبِد اللَِّه، يقُولُ: قَالَ

  .فَال يِبعها، حتى يعِرضه علَى شِريِكِه
حدثَنا زهير، عن أَِبي : حدثَنا يحيى بن أَِبي بكَيٍر، قَالَ :  حثنا الصغاِني، قَالَ 4483

 من كَانَ لَه شِريك ِفي ربعٍة، أَو نخٍل، فَلَيس لَه :�قَالَ رسولُ اللَِّه : الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ
كرت ِإنْ كَِرهذَ، وأَخ ِضيفَِإنْ ر ،ِريكَهِذنَ شؤى يتح ِبيعفَّانَ، قَالَ . أَنْ يع نب نسا الْحثَندح :

  .ِإسناِدِه ِمثْلَه سواًءحدثَنا زهير، ِب: حدثَنا يحيى بن آدم، قَالَ 
حدثَنا سِعيد بن عاِمٍر، حدثَنا سفْيانُ بن سِعيٍد، :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 4484

ر أَو ِرباع، فَال يِبع من كَانَ بينه وبين رجٍل دا: �قَالَ النِبي : عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ
هاعِإال بِن، وِبالثَّم ذَهفَِإنْ أَخ ،ِريكَهأِْذنَ شتسى يتح هِصيبن . نِن، عمحالر دبعو،ِكيعو اهور

  .سفْيانَ 
: بن الْجراِح، قَالَ حدثَنا وِكيع :  حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ اَألحمِسي، قَالَ 4485

من كَانت لَه شِركَةٌ ِفي : �قَالَ رسولُ اللَِّه : حدثَنا سفْيانُ، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ
ذَ، واَء أَخفَِإنْ ش ،ِريكَهأِْذنَ شتسى يتح ِبيعأَنْ ي لَه سٍض، فَلَيِفي أَر ٍة، أَوعبركراَء تِإنْ ش.  

   
بيانُ وجوِب الشفْعِة ِللشِريِك ِفي الْحاِئِط والربعِة ما لَم يقِْسم ِإذَا باع شريكه شركته 
فيما دون عرضها عليه، والدليل على أنه إذا عرضها عليه فلم يشتريها مل يكن له فيها شفْعة، 

مل يكن فيه شفعة، وأن للشفيع أن يأخذ املبيع وإن وأن ال شفعة لغري الشريك، وأنه إذا قسم 
مل يسلم إليه مىت ما شاء حىت يتركه، وأن القول قوله يف الترك من غري توقيت، وأن الشفعة 

  .لكل شريك ذمي أو غريه
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ٍج، عن حدثَنا عبد اللَِّه بن ِإدِريس، عِن ابِن جري:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَالَ 4486
 ِفي كُلِّ ِشرٍك لَم يقْسم، ربعٍة أَو حاِئٍط ال �قَضى رسولُ اللَِّه : أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ

ِذنؤي لَمو اعفَِإنْ ب ،كراَء تِإنْ شذَ، واَء أَخفَِإنْ ش ،ِريكَهِذنَ شؤى يتح ،هِبيعأَنْ ي ِحلَّ لَهي ،ه
  .فَهو أَحق ِبِه
حدثَنا حجاج، عِن ابِن جريٍج، عن :  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، وأَبو حميٍد، قَاال4487

، الشفْعةُ ِفي كُلِّ ِشرٍك ِفي ربعٍة، أَو حاِئٍط: �قَالَ رسولُ اللَِّه : أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ
 اعفَِإنْ ب ،كراَء تِإنْ شذَ، واَء أَخاِحِبِه، ِإنْ شلَى صع ِرضعى يتح ،هِبيعأَنْ ي لَه لُحصال يو

هِذنؤى يتِبِه ح قأَح ِريكُهفَش.  
 من ال بيانُ عقُوبِة من أَخذَ ِشبرا ِمن اَألرِض ظُلْما، والدليل على أنه يدخل يف ذلك
  .يكون له شفعة يف أرض فيأخذها بعلَّة الشفعة، وكذلك من ذهب بشفعِة شفيٍع ظلماً

حدثَنا ابن الْمبارِك، : حدثَنا نعيم بن حماٍد، قَالَ :  حدثَنا موسى بن سهٍل، قَالَ 4488
من : �قَالَ رسولُ اللَِّه :  اللَِّه بِن عمر، عن أَِبيِه، قَالَعن موسى بِن عقْبةَ، عن ساِلِم بِن عبِد

ِضنيِع أَربس ِمن قَهِض طُواَألر ا ِمنرِشب ظَلَم.  
: حدثَنا سِعيد بن محمٍد الْجرِمي، قَالَ :  حدثَنا محمد بن ِإبراِهيم الْكُوِفي، قَالَ 4489

حدثَنا يعقُوب بن محمٍد الزهِري، : وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ )  ح(حدثَنا ِإسماِعيلُ بن جعفٍَر
: وحدثَِني أَبو ِرفَاعةَ عمارةُ بن وِثيمةَ، قَالَ )  ح(حدثَنا عبد الْعِزيِز بن أَِبي حاِزٍم: قَالَ 
دقَالَ ح ،ميرأَِبي م نا ابِد : ثَنبع نالُء بِن الْعع مِن أَِبي كَِثٍري، كُلُّهفَِر بعج نب دمحا مثَندح

أَخبرِني الْعباس بن سهِل بِن سعٍد الساِعِدي، عن سِعيِد بِن عمِرو بِن زيِد بِن : الرحمِن، قَالَ
مِن اقْتطَع ِشبرا ِمن اَألرِض ظُلْما، طَوقَه اللَّه ِبها يوم الِْقيامِة : ، قَالَ�نفَيٍل، أَنّ رسولَ اللَِّه 

ِضنيِع أَربس اِزٍم طَِويلٌ. ِمنِن أَِبي حِزيِز بِد الْعبِديثُ عح.  
4490 ِزيديِبيٍب، وح نب سونا يثَنداٍن، قَاال حِسن نقَالَ : ب ،فَِريالْح داوو دا أَبثَندح :

: �قَالَ رسولُ اللَِّه : حدثَنا وهيب، عن سهيِل بِن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
  .ن سبِع أَرِضنيمن أَخذَ ِشبرا ِمن اَألرِض ِبغيِر حقِِّه، جاَء ِبِه ِم

حدثَنا يِزيد بن : حدثَنا أُميةُ بن ِبسطَاٍم، قَالَ :  حدثَنا عباس الدوِري، قَالَ 4491
ِن النةَ، عريرأَِبي ه نأَِبيِه، ع ناِلٍح، عِن أَِبي صِل بيهس نِن الْقَاِسِم، عِح بور نٍع، عيرز ِبي

  .من أَخذَ ِشبرا ِمن اَألرِض ِبغيِر حقِِّه، جاَء ِبِه مقَلَّده ِإلَى سبِع أَرِضني يوم الِْقيامِة: ، قَالَ�
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حدثَنا محاِضر، :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، وعمار بن رجاٍء، والصغاِني، قَالُوا4492
من : �قَالَ رسولُ اللَِّه : حدثَنا ِهشام بن عروةَ، عن أَِبيِه، عن سِعيِد بِن زيٍد، قَالَ: الَ قَ

ِضنيِع أَربس ِمن قَهِض طُواَألر ا ِمنرذَ ِشبأَخ .اِنيرالْح داوو دأَب ادا: زظُلْم.  
: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ )  ح(حدثَنا حبانُ: الداِرِمي، قَالَ  حدثَنا أَبو جعفٍَر 4493

حدثَنا أَبانُ بن يِزيد، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، عن محمِد : حدثَنا موسى بن ِإسماِعيلَ، قَالَ 
 ،ثَهداِرِث حِن الْحب اِهيمرِن ِإبِن، قَالَبمحِد الربِن عةَ بلَمأَِبي س نِفي : ع اِصمأُخ تكُن

: ، يقُولُ�يا أَبا سلَمةَ، اجتِنِب اَألرض، فَِإني سِمعت رسولَ اللَِّه : أَرٍض، فَقَالَت ِلي عاِئشةُ
  .هذَا لَفْظُ أَِبي أُميةَ. مِة ِمن سبِع أَرِضنيمن ظَلَم ِقيد ِشبٍر ِمن اَألرِض طُوقَه يوم الِْقيا

حدثَنا حرب : حدثَنا عبد اللَِّه بن رجاٍء، قَالَ :  حدثَنا أَبو مقَاِتٍل الْبلِْخي، قَالَ 4494
ن ِإبراِهيم، أَنَّ أَبا سلَمةَ حدثَه، أَنَّ حدثَِني محمد ب: بن شداٍد، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، قَالَ

ةَ، قَالَتاِئشولُ اللَِّه : عسقَالَ ر� :ِضنيِع أَربس ِمن قَهِض طُواَألر ا ِمنرِشب ظَلَم نم.  
أَنَّ أَبا سلَمةَ : ، ِبِإسناِدِهحدثَنا عبد اللَِّه بن رجاٍء:  حدثَنا أَبو مسِلٍم الْكَجي، قَالَ 4495
كَانَ بيِني وبين قَوٍم خصومةٌ ِفي أَرٍض، فَأَتيت عاِئشةَ، فَذَكَرت ذَِلك لَها، : حدثَه، قَالَ

ولَ اللَِّه : فَقَالَتسر ،ضِنِب اَألرتةَ، اجلَما سا أَبٍر:  قَالَ�يِشب ِقيس ظَلَم نِض ماَألر ِمن 
ِضنيِع أَربس ِمن قَهطُو.  

حدثَنا عبد الْواِرِث، قَالَ : حدثَنا أَبو معمٍر، قَالَ :  حدثَنا ِإسحاق بن سياٍر، قَالَ 4496
حمد بن ِإبراِهيم، أَنَّ أَبا حدثَِني م: حدثَنا حسين الْمعلِّم، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، قَالَ: 

 ةَ، فَذَكَراِئشلَى علَ عخد هِإن ٍض، ثُمةٌ ِفي أَرومصاٍن خسِإن نيبو هنيب تكَانو ،ثَهدةَ حلَمس
ا، فَقَالَتلَه ولَ اللَِّه : ذَاكسر ،ضِنِب اَألرتةَ، اجلَما سا أَبِض :  قَالَ�ياَألر ِمن ظَلَم نم

ِضنيِة أَرعبس ِة ِمنامالِْقي موي قَها طُورقَالَ . ِشب ،ِريصاٍن الْبِسن نب دمحا مثَندا : حثَندح
  . ِبِإسناِدِه نحوهحدثَنا عِلي بن الْمبارِك، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري،: يحيى بن كَِثٍري، قَالَ 

بيانُ النهِي عن منِع الْجاِر جاره ِإذَا سأَلَه أَنْ يضع خشبةً يف جداره، أو يغرزها فيه، 
والدليل علىأنه له منعه إذا كان أكرب منها من بناٍء وغريه، وبيان عرض الطريق إذا اختلف 

  . على أقل منه جاز ذلكالشركاء فيه، والدليل على أم إن اتفقوا
: حدثَنا سفْيانُ، قَالَ: حدثَنا الْحميِدي، قَالَ :  حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ، قَالَ 4497

قَالَ : سِمعت أَبا هريرةَ، يقُولُ: أَخبرِني عبد الرحمِن اَألعرج، قَالَ: سِمعت الزهِري، يقُولُ
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ِإذَا استأْذَنَ أَحدكُم جاره أَنْ يغِرز خشبةً ِفي ِجداِرِه، فَال يمنعه، فَلَما حدثَهم : �نِبي ال
ِإني : قَالَ سفْيانُ. ما ِلي أَراكُم معِرِضني؟ َألرِمين ِبها بين أَكْتاِفكُم: طَأْطَئُوا رُءوسهم، فَقَالَ

سِعيد بن الْمسيِب : حفَظُ الْمكَانَ الَِّذي سِمعته ِمن الزهِري، ما ِفيِه ِإال اَألعرج، ما قَالَ ِفيِهَأل
.  

)  ح(حدثَِني الْقَعنِبي، عن ماِلٍك:  وحدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ السلَِمي، قَال4498َ
ِني يربأَخلَى، قَالَوِد اَألعبع نب سٍب، أن مالكا أخربه: ونهو نح(أنبا اب  ( ،اسبا عثَندحو

حدثَنا ماِلك، عِن ابِن ِشهاٍب، عن عبِد الرحمِن اَألعرِج، عن أَِبي : حدثَنا قُراد، قَالَ : قَالَ 
 ِبيةَ، أَنّ النريراِرِه: ، قَالَ�هةً ِفي ِجدبشخ ِرزغأَنْ ي هارج كُمدأَح عنمو . ال يقُولُ أَبي ثُم

  .ما ِلي أَراكُم عنها معِرِضني؟ واللَِّه َألرِمين ِبها بين أَكْتاِفكُم: هريرةَ
4499خِليِل الْمالْخ نابو ،وِريالد اسبا عثَندقَاال ح ،ِميٍد، : رمحم نب سونا يثَندح

حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد، عن ماِلِك بِن أَنٍس، عِن ابِن ِشهاٍب، عن عبِد الرحمِن اَألعرِج، : قَالَ 
 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نقَالَ�ع هأَن ، : هارج أَلَهس نمهعنماِرِه، فَال يةً ِفي ِجدبشخ ِرزغأَنْ ي.  

أَخبرِني : حدثَنا حجاج، عِن ابِن جريٍج، قَالَ:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 4500
: خبره، أَنَّ أَبا هريرةَ، قَالَِزياد بن سعٍد، أَنَّ ابن ِشهاٍب أَخبره، أَنَّ عبد الرحمِن بن هرمز أَ

حدثَنا . من سأَلَه جاره أَنْ يضع خشبةً ِفي ِجداِرِه، فَال يمنعه: ، يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه 
امرأَتك أَقْرب . نعِم: لْتهلْ يقَع اسم الِْجواِر علَى الشِريِك؟ قُ: ِقيلَ ِللشاِفِعي: الْمزِني، قَالَ

. امرأَةُ الرجِل جارته: الْعرب تقُولُ: قُلْت. بِل امرأَِتي، َألنها ضِجيِعي: ِإلَيك أَم شِريكُك؟ قَالَ
  : قَالَ اَألعشى: وأَنى؟ قُلْت: قَالَ

  أَجارتنا ِبيِني فَِإنِك طَاِلقَةٌ
  ةٌ ما كُنِت ِفينا وواِمقُه وموموقَ

طَاِرقُهو، ودغاِس تالن ورأُم كَذَاك.  
حدثَنا عبد الْعِزيِز : حدثَنا معلَّى بن أَسٍد، قَالَ :  حدثَنا عِلي بن عبِد الْعِزيِز، قَالَ 4501

نذَّاِء، عاِلٍد الْحخ ناِر، عتخالْم نأَِبي ب نأَِبيِه، ع ناِرِث، عِن الْحِد اللَِّه ببِن عب فوسي 
 ِبيِن النةَ، عريرٍع : ، قَالَ�هأَذْر عبس هضرِعلَ عِفي الطَِّريِق ج ِلفتِإذَا اخ.  
بو عوانةَ، عن خاِلٍد الْحذَّاِء، حدثَنا أَ: حدثَنا عفَّانُ، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 4502

 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نأَِبيِه، ع نع ،ِن ِسِريينِت ابِن اخاب فوسي نقَالَ�ع ، : ِلفتِإذَا اخ
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  .ِفي الطَِّريِق، فَعرضه سبع أَذْرٍع
حدثَنا : حدثَنا فيض بن وِثيٍق، قَالَ : حلٍَب، قَالَ  حدثَنا أَبو الْعباِس الْبغداِدي ِب4503

 فوسي نذَّاِء، عاِلٍد الْحخ نع ،اِسِطيِد اللَِّه الْوبع نب اِلدخةَ، وانوو عِد اللَِّه أَببع نب احضالْو
ِإذَا اختِلف ِفي : �قَالَ النِبي : ِبي هريرةَ، قَالَبِن عبِد اللَِّه بِن الْحاِرِث، عن أَِبيِه، عن أَ

  .الطَِّريِق، فَعرضه سبع أَذْرٍع
حدثَنا الْمثَنى بن سِعيٍد، قَالَ : حدثَنا يحيى بن سِعيٍد، قَالَ :  حدثَنا قُربزانُ، قَالَ 4504

 :ب نةُ، عادا قَتثَندح ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نٍب، عِن كَعِفي : ، قَالَ�ِشِري ب متراجشِإذَا ت
يعارض هذَا الْحِديثُ الَِّذي يروى عن أَِبي : قَالَ أَبو عوانةَ . الطَِّريِق، فَاجعلُوها سبعةَ أَذْرٍع

 ِبيِن النةَ، عريره� :عنمةَ، ال يكْرِديثُ أَِبي باِرِه حلَى ِجدةً عبشخ عضأَنْ ي هارج كُمدأَح 
 ِبيقَالَ�أَنَّ الن ، :امرح كُملَيع الَكُموأَمو ،اَءكُمِإنَّ ِدم.  
   

وفيها ما مل يقع عليه البيع باب الْخبِر الدالِّ علَى أَنَّ الْمشتِري ِإذَا اشترى الدار ِبما ِفيها، 
بعينه مل يصلح له أَخذها، وأنه جيب على البائع واملشتري أنْ يوقفا البيع على كل شيء فيها 

  .بعينه
أنبا معمر، : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ:  حدثَنا أَحمد بن يوسف السلَِمي، قَالَ 4505

ِن ماِم بمه نٍه، قَالَعبوِل اللَِّه : نسٍد رمحم نةَ، عريرو ها أَبثَندا حذَا ماِديثَ �هأَح فَذَكَر 
اشترى رجلٌ ِمن رجٍل عقَارا لَه، فَوجد الَِّذي اشترى ِفي عقَاِرِه : �وقَالَ رسولُ اللَِّه : ِمنها

خذْ ذَهبك ِمني، ِإنما اشتريت ِمنك اَألرض، :  لَه الَِّذي اشترى الْعقَارجرةً ِفيها ذَهب، فَقَالَ
: ولَم أَبتع ِمنك الذَّهب، وقَالَ الَِّذي اشترى اَألرض ِإنما ِبعتك اَألرض، وما ِفيها، قَالَ

. ِلي غُالم: أَلَكُما ولَد؟ قَالَ أَحدهما: الَِّذي تحاكَما ِإلَيِهفَتحاكَما ِإلَى رجٍل، فَقَالَ لَهما 
رقَالَ اآلخةٌ، فَقَالَ: واِريقَا : ِلي جدصتو ،ها ِمنفُِسِهملَى أَنِفقُوا عأَنةَ، واِريالْج الموا الْغِكحأَن.  

   
لَى اِإلبالِّ عِر الدبِذكِْر الْخ ابيف جتارة ومعاملة ملنفعة ب ِرفَهصِرِه أَنْ ياِل غَيلِّي موتِة ِلماح

  .صاحبه، واإلباحة لصاحبه أَخذُ ِربحته ومنفعته
: أنبا ابن جريٍج، قَالَ: حدثَنا حجاج، قَالَ:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 4506

بينا نفَر ثَالثَةٌ : ، قَالَ�، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه أَخبرِني موسى بن عقْبةَ
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يمشونَ أَخذَهم مطَر، فَأَووا ِإلَى غَاٍر ِفي جبٍل، فَانحطَّت علَى غَاِرِهم صخرةٌ ِمن الْجبِل، 
ِلب مهضعفَقَالَ ب ،ِهملَيع قَتٍضفَأَطْبع : لَّها لَعِبه وا اللَّهعةً، فَاداِلحا صوهمِملْتاال عموا أَعظُران

مهدا، فَقَالَ أَحهجفَري : ،ارةٌ ِصغيِصبأَِتي وراماِن، واِن كَِبريخياِلِداِن شكَانَ ِلي و هِإن ماللَّه
حفَِإذَا ر ،ِهملَيى ععأَر تأَِهلِّي، فَكُنِتي ويلَ ِصبا قَبِقيِهمأَس ياِلدِبو أْتدفَب ،تلَبح ِهملَيع ت

 ،لُبأَح تا كُنكَم تلَبا، فَحامن ا قَدمهتدجفَو ،تيسى أَمتآِت ح ا، فَلَمموي تِبستي أُحِإنو
وِسِهما أَكْره أَنْ أُوِقظَهما ِمن نوِمِهما، وأَكْره أَنْ أَبدأَ وِجئْت ِبالِْحالِب، فَقُمت ِعند رُء

 ى طَلَعتح ،مهأْبدأِْبي، ود لْ ذَِلكزي فَلَم ،لَيِرج دنَ ِعناغَوضتةُ ييبالصا وملَهِة قَبيبِبالص
ِلك ابِتغاَء وجِهك، فَافْرج لَنا فُرجةً نرى ِمنها السماَء، فَفَرج الْفَجر، فَأَنت تعلَم أَني فَعلْت ذَ

رقَالَ اآلخاَء، وما السأَوةً فَرجا فُرهِمن ا : اللَّهم دا كَأَشهتببأَح مع تِلي ِبن تكَان هِإن ماللَّه
لَبت ِإلَيها نفْسها، فَأَبت حتى آِتيها ِبِمائَِة ِديناٍر، فَسعيت ِفيها، حتى يِحب الرجلُ النساَء، فَطَ

ا قَالَتهلَيِرج نيب تدا قَعا، فَلَما ِبههاٍر، فَِجئْتِمائَةَ ِدين تعمال : جو ،ِق اللَّهاللَِّه ات دبا عي
حقِِّه، فَقُمت عنها، فَِإنْ كُنت تعلَم أَني فَعلْت ذَِلك ابِتغاَء وجِهك، فَافْرج تفُض الْخاتم ِإال ِب

رقَالَ اآلخةً، وجفُر ملَه اللَّه جا، فَفَرها ِمنا : لَنأَِجري ترأْجتاس تي كُنأَن لَمعت تي كُنِإن ماللَّه
زِق رقَالَِبفَر ،لَهمى عا قَضفَلَم ، : فَلَم ،هنع ِغبرو كرفَت ،قَهِه فَرلَيع تضرقِّي، فَعِطِني حأَع

يا عبد اللَِّه ال تظِْلمِني وأَعِطِني : أَزلْ أَزرعه حتى جمعت ِمنه بقَرا وراِعيها، ثُم جاَءِني، فَقَالَ
ِإني ال : اتِق اللَّه وال تهزأْ ِبي، فَقُلْت لَه: اذْهب ِإلَى ِتلْك الْبقَِر وراِعيها، قَالَ:  فَقُلْتحقِّي،

اذْهب فَخذْها، فَذَهب : أَتهزأُ ِبي؟ فَقُلْت: أَهزأُ ِبك، خذْ ِتلْك الْبقَر وراِعيها فَأَخذَها، فَقَالَ
حدثَنا . ِإنْ كُنت تعلَم أَني فَعلْت ذَِلك ابِتغاَء وجِهك، فَافْرج لَنا فَفَرج اللَّه عنهمِبها، فَ

حدثَنا أَبو عاِصٍم، عِن ابِن : حمدانُ بن الْجنيِد الدقَّاق، وأَبو داود الْحراِني، وغَيرهما، قَالُوا
رج ِبيِن النع ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نةَ، عقْبِن عى بوسم نٍج، عِبِمثِْلِه�ي اهنعا .  ِبمثَندح

حدثَنا عِلي بن ِإسحاق، عِن ابِن الْمبارِك، عن موسى بِن عقْبةَ، : مهِدي بن الْحاِرِث، قَالَ 
اِدِه ننِبِإسهوةَ، قَاال. حيو أُمأَبكَّةَ، واِئغُ ِبما الصثَندانَ، قَالَ : حرِمه نب داوا دثَندا : حثَندح

  .داود بن عبِد الرحمِن، عن موسى بِن عقْبةَ، ِبنحِوِه
4507الد اسبعو ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَندقَاال ح ،ِن : وِريب اِهيمرِإب نب قُوبعا يثَندح
: �قَالَ رسولُ اللَِّه : أنبا ناِفع، أَنَّ ابن عمر، قَالَ: حدثَنا أَِبي، عن صاِلٍح، قَالَ: سعٍد، قَالَ 

اٍر ِفي جبٍل، فَبينما هم حطَّت صخرةٌ بينما ثَالثَةُ رهٍط يمشونَ أَخذَهم الْمطَر، فَأَووا ِإلَى غَ
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انظُروا ِإلَى أَفْضِل أَعماٍل عِملْتموها ِللَِّه، : ِمن الْجبِل، فَأَطْبقَت علَيِهم، فَقَالَ بعضهم ِلبعٍض
مهدفَقَالَ أَح ،كُمنا عِبه جفَري لَّها لَعِبه لُوهاللَّ: فَس تكَاناِن، واِن كَِبرياِلدكَانَ ِلي و هِإن مه

ِلي امرأَةٌ وولَد ِصغار، فَكُنت أَرعى علَيِهم، فَِإذَا رحت علَيِهم غَنِمي بدأْت ِبأَبوي فَسقَيتهما، 
يبِت اِإلناَء، ثُم حلَبت، ثُم قُمت ِبِحالِبي ِعند فَنأَى يوما الشجر، فَلَم آِت حتى نام أَبواي، فَطَ

رأِْس أَبوي والصبيةُ يتضاغَونَ ِعند ِرجلَي، أَكْره أَنْ أَبدأَ ِبِهم قَبلَ أَبوي، وأَكْره أَنْ أُوِقظَهما 
حتى أَضاَء الْفَجر، اللَّهم ِإنْ كُنت تعلَم أَني فَعلْت ذَِلك ِمن نوِمِهما، فَلَم أَزلْ كَذَِلك قَاِئما، 

ابِتغاَء وجِهك، فَافْرج عنا فُرجةً نرى ِمنها السماَء، فَفَرج لَهم فُرجةً، فَرأَوا ِمنها السماَء، 
رقَالَ اآلخِل: و تا كَانهِإن ما اللَّههأَلْتفَس ،اِس ِإلَيالن بأَح تى كَانتا حهتببفَأَح ،مةُ عني اب

ا، فَقَالَتهفْسا، : نا ِبههتياٍر، فَأَتِمائَةَ ِدين تعمى جتح تيعاٍر، فَسِني ِبِمائَِة ِدينأِْتيى تتال ح
اتِق اللَّه وال تفْتِح الْخاتم ِإال ِبحقِِّه، فَقُمت عنها اللَّهم ِإنْ : قَالَِتفَلَما كُنت ِعند ِرجلَيها، فَ

كُنت تعلَم أَني فَعلْت ذَِلك ابِتغاَء وجِهك، فَافْرج لَنا ِمنها فُرجةً، فَفَرج لَهم ِمنها فُرجةً، 
 ِإني كُنت استأْجرت أَِجريا ِبفَرِق ذُرٍة، فَلَما قَضى عملَه، عرضته علَيِه، اللَّهم: وقَالَ الثَّاِلثُ

فَأَبى أَنْ يأْخذَه ورِغب عنه، فَلَم أَزلْ أَعتِملُ ِبِه حتى جمعت ِمنه بقَرا وِرعاَءها، فَجاَءِني 
اذْهب ِإلَى ِتلْك الْبقَِر ورعاِتها فَخذْها، : عِطِني حقِّي وال تظِْلمِني، فَقُلْت لَهاتِق اللَّه وأَ: فَقَالَ

 ِقيا با منع جفَافْر ،ِهكجاَء وِتغاب ذَِلك لْتي فَعأَن لَمعت تِإنْ كُن ما، اللَّهاقَهتفَاس بفَذَه
اللَّه جا، فَفَرهنَِمنواشمتوا يجرفَخ ،مهنع  . نب دمحمو ،اششِليِد الْجالْو نب اِهيمرا ِإبثَندح

)  ح(حدثَنا ِإسماِعيلُ بن الْخِليِل: عِلي بِن داود ابن أُخِت غَزاٍل، وأَبو بكٍْر الصاغَاِني، قَالُوا
حدثَنا عبيد : حدثَنا عِلي بن مسِهٍر، قَالَ : حدثَنا سويد، قَاال: ِبي الدنيا، قَالَ وحدثَنا ابن أَ

 ِبيِن النع ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نع ،رمع ناِر : ، قَالَ�اللَِّه بِديثَ الْغح ا ثَالثَةٌ فَذَكَرمنيب
حدثَنا محمد : حدثَنا ابن شبابانَ، قَالَ . فَانساخت علَيِهم الصخرةُ: ِلِه ِإال أَنه قَالَِبطُوِلِه ِبِمثْ

حدثَِني أَِبي، ورقَبةُ بن : حدثَنا محمد بن فُضيٍل، قَالَ: بن طَِريٍف، وحسين اَألسود، قَاال
نقَلَةَ، عسم ِبيِن النع ،رمِن عِن اباِفٍع، عن � :ِهملَيع قطَبا ِإلَى غَاٍر فَانوأَنَّ ثَالثَةً أَو .. ذَكَرو
)  ح(حدثَنا يعقُوب بن ِإسحاق بِن أَِبي عباٍد: حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ . الْحِديثَ

حدثَنا ِإسماِعيلُ بن ِإبراِهيم بِن عقْبةَ، : حدثَنا منصور بن صقَيٍر، قَاال:  أُميةَ، قَالَ وحدثَنا أَبو
 بينما ثَالثَةٌ يمشونَ ِإذْ أَخذَهم: ، قَالَ�حدثَنا ناِفع، حدثَنا عبد اللَِّه بن عمر، أَنّ النِبي : قَالَ 

حدثَنا ابن . السماُء، فَأَووا ِإلَى غَاٍر ِفي جبٍل فَوقَعت علَيِهم صخرةٌ ِمن الْجبِل الْحِديثَ
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حدثَنا : حدثَنا أَحمد بن سِعيٍد الْهمداِني، قَالَ : شبابانَ، ومحمد بن أَحمد الْواِسِطي، قَاال
ميِن مع ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نأَِبيِه، ع نٍر، عكَيِن بةَ بمرخم نع ،جِن اَألشى بيحي نونُ ب

 ِبياِر�النةَ الْغانَ، قَالَ .  ِقصاببش نا ابثَندانُ، قَالَ : حثْما عثَندِد : حبع نع ،ِريرا جثَندح
اللَِّه ب ِبيِن النع ،رمِن عِن ابأَِبيِه، ع ناِفٍع، عاِر�ِن نةَ الْغِقص ، . دمحمانَ، واببش نا ابثَندح

حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد، عِن الْعمِري عبِد : حدثَنا ابن زغْبةَ، قَالَ : بن أَحمد الْواِسِطي، قَاال
حدثَنا ابن أَِبي الدنيا، . ، ِقصةَ الْغاِر�لَِّه يعِني ابن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، عِن النِبي ال

حدثَنا حماد بن زيٍد، عن أَيوب، عن ناِفٍع، عِن ابِن : حدثَنا خاِلد بن ِخداٍش، قَالَ : قَالَ 
ع هفَعري لَمِوِه وحِبن ،رم.  

4508 ِزيديو ،اقُوِليعريثَِم الديالْه نالْكَِرِمي ب دبعو ،ِصيٍف الِْحموع نب دمحا مثَندح 
حدثَنا : و الْيماِن، قَالَ حدثَنا أَب: بن عبِد الصمِد، وأَبو الْخِصيِب الْمستِنري الْكَفْرِثي، قَالُوا

انطَلَق ثَالثَةُ رهٍط : ، يقُولُ�سِمعت النِبي : شعيب، عِن الزهِري، عن ساِلٍم، عن أَِبيِه، قَالَ
ناِفٍع عِن ابِن ِممن كَانَ قَبلَكُم، فَأَواهم الْمِبيت ِإلَى غَاٍر واقْتص الْحِديثَ ِبمعنى حِديِث 

اللَّهم كَانَ ِلي أَبواِن شيخاِن كَِبرياِن فَكُنت ال أَغِْبق : قَالَ رجلٌ ِمنهم: عمر، غَير أَنه قَالَ
جاَءتِني فَامتنعت ِمني، حتى أَلَمت ِمنها سنةٌ ِمن السِنني، فَ: قَبلَهما أَهال وال ماال، قَالَ

فَثَمرت أَجره حتى كَثُرت ِمنه اَألموالُ، فَارتعجت : فَأَعطَيتها ِعشِرين وِمائَةَ ِديناٍر، وقَالَ
يد بن حدثَنا ز: حدثَنا عِلي بن الْمبارِك الصنعاِني، قَالَ . فَخرجوا ِمن الْغاِر يمشونَ: وقَالَ

حدثَنا : حدثَنا الْحميِدي، قَاال: وحدثَنا أَيوب بن ِإسحاق ساِفِري، قَالَ )  ح(الْمبارِك
عن ساِلٍم، : وقَالَ الزهِري: سِمعت عبيد بن عميٍر، قَالَ ابن عيينةَ: سفْيانُ، عن عمٍرو، قَالَ

ع ِبيِن النأَِبيِه، ع اِر�نِديثَ الْغح ا، قَالَ . ، فَذَكَرينأَِبي الد نا ابثَندح : نب دمحا مثَندح
 �حدثَنا ابن عيينةَ، عِن الزهِري، عن ساِلٍم، عن أَِبيِه، عِن النِبي : عباٍد الْمكِّي، قَالَ 

اِرِبحِلٍم، قَالَ . ِديِث الْغسم نب فوسا يثَندقَالَ : ح ،نيا لُوثَندِن : حانُ، عفْيا سثَندح
 ِبيِن النأَِبيِه، ع ناِلٍم، عس نع ،ِريهالز�نياِر، قَالَ لُوِديِث الْغِبح  : نأَي ِري ِمنا أَدفَم

حدثَنا عبد : حدثَنا محمد بن الْمبارِك، قَالَ :  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ .لَِفظَه سفْيانُ؟
 ِبيِن النأَِبيِه، ع ناِلٍم، عس نع ،ِريهِن الزع ،رمع ناِق بزاِر�الرِديثَ الْغح ى . ، فَذَكَرور

رواه يحيى بن صاِلٍح الْوحاِظي، عن ِإسحاق . يٍع، عن جدِه، عِنالزهِريحجاج بن أَِبي مِن
  .الْعوِصي، عِن الزهِري، عن ساِلٍم، عن أَِبيِه
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حدثَنا أَبو :  حدثَنا أَبو بكٍْر محمد بن عبِد الرحمِن بِن عِلي الْجعِفي، قَالَ 4509
 نِد اللَِّه، عبِن عاِلِم بس نطَّاِب، عِن الْخب رمِن عِد اللَِّه ببِن عةَ بزمِن حب رمع نةَ، عامأُس

يا : ِقيلَمِن استطَاع ِمنكُم ِمثْلَ صاِحِب فَرِق اَألرز، فَلْيفْعلْ، : �قَالَ رسولُ اللَِّه : أَِبيِه، قَالَ
خرج ثَالثَةٌ ِفي سفٍَر يمشونَ وذَكَر حِديثَ الْغاِر : رسولَ اللَِّه، وما صاِحب فَرِق اَألرز؟ فَقَالَ

وانَ حدثَنا عبد الْجباِر بن الْعالِء، عن مر: حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ الصاِئغُ، قَالَ . ِبطُوِلِه
حدثَنا ساِلم، عن أَِبيِه، عِن : حدثَنا عمر بن حمزةَ الْعمِري، قَالَ : بِن معاِويةَ الْفَزاِري، قَالَ 

 ِبياِر�النِة الْغقَالَ .  ِبِقص ،اغَاِنيا الصثَندح :عِن سب اِهيمرِإب نب قُوبعا يثَندٍد، قَالَ ح :
حدثَنا : حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ . حدثَنا مروانُ، عن عمر بِن حمزةَ الْعمِري، ِبنحِوِه

دثَنا وح)  ح(حدثَنا محمد بن ِعيسى: وحدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ )  ح(يحيى بن حماٍد
: وحدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ )  ح(حدثَنا مسدد: محمد بن ِإسماِعيلَ الصاِئغُ، قَالَ 

 :، قَالَ�حدثَنا أَبو عوانةَ، عن قَتادةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، عِن النِبي : حدثَنا أَبو داود، قَالُوا
 ذَكَرٍل وبئُوا ِإلَى جاُء فَلَجمالس مهتابفَأَص ِليِهمونَ َألهادتري لَكُمكَانَ قَب نثَالثَةٌ ِفيم جرخ

ثَنا حد: حدثَنا محمد بن عوٍف الِْحمِصي، وِإبراِهيم بن الْهيثَِم الْبلَِدي، قَالَ . الْحِديثَ ِبطُوِلِه
حدثَنا مبارك بن فَضالَةَ، عِن الْحسِن، عن أَنِس بِن ماِلٍك، عِن النِبي : الْهيثَم بن جِميٍل، قَالَ 

  .أَنَّ ثَالثَةَ نفٍَر أَووا ِإلَى غَاٍر، فَانطَبق الْغار وذَكَر الْحِديثَ: �
4510رح نب ِليا عثَندٍب، قَالَ  ح : نٍد، ععأَِبي س نع ،اججوٍد الزعسو ما أَبثَندح

 وذَكَر ثَالثَةً خرجوا يبتغونَ �قَالَ النِبي : ِسماِك بِن حرٍب، عِن النعماِن بِن بِشٍري، قَالَ
أُِريد ما تِريداِن، فَاصطَحبوا : أَين تِريد؟ فَقَالَ: الْخير، فَخرج واِحد ِمنهم، فَلَِقيه رجلٌ فَقَالَ

لَو دخلْنا هذَا الْكَهف، فَدخلُوا ِفي لَيلٍَة : ثَالثَتهم فَرِفعوا ِإلَى كَهٍف، فَقَالَ بعضهم ِلبعٍض
ع دِل، فَسبالْج طَاِئفَةٌ ِمن ِهملَيع رٍة، فَخقِْمرفَقَالُوام ،ابالْب ِهمونَ : لَياِجعِه را ِإلَيِإنا ِللَِّه وِإن

حدثَنا محمد بن عوٍف الِْحمِصي، وابن أَِبي مسرةَ، ومحمد بن ِإسماِعيلَ . وذَكَر الْحِديثَ
كَِرِمي، عن عبِد الصمِد بِن معِقٍل، عن وهِب بِن حدثَنا ِإسماِعيلُ بن عبِد الْ: الصاِئغُ، قَالُوا

 ِبيِن النِشٍري، عِن باِن بمعِن النٍه، عبنقَالَ ِفيِه�ماِر، وِديثَ الْغح ِديثَ :  فَذَكَرح عمي أَسكَأَن
حدثَنا محمد بن : راِهيم بن بزةَ الصنعاِني، قَالَ حدثَنا ِإب. فَفُرج عنهم، فَخرجوا: طَاق، وقَالَ

حدثَنا رباح، عن عبِد اللَِّه بِن سِعيِد بِن أَِبي عاِصٍم، عن : عبِد الرِحيِم بِن شروٍس، قَالَ 
: ، قَالَ ابن عبِد الرِحيِم �، أَنه سِمع النِبي حدثَِني النعمانُ بن بِشٍري: وهِب بِن منبٍه، قَالَ
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 هِشٍري، أَنِن باِن بمعِديثَ النٍه، حبنِن مِب بهو نع ،ذْكُري ٍر الْقَاصيحب ناللَِّه ب دبعتِمعسو
 ِبيالن ِمعِقيِم، قَالَ�سِن الرثُ عدحاِب ِإنَّ ثَ:  يلَى بلُ عبالْج قَعٍف فَولُوا ِفي كَهخفٍَر دالثَةَ ن

  .الْكَهِف، وذَكَر الْحِديثَ ِبطُوِلِه
حدثَنا : حدثَنا نعيم بن حماٍد، قَالَ :  حدثَنا ِإبراِهيم بن أَِبي داود اَألسِدي، قَالَ 4511

مِد الصبع نب فوسٍه، قَالَيبنِن مِقِل بعِن مِقيِل بع نٍه، عبنِن مِقِل بعِن مِد ب : بهو تِمعس
ِإنَّ ثَالثَةً كَانوا : ، يقُولُ�سِمعت النِبي : سِمعت النعمانَ بن بِشٍري، يقُولُ: بن منبٍه، يقُولُ

 ِهملَيع دٍف، فَسِفي كَهفقَالَ . الْكَه ،ِمييا الْكُدنربلٌ، قَالَ : أَخمؤا مثَندح : ادما حثَندح
 ِبيِن النِشٍري، عِن باِن بمعِن الناٍك، عِسم نةَ، علَمس ناِر�بةَ الْغِقص ، . نب الِْبر دبا عثَندح

: حدثَنا ابن الْمبارِك، قَالَ :  الْحراِني مولَى عثْمانَ بِن عفَّانَ ِبِمصر، قَالَ عبِد الْعِزيِز أَبو قَيٍس
 ِبيِن النِشٍري، عِن باِن بمعِن النٍب، عرِن حاِك بِسم نةَ، علَمس نب ادما حثَندقَالَ�ح ، :

رِني ِإسب كَانَ ثَالثَةٌ ِمن ،احلَر مكَهراِئٍف فَأَدٍم صوِض ِفي ياَألر ونَ ِفي فَالٍة ِمنِسرياِئيلَ ي
حدثَنا : حدثَنا الصغاِني، قَالَ . فَدخلُوا ِفي مغارٍة، فَأَطْبقَت علَيِهم صخرةٌ، وذَكَر الْحِديثَ

نا حماد بن سلَمةَ، عن ِسماٍك، عِن النعماِن بِن بِشٍري، ِبحِديِث حدثَ: شريح بن النعماِن، قَالَ 
هفَعري لَماِر وِلٍم، قَالَ . الْغسم نب فوسا يثَنداللَِّه: ح ديبا عثَندكَّةَ، )  ح(حاِئغُ ِبما الصثَندحو

حدثَنا ِإسراِئيلُ، عن أَِبي ِإسحاق، عن رجٍل ِمن بِجيلَةَ، : ن رجاٍء، قَاالحدثَنا عبد اللَِّه ب: قَالَ 
حدثَنا محمد بن عِلي بِن . ، وذَكَر حِديثَ الْغاِر�عِن النعماِن بِن بِشٍري، عن رسوِل اللَِّه 

وحدثَنا )  ح(حدثَنا ابن أَِبي عبيدةَ، حدثَنا أَِبي:  بن عرعرةَ، قَالَ حدثَنا ِإبراِهيم: داود، قَالَ 
وحدثَنا أَبو شيبةَ، )  ح(الصاِئغُ ِبمكَّةَ، حدثَنا الْعباس الْعنبِري، حدثَنا محمد بن أَِبي عبيدةَ

 أَِبي عبيدةَ، عن أَِبيِه، عِن اَألعمِش، عن أَِبي ِإسحاق، عن عمِرو بِن حدثَنا ابن: قَالَ 
كَانَ ثَالثَةُ نفٍَر يمشونَ ِفي أَرٍض : ، قَالَ�شرحِبيلَ، عِن النعماِن بِن بِشٍري، أَنّ رسولَ اللَِّه 

حدثَنا ِهشام : ا يوسف بن مسِلٍم، وعبدانُ الْمروِزي، قَاالحدثَن. تحت سماٍء ِإذْ مروا ِبغاٍر
حدثَنا عمر بن يِزيد الْبصِري، عِن الزهِري، : حدثَنا عمرو بن واِقٍد، قَالَ : بن عماٍر، قَالَ 

 ِبيِن النةَ، عاِئشع نةَ، عورع نع�: ذَكَرلُ وبالْج لُوا ِإلَى غَاٍر، فَطُِبقخفٍَر دأَنَّ ثَالثَةَ ن 
  .الْحِديثَ

)  ح(حدثَنا يعقُوب بن كَعٍب اَألنطَاِكي:  حدثَنا محمد بن كَِثٍري الْحراِني، قَالَ 4512
حدثَنا أَشعثُ بن شعبةَ، عن : حمد بن ِعيسى، قَاالحدثَنا م: وحدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 
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 ِبيِن النع ،ِليع نأَِبيِه، ع ناِرِث، عِن الْحِش بنح� : ،اِتِهماجطَِلقُوا ِإلَى حفٍَر انأَنَّ ثَالثَةَ ن
يا هؤالِء، تذَاكَروا حسن أَعماِلكُم، فَادعوا : قَالُوافَأَواهم اللَّيلُ ِإلَى كَهٍف، فَانطَبق علَيِهم، فَ

: حدثَنا تمتام، وابن أُخِت غَزاٍل، قَاال. اللَّه ِبها، لَعلَّ اللَّه أَنْ يفَرج عنكُم وذَكَر الْحِديثَ
ح ناِن، قَالَ عمعالن نِد بمالص دبا عثَنداحفُوعراِدِه منٍش، ِبِإساِئغُ . نالصو ،فوسو يا أَبثَندح

حدثَنا حنش بن الْحاِرِث، عن أَِبيِه، عن عِلي، ِمثْلَه غَير : حدثَنا أَبو نعيٍم، قَالَ : ِبمكَّةَ، قَاال
وحدثَنا يِزيد بن )  ح(حدثَنا عمرو بن مرزوٍق: ، قَالَ حدثَنا أَبو عِلي الزعفَراِني. مرفُوٍع

حدثَنا أَبو جاِوٍد، جِميعا عن ِعمرانَ الْقَطَّاِن، عن قَتادةَ، عن : ِسناٍن، ويونس بن حِبيٍب، قَاال
خرج ثَالثَةٌ ِفيمن كَانَ قَبلَكُم : ، قَالَ� النِبي سِعيِد بِن أَِبي الْحسِن، عن أَِبي هريرةَ، عِن

  .يرتادونَ َألهِليِهم، فَأَصابهم السماُء، فَلَجئُوا ِإلَى جبٍل، فَوقَع علَيِهم صخرةٌ وذَكَر الْحِديثَ
حدثَنا عبد اللَِّه بن : اِهر بن نوٍح، قَالَ حدثَنا د:  حدثَنا عبدانُ الْجواِليِقي، قَالَ 4513
: �قَالَ النِبي : حدثَنا داود بن أَِبي ِهند، عن أَِبي الْعاِليِة، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ: عرادةَ، قَالَ 

اٍر، فَتقَطَّعت ِقطْعةٌ ِمن الْجبِل فَتدهدهت علَى خرج ثَالثَةُ نفٍَر، فَأَصابهم السماُء فَلَجئُوا ِإلَى غَ
ثُم ذَكَر : كَف الْمطَر، وعفَا اَألثَر، وال يراكُم ِإال اللَّه، قَالَ: فَِم الْغاِر، فَقَالَ بعضهم ِلبعٍض

  .حِديثَ الْغاِر ِبطُوِلِه
حدثَنا عاِصم بن النضِر :  بِن أَيوب اَألهواِزي، قَالَ  حدثَنا أَحمد بن سهِل4514

حدثَنا يحيى : حدثَنا معتِمر بن سلَيمانَ، وحدثَنا أَبو ِعمرانَ التستِري، قَالَ : اَألحولُ، قَالَ 
ال أَعلَم ِإال : سِمعت عوف، قَالَ: عتِمر بن سلَيمانَ، قَالَحدثَنا م: بن حِبيِب بِن عرِبي، قَالَ 

ذَهب ثَالثَةُ نفٍَر رادةً : �قَالَ أَبو هريرةَ قَالَ رسولُ اللَِّه : أَني سِمعت ِخالسا، يقُولُ
فَوقَع علَى فَِم الْغاِر حجر فَسد علَيِهم فَم : فَأَخذَهم مطَر فَلَجئُوا ِإلَى غَاٍر، قَالَ: َألهِليِهم، قَالَ

وقَع الْمطَر، وعفَا اَألثَر، ووقَع الْحجر، : الْغاِر ووقَع فَتجافَى عنهم، فَقَالَ النفْر بعضهم ِلبعٍض
يدع كُلُّ رجٍل ِمنكُم ِبأَوثَِق عمِلِه وذَكَر الْحِديثَ وال يعلَم ِبمكَاِنكُم ِإال اللَّه، فَتعالَوا فَلْ

  .ِبطُوِلِه
أنبا ابن : حدثَنا ابن أَِبي مريم، قَالَ:  حدثَنا عالنُ بن الْمِغريِة، والصاغَاِني، قَاال4515
اِفِري، أَنَّ أَبا سلَمةَ الِْقتباِني أَخبره، عن عقْبةَ بِن حدثَنا يِزيد بن عمٍرو الْمع: لَِهيعةَ، قَالَ 
ِإنَّ ثَالثَةَ نفٍَر ِمن بِني ِإسراِئيلَ خرجوا يرتادونَ الْمطَر، : ، يقُولُ�سِمعت النِبي : عاِمٍر، قَالَ

ِإنه : أَطْبقَت علَيِهم، فَنظَر بعضهم ِإلَى بعٍض، فَقَالُوافَأَووا تحت صخرٍة، فَخرِت الصخرةُ، فَ
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حدثَنا ابن . فَقَالَ طَاق فَخرجوا ِمنها. ال ينِجيكُم ِمن هذَا ِإال الصدق، وذَكَر الْحِديثَ ِبطُوِلِه
حدثَنا مفَضلُ بن صاِلٍح، عن جاِبٍر الْجعِفي، : يٍد، قَالَ حدثَنا سويد بن سِع: أَِبي الدنيا، قَالَ 

عن عبِد اللَِّه بِن الْحاِرِث، عِن ابِن أَِبي أَوفَى، ِبنحِوِه يعِني نحو حِديِث الْغاِر حِديثَ ابِن 
رمع.  

حدثَنا كَِثري بن ِهشاٍم، عن :  ِإبراِهيم بن سعٍد، قَالَ حدثَنا: حدثَنا ابن أَِبي الدنيا، قَالَ 
هفَعري لَمٍس، ِبِمثِْلِه، وِن قَياِك بحِن الضانَ، عرِن ِمهوِن بميم نقَانَ، عرِن بفَِر بعج.  

يِرِه ومتويل األمر أن حيدث يف مال غريه بيانُ الْخبِر الدالِّ علَى اِإلجازِة ِلمتولِّي ماِل غَ
  بنقصان فيه
حدثَنا : حدثَنا عِلي بن الْمِديِني، قَالَ :  حدثَنا سلَيمانُ بن سيٍف الْحراِني، قَالَ 4516
: قُلْت البِن عباٍس:  جبيٍر، قَالَحدثَِني سِعيد بن: حدثَنا عمرو بن ِديناٍر، قَالَ: سفْيانُ، قَالَ 

 ،رى آخوسم وا هماِئيلَ، ِإنرِني ِإسب اِحبى صوسم سى لَيوسأَنَّ م معزي فًا الِْبكَاِليوِإنَّ ن
 قَام موسى خِطيبا ِفي :، قَالَ�كَذَب عدو اللَِّه، حدثَنا أُبي بن كَعٍب، عن رسوِل اللَِّه : قَالَ

: أَنا، فَأَعتب اللَّه علَيِه ِإذَا لَم يرد الِْعلْم ِإلَيِه، فَقَالَ: بِني ِإسراِئيلَ، فَسِئلَ أَي الناِس أَعلَم؟ فَقَالَ
تأْخذُ حوتا قَالَ :  ِبِه؟ قَالَيا رب، وكَيف: بلْ عبد ِلي ِبمجمِع الْبحريِن أَعلَم ِمنك، قَالَ

ِليانُ: عفْيا قَالَ سمبرِلي ِبِه؟ قَالَ: و نمو با ري : ،طَِلقنت ٍل، ثُمِفي ِمكْت لُهعجتا ووتذُ حأْخت
 ِمكْتٍل، ثُم انطَلَق، وانطَلَق قَالَ فَأَخذَ حوتا فَجعلَه ِفي: فَحيثُما فَقَدت الْحوت فَهو ثَم، قَالَ

 قَدا، فَرمهُءوسا رعضٍة ورخص دا ِعنيى ِإذَا أَتتاِن حِشيمطَلَقَا يوٍن، فَانِن نب عوشي اهِبفَت هعم
 فَاتخذَ سِبيلَه ِفِي موسى، واضطَرب الْحوت ِفي الِْمكْتِل، فَخرج ِمن الِْمكْتِل ِفي الْبحِر،

الْبحِر سربا، وأَمسك اللَّه عِن الْحوِت ِجريةَ الْماَء، فَصار ِمثْلَ الطَّاِق، فَانطَلَقَا يمِشياِن بِقيةَ 
اهِد قَالَ ِلفَتالْغ ى ِإذَا كَانَ ِمنتا، حمهلَتلَيا ومهموا، لَ: ياَءنا غَدذَا آِتنا هفَِرنس ا ِمنلَِقين قَد

: ولَم يِجد موسى النصب، حتى جاوز حيثُ أَمره اللَّه عز وجلَّ، فَقَالَ لَه فَتاه: نصبا، قَالَ
الشيطَانُ أَنْ أَذْكُره، أَرأَيت ِإذْ أَوينا ِإلَى الصخرِة، فَِإني نِسيت الْحوت، وما أَنساِنيِه ِإال 

ذَِلك ما كُنا نبِغي، فَارتدا علَى آثَاِرِهما قَصصا، : واتخذَ سِبيلَه ِفي الْبحِر عجبا، قَالَ موسى
: ثَوٍب قَالَ عِليفَجعلَ يقُصاِن آثَارهما حتى انتهيا ِإلَى الصخرِة، فَِإذَا رجلٌ مسجى ِب: قَالَ

فَِإذَا رجلٌ علَيِه ثَوب مسجى ِبِه، فَسلَّم علَيِه موسى فَرد علَيِه الْخِضر : وربما قَالَ سفْيانُ
 أَتيتك نعم: أَنا موسى، قَالَ موسى بِني ِإسراِئيلَ؟ قَالَ: وأَنى ِبأَرِضك السالم؟ قَالَ: وقَالَ
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ِليا قَالَ عدشر تلِّما عِني ِمملِّمعانُ: ِلتفْيا قَالَ سمبرا : وِني ِمملِّمعلَى أَنْ تع كِبعلْ أَته
 ال تعلَمه، يا موسى ِإني علَى ِعلٍْم ِمن ِعلِْم اللَِّه علَّمِنيِه اللَّه: علِّمت رشدا؟ قَرأَ اآليةَ، قَالَ

وأَنت علَى ِعلٍْم ِمن ِعلِْم اللَِّه علَّمكَه اللَّه : وِإنك علَى ِعلٍْم ِمن ِعلِْم اللَِّه وربما قَالَ سفْيانُ
، فَمرت ِبِهما فَانطَلَقَا يمِشياِن علَى ساِحِل الْبحِر: فَأَنا أَتِبعك، قَالَ: تعالَى ال أَعلَمه، قَالَ

سِفينةٌ، فَكَلَّموهم علَى أَنْ يحِملُوهم، فَعِرف الْخِضر فَحِملَ ِبغيِر نوٍل، فَلَما رِكبا ِفي السِفينِة 
يا : قَالَ لَه الْخِضرجاَء عصفُور، فَوقَع علَى حرِف السِفينِة، فَنقَر ِفي الْبحِر نقْرةً أَو نقْرتيِن، فَ

 قَاِرِه ِمنِبِمن فُورصذَا الْعه قَصا نِعلِْم اللَِّه ِإال ِمثْلَ م ِمن كِعلْمِعلِْمي و قَصا نى، موسم
سِفينِة ِبالْقَدوِم، فَبينا هو ِفي السِفينِة لَم يفْجأْ ِإال وهو يقْلَع لَوحا ِمن أَلْواِح ال: الْبحِر، قَالَ

قَوم حملُونا ِفيِه ِبغيِر نوٍل، عمدت ِإلَى سِفينِتِهم فَخرقْتها ! ما صنعت؟ : فَقَالَ لَه موسى
قَالَ لَه ! را؟ أَلَم أَقُلْ ِإنك لَن تستِطيع مِعي صب: ِلتغِرق أَهلَها، لَقَد ِجئْت شيئًا ِإمرا، قَالَ

وكَانِت اُألولَى ِمن : ال تؤاِخذِْني ِبما نِسيت، وال ترِهقِْني ِمن أَمِري عسرا، قَالَ: موسى
موسى ِنسيانا، فَلَما خرجا ِمن الْبحِر انطَِلقَا يمِشياِن، فَمروا ِبغالٍم يلْعب مع الصبياِن قَالَ 

عانُ: ِليفْيا قَالَ سمبرو : هأِْسِه، فَقَطَعِبر ِضرذَ الْخونَ، فَأَخبلْعاِن يالِْغلْم عا مغُالم ِإذْ لَِقي
ِليِدِه، قَالَ عانُ: ِبيفْيا قَالَ سمبرى: ووسم فَقَالُ لَه ،قاِبِعِه ِإلَى فَواِف أَصِبأَطْر :فْسن لْتا أَقَت

! أَلَم أَقُلْ لَك ِإنك لَن تستِطيع مِعي صبرا؟ : زِكيةً ِبغيِر نفٍْس؟ لَقَد ِجئْت شيئًا نكْرا، قَالَ
 ِإنْ سأَلْتك عن شيٍء بعدها فَال تصاِحبِني، قَد بلَغت ِمن لَدني عذْرا، فَانطَلَقَا حتى ِإذَا: قَالَ

 ،قَضنأَنْ ي ِريداٍر يا، فَِإذَا ِبِجدمهوؤي ا، أَومفُوهيضا أَنْ يوا، فَأَبلَها أَهمطْعتٍة اسيلَ قَرا أَهيأَت
ِليانُ: قَالَ عفْيا قَالَ سمبرو :قَضنأَنْ ي ِريدي ارا ِجدفَِإذَا ِفيه ،دأَح ِويِهمؤي اِئلٌ فَلَمقَالَ م 

هِذِه الْكَِلمةُ ماِئلٌ لَم أَسمع سفْيانَ يذْكُرها ِفي الْحِديِث ِإال مرةً واِحدةً، فَأَفْرقَها، قَالَ سفْيانُ 
ووصف لَنا : ِليفَقَالَ الْخِضر ِبيِدِه هكَذَا، قَالَ ع: فَِإذَا الِْجدار يِريد أَنْ ينقَض قَالَ: غَير مرٍة

قَوم أَتيناهم فَاستطْعمناهم، فَلَم : سفْيانُ، فَقَالَ ِبيِدِه هكَذَا فَسبحها ِإلَى فَوق فَقَالَ لَه موسى
أَقَمت لَو ِشئْت يطِْعمونا واستضفْناهم، فَلَم يضيفُونا، ولَم يؤونا عمدت ِإلَى حاِئِطِهم، فَ

. هذَا ِفراق بيِني وبينك، سأُنبئُك ِبتأِْويِل ما لَم تستِطع علَيِه صبرا: التخذْت علَيِه أَجرا، قَالَ
ه كَانَ صبر حتى رِحم اللَّه موسى لَوِددنا أَن: �وقَالَ رسولُ اللَِّه : وقَرأَ اآلياِت كُلَّها قَالَ

كَانَ أَمامهم مِلك يأْخذُ كُلَّ سِفينٍة : وكَانَ ابن عباٍس يقُولُ: يقُص علَينا ِمن خبِرِهما قَالَ
قَالَ سفْيانُ :  عِليصاِلحٍة غَصبا وكَانَ يقْرأُ وأَما الْغالم فَكَانَ كَاِفرا، وكَانَ أَبواه مؤِمنيِن، قَالَ
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قُلْت البِن عباٍس، : حدثَِني سِعيد بن جبيٍر، قَالَ: ثناه عمرو بن ِديناٍر، قَالَ: ِفي هذَا الْحديث
  .للَّفْظُ ِلعِلي ِبطُوِلِه سِمعته ِمنه مرتيِن أَو ثَالثًا، وحِفظْته ِمنه، وا: فَلَما فَرغَ ِمنه سفْيانُ، قَالَ

حدثَنا : حدثَنا عبد اللَِّه بن الزبيِر الْحميِدي، قَالَ :  حدثَنا ِإدِريس بن بكٍْر، قَالَ 4517
:  بن جبيٍر، قَالَحدثَِني سِعيد: حدثَِني عمرو، قَالَ: حدثَنا عمرو، وقَالَ مرةً: سفْيانُ، قَالَ 

ِإنَّ نوفًا الِْبكَاِلي يزعم أَنَّ موسى صاِحب الْخِضر لَيس هو موسى صاِحب : قُلْت البِن عباٍس
 بن كَعٍب كَذَب عدو اللَِّه، حدثَنا أُبي: بِني ِإسراِئيلَ، ِإنما هو موسى آخر، فَقَالَ ابن عباٍس

ِإنَّ موسى قَام خِطيبا ِفي بِني ِإسراِئيلَ، فَسِئلَ أَي الناِس أَعلَم؟ :  يقُولُ�أَنه سِمع رسولَ اللَِّه 
ي عبدا ِبمجمِع الْبحريِن أَنا فَعتب اللَّه علَيِه، ِإذْ لَم يرد ِإلَيِه الِْعلْم، فَأَوحى اللَّه ِإلَيِه أَنَّ ِل: فَقَالَ

كِمن لَمأَع واِدي، قَالَ . هنِد اللَِّه الْميبع نب دمحا مثَندٍد، قَالَ : حمحم نب سونا يثَندح :
لْهمداِني، عن سِعيِد بِن حدثَنا معتِمر بن سلَيمانَ، عن أَِبيِه، عن رقَبةَ، عن أَِبي ِإسحاق ا

ِإنَّ نوفًا يزعم أَنَّ موسى الَِّذي ذَهب يلْتِمس الِْعلْم، لَيس : ِقيلَ البِن عباٍس: جبيٍر، قَالَ
  .ِبموسى بِني ِإسراِئيلَ وذَكَر الْحِديثَ

  
  

  ِكتاب الْمواِريِث
بِر الْمبِذكِْر الْخ ابوال يرث املسلم الكافر، وإن كان ب ،ِلمسِرثُ الْمِن أَنَّ الْكَاِفِر ال يي

  .الكافر ذميا أو غريه
 حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، وشعيب بن عمٍرو الدمشِقي، وسعدان بن نصر، 4518

بن عيينةَ، عِن الزهِري، عن عِلي بِن الْحسيِن، حدثَنا سفْيانُ : وأمحد بن شيبان الرملي، قَالُوا
 ِبيِن النٍد، عيِن زةَ بامأُس نانَ، عثْمِن عِرو بمع نال : ، قَالَ�عو ،الْكَاِفر ِلمسِرثُ الْمال ي

ِلمسالْم ِرثُ الْكَاِفري .دعقَالَ سو ،سونذَا لَفْظُ يانَهبيش نابانُ، و : ِبيلُغُ ِبِه النبقَالَ�يو ، :
ِلمسِرثُ الْمال ي ِإنَّ الْكَاِفرو ،ِرثُ الْكَاِفرال ي ِلمسِإنَّ الْم.  

حدثَِني اللَّيثُ، عن عِقيٍل، : حدثَنا حجاج، قَالَ:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 4519
ولَ عسٍد، أَنّ ريِن زةَ بامأُس نانَ، عثْمِن عِرو بمع نِن، عيسِن الْحب ِليع ناٍب، عِن ِشهِن اب

حدثَنا ابن : حدثَنا يونس، قَالَ . ال يِرثُ الْكَاِفر الْمسِلم، وال يِرثُ الْمسِلم الْكَاِفر: �اللَِّه 
وحدثَنا الصغاِني، عن أَِبي عاِصٍم، عِن ابِن )  ح(أَخبرِني يونس، عِن ابِن ِشهاٍب: لَوهٍب، قَا
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  .جريٍج، ِكالهما عِن ابِن ِشهاٍب، ِبِمثِْلِه
ثَنا عبد حد:  حدثَنا محمد بن ِإسحاق بِن الصباِح، وحمدانُ السلَِمي، قَاال4520
أنبا معمر، عِن الزهِري، عن عِلي بِن الْحسيِن، عن عمِرو بِن عثْمانَ، عن : الرزاِق، قَالَ

ك وهلْ تر: يا رسولَ اللَِّه، أَين تنِزلُ غَدا؟ وذَِلك ِفي حجِتِه، قَالَ: قُلْت: أُسامةَ بِن زيٍد، قَالَ
نحن ناِزلُونَ : ال يِرثُ الْمسِلم الْكَاِفر، وال الْكَاِفر الْمسِلم، ثُم قَالَ: فَقَالَ! لَنا عِقيلٌ منِزال؟ 

غَدا ِبخيِف بِني ِكنانةَ يعِني الْمحصب حيثُ قَاسمت قُريشا علَى الْكُفِْر، وذَِلك أَنَّ بِني 
انقَالَ ِكن ،مهوؤال يو ،موهاِيعبال يو ،موهاِكحناِشٍم أَنْ ال يِني هلَى با عشيقُر الَفَتةَ ح

ِريهالز :فياِدي: الْخقَالَ . الْو ،ارجالن ِليع نب دمحا مثَندح : ناِق، عزالر دبا عثَندح
اَألوٍر، ومعِبِمثِْلِهم ،ِريهِن الزع ،اِعيز.  

   
باب ِذكِْر الْخبِر الْموِجِب قَسِم الْماِل بين أَهِل الْفَراِئِض علَى ِكتاِب اهللا، وإعطاء بقيته 

  .الذكور من العصبة
)  ح(حبانُ بن ِهالٍلحدثَنا :  حدثَنا أَبو عبيِد اللَِّه حماد بن الْحسِن، قَالَ 4521

حدثَنا أَبو : وحدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ )  ح(وحدثَنا حمدانُ بن عِلي، حدثَنا معلَّى
داوقَالَ )  ح(د ،اغَاِنيا الصثَندحقَالَ : و ،ِميرضالْح اقحِإس نب دما أَحثَندح :ا حثَند

حدثَنا عبد اللَِّه بن طَاووٍس، عن أَِبيِه، عِن ابِن عباٍس، قَالَ رسولُ اللَِّه : وهيب بن خاِلٍد، قَالَ 
لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهٍل ذَكٍَر: صجلَى رَألو وفَه ِقيا با، فَمِلهِبأَه اِئضأَلِْحقُوا الْفَر.  

حدثَنا عبد :  حدثَنا حمدانُ بن يوسف السلَِمي، والْحسن بن أَِبي الرِبيِع، قَاال4522
: �قَالَ رسولُ اللَِّه : أنبا معمر، عِن ابِن طَاوٍس، عن أَِبيِه، عِن ابِن عباٍس، قَالَ: الرزاِق، قَالَ

يالَ بوا الْمٍل ذَكٍَر اقِْسمجلَى رفََألو اِئضكَِت الْفَررا تاِب اللَِّه، فَملَى ِكتاِئِض عِل الْفَرأَه ن
اِنيجرذْكُِر الْجي لَم ،رمعاِب اللَِّه: كَذَا قَالَ ملَى ِكتع.  

حدثَنا محمد بن الِْمنهاِل، قَالَ :  حدثَنا أَبو الْمثَنى معاذُ بن الْمثَنى الْعنبِري، قَالَ 4523
حدثَنا روح بن الْقَاِسِم، عن عبِد اللَِّه بِن طَاوٍس، عن أَِبيِه، عِن : حدثَنا يِزيد بن زريٍع، قَالَ : 

ض ِبأَهِلها، فَما تركِْت الْفَراِئض أَلِْحقُوا الْفَراِئ: ، أَنه قَالَ�ابِن عباٍس، عن رسوِل اللَِّه 
  .فََألولَى رجٍل ذَكٍَر

رواه زيد بن الْحباِب، عن يحيى بِن أَيوب، عِن ابِن طَاوٍس ِبنحِو حِديِث وهيٍب، وروِح 
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  .بِن الْقَاِسِم
   

 ِإذَا لَم يكُن ِللْميِت ولَد وال والد، والدليل علىأنه باب فَِريضِة اُألخِت الْواِحدِة واُألختيِن
  .ال جيب رد البقية عليهم

حدثَنا حجاج بن محمٍد، عِن ابِن :  حدثَنا الْحسن بن محمٍد الزعفَراِني، قَالَ 4524
 وأَبو بكٍْر ِفي بِني سلَمةَ �عادِني النِبي :  عن جاِبٍر، قَالَأَخبرِني ابن الْمنكَِدِر،: جريٍج، قَالَ

فَقُلْت ،تفَقُم ،هِمن ِليع شر أَ، ثُمضواٍء، فَتا ِبمعِقلُ، فَداِني ال أَعدجاِن، فَوِشيمي : فكَي
لَتزولَ اللَِّه؟ فَنسا راِلي يِفي م عنظِّ {: أَصِللذَّكَِر ِمثْلُ ح الِدكُمِفي أَو اللَّه وِصيكُمي

  ] .11سورة النساء آية [}اُألنثَييِن
أَخبرِني ابن جريٍج، عن : حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا بحر بن نصٍر، قَالَ 4525

ال يِرثُِني ِإال كَاللَةٌ، : ، فَقُلْت�مِرضت فَعادِني النِبي : محمِد بِن الْمنكَِدِر، عن جاِبٍر، قَالَ
  .}يوِصيكُم اللَّه ِفي أَوالِدكُم ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ اُألنثَييِن{: فَنزلَت ِفي آيةُ الِْمرياِث

حدثَنا سفْيانُ بن : ا الْحميِدي، قَالَ حدثَن:  حدثَنا أَبو يحيى بن أَِبي مسرةَ، قَالَ 4526
مِرضت، فَعادِني : حدثَنا محمد بن الْمنكَِدِر، أَنه سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه، يقُولُ: عيينةَ، قَالَ 
 ِبماٍء، فَتوضأَ، ثُم �ي، فَدعا رسولُ اللَِّه  وأَبو بكٍْر، وهما يمِشياِن فَأُغِْمي علَ�رسولُ اللَِّه 

فَقُلْت وِئِه، فَأَفَقْتضو ِمن ِليع بِفي : ص عنأَص فاِلي؟ كَيأَقِْضي ِفي م فولَ اللَِّه، كَيسا ري
يستفْتونك قُِل اللَّه يفِْتيكُم ِفي {: اِثفَلَم يرد عِلي شيئًا، حتى نزلَت آيةُ الِْمري: ماِلي؟ قَالَ
  ].176سورة النساء آية [}الْكَاللَِة

  .رواه عبد الرحمِن بن ِبشٍر، عِن ابِن عيينةَ، ِبِمثِْلِه
ثَنا أَبو الْعباِس وحد)  ح(حدثَنا معاِويةُ بن ِهشاٍم:  حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، قَالَ 4527
حدثَنا سفْيانُ، عن محمِد بِن الْمنكَِدِر، عن : حدثَنا قَِبيصةُ بن عقْبةَ، قَاال: الْغزي، قَالَ 
ِفي آيةُ :  يعودِني، فَنزلَت ِفي آيةُ الِْمرياِث، وقَالَ معاِويةُ�جاَءِني النِبي : جاِبٍر، قَالَ
  ].176سورة النساء آية[}ِإِن امرؤ هلَك لَيس لَه ولَد{: الِْمرياِث

: حدثَنا حجاج بن محمٍد، قَالَ:  حدثَنا يوسف بن سِعيٍد الِْمصيِصي، قَالَ 4528
: سِمعت جاِبر بن عبِد اللَِّه، قَالَ: ، يقُولُسِمعت محمد بن الْمنكَِدِر: سِمعت شعبةَ، قَالَ

فَتوضأَ، ثُم صب عِلي ِمن وضوِئِه، : ، وأَنا وِجع ال أَعِقلُ، قَالَ�دخلَ علَي رسولُ اللَِّه 
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فَقُلْت ،ِقلْتِرثُِني ِإال كَاللَةٌ، فَ: فَعالُ ي هولَ اللَِّه، ِإنسا راثُ؟ قَالَيالِْمري فةُ : كَيآي لَتزفَن
  .آيةُ الْفَرِض: ، قَالَ]127سورة النساء آية [}يستفْتونك ِفي النساِء{: الْفَرِض

حدثَنا شعبةُ، ِبِإسناِدِه : حدثَنا أَبو الْوِليِد، قَالَ :  حدثَنا سلَيمانُ بن سيٍف، قَالَ 4529
  .فَنزلَت آيةُ الْفَرِض: يارسولَ اللَِّه، ِلمِن الِْمرياثُ فَِإنه ال يِرثُِني ِإال كَاللَةٌ؟ قَالَ: ثْلَه فَقُلْتِم

حدثَنا عمرو : حدثَنا عبد اللَِّه بن الْجهِم، قَالَ :  حدثَنا محمد بن سفْيانَ، قَالَ 4530
يوِصيكُم اللَّه {: يفَّ نزلَت هِذِه اآليةُ: ِبي قَيٍس، عن محمِد بِن الْمنكَِدِر، عن جاِبٍر، قَالَبن أَ

  .}ِفي أَوالِدكُم ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ اُألنثَييِن
حدثَنا : ثَنا أَبو معمٍر، قَالَ حد:  حدثَنا محمد بن الْحسيِن بِن أَِبي الْحنيِن، قَالَ 4531

: حدثَنا أَبو الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ: حدثَنا ِهشام بن أَِبي عبِد اللَِّه، قَالَ : عبد الْواِرِث، قَالَ 
فَنضح ِفي : اٍت ِلي، قَالَ يعودِني وأَنا مِريض، وِعنِدي سبع أَخو�دخلَ عِلي رسولُ اللَِّه 
فَقُلْت ِهي، فَأَفَقْتجِن؟ قَالَ: واِتي ِبالثُّلُثَيوولَ اللَِّه، أُوِصي َألخسا ري :قُلْت ،ِسنأَح :

 مرِضك يا جاِبر ِإنى ال أَراك ميتا ِمن: أَحِسن، فَخرج، ثُم رجع ِإلَي، فَقَالَ: ِبالشطِْر؟ قَالَ
نزلَت هِذِه : هذَا، وِإنَّ اللَّه قَد أَنزلَ، فَبين ما َألخواِتك جعلَ لَهن الثُّلُثَيِن، فَكَانَ جاِبر يقُولَ

لَتزٍة نآي ا آِخرهأَنفِْسِري الْكَاللَِة، وِذكِْر ت ابةُ يفَّ باآلي..  
4532نب سونا يثَندِبيٍب، قَالَ  حقَالَ :  ح ،داوو دا أَبثَندح : ،اِئيوتسالد اما ِهشثَندح

 طَبطَّاِب، خالْخ نب رمةَ، أَنَّ عِن أَِبي طَلْحانَ بدعم نِد، ععِن أَِبي الْجاِلِم بس نةَ، عادقَت نع
ِإني رأَيت كَأَنَّ ِديكًا نقَرِني نقْرةً أَو : ، وذَكَر أَبا بكٍْر، ثُم قَالَ�ِه يوم اجلُمعِة، فَذَكَر نِبي اللَّ

 كُني لَم ِإنَّ اللَّهو ،ِلفختوِني أَنْ أَسرأْما يامِإنَّ أَقْوِلي، وأَج ورضِإال ح اهي ال أُرِإنِن، ويتقْرن
 ِخالفَته، وال والَِّذي بعثَ ِبِه نِبيه، وِإني قَد عرفْت أَنَّ أَقْواما سيطْعنونَ ِفي ِليِضيع ِدينه، وال

هذَا اَألمِر أَنا ضربتهم ِبيِدي هِذِه علَى اِإلسالِم، فَِإنْ فَعلُوا فَِإنَّ أُولَِئك أَعداُء اللَِّه الْكَفَرةُ 
ِإناللُ، وولَ اللَِّه الضسر تعازا نمالْكَاللَِة، و ِإيلَّ ِمن مأَه وئًا هيِدي شعب عأَد ِفي �ي لَم 

شيٍء ما نازعته ِفي الْكَاللَِة، وما أَغْلَظَ ِلي ِفي شيٍء منذُ صِحبته ما أَغْلَظَ ِلي ِفيِه، حتى 
يا عمر، أَما يكِْفيك آيةُ الصيِف الَِّتي أُنِزلَت ِفي آِخِر سورِة :  وقَالَضرب ِبيِدِه علَى صدِري،

  ! .النساِء؟ 
أنبا : حدثَنا شبابةُ، قَالَ:  حدثَِني أَبو عِلي الزعفَراِني، وعباس الدوِري، قَاال4533

خطَب : ِم بِن أَِبي الْجعِد، عن معدانَ بِن أَِبي طَلْحةَ الْيعمِري، قَالَشعبةُ، عن قَتادةَ، عن ساِل
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رأَيت كَأَنَّ ِديكًا أَحمر نقَرِني نقْرةً أَو نقْرتيِن، وال أَرى ذَِلك ِإال : عمر بن الْخطَّاِب، فَقَالَ
 �مر، فَِإنَّ الشورى ِفي هؤالِء الستِة الَِّذين توفِّي رسولُ اللَِّه حضور أَجِلي، فَِإنْ عجلَ ِبي أَ

وهو عنهم راٍض، وِإني َألعلَم أَنَّ ناسا سيطْعنونَ ِفي هذَا اَألمِر أَنا جاهدتهم ِبيِدي هِذِه علَى 
لُوا، فَأُولَِئكالِم، فَِإنْ فَعاِر، اِإلسصاِء اَألمرلَى أُمع اللَّه ِهدي أُشِإناللُ، والض اُء اللَِّه الْكُفَّاردأَع 

وما أَغْلَظَ : فَِإني ِإنما بعثْتهم ِليعلِّموا الناس ِدينهم، وسنةَ نِبيِهم، وِليقِْسموا ِفيِهم فَيئَهم، قَالَ
 ِفي شيٍء ِمن آيِة الْكَاللَِة، حتى ضرب � أَو ما نازلْت ِبرسوِل اللَِّه � اللَِّه ِإلَي رسولُ

يستفْتونك قُِل {: يكِْفيك ِمنها آيةُ الصيِف الَِّتي أُنِزلَت ِفي آِخِر سورِة النساِء: صدِري، فَقَالَ
، وسأَقِْضي ِفيها ِبقَضاٍء يعلَمه من يقْرأُ ومن ال يقْرأُ، هو ما خال }ِةاللَّه يفِْتيكُم ِفي الْكَاللَ

اَألب كَذَا أَحسب، أَال أَيها الناس ِإني أَراكُم تأْكُلُونَ ِمن شجرتيِن ال أُراهما ِإال خِبيثَتيِن، 
ِإنْ كَانَ رِل، وصالْبِقيِع، الثُّوِم وِبِه ِإلَى الْب جرخا، فَيمهِرحي هِمن دوجِل تجِبالر رأْمولُ اللَِّه لَيس

  .فَمن كَانَ آِكلَهما ال بد، فَلْيِمتهما طَبخا
سحاق،  ذَكَر أَِبي، عن رجاٍء، عن وِكيٍع، عن ِإسماِعيلَ بِن أَِبي خاِلٍد، عن أَِبي ِإ4534

  .}يستفْتونك قُِل اللَّه يفِْتيكُم ِفي الْكَاللَِة{: عِن الْبراِء آِخر آيٍة نزلَت ِمن الْقُرآِن
حدثَنا أَبو : حدثَنا شعبةُ، قَالَ : حدثَنا أَبو الْوِليد، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 4535

اقحقُولُ: ، قَالَِإساَء، يرالْب تِمعس :لَتزٍة نآي ِفي {: آِخر فِْتيكُمي قُِل اللَّه كونفْتتسي
  .وآخر سورٍة نزلَت براَءةٌ} الْكَاللَِة

حدثَنا : الَ حدثَنا يوسف بن عِدي، قَ:  حدثَنا أَبو الزنباِع روح بن الْفَرِج، قَالَ 4536
سورةُ براَءةٌ، : آِخر سورٍة نزلَت كَاِملَةً: أَبو اَألحوِص، عن أَِبي ِإسحاق، عِن الْبراِء، قَالَ

  .وآخر آيٍة نزلَت خاتم النساِء 
  

حدثَنا عمار بن : واِب، قَالَ حدثَنا أَبو الْج:  حدثَنا أَبو فَروةَ الرهاِوي، قَالَ 4537
آِخر سورٍة نزلَت كَاِملَةً سورةُ التوبِة، وآِخر آيٍة : رزيٍق، عن أَِبي ِإسحاق، عِن الْبراِء، قَالَ

  ].نساء آية سورة ال[}يستفْتونك قُِل اللَّه يفِْتيكُم ِفي الْكَاللَِة{: نزلَت قَولُ اللَِّه
حدثَنا ِإسحاق بن :  حدثَنا أَبو عِلي حاِمد بن أَِبي حاِمٍد النيسابوِري، قَالَ 4538

: حدثَنا الْجراح الِْكنِدي، عن أَِبي ِإسحاق، عِن الْبراِء بِن عاِزٍب، قَالَ: سلَيمانَ الراِزي، قَالَ 
اآليةُ الَِّتي : يا رسولَ اللَِّه، ما آِخر ما أَنزلَ اللَّه علَيك؟ قَالَ: ، فَقَالَ� رجلٌ ِإلَى النِبي جاَء
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  ].سورة النساء آية [}يستفْتونك قُِل اللَّه يفِْتيكُم ِفي الْكَاللَِة{: نزلَت ِفي الصيِف
حدثَنا ِإسراِئيلُ، عن أَِبي ِإسحاق، : حدثَنا عبيد اللَِّه، قَالَ : ، قَالَ  حدثَنا أَبو أُمية4539َ

: عِن الْبراِء، آِخر سورٍة أُنِزلَت كَاِملَةً براَءةٌ، وآِخر آيٍة أُنِزلَت خاِتمةُ سورِة النساِء
  ].سورة النساء آية [}ي الْكَاللَِةيستفْتونك قُِل اللَّه يفِْتيكُم ِف{

: حدثَنا أَبو نعيٍم، قَالَ :  حدثَنا ِإسحاق بن سياٍر، والصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَالُوا4540
آِخر آيٍة أُنِزلَت، : سِمعت أَبا السفَِر، عِن الْبراِء بِن عاِزٍب، قَالَ: حدثَنا ماِلك بن ِمغوٍل، قَالَ

لَتزٍء نيش آِخر ِفي الْكَاللَِة{: أَو فِْتيكُمي قُِل اللَّه كونفْتتسسورة النساء آية [}ي.[  
   

باب الْخبِر الْموِجِب علَى اِإلماِم قَضاَء ديوِن من مات ِمن الْمسِلِمني، ومل يترك وفاء 
  . إن ترك ماالً فهو لورثته، والدليل على أن اإلمام ال يرثه إذا مل يترك وارثاًلقضاء دينه، وأنه
حدثَِني يونس، عِن ابِن ِشهاٍب، : أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا بحر بن نصٍر، قَال4541َ

 يؤتى ِبالرجِل الْميِت علَيِه الدين  كَانَ�عن أَِبي سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
  .هلْ ترك؟: فَيسأَلُ

أَخبرِني يونس بن : أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  وحدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال4542َ
ةَ بلَمأَِبي س ناٍب، عِن ِشهِن ابأَِبي ِذئٍْب، ع نابو ،ِزيدةَ، أَنّ يريرأَِبي ه نِن، عمحِد الربِن ع

هلْ ترك :  وعلَيِه دين سأَلَ� كَانَ ِإذَا توفِّي الْمؤِمن ِفي عهِد رسوِل اللَِّه �رسولَ اللَِّه 
صلُّوا علَى : ال، قَالَ: ِإنْ قَالُوا، و�نعم، صلَّى علَيِه رسولُ اللَِّه : ِلِديِنِه ِمن قَضاٍء؟، فَِإنْ قَالُوا

أَنا أَولَى ِبالْمؤِمِنني : صاِحِبكُم، فَلَما فَتح اللَّه علَى رسوِلِه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم الْفُتوح، قَالَ
مو ،هاؤقَض لَيفَع ،نيِه دلَيعو فِّيوت نفَم ،فُِسِهمأَن ثَِتِهِمنراال فَِلوم كرت ن.  

حدثَنا :  حدثَنا نصر بن مرزوٍق، ومحمد بن عبِد اللَِّه بِن عبِد الْحكَِم، قَاال4543
بو سلَمةَ، أَخبرِني أَ: حدثَنا يونس، عِن الزهِري، قَالَ: وهب اللَِّه بن راِشٍد أَبو زرعةَ، قَالَ 

فَمن مات : أَنا أَولَى ِبالْمؤِمِنني ِمن أَنفُِسِهم زاد نصر: �قَالَ النِبي : عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
  .وعلَيِه دين، لَم يترك وفَاًء، فَلَنا قَضاؤه، ومن ترك ماالً فَِلورثَِتِه

حدثَنا ابن أَِبي ِذئٍْب، عِن : حدثَنا حسين بن محمٍد، قَالَ : بو أُميةَ، قَالَ  حدثَنا أ4544َ
  .الزهِري، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه فَمن ترك دينا لَم يترك وفَاًء، فَعلَي قَضاؤه، ومن ترك ماال فَِلورثَِتِه

4545ثَندِلٍم، قَالَ  حسم نب فوسقَالَ: ا ي ،اججا حثَندِن : حِن ابِقيلٌ، عثَِني عدح



com.wordpress.masgunku.www  
 

1011 

 كَانَ يؤتى �ِشهاٍب، عن أَِبي سلَمةَ بِن عبِد الرحمِن، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
فَي ،ينِه الدلَيفَّى عوتِل الْمجأَلُِبالرفَاًء : سو كرت هثَ أَنداٍء؟، فَِإنْ حقَض ِلِديِنِه ِمن كرلْ ته
ِلِمنيسِإال قَالَ ِللْمِه، ولَيلَّى عفَقَالَ: ص قَام وحِه الْفُتلَيع اللَّه حا فَتفَلَم ،اِحِبكُملَى صلُّوا عص :

أَن ِمن ِمِننيؤلَى ِبالْما أَوأَن كرت نمو ،هاؤقَض لَيا، فَعنيد كرتو ِمِننيؤالْم ِمن فِّيوت نفَم ،فُِسِهم
  .ماال فَهو ِلورثَِتِه

رواه محمد بن يحيى، عن يعقُوب بِن ِإبراِهيم بِن سعٍد، عن أَِبيِه، عِن الزهِري، عن أَِبي 
  ، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، ِبنحِوِهسلَمةَ

أنبا : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ:  حدثَنا محمد بن ِإسحاق بِن الصباِح، قَالَ 4546
 ال يصلِّي �لنِبي كَانَ ا: معمر، عِن الزهِري، عن أَِبي سلَمةَ، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَ

: نعم ِديناراِن، قَالَ: هلْ علَى صاِحبكُم دين؟ قَالُوا: علَى رجٍل علَيِه دين، فَأُِتي ِبِجنازٍة، فَقَالَ
لَيِه، فَلَما فَتح فَصلَّى ع: هما عِلي يا رسولَ اللَِّه، قَالَ: صلُّوا علَى صاِحِبكُم، فَقَالَ أَبو قَتادةَ

أَنا أَولَى ِبالْمؤِمِنني ِمن أَنفُِسِهم، فَمن ترك ماال فَِلورثَِتِه، ومن ترك دينا، : اللَّه علَيِه الْفُتوح قَالَ
ِإلَي أَو ،لَيفَع.  
: وحدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ )  ح( داودحدثَنا أَبو:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 4547

حدثَنا شعبةُ، عن عِدي بِن ثَاِبٍت، عن أَِبي حاِزٍم، عن أَِبي : حدثَنا وهب بن جِريٍر، قَاال
 ِبيةَ، أَنّ النريراال فَ: ، قَالَ�هم كرت نمو ،كَال فَِإلَي كرت ناِرِثمِللْو.  
حدثَنا : حدثَنا أَبو عاِمٍر الْعقَِدي، قَالَ :  حدثَنا عِلي بن حرٍب الطَّاِئي، قَالَ 4548

س وحدثَنا عبا)  ح(حدثَنا شعبةُ: حدثَنا أَبو النضِر، قَالَ : وحدثَنا الصغاِني، قَالَ )  ح(شعبةُ
حدثَنا شعبةُ، عن عِدي بِن ثَاِبٍت، عن أَِبي حاِزٍم، عن : حدثَنا شبابةُ، قَالَ : الدوِري، قَالَ 

 ِبيِن النةَ، عريرقَالَ�أَِبي ه ، :اهلِّينكَال و كرت نمثَِتِه، وراال فَِلوم كرت نم . فوسا يثَندح
  .حدثَنا حجاج، عن شعبةَ، ِبِمثِْلِه: بن مسِلٍم، قَالَ 
وحدثَنا )  ح(حدثَنا أَبو داود الْحفَِري:  حدثَنا الْحسن بن عِلي الْعاِمِري، قَالَ 4549

حدثَنا سفْيانُ الثَّوِري، عن جعفَِر : يِري، قَاالحدثَنا أَبو أَحمد الزب: الْعباس بن محمٍد، قَالَ 
من ترك ماال فََألهِلِه، ومن ترك : �قَالَ رسولُ اللَِّه : بِن محمٍد، عن أَِبيِه، عن جاِبٍر، قَالَ

دمو أَحقَالَ أَبو ،لَيا فَعنيد :لَيفَع ا أَو كَالنيدِإلَيةَ، قَالَ .  وبيقُت نب كَّارا بثَندا : حثَندح
  .حدثَنا سفْيانُ، ِبِإسناِدِه نحوه: مؤملُ بن ِإسماِعيلَ، قَالَ 
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رحام ال باب ِذكِْر الْخبِر الدالِّ علَى أَنَّ بيت الْماِل عصبةُ من ال عصبةَ له، وأنَّ ذوي األ

  .يرثون
أنبا معمر، : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ:  حدثَنا أَحمد بن يوسف السلَِمي، قَالَ 4550

  فَذَكَر أَحاِديثَ�هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ، عن محمٍد رسوِل اللَِّه : عن هماِم بِن منبٍه، قَالَ
أَنا أَولَى الناِس ِبالْمؤِمِنني ِفي ِكتاِب اللَِّه، فَأَيكُم ما ترك دينا، أَو : �وقَالَ رسولُ اللَِّه : ِمنها

  .ضيعةً، فَادعوِني،، فَأَنا وِليه، وأَيكُم ما ترك ماال فَلْيؤِثر ِبماِلِه عصبته من كَانَ
حدثَنا سفْيانُ : حدثَنا مؤملُ بن ِإسماِعيلَ، قَالَ :  حدثَنا بكَّار بن قُتيبةَ، قَالَ 4551
أَنا : �قَالَ رسولُ اللَِّه : حدثَنا أَبو الزناِد، عِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ: الثَّوِري، قَالَ 

  .كُلِّ مؤِمٍن ِمن نفِْسِه، فَمن ترك دينا أَو ِضياعا فَِإلَي، ومن ترك ماالً فََألهِلِهأَولَى ِب
حدثَنا : حدثَنا خاِلد بن يِزيد الْمرزِفي، قَالَ :  حدثَنا أَبو فَروةَ الرهاِوي، قَالَ 4552

ع ،رمع نقَاُء برةَ، قَالَوريرأَِبي ه نِج، عرِن اَألعاِد، عنأَِبي الز ولُ اللَِّه : نسقَالَ ر� :
 نا أَويد كرا تم كُماِس ِبِه، فَأَيلَى النا أَوأَنِإال و ِمنؤِض ملَى اَألرِدِه ِإنْ عٍد ِبيمحم فْسالَِّذي نو

أَنى، وعا فَُألداعكَانَِضي نِة مبصاال فَِللْعم كرا تم كُمأَيو ،الهوا م.  
  .رواه شبابةُ، عن ورقَاَء

   
باب ِذكِْر الْخبِر الْمورِث الْخالَ ِإذَا لَم يكُن ِللْميِت واِرثٌ، والدليل على فساد من يقول 

  . يرث مع ورثة كثرية من ذوي األرحامِبِورث ذوي األرحام، إذ من قوهلم أن اخلال
حدثَنا شعبةُ، عن بديِل بِن : حدثَنا أَبو النضِر، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 4553

ي عاِمٍر الْهوزِني، سِمعت عِلي بن أَِبي طَلْحةَ عن راِشِد بِن سعٍد، عن أَِب: ميسرةَ الْعقَيِلي، قَالَ
 ِبياِحِب الناِم صِن الِْمقْدع� ِبيِن النا قَالَ: �، عمبرو ،كَال فَِإلَي كرت نِإلَى اللَِّه : م

هنِقلُ عأَعو أَِرثُه ،اِرثَ لَهال و ناثُ مرا وأَنثَِتِه، وراال فَِلوم كرت نموِلِه وسرو.   
حدثَنا : حدثَنا آدم بن أَِبي ِإياٍس، قَالَ :  حدثَنا محمد بن عوٍف الِْحمِصي، قَالَ 4554

اِرثَ لَهال و ناِرثُ مالُ واِده الْخنةُ، ِبِإسبعش.  
حدثَنا حماد : ن حرٍب، قَالَ حدثَنا سلَيمانُ ب:  حدثَنا سلَيمانُ بن سيٍف، قَالَ 4555

بن زيٍد، عن بديٍل، عن عِلي بِن أَِبي طَلْحةَ، عن راِشِد بِن سعٍد، عن أَِبي عاِمٍر الْهوزِني، عِن 
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 ِمن نفِْسِه، فَمن ترك دينا أَو أَنا أَولَى ِبكُلِّ مؤِمٍن: �قَالَ رسولُ اللَِّه : الِْمقْداِم الِْكنِدي، قَالَ
 ،هانع أَفُكو ،الَهأَِرثُ م لَى لَهوال م نلَى موا مأَنثَِتِه، وراالً فَِلوم كرت نمو ،ةً فَِإلَيعيض

هانع فُكيو ،الَهِرثُ مي ،لَى لَهوال م نلَى موالُ مالْخذَ. وِل ِفي هِفي قَوو ،ظَرِديِث نا الْح
 ِبيالن�.  

 ِبيِد النهِرثُ ِفي عي كُني لَم هأَناِئِض، وِل الْفَرأَه ِمن وه سالَ لَيانُ أَنَّ الْخيب� ِبيِإِذ الن 
�اِرثَ لَهال و ناِرثُ مو   

لْماِل عصبةُ من ال عصبةَ لَه، وأَجمعوا أَنَّ الْخالَ ال يِرثُ وقَد أَجمع أَهلُ الِْعلِْم أَنَّ بيت ا
  مع الْعصبِة، ِإال أَنَّ عوام أَهِل الِْعلِْم ِمن أَِئمِتنا يورثُونَ الْخالَ ِعند عدِم الْواِرِث

حدثَنا ابن : حدثَنا أَبو تِقي، قَالَ  :  حدثَنا ِعمرانُ بن بكَّاٍر الِْحمِصي، قَال4556َ
حدثَنا راِشد بن سعٍد، أَنَّ ابن عاِئٍذ حدثَه، أَنَّ الِْمقْدام حدثَه، أَنَّ : ساِلٍم، عِن الزبيِدي، قَالَ 

لَي، ومن ترك ماال فَِلورثَِتِه، وأَنا مولَى من ال من ترك دينا أَو ِضياعا فَِإ: ، قَالَ�رسولَ اللَِّه 
الَهِرثُ ميو ،هِنيع فُكي لَى لَهوال م نلَى موالُ مالْخو ،الَهأَِرثُ مو ،هِنيع أَفُك ،لَى لَهوم.  

دثَنا محمد بن الْمبارِك، عِن ابِن ح:  حدثَنا محمد بن عوٍف الِْحمِصي، قَالَ 4557
 ِبيِه، أَنّ الندج نأَِبيِه، ع نى، عيحِن ياِلِح بص نٍر، عجِن حب ِزيدي ناٍش، عيقَالَ�ع ، :

ِرثُهيو ،هنِقلُ ععي ،اِرثَ لَهال و ناِرثُ مالُ والْخ.  
حدثَنا أَبو عاِصٍم، عِن ابِن جريٍج، عن : والْبِزيِعي، قَاال:  أُميةَ، قَالَ حدثَنا أَبو4558

 ِبيِن النةَ، عاِئشع نٍس، عطَاو نِلٍم، عسِن مِرو بمال : ، قَالَ�ع نلَى موم ولُهسرو اللَّه
حدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عِن ابِن جريٍج، . ثَ لَهمولَى لَه، والْخالُ واِرثُ من ال واِر

 ِبيِن الناِدِه، عنِبِإس�ِمثْلَه .  
: حدثَنا ِإسحاق بن ِإبراِهيم قَاِضي خواِرزم، قَالَ : حدثَنا الْفَضلُ بن عبِد الْجباِر، قَالَ 

قَالَ النِبي : أَخبرِني عمرو بن مسِلٍم، عن طَاوٍس، عن عاِئشةَ، قَالَت: بن جريٍج، قَالَحدثَنا ا
  . ِبِمثِْلِه�

وحدثَنا الدبِري، )  ح(حدثَنا عبد الرزاِق:  حدثَنا الْحسن بن أَِبي الرِبيِع، قَالَ 4559
اللَّه ورسولُه :  الرزاِق، ِفي موِضٍع آخر، عِن ابِن جريٍج، ِبِإسناِدِه، عن عاِئشةَ، قَالَتعن عبِد

اِرثَ لَهال و ناِرثُ مالُ والْخو ،لَى لَهوال م نلَى موِن . ماِصٍم، عأَِبي ع نةٌ، عاعما جثَندح
  .ِهابِن جريٍج، ِبِمثِْل
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حدثَنا محمد بن عبِد الْواِهِب، قَالَ :  حدثَنا محمد بن عبيِد اللَِّه الْمناِدي، قَالَ 4560
 : ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نةَ، عريبأَِبي ه نٍث، علَي نع ،ِريكا شثَنداِرثُ : ، قَالَ�حالُ والْخ

  . واِرثَ لَهمن ال
حدثَنا شِريك، عن لَيٍث، : حدثَنا قَِبيصةُ، قَالَ :  حدثَنا السِري بن يحيى، قَالَ 4561

 ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه نكَِدِر، عنِن الْمِد بمحم ناِرثٌ: ، قَالَ�عالُ والْخ.  
حدثَنا سفْيانُ، عن : حدثَنا يحيى بن آدم، قَالَ : دوِري، قَالَ  حدثَنا عباس ال4562

: عبِد الرحمِن بِن عياِش بِن أَِبي رِبيعةَ، عن حِكيِم بِن حِكيٍم، عن أيب أُمامةَ بِن سهٍل، قَالَ
ديبطَّاِب ِإلَى أَِبي عالْخ نب رمع باِحكَترِن الْجولَ اللَِّه : ةَ بسقَالَ: �أَنَّ ر : ولُهسرو اللَّه

اِرثَ لَهال و ناِرثُ مالُ والْخو ،لَى لَهوال م نلَى موم.  
   

  . أَبواب ِفي الِْهبِة والعمرى وما فيها من السنن
  وبيان حترمي الْعود يف اهلبة 

  .يف ثواا أم الملن كانت من الواهب طمع 
: حدثَنا وهيب، قَالَ : حدثَنا أَحمد بن ِإسحاق، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 4563

 ِبيِن الناٍس، عبِن عِن ابأَِبيِه، ع نٍس، عطَاو ناللَِّه ب دبا عثَندِتِه : ، قَالَ�حِفي ِهب اِئدالْع
  .الْكَلِْب يِقيُء، ثُم يعود ِفي قَيِئِهكَ

حدثَنا عبد : أنبا أَبو النضِر، وحدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَال4564َ
سِعيِد بِن الْمسيِب، عِن حدثَنا شعبةُ، وِهشام، عن قَتادةَ، عن : الصمِد بن عبِد الْواِرِث، قَاال

  .الْعاِئد ِفي ِهبِتِه كَالْعاِئِد ِفي قَيِئِه: قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم: ابِن عباٍس، قَالَ
حدثَنا ِهشام، : الَ حدثَنا مسِلم بن ِإبراِهيم، قَ:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 4565

حدثَنا قَتادةُ، عن سِعيِد بِن الْمسيِب، عِن ابِن عباٍس، عِن النِبي : وأَبانُ، وهمام، وشعبةُ، قَالُوا
 وال نعلَم القَيَء ِإال :وقَالَ قَتادةُ: الْعاِئد ِفي ِهبِتِه كَالْعاِئِد ِفي قَيِئِه، قَالَ همام: ، قَالَ�

  .حراما
حدثَنا يِزيد بن : حدثَنا محمد بن الِْمنهاِل، قَالَ :  حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ 4566
قَتادةَ، عن سِعيِد بِن حدثَنا سِعيد بن أَِبي عروبةَ، وِهشام الدستواِئي، جِميعا عن : زريٍع، قَالَ 

لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبياٍس، قَالَ النبِن عِن ابِب، عيسِئِه: الْماِئِد ِفي قَيِتِه كَالْعِفي ِهب اِئدالْع.  
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أَخبرِني عمرو بن :  حدثَنا أَحمد بن عبِد الرحمِن الْوهِبي، حدثَنا عمي، قَال4567َ
سِمعت ابن عباٍس، : الْحاِرِث، عن بكَيٍر وهو ابن اَألشج، أَنه سِمع سِعيد بن الْمسيِب، يقُولُ

ي صدقَِتِه، ما مثَلُ الَِّذي يتصدق ِبصدقٍَة، ثُم يعود ِف: ، يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : يقُولُ
حدثَنا صاِلح بن عبِد الرحمِن بِن عمِرو بِن الْحاِرِث، . كَمثَِل الْكَلِْب يِقيُء، ثُم يأْكُلُ قَيِئِه

  .حدثَنا حجاج اَألزرق، عِن ابِن وهٍب، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه: قَالَ 
: حدثَنا أَحمد بن عبِد الْمِلِك بِن واِقٍد الْحراِني، قَالَ : الَ  حدثَنا الصِبيِحي، ق4568َ

حدثَنا عمرو بن الْحاِرِث، عن بكَيِر بِن عبِد اللَِّه، عن سِعيِد : حدثَنا موسى بن أَعين، قَالَ 
ما مثَلُ الَِّذي : ، يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : اٍس، يقُولُسِمعت ابن عب: بِن الْمسيِب، قَالَ

ئَهأْكُلُ قَيي ِقيُء، ثُمقَِتِه، كَالَِّذي يدِفي ص ودعي قٍَة، ثُمدِبص قدصتي.  
: وسى الزِمن، قَالَ حدثَنا أَبو م:  حدثَِني خياطُ السنِة زكَِريا بن يحيى، قَالَ 4569

حدثَنا يحيى بن : حدثَنا حرب بن شداٍد، قَالَ : حدثَنا عبد الصمِد بن عبِد الْواِرِث، قَالَ 
 �سوِل اللَِّه حدثَِني عبد الرحمِن بن عمٍرو، أَنَّ محمد ابن فَاِطمةَ ِبنِت ر: أَِبي كَِثٍري، قَالَ
: ، قَالَ�حدثَِني سِعيد بن الْمسيِب، أَنَّ عبد اللَِّه بن عباٍس حدثَه، أَنَّ النِبي : حدثَه، قَالَ

  .الَِّذي يتصدق صدقَةً، ويرجع ِفيها مثَلُ الْكَلِْب قَاَء، ورجع ِفي قَيِئِه
سِمعت اَألوزاِعي، : حدثَِني أَِبي، قَالَ:  الْعباس بن الْوِليِد بِن مزيٍد، قَالَ أَخبرِني4570

حدثَِني سِعيد بن الْمسيِب، عِن ابِن عباٍس، أَنّ : سِمعت محمد بن عِلي بِن حسيٍن، قَالَ: قَالَ
لُ الَِّذي يرِجع ِفي صدقَِتِه مثَلُ الْكَلِْب يِقيُء، ثُم يرِجع ِفي قَيِئِه مثَ: ، قَالَ�رسولَ اللَِّه 

أْكُلُهفَي.  
: حدثَنا اَألوزاِعي، قَالَ: حدثَنا الِْفرياِبي، قَالَ :  حدثَنا محمد بن عوٍف، قَالَ 4571

سِن حب ِليع نب دمحٍن، قَالَ أنبا مِب، قَالَ: ييسالْم نب ِعيدا سثَنداٍس، : حبع نثَِني ابدح
  .الْعاِئد ِفي صدقَِتِه، كَالْكَلِْب يعود ِفي قَيِئِه، فَيأْكُلُه: قَالَ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم: قَالَ

حدثَنا محمد بن عبيٍد، عن عبيِد اللَِّه بِن : ميموِني، قَالَ  حدثَنا أَبو الْحسِن ال4572ْ
حدثَنا : حدثَنا ِإبراِهيم بن أَِبي سويٍد، قَالَ : وحدثَنا أَبو الْمثَنى، قَالَ )  ح(عمر، عن ناِفٍع

حدثَنا أَبو : حدثَنا أَبو صاِلٍح الْفَراُء، قَالَ : ا كَيلَجةُ، قَالَ وحدثَن)  ح(جويِريةُ، عن ناِفٍع
ِإسحاق الْفَزاِري، عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنَّ عمر حملَ علَى فَرٍس 

يا رسولَ اللَِّه، :  رجال، فَوافَقَه عمر يِبيعه، فَقَالَ عمر�ِه ِفي سِبيِل اللَِّه، فَأَعطَاه رسولُ اللَّ
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وحدثَنا كَيلَجةُ، . ال تبتاعه، وال ترِجع ِفي صدقَِتك: أَبتاع الْفَرس الَِّذي حملْت علَيِه؟ قَالَ
اُء، أنبا الْفَزاِلٍح الْفَرو صا أَبثَندح ِبيِن النع ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نِعيٍد، عِن سى بيحي نع ،اِري

  . ِبنحِوِه�
أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه، عن ناِفٍع، :  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال4573َ

 ِفي سِبيِل اللَِّه، فَوجده يباع، فَأَراد أَنْ يبتاعه، فَسأَلَ عِن ابِن عمر، أَنَّ عمر حملَ علَى فَرٍس
حدثَنا الترِمِذي، عِن . ال تبتاعه، وال تعد ِفي صدقَِتك:  عن ذَِلك، فَقَالَ�رسولَ اللَِّه 

  .الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، ِبِمثِْلِه
4574ا ابثَندقَالَ  ح ،قَّاقِد الدينالْج قَالَ : ن ،ِدييما الْحثَندانُ، قَالَ: حفْيا سثَندح :

قَالَ عمر بن : سِمعت أَِبي، يقُولُ: سِمعت زيد بن أَسلَم، وماِلك بن أَنٍس يسأَلُه، يقُولُ
، أَشتِريِه؟ � سِبيِل اللَِّه، فَرأَيته يباع، فَسأَلْت رسولَ اللَِّه حملْت علَى فَرٍس ِفي: الْخطَّاِب

: حدثَنا الْحميِدي، قَالَ : حدثَنا ِبشر بن موسى، قَالَ . ال تشترِيِه، وال تعد ِفي صدقَِتك: قَالَ
  .حملْت، ِبِمثِْلِه:  أَسلَم، عن أَِبيِه، عن عمر، أَنه قَالَسِمعت زيد بن: حدثَنا سفْيانُ، قَالَ

أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه، عن زيِد بِن :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال4575َ
حملْت علَى فَرٍس ِفي سِبيِل اللَِّه، : سِمعت عمر بن الْخطَّاِب، قَالَ: أَسلَم، عن أَِبيِه، قَالَ

 أَلْتٍص، فَسخِبر هاِئعب هأَن تنظَنو ،هِمن هاعتأَنْ أَب تدفَأَر ،هدالَِّذي كَانَ ِعن هاِحبص هاعفَأَض
رهٍم واِحٍد، فَِإنَّ الْعاِئد ِفي صدقَِتِه ال تبتاعه، وِإنْ أَعطَاكَه ِبِد: ، فَقَالَ�عن ذَِلك رسولَ اللَِّه 
  .حدثَنا الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، ِبِمثِْلِه: حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ، قَالَ . كَالْكَلِْب يعود ِفي قَيِئِه

ا عبد الرزاِق، عن معمٍر، حدثَن:  حدثَنا الْحسن بن أَِبي الرِبيِع، والسلَِمي، قَاال4576
 ،اعبا تآهر ِبيِل اللَِّه، ثُمِفي س ٍس لَهلَى فَرلَ عمح رمأَِبيِه، أَنَّ ع ناِلٍم، عس نع ،ِريهِن الزع

  .ال تعد ِفي صدقَِتك: �فَأَراد أَنْ يشتِريها، فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 
حدثَنا اللَّيثُ، عن عِقيٍل، : حدثَنا حجاج، قَالَ :  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 4577

 دعب اعبي هدجِبيِل اللَِّه، فَوٍس ِفي سِبفَر قدصت رمأَِبيِه، أَنُّ ع ناِلٍم، عس ناٍب، عِن ِشهِن ابع
ال تعد : � يستأِْذنه ِفي ذَِلك، فَقَالَ رسولُ اللَِّه �نْ يشتِريه، فَأَتى رسولَ اللَِّه ذَِلك، فَأَراد أَ
قَِتكدِفي ص.  

بيانُ حظِْر الناِحِل بعض بِنيِه نحال دونَ بعٍض، والدليل على صحة حنل األب للمنحول 
ع يف عطيته ولده مىت ما أراد إذا مل يكن سوى إذا مل يرجتع فيه، وعلى أن لألب أن يرجت
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  بينهم، 
  وأنه ليس ذلك لغري األب

حدثَنا سفْيانُ بن :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، وأَحمد بن شيبانَ الرمِلي، قَالَ 4578
مِد بِن النعماِن بِن بِشٍري، وحميِد بِن عبِد الرحمِن بِن حدثَنا الزهِري، عن مح: عيينةَ، قَالَ 

نحلَِني أَِبي غُالما، فَأَمرتِني أُمي أَنْ أَذْهب ِإلَى : عوٍف، أما مسعا النعمان بن بشري، يقُولُ
: ال، قَالَ:  أَكُلَّ ولَِدك أَعطَيته؟ قَالَ:�، فَأُشِهده علَى ذَِلك، فَقَالَ النِبي �رسوِل اللَِّه 

 هددفَار.  
سِمعته : حدثَنا سفْيانُ، قَالَ: حدثَنا عِلي، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 4579

ِن بِشٍري، عن أَِبيِه، وأَخبرِني حميد بن عبِد أَخبرِني محمد بن النعماِن ب: ِمن الزهِري، يقُولُ
 ِبيى النا، فَأَتغُالم لَهحن اهِشٍري، أَنَّ أَبِن باِن بمعِن النِن، عمحفَقَالَ�الر ،هِهدشأَكُلَّ :  ي

  .فَاردده: ال، قَالَ: أَوالِدك نحلْت؟ قَالَ
: أنبا معمر، عِن الزهِري، قَالَ: حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ: السلَِمي، قَالَ  حدثَنا 4580

حدثَِني محمد بن النعماِن بِن بِشٍري، وحميد بن عبِد الرحمِن بِن عوٍف، عِن النعماِن بِن 
 ؛ ِليشِهده علَى نحٍل نحلَِنيِه، �ي بِشري بن سعٍد ِإلَى رسوِل اللَِّه ذَهب ِبي أَِب: بِشٍري، قَالَ
 ِبيذَا؟ قَالَ: �فَقَالَ النِمثْلَ ه لْتحن ِنيكا: ال، قَالَ: أَكُلَّ بهِجعفَأَر.  
حدثَنا : اللَِّه بن راِشٍد، قَالَ حدثَنا وهب :  حدثَنا محمد بن عبِد الْحكَِم، قَالَ 4581

حدثَِني حميد بن عبِد الرحمِن، ومحمد بن النعماِن بِن بِشٍري، : يونس، عِن ابِن ِشهاٍب، قَالَ
 مشى ِبي ِإلَى نحلَِني أَِبي بِشري بن سعٍد غُالما لَه، ثُم: أما مسعا النعمان بن بشري، يقُولُ

أَكُلَّ بِنيك قَد : يا رسولَ اللَِّه، ِإني نحلْت ابِني هذَا غُالما، قَالَ: ، فَقَالَ�رسوِل اللَِّه 
  .فَأَرِجعها: �ال، فَقَالَ رسولُ اللَِّه : نحلْت؟، فَقَالَ
وحدثَنا )  ح(با ابن وهٍب، أن مالكا أخربهأن:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال4582َ

حدثَنا : وحدثَنا الصغاِني، قَالَ )  ح(أنبا ماِلك: أنبا الشاِفِعي، قَالَ: الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ
حدثَنا الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، : وحدثَنا ِإسماِعيلُ، قَالَ )  ح(أنبا ماِلك: ِإسحاق بن ِعيسى، قَالَ

عِن ابِن ِشهاٍب، عن حميِد بِن عبِد الرحمِن، وعن محمِد بِن النعماِن بِن بِشٍري يحدثَاه، عِن 
نحلْت ابِني هذَا غُالما كَانَ ِلي، ِإني : ، فَقَالَ�النعماِن بِن بِشٍري، أَنَّ أَباه أَتى ِبِه رسولَ اللَِّه 

  .فَأَرِجعه: �ال، قَالَ رسولُ اللَِّه : أَكُلَّ ولَِدك نحلْت ِمثْلَ هذَا؟ قَالَ: �فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
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بن ِإبراِهيم بِن حدثَنا يعقُوب :  حدثَنا عباس الدوِري، وأَبو داود الْحراِني، قَاال4583
حدثَنا أَِبي، عن صاِلٍح، عِن ابِن ِشهاٍب، أَنَّ حميد، ومحمد بن النعماِن أَخبراه، : سعٍد، قَالَ 

، �ِإلَى رسوِل اللَِّه أَنَّ النعمانَ بن بِشٍري أَخبرهما، أَنَّ بِشري بن سعٍد جاَء ِبالنعماِن بِن بِشٍري 
أَكُلَّ : �ِإني نحلْت ابِني هذَا غُالما، فَِإنْ رأَيت أَنْ أُنِفذَه، أَنفَذْته، فَقَالَ رسولُ اللَِّه : فَقَالَ

 بِن ِإسحاق، حدثَنا شعيب بن شعيِب. فَاردده: �ال، قَالَ رسولُ اللَِّه : ولَِدك نحلْته؟ قَالَ
حدثَنا أَحمد بن يونس، : وحدثَنا ِإبراِهيم الْحرِبي، قَالَ )  ح(حدثَنا مروانُ بن محمٍد: قَالَ 
 عبِد الرحمِن حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد، عِن الزهِري، عن محمِد بِن النعماِن، وحميِد بِن: قَاال

  . فَذَكَر ِمثْلَه�بِن عوٍف، أن بشري بن سعد، جاء بالنعمان بن بشري إىل رسوِل اللَِّه 
: أنبا شعيب، عِن الزهِري، قَالَ: حدثَنا أَبو الْيماِن، قَالَ:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 4584

ع نب ديمثَِني حدما مسعا النعمان بن بشري، حِشٍري، أِن باِن بمعالن نب دمحمِن، ومحِد الرب
، �نحلَِني أَِبي بِشري بن سعٍد غُالما لَه، ثُم مشى ِبي، حتى أَدخلَِني علَى رسوِل اللَِّه : قَالَ
بِني هذَا غُالما، فَِإنْ رأَيت أَنْ أُِجيزه لَه أَجزته، فَقَالَ النِبي يا رسولَ اللَِّه، ِإني نحلْت ا: فَقَالَ
  .فَأَرِجعها: �

أنبا ابن : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ:  حدثَنا ِإسحاق بن ِإبراِهيم الصنعاِني، قَالَ 4585
نُ بن عبِد اللَِّه بِن عتبةَ، عِن الشعِبي، أَنَّ النعمانَ بن بِشٍري، قَالَت أَخبرِني عو: جريٍج، قَالَ

هلْ ِبِه، : أُمزت ةَ، فَلَماحوِن رِد اللَِّه ببع تاِن ِبنمعالن وا أَنَّ أُممعزانَ، ومعِحِل النأَن ِشريا بي
، فَذَكَر لَه الشهادةَ ِفي ِنحلَِتِه، �، فَذَهب ِإلَى النِبي �أَشِهد علَيِه النِبي : قَالَتحتى نحلَه، فَ
 ِبيالن ؟ قَالَ: �فَقَالَ لَهِمثْلَ ذَِلك ِنيكب لْتحِر، فَقَالَ : ال، قَالَ: أَنولَى الْجع دهي ال أَشفَِإن

  .فَسوي بينهم: �قَالَ النِبي : ا أَنا فَسِمعت أَِبي يقُولُفَأَم: ِلي عونٌ
حدثَنا عبد الْوهاِب بن عطَاٍء، قَالَ حدثَنا داود بن أَِبي :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 4586

، �انطَلَق ِبي أَِبي يحِملُِني ِإلَى رسوِل اللَِّه : الَِهند، عِن الشعِبي، عِن النعماِن بِن بِشٍري، قَ
أَكُلَّ ولَِدك نحلْته ِمثْلَ : يا رسولَ اللَِّه، اشهد أَني قَد نحلْت النعمانَ كَذَا وكَذَا، قَالَ: فَقَالَ

لَيس يسرك أَنْ يكُونوا لَك ِفي الِْبر سواًء؟ فَأَشِهد هذَا غَيِري، أَ: ال، قَالَ: ما نحلْت هذَا؟ قَالَ
  .فَال ِإذًا: بلَى، قَالَ: قَالَ

أنبا أَزهر بن سعٍد : حدثَنا سِعيد بن سفْيانَ، قَالَ:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَالَ 4587
اِمٍر الشع نٍن، عوِن عِن ابانُ، عمِشٍري، قَالَالسِن باِن بمعِن النع ،ِبيع : لَةً، ثُملَِني أَِبي ِنححن
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 ِبيى ِبي ِإلَى النفَقَالَ�أَت ،هِهدشذَا؟ قَالَ:  ِليِمثْلَ ه تطَيأَع لَِدكفَقَالَ: ال، قَالَ: أَكُلَّ و :
ِمن ِريدا تم الِْبر ِمن مهِمن ِريدت سلَى، قَالَ:  ذَا؟ قَالَلَيٍن: بوع نقَالَ اب ،دهفَال أَش : ثْتدفَح

  .قَاِربوا بين أَوالِدكُم: ِإنما تحدثْنا أَنه قَالَ: ِبِه محمدا فَقَالَ
ِه ِإمام مسِجِد بغداد  حدثَنا أَبو الْعباِس هارونُ بن الْعباِس بِن ِعيسى بِن عبِد الل4588َّ
: حدثَنا يِزيد بن زريٍع، وسلَيمانُ بن أَخضر، قَاال: حدثَنا الْقَواِريِري، قَالَ : ِبمكَّةَ، قَالَ 

الما، فَأَتى ِبي النِبي نحلَِني أَِبي غُ: حدثَنا ابن عوٍن، عِن الشعِبي، عِن النعماِن بِن بِشٍري، قَالَ
فَكُلَّ ولَِدك نحلْته ِمثْلَ : نعم، قَالَ: هلْ لَك ولَد غَيره؟ قُلْت:  ِليشِهده علَى نحِلي، قَالَ�

ذَا؟ قُلْتاًء؟ قَالَ: ال، قَالَ: هوس وا ِفي الِْبركُونأَنْ ي ِحبفَت :قَالَ: قُلْت ،معن : دهشي فَلَم
دهشى أَنْ يأَبو.  
: حدثَنا يعلَى بن عبيٍد، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، وعمار بن رجاٍء، وأَبو أُميةَ، قَالُوا4589

ِن باِن بمعِن النع ،ِبيعاِمٍر الشع نع ،ِمييانَ التيو حا أَبثَندِشٍري، قَالَح : ضعي أَِبي بأُم أَلَتس
ا ِلي، فَقَالَتهبهِة ِلي، فَوِهبوولَ اللَِّه : الْمسر ِهدشى تتى حضِدي : ، قَالَ�ال أَرذَ أَِبي ِبيفَأَخ
ا ِبنت رواحةَ، زاولَتِني عن يا رسولَ اللَِّه، ِإنَّ أُم هذَ: ، فَقَالَ�وأَنا غُالم، فَأَتى رسولَ اللَِّه 

يا بِشري، أَلَك : بعِض الْموِهبِة لَه، وِإني وهبتها لَه، وقَد أَعجبها أَنْ أُشِهدك علَى ذَِلك، قَالَ
ال تشِهدِني : ال، فَقَالَ: ا؟ قَالَفَوهبت لَه ِمثْلَ الَِّذي وهبت ِلهذَ: نعم، قَالَ: ابن غَير هذَا؟ قَالَ

  .ِإذًا، فَِإني ال أَشهد علَى جوٍر
حدثَنا هشيم، عن : حدثَنا عمرو بن عوٍن، قَالَ :  حدثَنا عباس الدوِري، قَالَ 4590

 � أَباه نحلَ بعض ولَِدِه نحال، فَأَتى النِبي سياٍر، عِن الشعِبي، عِن النعماِن بِن بِشٍري، أَنَّ
هِذِه تلِْجئَةٌ، هذَا جوٍر، أَشِهد : ال، قَالَ: أَكُلَّ ولَِدك نحلْته ِمثْلَ هذَا؟ قَالَ: ِليشِهده، فَقَالَ
  .اعِدلُوا بين أَبناِئكُم: غَيِري وقَالَ
4591ا أَبثَندقَالَ  ح ،ِزيجالس داوٍل، قَالَ : و دبنح نب دما أَحثَندح : ،ميشا هثَندح
اريةُ، قَالَ)  ح(قَالَ أنبا سِغريا منربأَخِن : واِلٍم، عس ناِعيلُ بمِإسو ،ِبيعِن الشع ،داوأنبا دو

اِن بمعِن النع ،ِبيعِشٍري، قَالَالشاِعيلُ: ِن بملَِني أَِبي، قَالَ ِإسحن : ،ا لَهِم غُالمالْقَو نيب ِمن
، فَذَكَر �فَأَتى النِبي : قَالَ. ، فَأَشِهده�ائِْت رسولَ اللَِّه : فَقَالَت لَه أُمه عمرةُ ِبنت رواحةَ

 ابِني النعمانَ نحال، وِإنَّ عمرةَ سأَلْتِني أَنْ أُشِهدك علَى ذَِلك، ِإني نحلْت: ذَِلك لَه، فَقَالَ
فَكُلَّهم أَعطَيته ِمثْلَ الَِّذي أَعطَيت : نعم، قَالَ: قُلْت: أَلَك ولَد ِسواه؟ قَالَ: فَقَالَ: قَالَ
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هذَا تلِْجئَةٌ، : هذَا جور، وقَالَ بعضهم:  الْمحدثُونَفَقَالَ هؤالِء: ال، قَالَ: النعمانَ؟ قَالَ
: أَلَيس يسرك أَنْ يكُونوا لَك ِفي الِْبر واللُّطِْف سواًء؟ قَالَ: فَأَشِهد علَى هذَا غَيِري قَالَ مِغريةُ

أَنَّ لَهم علَيك ِفي الْحق أَنْ تعِدلَ بينهم، : اِلدفَأَشِهد علَى هذَا غَيِري وذَكَر مج: نعم، قَالَ
وكربأَنْ ي قالْح ِمن ِهملَيع ا أَنَّ لَككَم.  

:  حدثَنا أَحمد بن عثْمانَ اَألوِدي، ومحمد بن الْحسيِن بِن أَِبي الْحنيِن، قَاال4592
ا أَبثَندانَ، قَالَ حِن : و غَسع ،ِبيعِن الشانٌ، عيبانَ، ويأَِبي ح نع ،رمِني اَألحعي فَرعا جثَندح

ال أَرضى حتى تشِهد النِبي : أَرادت أُمي أَِبي علَى أَنْ يعِطيِني، فَقَالَت: النعماِن بِن بِشٍري، قَالَ
رواه حسين الْمعلِّم، عن عمِرو بِن شعيٍب، . ِإنَّ هذَا أَرادتِني وذَكَر الْحِديثَ: ه فَقَالَ، فَأَتا�
ال : ، قَالَ�حدثَِني طَاوس، عِن ابِن عمر، وعِن ابِن عباٍس يرفَعاِن الْحِديثَ ِإلَىالنِبي : قَالَ

ٍل يجِحلُّ ِلريهلَدِطي وعا يِفيم اِلدا ِإال الْوِفيه ِجعري ةً ثُمِطيِطي علُ الِْعلِْم ِفي . عأَه لَفتاخ
مهضعٍب، فَقَالَ بيعِن شِرو بمِديِث عاِج ِبحِتجقَالَ : االحِر أَِبيِه، وغَي نى عوا رِبم جتحي

مهضعا: بِبِرو جتحلٌ، يدع وهو ،قَِبلُوهو هنا عوور ةَ قَدِرِه ؛ َألنَّ اَألِئمغَي نعأَِبيِه، و نِتِه عي
ِروايةُ حسيٍن عن عمٍرو صِحيح، : وروى عنه ِمثْلُ الزهِري، وقَتادةَ، وعِلي بِن الْمِديِني، يقُولُ

  .ال يحتج ِبشيٍء ِمن ِروايِتِه: الناِس، قَالَ بعضهموهو ِمن أَوثَِق 
   

باب الْخبِر الدالِّ علَى أَنَّ اَألب ِإذَا نحلَ أَوالده الذُّكُور واِإلناثَ عبداً نحلَ كل واحٍد 
  .منهم مثله
أنبا ماِلك، عِن ابِن : ن ِعيسى، قَالَحدثَنا ِإسحاق ب:  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 4593

ِشهاٍب، عن حميِد بِن عبِد الرحمِن، وعن محمِد بِن النعماِن بِن بِشٍري يحدثَاِنِه، عِن النعماِن 
 ِبيى ِبِه النأَت اهِشٍري، أَنَّ أَبِن بِن: ، فَقَالَ�باب لْتحي نولُ ِإنسا كَانَ ِلي، فَقَالَ رذَا غُالمي ه

  .فَأَرِجعه: �ال، قَالَ رسولُ اللَِّه : أَكُلَّ ولَِدك نحلْته ِمثْلَ هذَا؟ قَالَ: �اللَِّه 
نا حدثَ: حدثَنا عثْمانُ بن أَِبي شيبةَ، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 4594

أَعطَاه أَبوه غُالما، : حدثَِني النعمانُ بن بِشٍري، قَالَ: جِرير، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، قَالَ
فَكُلَّ ِإخوِتك أَعطَى : غُالم أَعطَاِنيِه أَِبي، قَالَ: ما هذَا الْغالم؟ قَالَ: �فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 

رواه ابن أَِبي حاِزٍم، عن ِهشاٍم، عن أَِبيِه، عِن النعماِن، . فَاردده: ال، قَالَ: ما أَعطَاك؟ قَالَكَ
 ِبيِن النقَالَ�عو ،ِمثْلَه  :هددفَار.  
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، عن أَِبيِه، عِن النعماِن بِن حدثَنا أَبو معاِويةَ، عن ِهشاٍم:  حدثَنا الْعطَاِرِدي، قَالَ 4595
هأُم ال، فَقَالَتحن لَهحن اهِشٍري، أَنَّ أَبولَ اللَِّه : بسِني رالب ِهدأَش� ِبيى النفَأَت ،� فَذَكَر 

  . أَنْ يشهد لَه�اللَِّه ال، فَكَِره رسولُ : أَكُلَّ ولَِدك أَعطَيت ِمثْلَ هذَا؟ قَالَ: ذَِلك لَه، فَقَالَ
أنبا شعبةُ، عن سعِد بِن : حدثَنا عبد الصمِد، قَالَ:  حدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ 4596

 �النِبي ِإبراِهيم، عن عروةَ بِن الزبيِر، عِن النعماِن بِن بِشٍري، أَنَّ أَباه نحلَه غُالما فَأَتى، 
  .فَأَبى: ال، قَالَ: أَكُلَّ بِنيك أَعطَيت ِمثْلَ هذَا؟ قَالَ: ِليشِهده، فَقَالَ
حدثَنا آدم بن أَِبي ِإياٍس، قَالَ :  حدثَنا أَحمد بن الْفَضِل الصاِئغُ الْعسقَالِني، قَالَ 4597

سِمعت النعمانَ بن بِشٍري، يقُولُ علَى ِمنبِرنا : مِغريِة، عِن الشعِبي، قَالَحدثَنا ورقَاُء، عِن الْ: 
سِمعت : فَظَننت أَني ال أَسمع بعده أَحدا، يقُولُ: ، قَالَ الشعِبي�هذَا سِمعت رسولَ اللَِّه 

أَراد أَِبي أَنْ ينِحلَِني نحال ِمن ماِلِه، فَمنعته : لِْبي وسمِعي، قَالَ، فَفَرغْت لَه قَ�رسولَ اللَِّه 
ةَ، فَقَالَتاحور تةُ ِبنرمع ِهيي وولَ اللَِّه : أُمسِبِه ر أِْتيِني، فَتِد ابذَ ِبيأْخى تتى حضال أَر

فَهلْ آتيت كُلَّ : نعم، قَالَ: هلْ لَك ولَد غَيره؟ قَالَ:  اللَِّه، فَذَكَر لَه ذَِلك، فَقَالَ رسولُ�
َألنه : فَال تشِهدِني علَى هذَا فَِإنه جور، أَو قَالَ: �ال، قَالَ النِبي : واِحٍد ِمنهم ما آتيته؟ قَالَ
  .ِدلُوا بين أَوالِدكُم كَما تِحبونَ أَنْ يعِدلُوا بينكُم ِفي الِْبراع: �تلِْجئَةٌ، ثُم قَالَ رسولُ اللَِّه 

حدثَنا أَبو بكِْر بن أَِبي شيبةَ، وحدثَنا ِإبراِهيم الْحرِبي، :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 4598
وحدثَنا أَحمد بن عمر، : حدثَنا عباد بن الْعواِم، قَالَ: االحدثَنا سِعيد بن سلَيمانَ، قَ: قَالَ 
سِمعت النعمانَ بن بِشٍري، : حدثَنا ابن فُضيٍل، ِكليهما عن حصيٍن، عِن الشعِبي، قَالَ: قَالَ 
ال أَرضى حتى يشهد رسولُ اللَِّه : مي عمرةُ ِبنت رواحةَأَعطَاِني أَِبي عِطيةً، فَقَالَت أُ: يقُولُ
ِإني أَعطَيت ابِني ِمن عمرةَ عِطيةٌ، فَأَمرتِني أَنْ أُشِهدك، : ، فَقَالَ�، فَأَتى رسولَ اللَِّه �
فَاتقُوا اللَّه واعِدلُوا بين أَوالِدكُم، زاد : قَالَال، : أَعطَيت كُلَّ ولَِدك ِمثْلَ هذَا؟ قَالَ: فَقَالَ

  .فَرد عِطيته: الْحرِبي ِفي حِديِثِه، قَالَ
حدثَنا أَبو اَألحوِص، : سِمعت معاِويةَ بن عمٍرو، قَالَ :  حدثَنا أَبو خراسانَ، قَال4599َ

ع نٍن، عيصح نِشٍري، قَالَعِن باِن بمعِن النولُ اللَِّه : اِمٍر، عسقَالَ ر� : نيِدلُوا باع
  .أَوالِدكُم، فَرجع أَِبي، فَرد ِتلْك الصدقَةَ 

بيانُ الْخبِر الدالِّ علَى أَنَّ اَألب ِإذَا نحلَ أَوالده الذُّكُور واإلناث نحالً، وأحب أن 
بينهم أعطى الذكور مثل اُألنثيِيني يوس.  
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حدثَنا آدم بن أَِبي ِإياٍس :  حدثَنا أَحمد بن الْفَضِل الصاِئغُ الْعسقَالِني، قَالَ 4600
عمانَ بن بِشٍري، سِمعت الن: حدثَنا ورقَاُء، عن حصيٍن، عِن الشعِبي، قَالَ: الْعسقَالِني، قَالَ 
أَشِهد : ِإنَّ أَباه بِشري بن سعٍد أَعطَاه عِطيةً، قَالَت أُمه عمرةُ ِبنت رواحةَ: يقُولُ علَى الِْمنبِر

لَِدك أَعطَيت ِمثْلَ أَكُلَّ و: �، فَأَتاه أَِبي ِليشِهده، فَقَالَ لَه النِبي �علَى ذَِلك رسولَ اللَِّه 
  .اتقُوا اللَّه، واعِدلُوا ِفي أَوالِدكُم: �ال، فَقَالَ النِبي : هذَا؟ فَقَالَ
حدثَنا ِإسماِعيلُ : حدثَنا أَبو معاِويةَ، قَالَ :  حدثَنا أَحمد بن عبِد الْجباِر، قَالَ 4601

: أَلَك بنونَ ِسواه؟ قَالَ: ، قَالَ�عِن الشعِبي، عِن النعماِن بِن بِشٍري، أَنّ النِبي بن أَِبي خاِلٍد، 
حدثَنا .  أَنْ يشهد لَه�فَكَِره رسولُ اللَِّه : ال، قَالَ: فَكُلَّهم أَعطَيت ِمثْلَ هذَا؟ قَالَ: نعم، قَالَ

رالْح اِهيمرقَالَ ِإب ،ِن : ِبياِعيلَ، عمِإس نأَِبيِه، ع نٍر، عيمِن نِد اللَِّه ببع نب دمحا مثَندح
  .فَال أَشهد علَى جوٍر: الشعِبي، ِبِمثِْلِه، قَالَ

أَخبرنا جِرير، : بةَ، قَالَحدثَنا عثْمانُ بن أَِبي شي:  حدثَنا ِإبراِهيم الْحرِبي، قَالَ 4602
 ِبيِشٍري، أَنّ النِن باِن بمعِن النع ،ِبيعِن الشِل، عواِصٍم اَألحع نِني : ، قَالَ َألِبيِه�عِهدشال ت

  .علَى جوٍر
4603ح ،ِديِنيالْم نب ِليا عثَنداِعيلُ الْقَاِضي، حما ِإسثَندِد  حبع نب ِريرا جثَند

أَعطَاه أَبوه : حدثَِني النعمانُ بن بِشٍري، قَالَ: الْحِميِد، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، قَالَ
وكُلَّ ِإخوِتك : غُالم أَعطَاِنيِه أَِبي، قَالَ: ما هذَا الْغالم؟ قَالَ: �غُالما، فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 

  .فَاردده: ال، قَالَ: أَعطَاه كَما أَعطَاك؟ قَالَ
حدثَنا حماد، عن : حدثَنا سلَيمانُ، قَالَ :  حدثَنا ِإسماِعيلُ الْقَاِضي، قَالَ 4604

، �سِمعت النِبي : ن بِشٍري، يقُولُسِمعت النعمانَ ب: حاِجِب ابِن الْمهلَِّب، عن أَِبيِه، قَالَ
  .اعِدلُوا بين أَبناِئكُم: يقُولُ

حدثَنا عمرو : حدثَنا عِلي بن الْمِديِني، قَالَ :  حدثَنا ِإسماِعيلُ بن ِإسحاق، قَالَ 4605
ا شعبةُ، عن مجاِلٍد، سِمعت الشعِبي يحدثُ، عِن حدثَن: بن محمِد بِن أَِبي رِزيٍن، قَالَ 

قَالَت ،هأَنَّ أُمال، وحن لَهحن هأَِبيِه، أَن نِشٍري، عِن باِن بمعالن : ِبيِهِد النأَش� هِهدأُش هتيفَأَت ،
  .جوٍرفَال تشِهدِني علَى : قَالَ. وذَكَر الْحِديثَ

بيانُ الْخبِر الدالِّ علَى أَنَّ الرجلَ ِإذَا نحلَ ابنا لَه نحالً وله بنون سواه فلم يعطهم مثله أنه 
  .باطل غري جائز، واإلباحة ملن دِعي إىل شهادة يعلم أنه غري جائز أن يأىب وميتنع من قبوهلا
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حدثَنا الْمعافَى بن سلَيمانَ، قَالَ :  الصفَّار الرقِّي، قَالَ  حدثَنا ِإبراِهيم بن محمٍد4606
)  ح(حدثَنا عاِصم بن عِلي: وحدثَِني الدوِسي الْبغداِدي، قَالَ )  ح(حدثَنا زهير بن معاِويةَ: 

ِتيخِد اللَِّه السبو عثَِني أَبدحقَالَ و ،قَالَ : اِني ،سوني نب دما أَحثَندح : نب ريها زثَندح
أَنِحِل ابِني : قَالَِت امرأَةُ بِشٍري: حدثَنا أَبو الزبيِر، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَ: معاِويةَ، قَالَ 

ِإنَّ ابنةَ فُالٍن سأَلْتِني أَنْ : ، فَقَالَ�، فَأَتى ِبِه رسولَ اللَِّه � غُالما، وأَشِهد ِلي رسولَ اللَِّه
قَالَتا غُالِمي، وهنِحلَ ابولَ اللَِّه : أُنسِلي ر ِهدةٌ؟ قَالَ: ، فَقَالَ�أَشوِإخ قَالَ: أَلَه ،معن :

فَلَيس يصلُح هذَا، وِإني ال أَشهد ِإال علَى :  ال، قَالَ:فَكُلَّهم أَعطَيت ِمثْلَ ما أَعطَيته؟ قَالَ
قح.  
   

باب الْخبِر الناِهي عِن الْعمرى، واخلرب املُجيز هلا، وأن الشرط فيها بالرجوع إىل املُعمر 
  .باطل إذا جعلها له وِلعِقِبه

)  ح(أنبا سفْيانُ: حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ: ، قَالَ  حدثَنا الْحسن بن أَِبي الرِبيِع4607
حدثَنا سفْيانُ، عن أَِبي الزبيِر، عن : حدثَنا الِْفرياِبي، قَالَ : وحدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، قَالَ 

ا علَيكُم أَموالَكُم، ال تعطُوها أَحدا، فَمن أُعِمر شيئًا أَمِسكُو: �قَالَ رسولُ اللَِّه : جاِبٍر، قَالَ
لَه وفَه.  

حدثَنا همام، : حدثَنا عمرو بن عاِصٍم، قَالَ :  حدثَنا يعقُوب بن سفْيانَ، قَالَ 4608
وحدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ )  ح(حدثَنا أَبو داود: الَ وحدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَ)  ح(عن قَتادةَ

أنبا شعبةُ، عن قَتادةَ، عِن النضِر بِن أَنٍس، عن بِشِري بِن : حدثَنا عمرو بن مرزوٍق، قَاال: 
 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نِهيٍك، عقَالَ�ن ، :مةٌالْعاِئزى جقَالَ . ر ،ِزيجالس داوو دا أَبثَندح :

حدثَنا : حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ . حدثَنا همام، عن قَتادةَ، ِبِمثِْلِه: حدثَنا أَبو الْوِليِد، قَالَ 
حدثَنا سِعيد بن أَِبي عروبةَ، عن :  زريٍع، قَالَ حدثَنا يِزيد بن: محمد بن الِْمنهاِل، قَالَ 

  .قَتادةَ، ِبِمثِْلِه 
حدثَنا سِعيد بن أَِبي أَيوب، : حدثَنا الْمقِْرئ، قَالَ :  حدثَنا ابن أَِبي مسرةَ، قَالَ 4609

ِن ابِن ِشهاٍب، عن أَِبي سلَمةَ بِن عبِد الرحمِن، عن جاِبِر حدثَِني يِزيد بن أَِبي حِبيٍب، ع: قَالَ
 قَضى ِبالْعمرى أَنْ يهب الرجلُ ِللرجِل، وِلعِقِبِه الِْهبةَ، �بِن عبِد اللَِّه، أَنّ رسولَ اللَِّه 

فَِهي ِقِبكِبعثٌ، ودح ثَ ِبكدِإنْ ح ثِْنيتسيِقِبِهوِلعا وهِطيأُع نا ِلمهِقِبي أَنِإلَى عو ،ِإلَي .  
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حدثَنا ابن أَِبي : حدثَنا عبيد بن موسى، قَالَ :  حدثَنا عباس الدوِري، قَالَ 4610
 قَضى ِفيمن أُعِمر، عمرى �لَِّه ِذئٍْب، عِن الزهِري، عن أَِبي سلَمةَ، عن جاِبٍر، أَنّ رسولَ ال
حدثَنا : حدثَنا الدِقيِقي، قَالَ . لَه وِلعِقِبِه فَهو لَه بتا بتال لَيس ِللْمعِطي ِفيها شرطٌ، وال ثُنيا

َألنه : الزهِري ِفي غَيِر حِديِثِهماقَالَ . مبتوتةٌ: يِزيد بن هارونَ، عِن ابِن أَِبي ِذئٍْب، ِبِمثِْلِه
طَهراِريثُ شوِت الْماِريثُ، فَقُِطعوِفيِه الْم تقَعطَاًء وطَى عأَع.  

ن بيانُ الْخبِر الْمِبيِح ِللْمعِمِر االرِتجاع ِفيها ِإذَا لَم يجعلْها ِلعِقِبِه ِمن بعده وجعلْها ِلعِقبه ِم
  .بعده وجعلها له حياته

أَخبرِني ابن : أنبا معمر، قَالَ: قَرأْنا علَى عبِد الرزاِق، قَالَ:  حدثَنا الدبِري، قَال4611َ
مرى الَِّذي ِإنما الْع: ِشهاٍب، عن أَِبي سلَمةَ بِن عبِد الرحمِن، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَ

ِهي لَك ما ِعشت، فَِإنها : ِهي لَك وِلعِقِبك، فَأَما ِإذَا قَالَ:  أَنْ يقُولَ�أَجاز رسولُ اللَِّه 
حمد حدثَنا أَ: حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ . وكَانَ الزهِري يفِْتي ِبِه. ترِجع ِإلَى صاِحِبها
حدثَنا معمر، عِن الزهِري، عن أَِبي سلَمةَ، عن : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ : بن حنبٍل، قَالَ 
ِد ِإلَى صاِحِبها، ولَم يذْكُر خبر الزهِري، ورواه ابن أَِبي عمر، عن عب: جاِبٍر، ِبِمثِْل قَوِلِه
  .الرزاِق، عن معمٍر
)  ح(أَخبرِني ماِلك: أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال4612َ

د بن وحدثَنا محم)  ح(أنبا ماِلك: حدثَنا عبد اللَِّه بن يوسف، قَالَ: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ 
حدثَنا يحيى، ومطَرف، والْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عِن ابِن ِشهاٍب، عن أَِبي سلَمةَ، : حيويِه، قَالَ 

نها أَيما رجٍل أُعِمر عمرى لَه وِلعِقِبِه، فَِإ: ، قَالَ�عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، أَنّ رسولَ اللَِّه 
ِللَِّذي أُعِطيها ال ترِجع ِإلَى الَِّذي أَعطَاها، َألنه أَعطَى : ِللَِّذي يعطَاها وقَالَ غَير ابِن وهٍب

  .عطَاًء وقَعت ِفيِه الْمواِريثُ 
اِلك، عِن ابِن ِشهاٍب، أنبا م: أنبا الشاِفِعي، قَالَ:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَال4613َ

أَيما رجٍل : ، قَالَ�عن أَِبي سلَمةَ بِن عبِد الرحمِن، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، أَنّ رسولَ اللَِّه 
طَاهِإلَى الَِّذي أَع ِجعرا ال تهِطيعِللَِّذي ي هِقِبِه، فَِإنِلعو ى لَهرمع ِمرطَاًء أُعطَى عأَع ها، َألن

أَخبرِني ابن : حدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عِن ابِن جريٍج، قَالَ. وقَعت ِفي الْمواِريثُ
ِد اللَِّه أَخبع نب اِبرةَ، أَنَّ جلَمِديِث أَِبي سح نا عِتهنسى ورمِن الْعاٍب، عولَ ِشهسأَنَّ ر ،هرب

  .أَيما رجٍل أَعمر رجال عمرى لَه وِلعِقِبِه وذَكَر حِديثَ ماِلٍك:  قَضى�اللَِّه 
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حدثَنا يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن :  حدثَنا عباس الدوِري، وأَبو داود الْحراِني، قَاال4614
 �حدثَنا أَِبي، عن صاِلٍح، عِن ابِن ِشهاٍب، عن أَِبي سلَمةَ، عن جاِبٍر، أَنّ النِبي : لَ سعٍد، قَا

قَد أَعطَيتك وِلعِقِبك ما بِقي ِمنكُم : قَضى أَيما رجٍل أَعمر رجال عمرى لَه وِلعِقِبِه فَقَالَ
ِلم هفَِإن ،داأَحاِحِبهِإلَى ص ِجعرا ال تهأَنا، وهِطيأُع ن .داوو دأَب ادطَاًء : زطَى عأَع هِل أَنأَج ِمن

  .وقَعت ِفيِه الْمواِريثُ
)  ح(حدثَنا مروانُ بن محمٍد:  حدثَنا شعيب بن شعيِب بِن ِإسحاق، قَالَ 4615

حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد، عِن الزهِري، عن أَِبي : أنبا أَبو النضِر، قَاال: نا الصغاِني، قَالَوحدثَ
من : ، يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : سلَمةَ بِن عبِد الرحمِن، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَ

مال عجر رمِقِبِهأَعِلعا وهِمرِللَِّذي أُع ِهيا، وِفيه قَّهح لُهقَو قَطَع ِقِبِه، فَقَدِلعو ى لَهر.  
حدثَنا عبد اللَِّه بن الْجراِح، عن عبيِد اللَِّه :  حدثَنا أَبو داود السِجستاِني، قَالَ 4616

انَ بثْمع نى، عوسِن ماِهٍد، قَالَبجم نِد، عوِل: ِن اَألسجلُ ِللرجقُولَ الرى أَنْ يرمالْع : وه
هو ِلآلِخِر ِمني : أَنْ يقُولَ اِإلنسانُ: والرقْبى. لَك ما ِعشت، فَِإذَا قَالَ ذَِلك، فَهو لَه وِلورثَِتِه

كِمنو.  
   ِللْمعمِر وِلعِقِبِه ِمن بعِدِه وأن له أن جيعلها لعقبهبيانُ ِإثْباِت الْعمرى

4617 نِر، عيبأَِبي الز نانُ، عفْيا سثَندٍم، قَالَ حيعو نا أَبثَندح ،ِبيرالْح اِهيمرا ِإبثَندح 
موالَكُم، ال تعطُوها أَحدا، فَمن أُعِمر شيئًا، أَمِسكُوا علَيكُم أَ: �قَالَ رسولُ اللَِّه : جاِبٍر، قَالَ
لَه وفَه.  

وحدثَنا ِإبراِهيم الْحرِبي، )  ح(حدثَنا سِعيد بن سلَيمانَ:  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 4618
حدثَنا أَبو الزبيِر، عن : ير أَبو خيثَمةَ، قَالَ حدثَنا زه: حدثَنا أَحمد بن يونس، قَاال: قَالَ 

أَمِسكُوا علَيكُم أَموالَكُم ال تعِمروها، وقَالَ أَحمد بن : �قَالَ رسولُ اللَِّه : جاِبٍر، قَالَ
سونِللَِّذ: ي وى، فَهرمع رمأَع نم ها، فَِإنوهفِْسدِقِبِهال تِلعو هاتممو هاتيا حهِمري أُع . ادز
دمأَح :دعب.  

وحدثَنا الصاِئغُ )  ح(حدثَنا أَبو داود:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، وعمار، قَاال4619
الدستواِئي، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، عن حدثَنا ِهشام : حدثَنا أَبو نعيٍم، قَاال: ِبمكَّةَ، قَالَ 

  .الْعمرى ِلمن وِهبت لَه: قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم: أَِبي سلَمةَ، عن جاِبٍر، قَالَ
4620و ،ِقيشمانَ الدثْمِن عِد بمحم نب دما أَحثَندوٍن  حميِن مِد اللَِّه ببع نب دمحم
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: حدثَنا اَألوزاِعي، قَالَ: حدثَنا الْوِليد بن مسِلٍم، قَالَ : السكَِّري أَبو بكٍْر ِباِإلسكَندِريِة، قَاال
قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه : قَالَحدثَِني يحيى بن أَِبي كَِثٍري، عن أَِبي سلَمةَ، عن جاِبٍر، 

لَّمسو :لَه تِهبو نى ِلمرمالْع.  
أَخبرِني محمد بن شعيٍب، عن شيبانَ :  أَخبرِني الْعباس بن الْوِليِد الْعذِْري، قَال4621َ

 قَضى � أَِبي كَِثٍري، عن أَِبي سلَمةَ، عن جاِبٍر، أَنّ رسولَ اللَِّه بِن عبِد الرحمِن، عن يحيى بِن
تِهبو نا ِلمهى أَنرمِفي الْع.  

: حدثَنا عِلي بن الْمبارِك، قَالَ : حدثَنا هارونُ، قَالَ :  حدثَنا الْعباس، قَالَ 4622
قَالَ النِبي صلَّى : حدثَنا جاِبر بن عبِد اللَِّه، قَالَ: حدثَِني أَبو سلَمةَ، قَالَ : الَحدثَنا يحيى، قَ
لَّمسِه ولَيع اللَّه :لَه تِهبو نى ِلمرمقَالَ . الْع ،وِريالد اسبا عثَندح : ناللَِّه ب ديبا عثَندح

حدثَنا : حدثَنا الصاِئغُ ِبمكَّةَ، قَالَ . حدثَنا أَبانُ، عن يحيى، ِبِمثِْلِه:  وحدثَنا، قَاال) ح(موسى
  .حدثَنا أَبانُ، عن يحيى، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه: عفَّانُ، قَالَ 
4623اِسِطيِلِك الْوِد الْمبع نب دمحا مثَندونَ، قَالَ: ، قَالَ  حاره نب ِزيدا يثَندأنبا : ح

: قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم: داود بن أَِبي ِهند، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ
 نةٌ ِلماِئزى جقْبالرا وهِمرأُع نةٌ ِلماِئزى جرماالْعهِقبةَ. أُرانوو عةُ: قَالَ أَبِذِه الْكَِلمى : هقْبالر

ظَرِفيِه نو ،هلَمِر أَعيباِب أَِبي الزحأَص ِمن دأَح قُلْهي ةٌ لَماِئزج.  
حدثَنا : ةَ، قَالَ حدثَنا أَبو داود، وحدثَنا أَبو ِقالب:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 4624

: ، قَالَ�حدثَنا شعبةُ، عن قَتادةَ، سِمع عطَاًء، عن جاِبٍر، أَنّ النِبي : عمرو بن مرزوٍق، قَاال
  .الْعمرى جاِئزةٌ
ي، حدثَنا ابن الْمبارِك،  حدثَنا محمد بن حيويِه، حدثَنا عِلي بن الْحسِن الشِقيِق4625

الْعمرى : ، قَالَ�أنبا سِعيد بن أَِبي عروبةَ، عن قَتادةَ، عن عطَاٍء، عن جاِبٍر، عِن النِبي : قَالَ
ِث أيضا رواه هكَذَا، وكَذَا رواه غُندر، وخاِلد بن الْحاِر. ِمرياثٌ َألهِلها، أَو جاِئزةٌ َألهِلها

حدثَنا . جاِئزةٌ: عن سِعيٍد، كَما رواه ابن الْمبارِك، ويِزيد بن زريٍع ِمرياثٌ َألهِلها أَو قَالَ
حدثَنا : ٍع، قَالَ حدثَنا يِزيد بن زري: حدثَنا محمد بن الِْمنهاِل، قَالَ : يوسف الْقَاِضي، قَالَ 

  .سِعيد، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه ِبالشك، كَما رواه ابن الْمبارِك
حدثَنا عمرو بن عاِصٍم، وحدثَنا الصغاِني، قَالَ :  حدثَنا يعقُوب بن سفْيانَ، قَالَ 4626

حدثَنا قَتادةُ، عن عطَاٍء، عن جاِبٍر، : حدثَنا همام، قَالَ : يِد، قَالُواحدثَنا عفَّانُ، وأَبو الْوِل: 
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 ِبيِن النا: ، قَالَ�عِلهةٌ َألهاِئزى جرمالْع.  
ِزيد بن زريٍع، حدثَنا ي: حدثَنا محمد بن الِْمنهاِل، قَالَ :  حدثَنا أَبو الْمثَنى، قَالَ 4627

 ِبياِبٍر، أَنّ النج نِر، عيبأَِبي الز نع ،وبأَي ناِر�عصقَالَ ِلَألن ، : ،الَكُموأَم كُملَيِسكُوا عأَم
وم دعثَِتِه برِلوو هاتيح لَه وئًا، فَهيش وهمترمأَع نم ها، فَِإنوهِمرعِتِهال ت.  

حدثَنا سلَيمانُ بن حرٍب، :  حدثَنا أَحمد بن محمِد بِن أَِبي بكٍْر الْمقِْدِسي، قَالَ 4628
 �قَالَ رسولُ اللَِّه : حدثَنا حماد بن زيٍد، عن أَيوب، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ: قَالَ 
اِرِلَألنص : وهمترمأَع نم هئًا، فَِإنيا شوهِمرعال ت ،الَكُموأَم كُملَيِسكُوا عاِر أَمصاَألن رشعا مي

اتثَِتِه ِإذَا مرِلو واِتِه، فَهيِفي ح.  
: نُ بن حرٍب، قَالَ حدثَنا سلَيما:  حدثَنا ِإسماِعيلُ، ويوسف الْقَاِضياِن، قَالَ 4629

يا : �قَالَ رسولُ اللَِّه : حدثَنا حماد بن زيٍد، عن أَيوب، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ
هو ِلورثَِتِه ِإذَا معشر اَألنصاِر احِبسوا علَيكُم أَموالَكُم، وال تعِمروها شيئًا، فَمن أُعِمر شيئًا، فَ

اتقَالَ . م ،ِبيرالْح اِهيمرا ِإبثَندقَالَ : ح ،ددسا مثَندٍع، قَالَ : حيرز نب ِزيدا يثَندا : حثَندح
اِدِه ِمثْلَهنِبِإس ،وبأَي.  

بِن جريٍج، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر،  حدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عِن ا4630
أَعمرِت امرأَةٌ ِبالْمِدينِة حاِئطًا لَها ابنا لَها، ثُم توفِّي وترك ولَدا، وتوفِّيت بعده، وتركَت : قَالَ

لَدِة، فَقَالَ وِمرعونَ ِللْمنةٌ بوِإخ لَها ولَدِةوِمرعِر:  الْممعالْم لَدقَالَ وا، وناِئطَ ِإلَيِع الْحجا : رمِإن
كَانَ َألِبينا حياته وموته، فَاجتمعوا ِإلَى طَاِرٍق مولَى عثْمانَ، فَدعا جاِبرا، فَشِهد علَى رسوِل 

ذَِلك طَاِرق، ثُم كَتب ِإلَى عبِد الْمِلِك فَأَخبره ِبذَِلك ِبالْعمرى ِلصاِحِبها، فَقَضى ِب: �اللَِّه 
فَأَمضى ذَِلك طَاِرق، فَِإنَّ ذَِلك : صدق جاِبر، قَالَ: وأَخبره ِبشهادِة جاِبٍر، قَالَ عبد الْمِلِك

  .الْحاِئطَ ِلبِني الْمعمِر حتى الْيوِم
4631دِر، قَالَ حيبأَِبي الز نٍج، عيرِن جِن اباِصٍم، عو عا أَبثَنداٍن، حِسن نب ِزيدا يثَن :

  .من أُعِمر شيئًا، فَهو لَه حياته ومماته: �قَالَ رسولُ اللَِّه : أَشهد لَسِمعت جاِبرا، يقُولُ
4632نب سونا يثَندلَى، قَالَ حِد اَألعبةَ، قَالَ :  عنييع نانُ بفْيأنبا س : نو برما عثَندح

ِديناٍر، عن سلَيمانَ بِن يساٍر، أَنَّ أَِمريا كَانَ علَى الْمِدينِة، يقَالُ لَه طَاِرق، قَضى ِبالْعمرى 
أنبا : حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ. � اللَِّه، عن رسوِل اللَِّه ِللْواِرِث عن قَوِل جاِبِر بِن عبِد

أنبا ابن عيينةَ، عن عمِرو بِن ِديناٍر، عن سلَيمانَ بِن يساٍر، أَنَّ طَاِرقًا، قَضى : الشاِفِعي، قَالَ



com.wordpress.masgunku.www  
 

1028 

   .�ِبِر بِن عبِد اللَِّه، عِن النِبي ِبالْمِدينِة ِبالْعمرى عن قَوِل، جا
: حدثَنا محمد بن ِبشٍر، قَالَ :  حدثَنا عباس الدوِري، وعمار بن رجاٍء، قَاال4633

يا : � قَالَ النِبي :حدثَنا حجاج بن أَِبي عثْمانَ الصواف، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ
 هِمرأُع نِلم هئًا، فَِإنيش ِمرأُع نم ها، فَِإنوهِمرعال تو ،الَكُموأَم كُملَيِسكُوا عاِر أَمصاَألن رشعم

ارمع ادز :هتومو هاتيح .ِن عِن ابع ،اِفِعيِن الشع ،ِبيعا الرثَندح نٍج، عيرِن جِن ابةَ، عنيي
  .عطَاِء بِن أَِبي رباٍح، عن جاِبٍر، ِبهذَا

حدثَنا يِزيد بن : حدثَنا حبانُ بن ِهالٍل، قَالَ :  حدثَنا عمر بن شبةَ، قَالَ 4634
احفَظُوا علَيكُم : ، قَالَ�اِبِر بِن عبِد اللَِّه، أَنّ النِبي حدثَنا أَبو الزبيِر، عن ج: ِإبراِهيم، قَالَ 

هتومو هاتيح لَه وئًا، فَهيا شدأَح رمأَع نئًا، فَميا شدوا أَحِمرعفَال ت ،الَكُموأَم.  
  مبتدأُ ِكتاِب الْوصايا

وِجِب عِر الْمبِذكِْر الْخ ابصيته بوٌء، أَنْ ال يبيت ليلتني إالَّ ويش ِلِم الَِّذي لَهسلَى الْم
  مكتوبة عنده، والدليل على أنه ليس ذلك على من ال شيء له

وحدثَنا )  ح(حدثَنا عبد اللَِّه بن نميٍر:  حدثَنا موسى بن ِإسحاق الْقَواس، قَالَ 4635
سو الْحاٍء، قَاالأَبجر نب ارمعو ،وِنيميٍد، قَاال: ِن الْميبع نب دمحا مثَنداللَِّه : ح ديبا عثَندح

ما حق امِرٍئ مسِلٍم أَنْ يِبيت : ، قَالَ�بن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه 
حدثَنا أَبو داود السجِزي، حدثَنا مسدد، حدثَنا . ه شيٌء، ِإال ووِصيته مكْتوبةٌ ِعندهلَيلَتيِن ولَ

اِدِه ِمثْلَهنِد اللَِّه، ِبِإسيبع نِعيٍد، عس نى بيحي.  
أَخبرِني ِرجالٌ ِمن أَهِل : ن وهٍب، قَالَأنبا اب:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال4636َ

 نع ،مثَهدا حاِفعأَنَّ ن ،ِثيٍد اللَّييز نةُ بامأُسو ،ِزيدي نب سونيٍس، وأَن نب اِلكم مهالِْعلِْم، ِمن
 امِرٍئ مسِلٍم لَه شيٌء يوِصي ِفيِه يِبيت ما حق: ، قَالَ�عبيِد اللَِّه بِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه 
حدثَنا مطَرف، والْقَعنِبي، : حدثَنا محمد بن حيويِه، قَالَ . لَيلَتيِن، ِإال ووِصيته ِعنده مكْتوبةٌ

  . ِبِمثِْلِه�عمر، عِن النِبي ويحيى بن يحيى، عن ماِلٍك، عن ناِفٍع، عِن ابِن 
حدثَنا أَبو جاِبٍر محمد بن عبِد :  حدثَنا محمد بن عوٍف الِْحمِصي، قَالَ 4637
 ال ينبِغي :، قَالَ�حدثَنا ِهشام بن الْغاِز، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، عِن النِبي : الْمِلِك، قَالَ 

هدةٌ ِعنوبكْتم هتِصيوِن، ِإال ويلَتلَي ِبيتِلٍم أَنْ يسلَى، قَالَ. ِلمِد اَألعبع نب سونا يثَندأنبا : ح
اِلٍم، أَخبرِني يونس بن يِزيد، وعمرو بن الْحاِرِث، عِن ابِن ِشهاٍب، عن س: ابن وهٍب، قَالَ
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 نحو حِديِث ابِن وهٍب، عن ماِلٍك وغَيِرِه، عن ناِفٍع، عِن ابِن �عن أَِبيِه، عن رسوِل اللَِّه 
 ِبيِن النع ،رمع�رمع ناللَِّه ب دبولَ اللَِّه : ، قَالَ عسر تِمعذُ سنلَةٌ ملَي ِليع ترا مفَم� 

  . ذَِلك، ِإال وِعنِدي وِصيِتييقُولُ
حدثَنا ابن وهٍب، عن عمِرو بِن الْحاِرِث، عِن :  حدثَنا ِعيسى بن أَحمد، قَالَ 4638

 ِبيالن ِمعس هأَِبيِه، أَن ناِلٍم، عس ناٍب، عِن ِشهقُولُ�ابي ، :ش ِلٍم لَهسِرٍئ مام قا حٌء مي
هدةٌ ِعنوبكْتم هتِصيواٍل، ِإال وثَالثَ لَي ِبيتوِصي ِفيِه يي .رمع نذُ : قَالَ ابنلَةٌ ملَي ِليع ترا مم

  . قَالَ ذَِلك، ِإال ووِصيِتي ِعنِدي�سِمعت رسولَ اللَِّه 
وحدثَنا )  ح(حدثَنا عبد الرزاِق: ِبي الرِبيِع، قَاال حدثَنا السلَِمي، والْحسن بن أ4639َ

سِمعت : الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عن معمٍر، عِن الزهِري، عن ساِلٍم، عِن ابِن عمر، قَالَ
علَيِه ثَالثُ لَياٍل، ِإال ووِصيته ِعنده، اللَّفْظُ ما حق امِرٍئ مسِلٍم تمر : ، يقُولُ�رسولَ اللَِّه 

ِريبالد ادِن، زسِللْح :رمع ناللَِّه ب دبِدي، قَالَ : قَالَ عِتي ِعنِصيوثَالثٌ، ِإال و ِليع ترا مفَم
اِنيجراٍل: الْجثَالثُ لَي.  
4640م نب فوسا يثَندِلٍم، قَالَ  حقَالَ : س ،اججا حثَندح : نٍد، ععس نثُ با لَيثَندح

ما حق امِرٍئ مسِلٍم أَنْ : ، قَالَ�عِقيٍل، عِن ابِن ِشهاٍب، عن ساِلٍم، عن أَِبيِه، أَنّ رسولَ اللَِّه 
هتِصيو هدِعنثَالثًا، ِإال و ِبيتقَالَ. ي :ةٌ ووبكْتم هتِصيواٍل ِإال وِبِه ثَالثُ لَي رماللَِّه ال ت دبكَانَ ع

هدلَى، قَالَ . ِعنِد اَألعبع نب سونا يثَندح : ،ِريهِن الزع ،سوني نٍب، عهو نا ابثَندح
اِدِه ِمثْلَهنِبِإس.  

ِة عِصيوِب الْوجانُ ويِفيِه، والدليل على إباحة تركها ملن ب وِصيأَنْ ي ِريدالٌ يم لَه نلَى م
  .ال جتب عليه الوصية يف ماله بأداء ديٍن أو تِبعٍة أو غريها، وال يريد أن يوصي منها بصدقة

حدثَنا : اِضي، قَالَ وحدثَنا يوسف الْقَ)  ح(حدثَنا عاِرم:  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 4641
: حدثَنا حماد بن زيٍد، عن أَيوب، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ: سلَيمانُ بن حرٍب، قَالَ 

ِن، ِإال وِصيته ما ِمن امِرٍئ لَه مالٌ يِريد أَنْ يوصى ِفيِه يِبيت لَيلَةً أَو لَيلَتي: �قَالَ رسولُ اللَِّه 
هدةٌ ِعنوبكْتلَةٌ. ملَي اِرمفَقَالَ. قَالَ ع ،وبأَي نةَ، علَيع ناب اهوالٌ ِبِمثِْلِه : رم لَهِن ويلَتلَي  

   
 ِبيِبِني أَنَّ النِر الْمبانُ الْخيوِص شيئاً إىل أحد، والدليل على أنه مل يوص يف�بي لَم  

املال، ألنه مل يترك شيئاً من األموال مرياثاً، وبيان اخلرب املبني أنه أوصى مبا وجب عليه، 
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والدليل على أن من ليس له شيء يوصي فيه بالقول مبا جيب عليهم، وبإخراج ما يف عنقه 
  .من شهادة وغريها
وحدثَنا أَبو جعفٍَر )  ح(ِه بن نميٍرحدثَنا عبد اللَّ:  حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، قَالَ 4642

حدثَنا اَألعمش، عن شِقيٍق، عن مسروٍق، عن : حدثَنا محمد بن عبيٍد، قَالَ: الداِرِمي، قَالَ 
ةَ، قَالَتاِئشولُ اللَِّه : عسر كرا تم�ال شا، ومهال ِدرا، وارى  ِدينصال أَوا، وِعريال باةً، و

حدثَنا أَبو أُسامةَ، عن زاِئدةَ، عِن اَألعمِش، ِبِإسناِدِه : حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، قَالَ . ِبشيٍء
حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء، . وال أَوصى ِبشيٍء: ِمثْلَ حِديِث ابِن نميٍر، لَم يذْكُر محمد بن عبيٍد

  .حدثَنا عبد الْواِحِد، عِن اَألعمِش، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه : حدثَنا عاِرم، قَالَ : قَالَ 
ضلُ حدثَنا مفَ: حدثَنا يحيى بن آدم، قَالَ :  حدثَنا أَبو الْبختِري الْعنبِري، قَالَ 4643

ةَ، قَالَتاِئشع نوٍق، عرسم نِقيٍق، عش نِش، عمِن اَألعٍل، علْههم نولُ اللَِّه : بسر كرا تم
  . شاةً، وال بِعريا، وال ِدينارا، وال ِدرهما، وال أَوصى ِبشيٍء�

4644،اِنيغالصو ،وِريالد اسبا عثَندِلٍم، قَالَ:  قَاال حسم نفَّانُ با عثَندثَِني : حدح
هلْ : سأَلْت أُم الْمؤِمِنني يعِني عاِئشةَ: وهيب، عِن ابِن عوٍن، عن ِإبراِهيم، عِن اَألسود، قَالَ

 رأْسه ِفي ِحجِري، فَدعا ِبطَسٍت، لَقَد كَانَ:  أَوصى ِإلَى عِلي؟ فَقَالَت�كَانَ رسولُ اللَِّه 
رواه الداِرِمي، عن أَحمد بِن !. فَبالَ ِفيها فَلَقَد انخنثَ، وما شعرت ِبِه فَمتى أَوصى ِإلَيِه؟ 

  .ِإسحاق، عن وهيٍب ِبنحِوِه
4645يبيصاٍر النيس نب اقحا ِإسثَندقَاال ح ،اِريصاِلٍد اَألنخ نب سةَ أَنزمو حأَبو ، :

 �ذُِكر ِلعاِئشةَ أَنَّ النِبي : حدثَنا اَألنصاِري، عِن ابِن عوٍن، عن ِإبراِهيم، عِن اَألسوِد، قَالَ
قَالَت ،ِليى ِإلَى عصأَو :عد ؟ لَقَدقُولُ ذَِلكي نمِري، ودثَ ِفي صنخا فَانولَ ِفيهبٍت ِليا ِبطَس

فَقُِبض.  
حدثَنا أَزهر بن سعٍد :  حدثَنا عباس الدوِري، ويِزيد بن ِسناٍن الْبصِري، قَاال4646

ِإنهم يقُولُونَ ِإنَّ النِبي : لَ ِلعاِئشةَِقي: السمانُ، عِن ابِن عوٍن، عن ِإبراِهيم، عِن اَألسوِد، قَالَ
�فَقَالَت ،ِليى ِإلَى عصا :  أَوأَنولَ ِفيِه، وبٍت ِليا ِبطَسعد هتأَير قَد؟ وِليى ِإلَى عصأَو ِبم

قَالَت أَو سنخِري، فَاندِإلَى ص هتِندسا : ممو اتثَ فَمنخفَان ترعش.  
حدثَنا ماِلك بن ِمغوٍل، : حدثَنا أَبو أُسامةَ، قَالَ :  حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، قَالَ 4647

ى هلْ أَوص: سأَلْت عبد اللَِّه بن أَِبي أَوفَى اَألسلَِمي، قُلْت: عن طَلْحةَ بِن مصرٍف الْياِمي، قَالَ
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أَوصى ِبِكتاِب اللَِّه، : فَكَيف أَمر الْمسِلِمني ِبالْوِصيِة؟ قَالَ: ال، قُلْت: ؟ قَالَ�رسولُ اللَِّه 
لَود أَبو بكٍْر أَنه وجد ! ؟ �أَبو بكٍْر كَانَ يتأَمر علَى وِصي رسوِل اللَِّه : قَالَ هزيلٌ: قَالَ

  . فَخزم أَنفَه ِبِخزاٍم�ن رسوِل اللَِّه عهدا ِم
حدثَنا ماِلك بن : حدثَنا يحيى بن آدم، قَالَ :  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَالَ 4648

)  ح(اِلك بن ِمغوٍلحدثَنا م: حدثَنا أَبو نعيٍم، قَالَ : وحدثَنا الصغاِني، قَالَ )  ح(ِمغوٍل
حدثَنا ماِلك بن : حدثَنا وِكيع بن الْجراِح، قَالَ : وحدثَنا موسى بن ِإسحاق الْقَواس، قَالَ 

؟ �اللَِّه سأَلْت عبد اللَِّه بن أَِبي أَوفَى أَوصى رسولُ : ِمغوٍل، عن طَلْحةَ بِن مصرٍف، قَالَ
أَوصى ِبِكتاِب اللَِّه، : قَالَ! فَكَيف كَتب علَى الناِس الْوِصيةَ، ولَم يوِص؟ : ال، قُلْت: قَالَ

ِكيعقَالَ وٍة؟ قَالَ: وِصيِبو ِلِمنيسالْم رأَم فاِب اللَِّه: فَكَيى ِبِكتصأَو.  
4649رالْح رمو عا أَبثَندقَالَ ح ،قَالَ : اِني ،لَدخا مثَندٍل، : حوِمغ نب اِلكا مثَندح

  .أَوصى ِبِكتاِب اللَِّه: ؟ قَالَ�هلْ أَوصى رسولُ اللَِّه : ِبِإسناِدِه، قُلْت البِن أَِبي أَوفَى
حدثَنا : نا شعيب بن حرٍب، قَالَ حدثَ:  حدثَنا ابن أَِبي رجاٍء الِْمصيِصي، قَالَ 4650

: ؟ قَالَ�أَوصى رسولُ اللَِّه : قُلْت ِلعبِد اللَِّه بِن أَِبي أَوفَى: ماِلك بن ِمغوٍل، عن طَلْحةَ، قَالَ
وِص؟ قَالَ: ال، قُلْتي لَمةَ وِصياِس الْولَى النع بكَت فى ِبا: فَكَيصلُ أَويزه آِن، فَقَالَ لَهلْقُر

لَود أَبو بكٍْر أَنه وجد عهدا ِمن ! ؟ �أَبو بكٍْر يتأَمر علَى خِليفَِة رسوِل اللَِّه : بن شرحِبيٍل
  . وأَنه خزم أَنفَه ِبِخزاٍم�رسوِل اللَِّه 
وحدثَنا الدبِري، عن )  ح(حدثَنا عبد الرزاِق:  قَالَ  حدثَنا محمد بن يحيى،4651

: أنبا معمر، عِن الزهِري، عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه، عِن ابِن عباٍس، قَالَ: عبِد الرزاِق، قَالَ
هلُموا : �جالٌ ِفيِهم عمر بن الْخطَّاِب، فَقَالَ النِبي  وِفي الْبيِت ِر�لَما حِضر رسولُ اللَِّه 

 قَد غَلَب علَيِه �ِإنَّ رسولَ اللَِّه : أَكْتب لَكُم ِكتابا ال تِضلُّونَ بعده، فَقَالَ عمر بن الْخطَّاِب
فَاختلَف أَهلُ الْبيِت، واختصموا، فَِمنهم من . ِهالْوجع، وِعندكُم الْقُرآنُ، حسبنا ِكتاب اللَّ

 ِكتابا لَن تِضلُّوا بعده، وِمنهم من يقُولُ ما قَالَ عمر، �قَربوا يكْتب لَكُم رسولُ اللَِّه : يقُولُ
: زاد الدبِري. قُوموا: �، قَالَ رسولُ اللَِّه �للَِّه فَلَما أَكْثَروا اللَّغو واالخِتالف ِعند رسوِل ا

، �ِإنَّ الرِزيةَ كُلَّ الرِزيِة ما حالَ بين رسوِل اللَِّه : فَكَانَ ابن عباٍس، يقُولُ: قَالَ عبيد اللَِّه
حدثَنا : حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ . ِهم ولَغِطِهموبين أَنْ يكْتب لَهم ذَِلك الِْكتاب ِمن اخِتالِف

حدثَنا . حدثَنا عبد اللَِّه بن معاٍذ، عن معمٍر، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه: يعقُوب بن محمٍد الزهِري، قَالَ 
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حدثَِني : حدثَنا يونس بن يِزيد، قَالَ: أَبو زرعةَ، قَالَ حدثَنا : محمد بن عبِد الْحكَِم، قَالَ 
لَما : حدثَِني عبيد اللَِّه بن عبِد اللَِّه بِن عتبةَ، عِن ابِن عباٍس، قَالَ: محمد بن مسِلٍم، قَالَ

  .فَذَكَر ِمثْلَه ِبطُوِلِه. بيِت ِرجالٌوِفي الْ: حضر رسولَ اللَِّه الْوفَاةُ، قَالَ
   

باب الْخبِر الدالِّ علَى أَنَّ الْموِصي ِإذَا لَم ينصب وِصيا ِبعيِنِه، وأوصى إىل من حضره 
  .جيب على احلاكم إنفاذ وصيته، وإثبات إخراج املشركني من جزيرة العرب

4652بع نب سونا يثَندلَى، قَالَ  حِن أَِبي : ِد اَألعانَ بملَيس نةَ، عنييع نانُ بفْيا سثَندح
يوم : قَالَ ابن عباٍس: مسِلٍم اَألحوِل خاِل ابِن أَِبي نِجيٍح، سِمع سِعيد بن جبيٍر، قَالَ

وما يوم الْخِميِس؟ : ى بلَّ دمعه الْحصى، قُلْتثُم بكَى حت! الْخِميِس، وما يوم الْخِميِس 
ائْتوِني أَكْتب لَكُم ِكتابا، ال تِضلُّوا بعده أَبدا، :  وجعه، فَقَالَ�اشتد ِبرسوِل اللَِّه : قَالَ

نه؟ أَهجر؟ استفِْهموه، فَذَهبوا يِعيدونَ ما شأْ: فَتنازعوا، وال ينبِغي ِعند نِبي تنازع، قَالُوا
أَخِرجوا : دعوِني، فَالَِّذي أَنا ِفيِه خير ِمما تدعوِني ِإلَيِه وأَوصى ِبثَالٍث، فَقَالَ: علَيِه، قَالَ

كُنت أُِجيزهم، وسكٍَت عِن الثَّاِلثَِة، الْمشِرِكني ِمن جِزيرِة الْعرِب، وأَِجيزوا الْوفْد ِبنحٍو ِمما 
حدثَنا : حدثَنا شعيب بن عمٍرو الدمشِقي، قَالَ . فَما أَدِري قَالَها، فَنِسيتها أَو سكَت عنها؟

 نِجيٍح، سِمع سِعيد بن جبيٍر، سفْيانُ بن عيينةَ، عن سلَيمانَ بِن أَِبي مسِلٍم خاِل ابِن أَِبي
فَبكَى حتى بلَّ دمعه ! يوم الْخِميِس، وما يوم الْخِميِس : سِمع ابن عباٍس، يقُولُ: يقُولُ

ى، فَقُلْتصقَالَ: الْح هِميِس؟ ِبِمثِْلِه، ِإالأَنالْخ موا يماٍس، وبا عا أَبي :عا قَالَبدوا : ِدي أَبعازنفَت
وذَكَر : قَالَ. وأَوصاهم ِعند الْموِت: فَِإنَّ الَِّذي، وقَالَ: استفِْهموه، أَهجر؟ أَو قَالَ: وقَالَ

  .الثَّاِلثَةَ فَنِسيتها أَو سكَت عنها 
4653اِويكْرةَ الْببيقُت نب كَّارا بثَندقَالَ  ح ، : ،ِميرضالْح اقحِإس نب قُوبعا يثَندح

حدثَنا ماِلِك بِن ِمغوٍل، عن طَلْحةُ بِن مصرٍف، عن سِعيِد بِن جبيٍر، عِن ابِن عباٍس، : قَالَ 
 نظَرت ِإلَى دموِعِه علَى خدِه كَأَنه ِنظَام ثُم: قَالَ! يوم الْخِميِس، وما يوم الْخِميِس؟ : أَنه قَالَ

: ائْتوِني ِبكَِتٍف أَكْتب لَكُم ِكتابا ال تِضلُّوا بعده أَبدا، فَقَالُوا: �قَالَ رسولُ اللَِّه : اللُّؤلُِؤ، قَالَ
حدثَنا ماِلك بن : حدثَنا أَبو عاِصٍم، قَالَ : قَالَ حدثَنا أَبو ِقالبةَ، ..  يهجر�ِإنما رسولُ اللَِّه 

اِدِه ِمثْلَهنٍل، ِبِإسوِمغ..  
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باب منِع الْمِريِض ِمن ماِلِه أَنْ يتصدق ِمنه ِفي مرِضِه ِبأَكْثَر من الثلث إذا أَشفى على 
  .له أن يقسم ثلثه على من أحباملوت، واخلرب املانع عنه إذا مرض، وأنه مبيح 

حدثَنا ِإبراِهيم بن سعٍد، : حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 4654
ِريهِن الزةَ، وغريمها، علَمأَِبي س نِزيِز بالْع دبعح(و  (نالْج نانُ بدما حثَندحِد، قَالَ وي :

حدثَنا ابن ِشهاٍب، : حدثَنا ِإبراِهيم بن سعٍد، قَالَ : حدثَنا سلَيمانُ بن داود الْهاِشِمي، قَالَ 
شفَيت  ِفي حجِة الْوداِع ِمن وجٍع أَ�عادِني رسولُ اللَِّه : عن عاِمِر بِن سعٍد، عن أَِبيِه، قَالَ

ِت، فَقُلْتولَى الْمةٌ : ِفيِه عنِرثُِني ِإال ابال ياٍل، وا ذُو مأَنِع، وجالْو ِمن لَغَ ِبيولَ اللَِّه بسا ري
ثُ، ال، الثُّلُ: أَفَأَتصدق ِبشطِْر ماِلي؟ قَالَ: ال، قُلْت: ِلي واِحدةٌ، أَفَأَتصدق ِبثُلُثَي ماِلي؟ قَالَ

 ،اسكَفَّفُونَ النتالَةً يع مهذَرأَنْ ت ِمن رياَء خأَغِْني ِتكيذُر ِمن ذَرأَنْ ت كِإن ،الثُّلُثُ كَِثريو
. مرأَِتكولَست تنِفق نفَقَةً تبتِغي ِبها وجه اللَِّه ِإال أُِجرت ِبها، حتى اللُّقْمةَ تجعلُها ِفي ِفي ا

ِإنك لَن تخلَّف، فَتعملَ عمال تبتِغي ِبِه : يا رسولَ اللَِّه أُخلَّف بعد أَصحاِبي؟ قَالَ: قُلْت: قَالَ
رضيو ،امأَقْو ِبك ِفعتنى يتح لَّفخت لَّكلَعةً وِرفْعةً وجرد تدداللَِّه، ِإال از هجونَ، ورآخ ِبك 

اللَّهم أَمِض َألصحاِبي ِهجرتهم، وال تردهم علَى أَعقَاِبِهم ولَِكِن الْباِئس سعد ابن خولَةَ، قَالَ 
دعولُ اللَِّه : سسر ثَى لَهكَّةَ �رِبم فِّيوأَنْ ت .  

:  وأَحمد بن شيبانَ الرمِلي، وزكريا بن حيىي، قَالُوا حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى،4655
مِرضت ِبمكَّةَ، : حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عِن الزهِري، عن عاِمِر بِن سعٍد، عن أَِبيِه، قَالَ

سونقَالَ يو :دما، قَالَ أَحضرِح مالفَت امع :تفَيأَشسونقَالَ يِت، وولَى الْمع هِمن  : فْترأَش
ِني، فَقُلْتودعي ِبياِني النِتي، : فَأَتنِرثُِني ِإال ابي سلَيا، واال كَِثريولَ اللَِّه ِإنَّ ِلي مسا ري
ال، ِبالثُّلُِث، : فَالشطْر؟ قَالَ: قُلْتال، : ِبثُلُثَيِن؟ قَالَ: ال، قُلْت: أَفَأَتصدق ِبماِلي كُلِِّه؟ قَالَ

 لَن كِإن ،اسكَفَّفُونَ النتالَةً يع مكَهرتأَنْ ت ِمن رياَء خأَغِْني كتيذُر كرتأَنْ ت كِإن ،الثُّلُثُ كَِثريو
يا رسولَ اللَِّه، : عها ِإلَى ِفي امرأَِتك، فَقُلْتتنِفق نفَقَةً ِإال أُِجرت علَيها، حتى اللُّقْمةَ ترفَ

ِإنك لَن تخلَّف بعِدي، فَتعملَ عمال تِريد ِبِه وجه اللَِّه ِإال ازددت : أَتخلَّف عن ِهجرِتي؟ قَالَ
ينتِفع ِبك أَقْوام، ويضر ِبك آخرونَ، اللَّهم ِبِه ِرفْعةً، أَو درجةً، ولَعلَّك أَنْ تتخلَّف، حتى 

أَمِض َألصحاِبي ِهجرتهم، وال تردهم علَى أَعقَاِبِهم، لَِكِن الْباِئس سعد ابن خولَةَ يرِثي لَه أَنْ 
: ال، وقَالَ: أَتصدق ِبثُلُثَي ماِلي؟ قَالَ: نس، قَالَوحِديثُهم املَعنى واِحد، ِإال أَنَّ يو. مات ِبمكَّةَ

قُلْت :؟ قَالَ ال، قُلْتطْرقَالَ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: فَالشو ،الثُّلُثُ كَِثريولُ اللَِّه : الثُّلُثُ، وسر ثَا لَهر



com.wordpress.masgunku.www  
 

1034 

ِمِر بِن سعٍد، ِإنَّ أَباه أَخبره، أَنه مِرض عن عا:  أَنْ مات ِبمكَّةَ، وقَالَ زكَِريا بن يحيى�
 ِبيالن اهفَأَت ،هفَى ِمنا أَشضرِح مالفَت امكَّةَ عكَّةَ�ِبمِبم وهو هودعأَِبي .  ي نانُ بثْمكَذَا قَالَ عو

حدثَنا ابن .  كَما قَالَ يونس، وزكَِريا بن يحيىأَتصدق ِبثُلُثَي ماِلي: شيبةَ، عِن ابِن عيينةَ
حدثَنا الزهِري، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، : حدثَنا سفْيانُ، قَالَ : حدثَنا الْحميِدي، قَالَ : الْجنيِد، قَالَ 

حدثَنا أَبو داود السجِزي، . أَتصدق ِبثُلُثَي ماِلي؟: لَوسعد بن خولَةَ رجلٌ ِمن بِني لُؤي، وقَا
 سونا قَالَ ياِلي، كَمم انَ ِبثُلُثَيفْيس نع ِديِنيِن الْمب ِليةَ، قَالَ عبيِن أَِبي شانَ بثْمع نع

  .وعثْمانُ
أَخبرِني ِرجالٌ ِمن : حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ: ، قَالَ  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى4656

أَهِل الِْعلِْم، ِمنهم ماِلك بن أَنٍس، ويونس بن يِزيد، أَنَّ ابن ِشهاٍب حدثَهم، عن عاِمِر بِن 
 عام �جاَءِني رسولُ اللَِّه : اٍص، أَنه قَالَسعِد بِن أَِبي وقَّاٍص أَخبره، عن سعِد بِن أَِبي وقَّ

يا رسولَ اللَِّه، قَد بلَغَ ِبي ِمن الْوجِع ما ترى، : قُلْت: حجِة الْوداِع ِمن وجٍع اشتد ِبي، قَالَ
 ِبثُلُثَي قدصةٌ ِلي، أَفَأَتنِرثُِني ِإال ابال ياٍل، وا ذُو مأَناِلي؟ قَالَوال، قَالَ: م :ا : قُلْتطِْر يفَالش

ِإنك أَنْ تذَر : الثُّلُثُ كَِثري، ِفي حِديِث يونس: فَِبالثُّلُِث؟ قَالَ: ال، قُلْت: رسولَ اللَِّه؟ قَالَ
نك أَنْ تنِفق نفَقَةً تبتِغي ِبها وجه ورثَتك أَغِْنياَء خير ِمن أَنْ تذَرهم عالَةً يتكَفَّفُونَ الناس، وِإ
يا رسولَ اللَِّه أُخلَّف بعد : قُلْت: اللَِّه ِإال أُِجرت ِفيها، حتى ما تجعلُ ِفي ِفي امرأَِتك قَالَ

 وجه اللَِّه، ِإال ازددت درجةً ِإنك لَن تخلَّف فَتعملَ عمال صاِلحا تبتِغي ِبِه: أَصحاِبي؟ قَالَ
وِرفْعةً، ولَعلَّك أَنْ تخلَّف حتى ينتِفع ِبك أَقْوام، ويضر ِبك آخرونَ، اللَّهم أَمِض َألصحاِبي 

وخ ناب دعس اِئسلَِكِن الْب ،قَاِبِهملَى أَعع مهدرال تو ،مهترولُ اللَِّه ِهجسر ِثي لَهرأَنْ �لَةَ ي 
وحدثَنا محمد )  ح(حدثَنا آدم بن أَِبي ِإياٍس: حدثَنا يِزيد بن عبِد الصمِد، قَالَ . مات ِبمكَّةَ

 عبد الْعِزيِز الْماِجشونُ، قَالَ حدثَنا: حدثَنا أَحمد بن خلٍَف، قَاال: بن عوٍف الِْحمِصي، قَالَ 
اشتد ِبي الْوجع عام حجِة : أَخبرِني عاِمر بن سعٍد، عن أَِبيِه، قَالَ: حدثَنا الزهِري، قَالَ: 

وال يِرثُِني ِإال ابنةٌ ِلي، يا رسولَ اللَِّه، أَنا ذُو ماٍل، : ، فَقُلْت�الْوداِع، فَعادِني رسولُ اللَِّه 
: ال وذَكَر الْحِديثَ ِبطُوِلِه ِإلَى قَوِلِه: فَالشطْر؟ قَالَ: ال، فَقُلْت: أَفَأَتصدق ِبثُلُثَي ماِلي؟ فَقَالَ

أَِتكرقَالَ . ِفي ِفي ام ،وِتيريٍد الْبمحم نب دعا سثَندح :دبا عثَندكَّاٍر، قَالَ حب نِميِد بالْح  :
أَخبرِني ماِلك، وسِعيد بن عبِد الْعِزيِز، عِن ابِن ِشهاٍب ِبأَنه : حدثَنا الْوِليد بن مسِلٍم، قَالَ

جاَءِني رسولُ : قَالَأَخبرهم، عن عاِمِر بِن سعِد بِن أَِبي وقَّاٍص، عن سعِد بِن أَِبي وقَّاٍص، 
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  . فَذَكَر ِبِمثِْل حِديِث أَِبي مسِهٍر الَِّذي عنه�اللَِّه 
4657 دمحمِد، ومِد الصبع نب ِزيديِن ِمالٍس، واِم بِن ِهشب اِهيمرِإب نب دما أَحثَندح 

حدثَنا سِعيد بن عبِد الْعِزيِز، عِن الزهِري، : ٍر، قَالَ أنبا أَبو مسِه: بن عوٍف الِْحمِصي، قَالُوا
مِرض سعد بن أَِبي وقَّاٍص ِفي حجِة الْوداِع، ولَيس لَه يومِئٍذ ولَد : عن عاِمِر بِن سعٍد، قَالَ

أَفَأَتصدق ِبِنصِف ماِلي؟ : ال، قَالَ: لُثَي ماِلي؟ قَالَيا رسولَ اللَِّه، أَتصدق ِبثُ: ِإال ابنةٌ، قَالَ
الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَِثري، فََألنْ تترك ورثَتك أَغِْنياَء خير ِمن أَنْ تتركَهم عالَةً : ال، قَالَ: قَالَ

اسكَفَّفُونَ النتقَالَ. ي :ولَ اللَِّه، أَ: قُلْتسا راِبي؟ قَالَيحأَص دعب لَّفخت : لَّفخت لَن كِإن
فَتعملَ عمال صاِلحا تبتِغي ِبِه وجه اللَِّه ِإال رفَعك اللَّه ِبِه درجةً، ولَن تنِفق نفَقَةً تبتِغي ِبها 

عجةَ تى اللُّقْمتا، حِفيه تاللَِّه ِإال أُِجر هجو فَعنى يتح لَّفخى أَنْ تسعو ،أَِتكرا ِفي ِفي املُه
عِن ابِن عوٍف، عن : ِعنِدي ِفي موِضٍع. يتوجع لَه رسولُ اللَِّه أَنْ توفِّي ِبمكَّةَ: ِبك ِإلَى قَوِلِه

  . يعودِني وذَكَر الْحِديثَ�ِه جاَءِني رسولُ اللَّ: عاِمِر بِن سعٍد، عن أَِبيِه، قَالَ
:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، وأَبو ِإسماِعيلَ الترِمِذي، ومحمد بن حيويِه، قَالُوا4658

ِمِر بِن سعِد بِن أَِبي حدثَنا سفْيانُ، عن سعِد بِن ِإبراِهيم، عن عا: حدثَنا أَبو نعيٍم، قَالَ 
 يعودِني وأَنا ِبمكَّةَ، وهو يكْره أَنْ �جاَء النِبي : وقَّاٍص، عن سعِد بِن أَِبي وقَّاٍص، قَالَ
لَ اللَِّه، يا رسو: قُلْت: يرحم اللَّه ابن عفْراَء، قَالَ: يموت ِباَألرِض الَِّتي هاجر ِمنها قَالَ

الثُّلُثُ، والثُّلُثُ : فَِبالثُّلُِث؟ قَالَ: ال، قُلْت: فَِبالشطِْر؟ قَالَ: ال، قُلْت: أُوِصي ِبماِلي كُلِِّه؟ قَالَ
ِفي أَي اسكَفَّفُونَ النتالَةً يع مهعدأَنْ ت ِمن رياَء، خأَغِْني كثَترو عدأَنْ ت كِإن ،كَِثري ،ِديِهم

 ى اللَّهسعو ،أَِتكرا ِإلَى ِفي امهفَعرةَ تى اللُّقْمتقَةٌ، حدا صهفَقٍَة، فَِإنن ِمن فَقَتا أَنمهم كِإنو
ثَنا أَبو أُميةَ، حد. أَنْ يرفَعك، فَينتِفع ِبك ناس ويضر ِبك آخرونَ ولَم يكُن لَه يومِئٍذ ِإال ابنةٌ

حدثَنا سفْيانُ، وحدثَنا الدبِري، عن عبِد : حدثَنا عبيد اللَِّه بن موسى، وأَبو نعيٍم، قَاال: قَالَ 
س نٍد، ععِن ساِمِر بع نع ،اِهيمرِن ِإبِد بعس نع ،ِريِن الثَّواِق، عزٍد، قَالَالرع : ِبياَء النج� 

يعودِني وأَنا ِبمكَّةَ، وهو يكْره أَنْ يموت ِباَألرِض الَِّتي هاجر ِمنها، فَذَكَر ِبمعنى حِديِث 
 ِبيلَ النقَو ذْكُري لَمو ،ِريهالز�زالر دبلَةَ، ِإال أَنَّ عوِن خِد بعِن : اِق، قَالَ ِفي سِن ابع

  .سعٍد، عن سعٍد
حدثَنا : حدثَنا وهب بن جِريِر بِن حاِزٍم، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 4659

ي رسولُ اللَِّه دخلَ عِل: شعبةُ، عن ِسماِك بِن حرٍب، عن مصعِب بِن سعٍد، عن سعٍد، قَالَ
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�قُلْت ،ِريضا مأَناِلي كُلِِّه؟ قَالَ:  وولَ اللَِّه، أُوِصي ِبمسا ري :ِه؟ قَالَ: ال، قُلْتال : فَِبثُلُثَي
ولُ اللَِّه : قُلْتسر كَت؟ فَسِبيٍب، قَالَ . ، فَكَانَ الثُّلُثُ�فَثُلُثُهح نب سونا يثَندا: حثَندو حأَب 

  .حدثَنا شعبةُ، ِبنحِوِه: داود، قَالَ 
وحدثَنا )  ح(حدثَنا الْحسن بن موسى اَألشيب:  حدثَنا أَبو بكٍْر الصغاِني، قَالَ 4660

: ، وأَبو جعفٍَر النفَيِلي، قَالُواحدثَنا الْحسن بن محمِد بِن أَعين: أَبو داود الْحراِني، قَالَ 
حدثَِني مصعب بن سعٍد، عن : حدثَنا ِسماك بن حرٍب، قَالَ: حدثَنا زهير بن معاِويةَ، قَالَ 

دعِني أَقِْسم ماِلي حيثُ ِشئْت، : ، فَأَتاِني، فَقُلْت�مِرضت فَأَرسلَت ِإلَى النِبي : أَِبيِه، أَنه قَالَ
فَكَانَ بعد ذَِلك الثُّلُثُ : فَسكَت، قَالَ: فَأَبى، قُلْت فَِبالثُّلُِث؟ قَالَ: فَالنصف؟ قَالَ: قُلْت. فَأَبى

غِْنياَء خير ِمن أَنْ ِإنك أَنْ تدع ورثَتك أَ: ِفيِه دِليلٌ حيثُ قَالَ: جاِئزا، قَالَ بعض الناِس
  .أَنه ال يجوز أَنْ يوِصي الْمِريض ِلوِريِثِه، وال يتصدق علَيِه ِبشيٍء. تتركَهم عالَةً

   
أكثر باب حظِْر الْوِصيِة ِبأَكْثَر ِمن الثُّلُِث، وِإجازِتها ِبالثُّلُِث، والدليل على أنَّ من أَوصى ب

من الثلث، فهو مردود، وعلى أن الوصية لألبعدين جائز، وأنَّ املُعِتق واملتصدق يف املرض 
  .بأكثر من الثلث يرد إىل الثلث

حدثَنا : أنبا أَبو عوانةَ، قَالَ :  أَخبرنا أَبو نعيٍم عبد الْمِلِك بن الْحسِن، قَال4661َ
لٍّ، ومحمد بن ِإسحاق بِن الصباِح، والْحسن بن عبِد اَألعلَِى اَألبناِوي محمد بن مِه

حدثَنا عبد : أنبا معمر، وحدثَنا السلَِمي، قَالَ : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ: الصنعانيون، قَالُوا
كُنت مع رسوِل : مر، عِن الزهِري، عن عاِمِر بِن سعٍد، عن أَِبيِه، قَالَأنبا مع: الرزاِق، قَالَ

. � ِفي حجِة الْوداِع، فَمِرضت مرضا أَشفَى علَى الْموِت، فَعادِني رسولُ اللَِّه �اللَِّه 
ا،: فَقُلْتاال كَِثريولَ اللَِّه، ِإنَّ ِلي مسا راِلي؟ قَالَيم ةٌ ِلي، أَفَأُوِصي ِبثُلُثَينِرثُِني ِإال ابي سلَيو  :
الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَِثري وقَالَ : فَِبثُلُِث ماِلي؟ قَالَ: قُلْت. ال: فَِبِشطِْر ماِلي؟ قَالَ: قُلْت. ال

مهضعأَغْ: ب كثَترو عدأَنْ ت دعا سي كِإن الَةً كَِبريع مهعدأَنْ ت ِمن لَك ريٍر خياَء ِبخِني
اسكَفَّفُونَ النتى . يتا، حهلَيع تاللَِّه ِإال أُِجر هجا وِغي ِبهتبفَقَةً تن ِفقنت لَن دعا سي كِإن

أَِتكرا ِفي ِفي املُهعجةَ تاللُّقْم .ولَ اللَّ: قُلْتسا راِبي؟ قَالَيحأَص دعب لَّفال : ِه، أُخ كِإن
تخلَّف، فَتعملَ عمال تبتِغي ِبِه وجه اللَِّه ِإال ازددت ِبِه درجةً وِرفْعةً، ولَعلَّ اللَّه يخلِّفَك، حتى 

ِض َألصحاِبي ِهجرتهم، وال تردهم علَى اللَّهم أَم. ينتِفع ِبك أَقْوام ويضر ِبك آخرونَ
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  .حِديثُهم واِحد.  وكَانَ ِبمكَّةَ�أَعقَاِبِهم لَِكِن الْباِئس سعد ابن خولَةَ رثَى رسولُ اللَِّه 
حدثَنا حسين الْجعِفي، :  حدثَنا محمد بن عبِد الرحمِن أَبو بكٍْر الْجعِفي، قَالَ 4662

عادِني : حدثَنا زاِئدةُ، عن عبِد الْمِلِك بِن عميٍر، عن مصعِب بِن سعٍد، عن أَِبيِه، قَالَ: قَالَ 
 ِبيالن�لَه اِلي كُلِِّه؟ قَالَ: ، فَقُلْتقَالَ. ال: أُوِصي ِبم :ِف؟ قَا: قُلْتصالنال، قَالَ: لَفَب :
فَالثُّلُِث؟ قَالَ: قُلْت :الثُّلُثُ كَِثريو ،معقَالَ . ن ،قَّاقِد الدينالْج نانُ بدما حثَندا : حثَندح

  .حدثَنا زاِئدةُ، عن عبِد الْمِلِك بِن عميٍر، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه: معاِويةُ بن عمٍرو، قَالَ 
حدثَنا آدم بن أَِبي :  حدثَنا ِعصام بن رواِد بِن الْجراِح الْعسقَالِني، قَالَ 4663

حدثَنا شيبانُ بن عبِد : حدثَنا عبيد اللَِّه بن موسى، قَاال: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ )  ح(ِإياٍس
 ِفي �عادِني النِبي : عن عبِد الْمِلِك بِن عميٍر، عن مصعِب بِن سعٍد، عن أَِبيِه، قَالَالرحمِن، 

هتِرضٍض مرم .اِلي كُلِِّه؟ قَالَ: فَقُلْتولَ اللَِّه، أُوِصي ِبمسا رال: ي .طِْر؟ قَالَ: قُلْتال: ِبالش .
فَالثُّلُِث؟ قَالَ: قُلْت:الثُّلُثُ كَِثريو ،معن .  

)  ح(حدثَنا أَبو عوانةَ: حدثَنا يحيى بن حماٍد، قَالَ :  حدثَنا عباس الدوِري، قَالَ 4664
وانةَ، عن عبِد الْمِلِك حدثَنا أَبو ع: حدثَنا أَبو الْوِليِد، قَالَ : وحدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 

يا :  وأَنا مِريض، فَقُلْت�عادِني النِبي : بِن عميٍر، عن مصعِب بِن سعٍد، عن أَِبيِه، قَالَ
نعم، : فَالثُّلُِث؟ قَالَ: قُلْت. ال: فَالنصِف؟ قَالَ: قُلْت. ال: رسولَ اللَِّه أُوِصي ِبماِلي كُلِِّه؟ قَالَ

الثُّلُثُ كَِثريِليِد. وو الْوولُ اللَِّه : قَالَ أَبسِني رادع�هتِرضٍض مرِفي م .  
وحدثَنا الصغاِني، قَالَ )  ح(حدثَنا بكْر بن بكَّاٍر:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 4665

كُنا : حدثَنا عبد اللَِّه بن عوٍن، عن عمِرو بِن سِعيٍد، قَالَ: ، قَاالحدثَنا السكَن بن ناِفٍع: 
عجر ا، ثُمِدنِعن ِمن ِقيِق، فَقَاموِق الرِن ِبسمحِد الربِن عِد بيمح عا ملُوسفَقَالَ. ج : رأَكْب اللَّه

مِرض سعد ِبمكَّةَ فَأَتاه النِبي : ، حدثَِني ِبهذَا الْحِديِث، قَالَهذَا آِخر ثَالٍث ِمن بِني سعٍد
يا رسولَ اللَِّه، ِإني أَرهب أَنْ أَموت ِباَألرِض الَِّتي هاجرت ِمنها كَما مات : يعوده، فَقَالَ

. اللَّهم اشِف سعدا مرتيِن أَو ثَالثًا: فَقَالَ.  أَنْ يشِفيِنيسعد بن خولَةَ، فَادع اللَّه عز وجلَّ
. ال: يا رسولَ اللَِّه، ماِلي كَِثري ولَيس ِلي واِرثٌ ِإال الْكَاللَةَ، أَفَأُوِصي ِبماِلي كُلِِّه؟ قَالَ: فَقَالَ
الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَِثري، : أُوِصي ِبثُلُِث ماِلي؟ قَالَفَ: ال، قَالَ: فَأُوِصي ِبِنصِف ماِلي؟ قَالَ: قَالَ

 ِلكلَى أَهع كفَقَتِإنَّ نقَةٌ، ودص اِمكطَع ِمن أَِتكرِإنَّ أَكْلَ امقَةٌ، ودص اِلكم ِمن كقَتدِإنَّ ص
يى خِبِغن ٍش أَويِبع لَكأَه عدأَنْ ت كِإنقَةٌ، ودكَفَّفُواصتأَنْ ي ِمن قَالَ. ر ،اِنيغا الصثَندح :
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حدثَنا أَيوب، عن عمِرو بِن : حدثَنا حماد بن زيٍد، قَالَ : حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، قَالَ 
نع ،ِرييِن الِْحممحِد الربِن عِد بيمح نِعيٍد، عس ماِلٍك، كُلُّهِن مِد بعِني سب ثَالثٍَة ِمن 

يا رسولَ : فَقَالَ.  يعوده�مِرض سعد ِبمكَّةَ فَأَتاه النِبي : يحدثُ عن أَِبيِه، كُلُّهم، يقُولُ
أَهلَك أَغِْنياَء، أَو : كَر ِمثْلَه سواًءاللَِّه، ِإني أَرهب أَنْ أَموت ِباَألرِض الَِّتي هاجرت ِمنها، فَذَ

حدثَنا أَبو داود . خير ِمن أَنْ تدعهم يتكَفَّفُونَ الناس: �ِبخيٍر أَو كَما قَالَ رسولُ اللَِّه : قَالَ
د، عن أَيوب، عن عمِرو بِن سِعيٍد، حدثَنا سلَيمانُ بن حرٍب، حدثَنا حما: الْحراِني، قَالَ 

اهكَّةَ فَأَتِبم ِرضا، مدعٍد أَنَّ سعلَِد سو ثَالثٍَة ِمن نِن، عمحِد الربِن عِد بيمح نع . ذَكَرو
  .الْحِديثَ ِبِمثِْلِه
حدثَنا ِهشام بن : ثَنا وِكيع، قَالَ حد:  حدثَنا موسى بن ِإسحاق الْقَواس، قَالَ 4666

وِددت أَنَّ الناس غَضوا ِمن الثُّلُِث ِإلَى الربِع ِفي : عروةَ، عن أَِبيِه، عِن ابِن عباٍس، قَالَ
  .الثُّلُثُ كَِبري أَو كَِثري : ، قَالَ�الْوِصيِة، َألنَّ رسولَ اللَِّه 

4667دِر، قَالَ  حهو اَألزا أَبِن : ثَنأَِبيِه، ع نةَ، عورِن عاِم بِهش نٍر، عيمن نا ابثَندح
الثُّلُثُ : ، قَالَ�لَو أَنَّ الناس غَضوا ِمن الثُّلُِث ِإلَى الربِع، َألنَّ رسولَ اللَِّه : ابِن عباٍس، قَالَ

كَِثري .ا لَمنه ِمناهِرجخةَ، قَاال.  ييو أُمأَبو ،اِنيغا الصثَندٍد، قَالَ : حمحم نب نيسا الْحثَندح
: قُلْت: حدثَنا جِرير بن حاِزٍم، عن عمِه جِريِر بِن يِزيد، عن عاِمِر بِن سعٍد، عن أَِبيِه، قَالَ: 

  .ال وذَكَر الْحِديثَ: ِبثُلُثَيِه؟ قَالَ: ال، قُلْت: ، أُوِصي ِبماِلي كُلِِّه؟ قَالَيا رسولَ اللَِّه
: حدثَنا عفَّانُ، حدثَنا همام، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، وأَبو أُميةَ، قَاال4668

بِن جب سوني نةُ، عادا قَتثَندح ِبيأَِبيِه، أَنّ الن نٍد، ععِن سِد بمحم نٍر أَِبي غَالٍب، عي� 
ِإنه لَيست ِلي ِإال ابنةٌ واِحدةٌ، أَفَأُوِصي : فَقُلْت: قَالَ. دخلَ علَيِه ِبمكَّةَ، ولَيس لَه ِإال ابنةٌ

 ِبياِلي كُلِِّه؟ قَالَ النِبم� :ذَكَرِديثَال والْح .  
حدثَنا محمد بن فُضيٍل، عن عطَاِء بِن الساِئِب، :  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَالَ 4669

لَِميِن السمحِد الربأَِبي ع نأَِبيِه، : قَالَ)  ح(ع نةَ، عورِن عاِم بِهش نع ،ِكيعا وثَندحو
نا عمٍد، قَالَِكالهعس  : ِبيِني ِفيِه النادا، عِديدا شضرم تِرض؟، : ، فَقَالَ�متيصلْ أَوه

قُلْت :معقَالَ. ن :؟ قُلْتفاِلي كُلِِّه: كَيقَالَ. ِبم :؟ قُلْتثَِتكرلَو كْترا تم : كْتري تِإن
حدثَنا قُربزانُ، قَالَ . أَوِصي ِبالثُّلُِث والثُّلُثُ كَِثري: فَقَالَ. ناِقصِنيفَما زالَ ي: قَالَ. ورثَِتي ِبخيٍر

قَالَ : حدثَتِني عاِئشةُ ِبنت سعٍد، قَالَت: حدثَنا الْجعيد، قَالَ: حدثَنا يحيى بن سِعيٍد، قَالَ : 
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دعكَّ: سى ِلي ِبمكْوش تكَيتولُ اللَِّه اشساَءِني رِديثَ�ةَ فَجالْح ذَكَرِني وودعي .  
حدثَنا :  حدثَنا أَبو داود السجِزي، وِإسماِعيلُ الْقَاِضي، وأبو داود احلراين، قَالُوا4670

ن أَِبي ِقالبةَ، عن أَِبي الْمهلَِّب، حدثَنا حماد بن زيٍد، عن أَيوب، ع: سلَيمانُ بن حرٍب، قَالَ 
 ،مهرالٌ غَيم لَه كُني ِتِه، لَموم دِعن ٍد لَهبةَ، أَعِست قتال أَعجِن، أَنَّ ريصِن الْحانَ برِعم نع

 ِبيالن لَغَ ذَِلكولُ اللَِّه �فَبسر ا ِبِهمعثَال�، فَد مأَهزِن،  فَجياثْن قتفَأَع ،مهنيب عأَقْر ثَةً، ثُم
  .وأَرق أَربعةً وقَالَ لَه قُوال شِديدا

وحدثَنا الصغاِني، )  ح(حدثَنا أَبو داود:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 4671
حدثَنا حماد بن زيٍد، عن أَيوب، عن أَِبي : ِرم، قَاالحدثَنا عا: وِإسماِعيلُ الْقَاِضي، قَاال

ِقالبةَ، عن أَِبي الْمهلَِّب، عن ِعمرانَ بِن حصيٍن، أَنَّ رجال أَعتق ِستةَ مماِليك لَه ِعند الْموِت، 
 ِبيالن عِن�فَأَقْرياثْن قتفَأَع ،مهنيةً بعبأَر قأَراِس. ، والن ضعِليلٌ أَنَّ : قَالَ بِديِث دذَا الْحِفي ه

الْمِريض ِإذَا تصدق ِبماِلِه علَى من كَانَ أَنه ينفُذُ ِمنه الثُّلُثُ، ويجعلُ الْمالُ ثَالثَةَ أَثْالٍث، 
وذَكَر ِقصةً : قَالَ. نه حملُه، بعدما يقْرع هو وورثَه الْميِتفَيعطَى الْمتصدق علَيِه الثُّلُثَ ِم

روى الْحِديثَ، يِزيد بن زريٍع، عن ِهشاِم بِن حسانَ، عن محمِد بِن ِسِريين، عن . طَِويلَةً
  .ِعمرانَ بِن حصيٍن

   
ِفي التدِبِري، والدليل على أا وصية، وأن املوِصي بشيء له أن يرجع باب ِإباحِة الرجوِع 

  .عنه مىت ما أحب، وعلى أن املوصي مباله كلِّه مردود يوم يوصي
حدثَنا حماد بن زيٍد، : حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 4672
ِرو بمع نع ِبياِبٍر، أَنّ النج ناٍر، عاِن : ، قَالَ�ِن ِدينِبثَم ميعن اهرتي؟، فَاشِريِه ِمنتشي ِمن

  .غُالما ِقبِطيا مات عام أَولَ: قَالَ جاِبر. ِمائٍَة
حدثَنا حماد بن : الَحدثَنا سلَيمانُ بن حرٍب، قَ:  حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ 4673

 كُني لَمٍر، وبد نع ا لَهغُالم قتاِر أَعصاَألن ال ِمنجاِبٍر، أَنَّ رج ناٍر، عِن ِدينِرو بمع نٍد، عيز
هرالٌ غَيم لَه . ِبيالن لَغَ ذَِلكفَقَالَ�فَب ، : هاعي؟، فَبِريِه ِمنتشي ناِن مِد اللَِّه ِبثَمبِن عِم بيعن ِمن

  .عبدا ِقبِطيا مات عام أَولَ: قَالَ جاِبر. ِمائَِة ِدرهٍم، فَدفَعه ِإلَيِه
)  ح(حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ: أنبا الشاِفِعي، قَالَ :  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَال4674َ

دبر رجلٌ ِمن : وحدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عِن ابِن عيينةَ، سِمع عمرو جاِبرا، يقُوِل
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. حاِمفَاشتراه ابن الن: قَالَ جاِبر. �اَألنصاِر غُالما لَه لَم يكُن لَه مالٌ غَيره، فَباعه رسولُ اللَِّه 
  .عبدا ِقبِطيا مات عام أَولَ ِفي ِإمارِة ابِن الزبيِر

أنبا شعبةُ، عن عمِرو بِن ِديناٍر، : حدثَنا أَبو النضِر، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 4675
قَالَ . ، فَباعه�ه عن دبٍر، فَدعا رسولُ اللَِّه أَعتق رجلٌ ِمنا غُالما لَ: سِمع جاِبرا، يقُولُ

اِبرلَ: جأَو امع اتا ممِإن.  
حدثَنا شعبةُ، عن عمِرو : حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 4676

  .اع رسولُ اللَِّه مدبراب: بِن ِديناٍر، سِمع جاِبر، يقُولُ
حدثَنا عبد : حدثَنا أَبو معمٍر، قَالَ :  حدثَنا الِْبرِتي أَبو الْعباِس الْقَاِضي، قَالَ 4677
، عن أَيوب، عن حدثَنا أَيوب، وحدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عن معمٍر: الْواِرِث، قَالَ 

عمِرو بِن ِديناٍر، عن جاِبٍر، أَنَّ رجال ِمن اَألنصاِر أَعتق عبدا لَه عن دبٍر، لَم يكُن يِجد ماال 
هرولُ اللَِّه . غَيسِد اللَِّه ِب: �فَقَالَ ربع نب ميعن اهرتي؟ فَاشِريِه ِمنتشي نٍممهاِن ِمائَِة ِدرثَم .
  .فَدفَع ِبِمائٍَة ِإلَيِه: قَالَ

4678 هاٍر، أَنِدين نو برمثَِني عدٍج، حيرِن جِن اباِق، عزِد الربع نع ،ِريبا الدثَندح 
 عبدا لَه لَيس لَه مالٌ �سوِل اللَِّه أَعتق رجلٌ علَى عهِد ر: سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه، يقُولُ

. ها نبتاعه، فَابتاعه: من يبتاعه ِمني؟، فَقَالَ نعيم بن عبِد اللَِّه: �فَقَالَ النِبي . غَيره عن دبٍر
  .غُالما ِقبِطيا مات عام أَولَ: قَالَ جاِبر: قَالَ عمرو
: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ )  ح(حدثَنا الِْفرياِبي:  حدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، قَالَ 4679

حدثَنا سفْيانُ، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، أَنَّ رجال ِمن اَألنصاِر يقَالُ لَه : حدثَنا قَِبيصةُ، قَاال
أَلَك مالٌ : ، فَقَالَ�يعقُوب الِْقبِطي، فَبلَغَ ذَِلك النِبي : بو مذْكُوٍر دبر غُالما لَه، يقَالُ لَهأَ

عها ودفَ. فَاشتراه نعيم بن النحاِم ِبثَماِنِمائَِة ِدرهٍم: من يشتِريِه ِمني؟ قَالَ: ال، قَالَ: غَيره؟ قَالَ
أنبا سفْيانُ، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر : أنبا عبد الرزاِق، قَالَ: حدثَنا الْجرجاِني، قَالَ. ِإلَيِه
هِلك، أَنِفقْها علَى نفِْسك، فَِإنْ كَانَ فَضلٌ فَعلَى أَ: �فَقَالَ النِبي . ِبثَماِن ِمائَِة ِدرهٍم: ِبِمثِْلِه

  .فَِإنْ كَانَ فَضلٌ فَعلَى أَقَاِرِبك، فَِإنْ كَانَ فَضلٌ فَاقِْسمه هاهنا وهاهنا
: حدثَنا سفْيانُ، قَالَ : حدثَنا الْحميِدي، قَالَ :  حدثَنا ِبشر بن موسى، قَال4680َ

و الزأَباٍر، وِدين نو برما عثَندقُولُحما مسعا جابر بن عبد اهللا، يِر، أيب : لٌ ِمنجر ربد
هرالٌ غَيم لَه سلَي ،ا لَهاِر غُالمصاَألن . ِبيالن هاعاِم�فَبحالن نب ميعن اهرتو. ، فَاشرمقَالَ ع :
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اِبرلَ ِف: قَالَ جأَو امع اتا مِطيا ِقبدبِرعيبِن الزِة ابارِر. ي ِإميبو الزأَب ادز : قُوبعي هماس
ِطيالِْقب.  

وحدثَنا محمد بن )  ح(حدثَنا أَحمد بن حنبٍل:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 4681
حدثَنا ِإسماِعيلُ ابن علَيةَ، عن أَيوب، عن أَِبي الزبيِر، عن : حدثَنا مسدد، قَاال: حيويِه، قَالَ 

قَالُ لَهي ا لَهغُالم قتذْكُوٍر أَعو مأَب قَالُ لَهاِر يصاَألن ال ِمنجاِبٍر أَنَّ رٍر : جبد نع قُوبعي
أَحدكُم فَقْريا فَلْيبدأْ ِبنفِْسِه، فَِإنْ كَانَ ِفيها فَضلٌ، فَعلَى ِعياِلِه، ِإذَا كَانَ : فَذَكَر ِمثْلَه، وزاد قَالَ

  .فَِإنْ كَانَ ِفيها فَضلٌ، فَعلَى ِذي قَرابِتِه أَو علَى ِذي رِحِمِه، فَِإنْ كَانَ فَضلٌ فَهاهنا، وهاهنا
حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد، عن : حدثَنا الْمقِْرئ، قَالَ  :  حدثَنا ابن أَِبي مسرةَ، قَال4682َ

 ِبيِن الناِبٍر، عج نِر، عيبةَ، قَالَ )  ح(�أَِبي الزامأَِبي أُس ناِرثُ با الْحثَندحو : سونا يثَندح
أَعتق : ٍد، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر بِن عبِد اللَِّه، قَالَحدثَنا اللَّيثُ بن سع: بن محمٍد، قَالَ 

أَلَك مالٌ غَيره؟، : ، فَقَالَ�رجلٌ ِمن بِني عذْرةَ عبدا لَه عن دبٍر، فَبلَغَ ذَِلك رسولَ اللَِّه 
 ِمني؟ فَاشتراه نعيم بن عبِد اللَِّه النحام الْعدِوي من يشتِريِه: �فَقَالَ رسولُ اللَِّه . ال: فَقَالَ

ابدأْ ِبنفِْسك فَتصدق علَيها : ثُم قَالَ. ، فَدفَعها ِإلَيِه�ِبثَماِن ِمائَِة ِدرهٍم، فَجاَء ِبها رسولَ اللَِّه 
ضلَ عن أَهِلك شيٌء فَِفي ِذي قَرابِتك، فَِإنْ فَضلَ عن ِذي فَِإنْ فَضلَ شيٌء فََألهِلك، فَِإنْ فَ

  .فَبين يديك، وعن يِميِنك، وعن ِشماِلك: يقُولُ. قَرابِتك فَهكَذَا وهكَذَا
لْحسيِن بِن ذَكْوانَ حدثَنا يِزيد بن هارونَ، عِن ا:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَالَ 4683
قَالَ . حدثَِني عطَاٌء، عن جاِبٍر، أَنَّ رجال ِمنا أَعتق غُالما لَه عن دبٍر ِمنه فَاحتاج: الْمعلِِّم، قَالَ

 ِبيِبثَ: �الن امحِد اللَِّه النبع نب ميعن اهرتي؟ فَاشِريِه ِمنتشي نٍممهاِن ِمائَِة ِدرا . مهفَعفَد ذَهفَأَخ
  .لَم يقُلْ هِذِه اللفظةَ فَاحتاج أَحد. ِإلَيِه

حدثَنا أَبو غَسانَ :  حدثَنا مسِلم بن الْحجاِج أَبو الْحسيِن ِإمالًء ِببغداد، قَالَ 4684
حدثَنا أَِبي، عن مطٍَر، عن عطَاِء بِن أَِبي : عاذُ بن ِهشاٍم، قَالَ حدثَنا م: الِْمسمِعي، قَالَ 

 لُوكَهمم قتال أَعجأَنَّ ر ،مثَهدِد اللَِّه حبع نب اِبراٍر، أَنَّ جِن ِدينِرو بمعِر، ويبأَِبي الزاٍح، وبر
، فَباعه ِمن نعيِم بِن عبِد اللَِّه أَِخي بِني عِدي بِن � النِبي فَدعا ِبِه. ِإنْ حدثَ ِبِه حدثٌ

  .كَعٍب
: حدثَنا اَألوزاِعي، قَالَ :  أَخبرِني الْعباس بن الْوِليِد بِن مزيٍد، حدثَِني أَِبي، قَالَ 4685

جعلَ رجلٌ ِلغالِمِه الِْعتق : سِمعت جاِبر بن عبِد اللَِّه، قَالَ: لَحدثَنا عطَاُء بن أَِبي رباٍح، قَا
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أَنت ِإلَى ثَمِنِه أَحوج، واللَّه عنه : ، ثُم دفَع ِإلَيِه ثَمنه، وقَالَ�فَباعه رسولُ اللَِّه . ِمن بعِدِه
غَِني.  

4686الد اسبا عثَندقَاال ح ،اِنيرالْح داوو دأَبو ،ِع، : وِريروالْم نب اِضرحا مثَندح
أَعتق رجلٌ ِمن : حدثَنا اَألعمش، عن سلَمةَ بِن كُهيٍل، عن عطَاٍء، عن جاِبٍر، قَالَ: قَالَ 

ورا ِقبِطيا، وكَانَ محتاجا، وكَانَ علَيِه دين، فَباعه اَألنصاِر غُالما لَه عن دبٍر يسمى مذْكُ
  .اقِْض ِدينك، وأَنِفق علَى ِعياِلك:  ِبثَماِن ِمائَِة ِدرهٍم، فَأَعطَاه فَقَالَ�رسولُ اللَِّه 
حدثَنا ِإسماِعيلُ بن : يٍد، قَالَ حدثَنا محمد بن عب:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَالَ 4687
حدثَنا : حدثَنا أَحمد بن حنبٍل، قَالَ : وحدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ )  ح(أَِبي خاِلٍد

عن سلَمةَ بِن كُهيٍل، عن هشيم، عن عبِد الْمِلِك بِن أَِبي سلَيمانَ، وِإسماِعيِل بِن أَِبي خاِلٍد، 
 ِبياِبٍر، أَنّ النج نطَاٍء، عا�عربدم اعب .  

: وحدثَنا ِهاللُ بن الْعالُء، قَالَ )  ح( ذَكَر أَو حدثَنا اَألحمِسي، عن وِكيٍع4688
ن أَِبي عمِرو بِن الْعالِء، عن عطَاٍء، عن جاِبٍر، أَنّ حدثَنا وِكيع، ع: حدثَنا عمرو الناِقد، قَالَ 

 ِبيا�النربدم اعب .  
حدثَنا الْمِغريةُ بن : حدثَنا قُتيبةُ، قَالَ :  حدثَنا أَحمد بن شعيٍب النساِئي، قَالَ 4689

ِد الْمبع نِن، عمحِد الربِد اللَِّه، أَنَّ عبِن عاِبِر بج ناٍح، عبِن أَِبي رطَاِء بع نٍل، عيهِن سِجيِد ب
، �رجال ِمن اَألنصاِر أَعتق غُالما لَه عن دبٍر، وكَانَ محتاجا فَذُِكر ذَِلك ِلرسوِل اللَِّه 

اهع؟ قَالَ: فَقَالَ. فَدكغُالم قْتتأَع :معن . ِبيقَالَ: �فَقَالَ الن ِه، ثُمِإلَي جوأَح تأَن : نم
حدثَِني أَبو . فَاشتراه، فَأَخذَ النِبي ثَمنه، فَدِفع ِإلَى صاِحِبِه. أَنا: يشتِريِه؟ قَالَ نعيم بن عبِد اللَِّه

  .نا قُتيبةُ، ِبِمثِْلِهحدثَ: زكَِريا اَألعرج، قَالَ 
4690 نِد بيو زأَبو ،تسردِل، وذَيالْه نب فَرعجو ،اِنيغالصوقَا، وند نب اِهيمرا ِإبثَندح 
ن حِبيِب بِن حدثَنا ابن ِإدِريس، عن أَِبيِه، ع: حدثَنا محمد بن طَِريٍف، قَالَ : طَِريٍف، قَالُوا

 ِبيِد اللَِّه، أَنّ النبِن عاِبِر بج ناٍح، عبِن أَِبي رطَاِء بع نا�أَِبي ثَاِبٍت، عربدم اعب .  
حدثَنا زكَِريا : نا أَبو أُميةَ، قَالَ )  ح(أنبا عِلي بن معبٍد:  حدثَنا الصغاِني، قَال4691َ

نقَاالب ،ِديال :  عجاِبٍر، أَنَّ رج نطَاٍء، عع نِد الْكَِرِمي، عبع نٍرو، عمع ناللَِّه ب ديبا عثَندح
هٍر ِمنبد نع ا لَهغُالم قتأَع .الهوم اجتولُ اللَِّه . فَاحسر راِن ِمائَِة �فَأَمِبثَم هاعِعِه، فَبيِبب 

  .رهٍمِد
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باب الدِليِل علَى أَنَّ من مات ِبغيِر وِصيٍة وله ولد يصدق عنه لتكونن له كفارةً بتركه 

  .الوصية
أنبا محمد بن جعفٍَر، : حدثَنا ابن أَِبي مريم، قَالَ:  حدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ 4692

ِإنَّ أَِبي مات وترك : �قَالَ رجلٌ ِللنِبي : الْعالُء، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، قَالَأنبا : قَالَ
  .نعم: ماال، ولَم يوِص، فَهلْ يكَفِّر عنه أَنْ أَتصدق عنه؟ قَالَ

حدثَنا سلَيمانُ، : حيى بن صاِلٍح، قَالَ حدثَنا ي:  حدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ 4693
ِإنَّ أَِبي مات، ولَم : �حدثَنا الْعالُء، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، أَنَّ رجال، قَالَ ِللنِبي : قَالَ

  .نعم: يوِص، فَهلْ يكَفِّر عنه أَنْ أَتصدق عنه؟ قَالَ
4694لَى، قَالَ حِد اَألعبع نب سونا يثَنةَ، : دورِن عاِم بِهش ناٍض، عِعي نب سأنبا أَن

 ِبيى النال أَتجةَ، أَنَّ راِئشع نأَِبيِه، ع نا، : ، فَقَالَ�عهفْسن ِتلَتي افْتولَ اللَِّه ِإنَّ أُمسا ري
  .نعم: لَو تكَلَّمت تصدقَت أَفَلَها أَجر ِإنْ تصدقْت عنها؟ قَالَولَم توِص وأَظُنها 

حدثَنا : حدثَنا يعقُوب بن عوٍن، قَالَ :  حدثَنا محمد بن عبِد الْوهاِب، قَالَ 4695
ِإنَّ أُمي افْتِتلَت : ، فَقَالَ� رجال جاَء ِإلَى النِبي ِهشام بن عروةَ، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ، أَنَّ

  .نعم: نفْسها، وأَظُن أَنها لَو تكَلَّمت تصدقَت، فَهلْ لَها أَجر ِإنْ تصدقْت عنها؟ قَالَ
حدثَنا عِلي بن : ابن اَألصبهاِني، قَالَ حدثَنا :  حدثَنا عِلي بن عبِد الْعِزيِز، قَالَ 4696

ِإنَّ أُمي افْتِتلَت : �مسِهٍر، عن ِهشاٍم، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ، أَنَّ رجال، قَالَ ِلرسوِل اللَِّه 
قْتدصِإنْ ت را أَجلْ لَهفَه ،قَتدصلَت تكَلَّمت لَوا، وهفْسن ِبيا؟ قَالَ النهنع � :معقَالَ . ن

ِلمسم : نب ِليعٍن، ووع نب فَرعجالْقَاِسِم، و نب حورو ،اقحِإس نب بيعشةَ، وامو أُسأَب اهور
أَبو أُسامةَ، وروح فَِفي مسِهٍر، ومحمد بن ِبشٍر، كلهم عن ِهشاٍم متِصال مرفُوعا، فَأَما 

وأَما شعيب، وجعفَر فَِفي حِديِثِهما فَلَها : فَهلْ ِلي أَجر؟ كَما قَالَ يحيى بن سِعيٍد: حِديِثِهما
  .أَجر كَِروايِة ابِن ِبشٍر

رف، والْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن ِهشاِم حدثَنا مطَ:  حدثَنا محمد بن حيويِه، قَالَ 4697
 ِبيال قَالَ ِللنجةَ، أَنَّ راِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورِن عا لَو : �بهأَظُنا، وهفْسن ِتلَتي افْتِإنَّ أُم
  .نعم، فَتصدق: �ِه تكَلَّمت لَتصدقَت، أَفَأَتصدق عنها؟ فَقَالَ رسولُ اللَّ

: حدثَنا سفْيانُ، قَالَ : حدثَنا الْحميِدي، قَالَ :  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَالَ 4698
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 ِبيال، قَالَ ِللنجةَ، أَنَّ راِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورع نب اما ِهشثَندح� :اتي مِإنَّ أُم ،ت
: قَالَ سفْيانُ. نعم: وأَظُنها لَو تكَلَّمت لَتصدقَت، فَهلْ لَها ِمن أَجٍر ِإنْ تصدقْت عنها؟ قَالَ

 وبا أَيِنيهرباٍم، أَخِهش نةُ عِذِه الْكَِلما هفَظْهأَح ةً لَماٍم كَِلمِهش نع اسِفظَ النحو
  ياِني، عن ِهشاِم بِن عروةَ السخِت

ِمن صدقة حبيسة جارية، ومن علم ينتفع : بيانُ انِقطَاِع الْعمِل عِن الْميِت إال من ثالثة
  .به، ومن ولد صاحل يدعو له

ثَنا محمد بن حد: حدثَنا ابن أَِبي مريم، قَالَ :  حدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ 4699
أنبا عبد الْعِزيِز بن : حدثَنا الْحميِدي، قَالَ: وحدثَنا محمد بن يحيى أَيضا، قَالَ )  ح(جعفٍَر

ِبيِه، عن أَِبي أَخبرِني الْعالُء، عن أَ: حدثَِني الْعالُء، وقَالَ محمد بن جعفٍَر: أَِبي حاِزٍم، قَالَ
من دعا ِإلَى هدى كَانَ لَه ِمن اَألجِر ِمثْلُ أُجوِر مِن اتبعه ال : ، قَالَ�هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 

 مِن اتبعه ال ينِقص ذَِلك ِمن أُجوِرِهم شيئًا، ومن دعا ِإلَى ضاللٍَة كَانَ علَيِه ِمن اِإلثِْم ِمثْلُ آثَاِم
ومن دعا ِإلَى ضاللٍَة، فَعلَيِه ِمن اِإلثِْم : وِفي حِديِث عبِد الْعِزيِز. ينِقص ذَِلك ِمن آثَاِمِهم شيئًا

  .ِبِمثِْلِه
انُ بن ِبالٍل، حدثَِني سلَيم: أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَال4700َ

ِإذَا مات : ، قَالَ�عِن الْعالِء بِن عبِد الرحمِن، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
ِه، أَو ولٍَد ِمن صدقٍَة جاِريٍة، أَو ِعلٍْم ينتفَع ِب: اِإلنسانُ انقَطَع عنه عملُه ِإال ِمن ثَالثَِة أَشياَء

و لَهعداِلٍح يص.  
حدثَنا عبد : حدثَنا ِإبراِهيم بن حمزةَ، قَالَ :  حدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ 4701

حدثَنا : ِني، قَاالوحدثَنا محمد بن يحيى أَيضا، والصغا)  ح(الْعِزيِز بن أَِبي حاِزٍم، عِن الْعالِء
: حدثَنا محمد بن جعفٍَر، أَخبرِني الْعالُء، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ: ابن أَِبي مريم، قَالَ 
قٍَة جاِريٍة، أَو ِعلٍْم صد: ِإذَا مات اِإلنسانُ انقَطَع عنه عملُه ِإال ِمن ثَالثٍَة: �قَالَ رسولُ اللَِّه 

و لَهعداِلٍح يلٍَد صو ِبِه، أَو فَعتني.  
  

   مبتدأُ أَبواٍب ِفي النذُوِر
  باب الْخبِر املُوِجِب علَى الْولَِد ِإذَا نذَر أَبواه نذْرا أَنْ يقِْضيه عنهما إذا ماتا ومل يقضيانه 

4702ونا يثَندلَى، قَالَ  حِد اَألعبع نب س :اِلكِني مربٍب، أَخهو نا ابثَندح(ح  (
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أَنبأَ ماِلك، عِن ابِن ِشهاٍب، عن عبيِد اللَِّه : أَنبأَ مطَرف، قَالَ: وحدثَنا محمد بن حيويِه، قَالَ
ِإنَّ أُمي : ، فَقَالَ�ٍس، أَنَّ سعد بن عبادةَ، استفْتى رسولَ اللَِّه بِن عبِد اللَِّه، عِن ابِن عبا

: اقِْضِه عنها، حدثَنا الصغاِني، قَالَ : �ماتت، وعلَيها نذْر لَم تقِْضِه، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
ا ماِلك، واللَّيثُ، وسفْيانُ بن عيينةَ، عِن الزهِري، حدثَن: حدثَنا ِإسحاق بن ِعيسى، قَالَ 

اِدِه، ِمثْلَهنِبِإس.  
 حدثَنا محمد بن مهلٍّ، ومحمد بن ِإسحاق بِن الصباِح، والدبِري الصنعاِنيونَ، 4703

أَنبأَ معمر، عِن الزهِري، عن عبيِد اللَِّه بِن : ثَنا عبد الرزاِق، قَالَحد: وحمدانُ السلَِمي، قَالُوا
 عن نذٍْر كَانَ علَى أُمِه، �عبِد اللَِّه، عِن ابِن عباٍس، أَنَّ سعد بن عبادةَ، سأَلَ رسولَ اللَِّه 

  .فَأَمر ِبقَضاِئِه
حدثَنا عبدةُ، عن ِهشاِم : حدثَنا هناد بن السِري، قَالَ : نا الصغاِني، قَالَ  حدث4704َ

بِن عروةَ، عن بكِْر بِن واِئٍل، عِن الزهِري، عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه، عِن ابِن عباٍس، أَنَّ 
ادبع نب دعولَ اللَِّه سسى رفْتتقِْضِه، قَالَ: ، فَقَالَ�ةَ، است لَم ذْرا نهلَيعو ،تاتي مِإنَّ أُم :
  .اقِْضِه عنها
أَخبرِني يونس، عِن ابِن : أَنبأَ ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال4705َ

بع ناٍب، عولَ اللَِّه ِشهسى رفْتتةَ، اسادبع نب دعةَ، أَنَّ سبتِن عِد اللَِّه ببِن عِد اللَِّه بِفي �ي 
  .اقِْضِه عنها: �نذٍْر كَانَ علَى أُمِه، ماتت قَبلَ أَنْ تقِْضيه، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

حدثَنا أَِبي، عن صاِلٍح، عِن : حدثَنا يعقُوب، قَالَ : لَ  حدثَنا عباس الدوِري، قَا4706
استفْتى سعد بن عبادةَ، رسولَ : ابِن ِشهاٍب، عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه، عِن ابِن عباٍس، قَالَ

  .اقِْض عنها: �قَبلَ أَنْ تقِْضيه، فَقَالَ رسولُ اللَِّه  ِفي نذٍْر كَانَ علَى أُمِه، فَتوفِّيت �اللَِّه 
: حدثَنا مروانُ بن محمٍد، قَالَ :  حدثَنا شعيب بن شعيِب بِن ِإسحاق، قَالَ 4707

: عبِد اللَِّه، عِن ابِن عباٍس، أَنه قَالَحدثَِني ابن ِشهاٍب، عن عبيِد اللَِّه بِن : حدثَنا اللَّيثُ، قَالَ
 ِفي نذٍْر كَانَ علَى أُمِه، توفِّيت قَبلَ أَنْ تقِْضيه، فَقَالَ �استفْتى سعد بن عبادةَ، رسولَ اللَِّه 

  .اقِْض عنها: �رسولُ اللَِّه 
: حدثَنا سفْيانُ، قَالَ : ثَنا الْحميِدي، قَالَ حد:  حثنا ِبشر بن موسى، قَالَ 4708

حدثَنا الزهِري، عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه، عِن ابِن عباٍس، أَنَّ سعد بن عبادةَ، استفْتى رسولَ 
  .اقِْضِه عنها: �لَ أَنْ تقِْضيه، فَقَالَ النِبي  ِفي نذٍْر كَانَ علَى أُمِه، توفِّيت قَب�اللَِّه 
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بيانُ اَألخباِر الناِهيِة، ِإجياب الْمرِء علَى نفِْسِه نذْرا ِفي ماِلِه، وإن مل يكن معصية، والدليل 
على أنه أذا وجب عليه إخراجه وقضاؤه، وعلى أن النذر غري مقرب بعيداً، وال دافع عن 

  به سوء وال جار إليه نفعاً وال خرياًصاح
حدثَنا شعبةُ، عن : حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 4709

 ِبيِن النع ،رمِن عِن ابةَ، عرِن مِد اللَِّه ببع نوٍر، عصنذِْر، فَ�مِن النى عهن هال : قَالَ، أَن هِإن
  .يأِْتي ِبخيٍر، وِإنما يستخرج ِبِه ِمن الْبِخيِل

وحدثَنا أَبو )  ح(حدثَنا أَبو نعيٍم:  حدثَنا الصغاِني، وأَبو ِإسماِعيلَ الترِمِذي، قَاال4710
وحدثَنا يونس بن عبِد )  ح(حدثَنا سفْيانُ: ِبيصةُ، قَاالحدثَنا أَبو نعيٍم، وقَ: أُميةَ، قَالَ 
أَنبأَ سفْيانُ، عن منصوٍر، عن عبِد اللَِّه بِن مرةَ، عِن ابِن : أَنبأَ ابن وهٍب، قَالَ: اَألعلَى، قَالَ
ِإنه ال يرد شيئًا، ِإنما يستخرج ِبِه ِمن : ، وقَالَ عِن النذِْر�نهى رسولُ اللَِّه : عمر، قالَ

حدثَنا : حدثَنا عبد اللَِّه يعِني ابن الْجهِم، قَالَ : الشِحيِح، حدثَنا موسى بن سفْيانَ، قَالَ 
  .عمرو بن أَِبي قَيٍس، عن منصوٍر، ِبِمثِْلِه

4711اٍن، قَالَ  حِسن نب ِزيدا يثَنِهالٍل، قَالَ : د نانُ ببا حثَندح : نةَ، عانوو عا أَبثَندح
 عِن النذِْر، �نهانا رسولُ اللَِّه : منصوٍر، عن عبِد اللَِّه بِن مرةَ، عن عبِد اللَِّه بِن عمر، قَالَ

  .لنذْر ال يرد شيئًا، ِإنما يستخرج ِبِه ِمن الْبِخيِلِإنَّ ا: قَالَ
: وحدثَنا الْوِكيِعي، قَالَ )  ح(حدثَنا يحيى بن صاِلٍح:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 4712

حدثَنا عمرو بن أَِبي : ن محمٍد، قَالَ حدثَنا عبد الْعِزيِز ب: حدثَنا خاِلد بن ِخداٍش، قَاال
 ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه نِج، عرِن اَألعمحِد الربع نٍرو، عمقَالَ�ع ، : ِمن بقَرال ي ذْرِإنَّ الن

ذْرالن لَِكنو ،لَه هرقَد كُِن اللَّهي ئًا لَميش مِني آدكُِن بي ا لَمِخيِل مالْب ِمن ِرجخفَي ،رالْقَد اِفقوي 
هِرجخِخيلُ أَنْ يالْب.  
حدثَنا : حدثَنا يحيى بن صاِلٍح الْوحاِظي، قَالَ :  حثنا محمد بن يحيى، قَالَ 4713

ن عبِد الرحمِن، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ حدثَِني الْعالُء ب: سلَيمانُ بن ِبالٍل، قَالَ
  .ال تنِذروا، فَِإنَّ النذْر ال يرد شيئًا، وِإنما يستخرج ِمن الْبِخيِل: ، قَالَ�اللَِّه 

)  ح(دثَنا روح بن عبادةَح:  حدثَنا عبد الْمِلِك بن محمٍد الْبصِري، قَالَ 4714
حدثَنا محمد بن جعفٍَر، : حدثَِني أَِبي، قَالَ : وحدثَِني عبد اللَِّه بن أَحمد بِن حنبٍل، قَالَ

ِإنَّ النذْر ال يرد : ، قَالَ� حدثَنا شعبةُ، عِن الْعالِء، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ النِبي: قَاال
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  .ِمن الْقَدِر شيئًا، وِإنما يستخرج ِبِه ِمن الْبِخيِل
   

باب الْخبِر الْمِبيِن أَنَّ املَقْدور كَاِئن، وأن اهللا عز وجل قدر األشياء قبل كوا، وأن النذر 
  ال يردها، ولكنه رمبا يوافق القدر

4715قَالَ  ح ،اِنيغالص اقحِإس نب دمحا مثَنقَالَ : د ،ميرأَِبي م نا ابثَندا : حثَندح
محمد بن جعفَِر بِن أَِبي كَِثٍري، أَخبرِني الْعالُء بن عبِد الرحمِن بِن يعقُوب، مولَى الْحرقَِة، 

 نأَِبيِه، ع نةَ، قَالَعريرولُ اللَِّه : أَِبي هسِر : �قَالَ رالْقَد ِمن درال ي ذْروا، فَِإنَّ النِذرنال ت
  .شيئًا، وِإنما يستخرج ِبِه ِمن الْبِخيِل

ثَنا ِإسماِعيلُ بن حد: حدثَنا عِلي بن حجٍر، قَالَ :  حدثَِني أَِبي رِحمه اللَّه، قَالَ 4716
: ، قَالَ�حدثَنا عمرو بن أَِبي عمٍرو، عِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ النِبي : جعفٍَر، قَالَ 

ي ذْرالن لَِكنو ،هرقَد كُِن اللَّهي ئًا، لَميش مِن آداب ِمن بقَرال ي ذْرِإنَّ الن ِرجخفَي ،رالْقَد اِفقو
هِرجخأَنْ ي ِريدِخيلُ يكُِن الْبي ا لَمِخيِل مالْب ِمن ِبذَِلك.  

: حدثَنا عبد الرزاِق، أَنبأَ معمر، قَالَ:  حدثَنا أَحمد بن يوسف السلَِمي، قَالَ 4717
، فَذَكَر أَحاِديثَ �هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ، عن محمٍد رسوِل اللَِّه : ، قَالَأَنبأَ همام بن منبٍه

ال يأِْتي ابن آدم النذْر ِبشيٍء لَم أَكُن قَدرته لَه، ولَِكنه يلِْقيِه : �وقَالَ رسولُ اللَِّه : ِمنها، قَالَ
 رقَد ذْرلُالنقَب اِني ِمنآت كُني ا لَمِه ملَيِتيِني عؤِخيِل يالْب ِبِه ِمن جرختسفَي ،لَه هترقَد.  

بيانُ حظِْر النذِْر ِفي معِصيٍة، وفيما ال ميلكه الناذر، وأنه ال يوىف به، والدليل على أنه 
ى أن امللك هو الذي ميلك حبق، وأنه ال ليس فيه كفارة، وال ىف نذر يعجز عن الوفاء به، وعل
  حيكم ملن ىف يديه الشئ إذا ثبت للمدعى أنه كان له

حدثَنا سلَيمانُ :  حدثَنا سلَيمانُ بن سيٍف الْحراِني، والصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَالُوا4718
حدثَنا أَبو نعيٍم، : وحدثَنا عمار بن رجاٍء، قَالَ )  ح(يٍدحدثَنا حماد بن ز: بن حرٍب، قَالَ 

حدثَنا حماد بن زيٍد، عن أَيوب، عن أَِبي ِقالبةَ، عن أَِبي الْمهلَِّب، عن ِعمرانَ بِن : قَالَ 
فَأُِسر : ِني عقَيٍل، وكَانت ِمن سواِبِق الْحاج، قَالَكَانِت الْعضباُء ِلرجٍل ِمن ب: حصيٍن، قَالَ

يا :  علَى ِحماٍر علَيِه قَِطيفَةٌ، فَقَالَ�، وهو ِفي وثَاٍق، ورسولُ اللَِّه �فَأُِتي ِبِه نِبي اللَِّه 
اجاِبقَةَ الْحذُونَ سأْختِني، وذُونأْخا تلَى مع دمحفَقَالَم ، : ،ثَِقيف لَفَاِئكِة حِريرِبج ذُكأْخن
 ِبياِب النحأَص ِن ِمنلَيجوا ررأَس قَد ثَِقيف تكَانا قَالَ�وقَالَ ِفيم قَدو ، : قَد أَو ِلمسا مأَنو
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، �حت كُلَّ الْفَالِح، فَلَما مضى النِبي أَما لَو قُلْتها وأَنت تمِلك أَمرك، أَفْلَ: أَسلَمت، فَقَالَ
هِذِه حاجته، : �يا محمد ِإني جاِئع فَأَطِْعمِني، وِإني ظَمآنُ فَاسِقِني، فَقَالَ رسولُ اللَِّه : قَالَ

 الْعضباَء �، وحبس رسولُ اللَِّه فَفُوِدي الرجلُ بعد ِبالرجلَيِن: هِذِه حاجتك، قَالَ: أَو قَالَ
وأَسروا : ِلنفِْسِه، فَأَغَار الْمشِركُونَ علَى سرِح الْمِدينِة، وذَهبوا ِبالْعضباِء، فَلَما ذَهبوا، قَالَ

فَنوموا لَيلَةً، فَقَامِت :  أَفِْنيِتِهم، قَالَامرأَةً ِمن الْمسِلِمني، فَكَانَ ِإذَا كَانَ اللَّيلُ يِرحيونَ ِإِبلَهم ِفي
الْمرأَةُ فَجعلَت ال تضع يدها علَى بِعٍري ِإال رغَا، حتى أَتِت الْعضباُء، فَأَتت علَى ناقٍَة ذَلُوٍل 

فَلَما : ِه علَيها ِإنْ نجاها لَتنحرنها، قَالَفَرِكبتها ثُم جعلَت ِللَّ: مجربةً، قَالَ: مجرسٍة يعِني
فَأُخِبر ِبذَِلك فَأَرسلَ ِإلَيها فَِجئَ : ، قَالَ�ناقَةُ رسوِل اللَِّه : قَِدمِت الْمِدينةَ عِرفَِت الناقَةُ، فَِقيلَ

ها، ِإنَّ اللَّه عز وجلَّ أَنجاها علَيها ِلتنحرها، ال وفَاَء ِبئْس ما جزيِتي: ِبها، وأُخِبر ِبنذِْرها، فَقَالَ
 ِليو عا أَبثَندٍب، حرِن حانَ بملَيذَا لَفْظُ سه ،مآد ناب ِلكما ال يال ِفيمٍة، وِصيعذٍْر ِفي مِلن

حدثَنا خاِلد الْحذَّاُء، عن أَِبي ِقالبةَ، عن أَِبي : اِصٍم، قَالَ حدثَنا عِلي بن ع: الزعفَراِني، قَالَ 
 ِبيِللن تاقَةً فُِقدٍن، أَنَّ نيصِن حانَ برِعم نلَِّب، عها، �الْمهرحنأَنْ ت ِريدأَةٌ ترِإذَا امو ،

 ِبياالنوفَأَت�ِد: ، فَقَالَتالْح ذَكَريثَو.  
حدثَنا حماد بن زيٍد، ووهيب، وحماد : أَنبأَ عفَّانُ، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَال4719َ

حدثَنا أَيوب، عن أَِبي ِقالبةَ، عن أَِبي الْمهلَِّب، عن ِعمرانَ بِن حصيٍن، أَنّ : بن سلَمةَ، قَالُوا
الن قَالَ�ِبي ، :مآد ناب ِلكما ال يِفيم ذْرال ن.  

حدثَنا عبد الْوهاِب، عن : أَنبأَ الشاِفِعي، قَالَ :  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَال4720َ
ِن حانَ برِعم نلَِّب، عهأَِبي الْم نةَ، عأَِبي ِقالب نع ،وبٍن، قَالَأَييص : لٌ ِمنجر رأَس

 رجال ِمن بِني عِقيٍل، كَانت ثَِقيف قَد أَمرت رجلَيِن ِمن أَصحاِب �أَصحاِب رسوِل اللَِّه 
  . ِبرجلَيِن اللَّذَيِن أَسرتهما ثَِقيف�، فَفَداه النِبي �رسوِل اللَِّه 
4721ا الرثَندانَ، قَالَ  حملَيس نب قَالَ: ِبيع ،اِفِعيا الشثَندح : دبِني ععي أنبا الثَّقَِفي

)  ح(أَسر: الْوهاِب، عن أَيوب، عن أَِبي ِقالبةَ، عن أَِبي الْمهلَِّب، عن ِعمرانَ بِن حصيٍن، قَالَ
حدثَنا أَيوب، : حدثَنا عبد الْوهاِب بن عبِد الْمِجيِد الثَّقَِفي، قَالَ : قَالَ وحدثَنا عمر بن شبةَ، 

 رجال ِمن بِني عِقيٍل، �أَسر أَصحاب النِبي : عن أَِبي ِقالبةَ، أَنَّ ِعمرانَ بن حصيٍن، قَالَ
 ونحن �فَأَوثَقُوه، وطَرحوه ِفي الْحرِة، فَمر ِبِه رسولُ اللَِّه : الرِبيعوتركُوه ِفي الْحرِة، وقَالَ 

ما شأْنك؟، :  وهو علَى ِحماٍر وتحته قَِطيفَةٌ، فَقَالَ�أَتى علَيِه رسولُ اللَِّه : معه، أَو قَالَ
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أُِخذْت ِبجِريرِة حلَفَاِئكُم ثَِقيف، : ذْت ساِبقَةَ الْحاج؟ قَالَِفيما أَخذْتِني، وِفيما أَخ: فَقَالَ
يا : ، فَتركَه ومضى فَنادى�كَانت ثَِقيف قَد أَسرت رجلَيِن ِمن أَصحاِب رسوِل اللَِّه 

لَو قُلْتها : ِإني مسِلم، قَالَ: ا شأْنك؟، قَالَم:  فَرجع ِإلَيِه، فَقَالَ�محمد، فَرِحمه رسولُ اللَِّه 
يا محمد، يا محمد، فَرجع : وأَنت تمِلك أَمرك، أَفْلَحت كُلَّ الْفَالِح، فَتركَه ومضى، فَنادى

وِإني ظَمآنُ، فَاسِقِني، : وأَحسبه قَالَ: الَِإني جاِئع فَأَطِْعمِني، قَ: ما شأْنك، قَالَ: ِإلَيِه، فَقَالَ
 ِبالرجلَيِن اللَّذَيِن أَسرتهما ثَِقيف، وأَخذَت ناقَته �هِذِه حاجتك، فَفَداه رسولُ اللَِّه : قَالَ

يبت قَبلَها، فَكَانت تكُونُ ِفيِهم، ِتلْك، وسِبيِت امرأَةٌ ِمن اَألنصاِر، فَكَانِت الناقَةُ قَد أُِص
فَكَانوا يِجيئُونَ ِبالنعِم ِإلَيِهم، فَانفَلَتت ذَات لَيلٍَة ِمن الْوثَاِق، فَأَتِت اِإلِبلَ، فَجعلَت كُلَّما 

فَلَم ترغُ، وِهي ناقَةُ مدربةٌ فَقَعدت مست بِعريا رغَا، فَتركَته حتى أَتت ِتلْك الناقَةَ فَمستها 
علَى عجِزها، ثُم صاحت ِبها فَانطَلَقَت، فَطُِلبت ِمن لَيلَِتها فَلَم يقْدر علَيها، فَجعلَت ِللَِّه ِإنْ 

ِإنها قَد : ، قَالَت�ناقَةُ رسوِل اللَِّه : الُواأَنجاها لَتنحرنها، فَلَما قَِدمت عرفُوا الناقَةَ، وقَ
ال واللَِّه ال ندعِك تنحِريها حتى نؤِذنَ : جعلَت ِللَِّه علَيها ِإنْ أَنجاها علَيها لَتنحرنها، قَالُوا

فَأَخبروه ِبالْقَصِة، أَنَّ فُالنةَ قَد :  رِضي اللَّه عنه، فَأَتوه فَأَخبروه، وقَالَ الشاِفِعي�رسولَ اللَِّه 
سبحانَ اللَِّه : جاَءت علَى ناقَِتك، وِإنها قَد جعلَت ِللَِّه علَيها ِإنْ أَنجاها علَيها لَتنحرنها، فَقَالَ

ه علَيها لَتنحرنها، ال وفَاَء ِلنذٍْر ِفي معِصيِة اللَِّه، وال وفَاَء ِلنذٍْر ِبئْس ما جزيِتيها ِإذْ نجاها اللَّ! 
: ِفيما ال يمِلك ابن آدم، حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ : ِفيما ال يمِلك الْعبد، وقَالَ ابن شبةَ

نب ِليا عثَندقَالَ ح ،ِديِنيانُ، قَالَ:  الْمفْيا سثَندح : نِه، عمع نةَ، عأَِبي ِقالب نع ،وبأنبا أَي
  .ِعمرانَ بِن حصيٍن، أَنَّ ثَِقيف، كَانت حلَفَاُء ِلبِني عقَيٍل ِفي الْجاِهِليِة، وذَكَر الْحِديثَ ِبطُوِلِه

4722ا الدثَندقَالَ  ح ،ِرياِق، قَالَ: بزالر دبا عثَندأَِبي : ح نع ،وبأَي نع ،رمعأَ مبأَن
ال وفَاَء ِلنذٍْر ِفي : �قَالَ رسولُ اللَِّه : ِقالبةَ، عن أَِبي الْمهلَِّب، عن ِعمرانَ بِن حصيٍن، قَالَ

  .يمِلك ابن آدممعِصيِة اللَِّه، وال ِفيما ال 
وحدثَنا )  ح(أَنبأَ ابن وهٍب، أن مالكاحدثَه:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال4723َ

الْمِلِك أَنبأَ ماِلك، عن طَلْحةَ بِن عبِد : حدثَنا عثْمانُ بن عمر، قَالَ: ِإبراِهيم بن مرزوٍق، قَالَ 
 ِبيةَ، أَنّ الناِئشع نٍد، عمحِن مِن الْقَاِسِم بع ،ِليقَالَ�اَألي ، : ،هِطعفَلْي اللَّه ِطيعأَنْ ي ذَرن نم

  .ومن نذَر أَنْ يعِصي اللَّه فَال يعِصِه 
حدثَنا سهلُ بن محمِد بِن الزبيِر  :  حدثَنا جعفَر بن هاِشٍم ِفي داِر كَعٍب، قَال4724َ
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حدثَنا عبد اللَِّه بن ِإدِريس، عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، وماِلٍك، عن طَلْحةَ بِن : الْعسكَِري، قَالَ 
ةَ، قَالَتاِئشع نِن الْقَاِسِم، عع ،ِليِلِك اَأليِد الْمبولُ اللَِّه : عسقَالَ ر� : ِطيعأَنْ ي ذَرن نم

  .اللَّه، فَلْيِطعه، ومن نذَر أَنْ يعِصيه فَال يعِصيِه
حدثَنا ِإبراِهيم بن بشاٍر، حدثَنا سفْيانُ، عن عبيِد :  حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ 4725
من نذَر أَنْ يعِصي اللَّه فَال : �قَالَ النِبي : اِسِم، عن عاِئشةَ، ِفيما يظُن، قَالَتاللَِّه، عِن الْقَ

  .يعِصِه
   

باب اإلباحِة ِلمن نذَر أَنْ يمِشي وأجهد ىف مشيه أن يركب، والدليل على أن احلمل 
ن الرب، وأن النذر إذا مل يكن مسمى على النفس فوق طاقتها، فيما مل مل يفرض عليها ليس م

  جاز فسخه
أنبا : حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ:  حدثَنا محمد بن عبِد الْمِلِك الدِقيِقي، قَالَ 4726

 ِبيٍس، أَنّ النأَن نثَاِبٍت، ع نع ،ديمِه،�حطَيِإب نيى بادهال يجأَى رذَا؟، :  فَقَالَ، را هم
ِإنَّ اللَّه عز وجلَّ لَغِني عن تعِذيِب هذَا نفْسه، ثُم أَمر : نذَر أَنْ يمِشي ِإلَى الْبيِت، فَقَالَ: قَالُوا

عبد اللَِّه بن بكٍْر، عن حدثَنا : فَرِكب، حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ الصاِئغُ، والصغاِني، قَاال
 ِبيِن النٍس، عأَن نثَاِبٍت، ع نٍد، عيمِبِمثِْلِه �ح ،.  

حدثَنا عبد : حدثَنا يحيى بن صاِلٍح الْوحاِظي، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 4727
ثَنا عمرو بن أَِبي عمٍرو، عِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ النِبي حد: الْعِزيِز بن محمٍد، قَالَ 

ما شأْنُ هذَا الشيِخ؟، : � أَدرك شيخا يمِشي بين ابنيِه يتوكَّأُ علَيِهما، فَقَالَ رسولُ اللَِّه �
اهنولَ اللَِّه، كَانَ: قَالَ ابسا رفَقَالَي ،ذْرِه نلَيع  : كنع الَى غَِنيعت فَِإنَّ اللَّه ،خيا الشهأَي كَبار

حدثَنا : وحدثَِني أَِبي، قَالَ )  ح(حدثَنا أَبو الرِبيِع: وعن نذِْرك، حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ 
  .نا ِإسماِعيلُ بن جعفٍَر، عن عمِرو بِن أَِبي عمٍرو، ِبِإسناِدِه ِمثْلَهحدثَ: عِلي بن حجٍر، قَاال

حدثَنا حجاج، عِن ابِن جريٍج، عن سلَيمانَ :  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 4728
ِبياٍس، أَنّ النبِن عِن ابٍس، عطَاو نِل، عواَألح � هقُوداٍن يسِبِإن هدطَ يبر اٍن قَدسِبِإن رم ،

 ِبيا النهِفِه، فَقَطَعٍة ِفي أَنامةَ، قَالَ �ِبِخزيو أُما أَبثَندِدِه، حِبي هقُودأَنْ ي هرأَم ِدِه، ثُمِبي  :
ن ِإبراِهيم الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عِن ابِن جريٍج، وحدثَنا ِإسحاق ب)  ح(حدثَنا أَبو عاِصٍم

  .ِبِمثِْلِه
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حدثَنا حجاج، عِن ابِن جريٍج، عن سلَيمانَ :  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 4729
ِبياٍس، أَنّ النبِن عِن ابٍس، عطَاو نِل، عواَألح � قُودِة، يبِبالْكَع طُوفي وهٍل وجِبر رم ،

قُد ِبيِدك، ومر ِبِإنساٍن آخر ربطَ يده ِإلَى : ، وقَالَ�ِبِخزامٍة ِفي أَنِفِه، فَحلَّه رسولُ اللَِّه 
قُد ِبيِدك، : ، ثُم قَالَ� فَحلَّه النِبي :ِإنساٍن آخر ِبخيٍط، أَو ِبسيٍر، أَو شيٍء غَيِر ذَِلك، قَالَ

حدثَنا : وحدثَنا ابن الْجنيِد، قَالَ )  ح(حدثَنا مخلَد بن يِزيد: حدثَنا أَبو عمر اِإلمام، قَالَ 
ي، عن عبِد الرزاِق، عِن ابِن جريٍج، أَبو عاِصٍم ِكالهما، عِن ابِن جريٍج، ِبِمثِْلِه، وحثنا الدبِر

  .ِبِمثِْلِه
بيانُ وجوِب الْكَفَّارِة ِفي النذُوِر، وأن كفارته كفارة ميني، وبيان اخلرب الدال على 

  إسقاطه
مرو بن الرِبيِع حدثَنا ابن أَِبي مريم، وع:  حثنا يعقُوب بن سفْيانَ الْفَاِرِسي، قَالَ 4730

حدثَِني كَعب بن علْقَمةَ،أَنه سِمع عبد : حدثَنا يحيى بن أَيوب، قَال: بِن طَاِرٍق، قَاال
سِمعت : أَصاب غُالم، وذَكَر الْحِديثَ، وعن أَِبي الْخيِر، قَالَ: الرحمِن بن ِشماسةَ، يقُولُ

قُولُعاِمٍر، يع نةَ بولَ اللَِّه : قْبسر تِمعقُولُ�سِمِني: ، يةُ الْيذِْر كَفَّارةُ النكَفَّار.  
حدثَِني ابن وهٍب ِفي اَألماِلي، حدثَِني :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال4731َ

 علْقَمةَ التنوِخي، عن عبِد الرحمِن بِن ِشماسةَ الْمهِري، عمرو بن الْحاِرِث، عن كَعِب بِن
كَفَّارةُ النذِْر كَفَّارةُ الْيِمِني، حدثَنا : عن أَِبي الْخيِر، عن عقْبةَ بِن عاِمٍر، عن رسوِل اللَِّه، قَالَ

حدثَنا ابن وهٍب، ِبِمثِْلِه، عن أَِبي : ثَنا أَحمد بن صاِلٍح، قَالَ حد: أَبو حميٍد الْعوِهي، قَالَ 
 ِبياِمٍر، عِن النِن عةَ بقْبع نِر، عيِبِمثِْلِه�الْخ ،.  

سِعيد حدثَنا حجاج، عِن ابِن جريٍج، أَخبرِني :  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 4732
بن أَِبي أَيوب، عن يِزيد بِن أَِبي حِبيٍب أَخبره، أَنَّ أَبا الْخيِر حدثَه، سِمعت عقْبةَ بن عاِمٍر 

، � النِبي نذَرت أُخِتي أَنْ تمِشي ِإلَى بيِت اللَِّه، فَأَمرتِني أَنْ أَستفِْتي لَها: الْجهِني، أَنه قَالَ
 ِبيالن تيفْتتقَالَ: ، فَقَالَ�فَاس ،كَبرلْتِش، وما : ِلتثَندةَ، حقْبع فَاِرقِر، ال ييو الْخكَانَ أَبو

ثَنا الصغاِني، وحد)  ح(ِإسحاق بن ِإبراِهيم الدبِري الصغاِني، عن عبِد الرزاِق، عِن ابِن جريٍج
أَخبرِني سِعيد بن أَِبي أَيوب، : حدثَنا أَبو عبيٍد، عن حجاٍج، عِن ابِن جريٍج، قَالَ: قَالَ

اِنيغقَالَ الص ،اِدِه ِمثْلَهنقَالَ : ِبِإس ،اِنيغا الصثَندح ،ِحيحالص وهو : ،حوا رثَندقَالَح :
أَخبرِني يحيى بن أَيوب، أَنَّ يِزيد بن أَِبي حِبيٍب أَخبره، ِبِإسناِدِه : أَخبرِني ابن جريٍج، قَالَ
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حوكَذَا قَالَ ر ،ةَ: ِمثْلَهانوو عقَالَ أَب ،وبِن أَيى بيحي نِعي: عس نع وا همغَلَطٌ، ِإن وهِن وِد ب
وبأَِبي أَي.  
حدثَنا أَبو زيٍد عبد الرحمِن بن أَِبي الِْغمِر، :  حدثَنا أَبو يوسف الْفَاِرِسي، قَالَ 4733

ن أَِبي حدثَِني مفَضلُ بن فَضالَةَ، عن عبِد اللَِّه بِن عياٍش، عن يِزيد بِن أَِبي حِبيٍب، ع: قَالَ
نذَرت أُخِتي أَنْ تمِشي ِإلَى بيِت اللَِّه حاِفيةً، فَأَمرتِني أَنْ : الْخيِر، عن عقْبةَ بِن عاِمٍر، أَنه قَالَ

  .ِلتمِش، ولْتركَب: ، فَاستفْتيته، فَقَالَ�أَستفِْتي لَها رسولَ اللَِّه 
4734سونا يثَندلَى، قَالَ حِد اَألعبع نِد اللَِّه :  ببع نب ييِني حربٍب، أَخهو نأَ اببأَن

 ِشيمأَنْ ت تذَرن هتأَنَّ أُخ ،هرباِمٍر أَخع نةَ بقْبأَنَّ ع ،ِليبِن الْحمحِد الربأَِبي ع نع ،اِفِريعالْم
يا رسولَ اللَِّه، ِإنَّ : ، فَقُلْت�فَذَهبت ِإلَى رسوِل اللَِّه : ، وال تتقَنع، قَالَ عقْبةُِإلَى مكَّةَ حاِفيةً

اذْهب ِإلَى : �أُخِتي نذَرت أَنْ تمِشي ِإلَى مكَّةَ، ال تركَب، وال تتقَنع، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
  .ب وتتقَنع، ولْتوِف ِبنذِْرهاتركَ: أُخِتك فَقُلْ لَها

   
باب الْخبِر املُوِجِب علَى الناِذِر أَنْ يعتِكف ِفي الْمسِجِد الْحراِم، أن يوىف بنذره، وأن 

  الكافر إذا كان عليه نذر ىف حال كفره، فأسلم، وملا قضاه أن يوىف به ىف اإلسالم
4735،اِنيغا الصثَندى، قَالَ :  قَالَ  حوسم نب كَما الْحثَندح : نب بيعا شثَندح

 ِبيأَلَ النس ،رمأَنَّ ع ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نع ،رمِن عِد اللَِّه بيبع نع ،اقحا : ، فَقَالَ�ِإسي
أَنْ أَعتِكف لَيلَةً ِفي الْمسِجِد الْحراِم، فَقَالَ رسولُ اللَِّه رسولَ اللَِّه، ِإني نذَرت ِفي الْجاِهِليِة 

� : ذِْركِف ِبنأَو.  
أنبا عبيد اللَِّه بن : حدثَنا يحيى بن سِعيٍد، قَالَ:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَالَ 4736

يا رسولَ اللَِّه، ِإني نذَرت : نَّ عمر، سأَلَ رسولَ اللَِّه، فَقَالَعمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَ
أوِف ِبنذِْرك حدثَنا يوسف : ِفي الْمسِجِد الْحراِم، قَالَ: ِفي الْجاِهِليِة أَنْ أَعتِكف لَعلَّه قَالَ

حدثَنا يحيى بن سِعيٍد، عن عبيِد اللَِّه، : بكٍْر، قَالَ حدثَنا محمد بن أَِبي : الْقَاِضي، قَالَ 
  .أوف ِبنذِْرك: ِبِإسناِدِه، أَنْ أَعتِكف ِفي الْمسِجِد الْحراِم، فَقَالَ

  
حدثَنا محمد : الَ حدثَنا عبد اللَِّه بن معمٍر، قَ:  حدثَنا أَبو ِقالبةَ الرقَاِشي، قَالَ 4738

حدثَنا شعبةُ، عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنَّ عمر بن : بن جعفٍَر، قَالَ 
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أوِف : ف، فَقَالَيا رسولَ اللَِّه، ِإني نذَرت نذْرا ِفي الْجاِهِليِة أَنْ أَعتِك: الْخطَّاِب، قَالَ
اِب الثَّقَِفيهالْو دبعةَ، وامو أُسأَب اهور ،ذِْركِبن.  

حدثَنا :  حدثَنا موسى بن ِإسحاق بِن ِإبراِهيم أَبو محمٍد الْكُوِفي الْقَواس، قَالَ 4739
: قَالَ عمر: لَِّه بِن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَحفْص بن ِغياٍث النخِعي، عن عبيِد ال

أَوِف : يارسولَ اللَِّه، ِإني نذَرت نذْرا ِفي الْجاِهِليِة، ثُم جاَء اللَّه ِباِإلسالِم وأَذْهب الْكُفْر، قَالَ
ذِْركِبن.  

4740يحي نب دمحا مثَندا أَِبي،  حثَندٍر، حيمِن نِد اللَِّه ببع نب دمحا مثَندى، ح
حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، عن عمر، أَنه : وحفْص بن ِغياٍث، قَاال

اِهِليا ِفي الْجموي ِكفتعأَنْ ي ذَرولَ اللَِّه كَانَ نسأَلَ رس هأَنفَقَالَ�ِة، و ، :ذِْركِف ِبنأَو.  
حدثَنا جِرير بن : أنبا ابن وهٍب، قَالَ :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال4741َ

نَّ عبد اللَِّه بن عمر حدثَه، أَنَّ عمر بن حاِزٍم، أَنَّ أَيوب السخِتياِني، حدثَه، أَنَّ ناِفعا، حدثَه، أَ
يا رسولَ : ، وهو ِبالِْجعرانِة بعد أَنْ رجع ِمن الطَّاِئِف، فَقَالَ�الْخطَّاِب، سأَلَ رسولَ اللَِّه 

: مسِجِد الْحراِم، فَكَيف ترى؟ فَقَالَاللَِّه، ِإني نذَرت ِفي الْجاِهِليِة أَنْ أَعتِكف يوما ِفي الْ
  . اذْهب فَاعتِكف يوما

4742 ِبيكَانَ النو � ِمعاِس، سا النايبس قتا أَعِس، فَلَممالْخ ةً ِمناِريج طَاهأَع قَد 
أَعتق : ما هذَا؟، قَالُوا: ، فَقَالَ� اللَِّه أَعتقَنا رسولُ: عمر بن الْخطَّاِب أَصواتهم، يقُولُونَ

  .يا عبد اللَِّه، اذْهب ِإلَى ِتلْك الْجاِريِة فَخلِّ سِبيلَها :  الناس، فَقَالَ عمر�رسولُ اللَِّه 
مر، عن أَيوب، عن ناِفٍع، أنبا مع: حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ:  حدثَنا الدبِري، قَالَ 4743

، عن نذٍْر كَانَ � ِمن حنيٍن، سأَلَ عمر رسولَ اللَِّه �لَما قَفَلَ النِبي : عِن ابِن عمر، قَالَ
فَانطَلَق عمر بين : ِقنذَره ِفي الْجاِهِليِة اعِتكَاف يوٍم، فَأَمره ِبِه، زاد غَيره، عن عبِد الرزا

  .فَبعثَ مِعي ِبجاِريٍة كَانَ أَصابها يوم حنيٍن: يديِه، قَالَ
: حدثَنا أَحمد بن عبدةَ، قَالَ :  حدثَنا ِإسماِعيلُ بن ِإسحاق الْقَاِضي، قَالَ 4744

أَي نٍد، عيز نب ادما حثَنداِفٍع، قَالَحن نع ،وِل اللَِّه : وبسةُ ررمع رمِن عاب دِعن ذُِكر� ِمن 
وكَانَ عمر نذَر اعِتكَاف لَيلٍَة ِفي الْجاِهِليِة، فَسأَلَ النِبي : لَم يعتِمر ِمنها، قَالَ: الِْجعرانِة، قَالَ

فَدخلَ الْمسِجد ِتلْك اللَّيلَةَ، فَلَما أَصبح الناس، ِإذَا السبي ِفي الطَِّريِق، ، فَأَمره أَنْ يِفي ِبِه، �
وكَانَ ِلعمر جاِريتاِن ِمن السبِي قَد حبسهما ِفي بيٍت، : ، قَالَ�أَعتقَنا رسولُ اللَِّه : يقُولُونَ
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  .همااذْهب فَأَطِْلقْ: فَقَالَ ِلي
حدثَنا حماد : حدثَنا حجاج بن ِمنهاٍل، قَالَ :  حدثَنا ِإسماِعيلُ الْقَاِضي، قَالَ 4745

يا رسولَ اللَِّه، ِإني : بن سلَمةَ، عن أَيوب، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنَّ عمر، قَالَ ِبِجعرانةَ
اذْهب فَأَوِف ِبنذِْرك قَالَ : ي الْجاِهِليِة أَنْ أَعتِكف يوما ِفي الْمسِجِد الْحراِم، قَالَنذَرت ِف
ِلمسم : ِبيِن النع ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نع ،اقحِن ِإسِد بمحم نلَى، عاَألع دبع اهورو� :

  .اعِتكَاف يوٍم
: حدثَنا سفْيانُ، قَالَ : حدثَنا الْحميِدي، قَالَ : حدثَنا ِبشر بن موسى، قَالَ  4747

كَانَ عمر نذَر اعِتكَاف لَيلٍَة ِفي : حدثَنا أَيوب السخِتياِني، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
  .فَأَمره أَنْ يعتِكف، وأَنْ يِفي ِبنذِْرِه: �جاِهِليِة، فَسأَلَ النِبي الْمسِجِد الْحراِم ِفي الْ

حدثَنا : حدثَنا أَِبي، قَالَ :  حدثَنا أَبو الْعباِس بن أَِبي موسى اَألنصاِري، قَالَ 4748
ٍع، عِن ابِن عمر، أَنَّ عمر، كَانَ نذَر ِفي الْجاِهِليِة سفْيانُ بن عيينةَ، عن أَيوب، عن ناِف
 ِبيالن هرِة، فَأَماِهِليلٍَة ِفي الْجلَي ِتكَافاع� :ِكفتعأَنْ ي.  

   
سجد باب الْخبِر الْمِبيِح ِلمن نذَر أَنْ يصلِّي ِفي بيِت الْمقِْدِس، أن يصلى بدهلا ىف امل

احلرام، والدليل على أن من نذر أن يصلى ىف مسجد سوى مسجد احلرام، ومسجد املدينة، 
  ومسجد املقدس، جاز له أن يصلى ىف أى مسجد أحب

حدثَنا حماد بن : حدثَنا سلَيمانُ بن حرٍب، قَالَ :  حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ 4749
نبا حِبيب الْمعلِّم، عن عطَاٍء وهو ابن أَِبي رباٍح، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، أَنَّ أ: سلَمةَ، قَالَ
: يا رسولَ اللَِّه، ِإني نذَرت ِإنْ فَتح اللَّه علَيك أَنْ أُصلِّي ِفي بيِت الْمقِْدِس، قَالَ: رجال قَالَ

شأْنك ِإذًا، رواه يِزيد :  مرتيِن أَو ثَالثًا، فَقَالَ لَه النِبي�د الرجلُ علَى النِبي صلِّ هاهنا، فَأَعا
  .بن هارونَ، عن حماِد بِن سلَمةَ ِبِمثِْلِه، ِفي هذَا الْحِديِث نظَر ِفي ِصحِتِه وتوِهيِنِه

   
ِر الَِّذي احبالْخ ابنذر أن يتصدق جبميع ماله، ب نِة ِلماحِل الِْعلِْم، ِفي اإلبأَه ضعِبِه ب جت

أن ميسك الثلثني منه، ويتصرف بالثلث، وبيان اخلرب الدال على أن عمن نذر نذراً كان من 
  املال وجب إخراجه

أَخبرِني يونس بن : أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حثنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال4750َ
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ِزيدكَِم، قَالَ)  ح(يِد الْحبِن عِد اللَِّه ببع نب دمحا منربأَخو : ،سونِني يربٍب، أَخهو نأنبا اب
 بِن ماِلٍك، أَنَّ أَخبرِني عبد الرحمِن بن عبِد اللَِّه بِن كَعِب: عِن ابِن ِشهاٍب، قَالَ: قَاال جِميعا

 ِحني �قُلْت ِلرسوِل اللَِّه : عبد اللَِّه بن كَعِب بِن ماِلٍك أَخبره، أَنَّ كَعب بن ماِلٍك، قَالَ
وكبِة توغَز نع لَّفْتخقَةً ِإ: تداِلي صم ِمن ِلعخِتي أَنْ أَنبوت ولَ اللَِّه، ِإنَّ ِمنسا رلَى اللَِّه، ي

: فَقُلْت: أَمِسك بعض ماِلك، وهو خير لَك، قَالَ: �، فَقَالَ رسولُ اللَِّه �وِإلَى رسوِل اللَِّه 
قُلْتو ،ربيِمي الَِّذي ِبخهس ِسكي أُماِني : فَِإنجا أَنملَّ ِإنجو زع ولَ اللَِّه، ِإنَّ اللَّهسا ري

الصدِق، وِإنَّ ِمن توبِتي أَنْ ال أُحدثَ ِإال ِصدقًا ما بِقيت، وذَكَر الْحِديثَ، حدثَنا يوسف ِب
وحدثَنا محمد بن عِزيٍز اَأليِلي، )  ح(حدثَنا اللَّيثُ: حدثَنا حجاج، قَالَ : بن مسِلٍم، قَالَ 

ثَِني سالمةُ بن روٍح، حدثَِني عقَيلٌ، عِن ابِن ِشهاٍب، عن عبِد الرحمِن بِن عبِد اللَِّه حد: قَالَ
  .سِمعت كَعب بن ماِلٍك، فَذَكَر ِبِمثِْلِه : بِن كَعٍب، أَنَّ عبد اللَِّه بن كَعٍب، قَالَ

4751يبع نب دمحا مثَندقَالَ  ح ،اِنيودِبالْقَر وفرعالْم اِنيرا أَِبي، : ِد اللَِّه الْحثَندح
حدثَنا الْوِليد بن عمِرو بِن ساٍج، عن ِإسماِعيلَ بِن أُميةَ، عِن ابِن ِشهاٍب، عن عبِد : قَالَ 

ِد الْمبِن عةَ بابِن أَِبي لُبِن بمحالرهربِذِر، أَخنِد الْمبع نةَ بابا لُبِذِر، أَنَّ أَبن : هنع ِضيا رلَم هأَن
يا رسولَ اللَِّه، ِمن توبِتي أَنْ أَهجر دار قَوِمي وأُساِكنك، وأَنْ أَنخِلع : ، قَالَ�رسولُ اللَِّه 

يجِزئ عنك الثُّلُثُ، حدثَنا محمد : �ى وِلرسوِلِه، فَقَالَ رسولُ اللَِّه ِمن ماِلي صدقَةً ِللَِّه تعالَ
حدثَنا الزبيِدي، عِن : حدثَنا محمد بن حرٍب، قَالَ : حدثَنا أَبو روٍح، قَالَ : بن عوٍف، قَالَ 

ي الساِئِب بِن أَِبي لُبابةَ، أَنَّ جده حدثَه، ِبنحِوِه، حدثَنا ِإسحاق بن الزهِري، عن حسيِن بِن أَِب
حدثَنا محمد بن حرٍب، عِن الزبيِدي، عِن الزهِري، عن حسيِن : سياٍر، حدثَنا حيوةُ، قَالَ 
فَذَكَر : ي لُبابةَ، أَنَّ جده أَبا لُبابةَ، ِحني تاب اللَّه عز وجلَّ علَيِه، قَالَبِن أَِبي الساِئِب بِن أَِب

هوحن.  
أنبا الثَّوِري، عن أَِبي : حدثَنا عبيد اللَِّه بن موسى، قَالَ:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 4752

ِن اَألعاِد، عنةَ، قَالَالزريرأَِبي ه نِج، عولُ اللَِّه : رسقَالَ ر� : مآد نأِْتي ابال ي ذْرِإنَّ الن
 ا لَمم لَه رسيِخيِل فَيالْب ِبِه ِمن جرختسفَي ،لَه را قُدم ذْرلِْقيِه الني هلَِكنو ،لَه را قُدٍء ِإال ميِبش

يي كُنيرس.  
  

  مبتدأُ أَبواٍب ِفي اَأليماِن
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  باب حظِْر الْحِلِف ِباآلباِء، ووجوب احللف باهللا، 
  وحظر احللف إال به عز وجل

حدثَنا ِإسماِعيلُ بن : حدثَنا أَبو الرِبيِع، قَالَ :  حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ 4753
حدثَنا ِإسماِعيلُ بن جعفٍَر، عن : حدثَنا عِلي بن حجٍر، قَالَ : ِني أَِبي، قَالَ وحدثَ)  ح(جعفٍَر

من كَانَ حاِلفًا فَال يحِلف : �قَالَ رسولُ اللَِّه : عبِد اللَِّه بِن ِديناٍر، أَنه سِمع ابن عمر، يقُولُ
  ال تحِلفُوا ِبآباِئكُم : انت قُريش تحِلف ِبآباِئها، قَالَوكَ: ِإال ِباللَِّه، قَالَ
: حدثَنا سلَيمانُ بن ِبالٍل، قَالَ: حدثَنا الْقَطَواِني، قَالَ :  حدثَنا الصومِعي، قَالَ 4754

من كَانَ حاِلفًا، فَال يحِلف ِإال : �قَالَ النِبي : حدثَِني عبد اللَِّه بن ِديناٍر، عِن ابِن عمر، قَالَ
  .ال تحِلفُوا ِبآباِئكُم: ِباللَِّه، وقَالَ
حدثَنا ورقَاُء، عن عبِد اللَِّه بِن : حدثَنا أَبو نعيٍم، قَالَ :  حدثَنا الصومِعي، قَالَ 4755

ِن عِن اباٍر، عقَالَِدين ،رم : ِبيِباللَِّه: �قَالَ الن ِلفحاِلفًا فَلْيكَانَ ح نمو ،اِئكُمِلفُوا ِبآبحال ت.  
حدثَنا عبد :  حدثَنا محمد بن يحيى الذُّهِلي، وأَحمد بن يونس السلَِمي، قَاال4756
سِمعِني : عمر، عِن الزهِري، عن ساِلٍم، عن أَِبيِه، عن عمر، قَالَحدثَنا م: الرزاِق، قَالَ 
فَواللَِّه ما : ِإنَّ اللَّه ينهاكُم أَنْ تحِلفُوا ِبآباِئكُم، قَالَ عمر:  أَحِلف ِبأَِبي، فَقَالَ�رسولُ اللَِّه 

نا مال آِثرا وا ذَاِكرِبه لَفْتولَ اللَِّه حسر تِمعذَا لَفْظُ �ذُ سا، هِبه تكَلَّمال تا، وهنى عهني 
  .محمِد بِن يحيى
حدثَنا عبد : حدثَنا محمد بن أَِبي بكٍْر، قَالَ :  حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ 4757
 سِمع عمر، وهو �، عِن الزهِري، عن ساِلٍم، عن أَِبيِه، أَنّ النِبي حدثَنا معمر: اَألعلَى، قَالَ 

ِإنَّ اللَّه ينهاكُم أَنْ تحِلفُوا ِبآباِئكُم، فَمن كَانَ حاِلفًا، فَلْيحِلف : �وأَِبي، فَقَالَ النِبي : يقُولُ
رمِباللَِّه، فَقَالَ ع :ا حِه، قَالَ فَميويح نب دمحا مثَندح ،دعا بِبه قَالَ : لَفْت ،ميعا نثَندح :

  .ذَاِكرا وال آِثرا: حدثَنا ابن الْمبارِك، عن معمٍر، ِبِمثِْلِه
ِن الزهِري، عن ساِلٍم، عن حدثَنا سفْيانُ، ع:  حدثَنا عبد الرحمِن بن ِبشٍر، قَالَ 4758

 ِبيأَِبيِه، أَنّ الن�ِلفحي وهو ،رمع ِمعأَِبي، فَقَالَ:  سِلفُوا : وحأَنْ ت اكُمهنلَّ يجو زع ِإنَّ اللَّه
ِبكُم كُفْر هفَِإن ،اِئكُمِبآب.  

أَخبرِني يونس، عِن ابِن ِشهاٍب، عن : ٍب، قَالَأنبا ابن وه:  حدثَنا يونس، قَال4759َ
ِإنَّ اللَّه تعالَى : �قَالَ رسولُ اللَِّه : سِمعت عمر بن الْخطَّاِب، يقُولُ: ساِلٍم، عن أَِبيِه، قَالَ
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رمقَالَ ع ،اِئكُمِلفُوا ِبآبحأَنْ ت اكُمهنلَفْ: يا حاللَِّه مولَ اللَِّه فَوسر تِمعذُ سنا مِبه ى �تهن 
  .عنها، ذَاِكرا وال آِثرا

حدثَنا اللَّيثُ، حدثَِني : حدثَنا حجاج، قَالَ :  حثنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 4760
ِه، أَنَّ عبد اللَِّه بن عمر أَخبره، أَنَّ عمر أَخبرِني ساِلم بن عبِد اللَّ: عقَيلٌ، عِن ابِن ِشهاٍب، قَالَ

ِإنَّ اللَّه ينهاكُم أَنْ تحِلفُوا ِبآباِئكُم، قَالَ : ، يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : بن الْخطَّاِب، قَالَ
رمع :ر ِمن تِمعس موذُ ينا مِبه لَفْتا حاللَِّه موِل اللَِّه فَوا�سِبه تكَلَّمال تا، وهنى عهني .  

أَخبرِني عبد الْكَِرِمي بن :  حدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عِن ابِن جريٍج، قَال4761َ
 أَحِلف ِبأَِبي، �سِمعِني النِبي : الَأَِبي الْمخاِرِق، أَنَّ ناِفعا أَخبره، عِن ابِن عمر، عن عمر، قَ

فَما حلَفْت بعد ِإال : يا عمر، ال تحِلف ِبأَِبيك، احِلف ِباللَِّه، وال تحِلف ِبغيِر اللَِّه، قَالَ: فَقَالَ
  .ِباللَِّه

  .فَما بلْت قَاِئما بعد :  قَالَيا عمر، ال تبلْ قَاِئما،:  ورآِني أَبولُ قَاِئما، قَال4762َ
حدثَنا عبد :  حدثَنا محمد بن يحيى، ومحمد بن ِإسحاق بِن الصباِح، قَاال4763

عمر، ال تبلْ يا :  أَبولُ قَاِئما، فَقَالَ�رآِني النِبي : الرزاِق، عِن ابِن جريٍج، ِبِإسناِدِه، قَالَ
  .فَما بلْت قَاِئما بعد: قَاِئما، قَالَ
وحدثَنا عباس )  ح(حدثَنا أَبو بدٍر شجاع بن الْوِليِد:  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 4764

حدثَنا : حدثَنا زهير، قَاال: س، قَالَ حدثَنا أَحمد بن يون: الدوِري، وِإبراِهيم الْحرِبي، قَاال
 �حدثَِني ناِفع، عن عبِد اللَِّه بِن عمر، عن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه : عبيد اللَِّه بن عمر، قَالَ

ه ينهاكُم أَنْ تحِلفُوا ِبآباِئكُم، زاد ِإنَّ اللَّ: أَدركَه، وهو ِفي ركٍْب، وهو يحِلف ِبأَِبيِه، فَقَالَ
  .فَلْيحِلف حاِلف ِباللَِّه أَو ِليسكُت: أَبو بدٍر

حدثَنا يحيى : حدثَنا محمد بن أَِبي بكٍْر، قَالَ :  حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ 4765
 سِمع عمر بن الْخطَّاِب وهو �، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ النِبي الْقَطَّانُ، عن عبيِد اللَِّه
ِإنَّ اللَّه ينهاكُم أَنْ تحِلفُوا ِبآباِئكُم، فَمن كَانَ حاِلفًا، فَلْيحِلف ِباللَِّه أَو : يحِلف ِبأَِبيِه، فَقَالَ

كُتسِلي.  
وحدثَنا )  ح(أنبا ابن وهٍب، أن مالكا أخربه: يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ حدثَنا 4766

حدثَنا ماِلك، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ : أنبا مطَرف، قَالَ : محمد بن حيويِه، قَالَ
ِإنَّ اللَّه : �ي ركٍْب وهو يحِلف ِبأَِبيِه، فَقَالَ رسولُ اللَِّه  أَدرك عمر وهو يِسري ِف�اللَِّه 
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تعالَى ينهاكُم أَنْ تحِلفُوا ِبآباِئكُم، فَمن كَانَ حاِلفًا، فَلْيحِلف ِباللَِّه أَو ِليصمت، وحدثَنا 
حدثَنا جويِريةُ، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، عِن : د، قَالَ حدثَنا أَبو داو: يونس بن حِبيٍب، قَالَ 

 ِبيِبِمثِْلِه�الن ،.  
)  ح(أنبا اللَّيثُ بن سعٍد: أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال4767َ

اِرثُ بالْحو ،اِنيغا الصثَندحةَ، قَاالوامأَِبي أُس ِر، قَالَ: نضو النا أَبثَندٍد، : حعس نثُ بأنبا اللَّي
، أَنه أَدرك عمر بن الْخطَّاِب ِفي ركٍْب، �عن ناِفٍع، عن عبِد اللَِّه بِن عمر، عن رسوِل اللَِّه 

 ماهادِبأَِبيِه، فَن ِلفحي رمعولُ اللَِّه وسكَانَ : �ر نفَم ،اِئكُمِلفُوا ِبآبحأَنْ ت اكُمهني ِإنَّ اللَّه
تمصِلي ِباللَِّه، أَو ِلفحاِلفًا فَلْيح.  

ِن حدثَنا ابن أَِبي فُديٍك، عِن اب:  حدثَنا أَبو عتبةَ أَحمد بن الْفَرِج الِْحمِصي، قَالَ 4768
 أَدرك عمر، وهو ِفي ركٍْب وهو �أَِبي ِذئٍْب، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه 

ِإنَّ اللَّه ينهاكُم أَنْ تحِلفُوا ِبآباِئكُم، من كَانَ حاِلفًا، فَلْيحِلف ِباللَِّه أَو : يحِلف ِبأَِبيِه، فَقَالَ
  .تِليسكُ

)  ح(حدثَنا الْهيثَم بن جِميٍل:  حدثَنا جعفَر بن محمٍد الْخفَّاف اَألنطَاِكي، قَالَ 4769
 حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عن: حدثَنا ِإبراِهيم بن بشاٍر، قَاال: وحدثَنا ابن أَِبي الشواِرِب، قَالَ 

 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نةَ، عيِن أُماِعيلَ بمقُولُ�ِإسي وهو ،رمع كرأَِبي، :  أَدو
 ِبيأَِبي، فَقَالَ النِباللَِّه: �و ِلفحاِلفًا، فَلْيكَانَ ح نفَم ،اِئكُمِلفُوا ِبآبحال ت.  
4770ب دمحا مثَندح  نب دمأَحو ،قشِبِدم ِفيعٍن الْجيسأَِخي ح نِن ابمحِد الربع ن

: حدثَنا الْوِليد بن كَِثٍري الْمخزوِمي، قالَ: حدثَنا أَبو أُسامةَ، قَالَ: عبِد الْحِميِد الْحاِرِثي، قَاال
رمِن علَى ابوم اِفعثَِني ندولَ اللَِّه حسأَنَّ ر ،مثَهدح هأَن ،رمِن عِن ابع ،� وهو ،رمع كرأَد 

مهال، فَِإنَّ اللَّه قَد نهاكُم أَنْ تحِلفُوا ِبآباِئكُم، : ، قَالَ�يحِلف ِبأَِبيِه، فَلَما سِمعه رسولُ اللَِّه 
ِه، أَو ِليسكُت، رواه روح بن عبادةَ، عن عبيِد اللَِّه بِن اَألخنِس، عن من حلَف فَلْيحِلف ِباللَّ
  . عمر ِفي ركٍْب، وذَكَر الْحِديثَ�أَدرك رسولُ اللَِّه : ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ

   
تعاىل : الالِت والْعزى خطَأً، وبيان من يقولباب ما يِجب أَنْ يقُولَ الْحاِلف ِإذَا حلَف ِب

  أقامرك
4771 فوسي نب دمأَحكَّةَ، وِبم ِزيجِه السيوبِن شب اقحِإس نب دمحا مثَندح 
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ن حميِد بِن عبِد الرحمِن، أنبا معمر، عِن الزهِري، ع: حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ: السلَِمي، قَاال
والالِت والْعزى، : من حلَف، فَقَالَ ِفي حِلِفِه: �قَالَ رسولُ اللَِّه : عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

  .تعالَ أُقَاِمرك، فَلْيتصدق ِبشيٍء: ال ِإلَه ِإال اللَّه، ومن قَالَ ِلصاِحِبِه: فَلْيقُلْ
حدثَنا : حدثَنا أَبو الْمِغريِة، قَالَ :  حدثَنا محمد بن عوٍف الِْحمِصي، قَالَ 4772

قَالَ رسولُ اللَِّه : اَألوزاِعي، عِن الزهِري، عن حميِد بِن عبِد الرحمِن، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
� :ِمن لَفح نِلِفِهمفَقَالَ ِفي ح ،قُلْ: كُمى، فَلْيزالْعقَالَ : ِبالالِت و نمو ،ِإال اللَّه ال ِإلَه

  .تعالَى أُقَاِمرك، فَلْيتصدق: ِلصاِحِبِه
س بن أَخبرِني يون: حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ 4773

من : �قَالَ رسولُ اللَِّه : أَخبرِني حميد، أَنَّ أَبا هريرةَ، قَالَ: يِزيد، عِن ابِن ِشهاٍب، قَالَ
: ال ِإلَه ِإال اللَّه، ومن قَالَ ِلصاِحِبِه: ِبالالِت والْعزى، فَلْيقُلْ: حلَف ِمنكُم، فَقَالَ ِفي حِلِفِه

  . أُقَاِمرك، فَلْيتصدقتعالَ
حدثَنا يِزيد بن :  حدثَنا ِعالنُ الْقَراِطيِسي، ِبواِسطَ، وعمار بن رجاٍء، قَاال4774
، �أنبا ِهشام بن حسانَ، عِن الْحسِن، عن عبِد الرحمِن بِن سمرةَ، عِن النِبي : هارونَ، قَالَ

ِبالطَّواِغيِت، رواه أَحمد، عن بنداٍر، عن : ال تحِلفُوا ِبآباِئكُم وال ِبالطَّواِغي، قَالَ ِعالنُ: قَالَ
ِإذَا حلَف أَحدكُم علَى يِمٍني، فَرأَى غَيرها : عبِد اَألعلَى، عن ِهشاٍم ِبِمثِْلِه، ِبالطَّواِغي، وقَالَ

ريخريخ وأِْت الَِّذي هلْيِميِنِه، وي نع كَفِّرا، فَلْيا ِمن.  
   

باب وجوِب حنِث الْيِمِني ِإذَا رأَى الْحاِلف خيرا ِمنها، وكَفَّارتها، وعلى الكفارة قبل 
  احلنث

حدثَنا ِهشام بن :  هارونَ، قَالَ حدثَنا يِزيد بن:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَالَ 4775
حدثَنا عبد اللَِّه بن بكٍْر السهِمي، : وحدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ الصاِئغُ، قَالَ )  ح(حسانَ
قَالَ رسولُ :  سمرةَ، قَالَحدثَنا ِهشام بن حسانَ، عِن الْحسِن، عن عبِد الرحمِن بِن: قَالَ 
يا عبد الرحمِن، ال تسِل اِإلمارةَ، فَِإنك ِإنْ أُعِطيتها عن مسأَلٍَة وِكلْت ِإلَيها، وِإنْ : �اللَِّه 

أَيِمٍني، فَرلَى يع لَفْتِإذَا حا، وهلَيع تأَلٍَة أُِعنسِر مغَي نا عهِطيتأُع ا، فَكَفِّرها ِمنريا خهرغَي ت
ريخ وائِْت الَِّذي هو ،ِميِنكي نع.  

حدثَنا مسِلم بن :  حدثَنا حمدانُ بن عِلي الْوراق، وأَبو داود السِجستاِني، قَاال4776



com.wordpress.masgunku.www  
 

1060 

قَالَ ِلي : ٍد، عِن الْحسِن، عن عبِد الرحمِن بِن سمرةَ، قَالَحدثَنا قُرةُ بن خاِل: ِإبراِهيم، قَالَ 
يا عبد الرحمِن، ال تسِل اِإلمارةَ، فَِإنك ِإنْ أَتيتها وِكلْت ِإلَيها، وِإنْ أُوِتيتها : �رسولُ اللَِّه 

ا حلَفْت علَى يِمٍني، فَرأَيت غَيرها خيرا ِمنها، فَكَفِّر عن عن غَيِر مسأَلٍَة أُِعنت علَيها، وِإذَ
ريخ وائِْت الَِّذي هو ،ِميِنكي.  

: حدثَنا عبيد بن عبيدةَ، قَالَ :  حدثَنا محمد بن غَاِلٍب أَبو جعفٍَر تمتام، قَالَ 4777
، �ر بن سلَيمانَ، عن أَِبيِه، عِن الْحسِن، عن عبِد الرحمِن بِن سمرةَ، عِن النِبي حدثَنا معتِم

ِإذَا حلَف أَحدكُم علَى يِمٍني، فَرأَى غَيرها خيرا ِمنها، فَلْيكَفِّر عن يِميِنِه، ولْينظُِر الَِّذي : قَالَ
  .لْيأِْتِههو خير فَ
حدثَنا اَألسود بن عاِمٍر، وحدثَنا الرِبيع :  حدثَنا محمد بن الْجنيِد الدقَّاق، قَالَ 4778

حدثَنا جِرير بن حاِزٍم، عِن الْحسِن، عن : حدثَنا أَسد بن موسى، قَاال: بن سلَيمانَ، قَالَ 
ةَ، قَالَعرمِن سِن بمحِد الرولُ اللَِّه : بسةَ، : �قَالَ ِلي رارِل اِإلمسِن، ال تمحالر دبا عي

فَِإنك ِإنْ أُوِتيتها عن مسأَلٍَة وِكلْت ِإلَيها، وِإنْ أُوِتيتها عن غَيِر مسأَلٍَة أُِعنت علَيها، وِإذَا 
لَفْتح ،ريخ وائِْت الَِّذي هو ،ِميِنكي نع ا، فَكَفِّرها ِمنريا خهرغَي تأَيِمٍني، فَرلَى يع 

حدثَنا الرِبيع بن : حدثَنا اَألسود بن عاِمٍر، قَالَ : حِديثُهما واِحد، حدثَنا ابن الْجنيِد، قَالَ 
  .، ِبِمثِْلِه�لْحسِن، عن عبِد الرحمِن بِن سمرةَ، عِن النِبي صبيٍح، عِن ا
حدثَنا ِإسحاق بن ِإبراِهيم، عن ِعيسى، :  حدثَنا أَبو عبِد اللَِّه السخِتياِني، قَالَ 4779

حدثَنا عبد : حدثَنا الْحسن، قَالَ : ن حاِزٍم، قَالَ حدثَنا جِرير ب: حدثَنا شيبانُ، قَالَ : قَالَ 
يا عبد الرحمِن، ِإذَا حلَفْت علَى يِمٍني، : �قَالَ ِلي رسولُ اللَِّه : الرحمِن بن سمرةَ، قَالَ

ائِْت الَِّذي هو ،ِميِنكي نع ا، فَكَفِّرها ِمنريخ تأَيفَرريخ و.  
حدثَنا يحيى :  حدثَنا أَبو سعٍد الْهرِوي املَخضوب ِببغداد، واسمه يحيى، قَالَ 4780

حدثَنا سِعيد بن أَِبي عروبةَ، عن قَتادةَ، عِن : حدثَنا عبد اَألعلَى، قَالَ : بن خلٍَف، قَالَ 
يا عبد الرحمِن، ال تسِل : �قَالَ ِلي النِبي : عن عبِد الرحمِن بِن سمرةَ، قَالَالْحسِن، 

  .فَرأَيت غَيرها خيرا ِمنها، فَكَفِّر عن يِميِنك، ثُم ائِْت الَِّذي هو خير: اِإلمارةَ ِبِمثِْلِه، وقَالَ
4781ِليا عثَندقَالَ  ح ،ٍب الطَّاِئيرح نب  : نِش، عمِن اَألعٍل، عيفُض نب دمحا مثَندح

ِإذْا : �قَالَ رسولُ اللَِّه : عبِد الْعِزيِز بِن رفَيٍع، عن تِميِم بِن طَرفَةَ، عن عِدي بِن حاِتٍم، قَالَ
غَي تأَيِمٍني فَرلَى يع لَفْتا حثَندح ،ريخ وأِْت الَِّذي هلْتو ،ِميِنكي نع كَفِّرا، فَلْتها ِمنريا خهر
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حدثَنا محمد بن فُضيٍل، عِن : حدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه بِن نميٍر، قَالَ : ابن شبابانَ، قَالَ 
  .لْيكَفِّر عن يِميِنِه، ولْيأِْت الَِّذي هو خيرفَ: اَألعمِش، ِبِإسناِدِه
حدثَنا قُرةُ بن خاِلٍد، : حدثَنا أَبو عتاٍب، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 4782

 جاَء أَبو موسى ِإلَى رسوِل اللَِّه :عن حميِد بِن ِهالٍل، عن أَِبي بردةَ، عن أَِبي موسى، قَالَ
أَنت ما تقُولُ يا أَبا موسى، : ، ومعه رجالِن ِمن اَألشعِريني، فَِكالهما يسأَلُه الْعملَ، فَقَالَ�

ٍس، قُلْتقَي ناللَِّه ب دبا عي اِن: أَوا أَطْلَعم ،قِبالْح ثَكعالَِّذي با، فَقَالَ وفُِسِهما ِفي أَنلَى مي ع
 ِبيالن� : وهو ،هفَتش قَلَص اِك قَدوِإلَى الس ظُرا أَنمكَأَنو ،هطَلَب نا مِلنملَى عِملُ ععتسا ال نِإن

ب ا، ثُمِن أَِمريمِإلَى الْي بى، اذْهوسا ما أَبي لَِكنو ،اكتسٍل، فَقَالَيبج ناذَ بعثَ مي : عِإن
ما : اجِلس، قَالَ:  ِإلَيكُم، فَِإذَا رجلٌ موثَق، فَأَلْقَيت ِلمعاٍذ ِوسادةً، فَقَالَ�رسولُ رسوِل اللَِّه 

ا ِبجاِلٍس حتى يقْتلَ قَضاُء اللَِّه ما أَن: كَانَ يهوِديا، فَأَسلَم، ثُم رجع ِإلَى ِديِنِه، فَقَالَ: هذَا؟ قَالَ
ورسوِلِه، قَالَ ذَِلك ثَالثًا، فَأُِمر ِبِه فَقُِتلَ، فَجلَس، فَتذَاكَرا الصالةَ ِمن اللَّيِل، فَقَالَ أَحدهما، 

وو ِفي نجأَرو ،أَقُومو اما أَني أَناذً، لَِكنعِإال م هلَمال أَعو امِهش اهوِتي، رمو ِفي قَوجا أَرِتي مم
  .بن حسانَ، عن حميِد بِن ِهالٍل

حدثَنا حبانُ بن ِهالٍل، وحدثَنا يونس بن :  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن الْبصِري، قَالَ 4783
: حدثَنا سلَيمانُ بن حرٍب، قَالُوا: حدثَنا الصغاِني، قَالَ و)  ح(حدثَنا أَبو داود: حِبيٍب، قَالَ 

أَتيت النِبي : حدثَنا حماد بن زيٍد، أنبا غَيالنُ بن جِريٍر، عن أَِبي بردةَ، عن أَِبي موسى، قَالَ
�ِملُهحتأَس نيِريعاَألش ٍط ِمنهِه، : ، فَقَالَ ِفي رلَيع ِملُكُما أَحِدي ما ِعنمو ،ِملُكُماللَِّه ال أَحو

أَتينا : فَلَِبثْنا ما شاَء اللَّه، ثُم أَمر لَنا ِبثَالِث ذُوٍد غُر الذُّرى، فَلَما انطَلَقْنا، قَالَ بعضنا ِلبعٍض
ما أَنا حملْتكُم بِل اللَّه : حلَف أَال يحِملَنا ثُم حملَنا، قَالَ نستحِملُه، فَ�رسولَ اللَِّه 

حملَكُم، ِإني واللَِّه ِإنْ شاَء اللَّه ال أَحِلف علَى يِمٍني، فَأَرى غَيرها خيرا ِمنها، ِإال أَتيت الَِّذي 
أَو ِإال كَفَّرت يِميِني، وأَتيت الَِّذي هو خير، هذَا حِديثُ هو خير، وكَفَّرت عن يِميِني، 

واللَِّه ِإنْ شاَء اللَّه ال أَحِلف علَى يِمٍني، : سلَيمانَ بِن حرٍب، وِحبانَ، وأَما أَبو داود، فَقَالَ
يِني، وأَتيت الَِّذي هو خير، رواه خلَف بن ِهشاٍم، فَأَرى غَيرها خيرا ِمنها، ِإال كَفَّرت يِم

  .ثُم أَرى خيرا ِمنها : وقُتيبةُ، وغَير واِحٍد، عن حماٍد
وحدثَنا )  ح(أنبا ابن وهٍب، أَخبرِني ماِلك:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال4784َ

حدثَنا ماِلك، عن سهيِل بِن أَِبي صاِلٍح، عن : حدثَنا أَبو سلَمةَ الْحراِني، قَالَ : بو أُميةَ، قَالَ أَ
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 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نقَالَ�أَِبيِه، ع ، : كَفِّرا، فَلْيها ِمنريأَى خِمٍني، فَرلَى يع لَفح نم نع
ريخ وقُِل الَِّذي هلْيِميِنِه، وي.  

حدثَنا ماِلك، ِبِإسناِدِه، أَنّ : حدثَنا مطَرف، قَالَ :  حدثَنا محمد بن حيويِه، قَالَ 4785
 ِبيكَ: ، قَالَ�النا، فَلْيها ِمنريا خهرأَى غَيِمٍني، فَرِبي لَفح نلْمفْعلْيِميِنِه وي نع فِّر.  

حدثَنا أَيوب بن سلَيمانَ بِن ِبالٍل، :  حدثَنا ِإبراِهيم بن أَِبي داود اَألسِدي، قَالَ 4786
سناِدِه، عِن النِبي حدثَنا أَبو بكِْر بن أَِبي أُويٍس، عن سلَيمانَ بِن ِبالٍل، عن سهيٍل، ِبِإ: قَالَ 
ِإذَا حلَف أَحدكُم علَى يِمٍني، ثُم رأَى خيرا ِمما حلَف علَيِه فَلْيكَفِّر يِمينه، ولْيفْعِل الَِّذي : �

  .هو خير، روى خاِلد بن مخلٍَد، عن سلَيمانَ، ِبِمثِْله 
4787ب رما عثَندقَالَ  ح ،ِرييمٍد النيو زةَ أَببش ِجيِد : نِد الْمبع ناِب بهالْو دبا عثَندح
كَانَ بين : حدثَنا أَيوب، عن أَِبي ِقالبةَ، وعِن الْقَاِسِم التميمي، عن زهدٍم، قَالَ: الثَّقَِفي، قَالَ 

ٍم، ورج ِمن يذَا الْحا ِفيِه هامِه طَعِإلَي بى، فَقَروسأَِبي م دا ِعناٌء، فَكُنِإخو دو نيِريعاَألش ِمن
: لَحم الدجاِج، وِعنده رجلٌ ِمن تيِم اللَِّه أَحمر كَأَنه ِمن الْمواِلي، فَدعاه ِإلَى الطَّعاِم، فَقَالَ

هلُم فَُألحدثُك عن ذَاك، أَتيت رسولَ : كُلُ شيئًا فَقَذَّرته، فَحلَفْت ال آكُلُه، فَقَالَِإني رأَيته يأْ
واللَِّه ال أَحِملُكُم، وما ِعنِدي ما أَحِملُكُم، :  ِفي نفٍَر ِمن اَألشعِريني نستحِملُه، فَقَالَ�اللَِّه 

أَين النفْر اَألشعِريونَ، فَأَعطَانا خمس ذُوٍد :  ِبنهِب ِإِبٍل، فَسأَلَ عنا، فَقَالَ� اللَِّه فَأُِتي رسولُ
 ال يحِملُنا، وما ِعنده ما �حلَف رسولُ اللَِّه ! ما صنعنا؟ : غُر الذُّرى، فَلَما انطَلَقْنا، قُلْنا

ا، ثُمِملُنحولَ اللَِّه يسا رفَّلْنغا، تلَنما� حِه، فَقُلْنا ِإلَينعجا، فَردأَب فِْلحاللَِّه النو  : اكأَلْنس
ِإني لَست أَنا حملْتكُم، ولَِكن اللَّه حملَكُم، وِإني : فَحلَفْت أَنْ ال تحِملَنا، ثُم حملْتنا، فَقَالَ

الَسهلَّلْتحتو ،ريخ والَِّذي ه تيا، ِإال أَتها ِمنريا خهرى أَنَّ غَيِمٍني، فَأَرلَى يع ِلفأَح ت.  
وحدثَنا )  ح(حدثَنا حبانُ بن ِهالٍل:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن الْبصِري، قَالَ 4788

حدثَنا حماد : حدثَنا سلَيمانُ بن حرٍب، قَاال: ود الْحراِني، وأَبو داود، قَالُواالصغاِني، وأَبو دا
وبقَالَ أَي ،ِميرٍم الْجدهز نةَ، عأَِبي ِقالب نع ،وبأَي نٍد، عيز نب : ثَِنيِه الْقَاِسمدحو

كُنا ِعند أَِبي موسى فَدعا ِبماِئدِتِه : ، وأَنا ِلحِديِث الْقَاِسِم أَحفَظُ، قَالَالْكُِليِني، عن زهدٍم
فَِجئَ ِبها، وعلَيها لَحم دجاٍج، فَدخلَ علَينا رجلٌ ِمن بِني تيِم اللَِّه، أَحمر شِبيها ِبالْمواِلي، 

يأْكُلُ :  يأْكُلُه، أَو قَالَ�هلُم، فَِإني رأَيت رسولَ اللَِّه : م فَتلَكَّأَ، فَقَالَهلُ: فَقَالَ لَه أَبو موسى
هلُم أُحدثُك عن ذَِلك، : ِإني رأَيته يأْكُلُ شيئًا فَقَذَّرته، فَحلَفْت أَنْ ال آكُلُه، فَقَالَ: ِمنه، قَالَ
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 تيي أَتولَ اللَِّه ِإنسفَقَالَ�ر ،ِملُهحتأَس نيِريعاَألش فٍَر ِمنا :  ِفي نمو ،ِملُكُما أَحاللَِّه مو
 ِبنهِب ِإِبٍل، فَأَمر لَنا �ِعنِدي ما أَحِملُكُم علَيِه، فَلَِبثْنا ما شاَء اللَّه، ثُم أُِتي رسولُ اللَِّه 

 يِمينه ال �تغفَّلْنا رسولَ اللَِّه : ر الذُّرى، فَلَما انطَلَقْنا، قَالَ بعضنا ِلبعٍضِبخمِس ذُوٍد غُ
يا رسولَ اللَِّه، ِإنا أَتيناك نستحِملُك، : يبارك لَنا، ارِجعوا ِبنا كَي نذَكِّره فَأَتيناه، فَقُلْنا

ِإني واللَِّه ِإنْ شاَء اللَّه ال :  تحِملَنا، ثُم حملْتنا، أَفَنِسيت يا رسولَ اللَِّه؟ فَقَالَفَحلَفْت أَنْ ال
أَحِلف علَى يِمٍني، فَأَرى غَيرها خيرا ِمنها، ِإال أَتيت الَِّذي هو خير، وتحلَّلْتها، فَانطَلَقُوا 

  .كُم اللَّه، حِديثُهما قَِريب بعض ِمن بعٍض، والْمعنى واِحدفَِإنما حملَ
حدثَنا : حدثَنا عفَّانُ بن مسِلٍم، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، وجعفَر بن محمٍد، قَاال4789
كَانَ بيننا :  والْقَاِسِم، عن زهدٍم الْجرِمي، قَالَحدثَنا أَيوب، عن أَِبي ِقالبةَ،: وهيب، قَالَ 

وبين اَألشعِريني إخاء، فكنا يوما عند أيب موسى، فقرب له طعام فيه حلم دجاج، ويف القوم 
إين رأيته يأكل : ادن فكل، فقال: رجل أمحر شبيه باملوايل من بين تيم اهللا، فقال له أبو موسى

 يأْكُلُ ِمنه، �ادنُ فَكُلْ، فَِإني رأَيت رسولَ اللَِّه : ته، فحلفت أن ال آكل منه، قَالَشيئا فقذر
 ِفي نفٍَر ِمن اَألشعِريني نستحِملُه فَأَتيناه، وهو يقِْسم ذُودا �ثُم حدثَ، أَنه أَتى رسولَ اللَِّه 

ِإني واللَِّه ال أَحِملُكُم، وال : يا رسولَ اللَِّه، احِملْنا وهو غَضبانُ، فَقَالَ: ، فَقُلْناِمن ِإِبِل الصدقَِة
يا رسولَ اللَِّه، ِإنك حلَفْت ال : أَِجد ما أَحِملُكُم علَيِه، ثُم أُِتي ِبنهٍب غُر الذُّرى، فَقُلْنا

لْتما فَحِملَنحا، قَالَتن : ِلفاللَِّه ال أَحو ،لَكُممح اللَّه لَِكنو ،ِملُكُما الَِّذي أَحأَن تي لَسِإن
 ِديها مثَندِميِني، حي لَلْتحو ريخ والَِّذي ه تيا، ِإال أَتها ِمنريا خهرى غَيِمٍني، فَأَرلَى يع

: حدثَنا وهيب، ِبِمثِْلِه، وهو خير ولَحلَلْت، وقَالَ: حدثَنا موسى، قَالَ : بن الْحاِرِث، قَالَ 
 ِميِميالت الْقَاِسم.  
أنبا معمر، عن أَيوب، عن أَِبي : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ:  حدثَنا الدبِري، قَالَ 4790
نةَ، عقَالَِقالب ،ِميرٍم الْجدهاٍج، :  زجد مِفيِه لَح امطَع لَه بى، فَقُروسأَِبي م دِعن تكُن

ِإنَّ : يا رسولَ اللَِّه، ِإنك حلَفْت ال تحِملَنا، ثُم حملْتنا، فَقَالَ: وذَكَر حِديثَه ِفيِه ِبطُوِلِه، فَقُلْنا
ِذي حملَكُم، وِإني لَن أَحِلف علَى أَمٍر، فَأَرى الَِّذي هو خير ِمنه، ِإال أَتيته اللَّه هو الَّ
لَّلْتحتو.  

حدثَنا : حدثَنا شيبانُ بن فَروخ، قَالَ :  حدثَنا أَبو زرعةَ الراِزي عبيد اللَِّه، قَالَ 4791
ب قعٍن، قَالَ الصزح قَالَ: ن ،اقرالْو طَرا مثَندى : حوسأَِبي م نع ،ِميرالْج مدهثَِني زدح
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 ِبيِن النع ،ِريعاَألش� : وأِْت الَِّذي ها، فَلْيها ِمنريا خهرأَى غَيِمٍني، فَرلَى يع لَفح نم
نع كَفِّرلْيو ،ريقَالَ خ ،اقرالْو ِليع نانُ بدما حثَندِميِنِه، حِك، قَالَ :  ياربالْم نب ِليا عثَندح

حدثَنا الصعق بن حزٍن، عن مطٍَر الْوراِق، ِبطُوِلِه، ِبنحِو حِديِث حماِد بِن زيٍد، ووهيٍب، : 
وبأَي نع.  
4792قَالَ  ح ،ِزيورالْم ِليع نب دمحثَِني مكَِم، قَالَ : دالْح نب رطَها مثَندا : حثَندح

دخلْت علَى أَِبي موسى اَألشعِري، : عِلي بن الْحسيِن، عن أَِبيِه، عن مطٍَر، عن زهدٍم، قَالَ
الد مأْكُلُ لَحي وهاِج، فَقَالَوِديثَ، قَالَ: جالْح ذَكَرفَكُلْ، و لُمي : فَقَالَ: هالَ فَكُلْ، فَِإنعت
يا : فَقَالَ أَبو موسى، فَقُلْت: ، يأْكُلُ ِمن لُحوِمِهن، وذَكَر الْحِديثَ، قَالَ�رأَيت رسولَ اللَِّه 

ِإني ِإذَا حلَفْت علَى يِمٍني، : � تحِملَنا، فَقَالَ رسولُ اللَِّه رسولَ اللَِّه، ِإنك حلَفْت أَنْ ال
ريخ والَِّذي ه تيأَتِميِني، وي نع تكَفَّر ،ريخ والَِّذي ه تأَيفَر.  

انُ، عن أَيوب، عن حدثَنا سفْي:  حدثَنا سعدانُ بن نصٍر، وشعيب بن عمٍرو، قَاال4793
  . يأْكُلُ لَحم الدجاِج�رأَيت النِبي : أَِبي ِقالبةَ، عن زهدٍم الْجرِمي، أَنَّ أَبا موسى، قَالَ

4794أَي نانُ، عفْيا سثَندح ،ِدييما الْحثَندةَ، حرسأَِبي م نى بيحو يا أَبثَندح  ،وب
: ادنُ فَكُلْ، فَقُلْت: قُرب ِإلَى أَِبي موسى، دجاجةٌ، فَقَالَ ِلي: عن أَِبي ِقالبةَ، عن زهدٍم، قَالَ

ِبي أَتينا الن: كَأَني ال أُِريده، ِإني حلَفْت أَنْ ال آكُلَها، ِإني رأَيتها تأْكُلُ قَذَرا، فَقَالَ أَبو موسى
يا رسولَ اللَِّه، احِملْنا، فَحلَف أَنْ ال يحِملَنا، ثُم :  نستحِملُه، فَأُِتي ِبذُوٍد غُر الذُّرى، فَقُلْنا�

عنا؟ تغفَّلْنا ما صن: يا رسولَ اللَِّه، احِملْنا، فَحملَنا، فَلَما أَدبرنا، قُلْنا: أُِتي ِبذُوٍد أُخرى، فَقُلْنا
ِإني ال أَحِلف : �، فَذَكَرنا ذَِلك لَه، فَقَالَ النِبي � يِمينه، فَأَتينا رسولَ اللَِّه �رسولَ اللَِّه 

ي، رواه علَى يِمٍني، فَأَرى غَيرها خيرا ِمنها، ِإال أَتيت الَِّذي هو خير، وكَفَّرت عن يِميِن
  .الثَّوِري، عن أَيوب، ِفي الدجاجِة فَقَطْ

  بيانُ الْخبِر الْمعاِرِض ِلتكِْفِري الْيِمِني قَبلَ الِْحنِث الْموِجبِة كَفَّارتها بعد الِْحنِث
حدثَنا : املَطْبِخي، قَالَ حدثَنا سهلُ بن نصٍر :  حدثَنا عباس الدوِري، قَالَ 4795

قَالَ : هشيم، عن يونس، ومنصوٍر، وحميٍد، عِن الْحسِن، عن عبِد الرحمِن بِن سمرةَ، قَالَ
ِمنها، فَأِْت يا عبد الرحمِن، ِإذَا آلَيت علَى يِمٍني، فَرأَيت غَيرها خيرا : �ِلي رسولُ اللَِّه 

ِميِنكي نع كَفِّرو ،ريخ والَِّذي ه.  
 حدثَنا جعفَر بن محمٍد أَبو الْفَضِل الْقَالِنِسي ِبالرملَِة، وعِلي بن ِإسماِعيلَ 4796
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حدثَنا : بِد الْوهاِب الْحجِبي، قَالَ حدثَنا عبد اللَِّه بن ع: الْكَراِبيِسي، ِبثَالثَِة أَبواٍب، قَاال
قَالَ حماد، وحدثَنا ِسماك بن عِطيةَ، )  ح(حدثَنا يونس بن عبيٍد: حماد بن زيٍد، قَالَ 

ال تسأَِل : �قَالَ النِبي : وِهشام بن حسانَ، عِن الْحسِن، عن عبِد الرحمِن بِن سمرةَ، قَالَ
اِإلمارةَ، فَِإنك ِإنْ أُعِطيتها عن مسأَلٍَة وِكلْت ِإلَيها، وِإنْ أُعِطيتها عن غَيِر مسأَلٍَة أُِعنت علَيها، 

  .ي هو خير، وكَفِّر عن يِميِنكوِإذَا حلَفْت علَى يِمٍني، فَرأَيت غَيرها خيرا ِمنها، فَأِْت الَِّذ
حدثَنا : حدثَنا ِإبراِهيم بن صدقَةَ، قَالَ :  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن الْبصِري، قَالَ 4797

معه كَابلَ شتوةً، أَو يونس بن عبيٍد، عِن الْحسِن، عن عبِد الرحمِن بِن سمرةَ، وكَانَ قَد غَزا 
  .يا عبد الرحمِن، ال تسأَِل اِإلمارةَ : ، قَالَ�شتوتيِن، أَنَّ رسولَ اللَِّه 

حدثَنا ساِلم بن نوٍح، ومحبوب بن الْحسِن، :  وحدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَالَ 4798
ال : �قَالَ النِبي :  بن عبيٍد، عِن الْحسِن، عن عبِد الرحمِن بِن سمرةَ، قَالَحدثَنا يونس: قَاال

  .تسأَِل اِإلمارةَ
حدثَنا جِرير بن حاِزٍم، : حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  وحدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 4799

من حلَف : ، قَالَ�لْحسن، يحدثُ، عن عبِد الرحمِن بِن سمرةَ، أَنّ النِبي سِمعت ا: قَالَ
علَى يِمٍني فَرأَى غَيرها خيرا ِمنها، فَلْيأِْت الَِّذي هو خير، ثُم يكَفِّر عن يِميِنِه، كَذَا قَالَ أَبو 

داود :ي لَم اتادِزيِلمسم هِرجخ.  
حدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه اَألنصاِري، وأَشهلُ بن حاِتٍم، :  حدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ 4800

حدثَنا : حدثَنا اَألنصاِري، قَالَ : وحدثَنا أَبو حاِتٍم الراِزي، قَالَ )  ح(حدثَنا ابن عوٍن: قَاال
 ِبيةَ، أَنّ النرمِن سِن بمحِد الربع نِن، عسِن الْحٍن، عوع نِن، ال : ، قَالَ�ابمحالر دبا عي

  .تسأَِل اِإلمارةَ، وذَكَر احلديث
الَِّذي هو خير، وكَفِّر  وِإذَا حلَفْت علَى يِمٍني، فَرأَيت غَيرها خيرا ِمنها، فَأِْت 4801
ِميِنكي نع.  
: حدثَنا أَبو داود الْحفَِري، قَالَ :  حدثَنا عمار بن رجاٍء، وأَبو الْبختِري، قَاال4802

قَالَ النِبي : سمرةَ، قَالَحدثَنا ِمسعر، عن عِلي بِن زيٍد، عِن الْحسِن، عن عبِد الرحمِن بِن 
� : نا ابثَندح كَفِّرفَأِْتِه و هِمن ريخ والْحديث ه ذَكَرةَ، وارأَِل اِإلمسِن، ال تمحالر دبا عي

سِن، عن عبِد حدثَنا أَبو أُسامةَ، عن عوٍف، وِإسماِعيِل بِن مسِلٍم، عِن الْح: عفَّانَ، قَالَ 
  .وكَفِّر عن يِميِنك: ، نحوه، وقَالَ�قَالَ النِبي : الرحمِن بِن سمرةَ، قَالَ
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حدثَنا سفْيانُ، عن يونس بِن عبيٍد، : حدثَنا الِْفرياِبي، قَالَ :  حدثَنا الْغزي، قَالَ 4804
: وحدثَنا عمرو بن عثْمانَ الْعثْماِني، قَالَ )  ح( عن عبِد الرحمِن بِن سمرةَعِن الْحسِن،

حدثَنا عبد الْعِزيِز، عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، عن يونس بِن : حدثَنا ِإبراِهيم بن حمزةَ، قَالَ 
سِن الْحٍد، عيبع ِبيةَ، أَنّ النرمِن سِن بمحِد الربع نةَ: ، قَالَ�ِن، عارأَِل اِإلمسال ت.  
حدثَنا الْمبارك بن فَضالَةَ، عِن : حدثَنا ابن دكَيٍن، قَالَ :  حدثَنا عمار، قَالَ 4805

يا عبد الرحمِن، وذَكَر الْحِديثَ، : ، قَالَ�، عِن النِبي الْحسِن، عن عبِد الرحمِن بِن سمرةَ
ِميِنكي نع كَفِّرو ،ريخ وا، فَأِْت الَِّذي هها ِمنريا خهرغَي تأَيِمٍني، فَرلَى يع لَفْتِإذَا حو.  

نا أَسد، عِن الْمبارِك بِن فَضالَةَ، ِبِإسناِدِه، حدثَ:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ 4806
  .فَكَفِّر عن يِميِنك، وائِْت الَِّذي هو خير: ِإال أَنه قَالَ
حدثَنا ِإسحاق بن ِعيسى الْعطَّار :  حدثَنا أَبو محمٍد الْحسن بن علَويِه، قَالَ 4807

حدثَنا داود بن الزبِرقَاِن، عن مطٍَر، وِهشاٍم، ويونس، عِن الْحسِن، عن عبِد : ِدي، قَالَ بغدا
 ِبيةَ، أَنّ النرمِن سِن بمحِن: ، قَالَ�الرمحالر دبا عِن )  ح(يِد بيبع نب دمحثَِني مدحو

حمةَ، وبتةَ، قَاالعبيِن أَِبي شانَ بثْمع نب دوٍن، قَالَ : مميِن مِد بمحم نب اِهيمرا ِإبثَندح :
 نِن، عسِن الْحع ،كاربالْمو ،ِعيدسو ،امِهشاِق، ورطٍَر الْوم نِرقَاِن، عبالز نب داوا دثَندح

ِن بمحِد الربةَ، قَالَعرمِن س : ِبيقَالَ الن� : ذَكَرةَ، وارأَِل اِإلمسِن، ال تمحالر دبا عي
  .الْحِديثَ

4808ِميِنكي نع كَفِّرو ،ريخ وفَأِْت الَِّذي ه .  
نا ِإسماِعيلُ بن أَِبي حدثَ:  حدثَنا الْعباس بن الْفَضِل ابن أُخِت اَألسفَاِطي، قَالَ 4809

أُويٍس، أَو قُِرئ علَيِه وأَنا أَسمع، عن عبِد الْعِزيِز بِن الْمطَِّلِب بِن عبِد اللَِّه، عِن ابِن شبرمةَ، 
 ِبيِن، أَنّ النسِن الْحاِلٍد، عِن أَِبي خاِعيلَ بمِإس نال: ، قَالَ�ع دبا عأَِل يسِن، ال تمحر

اِإلمارةَ، فَِإنك ِإنْ أُعِطيتها عن مسأَلٍَة وِكلْت ِإلَيها، وِإنْ أُعِطيتها عن غَيِر مسأَلٍَة أُِعنت علَيها، 
يخ وا، فَأِْت الَِّذي هها ِمنريا خهرغَي تأَيِمٍني فَرلَى يع لَفْتِإذَا حو ،ِميِنكي نع كَفِّرو ،ر

  .رواه ابن جريٍج، عن عِلي بِن زيٍد
سِمعت : حدثَنا الْفَيض بن وِثيٍق، قَالَ:  حدثَنا أَحمد بن يحيى الْحلْواِني، قَالَ 4810

قَالَ : ِن، عن عبِد الرحمِن بِن سمرةَ، قَالَحدثَِني أَِبي، عِن الْحس: الْمعتِمر، يحدثُ، قَالَ
 ِبيالن� : ،ريخ وأِْت الَِّذي ها، فَلْيها ِمنريا خهرأَى غَيِمٍني، فَرلَى يع كُمدأَح لَفِإذَا ح
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حدثَنا الْمعتِمر، : صر بن عِلي، قَالَ حدثَنا ن: فَلْيكَفِّر عن يِميِنِه حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ 
  .عن أَِبيِه، ِبِمثِْلِه، فَلْيأِْت الَِّذي هو خير، ويكَفَّر عن يِميِنِه

حدثَنا عبد : حدثَنا موسى بن ِإسماِعيلَ، قَالَ :  حدثَنا عثْمانُ بن خرزاذَ، قَالَ 4812
: حدثَنا أَبو حاِزٍم، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ: حدثَنا يِزيد بن كَيسانَ، قَالَ : واِحِد بن ِزياٍد، قَالَ الْ

ر ِإذَا حلَف أَحدكُم علَى يِمٍني، فَرأَى غَيرها خيرا ِمنها، فَلْيأِْتِه، ثُم يكَفِّ: �قَالَ رسولُ اللَِّه 
ِلمسم هجرخي ا لَمنِإلَى ه ،هِميني.  

حدثَنا الْوِليد بن الْقَاِسِم، قَالَ :  حدثَنا محمد بن أَحمد بِن الْجنيِد الدقَّاق، قَالَ 4813
، �أَعتم رجلٌ ِعند النِبي : قَالَحدثَنا يِزيد بن كَيسانَ، عن أَِبي حاِزٍم، عن أَِبي هريرةَ، : 

حتى يِجئَ أَبوكُم، فَنام الصبيةُ : أَظُن لَيلَةً، فَسأَلَ ِصبيته أُمهم الطَّعام، فَقَالَت: قَالَ ابن الْجنيِد
ِظر جيئَك، فَحلَف ال يطْعم ِمنه، ثُم ال، كُنت أَنت: هلْ عشيِت الصبيةَ؟ قَالَت: فَجاَء، فَقَالَ
ذَِلك دعاللَِّه : قَالَ ب ِبيا ِإلَى نغَد اللَِّه فَأَكَلَ، ثُم مِه اسلَيع اِم، فَذَكَرِجئَ ِبالطَّع ثُم ،أَطِْعِميِهم

� ِبيفَقَالَ الن ،عنِبالَِّذي ص هربفَأَخ ،� : لَفح نا، مها ِمنريا خهرأَى غَيِمٍني، فَرلَى يع
  .فَلْيأِْتِه، ولْيكَفِّر عن يِميِنِه

حدثَنا : حدثَنا مؤملُ بن الْفَضِل، قَالَ :  حدثَنا محمد بن كَِثٍري الْحراِني، قَالَ 4814
ب ِزيدي نةَ، عاِويعم نانُ بورةَ، قَالَمريرأَِبي ه ناِزٍم، عأَِبي ح نانَ، عسلٌ : ِن كَيجر متأَع

 ِبيالن دأَنْ ال �ِعن لَفوا، فَحمطْعي لَموا، وامن قَد مهانيِصب دجِلِه، فَوِإلَى أَه عجر ثُم ،
من حلَف : � فَذَكَر ذَِلك لَه، فَقَالَ رسولُ اللَِّه �اللَِّه يطْعم، ثُم بدا لَه فَأَكَلَ، فَأَتى رسولَ 

  .علَى يِمٍني، فَرأَى خيرا ِمنها، فَلْيأِْتها، ولْيكَفِّر عن يِميِنِه
 الذى هو خري بيانُ اَألخباِر الدالَِّة علَى أَنَّ الْحاِلف ِإذَا رأَى غَير ما حلَف خرياً منها، آتى

بال كفارة، وبيان اخلرب املوجب تكفري اليمني الذى يرى حالفها خرياً منها، وأنه أجر له أذا 
  حنث، وإمث له أذا ثبت عليه ميينه

:  حدثَنا محمد بن عبِد الْمِلِك الْواِسِطي، وأَبو داود الْحراِني، والصغاِني، قَالُوا4815
دونَ، قَالَحاره نب ِزيدا يأَِبي : ثَن نٍم، عدهز نِليِل، عأَِبي الس نع ،ِمييانُ التملَيأنبا س

واللَِّه ال أَحِملُكُم، أَو ما ِعنِدي ما :  نستحِملُه، فَقَالَ�أَتينا رسولَ اللَِّه : موسى، قَالَ
حلَف : فَقُلْنا:  ِبثَالثَِة ذُوٍد بقِْع الذُّرى، قَالَ� رجعنا، أَرسلَ ِإلَينا رسولُ اللَِّه أَحِملُكُم، فَلَما
: حلَفْت أَنْ ال تحِملَنا فَحملْتنا، فَقَالَ:  ال يحِملَنا، ثُم حملَنا فَأَتيناه، فَقُلْت�رسولُ اللَِّه 
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كُم، ولَِكن اللَّه حملَكُم، واللَِّه ال أَحِلف علَى يِمٍني، فَأَرى غَيرها خيرا ِمنها، ِإال ِإني لَم أَحِملُ
ضريب بن : أَبو السِليِل: بقِْع الذُّرى، قَالَ أَبو عوانةَ: أَتيته، وكَذَا قَالَ جِرير، عن سلَيمانَ

ِسيِقٍري الْقَين.  
حدثَنا الْهيثَم : حدثَنا الْحكَم بن موسى، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ، والصغاِني، قَاال4816

بن حميٍد، عن زيِد بِن واِقٍد، عن بسِر بِن عبيِد اللَِّه، عِن ابِن عاِئٍد، عن أَِبي الدرداِء، عِن 
الن ى: ، قَالَ�ِبيوسو ما، فَقَالَ أَبقَهوِلِه ِإِبال فَفَرسلَى رع ِملِْني، : أَفَاَء اللَّهولَ اللَِّه، احسا ري

يا أَبا : واللَِّه ال أَفْعلُ، وبِقي أَربع غُر الذُّرى، فَقَالَ: �ال، فَقَالَه ثَالثًا، فَقَالَ النِبي : فَقَالَ
فَقَالَم ،نذْهى خكُونَ : وسأَنْ ي فَقْتفَأَش لَفْتحِني، وتعنفَم كلْتمحتي اسولَ اللَِّه، ِإنسا ري

ِإني ِإذَا حلَفْت، فَرأَيت أَنَّ غَير ذَِلك أَفْضلُ، كَفَّرت :  وهم، فَقَالَ�دخلَ علَى رسوِل اللَِّه 
  .لَيس هذَا ِبالشاِم: ي، وأَتيت الَِّذي هو خير، قَالَ الصغاِنيعن يِميِن

 حدثَنا أَحمد بن عبِد الْحِميِد الْحاِرِثي، وأَبو الْبختِري عبد اللَِّه بن محمِد بِن 4817
أَرسلَِني : ٍد، عن أَِبي بردةَ، عن أَِبي موسى، قَالَحدثَنا أَبو أُسامةَ، عن بري: شاِكٍر، قَاال

 أَسأَلُه لَهم الْحمالنَ، وهم معه ِفي غَزوٍة ِفي جيِش الْعسرِة، �أَصحاِبي ِإلَى رسوِل اللَِّه 
فَقُلْت ،وكبةُ توغَز ِهياِبي أَ: وحولَ اللَِّه، ِإنَّ أَصسا رقَالَي ،مِملَهحِلت كلُوِني ِإلَيسال، : ر

واللَِّه ال أَحِملُكُم علَى شيٍء، ووافَقْته وهو غَضبانُ، وال أَشعر، فَرجعت حِزينا ِمن منِع 
 علَي، فَرجعت ِإلَى  قَد وجد ِفي نفِْسِه�، وِمن مخافَِة أَنْ يكُونَ رسولُ اللَِّه �رسوِل اللَِّه 

: ، فَلَم أَلْبثْ ِإال سويعةً ِإذْ سِمعت ِبالال يناِدي�أَصحاِبي، فَأَخبرتهم ِبالَِّذي قَالَ رسولُ اللَِّه 
ا أَتيت رسولَ اللَِّه  يدعوك، فَلَم�أَِجب رسولَ اللَِّه : أَين عبد اللَِّه بن قَيٍس؟ فَأَجبته، فَقَالَ

خذْ هذَيِن القرينتني، وهذَيِن القرينتني ِلِستِة أَبِعرٍة ابتاعهن ِحينِئٍذ ِمن سعٍد، فَانطَِلق : ، قَالَ�
قَالَ أَبو  يحِملُكُم علَى هؤالِء فَاركَبوهن، �ِإنَّ رسولَ اللَِّه : ِبِهم ِإلَى أَصحاِبك، فَقُلْ

 يحِملُكُم علَى هؤالِء، ولَِكن �ِإنَّ رسولَ اللَِّه : فَانطَلَقْت ِإلَى أَصحاِبي ِبِهن، فَقُلْت: موسى
 ِحني سأَلْته �واللَِّه ال أَدعكُم حتى ينطَِلق مِعي بعضكُم ِإلَى من سِمع مقَالَةَ رسوِل اللَِّه 

كُم، ومنعه ِفي أَوِل أَمِرِه وإعطَاؤه ِإياي بعد ذَِلك، ال تظُنوا أَني حدثْتكُم شيئًا لَم يقُلْه، لَ
، حتى واللَِّه ِإنك ِعندنا لَمصدق، ولَنفْعلَن ما أَحببت، فَانطَلَق أَبو موسى ِبنفٍَر ِمنهم: فَقَالُوا

 منعه ِإياهم، ثُم ِإعطَاَءهم بعد، فَحدثُوهم ِبما حدثَهم �أَتوا الَِّذين سِمعوا قَولَ رسوِل اللَِّه 
  .أَبو موسى سواًء 
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حدثَنا شعبةُ، : ، قَالَ حدثَنا عبد الصمِد بن عبِد الْواِرِث:  حدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ 4818
: سِمعت عِدي بن حاِتٍم، يقُولُ: سِمعت تِميم بن طَرفَةَ، قَالَ: عن عبِد الْعِزيِز بِن رفَيٍع، قَالَ

 ِبيالن تِمعقُولُ�سي ، :ا، فَلْيها ِمنريا خهرأَى غَيِمٍني، فَرلَى يع لَفح نم وأِْت الَِّذي ه
  .خير، ويكَفَّر عن يِميِنِه، رواه بهز، عن شعبةَ

حدثَنا : حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا عمار بن رجاٍء، ويونس بن حِبيٍب، قَاال4819
سِمعت عِدي بن : سِمعت تِميم بن طَرفَةَ، قَالَ: الَشعبةُ، حدثَِني عبد الْعِزيِز بن رفَيٍع، قَ

من حلَف علَى يِمٍني، فَرأَى غَيرها خيرا ِمنها، : ، يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : حاِتٍم، يقُولُ
ارمع ادز ،هِميني كرتلْيو ،ريخ وأِْت الَِّذي هقَ: فَلْيداوو دالَ أَب : ،ِلمسم اهوةَ، ربعذَا لَفْظُ شه

عن محمِد بِن طَِريٍف، عِن ابِن فُضيٍل، عِن الشيباِني، عن عبِد الْعِزيِز بِن رفَيٍع، رواه قُتيبةُ، 
  .عن جِريٍر، عن عبِد الْعِزيِز، ِبتماِمِه

4820ثَندقَالَ  ح ،ِزيورِث الْماللَّي نب دمحا م : ،اِهيمرِإب نب فوسي ِليو عا أَبثَندح
حدثَنا ِهشام بن عروةَ، عن أَِبيِه، عن عبِد اللَِّه : حدثَنا مسِلم بن خاِلٍد الزنِجي، قَالَ : قَالَ 

سٍرو، أَنّ رمِن عقَالَ�ولَ اللَِّه ب ، : كَفِّرا، فَلْيها ِمنريا خهرأَى غَيِمٍني، فَرلَى يع لَفح نم
ريخ وأِْت الَِّذي هلْيِميِنِه، وي نع.  

يثَم حدثَنا الْه: حدثَنا الْحكَم بن موسى، قَالَ :  حدثَِني عثْمانُ بن خرزاذَ، قَالَ 4821
بن حميٍد، عن زيِد بِن واِقٍد، عن بسِر بِن عبيِد اللَِّه، عِن ابِن عاِئٍد، عن أَِبي الدرداِء، عِن 

 ِبيالَّ: ، قَالَ�الن تيأَتِميِني، وي نع تلُ، كَفَّرأَفْض ذَِلك رأَنَّ غَي تأَيفَر ،لَفْتي ِإذَا حِذي ِإن
ريخ وه.  

حدثَنا محمد بن : حدثَِني أَِبي، قَالَ :  حدثَِني عبد اللَِّه بن أَحمد بِن حنبٍل، قَال4822َ
 سِمعت عِدي بن حاِتٍم،: حدثَنا شعبةُ، عن ِسماٍك، عن تِميِم بِن طَرفَةَ، قَالَ: جعفٍَر، قَالَ 

تسأَلُِني ِمائَةَ ِدرهٍم، وأَنا ابن حاِتٍم، واللَِّه ال أُعِطيك، ثُم : وأَتاه رجلٌ يسأَلُه ِمائَةَ ِدرهٍم، قَالَ
من حلَف علَى يِمٍني، ثُم رأَى غَيرها خيرا : ، يقُولُ�لَوال أَني سِمعت رسولَ اللَِّه : قَالَ
ِمنريخ وأِْت الَِّذي ها، فَلْيه.  

أنبا معمر، : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ:  حدثَنا أَحمد بن يوسف السلَِمي، قَالَ 4823
واللَِّه َألنْ يلَج : �قَالَ رسولُ اللَِّه : هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ، قَالَ: عن هماِم بِن منبٍه، قَالَ

اللَّه ضالَِّتي فَر هتِطي كَفَّارعأَنْ ي اللَِّه ِمن دِعن لَه ِلِه، إثْمِميِنِه ِفي أَهِبي كُمدأَح.  
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ى الِْإسالِم هو يهوِدي أَو نصراِنى أَو حلَف ِبِملٍَّه ِسو: بيانُ الْخبِر الدالِّ علَى أَنَّ من قَالَ
  كَاِذبا

حدثَنا الِْفرياِبي، وحدثَنا محمد بن عبِد الْمِلِك :  حدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، قَالَ 4824
عن أَِبي ِقالبةَ، أنبا سفْيانُ، عن خاِلٍد الْحذَّاِء، : حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَاال: الْواِسِطي، قَالَ

من حلَف ِبِملٍَّة ِسوى اِإلسالِم : �قَالَ رسولُ اللَِّه : عن ثَاِبِت بِن الضحاِك اَألنصاِري، قَالَ
منهاِر جِبِه ِفي ن اللَّه هذَّبٍء، عيِبش هفْسلَ نقَت نما قَالَ، وكَم وا، فَهدمعتا مكَاِذب.   

حدثَنا يحيى بن :  حدثَنا محمد بن عوٍف الِْحمِصي، ويِزيد بن عبِد الصمِد، قَاال4825
حدثَنا معاِويةُ بن سالٍم، عن يحيى، عن أَِبي ِقالبةَ، أَنَّ ثَاِبت بن الضحاِك، : صاِلٍح، قَالَ 
هأَن هربولَ اللَِّه أَخسر عايٍة، فَقَالَ� برجش تحا، :  تالِم كَاِذبى اِإلسِبِملٍَّة ِسو لَفح نم

فَهو كَما قَالَ، ومن قَتلَ نفْسه ِبشيٍء، عذِّب ِبِه يوم الِْقيامِة، ولَيس علَى الرجِل نذْر ِفيما ال 
حدثَنا ِهشام الدستواِئي، عن : حدثَنا أَبو داود، قَالَ : نس بن حِبيٍب، قَالَ يمِلك، حدثَنا يو

  .، ِبنحِوِه�قَالَ النِبي : يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، عن أَِبي ِقالبةَ، عن ثَاِبِت بِن الضحاِك، قَالَ
4826رح نب ِليا عثَندقَالَ  ح ،ٍب الطَّاِئي : نع ،وبأَي نةَ، عنييع نانُ بفْيا سثَندح

من قَتلَ نفْسه ِبشيٍء ِفي الدنيا، عذِّب : �قَالَ النِبي : أَِبي ِقالبةَ، عن ثَاِبِت بِن الضحاِك، قَالَ
  .ِبِه يوم الِْقيامِة
4827وسا يثَندالْقَاِضي، قَالَ  ح كٍْر، قَالَ : فأَِبي ب نب دمحا مثَندلُ : حيا فُضثَندح

سِمعت ابن عمر، : حدثَنا الْحسن بن عبيِد اللَِّه، عن سعِد بِن عبيدةَ، قَالَ: بن سلَيمانَ، قَالَ 
ن حلَف ِبغيِر اللَِّه، فَقَد كَفَر أَو أَشرك، رواه عبد الْواِحِد، عِن م: �قَالَ رسولُ اللَِّه : يقُولُ

  .الْحسِن بِن عبيِد اللَِّه، ِبِمثِْلِه
حدثَنا ابن فُضيٍل، عِن اَألعمِش، عن سعِد بِن :  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَالَ 4828
نةَ، عديبعِلفحال يجر رمع ناب ِمعِن، سمحِد الربأَِبي، فَقَالَ:  أَِبي عذَا : ال وِبه ِلفحال ت

ال تحِلف ِبها فَِإنها ِشرك، : �الْيِمِني، هِذِه يِمني عمر الَِّذي حلَف ِبها، فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 
 نب دمحا مثَندقَالَ ح ،اِنيرى، قَالَ: كَِثٍري الْحوسم نب دمحا مثَندح : نلَى أَِبي، عع أْتقَر

حدثَنا يحيى : محمِد بِن سلَمةَ الْكُوِفي، عِن اَألعمِش، ِبِإسناِدِه، ِمثْلَه حدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ 
  .دثَنا أَبو عوانةَ، عِن اَألعمِش، ِبِإسناِدِه يحِلف ِبأَِبيِه، فَنهاهح: بن حماٍد، قَالَ 
حدثَنا شعبةُ، عن : حدثَنا وهب بن جِريٍر، قَالَ :  حدثَنا ابن الْمناِدي، قَالَ 4830
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ال، : أَحِلف ِبالْكَعبِة، قَالَ: د ابِن عمر، فَقُلْتكُنت ِعن: منصوٍر، عن سعِد بِن عبيدةَ، قَالَ
ال تحِلفُوا : �ولَِكِن احِلف ِبرب الْكَعبِة، وِإنَّ عمر كَانَ يحِلف ِبأَِبيِه، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

كرأَش ِر اللَِّه، فَقَديِبغ لَفح نفَم ،اِئكُمِبآب.  
حدثَنا شعبةُ، عن منصوٍر، : حدثَنا روح بن عبادةَ، قَالَ : نا أَبو ِقالبةَ، قَالَ  حدث4831َ

كُنت ِعند ابِن عمر ومِعي رجلٌ ِمن ِكندةَ، فَقُمت ِمن ِعنِد ابِن : عن سعِد بِن عبيدةَ، قَالَ
ب ِعيدس تيفَأَت ،رمِب، فَقَالَعيسِن الْمِعيِد بس دا ِعنأَنو ،ِدياِني الِْكنِب، فَأَتيسالْم ا : نم

 ِبيأَنَّ الن ،رمع نثَ ابدا حم تِمعقَالَ�سو ،اههِبأَِبيِه، فَن ِلفحي رمع ِمعِلفُوا :  سحال ت
  . يقَالُ ِإنه محمد الِْكنِدي، كَذَا يقُولُ منصور:ِبآباِئكُم، قَالَ أَبو عوانةَ

حدثَنا الْحميِدي، :  حدثَنا الصغاِني، ومحمد بن أَحمد بِن الْجنيِد الدقَّاق، قَاال4832
 أَعين، وجامع بن أَِبي راِشٍد، عن أَِبي حدثَنا عبد الْمِلِك بن: حدثَنا سفْيانُ، قَالَ : قَالَ 

مِن اقْتطَع مالَ امِرٍئ مسِلٍم ِبيِمٍني : �قَالَ رسولُ اللَِّه : واِئٍل، عن عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد، قَالَ
 ِمصداقَه ِمن � قَرأَ علَينا رسولُ اللَِّه ثُم: كَاِذبٍة، لَِقي اللَّه وهو علَيِه غَضبانُ، قَالَ عبد اللَِّه

سورة آل عمران اآليةَ [} ِإنَّ الَِّذين يشترونَ ِبعهِد اللَِّه وأَيماِنِهم ثَمنا قَِليال{: ِكتاِب اللَِّه
77.[  

ِإال مثُلَ يوم الِْقيامِة ما ِمن أَحٍد ال يؤدي زكَاةَ ماِلِه، : � وقَالَ رسولُ اللَِّه 4833
وال يحسبن الَِّذين يبخلُونَ ِبما {: شجاع أَقْرع يطَوقُه، ثُم قَرأَ علَينا ِمصداقَه ِمن ِكتاِب اللَِّه

ملَه رش ولْ هب ما لَهريخ وِلِه هفَض ِمن اللَّه ماهةَ ] 180ية سورة آل عمران اآل[}آتاآلي.  
وحدثَنا ابن الْجنيِد )  ح(حدثَنا وِكيع:  حدثَنا أَحمد بن أَِبي رجاٍء، قَالَ 4834
حدثَنا أَبو معاِويةَ، ووِكيع، عِن اَألعمِش، عن شِقيٍق، : حدثَنا ابن نميٍر، قَالَ : الدقَّاق، قَالَ 

ِد اللَِّه، قَالَعبع ولُ اللَِّه : نسِلٍم : �قَالَ رسِرٍئ مالَ اما مِبه ِطعقْتِمٍني ِليلَى يع لَفح نم
ما يحدثُكُم أَبو : وهو ِفيها فَاِجر، لَِقي اللَّه وهو علَيِه غَضبانُ، فَدخلَ اَألشعثُ بن قَيٍس، فَقَالَ

 ِفي �صدق، ِفي نزلَت، خاصمت رجال ِإلَى النِبي : كَذَا وكَذَا، قَالَ:  الرحمِن؟ قُلْناعبِد
 �ِإذًا يحِلف، قَالَ النِبي : فَيِمينه، قُلْت: لَيس ِلي بينةٌ، قَالَ: بينتك، قُلْت: أَرٍض لَنا، فَقَالَ

ذَِلك دِعن :نم اللَّه لَِقي ،ا فَاِجرِفيه وِلٍم، هسِرٍئ مالَ اما مِبه ِطعقْتٍر ِليبِمٍني صلَى يع لَفح 
 لَتزانُ، فَنبِه غَضلَيع وهلَّ وجو زا قَِليال{عنثَم اِنِهممأَيِد اللَِّه وهونَ ِبعرتشي ذَا }ِإنَّ الَِّذينه ،

ِديِثِهلَفْظُ وةَ ِفي حاِويعو مقَالَ أَبِني : ِكيٍع، ودحفَج ،ضوِد أَرهالْي ٍل ِمنجر نيبِني ويكَانَ ب
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يا رسولَ اللَِّه، ِإذًا يحِلف : احِلف، قُلْت: ال، فَقَالَ ِللْيهوِدي: لَك بينةٌ، قُلْت: فَقَدمته، فَقَالَ
، }ِإنَّ الَِّذين يشترونَ ِبعهِد اللَِّه وأَيماِنِهم ثَمنا قَِليال{ماِلي، فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ فَيذْهب ِب

  .حدثَنا أَبو معاِويةَ، ِبِمثِْلِه : حدثَنا محمد بن ِعيسى، قَالَ : حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 
حدثَنا الْوضاح، عن : حدثَنا يحيى بن حماٍد، قَالَ :  حثنا ابن الْجنيِد، قَالَ 4835

من حلَف علَى يِمٍني يقْتِطع ِبها : �قَالَ رسولُ اللَِّه : قَالَ عبد اللَِّه: سلَيمانَ، عن شِقيٍق، قَالَ
هِلٍم وسِرٍئ مالَ امم ،ذَِلك ِديقصلَّ تجو زع لَ اللَّهزانُ، فَأَنبِه غَضلَيع وهو اللَّه لَِقي ،فَاِجر و

 ناٍد، عِن ِزياِحِد بِد الْوبع نفٍْص، عِن حب ِميرح نى، عيحي نب دمحم اهوِديثَ رالْح ذَكَرو
ٍع، عيمِن ساِعيلَ بمِد ِإسبع ناِئٍل، عأَِبي و نع ،نيِن أَعِلِك بِد الْمبع نِطِني، عِلٍم الْبسم ن
  .اآليةُ، وذَكَر الْحِديثَ} ِإنَّ الَِّذين يشترونَ ِبعهِد اللَِّه{اللَِّه، نزلَت هِذِه اآليةُ 

عصِر كَاِذبا، وِعند ِمنبِرالنِبي صلى اهللا عليه وسلم، بيانُ ِذكِْر التشِديِد ِفيمن حلَف بعد الْ
  وعقابه

وحدثَنا )  ح(حدثَنا أَبو معاِويةَ، عِن اَألعمِش:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَالَ 4836
حدثَنا : ثَنا وِكيع، قَالَ حد: اَألحمِسي، وابن أَِبي رجاٍء، وابن أيب اخليربي القصار، قَالُوا

ثَالثَةٌ ال يكَلِّمهم اللَّه يوم : �قَالَ النِبي : اَألعمش، عن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
أَِليم ذَابع ملَهو ،كِّيِهمزال يِة، واما: الِْقيلَ مِبيٍل فَضس ناب عنلٌ مجر لَفلٌ حجرو ،هدٍء ِعن

علَى ِسلْعٍة بعد الْعصِر كَاِذبا، فَصدقَه واشتراها ِبقَوِلِه، ورجلٌ بايع ِإماما فَِإنْ أُعِطي وفَى، وِإنْ 
لَيِهم، حدثَنا ابن عفَّانَ، قَالَ وال ينظُر ِإ: لَم يعِطِه لَم يِف لَه، هذَا لَفْظُ وِكيٍع، زاد ابن معاِويةَ

ثَالثَةٌ ال يِحبهم اللَّه وال ينظُر ِإلَيِهم، ِبِمثِْلِه، حدثَنا : حدثَنا ابن نميٍر، عِن اَألعمِش ِبنحِوِه: 
حدثَنا ابن أَِبي عِدي، عن : ٍر، قَالَ حدثَنا محمد بن بشا: محمد بن غَاِلٍب تمتام، قَالَ 

 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه ناِلٍح، عأَِبي ص نِش، عمِن اَألعةَ، عبعقَالَ ِفيِه�شِديِث، وذَا الْحِبه  :
عةً بعد الْعصِر ِفي سوِق ورجلٌ أَقَام ِسلْ: رجلٌ علَى فَضِل ماٍء ِبالطَِّريِق، وقَالَ ِفيِه أَيضا

لَقَد منعتها ِمن كَذَا وكَذَا، فَجاَء رجلٌ، فَرِغب ِفيها : ِبالْبِقيِع فَحلَف: الْمِدينِة، أَو قَالَ
  .فَأَخذَها رواه وهيب بن جِريٍر، عن شعبةَ، ِبِمثِْلِه

4837عم نب دمحا مثَندقَالَ  ح ،ِزيورالْم فوسِن يى، : اِذ بوسم ناللَِّه ب دبا عثَندح
حدثَنا حسين بن محمٍد، : وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ )  ح(حدثَنا شيبانُ، عِن اَألعمِش: قَالَ 
حدثَنا أَحمد بن عبِد الْحِميِد الْحاِرِثي، قَالَ )  ح(مِشحدثَنا جِرير بن حاِزٍم، عِن اَألع: قَالَ 
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 : دبع اهأَخ ِمعس هاِلٍك، أَنِن مِب بِن كَعِد بمحم نِن كَِثٍري، عِليِد بِن الْوةَ، عامو أُسا أَبثَندح
، �أَنه سِمع رسولَ اللَِّه : با أُمامةَ الْحاِرِثي حدثَهاللَِّه بن كَعِب بِن ماِلٍك، يحدثُ، أَنَّ أَ

ال يقْتِطع رجلٌ حق امِرٍئ مسِلٍم ِبيِميِنِه، ِإال حرم اللَّه علَيِه الْجنةَ، وأَوجب لَه النار، : يقُولُ
  .وِإنْ كَانَ ِسواكًا ِمن أَراٍك: ِه، وِإنْ كَانَ شيئًا يِسريا؟ قَالَيا رسولَ اللَّ: فَقَالَ رجلٌ ِمن الْقَوِم

أَخبرِني ماِلك، عن : أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال4838َ
ِد بيبع نقَّاٍص، عِن أَِبي وةَ ببتِن عاِشِم بِن هاِشِم بِد اللَِّه، أَنّ هبِن عاِبِر بج نطَاٍس، عِن ِنس

 ِبياِر: ، قَالَ�النالن ِمن هدأْ ِمقْعوبتٍة، فَلْيِمٍني فَاِجرذَا ِبيِري هبلَى ِمنع لَفح نم.  
حدثَنا أَبو : ، قَالَ حدثَنا هناد بن السِري:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 4839

جاَء رجلٌ ِمن : اَألحوِص، عن ِسماٍك، عن علْقَمةَ بِن حجٍر الْحضرِمي، عن أَِبيِه، قَالَ
 يا رسولَ اللَِّه، ِإنَّ هذَا: ، فَقَالَ الْحضرِمي�حضرموت، ورجلٌ ِمن ِكندةَ ِإلَى رسوِل اللَِّه 
ِديَألِبي، فَقَالَ الِْكن تٍض كَانلَى أَرِني عغَلَب : ،قا حِفيه لَه سا لَيهعرِدي أَزِضي ِفي يأَر ِهي

 ِبيفَقَالَ الن�ِميرضةٌ؟، قَالَ:  ِللْحنيب فَقَالَ: ال، قَالَ: أَلَك ،هِميني فَلَك : هولَ اللَِّه، ِإنسا ري
  .لَيس لَك ِمنه ِإال ذَاك: اِجر، لَيس يباِلي ما حلَف، لَيس يتورع ِمن شيٍء، قَالَفَ

حدثَنا أَبو : حدثَنا ِبشر بن آدم، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ الطَّرسوِسي، قَالَ 4840
زو ،اِدِه ِمثْلَهنِص، ِبِإسوقَالَاَألح ،ولُ اللَِّه : ادسقَالَ ر ،ِلفحِلي طَلَقفَان� ،ِلفحِلي ربا أَدلَم 

  .أَما ِإنه ِإنْ حلَف علَى ماٍل ِليأْكُلَه ظُلْما، لَيلْقَين اللَّه وهو عنه معِرض: قَالَ
   

و نلَى أَنَّ مالِّ عِر الدبِذكِْر الْخ ابٍد من الناس فحلف على شئ، بَألح ِمنيِه يلَيع تبج
ونوى احللف على خالف الظاهر أنه ال تنفعه نيته، وأنه يلزمه ما حلف لصاحبه، وأن النيه 

  ىف ذلك نيه املستحلف
 اللَِّه بن أنبا عبد: حدثَنا هشيم، قَالَ: حدثَنا أَبو عبيٍد، قَالَ . حثنا الصغاِني، ق4841

يِمني الرجِل علَى ما صدقَه ِبِه : �قَالَ النِبي : أَِبي صاِلٍح، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
 هاِحبص.  

ا عبد اللَِّه بن أنب: حدثَنا هشيم، قَالَ: حدثَنا النفَيِلي، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 4842
 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نأَِبيِه، ع ناِلٍح، عِبِه : ، قَالَ�أَِبي ص قُكدصا يلَى مع كِميني

كاِحبص.  
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باِد أنبا هشيم، عن ع: حدثَنا عمرو بن عوٍن، قَالَ:  حدثَنا ِإدِريس بن بكٍْر، قَالَ 4843
يِمينك علَى ما يصدقُك علَيها : �قَالَ النِبي : بِن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

 وهو ،لَقَب وهاِلٍح وِن أَِبي صاِد ببع نٍم، عيشه نونَ، عاره نب ِزيدي اهوكَذَا رو كاِحبص
باِلٍحعأَِبي ص ناللَِّه ب د.  

   
باب الْخبِر الدالِّ علَى أَنَّ قَسم الْمرِء علَى غَيِرِه لَيس ِبيِمٍني توجب كفارة، وأن للمقسوم 

  عليه أن حينث صاحبه إن شاء، وأن اليمني باهللا تسمى قسماً، 
  والدليل على أن اليمني على ماال ميلكه ليس بيمني

4844دٍر، قَالَ  حصن نب رحا بٍب، قَالَ: ثَنهو ناللَِّه ب دبا عثَندح : ،ِزيدي نب سونأنبا ي
عِن ابِن ِشهاٍب، عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه، أَنَّ ابن عباٍس، كَانَ يحدثُ، أَنَّ رجال أَتى 

يا رسولَ اللَِّه، ِإني أَرى اللَّيلَةَ ِفي الْمناِم ظُلَّةً تنِطف السمن والْعسلَ، : ، فَقَالَ�رسولَ اللَِّه 
فَأَرى الناس يتكَفَّفُونَ ِمنها ِبأَيِديِهم، فَالْمستكِْثر والْمستِقلُّ، وذَكَر الْحِديثَ ِبتماِمِه ِفي ِكتاِب 

  .الرؤيا
4845ةَ، قَالَ  حرسأَِبي م نى بيحو يا أَبثَنقَالَ : د ،ِدييما الْحثَندانُ، : حفْيا سثَندح

حدثَنا الزهِري، عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه، فَلَما كَانَ ِفي آِخِر زماِن سفْيانَ أَثْبت ِفيِه : قَالَ 
بع ناٍس، قَالَاب : ِبيلٌ ِإلَى النجاَء رٍد، فَقَالَ�جأُح ِمن ِرفَهصنم  : تأَيي رولَ اللَِّه، ِإنسا ري

هِذِه اللَّيلَةَ ِفي الْمناِم ظُلَّةً تنِطف الْعسلَ والسمن، ِبمعنى حِديِث يونس رواه محمد بن يحيى 
ِن ِإبةَ، قَالَ بزمِن حب اِهيمِن : رع ،ِريهِن أَِخي الزِد بمحم نٍد، عمحم نِزيِز بالْع دبا عثَندح

  .الزهِري، ِبنحِوِه
 ِإسحاق حدثَنا سلَيمانُ أَبو: حدثَنا جعفَر بن عوٍن، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 4846

الشيباِني، عن أَشعثَ بِن أَِبي الشعثَاِء، عن معاِويةَ بِن سويِد بِن مقَرٍن، عِن الْبراِء بِن عاِزٍب، 
باِع الْجناِئِز، أَمرنا ِبِعيادِة الْمِريِض، وات: �أَمرنا ِبسبٍع، ونهانا عن سبٍع، يعِني النِبي : قَالَ

  .وتشِميِت الْعاِطِس، وِإجابِة الداِعي، ونصِر الْمظْلُوِم، وِإبراِر الْمقِْسِم، وذَكَر الْحِديثَ
  بيانُ ِذكِْر الْخبِر الْمِبيِح ِللْحاِلِف ِإذَا استثْنى أَنْ يترك يِمينه، وال يكون حانثاً

حدثَنا حماد بن سلَمةَ، : حدثَنا عفَّانُ بن مسِلٍم، قَالَ : نا الصغاِني، قَالَ  حدث4847َ
حدثَنا أَيوب، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، عِن النِبي : وعبد الْواِرِث، ووهيب بن خاِلٍد، قَالُوا
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ى يِمٍني، فَقَالَ ِإنْ شاَء اللَّه، فَهو ِبالِْخياِر، ِإنْ شاَء مضى، وِإنْ شاَء من حلَف علَ: ، قَالَ�
كرت.  

حدثَنا حماد بن سلَمةَ، : أنبا أَبو الْوِليِد، قَالَ :  حدثَنا محمد بن حيويِه، قَال4848َ
 ِبيِن الناِدِه عنِبِإس� :ح نِليِدمَألِبي الْو ى، قُلْتثْنتفَقَِد اس ،اَء اللَّهفَقَالَ ِإنْ ش لَف : ِبيِن النع

كَانَ : كُنت قَد ذَاكَرت ِبِه حمادا ِفي حياِتِه، فَقَالَ: كَانَ يقُولُه، قَالَ أَبو الْوِليِد: ، قَالَ�
قَفَهأَو ةً، ثُمرم هفَعري وبأَي.  

حدثَنا عبد الْواِرِث، عن : حدثَنا مسدد، قَالَ :  وحدثَنا محمد بن حيويِه، قَالَ 4849
 ِبيقَالَ الن ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نع ،وباَء : �أَيِإنْ شو ،عجاَء رى، فَِإنْ شثْنتفَاس لَفح نم

غَي كرٍث تنح ر.  
وحدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ )  ح(حدثَنا مسدد:  حدثَنا ِزياد بن الْخِليِل، قَالَ 4850

 حدثَنا عبد اللَِّه بن داود، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبي: حدثَنا مسدد، ونصر بن عِلي، قَاال: 
 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نِج، عرِن اَألعاِد، عنقَالَ�الز ، :داود نانُ بملَيلَةَ : قَالَ ساللَّي فَنُألطَو

ال امرأَةٌ علَى ِمائَِة امرأٍَة، فَتأِْتي كُلُّ امرأٍَة ِبغالٍم يجاِهد ِفي سِبيِل اللَِّه، فَلَم تحِملْ ِمنهن ِإ
  .ِإنْ شاَء اللَّه، كَانَ كَما قَالَ: لَو كَانَ قَالَ: �ِنصف غُالٍم، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

حدثَنا ِهشام بن : حدثَنا عبد اللَِّه بن بكٍْر السهِمي، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 4851
محم نانَ، عسح ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نع ،ِن ِسِريينقَالَ�ِد ب ، :داود نانُ بملَيقَالَ س :

ُألطَوفَن اللَّيلَةَ علَى ِمائَِة امرأٍَة، وتِلد كُلُّ امرأٍَة ِمنهن غُالما يضِرب ِبالسيِف ِفي سِبيِل اللَِّه، 
طَاف علَى ِمائَِة امرأٍَة، فَلَم تِلد ِإال امرأَةٌ، ولَدت ِنصف ِإنساٍن، فَقَالَ رسولُ اللَِّه ولَم يستثِْن، فَ

  .أَما ِإنه لَِو استثْنى، لَولَدت كُلُّ امرأٍَة غُالما يضِرب ِبالسيِف ِفي سِبيِل اللَِّه: �
حدثَنا حماد بن زيٍد، عن : حدثَنا سلَيمانُ بن حرٍب، قَالَ  :  حثنا أَبو أُميةَ، قَال4852َ

كَانَ ِلسلَيمانَ بِن داود علَيِهما السالم ِستونَ امرأَةً، : أَيوب، عن محمٍد، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
، فَتحِملُ كُلُّ امرأٍَة غُالما فَاِرسا، يقَاِتلُ ِفي سِبيِل اللَِّه، فَطَاف أَطُوف علَيِهن اللَّيلَةَ: فَقَالَ

أَما لَو كَانَ : �علَيِهن فَلَم تحِملْ ِمنهن ِإال واِحدةٌ فَولَدت ِنصف ِإنساٍن، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
هأٍَة ِمنركُلُّ ام لَتمى، لَحثْنتِبيِل اللَِّهاسقَاِتلُ ِفي سا يا فَاِرسغُالم ن.  

حدثَنا وهيب، عن : حدثَنا الْمعلَّى بن أَسٍد، قَالَ :  حدثَنا حمدانُ بن عِلي، قَالَ 4853
: كَانت لَه ِستونَ امرأَةً، فَقَالَ سلَيمانَ �أَيوب، عن محمٍد، عن أَِبي هريرةَ، أَنَّ نِبي اللَِّه 
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 ِبيِل اللَِّه، فَطَافقَاِتلُ ِفي سا، ينَ فَاِرسِلدلْتو نهأٍَة ِمنرِملُ كُلُّ امحفَت ،ِهنلَيلَةَ عاللَّي فَنُألطَو
لَو كَانَ استثْنى، : �قَالَ نِبي اللَِّه علَيِهن فَما ولَدت ِمنهن ِإال امرأَةٌ ولَدت ِشق غُالٍم، فَ
  .لَحملَت كُلُّ امرأٍَة ِمنهن غُالما فَاِرسا يقَاِتلُ ِفي سِبيِل اللَِّه

حدثَنا عبد الرزاِق، عن معمٍر، عِن ابِن :  حدثَنا السلَِمي، وأَبو اَألزهِر، قَاال4854
من حلَف فَقَالَ ِإنْ شاَء اللَّه لَم يحنثْ، : ، قَالَ� عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، عِن النِبي طَاوٍس،

يقَالُ غَلَطَ ِفيِه عبد الرزاِق، ِإنما هو مختصر ِمن الْحِديِث الَِّذي يِليِه، وِفي : قَالَ أَبو عوانةَ
  .يوب، عن ناِفٍع مرفُوع ِفيِه نظَر حِديِث أَ

أنبا معمر، عِن ابِن : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ:  حدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ 4855
 اللَّيلَةَ ِبسبِعني امرأَةً، ُألطَوفَن: قَالَ سلَيمانُ بن داود: طَاوٍس، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

قُلْ ِإنْ شاَء اللَّه، : تِلد كُلُّ امرأٍَة ِمنهن غُالما يقَاِتلُ ِفي سِبيِل اللَِّه، فَقَالَ لَه صاِحبه أَِو الْمِلِك
أَما : � ِبِنصِف ِإنساٍن، فَقَالَ النِبي فَلَم تِجِئ امرأَةٌ ِمنهن ِإال واِحدةٌ: فَلَم يقُلْ أَو فَنِسي، قَالَ

  .ِإنْ شاَء اللَّه، لَم يحنثْ، وكَانَ دركًا ِلحاجِتِه: ِإنه لَو قَالَ
حدثَنا : حدثَنا الْحميِدي، قَالَ :  حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ الترِمِذي، قَالَ 4856

: �قَالَ رسولُ اللَِّه : حدثَنا أَبو الزناِد، عِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ: ، قَالَ سفْيانُ
ُألِطيفَن اللَّيلَةَ ِبسبِعني امرأَةً كُلُّهن تِجئُ ِبغالٍم يقَاِتلُ ِفي سِبيِل : حلَف سلَيمانُ بن داود، فَقَالَ

قُلْ ِإنْ شاَء اللَّه، فَنِسي، فَأَطَاف ِبِهن، فَلَم تِجئْ واِحدةٌ :  فَقَالَ لَه صاِحبه أَو قَالَ الْمِلكاللَِّه،
لَو قَالَ ِإنْ شاَء اللَّه، لَما : �ِمنهن ِبشيٍء ِإال واِحدةٌ جاَءت ِبِشق غُالٍم، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

: حدثَنا الْحميِدي، قَالَ : كَانَ دركًا لَه ِفي حاجِتِه، حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ، قَالَ حنثَ، ولَ
، �حدثَنا ِهشام بن حجيٍر، عن طَاوٍس، عن أَِبي هريرةَ، عِن النِبي : حدثَنا سفْيانُ، قَالَ 

ِمثْلَه.  
حدثَنا شعيب، عن : حدثَنا عِلي بن عياٍش، قَالَ : مرانُ بن بكَّاٍر، قَالَ  حدثَنا ِع4857

ُألطَوفَن : قَالَ سلَيمانُ بن داود: �قَالَ النِبي : أَِبي الزناِد، عِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
ِعنيلَى ِتسلَةَ عاللَّيهاِحبص ِبيِل اللَِّه، فَقَالَ لَهِفي س اِهدجأِْتي ِبفَاِرٍس يت نأَةً كُلُّهرقُلْ ِإنْ :  ام

شاَء اللَّه، فَلَم يقُلْ ِإنْ شاَء اللَّه، فَطَاف علَيِهن جِميعا، فَلَم تحِملْ ِمنهن ِإال امرأَةٌ واِحدةٌ، 
ر ِبِشق اَءتقَالَج ِدِه، لَوٍد ِبيمحم فْسالَِّذي ن مايٍل، وِبيِل : جوا ِفي سداهلَج ،اَء اللَّهِإنْ ش

  .اللَِّه فُرسانا أَجمعونَ، رواه ورقَاُء، عن أَِبي الزناِد، ِبنحِوِه، ِتسِعني امرأَةً
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ى الْمدِعي، واليمني على املدعى عليه، وإن كان ال يوثق به، باب الْخبِر املُوِجِب الْبينةَ علَ

  والدليل على إبطال رد اليمني على املدعى، إذا مل يكن له بينه
حدثَنا أَبو عوانةَ، عن : حدثَنا أَبو الْوِليِد، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 4858

ِد الْمبٍر، قَالَعجِن حاِئِل بو ناِئٍل، عِن وةَ بلْقَمع نٍر، عيمِن عوِل اللَِّه : ِلِك بسر دِعن تكُن
ِإنَّ هذَا انتزى علَى أَرِضي يا رسولَ : ، فَأَتاه رجالِن يختِصماِن ِفي أَرٍض، فَقَالَ أَحدهما�

: ، وهو امرؤ الْقَيِس بن عاِبٍس الِْكنِدي، وخصمه رِبيعةُ بن عبدانَ، فَقَالَ لَهاللَِّه ِفي الْجاِهِليِة
لَيس لَك ِإال ذَاك، فَلَما قَام : ِإذًا يذْهب ِبها، قَالَ: يِمينه، قَالَ: لَيس ِلي بينةٌ، قَالَ: بينتك، قَالَ
  .مِن اقْتطَع أَرضا ظَاِلما، لَِقي اللَّه يوم الِْقيامِة وهو علَيِه غَضبانُ: � رسولُ اللَِّه ِليحِلف، قَالَ
)  ح(حدثَنا أَبو عوانةَ: حدثَنا أَبو الْوِليِد، قَالَ :  حدثَنا ِإسحاق بن سياٍر، قَالَ 4859

ب سونا يثَندحِبيٍب، قَالَ وح قَالَ : ن ،داوو دا أَبثَندِن : حِلِك بِد الْمبع نةَ، عانوو عا أَبثَندح
كُنت : كُنا وقَالَ ِإسحاق: عميٍر، عن علْقَمةَ بِن واِئِل بِن حجٍر الْحضرِمي، عن أَِبيِه، قَالَ

َ رسوِل اللَِّه، فَ جاَء خصماِن يختِصماِن ِفي أَرٍض، أَحدهما امرؤ الْقَيِس بن عاِبٍس ِعند
يا رسولَ اللَِّه، ِإنَّ هذَا انتزى علَى : الِْكنِدي، واآلخر رِبيعةُ بن عبدانَ، فَقَالَ امرؤ الْقَيِس

ِإذًا يحِلف، : لَيست ِلي بينةٌ، قَالَ: بينتك، قَالَ: �للَِّه أَرِضي ِفي الْجاِهِليِة، فَقَالَ رسولُ ا
لَيس لَك ِإال ذَِلك، فَلَما قَام : �يا رسولَ اللَِّه، ِإذًا يذْهب ِبها، قَالَ رسولُ اللَِّه : قَالَ

لَِئن حلَف ظَاِلما، ِليذْهب :  وقَالَ ِإسحاقأَما ِإنْ حلَف ظَاِلما،: �ِليحِلف، قَالَ رسولُ اللَِّه 
كُنت ِعند : ِبأَرِضِه، لَيلْقَين اللَّه وهو علَيِه غَضبانُ، هذَا لَفْظُ أَِبي داود، وقَالَ أَبو الْوِليِد

حدثَنا ِإسحاق بن سياٍر، : ، وقَالَانتزى علَى أَرٍض ِلي ِفي الْجاِهِليِة: ، وقَالَ�رسوِل اللَِّه 
حدثَنا أَبو الْوِليِد، أَيضا عن أَِبي اَألحوِص، عن ِسماٍك، عن علْقَمةَ بِن واِئٍل، عن أَِبيِه، : قَالَ 
  .ِبنحِوِه

ِصٍم، حدثَنا محمد بن سلَيمانَ،  حثنا سلَيمانُ بن سيٍف الْحراِني، حدثَنا أَبو عا4860
 تنٍت، فَطَعياِن ِفي بأَترِت امكَانلَى الطَّاِئِف، وكَانَ ع هكَةَ، أَنلَيِن أَِبي مِن ابٍج، عيرج نابو

أنَّ رسولَ اللَِّه : فَكَتب ِإلَيِهِإحداهما اُألخرى ِبِإشفَى ِفي فَخِذها، فَكَتب ِفيها ِإلَى ابِن عباٍس، 
أَموالَ قَوٍم وِدماَءهم، ولَِكن : لَو أَنَّ الناس أُعطُوا ِبدعواهم الدعى أَقْوام، لَعلَّه قَالَ: ، قَالَ�

ِذين يشترونَ ِبعهِد اللَِّه ِإنَّ الَّ{الْيِمني علَى الْمدعى علَيِه، فَاقْرأْ علَيها هِذِه اآليةَ 
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اِنِهممأَيقَالَ]سورة آل عمران آية [}و ، :ِلفحأَنْ ت تفَأَب.  
وحدثَنا يوسف بن )  ح(حدثَنا ابن وهٍب:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ 4861
حدثَنا عبد : وحدثَنا ابن أَِبي الْمثَنى الْموِصِلي، قَالَ )  ح(حدثَنا حجاج: مسِلٍم، قَالَ 

حدثَنا أَبو عاِصٍم كُلُّهم، عِن ابِن : وحدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ )  ح(الْوهاِب بن عطَاٍء
لَو يعطَى الناس ِبدعواهم، : ، قَالَ�عباٍس، عِن النِبي جريٍج، عِن ابِن أَِبي ملَيكَةَ، عِن ابِن 

  .الدعى قَوم ِدماَء قَوٍم وأَموالَهم، ولَِكن الْيِمني علَى الْمدعى علَيِه 
حدثَنا ناِفع : لْقَعنِبي، قَالَ حدثَنا ا:  حدثَنا أَبو داود السِجستاِني، والْدنداِني، قَاال4862

 قَضى ِبالْيِمِني �أَنَّ رسولَ اللَِّه : كَتب ِإلَي ابن عباٍس: بن عمر، عِن ابِن أَِبي ملَيكَةَ، قَالَ
  .علَى الْمدعى علَيِه
حدثَنا ناِفع بن : ثَنا الِْفرياِبي، قَالَ حد:  حدثَنا محمد بن عوٍف الِْحمِصي، قَالَ 4863

 ِبياٍس، أَنّ النبِن عِن ابكَةَ، علَيِن أَِبي مِن ابع ،ِشيالْقُر رمى : ، قَالَ�ععدلَى الْمع ِمنيالْي
  .علَيِه
   

لشاِهِد الْواِحِد والدِليِل علَى أنه حيلف أي باب الْخبِر املُوِجِب الْيِمني علَى الْمدِعي مع ا
  مدعى كان مع شاهده

حدثَنا :  حدثَنا عِلي بن حرٍب الطَّاِئي، وأَبو اَألزهِر، والْحسن بن عفَّانَ، قَالُوا4864
حدثَنا قَيس بن سعٍد، عن : مكِّي، قَالَ حدثَنا سيف بن سلَيمانَ الْ: زيد بن الْحباِب، قَالَ 

  . قَضى ِبشاِهٍد ويِمٍني�أَنّ النِبي : عمِرو بِن ِديناٍر، عِن ابِن عباٍس
ِه بن حدثَنا عبد اللَّ: حدثَنا الْحميِدي، قَالَ :  حدثَنا ابن الْجنيِد الدقَّاق، قَالَ 4865

وِميزخاِرِث الْمةَ، قَاال)  ح(الْحيو أُمأَبو ،اِنيغا الصثَندحٍل، قَالَ : وبنح نب دما أَحثَندح :
، عن حدثَِني سيف بن سلَيمانَ الْمكِّي، عن قَيِس بِن سعٍد: حدثَنا عبد اللَِّه بن الْحاِرِث، قَالَ
:  قَضى ِبالْيِمِني مع الشاِهِد، قَالَ عمرو بن ِديناٍر�أَنّ النِبي : عمِرو بِن ِديناٍر، عِن ابِن عباٍس

  .ِفي الْحقُوِق: قَالَ عمرو: ِإنما ذَِلك ِفي اَألمواِل، ِإال الْحميِدي فَِإنه قَالَ
4866 دمححثنا م  ِليعو ،كَّاٍر الْكَالِعيب نانُ برِعمو ،وِريٍب الصعصِن مِد بمحم نب

حدثَنا محمد بن الْمبارِك : بن عثْمانَ النفَيِلي، ويِزيد بن عبِد الصمِد الدمشِقي، قَالُوا
ِغريةُ بن عبِد الرحمِن، عن أَِبي الزناِد، عِن اَألعرِج، عن أَِبي حدثَنا الْم: الصوِري، قَالَ 
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 ِبيِن النةَ، عريراِهِد: �هالش عِمِني مى ِبالْيقَض هأَن.  
دثَنا ابن وح)  ح(حدثَنا ِإبراِهيم بن حمزةَ:  حدثَنا أَبو زرعةَ الراِزي، قَالَ 4867
حدثَنا الدراورِدي، عن رِبيعةَ بِن أَِبي عبِد الرحمِن، عن : حدثَنا الْحميِدي، قَاال: الْجنيِد، قَالَ

ع الشاِهِد  قَضى ِبالْيِمِني م�أَنَّ النِبي : سهيِل بِن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ
  .الْواِحِد

حدثَنا ابن أَِبي :  حدثَنا صاِلح بن عبِد الرحمِن بِن عمِرو بِن الْحاِرِث، قَالَ 4868
 مع  قَضى ِبالْيِمِني�أَنّ النِبي : حدثَنا سلَيمانُ بن ِبالٍل، عن رِبيعةَ، ِبِإسناِدِه: مريم، قَالَ 

وحدثَنا محمد بن )  ح(حدثَنا الْقَعنِبي: الشاِهِد الْواِحِد، حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، قَالَ 
 بِن حدثَنا سلَيمانُ بن ِبالٍل، عن سهيِل: حدثَنا ابن أَِبي أُويٍس ِكالهما، قَاال: حيويِه، قَالَ 

اِلٍح، ِمثْلَهأَِبي ص.  
وحدثَنا سلَيمانُ بن )  ح(حدثَنا ابن وهٍب:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ 4869
 بِن أَِبي حدثَنا سلَيمانُ بن ِبالٍل، عن رِبيعةَ، عن سهيِل: حدثَنا الْقَعنِبي، قَاال: سيٍف، قَالَ 

 قَضى ِبالْيِمِني مع الشاِهِد الْواِحِد، حدثَنا بحر �أَنَّ النِبي : صاِلٍح، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ
ثَنا عبد حد: حدثَنا محمد بن ِإدِريس الشاِفِعي، قَالَ : بن نصِر بِن ساِبٍق الْخوالِني، قَالَ 

  .مع الشاِهِد: الْعِزيِز الدراورِدي، عن رِبيعةَ، عن سهيٍل، ِبِإسناِدِه
حدثَنا :  حدثَنا عبد اللَِّه بن أَحمد بِن زكَِريا بِن الْحاِرِث بِن أَِبي مرةَ، قَالَ 4870

ِن الْوِد بمحم نب دمقَالَ أَح ،ِقيرِليِد اَألز : نٍل، عيهس نةَ، عِبيعر نع ،ِديراورا الدثَندح
ثُم أَتيت :  قَضى ِبالْيِمِني مع الشاِهِد، قَالَ الدراورِدي�أَنَّ النِبي : أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ
: دثَِني رِبيعةُ عني، عن أَِبي ثُم ذَكَره ِلي، حدثَنا الكَاِبِلي، قَالَ ح: سهيال، فَسأَلْته، فَقَالَ

  .حدثَنا الدراورِدي، ِبِمثِْلِه: حدثَنا سِعيد بن منصوٍر، قَالَ 
ثَِني عثْمانُ بن الْحكَِم، حد: حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا بحر بن نصٍر، قَالَ 4871

 ِبيِن النِن ثَاِبٍت، عِد بيز نأَِبيِه، ع ناِلٍح، عِن أَِبي صِل بيهس نٍد، عمحِن مِر بيهز نع� ،
  .يعِني قَضى ِبالْيِمِني مع الشاِهِد الْواِحِد: قَالَ

4872ِليع نب دمحا مثَندِر، قَاال حهو اَألزأَبو ،ارجاِق، قَالَ:  النزالر دبا عثَندأنبا : ح
 قَضى ِبشاِهٍد �أَنّ النِبي : محمد بن مسِلٍم الطَّاِئِفي، عن عمِرو بِن ِديناٍر، عِن ابِن عباٍس

  .ويِمٍني
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حدثَنا شعيثُ بن عبِد : حدثَنا موسى بن ِإسماِعيلَ، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 4873
 قَِبلَ لَه شاِهدا واِحدا، �أَنّ النِبي : حدثَِني أَِبي، عن جدي: اللَِّه بِن زبيِب بِن ثَعلَبةَ، قَالَ

هِمينيو.  
حدثَنا : وحدثَنا الْغزي، قَالَ )  ح(حدثَنا قُتيبةُ:  قَالَ  حدثَِني مسدد بن قَطٍَن،4874

: حدثَنا ِإبراِهيم بن أَِبي حيةَ، عن جعفَِر بِن محمٍد، عن أَِبيِه، عن جاِبٍر، قَالَ: الْحميِدي، قَاال
 ِبيِريلُ، فَأَ: �قَالَ الناِني ِجبقَالَأَتاِهِد، والش عِمِني مِني ِبالْيرٍس : محن مواِء يِبعاَألر موِإنَّ ي
ِمرتسم.  

حدثَنا ابن وهٍب، عن ماِلٍك، :  حدثَنا بحر بن نصِر بِن ساِبٍق الْخوالِني، قَالَ 4875
 قَضى ِبالْيِمِني مع الشاِهِد �أَنّ النِبي : محمٍد، عن أَِبيِهويحيى بن أَيوب، عن جعفَِر بِن 

  .الْواِحِد
حدثَنا معن بن ِعيسى، : حدثَنا يعقُوب بن محمٍد، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 4876

ِد الْعبع نٍد، عمحم ناللَِّه ب دبعو نِبيلَ، عحرِن شِرو بمِن عِعيِد بس نطَِّلِب، عِن الْمِزيِز ب
وجدت ِفي كُتِب سعِد بِن عبادةَ، أَنَّ عمارةَ بن حزٍم، شِهد : سِعيِد بِن سعِد بِن عبادةَ، قَالَ

  . قَضى ِبالْيِمِني مع الشاِهِد�أَنَّ رسولَ اللَِّه 
حدثَنا عبد الْعِزيِز بن محمٍد، : حدثَنا الْحميِدي، قَالَ :  حدثَنا ابن الْجنيِد، قَالَ 4877

حدثَِني ابن ِلسعِد بِن عبادةَ، أَنه وجد ِفي كُتِب : أَخبرِني رِبيعةُ بن أَِبي عبِد الرحمِن، قَالَ
عةَسادبِن عِد ب : ِبياِهِد�أَنَّ النالش عِمِني مى ِبالْيقَض .  

حدثَنا ابن أَِبي أُويٍس، حدثَِني أَِبي، عن :  حدثَنا أَبو يوسف الْفَاِرِسي، قَالَ 4878
 �أَنّ النِبي : دةَ، عن أَِبيِه، عن جدِهسِعيِد بِن عمِرو بِن شرحِبيلَ بِن سِعيِد بِن سعِد بِن عبا

  .قَضى ِبالْيِمِني مع الشاِهِد الْواِحِد ِفي الْحقُوِق
: حدثَنا عبد الصمِد بن عبِد الْواِرِث، قَالَ :  حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، قَالَ 4879

 نةُ بِرييوا جثَنداَء، قَالَحمِل : أَسأَه ٍل ِمنجر نِعِث، عبنلَى الْموم ،ِزيدي ناللَِّه ب دبثَِني عدح
 قَضى ِبالْيِمِني مع الشاِهِد، حدثَنا حمدانُ بن عِلي، قَالَ �مضر، عن سرٍق، أَنّ رسولَ اللَِّه 

  .حدثَنا جويِريةُ، ِبِمثِْلِه : حدثَنا مسدد، قَالَ: 
:  حدثَنا أَبو عبِد اللَِّه محمد بن عبِد الْوهاِب وهو ابن أَِبي حاِتٍم اَألسواِني، قَالَ 4880

أنبا ابن جريٍج، : زاِق، قَالَحدثَنا عبد الر: حدثَنا محمد بن الْمتوكِِّل بِن أَِبي السِري، قَالَ 
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 أَنه كَانَ يقِْضي �أَخبرِني عمرو بن شعيٍب، عن أَِبيِه، عن جدِه يأْثُره، عِن النِبي : قَالَ
  .ِبالْيِمِني مع الشاِهِد الْواِحِد

لَيلُ الِْحلِّ ععجِر الَِّذي يبانُ ِذكِْر الْخيابِمينا يامرِه ح  
حدثَنا معاِويةُ بن : حدثَنا أَبو توبةَ، قَالَ :  حدثَنا موسى بن سِعيٍد الدنداِني، قَالَ 4881

هربٍر أَخيبج نب ِعيدِكيٍم، أَنَّ سح نلَى بعثَِني يدِن أَِبي كَِثٍري، حى بيحي نالٍم، عس ناب ِمعس ،
 أُسوةٌ �لَهم ِفي رسوِل اللَِّه : ِإذَا حرم الرجلُ امرأَته فَِهي يِمني يكَفِّرها، وقَالَ: عباٍس، يقُولُ

  .حسنةٌ 
   

ي ليس ىف يدي واحد باب ِإجياِب الْقُرعِة بين االثْنيِن وقَعِت الْيِمني بينهما ِفي الشيِء الَِّذ
  منهما

أنبا معمر، : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ:  حدثَنا أَحمد بن يوسف السلَِمي، قَالَ 4882
 نحن :، فَقَالَ�هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ، عن محمٍد رسوِل اللَِّه : عن هماِم بِن منبٍه، قَالَ

ِإذَا أُكِْره االثْنانُ علَى الْيِمِني، فَاستحباهما فَأَسِهم : �اآلِخرونَ الساِبقُونَ، وقَالَ رسولُ اللَِّه 
  .بينهما
   

باب ما يِجب ِفي الْقَسامِة، وىف اإلميان فيها، وأن القوم إذا قتل هلم قتيالً، ال يدرى من 
أولياؤه دمه على قوم، يبدأ أكرب ويل له فيدعيه، وعلى أنه جيب على احلاكم أن قتله، فادعى 

  يربأ فيعرض اإلميان على املدعني
حدثَنا الْقَواِريِري، ومحمد بن عبيٍد، الْمعنى :  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 4883
حدثَنا يحيى بن سِعيٍد، عن بشيِر بِن يساٍر، عن : د بن زيٍد، قَالَ حدثَنا حما: واِحد، قَاال

سهِل بِن أَِبي حثْمةَ، وراِفِع بِن خِديٍج، أَنَّ محيصةَ بن مسعوٍد، وعبد اللَِّه بن سهٍل، انطَلَقَا 
قَا ِفي النفَرفَت ،ربيلَ خِد اللَِّه قَببةُ عواَء ِإخفَج ،ودهوا الْيمهٍل، فَاتهس ناللَِّه ب دبِل، فَقُِتلَ عخ

 ِبياالنوةُ، فَأَتصيحمةُ وصيوِه حما عنابٍل، وهِن سِر أَِخيِه، �بِن ِفي أَممحالر دبع كَلَّمفَت ،
ِليبدِأ الِْكبر، فَتكَلَّما ِفي أَمِر صاِحِبِهما، : الِْكبر، أَو قَالَ: �الَ رسولُ اللَِّه وهو أَصغرهم، فَقَ
أَمر لَم : يقِْسم خمسونَ ِمنكُم علَى رجٍل ِمنهم، فَيدفَع ِبرمِتِه، قَالُوا: �فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

يا رسولَ اللَِّه، قَوم : فَتبرئُكُم يهود ِبأَيماِن خمِسني ِمنهم، قَالُوا:  قَالَنشهده كَيف نحِلف؟
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دخلْت ِمربدا لَهم يوما، فَركَضتِني :  ِمن ِعنِدِه، قَالَ سهلٌ�فَوداه رسولُ اللَِّه : كُفَّار، قَالَ
ضةً ِبِرجِلها، رواه أَبو النعماِن، عن حماِد بِن زيٍد ِبنحِوِه، ولَم يذْكُر ناقَةٌ ِمن ِتلْك اِإلِبِل ركْ

حدثَنا ابن : حدثَنا عبد اللَِّه بن مسلَمةَ بِن قَعنٍب، قَالَ : ِبرمِتِه، ذَكَر بحر بن نصٍر، قَالَ 
 سِعيٍد، عن بِشِري بِن يساٍر، أَنَّ عبِد اللَِّه بِن سهِل بِن زيٍد، ومحيصةَ بِن ِبالٍل، عن يحيى بِن

، قَولُه �مسعوِد بِن زيٍد اَألنصاِري، ِمن بِني حاِرثَةَ، خرجا ِإلَى خيبر ِفي زماِن رسوِل اللَِّه 
فَنولٌ فَدقْتٍة مبرٍل ِفي شهس ناللَِّه ب دبوِل عقْتو الْمى أَخشِة، فَمِدينلَ ِإلَى الْمأَقْب ثُم ،هاِحبص ه

: ومحيصةُ وحويصةُ ابنا مسعوٍد، وذَكَر الْحِديثَ ِبطُوِلِه، حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ
اٍض، عِعي نب سِعيٍد، قَالَأنبا أَنِن سى بيحي ٍل : نهس ناللَِّه ب دباٍر، أَنَّ عسي نب ريشِني بربأَخ

 ذَكَرٍل، وهس ناللَِّه ب دبا، فَقُِتلَ عِتِهماجقَا ِفي حفَرفَت ،ربيا ِإلَى خجرةَ، خصيحمو ،اِريصاَألن
 عقَلَه ِمن ِعنِدِه، قَالَ سهلُ �نقْبلُ أَيمانَ كُفَّاٍر، فَزعموا أَنّ رسولَ اللَِّه : ِهالْحِديثَ، ِإلَى قَوِل

  .لَقَد ركَضتِني فَِريضةٌ ِمن ِتلْك الْفَراِئِض ِفي ِمربٍد لَنا: بن أَِبي حثْمةَ
حدثَنا عباد بن الْعواِم، عن : ى بن داود، قَالَ حدثَنا موس:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 4884

يحيى بِن سِعيٍد، عن بشيِر بِن يساٍر، عن راِفِع بِن خِديٍج، وسهِل بِن أَِبي حثْمةَ، أن حويصة، 
ا حلوائجهم، وحميصة، وعبد اهللا بن سهل، خرجوا إىل خيرب ميتارون منها، فلما قدموا تفرقو

فوجدوا عبد اهللا بن سهل مقتوال مطروحا يف ساقية من سواقيهم، فلما قدموا املدينة أتوا 
 ِبيالن� ِبيالن فَقَالَ لَه ،كَلَّمٍل فَتهس نِن بمحالر دبع قَالَ: �، فَقَام ،ركَب : كَلَّمفَت كَتفَس

صيحقَالَ م ةُ، أَوصيوفَقَالَ: ةُح ،لَه وا ذَِلكفَذَكَر : مِحقُّونَ دتستا، وِميني ِسنيمِلفُونَ خحت
فَتبرئُكُم يهود : يا رسولَ اللَِّه، لَم نشهد ولَم نحضر، قَالَ: قَاِتِلكُم أَو صاِحِبكُم، قَالُوا

فَوداه رسولُ اللَِّه : اللَِّه، كَيف نقْبلُ أَيمانَ قَوٍم كُفَّاٍر؟ قَالَيا رسولَ : ِبخمِسني يِمٍني، قَالُوا
: حدثَنا عباد، قَالَ: حدثَنا سِعيد بن سلَيمانَ، قَالَ : ، حدثَنا أَبو أُميةَ الطَّرسوِسي، قَالَ �

اٍر، عسِن يِر بيشب نى، عيحأنبا ي ِبيِن النِديٍج، عِن خاِفِع برةَ، وثْمِن أَِبي حِل بهس ن� ،
حدثَنا اللَّيثُ، عن يحيى بِن : حدثَنا يحيى بن بكَيٍر، قَالَ : ِبِمثِْلِه، حدثَنا ابن ِملْحانَ، قَالَ 

ِل بهس ناٍر، عسِن يِر بيشب نِعيٍد، عىسيحةَ، قَالَ يثْماِفِع : ِن أَِبي حر نعقَالَ، و تِسبحو
خرج عبد اللَِّه بن سهِل بِن زيٍد، ومحيصةُ بن مسعوِد بِن زيٍد حتى ِإذَا : بِن خِديٍج أَنهما قَاال

  .ِهكَانا ِبخيبر تفَرقَا، وذَكَر الْحِديثَ ِبطُوِل
: حدثَنا عبد الْوهاِب بن عبِد الْمِجيِد، قَالَ:  حدثَنا عمر بن شبةَ النميِري، قَالَ 4885
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حدثَِني بشير بن يساٍر، عن سهِل بِن أَِبي حثْمةَ، أَنَّ عبد اللَِّه : سِمعت يحيى بن سِعيٍد، قَالَ
 نب ناللَِّه ب دبا، فَقُِتلَ عِتِهماجقَا ِلحفَرفَت ،ربيا ِإلَى خجروٍد، خعسم نةَ بصيحمٍل، وهس

سهٍل، فَقَِدم محيصةُ، فَانطَلَق هو وعبد الرحمِن أَخو الْمقْتوِل، وحويصةُ ابن مسعوٍد، حتى 
ا روولَ اللَِّه أَتس� ِبيالن فَقَالَ لَه ،كَلَّمتِن لَيمحالر دبع بفَذَه ،� : كَلَّمفَت ،رِر الِْكبكَب

تحِلفُونَ : �محيصةُ وحويصةُ، فَذَكَروا لَه شأْنَ عبِد اللَِّه بِن سهٍل، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
ا، وِميني ِسنيمقَالُواخ ،كُماِحبص أَو ِحقُّونَ قَاِتلَكُمتست : ،دهشن لَمو رضحن ولَ اللَِّه، لَمسا ري
يا رسولَ اللَِّه، كَيف نقْبلُ أَيمانَ قَوٍم : أَتبرئُكُم يهود خيبر؟، قَالُوا: �فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
قَالَ سهلُ بن أَِبي :  عقَلَ ِمن ِعنِدِه، فَقَالَ بشير بن يساٍر� رسولَ اللَِّه كُفَّاٍر؟ فَزعم أَنَّ

  .فَلَقَد ركَضتِني فَِريضةٌ ِمن ِتلْك الْفَراِئِض ِفي ِمربٍد لَنا: حثْمةَ
   

ِعي ِفي ِقصدلَى الْمةَ عنيِر املُوِجِب الْبباِن الْخيب اباِن على املدعى بماَأليِة، وامِة الْقَس
عليهم، وعلى رد اليمني على املدعى إذا مل يرضى بيمني املدعى، وأنه إن مل حيلف بطل 

  دعواه، وبرئ املدعى عليه، وبيان وجوب دية املقتول على اإلمام إذا مل يدر قاتله
4886يو ،ِليمانَ الربيش نب دما أَحثَندلَى، قَاال حِد اَألعبع نب سون : نانُ بفْيا سثَندح

وجد عبد : عيينةَ، عن يحيى بِن سِعيٍد، سِمع بشير بن يساٍر، عن سهِل بِن أَِبي حثْمةَ، قَالَ
، �أَخوه عبد الرحمِن ِإلَى رسوِل اللَِّه اللَِّه بن سهٍل قَِتيال ِفي قَِليٍب ِمن قُلُِب خيبر، فَجاَء 

 ِبيالن دِعن كَلَّمتِن يمحالر دبع بةُ، فَذَهصيحمةُ وصيوح اهمعو� ِبيفَقَالَ الن ،� : رالِْكب
حا مِإمةُ، وصيوا حِه، ِإميمع دأَح كَلَّمفَت ،را، قَالَالِْكبمهِمن راَألكْب كَلَّمةُ فَتصولَ : يسا ري

: اللَِّه، ِإنا وجدنا عبد اللَِّه قَِتيال ِفي قَِليٍب ِمن قُلُِب خيبر، فَذَكَر عداوةَ الْيهوِد لَهم، قَالَ
كَيف نرضى ِبأَيماِنِهم وهم مشِركُونَ؟ : لُوايحِلف خمسونَ ِمن الْيهوِد أَنهم لَم يقْتلُوه، قَا

 �أَنقِْسم علَى ما لَم نر؟ فَوداه رسولُ اللَِّه : فَيقِْسم ِمنكُم خمسونَ أَنهم قَتلُوه، قَالُوا: قَالَ
  .ِمن ِعنِدِه

حدثَنا سِعيد بن عبيٍد : حدثَنا أَبو نعيٍم، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ الطَّرسوِسي، قَالَ 4887
الطَّاِئي، عن بشيِر بِن يساٍر، أَنَّ رجال ِمن اَألنصاِر يقَالُ لَه سهلُ بن أَِبي حثْمةَ أَخبره، أَنَّ 

فَرفَت ،ربيطَلَقُوا ِإلَى خِمِه انقَو ا ِمنفَرن وهدجقَِتيال، قَالُوا ِللَِّذي و مهدوا أَحدجا، فَوقُوا ِفيه
يا نِبي : ، فَقَالُوا�فَانطَلَقُوا ِإلَى النِبي : ما قَتلْنا وال عِلمنا، قَالَ: ِعندهم قَتلْتم صاِحبنا؟ قَالُوا
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: الِْكبر الِْكبر، فَقَالَ لَهم: � أَحدنا قَِتيال، فَقَالَ رسولُ اللَِّه اللَِّه انطَلَقْنا ِإلَى خيبر، فَوجدنا
ال نرضى ِبأَيماِن : فَيحِلفُونَ لَكُم، قَالُوا: ما لَنا بينةٌ، قَالَ: تأْتونَ ِبالْبينِة علَى من قَتلَ، قَالُوا

  . أَنْ يعطَّلَ دمه، فَوداه ِبِمائٍَة ِمن ِإِبِل الصدقَِة�الْيهوِد، فَكَِره رسولُ اللَِّه 
   

باب ِذكِْر الْخبِر الدالِّ علَى أَنَّ الْقَِتيلَ ِإذَا وِجد بين ظَهراني أعدائه طولبوا بديته، فإن 
ا دية املقتول فإن حلفوا أم مل يقتلوه برئوا، فإن مل يرضى أولياء املقتول بأميام وإستحقو

أبوا أن حيلفوا بطل دعواهم عليهم، ووداه اإلمام من عنده مبائه من اإلبل دفعة واحدة، وأن 
  الذى حيلف حيلف باهللا الذى أنزل التواره على موسى

 عن أَِبي حدثَنا ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكًا حدثَه،:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ 4888
 الٌ ِمنِرج هربأَخ هةَ، أَنثْمِن أَِبي حِل بهس نٍل، عهِن سِن بمحِد الربِن عِد اللَِّه ببِن علَى بلَي

مهابٍد أَصهج ِمن ربيا ِإلَى خجرةَ خصيحمٍل، وهس ناللَِّه ب دبِمِه، أَنَّ عاِء قَوركُب فَأُِتي ،
أَنتم واللَِّه : محيصةُ، فَأُخِبر أَنَّ عبد اللَِّه قَد قُِتلَ، وطُِرح ِفي فَِقٍري أَو عيٍن فَأَتى يهود، فَقَالَ

 ذَِلك، ثُم أَقْبلَ هو واللَِّه ما قَتلْناه، فَأَقْبلَ حتى قَِدم علَى قَوِمِه، فَذَكَر لَهم: قَتلْتموه، فَقَالُوا
وأَخوه حويصةُ، وهو أَكْبر ِمنه وعبد الرحمِن بن سهٍل، فَذَهب محيصةُ يتكَلَّم وهو الَِّذي 

لَّم حويصةُ قَبلُ، ثُم كَبر كَبر، يِريد السن، فَتكَ:  ِلمحيصةَ�كَانَ ِبخيبر، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
ِإما أَنْ يدوا صاِحبكُم، وِإما أَنْ يؤذَنوا ِبحرٍب، فَكَتب : �تكَلَّم محيصةُ، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

 ِلحويصةَ، ومحيصةَ، �ِه ِإنا واللَِّه ما قَتلْناه، فَقَالَ رسولُ اللَّ: ، فَكَتبوا�ِإلَيِهم رسولُ اللَِّه 
أَفَتحِلف لَكُم يهود؟، : ال، قَالَ: أَتحِلفُونَ وتستِحقُّونَ دم صاِحِبكُم؟، فَقَالُوا: وعبد الرحمِن

 ِمائَةَ ناقٍَة �سولُ اللَِّه  ِمن ِعنِدِه، فَبعثَ ِإلَيِهم ر�لَيسوا ِبمسِلِمني، فَوداه رسولُ اللَِّه : قَالُوا
فَلَقَد ركَضتِني ِمنها ناقَةٌ، رواه مطَرف، عن ماِلٍك، : حتى أُدِخلَت علَيِهم الدار، قَالَ سهلٌ

  . ِمن كُبراِء قَوِمِهعن أَِبي لَيلَى بِن عبِد اللَِّه، عن سهِل بِن أَِبي حثْمةَ، أَنه أَخبره ِرجالٌ
: حدثَنا محمد بن ِعيسى بِن الطَّباِع، قَالَ :  حدثَنا جعفَر بن نوٍح اَألذَِني، قَالَ 4889

 رسولَ اللَِّه حدثَنا أَبو معاِويةَ، عِن اَألعمِش، عن عبِد اللَِّه بِن مرةَ، عِن الْبراِء بِن عاِزٍب، أَنّ
� :المِه السلَيى عوسلَى ماةَ عرولَ التزا ِباللَِّه الَِّذي أَنوِديهي لَّفح.  

   
باب ِذكِْر الْخبِر الْمِبِني أَنَّ الْقَسامةَ كَانت ِفي الْجاِهِليِة فَقَضى ِبها رسول اهللا صلى اهللا 
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  نتعليه وسلم وأقرها على ما كا
أَخبرِني يونس بن : أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال4890َ

يِزيد، عِن ابِن ِشهاٍب، عن أَِبي سلَمةَ بِن عبِد الرحمِن، وسلَيمانَ بِن يساٍر، موىل ميمونة 
 ِبيزوج الن�ٍل ِمنجر نوِل اللَِّه ، عساِب رحولَ اللَِّه � أَصساِر، أَنَّ رصاَألن ِمن � أَقَر 

  .الْقَسامةَ علَى ما كَانت علَيِه ِفي الْجاِهِليِة 
ا حدثَن: حدثَِني أَِبي، قَالَ :  أَخبرِني الْعباس بن الْوِليِد بِن مزيٍد الْعذِْري، قَال4891َ

حدثَِني الزهِري، عن أَِبي سلَمةَ، وعن سلَيمانَ بِن يساٍر، عن أُناٍس ِمن : اَألوزاِعي، قَالَ
 علَى �ِإنَّ الْقَسامةَ كَانت ِفي الْجاِهِليِة، فَأَقَرها رسولُ اللَِّه : ، قَالُوا�أَصحاِب رسوِل اللَِّه 

تا كَانولُ اللَِّه مسا رى ِبهقَضِة، واِهِليلَى � ِفي الْجع هوعاِر ِفي قَِتيٍل ادصاَألن اٍس ِمنن نيب 
: حدثَنا اَألوزاِعي، قَالَ: حدثَنا أَيوب بن خاِلٍد، قَالَ : الْيهوِد، حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 

  .ِني الزهِري، ِبِإسناِدِه، ِمثْلَه سواًءحدثَ
حدثَنا : حدثَنا يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد، قَالَ :  حدثَنا عباس الدوِري، قَالَ 4892

وسلَيمانَ بن يساٍر أَخبراه، أَِبي، عن صاِلٍح، عِن ابِن ِشهاٍب، أَنَّ أَبا سلَمةَ بن عبِد الرحمِن، 
 علَى ما كَانت �أَنَّ الْقَسامةَ كَانت ِفي الْجاِهِليِة فَأَقَرها رسولُ اللَِّه : عن أُناٍس ِمن اَألنصاِر

ي قَِتيٍل ادعوه علَى الْيهوِد  بين أُناٍس ِمن اَألنصاِر ِف�علَيِه ِفي الْجاِهِليِة، وقَضى رسولُ اللَِّه 
حدثَنا : حدثَنا لَيثٌ، قَالَ : حدثَنا حجاج، قَالَ : ِبالْقَسامِة، حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 

انَ بملَيسِن، ومحِد الربع نةَ بلَما ساٍب، أَنَّ أَبِن ِشهِن ابلٌ، عقَيع اٍس ِمنأُن ناٍر، عسي ن
 ِبياِب النحأَص اِر ِمنصِبِمثِْلِه�اَألن ،.  

:  حدثَنا ِإسحاق بن ِإبراِهيم الصنعاِني، عن عبِد الرزاِق، عِن ابِن جريٍج، قَال4893َ
كَانِت الْقَسامةُ ِفي الْجاِهِليِة عن أَِبي سلَمةَ : الَحدثَِني ابن ِشهاٍب، ِفي الْقَسامِة ِفي الدِم، فَقَ

 ِبياِب النحأَص اٍل ِمنِرج ناٍر، عسِن يانَ بملَيسِن، ومحِد الربِن عاِر، أَنَّ �بصاَألن ِمن 
 ِبيِة،�الناِهِليِه ِفي الْجلَيع تا كَانلَى ما عهاِر ِفي قَِتيٍل  أَقَرصاَألن اٍس ِمنن نيا بى ِبهقَضو 

  .ادعوه علَى الْيهوِد
 حدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عن معمٍر، عِن الزهِري، عن أَِبي سلَمةَ، 4894

اِب النحأَص اٍل ِمنِرج ناٍر، عسِن يانَ بملَيسو ِبي� ِبياِر، أَنَّ النصاَألن ِمن � ودهقَالَ ِلي ،
أَ ِبِهمدباِر: وصا، فَقَالَ ِلَألنوونَ؟، فَأَبسمخ كُمِمن ِلفحِلفُونَ؟ فَقَالُوا: أَيحلَى : أَتع ِلفحأَن
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  .علَى يهود، َألنه وِجد بين أَظْهِرِهم  ِديةً �الْغيِب يا رسولَ اللَِّه، فَجعلَها رسولُ اللَِّه 
  

  أَبواب ِفي الْمماِليِك
  والتشديد ىف ضرم، وأن كفارة الرجل إذا ضرب مملوكه أن يعتقه

4895اِرِميِعيٍد الدس نب دمأَح اطُ، قَالَ )  ح( ذَكَريى الْخوسم نى بيحثَِني يدحو :
ثَندقَالَ ح ،ظَِلينالْح اِهيمرِإب نب اقحٍل، قَالَ: ا ِإسيمش نب رضا النثَندح : نةُ، عبعأنبا ش

سِمعت ذَكْوانَ، عن زاذَانَ، أَنَّ ابن عمر، دعا ِبعدٍب، فَنظَر ِإلَى أَثَِرِه ِفي ظَهِرِه، : ِفراٍس، قَالَ
أَنت عِتيق ِلوجِه اللَِّه، ثُم أَخذَ ابن عمر شيئًا ِمن اَألرِض، : ال، قَالَ: عتك؟ قَالَأَوج: فَقَالَ
من ضرب عبده : ، يقُولُ�ما ِلي ِفيِه ِمن اَألجِر ما يِزنُ هِذِه، ِإني سِمعت رسولَ اللَِّه : فَقَالَ

  .فَّارته أَنْ يعِتقَهحدا لَم يأِْتِه، فَكَ
حدثَنا سفْيانُ، عن ِفراٍس، عن : حدثَنا وِكيع، قَالَ :  حدثَنا ابن أَِبي رجاٍء، قَالَ 4896

ِه ِمثْلُ ما ِلي ِمن اَألجِر ِفي ِعتِق: أَِبي صاِلٍح، عن زاذَانَ، أَنَّ ابن عمر، أَعتق غُالما لَه، فَقَالَ
من لَطَم غُالمه، فَكَفَّارته : ، يقُولُ�هذَا، وتناولَ شيئًا ِمن اَألرِض، سِمعت رسولَ اللَِّه 

  .ِعتقُه، رواه غُندر، عن شعبةَ
يانُ، عن ِفراٍس، عن أَِبي حدثَنا سفْ: حدثَنا الِْفرياِبي، قَالَ :  حدثَنا الْغزي، قَالَ 4897

كُنت ِعند ابِن عمر، فَدعا مملُوكًا لَه فَأَعتقَه، ثُم رفَع : صاِلٍح وهو ذَكْوانُ، عن زاذَانَ، قَالَ
: سوى هذَا، ثُم قَالَما ِلي ِفيِه ِمن اَألجِر ِمثْلُ ما يِزنُ هذَا، أَو ما ي: شيئًا ِمن اَألرِض، فَقَالَ
  .من ضرب مملُوكًا حدا ولَطَمه، فَكَفَّارته ِعتقُه: ، يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه 

حدثَنا ثَاِبت بن محمٍد، :  حدثَنا عباس بن محمٍد، وأَبو شيبةَ بن أَِبي شيبةَ، قَاال4898
من ضرب مملُوكًا لَه : ، يقُولُ�سِمعت النِبي : حدثَنا سفْيانُ، ِبِإسناِدِه نحوه، وقَالَ : قَالَ

  .أَو لَطَمه: حدا لَم يأِْتِه أَو لَطَمه، فَكَفَّارته أَنْ يعِتقَه، قَاال جِميعا
حدثَنا سفْيانُ، ِبِإسناِدِه، : حدثَنا قَِبيصةُ، قَالَ : قَالَ  حدثَنا عمار بن رجاٍء، 4899

من ضرب عبدا مملُوكًا لَه حدا لَم يأِْتِه أَو لَطَمه، فَكَفَّارته أَنْ : ، يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه 
ِتقَهعي.  

حدثَنا الْهيثَم بن جِميٍل، وحدثَنا أَبو : الْمقِْدِسي، قَالَ  حدثَنا أَحمد بن مسعوٍد 4900
حدثَنا خلَف بن : حدثَنا أًحمد بن عبِد الْمِلِك بِن واِقٍد، وحدثَنا الصغاِني، قَالَ : أُميةَ، قَالَ 
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كُنت ِعند ابِن : ةَ، عن ِفراٍس، عن أَِبي صاِلٍح، عن زاذَانَ، قَالَحدثَنا أَبو عوان: ِهشاٍم، قَالُوا
من لَطَم مملُوكَه أَو ضربه حدا لَم : ، يقُولُ�سِمعت النِبي : عمر، وذَكَر الْحِديثَ، وقَالَ

ثَِم ويِديثُ الْهح ،قُهِعت هتأِْتِه، فَكَفَّارِلِكيِد الْمبِديثُ عا حأَمو ،اِحدلٍَف وخ : برض نم
 قُهِعت هتأِْتِه، فَكَفَّاري ا لَمدا حغُالم.  

حدثَنا سفْيانُ، : حدثَنا أَبو حذَيفَةَ، قَالَ :  حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ الترِمِذي، قَالَ 4901
 كُهيٍل، عن معاِويةَ بِن سويِد بِن مقَرٍن، قَالَ لَطَمت مولَى لَنا فَقَالَ لَه أَِبي اقْتص عن سلَمةَ بِن

كُنا معشر بِني مقَرٍن سبعةً، وكَانَ بيننا خاِدم يخِدمنا، فَلَطَمه رجلٌ ِمنا، فَقَالَ : ثُم قَالَ
ِلتخِدمكُم حتى تستغنوا : ِإنه لَيس لَنا خاِدم غَيرها، فَقَالَ: أَعِتقُوها، فَِقيلَ لَه: �ِه رسولُ اللَّ

  .فَلَطَمتها: عنها، ثُم أَعِتقُوها، رواه ابن نميٍر، عِن الثَّوِري، قَالَ
4902اذُ بعى مثَنو الْما أَبثَندى، قَالَ حثَنالْم ثَِني أَِبي، قَالَ: ندثَِني أَِبي: حدح(ح  (

حدثَنا شعبةُ، عن : حدثَنا أَِبي، قَالَ : حدثَنا عبيد اللَِّه بن معاٍذ، قَالَ : وحثنا الْوِكيِعي، قَالَ 
لَقَد رأَيتِني ساِبع : ٍف، عن سويِد بِن مقَرٍن، قَالَحصيِن بِن عبِد الرحمِن، عن ِهالِل بِن يسا

  . ِبِعتِقِه�سبعٍة ِمن ِإخوِتي ما لَنا خاِدم، ِإال واِحد، فَلَطَمه أَحدنا، فَأَمر رسولُ اللَِّه 
ا حجاج بن محمٍد، عن شعبةَ، حدثَن:  حدثَنا أَبو حميٍد مولَى بِني هاِشٍم، قَالَ 4903

كُنا نِبيع الْبز ِفي داِر سويِد بِن مقَرٍن، فَخرجت : عن حصيٍن، عن ِهالِل بِن يساٍف، قَالَ
أَلَطَمت وجهها؟ :  فَقَالَجاِريةٌ لَه، فَقَالَت ِلرجٍل شيئًا فَلَطَمها، فَرأَى ذَِلك سويد بن مقَرٍن،

، وما لَنا ِإال خاِدم واِحد، فَلَطَمها أَحدنا، فَأَمرنا �لَقَد رأَيتِني ساِبع سبعٍة مع رسوِل اللَِّه 
  . أَنْ نعِتقَها�رسولُ اللَِّه 
حدثَنا شعبةُ، : نا وهب بن جِريٍر، قَالَ حدثَ:  حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، قَالَ 4904

: حدثَنا أَبو شعبةَ، قَالَ: شعبةُ، فَقَالَ: سأَلَِني عِن اسِمي، فَقُلْت: عن محمِد بِن الْمنكَِدِر، قَالَ
أَلَم تعلَم أَنَّ الصورةَ محرمةٌ، لَقَد :  سويدلَطَم رجلٌ وجه خاِدٍم لَه ِعند سويِد بِن مقَرٍن، فَقَالَ

، وما لَنا ِإال خاِدم واِحد، فَلَطَم أَحدنا وجهه �رأَيتِني وأَنا ساِبع سبعِة ِإخوٍة رسوِل اللَِّه 
 ِبيالن هرفَأَم�ِتقَهعأَنْ ن .  
4905 سونا يثَندقَاال ح ،ارمعِبيٍب، وح نقَالَ : ب ،داوو دا أَبثَندةُ، : حبعا شثَندح

حدثَِني أَبو شعبةَ، : شعبةُ، فَقَالَ: قُلْت: ما اسمك؟ قَالَ: قَالَ ِلي محمد بن الْمنكَِدِر: قَالَ
أَما عِلمت أَنَّ : الْمزِني، أَنه رأَى رجال لَطَم غُالما، فَقَالَوكَانَ لَِطيفًا، عن سويِد بِن مقَرٍن 
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 ما لَنا ِإال خاِدم، �الصورةَ محرمةٌ، لَقَد رأَيتنا ساِبع سبعِة ِإخوٍة علَى عهِد رسوِل اللَِّه 
أَبو شعبةَ : أَنْ يعِتقَه، رواه عبد الصمِد، عن شعبةَ، فَقَالَ �فَلَطَمه أَحدنا، فَأَمره رسولُ اللَِّه 

  .الِْعراِقي، ورواه ابن ِإدِريس، وابن عيينةَ، عن حصيٍن
: جِريٍر، قَالَ حدثَنا وهب بن :  حدثَنا محمد بن عبيِد اللَِّه بِن الْمناِدي، قَالَ 4906

 ،اِريصِني اَألنعوٍد يعسأَِبي م نأَِبيِه، ع نع ،ِمييالت اِهيمرِإب نِش، عمِن اَألعةُ، عبعا شثَندح
 ِبيالن فَقَالَ لَه ،ا لَهغُالم ِربضكَانَ ي هأَن� :ِمن كلَيع رأَقْد اللَِّه، ِللَّها وِه، قَالَأَملَيع ي : كفَِإن
  .أَعِتقُه ِلوجِه اللَِّه، رواه غُندر، عن شعبةَ 

حدثَنا مؤملُ بن :  حدثَنا وحِشي محمد بن محمِد بِن مصعٍب الصوِري، قَالَ 4907
عمِش، عن ِإبراِهيم التيِمي، عن أَِبيِه، عن أَِبي مسعوٍد حدثَنا سفْيانُ، عِن اَأل: ِإسماِعيلَ، قَالَ 
اعلَم أَبا : كُنت أَضِرب مملُوكًا ِلي، فَسِمعت من خلِْفي قَاِئال، يقُولُ: اَألنصاِري، قَالَ

 لَلَّه أَقْدر علَيك ِمنك علَيِه، رواه عبد :، فَقَالَ�مسعوٍد، فَالْتفَت، فَِإذَا أَنا ِبرسوِل اللَِّه 
  .الرزاِق، عِن الثَّوِري، وعفَّانُ، عن أَِبي عوانةَ، وعبد الْواِحِد، عِن اَألعمِش

ذفه، وحيد بيانُ التشِديِد ِفي قَذِْف الرجِل مملُوكَه وضرِبِه، والدليل على أنه ال حيد ىف ق
  يوم القيامه، ويقاد منه

أنبا الْفُضيلُ بن : حدثَنا عبيد اللَِّه بن موسى، قَالَ:  حدثَنا أَبو حاِتٍم الراِزي، قَالَ 4908
 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نٍم، ععِن أَِبي نِن بمحِد الربع نانَ، عوقَالَ�غَز ،: قَذَف نم 

  .مملُوكَه ِبالزنا وهو بِرئ، أُِقيم علَيِه الْحد يوم الِْقيامِة
حدثَنا عِلي بن الْمِديِني، :  حدثَنا أَحمد بن محمِد بِن أَِبي بكٍْر الْمقَدِمي، قَالَ 4909

حدثَِني أَبو : يٍد، عن فُضيِل بِن غَزوانَ، عِن ابِن أَِبي نعٍم، قَالَحدثَنا يحيى بن سِع: قَالَ 
من قَذَف مملُوكَه وهو بِرئ ِمما قَالَ، :  نِبي التوبِة، قَالَ�حدثَنا أَبو الْقَاِسِم : هريرةَ، قَالَ

امالِْقي موي دِه الْحلَيع ةَ، قَالَ أَقَاميو أُما أَبثَندا قَالَ، حكُونَ كَمِة، ِإال أَنْ ي : نب دما أَحثَندح
ِإال أَنْ يكُونَ كَما قَالَ، رواه ابن نميٍر، : حدثَنا يحيى بن سِعيٍد، ِبِإسناِدِه، ِمثْلَه: حنبٍل، قَالَ 

اَألز اقحِإسو ،ِكيعوقَالَ و ،اِنيغا الصثَندٍل، حيفُض نع ،قانَ : رأَب ناِعيلُ بما ِإسثَندح
أُِقيم علَيِه الْحد يوم : حدثَِني موسى بن محمٍد اَألنصاِري، عن فُضيٍل، ِبِمثِْلِه: الْوراق، قَالَ

  .الِْقيامِة
4910محا مثَندةَ قَالَ حطَاِكيِبأَن ،ِريرالض وِرياِعيلَ الصمِإس نب د : نلُ بمؤا مثَندح
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حدثَنا سفْيانُ، عن فُضيِل بِن غَزوانَ، ِبهذَا اِإلسناِد، من قَذَف مملُوكَه وهو : ِإسماِعيلَ، قَالَ 
وي دالْح لَه ِلدج ،ِرئِةبامالِْقي م.  

بيانُ الْخبِر املُوِجِب ِإطْعام الرجِل مملُوكَه وأجريه مما يأكل، ويلبسهما مما يلبس، والنهى 
  عن إستعماهلما ماال يطيقيان، وأن يعري صاحبه بأمه أو أبيه

 اَألعمِش، عن معروٍر، حدثَنا ابن نميٍر، عِن:  حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، قَالَ 4911
يا أَبا ذَر، لَو : لَِقينا أَبا ذَر ِبالربذَِة، وعلَيِه ثَوب، وعلَى غُالِمِه ِمثْلُه، فَقَالَ لَه الرجلُ: قَالَ

 توكَسلَّةً، وِه حلَيع تفَكَان هتفَلَِبس ،غُالِمك ِمن بذَا الثَّوه ذْتأَخ ،را آخبثَو كغُالم
هم ِإخوانكُم، جعلَهم اللَّه تحت أَيِديكُم، فَمن كَانَ أَخوه : ، قَالَ�ِإنَّ رسولَ اللَِّه : فَقَالَ

  .ِإنْ كَلَّفَه فَلْيِعنهتحت يِدِه، فَلْيطِْعمه ِمما يأْكُلُ، ولْيكْسه ِمما يلْبس، وال يكَلِّفْه ما يغِلبه، فَ
حدثَنا : حدثَنا زهير، قَالَ : حدثَنا أَحمد بن يونس، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 4912

، جعلَهم اللَّه ِإنما هم ِإخوانكُم: �قَالَ النِبي : اَألعمش، عِن الْمعروِر، عن أَِبي ذَر، قَالَ
تحت أَيِديكُم، فَمن كَانَ أَخوه تحت يديِه، فَلْيطِْعمه ِمن طَعاِمِه، ولْيلِْبسه ِمن ِلباِسِه، وال 

  .يكَلِّفْه ما يغِلبه، فَِإنْ كَلَّفَه ما يغِلبه، فَلْيِعنه علَيِه
4913ب ِزيدا يثَنداٍن، قَالَ حِسن ن :ِريرِقيٍق، حثنا جِن شب رمع نب نسا الْحثَندح(ح  (

حدثَنا زهير جِميعا، عِن اَألعمِش، عِن الْمعروِر بِن : وحدثَنا عمرو بن خاِلٍد، قَالَ : قَالَ
لَو لَِبست هذَا : فَقُلْنا:  وعلَيِه برد، وعلَى غُالِمِه آخر، قَالَأَتينا أَبا ذَر ِبالربذَِة،: سويٍد، قَالَ

ِإني سوف : الْبرد الَِّذي علَى غُالِمك فَكَانت حلَّةً، وكَسوت غُالمك ثَوبا غَيره، قَالَ
مه أَعجِميةً، فَِنلْت ِمنها، فَأَتى رسولُ اللَِّه أُحدثُكُم عن ذَِلك، ِإني ساببت رجال، وكَانت أُ

نعم، : قُلْت: ساببت فُالنا؟، قَالَ: � فَاشتكَى ِإلَيِه ِليعِذرِني ِمنه، فَقَالَ ِلي رسولُ اللَِّه �
ِإنك امرؤ ِفيك :  أُمه وأَبوه، قَالَمن يساِبِب الرجلَ يذْكُر: قُلْت: ، قَالَ!ذَكَرت أُمه : قَالَ

ِإنك امرؤ ِفيك جاِهِليةٌ، ِإخوانكُم جعلَهم : علَى ساعِتي ِمن الِْكبِر، قَالَ: قُلْت: جاِهِليةٌ، قَالَ
 هطِْعمِدِه، فَلْيي تحت وهكَانَ أَخ نفَم ،ِديكُمأَي تحت ِإنْ اللَّهاِبِه، وِثي ِمن هلِْبسلْياِمِه، وطَع ِمن

  .كَلَّفَه ما ال يِطيق فَلْيِعنه علَيِه
حدثَنا : حدثَنا شعبةُ، قَالَ : حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَالَ 4914

عالْم ِمعس ،بداِصلٌ اَألحقُولُوٍد، ييوس نب ورلَى : رعلَّةٌ، وِه حلَيذَِة عبِبالر ا ذَرأَب تأَير
، فَعيره ِبأُمِه، �غُالِمِه ِمثْلُها، فَسأَلْته عن ذَِلك، فَذَكَر أَنَّ رجال سابه علَى عهِدرسوِل اللَِّه 
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 ِبيى النذَ�فَأَت فَقَالَ، فَذَكَر ،لَه ِه، : ِلكيدي تحت وهكَانَ أَخ نةٌ، فَماِهِليج ِفيك ؤرام كِإن
 موهفَأَِعين موهمفَِإنْ كَلَّفْت ،مهِلبغا يم مكَلِّفُوهال تو ،سلْبا يِمم هكْسلْيأْكُلُ، وا يِمم هطِْعمفَلْي

الن اهورِه، ولَيةَعبعش نع ،رض.  
حدثَنا شعبةُ، عن : حدثَنا أَبو زيٍد الْهرِوي، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 4915
وعلَى غُالِمِه رأَيت أَبا ذَر ِبالربذَِة، وعلَيِه : سِمعت الْمعرور بن سويٍد، قَالَ: واِصٍل، قَالَ

ِإني ساببت رجال، قَالَ : حلَّةٌ، علَيِه ِإحداهما، وعلَى غُالِمِه اُألخرى، فَسأَلْته عن ذَِلك، فَقَالَ
قَالَ لَه أَبو كَأَنه شكَى ما : ، قَالَ شعبةُ�فَأَتى ذَِلك الرجلُ النِبي : كَأَنه عيره، قَالَ: شعبةُ

 ِبيفَقَالَ الن ،ذَر�َألِبي ذَر  : تحت اللَّه ملَهعج لُكُموخو كُمانوةٌ، ِإخاِهِليج ِفيك ؤرام تأَن
بس، وال تكَلِّفُوهم أَيِديكُم، فَمن كَانَ أَخوه تحت يديِه، فَلْيطِْعمه ِمما يأْكُلُ، ولْيلِْبسه ِمما يلْ

  .ما يغِلبهم، فَِإنْ فَعلْتموه فَأَِعينوهم علَيِه
بيانُ الْخبِر املُوِجِب علَى الرجِل أَنْ يجِلس مملُوكَه معه ِلَألكِْل، أو يناوله مما يأكل إذا 

  ويل صنعته، وبيان وجوب نفقة اململوك عليه لطعامه وكسوته
أنبا : حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، وبحر بن نصٍر، قَاال4916

عمرو بن الْحاِرِث، أَنَّ بكَير بن اَألشج حدثَه، عِن الْعجالِن، مولَى فَاِطمةَ، عن أَِبي هريرةَ، 
  .ِللْمملُوِك طَعامه وِكسوته، وال يكَلَّف ِمن الْعمِل ِإال ما يِطيق : ، أَنه قَالَ�ِه عن رسوِل اللَّ
حدثَِني أَِبي، عن ِإبراِهيم بِن طَهمانَ، عن ماِلٍك، :  حثنا أَحمد بن حفٍْص، قَال4917َ

ِللْمملُوِك طَعامه : �قَالَ رسولُ اللَِّه : ِبي هريرةَ، قَالَعِن ابِن عجالنَ، عن أَِبيِه، عن أَ
وِكسوته ِبالْمعروِف، وال يكَلَّف ِمن الْعمِل ِإال ما يِطيق، حدثَِني أَبو عِلي الْحسن بن الْفَضِل 

حدثَنا أَِبي، عِن النعماِن بِن عبِد السالِم، عن : ، قَالَ حدثَِني محمد بن عاِمٍر: الْبصراِني، قَالَ
حدثَنا عبد اللَِّه : ماِلِك بِن أَنٍس، ِبِإسناِدِه، ِمثْلَه، حدثَنا عِلي بن الْحسِن الدراِبِجرِدي، قَالَ 

حدثَنا : عِن ابِن عجالنَ ، ِبِمثِْلِه سواًء، حدثَنا الصغاِني، قَالَ حدثَنا سفْيانُ، : بن الْوِليِد، قَالَ 
حدثَِني اللَّيثُ، عن محمِد بِن عجالنَ، عن بكَيٍر، أَنَّ الْعجالنَ أَبا محمٍد : أَبو صاِلٍح، قَالَ

: ، ِبِمثِْلِه، قَالَ أَبو عوانةَ�قَالَ رسولُ اللَِّه : با هريرةَ، يقُولُحدثَه قُبيلَ وفَاِتِه، أَنه سِمع أَ
لَيس هو أَبو محمٍد هو الْعجالنُ مولَى الْمشمِعلِّ، الَِّذي : اختلَف ِفي عجالنَ هذَا، فَِقيلَ
  .حمٍد مولَى فَاِطمةَهو أَبو م: روى عنه ابن أَِبي ِذئٍْب، وِقيلَ

أنبا سفْيانُ بن عيينةَ، عِن ابِن عجالنَ، : أنبا الشاِفِعي، قَالَ:  حدثَنا الرِبيع، قَال4918َ



com.wordpress.masgunku.www  
 

1091 

سةَ، أَنّ رريرأَِبي ه نٍد، عمحالنَ أَِبي مجع نع ،جِن اَألشِد اللَِّه ببِن عِر بكَيب نولَ اللَِّه ع
  .ِللْمملُوِك طَعامه وِكسوته ِبالْمعروِف، وال يكَلَّف ِمن الْعمِل ِإال ما يِطيق: ، قَالَ�

 حدثَنا الصغاِني، حدثَنا أَبو عاِصٍم، عِن ابِن أَِبي ِذئٍْب، عن عجالنَ مولَى 4919
أَِبي ه نِعلِّ، عمشالْم ِبيِن النةَ، عريقَالَ�ر ، : رح ِليو اِمِه قَدِبطَع ِدكُمأَح لُوكماَء مِإذَا ج

 اِلفخذَا اللَّفْظُ مأْكُلُونَ، ها تِمم موهأَطِْعمو ،موهِربضال تو ،هعأْكُلْ مفَلْي هعداِر، فَلْيالن
جِن اَألشِر بكَيِديِث بِذِه ِلحه هرغَي جرأَخالنَ فَقَطْ، وجِن الْعٍر، عكَيِديثَ بح ِلمسم جرأَخو ،

  .اَألحاِديثَ
 حدثَنا أَبو أُميةَ، حدثَنا أَبو نعيٍم، حدثَنا داود بن قَيٍس، حدثَِني موسى بن يساٍر، 4920

ةَ، عريرأَِبي ه نع ِبيقَالَ�ِن الن ، : ،هرِلي حو قَداَء ِبِه، وا، فَجامطَع ِدكُمأَح اِدمخ عنِإذَا ص
  .ودخانه فَلْيقِْعده معه فَلْيأْكُلْ، فَِإنْ كَانَ الطَّعام قَِليال، فَلْيضع ِفي يِدِه أُكْلَةً أَو أُكْلَتيِن

مِل الْمانُ فَضيِدِهبياِصِح ِلسِلِم النسلُوِك الْم  
حدثَنا عبيد : حدثَنا محمد بن عبيٍد، قَالَ :  حدثَنا أَبو الْحسِن املَيموِني، قَالَ 4921

ح الْعبد ِلسيِدِه، ِإذَا نص: ، قَالَ�اللَِّه بن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه 
  .وأَحسن ِعبادةَ ربِه، كَانَ لَه ِمن اَألجِر مرتيِن 

أنبا ابن وهٍب، أن مالكا حدثَه، عن ناِفٍع، :  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال4922َ
 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن ابِإنَّ الْ: ، قَالَ�ع هرأَج ةَ اللَِّه، فَلَهادِعب نسأَحِدِه ويِلس حصِإذَا ن دبع

حدثَنا الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، ِبِمثِْلِه، يحيى بن : مرتيِن، حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ الترِمِذي، قَالَ 
  .ِهسِعيٍد، وابن نميٍر، عن عبيِد اللَّ

حدثَنا ابن وهٍب، أَخبرِني أُسامةُ بن زيٍد، :  حدثَنا بحر بن نصٍر الْخوالِني، قَالَ 4923
ِإذَا أَحسن الْعبد ِعبادةَ ربِه، ونصح ِلسيِدِه، : ، قَالَ�عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه 

  .انَ لَه أَجره مرتيِنكَ
حدثَنا ابن :  وحدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، وبحر بن نصٍر الْخوالِني، قَاال4924

ي ،هِمعس هِب، أَنيسِن الْمِعيِد بس ناٍب، عِن ِشهِن ابع ،ِزيدي نب سونِني يربٍب، أَخهقُولُو :
ِللْعبِد الْمصِلِح أَجراِن، والَِّذي نفْس أَِبي هريرةَ ِبيِدِه، : �قَالَ رسولُ اللَِّه : قَالَ أَبو هريرةَ

لُوكما مأَنو وتأَنْ أَم تببي، َألحأُم ِبرو ،جالْحِبيِل اللَِّه، وِفي س ادال الِْجهلَو.  
: أنبا يونس، ِبِإسناِدِه، قَالَ: حدثَنا عثْمانُ بن عمر، قَالَ: نا الصغاِني، قَالَ  حدث4925َ
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ِللْعبِد الْمملُوِك الْمصِلِح أَجراِن، والَِّذي نفْس أَِبي هريرةَ ِبيِدِه، لَوال : �قَالَ رسولُ اللَِّه 
  .حببت أَنْ أَموت وأَنا مملُوكالِْجهاد، وِبر أُمي، َأل

حدثَنا أَبو معاِويةَ، عِن اَألعمِش، عن :  حدثَنا عِلي بن حرٍب، وأَبو عمر، قَاال4926
لَِّه، وحق مواِليِه، ِإذَا أَدى الْعبد حق ال: �قَالَ رسولُ اللَِّه : أَِبي صاِلٍح، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

با، فَقَالَ كَعبا كَعهثْتداِن، فَحرأَج ِهٍد: كَانَ لَهزِمٍن مؤلَى مال عو ،ابِه ِحسلَيع سلَي.  
نبٍه، أنبا معمر، عن هماِم بِن م: حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ:  حدثَنا السلَِمي، قَالَ 4927

، فَذَكَر أَحاِديثَ ِمنها، وقَالَ رسولُ اللَِّه �هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ، عن رسوِل اللَِّه : قَالَ
لَه، حدثَنا ِنِعما ِللْمملُوِك أَنْ يتوفَّاه اللَّه، يحِسن ِعبادةَ ربِه، وطَاعةَ سيِدِه ِنِعما لَه ِنِعما : �

  .ِإسحاق بن ِإبراِهيم الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عن معمٍر، عن هماِم بِن منبٍه، عن أَِبي هريرةَ 
ي، عن أنبا ابن وهٍب، عن سِعيٍد الْمقْبِر:  وحدثَنا بحر بن نصٍر الْخوالِني، قَال4928َ

لَوال أَمراِن َألحببت أَنْ أَكُونَ عبدا، وذَِلك أَنَّ : أَِبيِه، أَنه كَانَ يسمع أَبا هريرةَ، يقُولُ
ما : ، يقُولُ�الْمملُوك ال يستِطيع أَنْ يعملَ ِفي ماِلِه شيئًا، وذَِلك أَني سِمعت رسولَ اللَِّه 

ِنخيترم هرأَج فَّاهِدِه، ِإال ويس قحِه، ولَياللَِّه ع قي حدؤا يدبلَّ عجو زع اللَّه لَق.  
  
  

  ِكتاب الْحدوِد
باب بياِن ِإقَامِة الْحد علَى من يرتد عِن اِإلسالِم فَيِصيب من دماء املسلمني وأمواهلم 

   يف ارتدادهغدراً
حدثَنا مسدد، :  حثنا عبد اللَِّه بن أَحمد بِن ِإبراِهيم الدورِقي، وأَبو الْمثَنى، قَاال4929

ِإنَّ : حدثَنا شعبةُ، عن قَتادةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك: حدثَنا يحيى بن سِعيٍد الْقَطَّانُ، قَالَ : قَالَ 
 ِبيالن مثَهعا، فَبهووتةَ فَاجِدينوا الْمةَ، قَِدمنيرع ا ِمناسن� وا ِمنبرشقَِة، ِليدِإلَى ِإِبِل الص 

 ِبيثَ النعفَب ،معاقُوا النتاسو ،اِعيلُوا الرا، فَقَتاِنهأَلْبا واِلهوفَ�أَب ،ِفي آثَاِرِهم  ،ِجىيَء ِبِهم
  .فَقَطَع أَيِديهم وأَرجلَهم وسملَ أَعينهم، وبركَهم ِفي الْحرِة يعضونَ الِْحجارةَ حتى ماتوا

: قَالَ حدثَنا عبد الرحمِن بن حماٍد الشعيِثي، :  حدثَِني أَبو مسِلٍم الْكَجي، قَالَ 4930
حدثَنا سِعيد بن أَِبي عروبةَ، عن قَتادةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، أَنَّ رهطًا ِمن عكٍْل وعرينةَ أَتوا 

موا يا رسولَ اللَِّه، ِإنا كُنا أَهلَ ضرٍع، ولَم نكُن أَهلَ ِريٍف، فَاستوخ: ، فَقَالُوا�رسولَ اللَِّه 
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 ِبذَوٍد، أَنْ يخرجوا ِفيها فَيشربوا ِمن أَلْباِنها وأَبواِلها، فَقَتلُوا �الْمِدينةَ، فَأَمر لَهم رسولُ اللَِّه 
قَطَع  ِفي آثَاِرِهم، فَأَتى ِبِهم، فَ�، واستاقُوا الذَّود، فَبعثَ رسولُ اللَِّه �راِعي رسوِل اللَِّه 

بلَغنا أَنَّ هِذِه : أَيِديهم وأَرجلَهم، وسملَ أَعينهم، وبركَهم ِفي الْحرِة حتى ماتوا، قَالَ قَتادةُ
 ِفيِهم لَتزةَ ناآلي}ولَهسرو ونَ اللَّهاِربحي اُء الَِّذينزا جم33سورة املائدة آية [}ِإن [ةُ، اآلي

حدثَنا عبد الْوهاِب بن : رواه عبد اَألعلَى، عن سِعيٍد، حدثَنا عِلي بن سهٍل الْبزار، قَالَ 
نا أَحمد أَبواِلها وأَلْباِنها، حدثَ: حدثَنا سِعيد بن أَِبي عروبةَ، ِبِإسناِدِه، ِإلَى قَوِلِه: عطَاٍء، قَالَ 

حدثَنا ِهشام، عن قَتادةَ، ِبهذَا اِإلسناِد : حدثَنا أَبو عاِمٍر الْعقَِدي، قَالَ : بن ِعصاٍم، قَالَ 
  .وطَرحهم ِفي الشمِس حتى ماتوا: نحوه، ِإال أَنه قَالَ
وحدثَنا )  ح(حدثَنا همام: حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 4931

حدثَنا : وحدثَنا الصغاِني، قَالَ )  ح(حدثَنا عمرو بن عاِصٍم: أَبو يوسف الْفَاِرِسي، قَالَ 
قَِدم رهطٌ ِمن عرينةَ : ةُ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَحدثَنا قَتاد: حدثَنا همام، قَالَ : عفَّانُ، قَاال
 ِبيلَى النا، قَالَ: ، فَقَالُوا�عنادضأَع تشهتا، وارنطُونب تظُمةَ، فَعِدينا الْمنيوتا قَِد اجِإن :

 ِبيالن مهراِعي اِإلِبِل، �فَأَمقُوا ِبرلْحا، قَالَ أَنْ ياِلهوأَبا واِنهأَلْب وا ِمنبرشاِعي : فَيفَلَِحقُوا ِبر
، فَبعثَ ِفي طَلَِبِهم، فَِجىيَء ِبِهم، فَقَطَع أَيِديهم وأَرجلَهم �فَبلَغَ ذَِلك النِبي : اِإلِبِل، قَالَ

مهنيأَع رمسو.  
حدثَنا سِعيد بن أَِبي : حدثَنا روح بن عبادةَ، قَالَ : ي، قَالَ  حدثَنا عباس الدوِر4932

عروبةَ، وِهشام بن أَِبي عبِد اللَِّه، عن قَتادةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، أنَّ رهطًا ِمن عكٍْل وعرينةَ 
سولَ اللَِّه، ِإنا كُنا أَهلَ ضرٍع، ولَم نكُن أَهلَ ِريٍف، يا ر: ، فَقَالُوا�أَتوا رسولَ اللَِّه 

 ِبيالن ملَه رةَ، فَأَمِدينوا الْممخوتا، �فَاساِنهأَلْبا واِلهوأَب وا ِمنبرشا، فَيى ِفيهعراٍع يِبرِبذُوٍد و 
 �تاقُوا الذُّود، وكَفَروا بعد ِإسالِمِهم، فَبعثَ رسولُ اللَِّه ، واس�فَقَتلُوا راِعي رسوِل اللَِّه 

ِفي طَلَِبِهم فَأُِتي ِبِهم، فَقَطَع أَيِديهم وأَرجلَهم، وسمر أَعينهم، وتركَهم ِفي الْحرِة حتى ماتوا 
اِلِهملَى حع.  
4933ب ِليا عثَندقَالَ  ح ،ِليمٍل الرهس ِلٍم، قَالَ : نسم نب ِليدا الْوثَندح : ِعيدا سثَندح

كَانوا أَربعةَ نفٍَر ِمن عرينةَ وثَالثَةً ِمن عكٍْل، : بن بِشٍري، عن قَتادةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ
 قَطَع ،ِبِهم ا أُِتيونَ فَلَملَقَّمتي مكَهرفَت ،مهِسمحي لَمو ،مهنيلَ أَعمسو ،ملَهجأَرو مهِديأَي

ِإنما جزاُء الَِّذين {: الِْحجارةَ ِبالْحرِة حتى ماتوا، فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ ِفي ذَِلك الْقُرآنَ
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  .اآليةُ} هيحاِربونَ اللَّه ورسولَ
حدثَنا أَبو عمٍرو : حدثَنا الْوِليد بن مسِلٍم، قَالَ :  حدثَنا عِلي بن سهٍل، قَالَ 4934

قَِدم : اَألوزاِعي، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، عن أَِبي ِقالبةَ الْجرِمي، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ
وِل اللَِّه ثَمسلَى ركٍْل عع فٍَر ِمنةُ نولُ اللَِّه �اِنيسر مهرةَ، فَأَمِدينا الْمووتاج وا، ثُملَمفَأَس � 

ِإلِبلَ، فَأَمر أَنْ يأْتوا ِإِبلَ الصدقَِة، فَيشربوا ِمن أَلْباِنها وأَبواِلها، فَفَعلُوا فَقَتلُوا راِعيها، واستاقُوا ا
 ِفي ِإثِْرِهم قَافَةً، فَأُِتي ِبِهم، فَقَطَع أَيِديهم وأَرجلَهم، وسملَ أَعينهم، وتركَهم �رسولُ اللَِّه 

  .قَافَةً: سِمعت يحيى بن مِعٍني، يقُولُ: فَلَم يحِسمهم حتى ماتوا، سِمعت ابن فَهٍم يقُولُ
:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، وسلَيمانُ بن شعيٍب الِْمصِري الكيساين، قَاال4935

: حدثَنا أَيوب بن خاِلٍد، قَاال: وحدثَنا سلَيمانُ بن سيٍف، قَالَ )  ح(حدثَنا ِبشر بن بكٍْر
زا اَألوثَندقَالَح ،أَِبي كَِثٍري، قَالَ: اِعي نى بيحثَِني يدةَ، قَالَ: حو ِقالبثَِني أَبدح : سثَِني أَندح

ثَماِنيةُ نفٍَر ِمن :  جماعةٌ ِمن عكٍْل، وقَالَ أَيوب�قَِدم علَى رسوِل اللَِّه : بن ماِلٍك، قَالَ
ا الْمووتكٍْل، فَاجولُ اللَِّه عسر مهرةَ، فَأَمِدين�وبقَالَ أَيقَِة، ودوا ِإِبلَ الصأْتأَنْ ي  : ِإِبل أَو

ِإِبلَ الصدقَِة، فَيشربوا ِمن أَلْباِنها وأَبواِلها، فَأَتوا فَقَتلُوا راِعيها، واستاقُوا اِإلِبلَ، فَبعثَ رسولُ 
 طَلَِبِهم فَأُِتي ِبِهم، فَقَطَع أَيِديهم وأَرجلَهم، ثُم لَم يحِسمهم، ذَكَر يونس، عن  ِفي�اللَِّه 
 ِفي طَلَِبِهم قَافَةً، فَأُِتي ِبِهم، �فَبعثَ رسولُ اللَِّه : ِفي طَلَِبِهم قَافَةً، قَالَ أَيوب بن خاِلٍد: ِبشٍر

  .يهم وأَرجلَهم، ولَم يحِسمهم، رواه الِْفرياِبي، عِن اَألوزاِعي، ِبِمثِْلِه فَقَطَع أَيِد
حدثَنا : حدثَنا محمد بن يِزيد بِن ِسناٍن، قَالَ :  حدثَنا أَبو حاِتٍم الراِزي، قَالَ 4936

حدثَنا زيد بن أَِبي أُنيسةَ، عن طَلْحةَ اَألياِمي، عن يحيى بِن سِعيٍد، : أَِبي يِزيد بِن ِسناٍن، قَالَ 
جاَءت أَعراب : حدثَ أَنس بن ماِلٍك، عبد الْمِلِك بن مروانَ، قَالَ: عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ

، فَأَسلَموا، وأَقَاموا أَياما ِبالْمِدينِة، فَعظُمت بطُونهم، وتغيرت �ِمن عرينةَ ِإلَى رسوِل اللَِّه 
 ِإلَى ِلقَاٍح لَه، وأَمرهم أَنْ يشربوا ِمن أَلْباِنها �أَلْوانهم، واستوخموا الْمِدينةَ، فَبعثَهم نِبي اللَِّه 

فَشِربوا حتى صحوا، فَلَما صحوا وبِرئُوا، قَتلُوا الرعاَء واستاقُوا اِإلِبلَ، فَبلَغَ : وأَبواِلها، قَالَ
، فَأَرسلَ النِبي ِفي طَلَِبِهم فَأُِتي ِبِهم، فَقَطَع أَيِديهم وأَرجلَهم، وسملَ أَعينهم، �نِبي اللَِّه 
بٍسفَقَالَ عِلِك َألنالْم ِبكُفٍْر؟ قَالَ: د ٍب أَمأَِبذَن :ِزيدي نب دمحلْ ِبكُفٍْر، قَالَ مكَانَ : ال، ب

 ،اتم موٍة ينِمائَةُ سونَ ورِعشةٌ وِه ِستلَيى عكَانَ أَتا، وِليع كرِكيٍم أَدا حى أَبكَني يدج
 هِني أَنربأَخةًووغَز اِننيا ثَمغَز.  
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 حدثَنا ِإبراِهيم الْحرِبي، حدثَنا خاِلد بن ِخداٍش، حدثَنا ابن وهٍب، عن معاِويةَ 4937
كَِم، قَالَتو الْحثَِني أَبداِلٍح، حِن صب :سأَلَ أَنس اِج ِحنيجالْح دِعن تكُن :عنص فكَي 

قَطَع أَيِديهم، وأَرجلَهم وسملَ :  ِبأَصحاِب اللِّقَاِح الَِّذين سرقُوها؟ فَقَالَ أَنس�رسولُ اللَِّه 
ثَر، عن حدثَنا عبد اللَِّه بن الِْعجِلي، حدثَنا عب: أَعينهم، حدثَنا هيذَام، وِإبراِهيم الْحرِبي، قَاال

 ِبياالنوأَت نيِنيرِإنَّ الْع ،ِنييعِن فُالٍن الرِد اللَِّه ببع نع ذَكَرٍس، وأَن نالنَ، عغَي نثَ، ععأَش� 
 ِفي حاِئٍر حتى وطَرحهم: ِفيِهم هزالٌ، فَأَمر ِبِهم ِإلَى ِإِبِل الصدقَِة، وذَكَر الْحِديثَ ِإلَى قَوِلِه

ماتوا، حدثَِني الْوِليد بن مروانَ بِن عبِد اللَِّه بِن مروانَ بِن الْحكَِم بِن جنادةَ أَبو الْعباِس، أنبا 
نثُ، ععثَِني اَألشدثَِني أَِبي، حدةَ، حادنِن جكَِم بِن الْحانَ بورم نةُ بادنج ،ِديالنَ اَألزغَي 

 ِرجالٌ ِمن عرينةَ ِبِهم هزالٌ شِديد، فَأَمرهم أَنْ �عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَِدم علَى رسوِل اللَِّه 
  .حِديثَيكُونوا ِفي ِإِبِل الصدقَِة، ويشربوا ِمن أَلْباِنها حتى ِإذَا صحوا وسِمنوا، وذَكَر الْ

 حثنا الْعباس بن الْوِليِد بِن مزيٍد، أَخبرِني أَِبي، حدثَنا أَبو بكِْر بن عبِد اللَِّه بِن 4938
أَِبي سبرةَ الْقُرِشي ثُم اِحلسِلي، وكَانَ قَِدم علَينا ِدمشق ِفي ِواليِة الْفَضِل بِن صاِلٍح سنةَ 

ٍد خيمح نع ،رمع ناللَِّه ب ديبثَِني عدِة، حِدينِل الْمأَه كَانَ ِمنِمائٍَة، وو ِعنيبأَرٍس وم
، فَاجتووا الْمِدينةَ، فَقَالَ لَهم �أنَّ ناسا ِمن عرينةَ قَِدموا علَى رسوِل اللَِّه : الطَِّويِل، عن أَنٍس

لَو خرجتم ِإلَى أَذْواِدنا، فَشِربتم ِمن أَلْباِنها وأَبواِلها فَفَعلُوا، فَلَما صحوا، : �اللَِّه رسولُ 
، �، ورجعوا كُفَّارا واستاقُوا الذُّود، فَبلَغَ ذَِلك رسولَ اللَِّه �قَتلُوا راِعي رسوِل اللَِّه 

ِبِهم فَأُِتي ِبِهم، فَقَطَع أَيِديهم وأَرجلَهم، وسملَ أَعينهم، لَم يرِوِه ِفي الدنيا عن فَأَرسلَ ِفي طَلَ
 ناِزٍم، عح نب ِريرِني جربٍب، أَخهو نأنبا اب ،سونا ينربةَ، أَخربِن أَِبي ساب رِد اللَِّه غَييبع

ع ،وبٍط، قَالَأَيهةُ راِنيثَم ٍس، قَِدمأَن نةَ، عأَِبي ِقالب اللَِّه : ن دبثَِني عدٍب، حهو نا ابنربأَخو
 ِبيلَى النوا عةَ قَِدمنيرع ا ِمناسٍس، أَنَّ نأَن نٍد الطَِّويِل، عيمح نع ،هرغَيو ،رمع نب� ،

الْمِدينةَ، وذَكَر الْحِديثَ، أَخبرنا يونس، حدثَنا ابن وهٍب، حدثَِني عمرو بن فَاجتووا 
الْحاِرِث، عن سِعيِد بِن أَِبي ِهالٍل، عن أَِبي الزناِد، عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه، عن عبِد اللَِّه 

مع أَو ،رمِن عب ِبيِن النع ،سوني كٍرو، ش� ،بجع ادنِة، ِإسبارحةُ الْمآي ِفيِهم لَتزنو ،
حدثَنا أَبو الْمعافَى : حدثَنا أَبو عبِد الرحمِن النساِئي، والْحسين بن ِإسحاق التستِري، قَاال

 دمحم اِنيرٍدالْحيز نِحيِم، عِد الربأَِبي ع نةَ، علَمس نب دمحا مثَندٍب، حهو نب.  
حدثَنا محمد بن يِزيد، :  حدثَنا محمد بن مسِلٍم، وأَبو حاِتٍم، وأَبو فَروةَ، قَالُوا4939
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ا زيد بن أَِبي أُنيسةَ، عن طَلْحةَ بِن مصرٍف، عن يحيى بِن حدثَن: نا يِزيد يعِني أَباه، قَالَ 
جاَء أَعراب ِمن : حدثَ أَنس عبد الْمِلِك بن مروانَ، قَالَ: سِعيٍد، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ

 ِبيةَ ِإلَى الننيروا ِب�عأَقَاموا ولَما ، فَأَسووتاجو مهانأَلْو تريغتو ،مهطُونب تظُمِة، فَعِدينالْم
 ِإلَى ِلقَاٍح لَه، وأَمرهم أَنْ يشربوا ِمن أَلْباِنها وأَبواِلها، فَشِربوا �الْمِدينةَ، فَبعثَهم رسولُ اللَِّه 
وا، قَتحا صوا، فَلَمحى صتح ِبيالن لَغَ ذَِلكاقُوا اِإلِبلَ، فَبسو ،اِعياللَِّه �لُوا الر ِبيثَ نعفَب ،

�ادزو ،مهنيأَع رمسو ،ملَهجأَرو مهِديأَي فَقَطَع ،ِبِهم فَأُِتي ِفي طَلَِبِهم  : ِمِننيؤالْم قَالَ أَِمري
ه ثُهدحي وهٍس، وٍب؟ قَالَ: ذَا احلديثَألنِبذَن ِبكُفٍْر أَو :ديِبكُفٍْر، قَالَ ز : ِريثَِني السدحو
: ِإنما نزلَت هِذِه اآليةُ بعدما قَطَع أَيِديهم وأَرجلَهم، وسمر أَعينهم: ِبهذَا الْحِديِث، قَالَ

}اِربحي اُء الَِّذينزا جمِإنولَهسرو ونَ اللَّه{ ِليا عثَندح ،ى غَِريبيحي نةَ، عطَلْح نا عكُلُّه ،
بن حرٍب، عن أَِبي مسعوٍد الزجاِج، عن أَِبي سعٍد يعِني الْبقَّالَ، عن أَنٍس، أَنَّ نفَرا، ِمن عرينةَ 

 ِبيا النوأَت�هج ِبِهمِديثَ، والْح ذَكَرو ،مهانةٌ أَلْوفَرصم د.  
 حدثَنا ِإسحاق بن يساٍر النِصيِبي، حدثَنا عمرو بن عاِصٍم، عن أَِبي روٍح، وكَانَ 4940

ِبتا الْبناِني، يحدثُ ِفي سِمعت ثَا: ِفي ِكتاِبِه قَبلَه سالم بن ِمسِكٍني، وبعده أَبو روٍح، قَالَ
 ،فوسي نب اججاِلٍك، أَنَّ الْحم نب سا أَنثَندح ،قَالَ ثَاِبت ،اِهدش نسالْحِن، وسِت الْحيب

، ورأَيت �سولَ اللَِّه ِإنك رجلٌ قَد صِحبت ر: لَما قَِدم الِْعراق أَرسلَ ِإلَيِه، فَقَالَ يا أَبا حمزةَ
 ذَكَرو ،ِركئًا ِإال ِبأَميلُ شمفَال أَع ،ِدكِفي ي كُنِمي، فَلْياتذَا خهو ،هاجهِمنو ،ِبيلَهسو لَهمع

قَِدم ناس : ، قَالَ�أَخِبرِني ِبأَشد عقُوبٍة عاقَب ِبها رسولُ اللَِّه : يا أَبا حمزةَ: الْحِديثَ، قَالَ
يا رسولَ اللَِّه، آِونا :  ِبِهم جهد وضر، فَقَالُوا�ِمن أَهِل الِْحجاِز علَى عهِد رسوِل اللَِّه 

رسولَ اللَِّه، يا : فَآواهم وأَنفَق علَيِهم حتى صلُحوا، فَقَالُوا: وأَنِفق علَينا ِمما رزقَك اللَّه، قَالَ
 اٍع ِمنِة ِفي ذُوِد رراِنِب الْحِإلَى ج ماهحةٌ، فَنِخمو ضا أَرهِة، فَِإنِدينِن الْما عنتيحن لَو

اسو اِعيلُوا الرفَقَت ،مهفُسأَن ملَه لَتوا، فَساِنهأَلْب ونَ ِمنِصيبوا يفَكَان ،ِلِمنيسالْم ،اقُوا الذُّودت
 الصِريخ، فَبعثَ ِفي آثَاِرِهم، فَأُِتي ِبِهم فَقَطَع �وكَفَروا بعد ِإسالِمِهم، فَأَتى رسولَ اللَِّه 

سقَالَ أَن ،مهنيلَ أَعمسو ،ملَهجأَرو مهِديأَي :ضعي ا، فَاهفَاِغر مهدأَح تأَير فَلَقَد ضاَألر 
: �رسولُ اللَِّه : فَوثَب الْحجاج، فَقَالَ: ِليِجد ِمن برِدها ِمما يِجد ِمن الْحر، والشدِة، قَالَ

الَ قَتلَ علَى ذُوٍد وقَطَع اَأليِدي واَألرجلَ، وسملَ اَألعين، ونحن ال نقْتلُ ِفي معِصيِة اللَِّه، قَ
نسالْح : فْسلُوا النقَتو ،الِمِهمِإس دعوا بكَفَرو ،ولَهسرو وا اللَّهبارح مهاللَِّه أَن ودع ذْكُرال يو
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ثَاِبت فَلَقَد رأَيت الْحسن يعِرض ِبوجِهِه ويتمعر وجهه، و: الَِّتي حرم اللَّه وسرقُوا، قَالَ
 ههجو لِْطما يمةً، كَأَناِهياال كَرِشما وِمينِهِه يجِبو ِرضعي نسالْحِديثَ، وثُ الْحدحي.  

4941 ،وبأَي نٍر، عمعم ناِق، عزِد الربع نع ،اِنيعنالص اِهيمرِإب نب اقحا ِإسثَندح 
 ِبنعٍم، وأَِذنَ لَهم �قَِدم الْمِدينةَ قَوم فَاجتووا، فَأَمر لَهم النِبي : بةَ، عن أَنٍس، قَالَعن أَِبي ِقال

 ِبيالن ِبِهم اقُوا اِإلِبلَ، فَأُِتيتاسو اِعيلُوا الروا، قَتحا صا، فَلَماِنهأَلْبا واِلهوِبأَب�أَي فَقَطَع ، مهِدي
وأَرجلَهم، وسملَ أَعينهم، وتِركُوا حتى ماتوا، فَذَكَر الْحِديثَ، وعن عبِد الرزاِق، عِن 

  .الثَّوِري، عن أَيوب، عن أَِبي ِقالبةَ، عن أَنٍس، أَنهم ِمن عكٍْل
حدثَنا يِزيد بن هارونَ، : مِلِك الْواِسِطي الدِقيِقي، قَالَ  حدثَنا محمد بن عبِد ال4942ْ

، �قَِدم رهطٌ ِمن عرينةَ ِإلَى النِبي : أنبا حميد الطَِّويلُ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ: قَالَ
 ِبيالن مةَ، فَقَالَ لَهِدينا الْمووتفَاج� :خ ا، قَالَ لَواِنهأَلْب ِمن متِربقَِة، فَشدِإلَى ِإِبِل الص متجر

ديمِديِث: حذَا الْحةُ ِفي هادثَ قَتدٍس، قَالَ: فَحأَن ِئٍذ ِمنموي هعمأَس لَما، واِلهوأَبلُوا، : وفَفَع
، واستاقُوا اِإلِبلَ، وخانوا وحاربوا �وا راِعي النِبي فَلَما صحوا، ارتدوا عِن اِإلسالِم، وقَتلُ

 ِفي آثَاِرِهم، فَأُِخذُوا، فَقَطَع أَيِديهم وأَرجلَهم، وسمر �اللَّه ورسولَه، فَبعثَ رسولُ اللَِّه 
مهنيأَع.  

حدثَنا : فَِإنَّ هشيما حدثَنا، قَالَ : قَالَ أَبو عبيٍد: قَالَ حدثَنا عِلي بن عبِد الْعِزيِز، 4943
وحدثَِني عبد اللَِّه بن أَحمد )  ح(حدثَنا أَنس بن ماِلٍك: عبد الْعِزيِز بن صهيٍب، وحميد، قَاال
أنبا هشيم، عن عبِد : دثَنا أَبو بكِْر بن أَِبي شيبةَ، قَالَح: بِن موسى الْجواِليِقي عبدانُ، قَالَ 

 �الْعِزيِز بِن صهيٍب، وحميٍد، عن أَنِس بِن ماِلٍك، أَنَّ ناسا ِمن عرينةَ قَِدموا علَى رسوِل اللَِّه 
نْ ِشئْتم أَنْ تخرجوا ِإلَى ِإِبِل الصدقَِة، وتشربوا ِمن ِإ: �فَاجتووها، فَقَالَ لَهم رسولُ اللَِّه 

أَلْباِنها وأَبواِلها، فَفَعلُوا، فَصحوا، ثُم مالُوا علَى الرعاِء، فَقَتلُوهم، وارتدوا عِن اِإلسالِم، 
، فَبعثَ ِفي آثَاِرِهم، فَأُِتي ِبِهم، فَقَطَع �لنِبي ، فَبلَغَ ذَِلك ا�واستاقُوا ذُود رسوِل اللَِّه 

  .أَيِديهم وأَرجلَهم، وسملَ أَعينهم، وتِركُوا ِبالْحرِة حتى ماتوا
مانُ بن حرٍب، حدثَنا سلَي:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، وأَبو داود السجِزي، قَاال4944

أنَّ قَوما ِمن عكٍْل أَو ِمن : حدثَنا حماد بن زيٍد، عن أَيوب، عن أَِبي ِقالبةَ، عن أَنٍس: قَالَ 
اٍح، وأَمرهم  ِبِلقَ�، فَاجتووا الْمِدينةَ، فَأَمر لَهم رسولُ اللَِّه �عرينةَ قَِدموا علَى رسوِل اللَِّه 

 واستاقُوا �أَنْ يشربوا ِمن أَبواِلها وأَلْباِنها، فَانطَلَقُوا، فَلَما صحوا، قَتلُوا راِعي رسوِل اللَِّه 
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 ِبيلَغَ النفَب ،معالن� ِبيلَ النساِر، فَأَرهِل النأَو ِمن مهربخ �ِفي آثَاِرِهم  ارهالن فَعتا ارفَم ،
حتى ِجئَ ِبِهم، فَأَمر ِبِهم فَقُِطعت أَيِديهم وأَرجلَهم، وسمر أَعينهم، وأُلْقُوا ِفي الْحرِة 

ا بعد ِإمياِنِهم، فَهؤالِء قَوم سرقُوا، وقَتلُوا، وكَفَرو: يستسقُونَ فَال يسقَونَ، قَالَ أَبو ِقالبةَ
: حدثَنا موسى بن ِإسماِعيلَ، قَالَ : وحاربوا اللَّه ورسولَه، حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 
يت فَكَحلَهم، فَأَمر ِبمساِمري، فَأُحِم: حدثَنا وهيب، عن أَيوب، ِبِإسناِدِه ِبهذَا الْحِديِث، قَالَ

وقَطَع أَيِديهم وأَرجلَهم، وما حسمهم، روى محمد بن يحيى، وغَيره، عن سلَيمانَ بِن 
اِنيتِجسالس داوو دا أَبثَنداٍء، حجو رأَب ذْكُري اٌء، لَموس ،داوو دأَب اهوا رٍب، كَمرقَالَ ح ، :

أنبا ثَاِبت، وقَتادةُ، وحميد، عن أَنٍس، : حدثَنا حماد، قَالَ: حدثَنا موسى بن ِإسماِعيلَ، قَالَ 
ِبلَ، واستاقُوا اِإل: فَقَطَع أَيِديهم وأَرجلَهم ِمن ِخالٍف، وقَالَ ِفيِه ِفي أَوِلِه: ِبهذَا الْحِديِث، قَالَ

وارتدوا عِن اِإلسالِم، فَلَقَد رأَيت أَحدهم يكِْدم اَألرض ِبِفيِه عطَشا حتى ماتوا، حدثَناه أَبو 
وب، حدثَنا حماد بن زيٍد، عن أَي: حدثَنا سلَيمانُ بن حرٍب، قَالَ : أُميةَ الطَّرسوِسي، قَالَ 

كَانَ أَبو ِقالبةَ ِعند عمر بِن عبِد الْعِزيِز، فَسأَلَه عِن : عن أَِبي رجاٍء، مولَى أَِبي ِقالبةَ، قَالَ
الَ فَقَ: ، وأَبو بكٍْر، وعمر والْخلَفَاُء ِمن بعِدِه، قَالَ�أَقَاد ِبها رسولُ اللَِّه : الْقَسامِة، فَقَالُوا

ِعندك رُءوس اَألجناِد وأَشراف الْعرِب، فَقَالَ عنبسةُ بن : فَما تقُولُ أَنت يا أَبا ِقالبةَ؟ قَالَ: ِلي
 بن ِإياي حدثَ أَنس بن ماِلٍك، حدثَنا أَنس: فَأَين حِديثُ الْعرِنيني؟ فَقَالَ أَبو ِقالبةَ: سِعيٍد

 ناس ِمن عكٍْل، أَو عرينةَ، فَاجتووا الْمِدينةَ، فَأَمر لَهم �قَِدم علَى رسوِل اللَِّه : ماِلٍك، قَالَ
ي  ِبِلقَاٍح، وأَمرهم أَنْ يشربوا ِمن أَبواِلها وأَلْباِنها، ثُم ذَكَر ِمثْلَ حِديِث أَِب�رسولُ اللَِّه 

ادزاًء، ووٍب سرِن حانَ بملَيس نع ،داوةُ: قَالَ: دسبنال : قَالَ: فَقَالَ ع دنذَا الْجه لَِكنال، و
أَبو رجاٍء : يزالُ ِبخيٍر، ما أَبقَاك اللَّه بين أَظْهِرِهم، سِمعت عبد الرحمِن بن ِخراٍش، يقُولُ

ى أَِبي ِقالبةَ اسمه سلْمانُ، ولَعلَّ أَيوب سِمعه ِمنهما، رواه هارونُ بن عبِد اللَِّه، عن مولَ
  .سلَيمانَ بِن حرٍب هكَذَا، عن أَِبي رجاٍء، عن أَِبي ِقالبةَ، فَلَعلَّه سِمعه أَيوب ِمنهما جِميعا

4945ثَندٍل، قَالَ  حهو سأَب رِبِمص ،ِريصكٍْر الْبِن بانَ بملَيس نةُ بدبى : ا عيحا يثَندح
حدثَنا أَيوب، عن حجاٍج الصواِف، : حدثَنا حماد بن زيٍد، قَالَ : بن مصعٍب الْبصِري، قَالَ 

 أَِبي ِقالبةَ، أَنَّ عمر بن عبِد الْعِزيِز، استشار الناس ِفي الْقَسامِة، فَقَالَ عن أَِبي رجاٍء، مولَى
مولُ اللَِّه : قَوسا رى ِبهقَض ،قح ِهي� ،ِريِر قَاِعدالس لْفةَ خو ِقالبأَبلَفَاُء، وا الْخى ِبهقَضو 

يا أَِمري الْمؤِمِنني، ِعندك رُءوس اَألجناِد، :  تقُولُ يا أَبا ِقالبةَ؟ قَالَما: فَالْتفَت ِإلَيِه، فَقَالَ
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وأَشراف الْعرِب، شِهدوا ِعندك أَربعةً ِمن أَهِل ِحمص علَى رجٍل ِمن أَهِل ِدمشق، أَنه زنا، 
ِهد رجالِن ِمن أَهِل ِدمشق علَى رجٍل ِمن أَهِل ِحمص، أَنه وش: ال، قَالَ: أَكُنت راِجمه؟ قَالَ

يا أَِمري الْمؤِمِنني، فَهذَا أَعظَم ِمن ذَاك، واللَِّه : ال، قَالَ: سرق، ولَم يروه، أَكُنت قَاِطعه؟ قَالَ
 أَهِل الِْقبلَِة ِإال رجال كَفَر بعد ِإسالِمِه، أَو زنا بعد  قَتلَ أَحدا ِمن�ال أَعلَم رسولَ اللَِّه 

فَأَين حِديثُ أَنِس بِن ماِلٍك : فَقَالَ عنبسةُ بن سِعيٍد: ِإحصاٍن، أَو قَتلَ نفْسا ِبغيِر نفٍْس، قَالَ
اي حدثَ أَنس بن ماِلٍك، أَنَّ قَوما ِمن عكٍْل أَو قَالَ ِإي: فَقَالَ أَبو ِقالبةَ: ِفي العكِْليني، قَالَ

 ِبِلقَاٍح، فَأَمرهم أَنْ يخرجوا ِفيها، �عرينةَ قَِدموا الْمِدينةَ فَاجتووها، فَأَمر لَهم رسولُ اللَِّه 
ا،، فَفَعاِلهوأَبا واِنهأَلْب وا ِمنبرشا قَالَفَيكَم أَو ،مهقْمس بذَهِرئُوا، وى بتلُوا ح : اِعيلُوا رفَقَت

 ذَاك غُدوةً، فَبعثَ الطَّلَب ِفي آثَاِرِهم، فَما �، واطَّردوا النعم، فَبلَغَ النِبي �رسوِل اللَِّه 
م فَقُِطعت أَو قَطَع أَيِديهم وأَرجلَهم، وسمر أَعينهم، ارتفَع النهار حتى ِجئَ ِبِهم، فَأَمر ِبِه

فَهؤالِء سرقُوا وقَتلُوا وكَفَروا بعد : فَقَالَ أَبو ِقالبةَ: وأُلْقُوا ِبالْحرِة يستسقُونَ فَال يسقُونَ، قَالَ
ولَهسرو وا اللَّهبارحو ،اِنِهمةُِإميسبنةَ: ، فَقَالَ عو ِقالبِم قَطُّ، فَقَالَ أَبوكَالْي تأَيا رِم، ما قَوي :

ال، ولَِكن واللَِّه ال يزالُ هذَا الْجند ِبخيٍر ما أَبقَاك اللَّه بين : أَتتِهمِني يا عنبسةُ؟ فَقَالَ
حدثَنا معاذُ بن : حدثَنا محمد بن الْمثَنى، قَالَ :  الْقَاِضي، قَالَ أَظْهِرِهم، حدثَنا ِإسماِعيلُ

: حدثَنا أَبو رجاٍء، مولَى أَِبي ِقالبةَ، عن أَِبي ِقالبةَ، قَالَ: أنبا ابن عوٍن، قَالَ : معاٍذ، قَالَ
  .عِزيِز، وذَكَر الْحِديثَكُنت جاِلسا خلْف عمر بِن عبِد الْ

: حدثَنا عبد اللَِّه بن يوسف، قَالَ :  حدثَنا الْحسن بن سلَيمانَ قُبيطَةَ، قَالَ 4946
يره، عِن حدثَنا أَبو نوفٍَل عِلي بن سلَيمانَ الْكَيساِني، روى عنه أَصحابنا أَبو مسِهٍر، وغَ

 ِبيِن الناِلٍك، عِن مِس بأَن نِش، عملَّ�اَألعجو زِل اللَِّه عِفي قَو  :} اُء الَِّذينزا جمِإن
ولَهسرو ونَ اللَّهاِربحقَالَ}ي ، : ِبيلَى النةَ عنيرع ِمن فَرن قَِدم�عةَ، فَبِدينا الْمووتفَاج ، مثَه

 ِبيالن� ِبيثَ النعاقُوا اِإلِبلَ، فَبتاسو ،اِعيلُوا الرقَِة، فَقَتدِفي ِإِبِل الص � فَقَطَع ،ِفي طَلَِبِهم 
مهنيلَ أَعمسو ،ملَهجأَرو مهِديأَي.  

حدثَنا جعفَر بن : بن عياٍش، قَالَ حدثَنا حسين :  حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء، قَالَ 4947
قَِدم أَنس بن ماِلٍك الْمِدينةَ، وعمر بن عبِد : برقَانَ، عن عبِد اللَِّه بِن محمِد بِن عِقيٍل، قَالَ
دثْت ِبِه الْحجاج بن يوسف ِفي قَوٍم ما ح: الْعِزيِز واِليا علَيِهم، فَبعثَِني عمر ِإلَى أَنٍس، فَقَالَ

 ِبيالن مذَهخات�سِن، فَقَالَ أَنيلَ اثْنمسِن، وياثْن قَطَعِن، وياثْن لَبوا :  فَصكَان مقَو أُولَِئك
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غْبوا رجرخ مهِإن ةَ، ثُمِدينلُوا الْمزنالِم ووا ِباِإلسِك، أَقَررِل الشالِم، فَلَِحقُوا ِبأَهِن اِإلسةً ع
 ِبيالن ِهملَيع بتعتفَاس ،اقُوهتِة فَاسِدينِح الْمرلَى سوا عرِه �فَمِني ِإلَيدفَر ،فْرالِء النؤذَ هفَأَخ ،

ِإنَّ هؤالِء خرجوا رغْبةً عِن اِإلسالِم،  ! لَيت أَنك لَم تحدثْ ِبهذَا الْحجاج: عمر، وقَالَ
 قلْحي لَمالِم، واِإلس ِمن جرخي لَم نذَا ِفيملَّ ِبهحتاس اججِإنَّ الْحِك، ورِل الشلَِحقُوا ِبأَهو

  .ِبأَهِل الشرِك 
4948 فَرعجو ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَنداِئغُ، قَاال حٍد الصمحم نو : قَالَ : با أَبثَندح

حدثَنا ِسماك بن حرٍب، عن : حدثَنا زهير بن معاِويةَ، قَالَ : غَسانَ ماِلك بن ِإسماِعيلَ، قَالَ 
، فَأَسلَموا � ِمن عرينةَ رسولَ اللَِّه أَتى نفَر: معاِويةَ بِن قُرةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ

قَد وقَع هذَا الْوجع يا رسولَ اللَِّه، فَلَو : وبايعوه، ووقَع ِبالْمِدينِة الْموم وهو الِْبرسام، فَقَالُوا
جوا، قَتلُوا أَحد الراِعييِن، وجاَء اآلخر قَد فَخر: أَِذنت لَنا فَخرجنا ِإلَى اِإلِبِل فَكُنا ِفيها، قَالَ

وِعنده شباب ِمن اَألنصاِر قَِريب ِمن : قَد قَتلُوا صاِحِبي وذَهبوا ِباِإلِبِل، قَالَ: جِرح، فَقَالَ
ثَرهم، فَأُِتي ِبِهم فَقَطَع أَيِديهم، ِعشِرين، فَأَرسلَهم ِإلَيِهم، وبعثَ معهم قَاِئفًا يقْتص أَ

مهنيأَع رمسو ،ملَهجأَرو.  
حدثَنا ِإسحاق بن ِإبراِهيم، وهارونُ بن سفْيانَ، :  حدثَنا عثْمانُ بن خرزاذَ، قَالَ 4949

ى بن غَيالنَ، عن يِزيد بِن زريٍع، عن سلَيمانَ التيِمي، حدثَنا يحي: والْفَضلُ بن سهٍل، قَالُوا
  . أَعين الَِّذين كَانوا سملُوا أَعين الرعاِة�سملَ النِبي : عن أَنٍس، قَالَ لَنا
ِإنما سمر النِبي : ِه، وقَالَحدثَنا الْفَضلُ بن سهٍل، ِبِإسناِد:  حدثَِني ِعالنُ، قَالَ 4950

  . أَعينهم، َألنهم سمروا أَعين الرعاِة�
   

باب ِإباحِة رضِخ رأِْس الْقَاِتِل ِبالِْحجارِة ِإذَا كَانَ قَتلَه ِبها وأَنَّ القاتل باحلجارة يقاد منه، 
 إذا اعتقل لسانه، فأشار برأسه إشارة يفهم وال يسمى قتل خطأ، والدليل على أن املريض
  منها، أنفذت وصيته، وحكم احلاكم بإشارته

أنبا : حدثَنا النضر بن شميٍل، قَالَ:  حدثَنا سِعيد بن مسعوٍد الْمروِزي، قَالَ 4951
 ماِلٍك، أَنَّ يهوِديا قَتلَ جاِريةً علَى أَوضاٍح، حدثَنا ِهشام بن زيٍد، عن أَنِس بِن: شعبةُ، قَالَ 

أَقَتلَِك فُالنٌ؟، : �، فَقَالَ لَها رسولُ اللَِّه �وقَتلَها ِبحجٍر، فَِجئَ ِبها ِإلَى رسوِل اللَِّه 
ا، أَيأِْسهِبر تارةَ: فَأَشا الثَّاِنيقَالَ لَه لَِك فُ: ال، ثُمأَقَتا، أَيأِْسهِبر تارالنٌ؟، فَأَش : ال، ثُم
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  . بين حجريِن �نعم، فَقَتلَه رسولُ اللَِّه : أَقَتلَِك فُالنٌ؟، فَقَالَت ِبرأِْسها، أَي: قَالَ لَها الثَّاِلثَةَ
ِزيد بن هارونَ، قَالَ شعبةُ، حدثَنا ي:  حدثَنا عالنُ الْقَراِطيِسي الْواِسِطي، قَالَ 4952

خرجت جاِريةٌ وعلَيها أَوضاح لَها، فَقَتلَها : عن ِهشاِم بِن زيٍد، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ
 ِبيا النِبه ٍر، فَأُِتيجِبح وِديهفَقَالَ�ي ،قما رِبهلَِك، فُالنٌ؟، قَ:  وقَت نامأِْسهِبر ال، : الَت

  . فَقُِتلَ بين حجريِن�نعم، فَأَمر ِبِه رسولُ اللَِّه : فَفُالنٌ الْيهوِدي، فَقَالَت ِبرأِْسها: قَالَ
فٍَر، حدثَنا محمد بن جع: حدثَنا خلَف الْمخرِمي، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 4953

حدثَنا شعبةُ، عن ِهشاِم بِن زيٍد، عن أَنِس بِن ماِلٍك، أَنَّ يهوِديا قَتلَ جاِريةً علَى : قَالَ 
 ِبيا النا، فَِجئَ ِبهاٍح لَهضا�أَوفَقَالَ لَه ،قما رِبها أَنْ:  وأِْسهِبر تارلَِك فُالنٌ؟، فَأَشأَقَت :

ال، ثُم قَالَ لَها الثَّاِلثَةَ، فَأَشارت : أَقَتلَِك فُالنٌ؟، فَأَشارت ِبرأِْسها أَنْ:  ثُم قَالَ الثَّاِنيةَال،
ِني حدثَ:  بين حجريِن، حدثَنا أَبو أَيوب الْبهراِني، قَالَ�نعم، فَقَتلَه رسولُ اللَِّه : ِبرأِْسها أَنْ

حدثَِني يحيى، شيخ ِمن أَهِل الْمِدينِة، عن : محمد بن ِإسماِعيلَ بِن عياٍش، حدثَِني أَِبي، قَالَ
 محمِد بِن ِإسحاق، عن شعبةَ، عن ِهشاِم بِن زيٍد، عن أَنِس بِن ماِلٍك، ِبنحِوِه معناه، قَالَ أَبو

  .هذَا هو يحيى بن سِعيٍد اَألنصاِري، وهذَا حِديثٌ يساِوي أَلْف حِديٍث: يقُولُونَ: عوانةَ
   

باب بياِن اإلباحِة ِلِإلماِم رجم الْكَاِفِر حتى يموت ِإذَا قَتلَ مسِلمةً، ورضخ رأسها 
  باحلجارة

4954ب دمحا مثَندح  نب دمحمو ،اِنيعنالص اقحِإس نب دمحمو ،اِنيعنِهلٍّ الصم ن
حدثَنا عبد الرزاِق، حدثَنا معمر، عن أَيوب، عن أَِبي ِقالبةَ، : عِلي النجار الصنعاِنيونَ، قَالُوا

 رجال ِمن الْيهوِد قَتلَ جاِريةً ِمن اَألنصاِر، علَى حِلي لَها، ثُم أَلْقَاها عن أَنِس بِن ماِلٍك، أَنَّ
 ِبيِبِه الن ِة، فَأُِتيارا ِبالِْحجهأْسر خضرِفي قَِليٍب، و� ،وتمى يتح مجرِبِه أَنْ ي رفَأَم ،

 نقَالَ ابو ،اتى متح ِجمِهلٍّفَرم :اتى متِة حارِبالِْحج.  
   

 ِبيِبِني أَنَّ النِر الْمبِذكِْر الْخ ابمن اليهودى الذي قتل اجلاريه بعد ما أقر�ب أَقَاد   
: حدثَنا حجاج بن محمٍد، عِن ابِن جريٍج، قَالَ:  حدثنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 4955

ي معمر، عن أَيوب، عن أَِبي ِقالبةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، أَنَّ رجال ِمن الْيهوِد قَتلَ جاِريةً أَخبرِن
 ِبيالنرِة، فَأَمارا ِبالِْحجهأْسر خضرا ِفي قَِليٍب، وأَلْقَاه ا، ثُملَه ِليلَى حاِر عصاَألن أَنْ �ِمن 
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مجرقَالَ ي ،اقحِإس نب وبا أَيثَندح ،ِجمفَر ،وتمى يتو :  حلِْت أَبالص نب دمحا مثَندح
حدثَنا أَبو صفْوانَ عبد اللَِّه بن سِعيٍد، عِن ابِن جريٍج، عن معمٍر، عن أَيوب، : يعلَى، قَالَ 
أنبا عبد الرزاِق، عن معمٍر، عن أَيوب، ِبنحِوِه، رواه : لَه، وحدثَنا الدبِري، قَالَِبِإسناِدِه، ِمثْ

  .مسِلم، عن ِإسحاق بِن منصوٍر، عن محمِد بِن بكٍْر، عِن ابِن جريٍج، هذَا الْحِديثَ
وحدثَنا )  ح(حدثَنا همام: حدثَنا أَبو داود، قَالَ : يٍب، قَالَ  حدثَنا يونس بن حِب4956
حدثَنا عمرو بن : وحدثَنا السلَِمي، قَالَ )  ح(حدثَنا همام: أنبا عثْمانُ، قَالَ : الصغاِني، قَالَ
أَنَّ جاِريةً وِجد رأْسها قَد رِضخ : حدثَنا قَتادةُ، عن أَنٍس : حدثَنا همام، قَالَ: عاِصٍم، قَالَ 

من فَعلَ هذَا ِبِك؟ أَفُالنٌ؟ أَفُالنٌ؟، حتى سمى الْيهوِدي، فَأَومت : بين حجريِن، فَِقيلَ لَها
 فَرض � فَاعترف، فَأَمر ِبِه رسولُ اللَِّه � ِإلَى النِبي ِبرأِْسها، فَبعثَ ِإلَى الْيهوِدي، فَِجئَ ِبِه

  .بين حجريِن، وهذَا لَفْظُ عثْمانَ
: حدثَنا عبد اللَِّه بن عمر بِن الْخطَّاِب، قَالَ :  حدثَنا جعفَر بن فَرقٍَد الرقِّي، قَالَ 4957

ا يثَندٍع، قَالَ حيرز نب ٍس: ِزيدأَن نةَ، عادقَت نع ،ِعيدا سثَنداللَِّه : ح ِبيا �أَنَّ نوِديهلَ يقَت 
  .هذَا حِديثٌ يساِوي أَلْف حِديٍث: ِبالْجاِريِة، قَتلَها علَى أَوضاٍح لَها، قَالَ أَبو عوانةَ

   
 ِديِة ِسن الْعاض يد صاِحِبِه، فَتسقُطُ أَو تنكَِسر بانتزاع صاحبه، يده من باب بياِن ِإبطَاِل

  فيه، وإسقاط القود من أن بعض يد العاض
: حدثَِني شعبةُ، قَالَ: حدثَنا حجاج، قَالَ:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 4958

قَاتلَ أَِجري ِليعلَى :  سِمعت زرارةَ بن أَوفَى، عن ِعمرانَ بِن حصيٍن، قَالَ:سِمعت قَتادةَ، قَالَ
 ،هتثَِني عزِفيِه، فَن ِمن هدي عزتفَان ،هاِحبا صمهدأَح ضال فَعجةَ، ريِن أُمةَ، أَِو ابيِن أُمب

 ِبيا ِإلَى النمصتا : ، فَقَالَ�فَاخثَندح ،ةَ لَهلُ ال ِديالْفَح ضعا يكَم اهأَخ كُمدأَح ضعي
حدثَِني شعبةُ، عن قَتادةَ، عن عطَاِء بِن أَِبي : حدثَنا حجاج، قَالَ: يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 

، ِبِمثِْل حِديِث قَتادةَ، عن زرارةَ، عن ِعمرانَ ِفي � النِبي رباٍح، عِن ابِن يعلَى، عن يعلَى، أَنّ
هاِحبا صمهدأَح ضالَِّذي ع.  

حدثَنا شعبةُ، : حدثَنا عبد اللَِّه بن واِقٍد، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 4959
ِبي عروبةَ، عن قَتادةَ، عن زرارةَ بِن أَوفَى، عن ِعمرانَ بِن حصيٍن، ِبِمثِْلِه، وسِعيد بن أَ
  .يقِْضم أَحدكُم أَخاه كَقَضِم الْفَحِل : فَأَبطَلَها، فَقَالَ
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حدثَنا سِعيد بن : ، قَالَ حدثَنا النضر بن شميٍل:  حدثَنا سِعيد بن مسعوٍد، قَالَ 4960
حدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه : وحدثَنا ِإسحاق بن سياٍر النِصيِبي، قَالَ )  ح(أَِبي عروبةَ

ع رجٍل، اَألنصاِري، عن سِعيٍد، عن قَتادةَ، عن ِعمرانَ بِن حصيٍن، أَنَّ رجال عض ِذرا
أَردت أَنْ تقِْضم كَما : ، فَأَبطَلَها، وقَالَ�فَاجتذَبه، فَانتزع ثَِنيته، فَرفَع ذَِلك ِإلَى رسوِل اللَِّه 

 بن عطَاٍء، قَالَ حدثَنا عبد الْوهاِب: يقِْضم الْفَحلُ؟، حدثَنا عبد اللَِّه بن محمٍد الْمقِْرئ، قَالَ 
حدثَنا مسِلم، : حدثَنا سِعيد بن أَِبي عروبةَ، ِبِمثِْلِه، حدثَنا أَبو أُميةَ، وأَبو داود الْحراِني، قَاال: 

  .حدثَنا أَبانُ، عن قَتادةَ ، ِبنحِوِه
حدثَنا : حدثَِني أَبو غَسانَ الِْمسمِعي، قَالَ :  قَالَ حدثَنا مسِلم بن الْحجاِج،4961

حدثَِني أَِبي، عن قَتادةَ، عن زرارةَ، عن ِعمرانَ بِن حصيٍن، أَنَّ : معاذٌ يعِني ابن ِهشاٍم، قَالَ
،هتثَِني قَطَتفَس هذَبٍل، فَججر اعِذر ضال عجر ِبيِإلَى الن ذَِلك فَعقَالَ� فَرو ،طَلَهفَأَب ، :

  .أَردت أَنْ تأْكُلَ لَحمه؟
: حدثَنا عبيد اللَِّه الْقَواِريِري، قَالَ:  حدثَنا عبد اللَِّه بن أَحمد بِن حنبٍل، قَالَ 4962

دثَِني أَِبي، عن قَتادةَ، عن بديٍل، عن عطَاٍء، عِن ابِن يعلَى، عن ح: حدثَنا معاذُ بن ِهشاٍم، قَالَ
 ِبيِإلَى الن ذَِلك ِفعفَر ،هتثَِني قَطَتفَس ،هذَبفَج ،ِعنيي هدي ضِديثَ الَِّذي عالْح لَى، فَذَكَرعي� 

قِْضمها كَما يقِْضم الْفَحلُ؟، رواه مسِلم، عن أَِبي غَسانَ، عن أَردت أَنْ ت: وقَالَ: فَأَبطَلَها
  .عن صفْوانَ، أَنَّ أَِجريا، ِليعلَى فَذَكَر ِبِمثِْلِه: ِهشاٍم، ِإال أَنه قَالَ
سِمعت : يٍج، قَالَحدثَنا حجاج، عِن ابِن جر:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 4963
 �غَزوت مع رسوِل اللَِّه : أَخبرِني صفْوانُ بن يعلَى بِن أُميةَ، سِمع يعلَى، يقُولُ: عطَاًء، قَالَ

قَالَ : ِتلْك الْغزوةُ أَوثَق عمِلي ِفي نفِْسي، قَالَ عطَاٌء: غَزوةَ الْعسرِة، فَكَانَ يعلَى، يقُولُ
لَقَد : فَكَانَ ِلي أَِجري، فَقَاتلَ ِإنسانا، فَعض أَحدهما يد اآلخِر، قَالَ: قَالَ يعلَى: صفْوانُ

فَانتزع الْمعضوض يده ِمن ِفِي الْعاض، : أَخبرِني صفْوانُ أَيهما عض اآلخر فَنِسيته، قَالَ
عزتفَان ِبيى النِه، فَأَتيتى ثَِنيدةَ، قَالَ � ِإحيو أُما أَبثَندح ،هتثَِني ردفَأَه  : نانُ بثْما عثَندح

 أَيدع يده :أنبا ابن جريٍج، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، فَانتزعها فَابتِدرت ثَِنيته فَأَبطَلَها، وقَالَ: عمر، قَالَ
  .ِفي ِفيك يعضها؟
حدثَِني ابن جريٍج، عن : حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا بحر بن نصٍر، قَالَ 4964

يِن أُملَى بعي نع ،ثَهدةَ حيِن أُملَى بعي نانَ بفْواٍح، أَنَّ صبِن أَِبي رطَاِء بةَ، قَالَع : عم توغَز
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 غَزوةَ الْعسرِة، وكَانت أَوثَق أَعماِلي ِفي نفِْسي، فَكَانَ ِلي أَِجري، فَقَاتلَ ِإنسانا �رسوِل اللَِّه 
 ِبياَء ِإلَى النفَج ،هتثَِني قَطَتفَس ،هعبِإص عزتفَان ،هاِحبا صمهدأَح ضقَالَ  �فَع ،هتثَِني ردفَأَه

أَيدع يده ِفي ِفيك، فَتقِْضمها كَقَضِم : �قَالَ رسولُ اللَِّه : فَحِسبت أَنَّ صفْوانَ، قَالَ: عطَاٌء
ِه، كُنت مع النِبي حدثَنا أَبو عاِصٍم، عِن ابِن جريٍج، ِبِإسناِد: الْجمِل، حدثَنا ابن الْجنيِد، قَالَ 

�هوحن ،ذَكَر ثُم هعبِإص ضال، فَعجِلي ر لَ أَِجريِة، فَقَاترسِش الْعيِفي ج .  
حدثَنا يحيى، عِن ابِن جريٍج، :  حدثَنا عبد الرحمِن بن منصوٍر قُربزانُ، قَالَ 4965

قَاتلَ أَِجري ِلي رجال، فَعض :  عطَاٌء، عن صفْوانَ بِن يعلَى بِن أُميةَ، عن أَِبيِه، قَالَأَخبرِني: قَالَ
 ِبيى النفَأَت ،هتثَِني تِدرتفَاب ،هدي عزتفَان ،هدا : ، فَقَالَ�يهقِْضمى تتح ِفي ِفيك هدي عدأَي

  .ِفي فَحٍل؟، فَأَهدرهاكَأَنك ِفي 
حدثَنا عطَاٌء، : حدثَنا همام، قَالَ : حدثَنا أَبو نعيٍم، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 4966

 يد رجٍل، فَانتزع  رجلٌ وقَد عض�أَتى النِبي : عن صفْوانَ بِن يعلَى بِن منبٍه، عن أَِبيِه، قَالَ
أَردت أَنْ تقِْضمه : ، وقَالَ�فَأَبطَلَها النِبي : يده، فَسقَطَت ثَِنيتاه، يعِني الَِّذي عضه، قَالَ

 حدثَنا قُريش :كَما يقِْضم الْفَحلُ؟، حدثَِني محمد، عن ِإسحاق بِن ِإبراِهيم بِن حِبيٍب، قَالَ 
عض رجلٌ يد رجٍل، : بن أَنٍس، عِن ابِن عوٍن، عِن ابِن ِسِريين، عن ِعمرانَ بِن حصيٍن، قَالَ

  .منبٍه، و أُميةُ صِحيح، أَحدهما أَبوه، واآلخر أُمه: وذَكَر الْحِديثَ، قَالَ يحيى بن مِعٍني
   

باب ِإثْباِت الِْقصاِص ِفي الْجراِح، واإلباحه لإلمام أن يتأىن ىف القصاص إذا امتنع اجلارح 
  من القصاص، وطلب اروح الديه، واإلباحه ملن يتشفع ىف ترك القود

ثَنا حماد بن حد: حدثَنا عفَّانُ، قَالَ :  حدثَنا جعفَر بن محمٍد الصاِئغُ، قَالَ 4967
أنبا ثَاِبت، عن أَنِس بِن ماِلٍك، أَنَّ أُخت الرِبيِع أُم حاِرثَةَ، جرحت ِإنسانا، : سلَمةَ، قَالَ

 ِبيوا ِإلَى النمصتفَاخ� ِبيِبيِع: �، فَقَالَ النالر أُم فَقَالَت ،اصالِْقص ،اصالِْقص :سا رولَ ي
سبحانَ اللَِّه يا أُم : �اللَِّه، أَتقْتص ِمن فُالنةَ؟ ال واللَِّه ال تقْتص ِمنها أَبدا، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

اللَِّه، قَالَت ابِكت اصِبيِع، الِْقصالر :ى قَِبلُوا الدتح الَتا زا، فَمهِمن صقْتاللَِّه ال يةَ، ال وي
  .ِإنَّ ِمن ِعباِد اللَِّه من لَو أَقْسم علَى اللَِّه َألبره : �فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
حدثَنا حماد بن سلَمةَ، : حدثَنا سلَيمانُ بن حرٍب، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 4968

فَرفَعت ِإلَى رسوِل : نَّ أُخت الرِبيِع أُم حاِرثَةَ، جرحت ِإنسانا، قَالَعن ثَاِبٍت، عن أَنٍس، أَ
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أَيقْتص ِمن فُالنةَ؟ ال واللَِّه ال يقْتص ِمنها أَبدا، : الِْقصاص، فَقَالَت أُم حاِرثَةَ: ، فَقَالَ�اللَِّه 
ال واللَِّه ال يقْتص ِمنها أَبدا، : يا أُم حاِرثَةَ ِكتاب اللَِّه، فَقَالَت: � فَقَالَ لَها رسولُ اللَِّه: قَالَ
ِإنَّ ِمن ِعباِد اللَِّه من لَو أَقْسم علَى : �فَكَلَّموا الْقَوم فَرضوا ِبالديِة، فَقَالَ رسولُ اللَِّه : قَالَ

هراللَِّه َألب.  
   

خبِر املُوِجِب قَتلَ الثَّيِب الزاِني، وقتل قاتل النفس، وقتل التارك دينه املفارق باب الْ
  للجماعه، وحظر قتل غري هؤالء

حدثَنا زيد بن أَِبي الزرقَاِء، حدثَنا سفْيانُ، عِن :  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَالَ 4969
والَِّذي : ، فَقَالَ�قَام النِبي : اللَِّه بِن مرةَ، عن مسروٍق، عن عبِد اللَِّه، قَالَاَألعمِش، عن عبِد 

 هرغَي اٍل! ال ِإلَهى ثَالِث ِخصدِلٍم، ِإال ِبِإحسِرٍئ مام مِحلُّ دلَ : ال يٍل قَتجراِني، وِب الزالثَّي
  .جماعِة الْمفَاِرِق ِلِإلسالِم فَأُِقيد، والتاِرِك ِللْ
حدثَنا عبد اللَِّه بن نميٍر، عِن اَألعمِش، :  حدثَنا الْحسن بن عِلي بِن عفَّانَ، قَالَ 4970

ال يِحلُّ دم رجٍل : �ِه قَالَ رسولُ اللَّ: قَالَ عبد اللَِّه: عن عبِد اللَِّه بِن مرةَ، عن مسروٍق، قَالَ
النفْس ِبالنفِْس، والثَّيب : يشهد أَنْ ال ِإلَه ِإال اللَّه، وأَني رسولُ اللَِّه، ِإال ِإحدى ثَالثَِة نفٍَر

  .الزاِني، والتاِرك ِلِديِنِه الْمفَاِرق ِللْجماعِة
حدثَنا اَألعمش، : حدثَنا يعلَى بن عبيٍد، قَالَ : بو أُميةَ، قَاال حدثَنا الصغاِني، وأ4971َ

ال يِحلُّ دم رجٍل : �قَالَ رسولُ اللَِّه : عن عبِد اللَِّه بِن مرةَ، عن مسروٍق، عن عبِد اللَِّه، قَالَ
النفْس ِبالنفِْس، والثَّيب : ه، وأَني رسولُ اللَِّه، ِإال أَحد ثَالثَِة نفٍَرمسِلٍم يشهد أَنْ ال ِإلَه ِإال اللَّ

  .الزاِني، والتاِرك ِلِديِنِه الْمفَاِرق ِللْجماعِة
ا سفْيانُ، عِن حدثَن: حدثَنا الِْفرياِبي، قَالَ :  حدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، قَالَ 4972

قَالَ رسولُ اللَِّه : اَألعمِش، عن عبِد اللَِّه بِن مرةَ، عن مسروٍق، عن عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد، قَالَ
حدى ال يِحلُّ دم امِرٍئ مسِلٍم يشهد أَنْ ال ِإلَه ِإال اللَّه، وأَني رسولُ اللَِّه، ِإال ِفي ِإ: �

  .النفْس ِبالنفِْس، والثَّيب الزاِني، والتاِرك اِإلسالِم الْمفَاِرق ِللْجماعِة: ثَالٍث
حدثَنا : حدثَنا قَِبيصةُ، قَالَ :  حدثَنا السِري بن يحيى أَبو عبيدةَ، وأَبو أُميةَ، قَاال4973
والَِّذي ال : ، فَقَالَ�فَقَام مقَاِمي هذَا رسولُ اللَِّه : َألعمِش، ِبهذَا اِإلسناِد، قَالَسفْيانُ، عِن ا

 هرغَي ثَالثَِة ! ِإلَه دولُ اللَِّه، ِإال أَحسي رأَنو ،ِإال اللَّه أَنْ ال ِإلَه دهشِلٍم يسٍل مجر مِحلُّ دال ي
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 اِإلسالم، الْمفَاِرق ِللْجماعِة، والثَّيب الزاِني، والنفْس ِبالنفِْس، حدثَنا ابن الْجنيِد، التاِرك: نفٍَر
حدثَنا زهير، عن سلَيمانَ اَألعمِش، ِبِإسناِدِه ِمثِْل حِديِث : حدثَنا اَألسود بن عاِمٍر، قَالَ: قَالَ 
ِبيٍب، قَالَ الِْفرح نب سونا يثَندانَ، حفْيس نع ،اِبيقَالَ : ي ،داوو دا أَبثَندةُ، : حبعا شثَندح

ال يِحلُّ دم امِرٍئ مسِلٍم ِإال ِبِإحدى ثَالٍث، فَذَكَر ِمثْلَ حِديِث : عِن اَألعمِش، ِبِإسناِدِه
نع ،اِبييانَالِْفرفْيس .  
حدثَنا سفْيانُ، عِن : حدثَنا عبيد اللَِّه بن موسى، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 4974

قَالَ رسولُ اللَِّه : اَألعمِش، عن عبِد اللَِّه بِن مرةَ، عن مسروٍق، عن عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد، قَالَ
النفْس : ال يِحلُّ دم امِرٍئ مسِلٍم يشهد أَنْ ال ِإلَه ِإال اللَّه، وأَني رسولُ اللَِّه، ِإال ثَالثَةُ نفٍَر: �

راِهيم، فَذَكَرت ذَِلك ِإلب: ِبالنفِْس، والثَّيب الزاِني، والتاِرك ِلِديِنِه الْمفَاِرق ِللْجماعِة، زاد قَالَ
حدثَِنيِه اَألسود، عن عاِئشةَ، رواه أَحمد بن حنبٍل، عن عبِد الرحمِن بِن مهِدي، عن : فَقَالَ

شمانَ، قَالَ اَألعفْيةَ، ِبِمثِْلِه،: ساِئشع نِد، عوِن اَألسثَِني عدفَح ،اِهيمرِإلب ذَِلك تفَذَكَر 
  .كَما قَالَ شيبانُ، عِن اَألعمِش

   
باب بياِن الْخبِر الدالِّ علَى أَنَّ من سن الْقَتلَ ِفي قَوٍم مل جيب عليهم، أو قتل قتيالً بغري 
كتاب وال سنه فاستنوا به كان عليه كفل من دمائهم، واخلرب املبني أن أول ما يقضى يوم 

  القيامة ىف الدماء
: حدثَنا الْحميِدي، قَالَ :  حدثَنا محمد بن الْجنيِد الدقَّاق، والصغاِني، قَاال4975

: حدثَنا اَألعمش، عن عبِد اللَِّه بِن مرةَ، عن مسروٍق، عن عبِد اللَِّه، قَالَ: حدثَنا سفْيانُ، قَالَ 
لَيس ِمن نفٍْس تقْتلُ ظُلْما، ِإال كَانَ علَى ابِن آدم اَألوِل ِكفْلٌ ِمنها، َألنه : � اللَِّه قَالَ رسولُ

  .سن الْقَتلَ أَولَ، اللَّفْظُ البِن الْجنيِد 
حدثَنا :  محاِضر، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا عباس الدوِري، وأَبو داود الْحراِني، قَاال4976

ما : �قَالَ عبد اللَِّه، قَالَ رسولُ اللَِّه : اَألعمش، عن عبِد اللَِّه بِن مرةَ، عن مسروٍق، قَالَ
ثَندلَ، حالْقَت نس ها، َألنهِكفْلٌ ِمن مِن آدلَى ابا، ِإال كَانَ عظُلْم فْسن ةَ، قَالَقُِتلَتيو أُما أَب :

ِكفْلٌ ِمنها، حدثَنا : حدثَنا سفْيانُ، عِن اَألعمِش، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، ِإلَى قَوِلِه: حدثَنا قَِبيصةُ، قَالَ 
: ِبيِه، عِن اَألعمِش، ِبِمثِْلِهحدثَنا معتِمر، عن أَ: حدثَنا عبيد بن عبيدةَ، قَالَ : تمتام، قَالَ 

  .ِإنه أَولُ من سن الْقَتلَ: ِكفْال ِمن دِمها، وقَالَ
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حدثَنا اَألعمش، : حدثَنا محمد بن عبيٍد، قَالَ :  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَالَ 4977
حدثَنا اَألعمش، عن : حدثَنا عبيد اللَِّه بن موسى، قَالَ : ميةَ، قَاالوحدثَنا الصغاِني، وأَبو أُ
  .أَولُ ما يقْضى بين الناِس ِفي الدماِء: �قَالَ رسولُ اللَِّه : شِقيٍق، عن عبِد اللَِّه، قَالَ

حدثَنا شعبةُ، عِن : حدثَنا وهب بن جِريٍر، قَالَ : لَ  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَا4978
 ِبيِن النِد اللَِّه، عبع ناِئٍل، عأَِبي و نِش، عماِد ِفي : ، قَالَ�اَألعالِْعب نيب كَمحا يلُ مأَو

  .الدماِء
حدثَنا شعبةُ، عِن : ثَنا أَبو داود، قَالَ حد:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 4979
أَولُ ما يحكَم، : ، قَالَ�سِمعت أَبا واِئٍل، يحدثُ عن عبِد اللَِّه، عِن النِبي : اَألعمِش، قَالَ

ا ابثَندِة، حامالِْقي مواِء يماِس ِفي الدالن نيى بقْضي انَ، قَالَ أَواببش أَِبي : ن نانُ بثْما عثَندح
حدثَنا أَبو معاِويةَ، ووِكيع، عِن اَألعمِش، ِبِمثِْلِه أَبو معاِويةَ لَم يذْكُر يوم الِْقيامِة : شيبةَ، قَالَ 

.  
4980ِد الدينِن الْجب دمأَح نب دمحا مثَندقَالَ  ح ،ٍر، قَالَ : قَّاقِبش نب رمعا يثَندح :

أَولُ ما يقْضى بين الناِس ِفي : أنبا شعبةُ، عن سلَيمانَ، ِبِإسناِدِه: حدثَنا ابن الْمبارِك، قَالَ
دبعاٍذ، وعم ناذُ بعمو ،ِديأَِبي ع ناب اهواِء رمةَ، ِبِمثِْلِهالدبعش نانَ، عملَيس نةُ ب.  

بيانُ تحِرِمي دِم الْمسِلِم علَى الْمسِلِم، وأَنَّ ِقتالَه كُفْر، والدِليِل علَى أن قاتل املسلم يعترب 
  كافراً بقتله املسلم
حدثَنا شعبةُ، عن زبيٍد، : وِليِد، قَالَ حدثَنا أَبو الْ:  حدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ 4981

ِسباب الْمسِلِم فُسوق وِقتالُه : سِمعت أَبا واِئٍل يحدثُ عن عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد، قَالَ: قَالَ
ديبقَالَ ز ،اِئٍل: كُفْرَألِبي و اللَِّه: فَقُلْت دبع تِمعس تأَن ِبيِن النثُ عدح؟ قَالَ� ي :معن.  
: وحثنا الْعباس الْغزي، قَالَ )  ح(حدثَنا روح:  حدثَنا عباس الدوِري، قَالَ 4982

 عن عبِد اللَِّه بِن حدثَنا سفْيانُ، عن زبيٍد اَألياِمي، عن أَِبي واِئٍل،: حدثَنا الِْفرياِبي، قَاال
فَقُلْت َألِبي : ِسباب الْمسِلِم فُسوق وِقتالُه كُفْر، قَالَ زبيد: ، قَالَ�مسعوٍد، أَنّ رسولَ اللَِّه 

  .نعم: أَنت سِمعت ِمِن ابِن مسعوٍد؟ قَالَ: واِئٍل
وحدثَنا يحيى بن عياٍش، )  ح(حدثَنا أَبو داود:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 4983

حدثَنا شعبةُ، أَخبرِني اَألعمش، ومنصور، عن أَِبي واِئٍل، : حدثَنا ِبشر بن عمر، قَاال: قَالَ 
 ِبيِن النِد اللَِّه، عبع نِلِم : ، قَالَ�عسالْم ابِسبكُفْر الُهِقتو وقفُس.  
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حدثَنا : حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، وعمار بن رجاٍء، قَاال4984
ِريِر بِن سِمعت أَبا زرعةَ بن عمِرو بِن جِريٍر يحدثُ، عن ج: شعبةُ، عن عِلي بِن مدِرٍك، قَالَ

ال : يا جِرير استنِصِت الناس ِفي حجِة الْوداِع، قَالَ: �قَالَ رسولُ اللَِّه : عبِد اللَِّه، قَالَ
  .ترِجعوا بعِدي كُفَّارا، يضِرب بعضكُم ِرقَاب بعٍض

وحدثَنا جعفَر، )  ح( حدثَنا أَبو الْوِليِد: حدثَنا محمد بن يحيى، وأَبو ِقالبةَ، قَاال4985
: حدثَنا سلَيمانُ بن حرٍب، قَالُوا: وحدثَنا ِإسماِعيلُ الْقَاِضي، قَالَ )  ح(حدثَنا عفَّانُ: قَالَ 

 ،اهأَب ِمعٍد، سيِن زِد بمحِن ماِقِد بو نةُ، عبعا شثَندقَالَح ،رمِن عِن ابولُ اللَِّه : عسقَالَ ر
  .ال ترِجعوابعِدي كُفَّارا يضِرب بعضكُم ِرقَاب بعٍض: �

حدثَنا عمر بن :  أَخبرِني الْعباس بن الْوِليِد بِن مزيٍد الْعذِْري، أَخبرِني أَِبي، قَالَ 4986
كُنا نتحدثُ ِبحجِة : حدثَِني أَِبي محمد بن زيٍد، عن عبِد اللَِّه بِن عمر، قَالَ: محمٍد، قَالَ

، فَلَما كانَ حجةُ الْوداِع حِمد اللَّه وأَثْنى �الْوداِع، وال ندِري أَنه الْوداع ِمن رسوِل اللَِّه 
ويلَكُم، أَو ويحكُم انظُروا، ال : كَر الْمِسيح الدجالَ، وذَكَر الْحِديثَ، ثُم قَالَعلَيِه، ثُم ذَ

  .ترِجعوا بعِدي كُفَّارا يضِرب بعضكُم ِرقَاب بعٍض 
: ي، وأَبو أُميةَ، قَالُوا حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ الصاِئغُ، والصومِعي، والصغاِن4987

حدثَنا : حدثَنا أَشهلُ بن حاِتٍم، قَاال: حدثَنا هوذَةُ بن خِليفَةَ وحدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 
لَما : بكْرةَ، عن أَِبي بكْرةَ، قَالَعبد اللَِّه بن عوٍن، عِن ابِن ِسِريين، عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي 

أَتدرونَ أَي يوٍم هذَا؟ :  ناقَته، ثُم وقَف، فَقَالَ�كَانَ ذَِلك الْيوم الَِّذي رِكب رسولُ اللَِّه 
: بلَى، قَالَ: يس يوم النحِر، قُلْناأَلَ: فَسكَتنا حتى رأَينا أَنه سيسميِه ِسوى اسِمِه، ثُم قَالَ: قَالَ

أَلَيس ذَي الِْحجِة، : أَتدرونَ أَي شهٍر هذَا؟، فَسكَتنا حتى رأَينا أَنه سيسميِه ِسوى اسِمِه، قَالَ
ى رأَينا، أَنه سيسميِه ِسوى اسِمِه، فَسكَتنا حت: أَتدرونَ أَي بلٍَد هذَا؟، قَالَ: بلَى، قَالَ: قَالُوا
فَِإنَّ أَموالَكُم وأَعراضكُم وِدماَءكُم حرام بينكُم : بلَى، قَالَ: أَلَيس الْبلْدةَ الْحرام؟، قُلْنا: فَقَالَ

ا، أَال ِليبلِّغَ الشاِهد الْغاِئب، فَرب مبلٍَّغ ِفي ِمثِْل يوِمكُم ِفي ِمثِْل شهِركُم ِفي ِمثِْل بلَِدكُم هذَ
ثُم مالَ علَى ناقَِتِه ِإلَى غُنيماٍت، فَجعلَ يقِْسمهن بين الرجلَيِن : أَوعى ِمن مبلٍِّغ، زاد أَشهلُ

: حدثَنا مسدد، قَالَ:  ِإسماِعيلُ الْقَاِضي، قَالَ الشاةُ والثَّالثَِة شاةٌ، واللَّفْظُ ِلهوذَةَ، حدثَنا
حدثَنا ابن عوٍن، عن محمِد بِن ِسِريين، عن عبِد الرحمِن بِن : حدثَنا ِبشر بن الْمفَضِل، قَالَ 

 ِبيالنذَكَرةَ، وكْرأَِبي ب نةَ، عكْرى : ، فَقَالَ�أَِبي بسع اِهدفَِإنَّ الش ،اِئبالْغ اِهدلِّغَ الشبِلي
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هى ِمنعأَو وه نلِّغَ مبأَنْ ي ِمن.  
حدثَنا عبد : حدثَنا محمد بن أَِبي بكٍْر، قَالَ:  حدثَنا ِإسماِعيلُ الْقَاِضي، قَالَ 4988

، �دثَنا أَيوب، عن محمٍد، عِن ابِن أَِبي بكْرةَ، عن أَِبيِه، عِن النِبي ح: الْوهاِب الثَّقَِفي، قَالَ 
ِإنَّ الزمانَ قَِد استدار كَهيئَِتِه يوم خلَق السمواِت واَألرض، السنةُ اثْنا عشر شهرا، ِمنها : قَالَ

ثَالثٌ م ،مرةٌ حعبأَراتاِليوى، : تادمج نيٍب الَِّذي بجرِم، ورحالْمِة، وذُو الِْحجِة، ودذُو الْقَع
اللَّه ورسولُه أَعلَم، فَسكَت حتى ظَننا أَنه سيسميِه : أَي يوٍم هذَا؟، قُلْنا: وشعبانَ، ثُم قَالَ
اللَّه ورسولُه : أَي شهٍر هذَا؟، قُلْنا: بلَى، ثُم قَالَ: أَلَيس يوم النحِر؟، قُلْنا: ِبغيِر اسِمِه، فَقَالَ

بلَى، ثُم : أَلَيس ذَا الِْحجِة؟، قُلْنا: أَعلَم، فَسكَت حتى ظَننا أَنه سيسميِه ِبغيِر اسِمِه، فَقَالَ
: اللَّه ورسولُه أَعلَم، فَسكَت حتى ظَننا أَنه سيسميِه ِبغيِر اسِمِه، قَالَ: لٍَد هذَا؟، قُلْناأَي ب: قَالَ

: وأَحسبه، قَالَ: فَِإنَّ ِدماَءكُم وأَموالَكُم، قَالَ: بلَى، قَالَ: أَلَيسِت الْبلْدةَ الْحرام؟، قُلْنا
ضكُم علَيكُم حرام كَحرمِة يوِمكُم هذَا، ِفي بلَِدكُم هذَا، ِفي شهِركُم هذَا، وستلْقَونَ وأَعرا

ربكُم فَيسأَلُكُم عن أَعماِلكُم، أَال ال ترِجعوا بعِدي ضاللًا يضِرب بعضكُم ِرقَاب بعٍض، أَال 
ِليبلِّغَ الشاِهد ِمنكُم الْغاِئب، فَلَعلَّ بعضكُم من يبلِّغه أَنْ يكُونَ أَوعى لَه ِمن هلْ بلَّغت، أَال 

حدثَنا عبد الْوهاِب، : حدثَنا بندار، قَالَ : بعِض من سِمعه، حدثَنا ِإبراِهيم الْحرِبي، قَالَ 
حدثَنا : حدثَنا أَبو عاِمٍر الْعقَِدي، قَالَ : حدثَنا أَبو ِقالبةَ، وابن أَِبي الْعواِم، قَاال. ِمثْلَهِبِإسناِدِه 

حدثَِني عبد الرحمِن بن أَِبي بكْرةَ، : حدثَِني محمد بن ِسِريين، قَالَ: قُرةُ بن خاِلٍد، قَالَ
رةَ، قَالَوكْرأَِبي ب نِن، عمحِد الربع نب ديمِن حمحِد الربع لُ ِمنفِْسي أَفْضلٌ ِفي نا : جنطَبخ

 ِبيِر، فَقَالَ�النحالن موي  :ذْكُري لَم هأَن رٍن، غَيوِن عِديِث ابِمثْلَ ح ذَكَرذَا، وٍم هوي أَي :
أَعقَالَ ِفي الْحديثو ،هدعا بمِن ويشكَفَأَ ِإلَى كَبان ثُم ،ذْكُري لَمو ،كُماضر : ِمكُموِة يمركَح

نعم، : هذَا، ِفي شهِركُم هذَا، ِفي بلَِدكُم هذَا، ِإلَى يوِم تلْقَونَ ربكُم، أَال هلْ بلَّغت؟، قَالُوا
وعن رجٍل آخر أَفْضلَ ِفي نفِْسي، ولَم يسمِه : م اشهد، ورواه يحيى الْقَطَّانُ، فَقَالَاللَّه: قَالَ

  .كَما سماه أَبو عاِمٍر
عن حدثَنا قُرةُ بن خاِلٍد، : حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 4989

ال : ، قَالَ�محمِد بِن ِسِريين، عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي بكْرةَ، عن أَِبيِه، أَنّ رسولَ اللَِّه 
  .ترِجعوا بعِدي كُفَّارا يضِرب بعضكُم ِرقَاب بعٍض

حدثَنا يِزيد بن : ِمنهاِل، قَالَ حدثَنا حجاج بن الْ:  حدثَنا الصومِعي، قَالَ 4990
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ال ترِجعوا : حدثَنا محمد بن ِسِريين، فَذَكَر نحو حِديِث ابِن عوٍن، ِإالأَنه قَالَ: ِإبراِهيم، قَالَ 
  .بعِدي كُفَّارا يضِرب بعضكُم ِرقَاب بعٍض

ِر املُوِجِب عبانُ الْخيٍل أن يسأله أقتلته؟بجلَ رٍل قَتجلَى رى ععاِم ِإذَا ادلَى اِإلم  
: حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر الْقَواِريِري، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 4991

حدثَِني : مزةُ أَبو عمر الْعاِئِذي، قَالَحدثَنا ح: حدثَنا يحيى بن سِعيٍد، عن عوٍف، قَالَ 
 ِإذْ ِجئَ ِبرجٍل ِفي �كُنت ِعند النِبي : حدثَِني واِئلُ بن حجٍر، قَالَ: علْقَمةُ بن واِئٍل، قَالَ
: فَتأْخذُ الديةَ؟، قَالَ: ال، قَالَ: الَتعفُو؟، قَ: فَدِعي وِلي الْمقْتوِل، فَقَالَ: عنِقِه النسعةُ، قَالَ

فَتأْخذُ : ال، قَالَ: أَتعفُو؟، قَالَ: اذْهب ِبِه، فَلَما ولَّى، قَالَ: نعم، قَالَ: فَتقْتلُ؟، قَالَ: ال، قَالَ
ال، : أَتعفُو؟ قَالَ: ما ولَّى، قَالَاذْهب ِبِه، فَلَ: نعم، قَالَ: أَفَتقْتلُ؟، قَالَ: ال، قَالَ: الديةَ؟، قَالَ

اذْهب ِبِه، فَلَما كَانَ ِفي الراِبعِة، : نعم، قَالَ: فَتقْتلُ؟، قَالَ: ال، قَالَ: فَتأْخذُ الديةَ؟، قَالَ: قَالَ
فَأَنا رأَيته يجر :  فَعفَا عنه، قَالَأَما ِإنْ عفَوت عنه، فَِإنه يبوُء ِبِإثِْمِه، وِإثِْم صاِحِبِه،: قَالَ

حدثَنا يحيى بن : حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، قَالَ : ِنسعته، حدثَنا أَبو داود السِجستاِني، قَالَ 
، روى  لْقَمةُ بن واِئٍل، ِبِإسناِدِه ومعناه حدثَِني ع: حدثَِني جاِمع بن مطٍَر، قَالَ: سِعيٍد، قَالَ

حدثَِني حاِتم بن أَِبي : حدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه اَألنصاِري، قَالَ: محمد بن يحيى، قَالَ 
 �بينما أَنا قَاِعد ِعند النِبي : ِبيِه، قَالَصِغريةَ، عن ِسماِك بِن حرٍب، أَنَّ علْقَمةَ حدثَه، عن أَ

يا رسولَ اللَِّه، قَتلَ هذَا : ، فَقَالَ�ِإذْ جاَءه رجلٌ يقُود رجال ِبِنسعِتِه حتى أَتى ِبِه رسولَ اللَِّه 
: قَتلْته؟، قَالَ: ِرف أَقَمت علَيِه الْبينةَ، قَالَيا رسولَ اللَِّه، لَو لَم يعت: قَتلْته؟، قَالَ: أَِخي، قَالَ
  .كَيف قَتلْته، وذَكَر الْحِديثَ ِبطُوِلِه : نعم، قَالَ

حدثَنا جاِمع بن مطٍَر، : حدثَنا أَبو عمر الْحوِضي، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 4992
ع نأَِبيِه، قَالَع نٍر، عجِن حاِئِل بِن وةَ بوِل اللَِّه : لْقَمسر دا ِعنٍل ِفي �كُنجلٌ ِبرجاَء رفَج ،

يا رسولَ اللَِّه، ِإنَّ هذَا وأَِخي كَانا ِفي جب يحفُراِنها، فَرفَع الِْمنقَار، فَنقَر : عنِقِه ِنسعةٌ، فَقَالَ
يا رسولَ اللَِّه، : اعف عنه، فَأَبى ثُم قَام، فَقَالَ: � رأْس صاِحِبِه فَقَتلَه، فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه ِبِه

بى، اعف عنه، فَأَ: اعف عنه، فَأَبى، ثُم قَام الثَّاِلثَةَ، فَذَكَر ِمثْلَ ذَِلك، فَقَالَ: فَأَعاد علَيِه، فَقَالَ
أَلَم تسمع ما يقُولُ : فَخرج ِبِه حتى جاوز، فَناديناه: اذْهب ِبِه ِإنْ قَتلْته كُنت ِمثْلَه، قَالَ: قَالَ

نعم، : اعف عنه، قَالَ: يا رسولَ اللَِّه، ِإنْ قَتلْته كُنت ِمثْلَه، قَالَ: ؟ فَرجع، فَقَالَ�رسولُ اللَِّه 
  .أَعفُو عنه، فَخرج يجر ِنسعته حتى خِفي علَينا
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: حدثَنا عبد الصمِد بن عبِد الْواِرِث، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 4993
 ِبرجٍل �ِإنه أُِتي النِبي : بن واِئٍل، عن أَِبيِه، قَالَحدثَنا علْقَمةُ : حدثَنا جاِمع بن مطٍَر، قَالَ 

: �ِإنَّ أَِخي وهذَا كَانا ِفي غَاٍر، فَضرب رأْسه ِبِمنقَاٍر فَقَتلَه، فَقَالَ النِبي : يجر ِنسعته، فَقَالَ
  .نت ِمثْلَهفَِإنْ قَتلْته فَأَ: اعف عنه، فَأَبى، فَقَالَ

: حدثَنا عبد الْقُدوِس بن الْحجاِج، قَالَ :  وحدثَنا محمد بن عوٍف الطَّاِئي، قَالَ 4994
 جاَء رجلٌ: حدثَنا يِزيد بن عطَاٍء الْواِسِطي، عن ِسماٍك، عن علْقَمةَ بِن واِئٍل، عن أَِبيِه، قَالَ

 ِبيفَقَالَ�ِإلَى الن ،ِشيبلَ أَِخي، قَالَ:  ِبحذَا قَت؟، قَالَ: ِإنَّ ههلْتقَت فكَي : هأْسر تبرض
أَفَرأَيتك ِإنْ أَرسلْتك : ال، قَالَ: هلْ لَك مالٌ تؤدي ِديته؟، قَالَ: ِبالْفَأِْس، ولَم أُِرد قَتلَه، قَالَ

س؟، قَالَتهتِدي عمجت اس؟، قَالَ: ال، قَالَ: أَلُ النهتِدي كطُونعي اِليكوِل: فَمجال، قَالَ ِللر :
فَبلَغَ ذَِلك حيثُ : أَما ِإنه ِإنْ قَتلَه كَانَ ِمثْلَه، قَالَ: �خذْه، فَخرج ِبِه ِليقْتلَه، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

فَقَالَس ،لَهقَو ولُ اللَِّه : ِمعسفَقَالَ ر ،ا ِشئْتِبِه م رذَا فَم واِحِبِه : �هوَء ِبِإثِْم صبفَي ِسلْهأَر
لَهساِر، فَأَراِب النحأَص كُونَ ِمنِإثِْمِه، فَيو.  

حدثَنا ِإسماِعيلُ بن ساِلٍم، : ، قَالَ حدثَنا هشيم:  حدثَنا أَبو حاِتٍم الراِزي، قَالَ 4995
 ِبرجٍل قَتلَ قَِتيال، فَأَقَاد وِلي الْمقْتوِل �أُِتي رسولُ اللَِّه : عن علْقَمةَ بِن واِئٍل، عن أَِبيِه، قَالَ

ا أَدا، فَلَمِبه رجةٌ يعِقِه ِنسنِفي عِبِه و طَلَقفَان ،هولُ اللَِّه ِمنسقَالَ ر ،رولُ : �بقْتالْمالْقَاِتلُ و
: ، فَخلَّى سِبيلَه، قَالَ ِإسماِعيلُ بن ساِلٍم�ِفي الناِر، فَانطَلَق رجلٌ، فَقَالَ لَه مقَالَةَ رسوِل اللَِّه 

 ِإنما سأَلَه �بن أَشوع، أَنَّ رسولَ اللَِّه حدثَِني ا: فَذَكَرت ذَِلك ِلحِبيِب بِن أَِبي ثَاِبٍت، فَقَالَ
  .أَنْ يعفُو عنه فَأَبى
حدثَنا أَبو : حدثَنا يحيى بن حماٍد، قَالَ :  حدثَنا ابن الْجنيِد الدقَّاق، قَالَ 4996

لْقَمع ناِلٍم، عِن ساِعيلَ بمِإس نةَ، عانوع ِبيأَنّ الن ،مثَهدح اهاِئٍل، أَنَّ أَبِن وٍل �ةَ بجِبر أُِتي 
 ِبيوِل ِبِمثِْلِه، فَقَالَ النقْتالْم ِليِإلَى و هفَعال، فَدجلَ رقَت اِئِه�قَدلَسولُ ِفي :  ِلجقْتالْمالْقَاِتلُ و

هربلٌ فَأَخجر هعباِر، فَاتةَالنانوو عقَالَ أَب ،هتعِنس رجي هتأَير فَلَقَد ،كَهرت هربا أَخِفي :  فَلَم
 ظَرطٍَر ناِمِع بِن مجٍف ووِديِث عح.  

حدثَنا أَبو معاِويةَ، عِن اَألعمِش، عن أَِبي صاِلٍح، :  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَالَ 4997
، فَدفَع الْقَاِتلَ ِإلَيِه، فَدفَعه ِإلَى وِلي �قُِتلَ رجلٌ علَى عهِد رسوِل اللَِّه : عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
أَما : وِل ِلوِلي الْمقْت�واللَِّه يا رسولَ اللَِّه ما أَردت قَتلَه، قَالَ النِبي : الْمقْتوِل، فَقَالَ الْقَاِتلُ
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 رجي جرِتِه، فَخعوفًا ِبِنسكْتكَانَ مو ،ِبيلَهلَّى سفَخ ،ارالن لْتخد هلْتقَت اِدقًا ثُمِإنْ كَانَ ص هِإن
  .ِنسعته فَسمي ذَا النسعِة

   
ِتلَت ِبحجٍر، وأن ديتها على عاقلة القاتل، باب ِديِة الْجِنِني ِإذَا سقَطَ ميتا، وِديِة أُمِه ِإذَا قُ

  والدليل على أن الرميه باحلجر حيكم فيها حبكم اخلطأ
حدثَِني يونس بن يِزيد، :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ أنبا ابن وهٍب، قَال4998َ

يسِن الْمِعيِد بس ناٍب، عِن ِشهِن ابةَ، قَالَعريرأَِبي ه نةَ، علَمأَِبي ساِن : ِب، وأَترلَِت امتاقْت
ِمن هذَيٍل، فَرمت ِإحداهما اُألخرى ِبحجٍر، فَقَتلَتها وما ِفي بطِْنها، فَاختصموا ِإلَى رسوِل 

ا غُرةٌ عبد، أَو وِليدةٌ، وقَضى ِبِديِة الْمرأَِة علَى  أَنَّ ِديةَ جِنيِنه�، فَقَضى رسولُ اللَِّه �اللَِّه 
ذَِليِة الْهاِبغالن نلُ بمفَقَالَ ح ،مهعم نما وهلَدا وثَهروا واِقلَِتهع : مأَغْر فولَ اللَِّه، كَيسا ري

ال اسو ،طَقال نال أَكَلَ، وو ،ِربال ش نولُ اللَِّه مسطَلُّ، فَقَالَ ري لَّ، فَِمثْلُ ذَِلكهِإنَّ : �ت
عجِعِه الَِّذي سجِل سأَج اِن، ِمناِن الْكُهوِإخ ذَا ِمنه.  

أنبا معمر، عِن : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ:  حدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ 4999
ِريهةَ، قَالَالزريرأَِبي ه نةَ، علَمأَِبي س نا : ، عماهدِإح تمٍل، فَرذَيه اِن ِمنأَترلَِت امتاقْت

 ِبِديِتها علَى عاِقلَِتها وِفي �اُألخرى ِبحجٍر فَقَتلَتها، وأَلْقَت جِنينها، فَقَضى رسولُ اللَِّه 
ةٌ عا غُرِنيِنهةٌ، فَقَالَ قَاِئلٌجأَم أَو دلَّ : بهتال اسو طَقال نو برشال يأْكُلُ وال ي نِقلُ معي فكَي

 ِبيطَلُّ، فَقَالَ الني ةَ�فَِمثْلُ ذَِلكريرو هأَب معا زاِن:  كَماِن الْكُهوِإخ ذَا ِمنه.  
أنبا ابن وهٍب، أَخبرِني ماِلك، عِن ابِن :  اَألعلَى، قَالَ حدثَنا يونس بن عبِد5000

أَنَّ امرأَتيِن ِمن هذَيٍل رمت ِإحداهما اُألخرى، : ِشهاٍب، عن أَِبي سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ
ٍد أَو وِليدٍة، حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ، عِن  ِبغرٍة عب�فَطَرحت جِنينها، فَقَضى ِفيِه رسولُ اللَِّه 

حدثَنا الشاِفِعي، أنبا ماِلك، ِبِمثِْلِه، : وحدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ )  ح(الْقَعنِبي، عن ماِلٍك
  .ِة ِنصف عشِر ِديِة الرجِل وِهي خمس ِمن اِإلِبِل ِقيمةُ الْغر: قَالَ الشاِفِعي: حدثَنا الرِبيع، قَالَ

بيانُ الْخبِر الدالِّ علَى أَنَّ املَضروبةَ ِإذَا سقَطَ جِنينها ميتا لَم يكن على ضارا لضرا 
  شئ، وعليه من جنينها غرة عرب أو أمة، وأن الذكر واألنثى فيه سواء

5001ثَندِن  حِب بيعش نب بيعشو ،يرالْم ازركٍْر الْخو بأَب فوسِن يب ِليع نب دما أَح
: حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد، قَالَ: حدثَنا مروانُ بن محمٍد، قَالَ : ِإسحاق الدمشِقييِن، قَاال
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ع ،ِريهثَِني الزدةَ، قَالَحريرأَِبي ه نِب، عيسِن الْمِعيِد بس ولُ اللَِّه : نسى رِفي �قَض 
جِنِني امرأٍَة ِمن بِني ِلحيانَ سقَطَ ميتا ِبغرٍة عبٍد أَو أَمٍة، ثُم ِإنَّ الْمرأَةَ الَِّتي قَضى علَيها ِبالْغرِة، 

ى رفَقَض تفِّيوولُ اللَِّه تو �سا، قَالَ أَبِتهبصلَى عقْلَ عأَنَّ الْعا، وِجهوزا وِنيها ِلباثَهِبأَنَّ ِمري 
ِفيِه دِليلٌ أَنَّ االثْنيِن ِإذَا اقْتتال وضرب أَحدهما صاِحبه، فَمات أَحدهما ِمن ذَِلك، : عوانةَ

  .خِر لَم يحكُم لَه ِبشيٍء علَى ورثَِة صاِحِبِه وال علَى عاِقلَِتِهوتأَخر موت اآل
 حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ سأَلْت عثْمانَ بن عمر، فَحدثَنا عن يونس، عِن 5002

أنبا يونس، عِن ابِن : حدثَنا عثْمانُ بن عمر، قَالَ: الزهِري، وحدثَنا عمار بن رجاٍء، قَالَ 
اقْتتلَِت امرأَتاِن ِمن هذَيٍل، فَرمت : ِشهاٍب، عن سِعيٍد، وأَِبي سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

، فَقَضى �اختصموا ِفي الديِة ِإلَى النِبي ِإحداهما اُألخرى ِبحجٍر، فَقَتلَتها وما ِفي بطِْنها، فَ
كَيف أَغْرم من ال :  أَنَّ ِديةَ جِنيِنها غُرةٌ عبد أَو وِليدةٌ، فَقَالَ حملُ بن الناِبغِة�رسولُ اللَِّه 

ِإنما هذَا ِمن : �لُّ، فَقَالَ رسولُ اللَِّه يأْكُلُ وال يشرب وال نطَق وال استهلَّ، فَِمثْلُ ذَِلك يطَ
عجِعِه الَِّذي سجِل سأَج اِن ِمناِن الْكُهوِإخ.  

بيانُ الْخبِر الدالِّ علَى أَنَّ الْحاِملَ ِإذَا قُِتلَت، حِكم علَى الْقَاِتِل ديتها ودية ما ىف بطنها، 
 فيحدث منه القتل حبكم اخلطأ، والدليل على أن العاقله وأن الضارب بعمود فسطاط وشبهه،

  حتمل الدية، وما دون ثلث الدية
)  ح(حدثَنا وهب بن جِريٍر:  حدثَنا ابن الْمناِدي محمد بن عبيِد اللَِّه قَالَ 5003

حدثَنا شعبةُ، عن منصوٍر، عن : د، قَاالحدثَنا أَبو داو: وحدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 
 تمِن، فَريترا ضتِن كَانيأَترةَ، أَنَّ امبعِن شِة بِغريِن الْملَةَ، عيضِن نِد بيبع نع ،اِهيمرِإب

ِنينج طَاٍط، فَأَلْقَتوِد فُسمع ٍر، أَوجى ِبحرا اُألخماهدولُ اللَِّه ِإحسى رِنِني �ا، فَقَضِفي الْج 
ِبعموِد فُسطَاٍط، : عبدا أَو وِليدةً، وجعلَه علَى عصبِة الْمرأَِة، قَالَ أَبو داود ِفي حِديِثِه: غُرةً

هتال اسو احال صو ِربال شال أَكَلَ و نم تأَيفَِقيلَ أَر ،قَطَتِع فَأَسجكَس عجلَّ، فَِقيلَ أَس
:  ِبغرٍة، وجعلَه علَى عاِقلَِة الْمرأَِة، حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ �الْجاِهِليِة، فَقَضى ِفيِه رسولُ اللَِّه 

  .حدثَنا شعبةُ، ِبنحِوِه: حدثَنا أَبو النضِر، قَالَ 
وحدثَنا أَبو الْعباِس )  ح(حدثَنا زيد بن الْحباِب: ي بن حرٍب، قَالَ  حدثَنا عِل5004
حدثَنا سفْيانُ الثَّوِري، عن منصوٍر، عن ِإبراِهيم، عن : حدثَنا الِْفرياِبي، قَاال: الْغزي، قَالَ 

الْمِغريِة بِن شعبةَ، أَنَّ ضرتيِن ضربت ِإحداهما اُألخرى ِبعموِد فُسطَاٍط عبيِد بِن نضيلَةَ، عِن 
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:  علَى عاِقلَِة الْقَاِتلَِة ِبِديِة الْمقْتوِل، وجعلَ ما ِفي بطِْنها غُرةً�فَقَتلَتها، فَقَضى رسولُ اللَِّه 
 أَتغرمِني من ال أَكَلَ وال شِرب وال صاح فَاستهلَّ، فَِمثْلُ ذَِلك يطَلُّ، :عبدا أَو أَمةً، فَقَالَ

 ِبياِب: �فَقَالَ النرِع اَألعجكَس عجس.  
: ، قَالَ حدثَنا يحيى بن آدم:  حدثَنا عبد اللَِّه بن محمِد بِن شاِكٍر الْعنبِري، قَالَ 5005

حدثَنا منصور، عن ِإبراِهيم، عن عبيِد بِن نضيلَةَ، عِن الْمِغريِة : حدثَنا مفَضلُ بن مهلْهٍل، قَالَ 
ِ رسولَ اللَِّه  ضى علَى ، فَقَ�بِن شعبةَ، أَنَّ امرأَةً قَتلَت ضرتها ِبعموِد فُسطَاٍط، فَأُِتي ِفيه

أَنِدي من ال : عاِقلَِتها ِبالديِة، وكَانت حاِمال، فَقَضى ِفي الْجِنِني ِبغرٍة، فَقَالَ بعض عصبِتها
 ِبيطَلُّ، فَقَالَ الني لَّ فَِمثْلُ ذَِلكهتفَاس ،احال صو ِربال شو ِع : �طَِعمجكَس عجس

داِب، حرقَالَ اَألع ،ِريصالْب فَّارٍب الصرأَِبي ح نا ابٍر، قَالَ: ثَنكَيأَِبي ب نى بيحا يثَندأنبا : ح
 لَم هنةَ عبعِلش ،لَةَ غَِريبيضِن نةَ بديبِديثَ عح اِدِه، فَذَكَرنِبِإس ،اِهيمرِإب نةَ، عِغريم نةُ، عبعش

بكْتِخ نيذَا الشه نِإال ع ،ه.  
حدثَنا ابن )  ح(حدثَنا عثْمانُ بن أَِبي شيبةَ:  حدثَنا أَبو داود السِجستاِني، قَالَ 5006
ن أَِبيِه، عِن حدثَنا وِكيع، عن ِهشاِم بِن عروةَ، ع: حدثَنا الْحميِدي، قَاال: الْجنيِد، قَالَ 

شِهدت رسولَ : الِْمسوِر بِن مخرمةَ، أَنَّ عمر استشار الناس ِفي ِمالِص الْمرأَِة، فَقَالَ الْمِغريةُ
د بن مسلَمةَ، ائِْتِني ِبمن يشهد معك، فَأَتاه، محم:  قَضى ِفيها ِبغرٍة عبٍد أَو أَمٍة، فَقَالَ�اللَِّه 

لَه ِهدفَش.  
حدثَنا : حدثَنا زاِئدةُ، قَالَ : حدثَنا محمد بن ساِبٍق، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 5007

ع نثُ عدحةَ، يبعش نةَ بِغريالْم ِمعس هأَِبيِه، أَن نةَ، عورع نب امِفي ِهش مهارشتاس هأَن ،رم
لَِئن :  ِبغرٍة عبٍد أَو أَمٍة، فَقَالَ لَه عمر�قَضى رسولُ اللَِّه : ِإمالِص الْمرأَِة، فَقَالَ لَه الْمِغريةُ

  . قَضى ِبذَِلك�النِبي كُنت صاِدقًا، فَأِْت ِبآخر يعلَم ذَِلك، فَشِهد محمد بن مسلَمةَ، أَنَّ 
  بيانُ الْخبِر املُوِجِب قَطْع يِد الساِرِق ِفي ربِع ِديناٍر، وأَنه ال قطع فيما دون ذلك

5008 نب دمأَحكَِم، وِن الْحِر بِبش نِن بمحالر دبعلَى، وِد اَألعبع نب سونا يثَندح 
انَ الربيقَالُواش ،ِليم :ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عرمع نع ،ِريهِن الزةَ، عنييع نانُ بفْيا سثَندح :
 ِبيا �كَانَ الناِعداٍر فَصِع ِدينبِفي ر قْطَعي .  
حدثَنا عبد : ييِن، قَاال حدثَنا محمد بن مهلٍّ، ومحمد بن ِإسحاق الصنعاِن5009

الرزاِق، وحدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عن معمٍر، عِن الزهِري، عن عمرةَ، عن عاِئشةَ، 
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 ِبيقَالَ�أَنّ الن ، :ا ابثَندا، حاِعداٍر فَصِع ِدينبِفي ر اِرقالس قْطَعاِدي، قَالَ ينالْم ا : نثَندح
  .حدثَنا سِعيد بن أَِبي عروبةَ، عن معمٍر ِبِإسناِدِه، ِمثْلَه: عبد الْوهاِب بن عطَاٍء، قَالَ 

براِهيم بن حدثَنا ِإ: حدثَنا يونس بن محمٍد، قَالَ :  حدثَنا ابن الْمناِدي، قَالَ 5010
ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عرمع نا عثَنداٍب حِشه نٍد، قَالَ ابعس : ِبيِإال : �قَالَ الن دالْي قْطَعال ت

  .ِفي ربِع ِديناٍر فَصاِعدا
: راِهيم بِن سعٍد، قَالَ حدثَنا يعقُوب بن ِإب:  حدثَنا ابن الْجنيِد الدقَّاق، قَالَ 5011

أَخبرتِني عمرةُ ِبنت عبِد الرحمِن، أَنَّ عاِئشةَ : حدثَنا ابن أَِخي ابِن ِشهاٍب، عن عمِه، قَالَ
 ِبيا، أَنَّ النهتربأَخ�دا، حاِعداٍر فَصِع ِدينباِرِق ِفي رالس دي قْطَعكَانَ ي  نب دمحا مثَن

حدثَنا ِإبراِهيم بن : حدثَنا سلَيمانُ بن داود الْهاِشِمي، قَالَ : الْجنيِد، ومحمد بن حيويِه، قَاال
اِدِه ِمثْلَهنٍد، ِبِإسعس.  

ٍب، أَخبرِني يونس بن يِزيد، عِن أنبا ابن وه:  حثنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال5012َ
تقْطَع يد الساِرِق ِفي : ، قَالَ�ابِن ِشهاٍب، عن عروةَ، وعمرةَ، عن عاِئشةَ، عن رسوِل اللَِّه 

أنبا ابن :  صاِلٍح، قَالَحدثَنا عثْمانُ بن: ربِع ِديناٍر فَصاِعدا، حدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ 
  .وهٍب، مبثله
حدثَنا همام، عن : حدثَنا أَبو عمر الْحوِضي، قَالَ :  حدثَنا عباس الدوِري، قَالَ 5013

ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عورع نع ،ِريهِن الزةَ، عادولُ اللَِّه : قَتساِرِق ِفي :�قَالَ رالس دي قْطَعت 
  .ربِع ِديناٍر فَصاِعدا، غَِريب لَم يرفَعه غَير عباٍس ِعنِدي

حدثَنا :  حدثَنا سِعيد بن مسعوٍد، والسلَِمي، وعباس الدوِري، وأبو أمية، قَالُوا5014
ا عبد اللَِّه بن جعفٍَر الْمخرِمي، عن يِزيد بِن الْهاِد، عن أَِبي بكِْر حدثَن: خاِلد بن مخلٍَد، قَالَ 

ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عرمع نٍم، عزِن حولُ اللَِّه : بساٍر : �قَالَ رِع ِدينبِإال ِفي ر دالْي قْطَعال ت
  .فَصاِعدا

حدثَنا عبد : حدثَنا أَبو عاِمٍر الْعقَِدي، قَالَ : م بن مرزوٍق، قَالَ  حدثَنا ِإبراِهي5015
 ناِد، عِن الْهِد اللَِّه ببِن عب ِزيدي نمن ولد املسور بن خمرمة، ع ،ِميرخالْم وهفٍَر وعج ناللَِّه ب

بِن حزٍم، عن عمرةَ ِبنِت عبِد الرحمِن، عن عاِئشةَ، زوِج النِبي أَِبي بكِْر بِن محمِد بِن عمِرو 
� ِبيِت النِمعا سهقُولُ�، أَنا : ، يثَندا، حاِعداٍر فَصِع ِدينباِرِق ِإال ِفي رالس دي قْطَعال ت

أَخبرِني عبد الرحمِن بن سلْمانَ الْحجِري، :  وهٍب، قَالَأنبا ابن: يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ
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  .�عِن ابِن الْهاِد، عن أَِبي بكِْر بِن حزٍم، عن عمرةَ، عن عاِئشةَ، عن رسوِل اللَِّه 
حدثَنا مخرمةُ : ٍد الْمدِني، قَالَ حدثَِني قُدامةُ بن محم:  وحدثَنا الصغاِني، قَال5016َ

سِمعت عاِئشةَ، : سلَيمانُ بن يساٍر يزعم أَنه سِمع عمرةَ، تقُولُ: بن بكَيٍر، عن أَِبيِه، قَالَ
 ِبيالن جوز� ِبيِت النِمعا سهثُ، أَندحقُولُ� تا: ، ي قْطَعاٍر ال تِع ِدينبِإال ِفي ر دلْي

سونا، قَالَ ياِعدِد، قَالَ : فَصينالْج نا ابثَندح ،قَها فَواٍر فَمِع ِدينبِإال ِفي ر : ،ِدييما الْحثَندح
  .ِه بِن الْهاِد ِبِإسناِدِه، ِمثْلَهحدثَنا عبد الْعِزيِز بن أَِبي حاِزٍم، حدثَِني يِزيد بن عبِد اللَّ: قَالَ 

حدثَنا عبد الْواِرِث، عن : حدثَنا أَبو معمٍر، قَالَ :  حدثَنا عباس الدوِري، قَالَ 5017
الرحمِن اَألنصاِري، عن حدثَِني محمد بن عبِد : حسيٍن الْمعلِِّم، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، قَالَ

  .تقْطَع الْيد ِفي ربِع ِديناٍر: ، قَالَ�عمرةَ حدثَته، أَنَّ عاِئشةَ حدثَتهم، أَنّ رسولَ اللَِّه 
   مثنبيانُ الْخبِر الدالِّ علَى ِإجياِب الْقَطِْع علَى ساِرِق الترِس والِْمجن ِإذَا كان ذا

حدثَنا الْوِليد بن صاِلٍح :  حدثَنا الْقَاِسم بن الْمِغريِة الْجوهِري ِببغداد، قَالَ 5018
: حدثَنا حفْص بن ِغياٍث، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ، قَالَت: النخاس، قَالَ 
، ِإال ِفي ثَمِن الِْمجن، أَِو الْحجفَِة، أَِو الترِس �طَع ساِرق ِفي عهِد رسوِل اللَِّه لَم يكُن يقْ

 ِفي الشيِء التاِفِه، �لَم يكُن يقْطَع ِفي عهِد رسوِل اللَِّه : وهو يومِئٍذ ذُو ثَمٍن، وقَالَ عروةُ
نٍر، عيمن ناب اهوٍدريمح .  

حدثَنا عبد الرِحيِم بن : حدثَنا مشكُدانةَ، قَالَ :  حدثَنا عبدانُ الْجواِليِقي، قَالَ 5019
 أَنَّ يد الساِرِق لَم تكُن تقْطَع ِفي عهِد: سلَيمانَ، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ

  . ِفي الشيِء التاِفِه، رواه عبدةُ وأَبو أُسامةَ متِصال�رسوِل اللَِّه 
اِهمرثَالثَةَ د هنلُغُ ثَمبا ياِرِق ِفيمِد السي ِر املُوِجِب قَطَعبانُ الْخيب  

)  ح(أَخبرِني ماِلك:  قَالَحدثَنا ابن وهٍب،:  حدثَنا ِعيسى بن أَحمد، قَالَ 5020
حدثَنا مطَرف، والْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن ناِفٍع، عِن ابِن : وحدثَنا محمد بن حيويِه، قَالَ 

 ِبيأَنّ الن ،رمع� ،ِمِذيروحثنا الت ،اِهمرثَالثَةُ د هنثَم نِفي ِمج قَالَ  قَطَع : ،ِبينا الْقَعثَندح
  .ِقيمته ثَالثَةُ دراِهم : عن ماِلٍك، قَالَ
وحدثَِني )  ح(حدثَنا عبد اللَِّه بن ِإدِريس:  وحدثَنا عِلي بن حرٍب الطَّاِئي، قَالَ 5021

: وحدثَنا أَبو الْبختِري، قَالَ )  ح(ا عبد اللَِّه بن نميٍرحدثَن: موسى بن ِإسحاق الْقَواس، قَالَ 
 �أَنّ رسولَ اللَِّه : حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر: حدثَنا أَبو أُسامةَ، قَالُوا
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  .مقَطَع ِفي ِمجن ِقيمته ثَالثَةُ دراِه
حدثَنا سفْيانُ، : حثنا أَبو نعيٍم، قَالَ :  حدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، وأَبو أُميةَ، قَاال5022

عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، وموسى بِن عقْبةَ، وأَيوب، وِإسماِعيلَ بِن أُميةَ، عن ناِفٍع، عِن ابِن 
 ِبيِن النع ،رمقَالَ �ع ،قَّاقِد الدينالْج نا ابثَندح ،اِهمرثَالثَةُ د هتِقيم نِفي ِمج قَطَع هأَن  :

  .حدثَنا سفْيانُ، ِبِإسناِدِه، ِمثْلَه: حدثَنا أَبو نعيٍم، قَالَ 
 الرزاِق، عِن الثَّوِري، عن أَيوب السخِتياِني، وأَيوب بِن  حدثَنا الدبِري، عن عبِد5023

 ِبيِن النع ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نةَ، عيِن أُماِعيلَ بمِإسى، ووسم� ِبيِني أَنَّ النعي ،ِمثْلَه � 
ةُ دراِهم، حدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عن معمٍر، عن قَطَع يد ساِرٍق ِفي ِمجن ثَمنه ثَالثَ

 ِبيِن النع ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نع ،وبِبِمثِْلِه�أَي ،.  
خبرِني أَ: حدثَنا حجاج، عِن ابِن جريٍج، قَالَ:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 5024

 ِبيأَنَّ الن ،مثَهدح رمع نأَنَّ اب ،ثَهدا، حاِفعةَ، أَنَّ نيأُم ناِعيلُ بمِإس� قرٍل سجر دي قَطَع 
اِهمرثَالثَةُ د ناِء ثَمسفَِّة النص ا ِمنسرت.  

أَخبرِني حنظَلَةُ بن أَِبي : أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال5025َ
قَطَع : سفْيانَ، وماِلك بن أَنٍس، وأُسامةُ بن زيٍد، وغَيرهم، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر،أَنه قَالَ

  . ِفي ِمجن ِقيمته ثَالثَةُ دراِهم�رسولُ اللَِّه 
5026دانَ، قَالَ  حملَيس نب ِبيعا الراِفٍع، : ثَنن نٍد، عيِن زةَ بامأُس نٍب، عهو نا ابثَندح
رمِن عِن ابع : ِبيأَنّ الن�اِهمرثَالثَةُ د هتِقيم نِفي ِمج قَطَع .  
5027ِسن نب ِزيديوٍد، وعسم نب ِعيدا سثَنداِصٍم، قَالَ: اٍن، قَاال حو عا أَبثَندأنبا : ح

رمِن عِن اباِفٍع، عن نانَ، عفْيأَِبي س نظَلَةُ بنولَ اللَِّه : حسثَالثَةُ �أَنّ ر هنثَم نِفي ِمج قَطَع 
اِهمرد.  

حدثَنا اللَّيثُ بن : ب بن اللَّيِث، قَالَ حدثَنا شعي:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ 5028
 ِفي ِمجن ِقيمته ثَالثَةُ دراِهم، �قَطَع رسولُ اللَِّه : سعٍد، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنه قَالَ

  .للَّيثُ، ِبِمثِْلِهأنبا ا: حدثَنا أَبو النضِر، قَالَ: حدثَنا ابن الْجنيِد، قَالَ 
  بيانُ الْخبِر املُوِجِب الْقَطْع علَى الساِرِق الْبيضةَ والْحبلَ، واإلباحه ملن يلعن السارق

حدثَنا أَبو معاِويةَ، عِن اَألعمِش، عن أَِبي صاِلٍح، :  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَالَ 5029
يرأَِبي ه نةَ، قَالَعر : ِبيقَالَ الن� : ِرقسيو ،هدي قْطَعةَ فَتضيالْب ِرقسي اِرقالس اللَّه نلَع



com.wordpress.masgunku.www  
 

1118 

: حدثَنا عمر بن حفِْص بِن ِغياٍث، قَالَ : الْحبلَ فَتقْطَع يده، حدثَنا ابن أَِبي الْحنيِن، قَالَ 
، �حدثَنا اَألعمش، سِمعت أَبا صاِلٍح، يذْكُر عن أَِبي هريرةَ، عِن النِبي : لَ حدثَنا أَِبي، قَا

شمو : ِبِمثِْلِه، قَالَ اَألعا أَبثَندح ،اِهمرى دوسا يا مأَنَّ ِفيهِديِد، وةُ الْحضيب هنَ أَنوروا يكَان
 ،اِزيةَ الرعرقَالَ : قَالَ ز ،اِفِسيٍد الطَّنيبِن عِد بمحم ناب وهٍد ومحم نب ِليا عثَندا : حثَندح

أَبو بكِْر بن عياٍش، عِن اَألعمِش، ِبنحِوِه، وعن أَِبي حصيٍن، عن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبي هريرةَ، 
 ِبيِن النع�، ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه ناِلٍح، عأَِبي ص نٍن، عيصأَِبي ح نع هجرخي ِبِمثِْلِه، لَم 

� غَِريب وهةَ وعرا زأَلُ أَبسكَانَ يو ،.  
ن القطع ىف بيانُ الْخبِر الناِهي أَنْ يشفَع ِإلَى اِإلماِم ِفي قَطِْع الساِرِق، والدليل على أ

السرقه إىل اإلمام وليس للمسروق منه شئ، وأنه ال جيوز لإلمام أن يعفوا عنه، وأنت املستعري 
  إذا جحد، وجب احلكم فيه حيكم السرقة

أَخبرِني يونس بن : أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال5030َ
أَنَّ امرأَةً : � ِشهاٍب، أَنَّ عروةَ بن الزبيِر أَخبره، عن عاِئشةَ، زوِج النِبي يِزيد، عِن ابِن

، فَكَلَّمه ِفيها أُسامةُ � ِفي غَزوِة الْفَتِح، فَأُِتي ِبها رسولُ اللَِّه �سرقَت ِفي عهِد رسوِل اللَِّه 
أَتشفَع ِفي حد ِمن حدوِد اللَِّه؟، : ، فَقَالَ�لَّمه ِفيها، تلَونَ وجه رسوِل اللَِّه بن زيٍد، فَلَما كَ

 فَأَثْنى علَى اللَِّه �استغِفر ِلي يا رسولَ اللَِّه، فَلَما كَانَ الْعِشي، قَام رسولُ اللَِّه : فَقَالَ أُسامةُ
لُهأَه وا هقَالَِبم ثُم ، : ِريفالش ِفيِهم قروا ِإذَا سكَان مهأَن ،لَكُمقَب اسالن لَكا همفَِإن ،دعا بأَم

تركُوه، وِإذَا سرق ِفيِهم الضِعيف أَقَاموا علَيِه الْحد، وِإني والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه، لَو أَنَّ فَاِطمةَ 
تِبن ا، قَالَتهدي تفَقُِطع ،قَترأَِة الَِّتي سرالْم ِبِتلْك رأَم ا، ثُمهدي تلَقَطَع قَترٍد سمحم 
فَحسنت توبتها وتزوجت، فَكَانت تأِْتيِني بعد ذَِلك، فَأَرفَع حاجتها ِإلَى رسوِل اللَِّه : عاِئشةُ
�.  

: وحثنا الدبِري، قَالَ )  ح(حدثَنا عبد الرزاِق:  حدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ 5031
كَانِت امرأَةٌ : أنبا معمر، عِن الزهِري، عن عروةَ، عن عاِئشةَ، قَالَت: حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ

سةٌ توِميزخم ِبيالن رفَأَم ،هدحجتو اعتالْم ِعريت� وهةَ، فَكَلَّماما أُسلُهى أَها، فَأَتِدهِبقَطِْع ي 
يا أُسامةُ، أَال أَراك تكَلَّم : � ِفيها، فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه �فَكَلَّم أُسامةُ بن زيٍد رسولَ اللَِّه 

ِإنما هلَك من كَانَ قَبلَكُم ِبأَنه ِإذَا :  خِطيبا، فَقَالَ�ن حدوِد اللَِّه، ثُم قَام النِبي ِفي حد ِم
 تكَان ِدِه، لَوفِْسي ِبيالَِّذي نو ،وهقَطَع ِعيفالض ِفيِهم قرِإذَا سو ،كُوهرت ِريفالش ِفيِهم قرس
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تةُ ِبنفَاِطم ادركَّاٍر الْبب نانُ برا ِعمثَندِة، حوِميزخالْم دوا يا، فَقَطَعهدي تٍد لَقَطَعمحم 
حدثَِني أَِبي، عِن الزهِري، أَخبرِني عروةَ، عن : حدثَنا ِبشر بن شعيٍب، قَالَ: الْكَالِعي، قَالَ 

استعارِت امرأَةٌ علَى أَلِْسنِة أُناٍس يعِرفُونَ، وِهي ال تعِرف حِليا، فَباعته، : ِتعاِئشةَ، قَالَ
، ثُم ذَكَر نحو حِديِث يونس، وِفي آِخِرِه، ثُم قَطَع يد �فَأَخذَت ثَمنه، فَأُِتي ِبها رسولُ اللَِّه 

فَنكَحت ِتلْك : فَأَخبرِني الْقَاِسم بن محمٍد، أَنَّ عاِئشةَ، قَالَت:  الزهِريِتلْك الْمرأَِة، قَالَ
الْمرأَةُ رجال ِمن بِني سلَيٍم وتابت، وكَانت حسنةَ التلَبِس، تأِْتيِني فَأَرفَع لَها حاجاِتها ِإلَى 

   .�رسوِل اللَِّه 
5032قَالَ  ح ،ِقيشمالد اقحِن ِإسِب بيعش نب بيعا شثَند : نانُ بورا مثَندح

حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد، : حدثَنا أَبو الْوِليِد، قَاال: وحدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ )  ح(محمٍد
، عن عروةَ، عن عاِئشةَ، أَنَّ قُريشا أَهمهم شأْنُ الْمرأَِة الْمخزوِميِة حدثَِني ابن ِشهاٍب: قَالَ

ومن يجتِرئ علَيِه ِإال أُسامةُ بن : ، فَقَالُوا�من يكَلِّم ِفيها رسولَ اللَِّه : الَِّتي سرقَت، فَقَالُوا
يا أُسامةُ، أَتشفَع ِفي : �، فَكَلَّمه أُسامةُ بن زيٍد، فَقَالَ رسولُ اللَِّه � زيٍد، ِحب رسوِل اللَِّه

ِإنما هلَك الَِّذين قَبلَك، أَنهم كَانوا ِإذَا سرق : حد ِمن حدوِد اللَِّه؟، ثُم قَام فَاختطَب، فَقَالَ
 ،كُوهرت ِريفالش ةَ ِفيِهمأَنَّ فَاِطم اللَِّه، لَو مايو ،دِه الْحلَيوا عأَقَام ِعيفالض ِفيِهم قرِإذَا سو

  .ِبنت محمٍد سرقَت لَقَطَعت يدها
ثَنا عبد حد: حدثَنا ِإبراِهيم بن حمزةَ، قَالَ :  حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ الترِمِذي، قَالَ 5033

الْعِزيِز بن محمٍد، عن محمِد بِن عبيِد اللَِّه ابِن أَِخي الزهِري، عن عمِه محمِد بِن مسِلٍم، عِن 
ةَ، قَالَتاِئشع نٍد، عمحِن مٍم، : الْقَاِسِم بلَيِني سب ال ِمنجأَةُ ررالْم ِتلْك تكَحن تابفَت

: ، قَالَ ابن حمزةَ�فَكَانت ِعنده حسنةَ اللِّباِس، فَتأِْتيِني فَأَرفَع لَها حاجاِتها ِإلَى رسوِل اللَِّه 
 ِبيا النهفَقَطَع ،ِليِت الْحارعتأَةَ الَِّتي اسرِني الْمعقَالَ �ي ،اِنيغا الصثَندح ، :دو حا أَبثَن

حدثَنا عمار بن رزيٍق، عن محمِد بِن عبِد الرحمِن بِن أَِبي لَيلَى، عن : الْجواِب، قَالَ 
ا، قَالَتهنع اللَّه ِضيةَ راِئشع نةَ، عورع نِلٍم، عسِن مِد بمحم نةَ، عيِن أُماِعيلَ بمِإس :

ولُ اللَِّه سسا رِبه وٍم، فَأُِتيزخِني مب أَةٌ ِمنرقَِت اما؟ فَقَالُوا: ، فَقَالُوا�رِفيه هكَلِّمي نم :
  .أُسامةُ بن زيٍد، وذَكَر الْحِديثَ

)  ح(ا عبد الرزاِقحدثَن: حدثَنا أَحمد بن حنبٍل، قَالَ :  حدثَنا الدنداِني، قَالَ 5034
: وحدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عن معمٍر، عن أَيوب، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
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 ِبيالن رفَأَم هدحجفَت ،اعتالْم ِعريتسةٌ توِميزخأَةٌ مرِت اما�كَانِدهِبقَطِْع ي .  
حدثَنا سلَيمانُ بن عبيِد اللَِّه، :  حدثَنا محمد بن عِلي بِن ميموٍن الرقِّي، ِبها قَالَ 5035

 حدثَنا شعيب بن ِإسحاق، عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر أَخبره، أَنَّ: قَالَ 
، فَاستعارت ِمن ذَِلك حِليا، فَجمعته ثُم �امرأَةً كَانت تستِعري الْحِلي ِفي زمانِ رسوِل اللَِّه 

لَم ِلتتوب الْمرأَةُ ِإلَى ربها، وتؤدي ما ِعندها، ِمرارا، فَ: ، فَقَالَ�أَمسكَته، فَقَام رسولُ اللَِّه 
 تا فَقُِطعِبه رلْ، فَأَمفْعت.  

حدثَنا جويِريةُ، عن : حدثَنا عبد اللَِّه، قَالَ :  حدثَِني أَبو الْمثَنى الْعنبِري، قَالَ 5036
تالْم ِعريتست تأَةً كَانرأَنَّ ام هتربا أَخهةَ، أَنِفيص ناِفٍع، عن ،هدرال تو ِسكُهمتو هدحجتو اع

 ِبيالن رِديثَ، فَأَمالْح ذَكَرا�وِدهِبقَطِْع ي .  
حدثَنا سلَمةُ بن :  حدثَنا شعيب بن ِعمرانَ أَبو أَحمد ِبعسكَِر مكْرٍم، قَالَ 5037
ن أَعين، حثنا معِقلٌ، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، أَنَّ امرأَةً ِمن حدثَنا الْحسن ب: شِبيٍب، قَالَ 

 ِبياالنِبه فَأُِتي ،قَتروٍم سزخِني مب� ِبيِج النوةَ زلَمس ِبأُم اذَتفَع ،� ِبيفَقَالَ الن ،� :
 تةُ، لَقَطَعفَاِطم تكَان اللَِّه لَواِئغُ، قَالَ والص فَرعا جثَندح ،تا، فَقُِطعهدانُ : يملَيا سثَندح

حدثَنا ابن أَِبي الزناِد، عن موسى بِن عقْبةَ، عن أَِبي الزبيِر، عن : بن داود الْهاِشِمي، قَالَ 
  .ٍة سرقَت فَذَكَر، ِمثْلَه ِبامرأَ�أُِتي النِبي : جاِبٍر، قَالَ

  آخر اجلزء السادس والعشرين من أصل مساع أيب املظفر السمعاين رمحه اهللا
بيانُ الْخبِر املُوِجِب علَى الزاِني الثَّيِب جلْد ِمائٍَة ثُم الرجم، وعلى البكر جلد مائة مث نفي 

  سنة، وأن إمساكهن يف البيوت منسوخ
5038دقَالَ  ح ،ِقيِقيالد اِسِطيِلِك الْوِد الْمبع نب دمحا مثَن : نب جيرا سثَندح
حدثَنا قُتيبةُ بن : وحدثَنا فَضِلك الراِزي، قَالَ )  ح(حدثَنا هشيم، عن منصوٍر: النعماِن، قَالَ 
حدثَنا ِحطَّانُ بن عبِد : نا هشيم، عن منصوِر بِن زاذَانَ، عِن الْحسِن، قَالَ حدثَ: سِعيٍد، قَالَ 

: قَد جعلَ اللَّه لَهن سِبيال: خذُوا عني: �قَالَ رسولُ اللَِّه : اللَِّه، عن عبادةَ بِن الصاِمِت، قَالَ
  .ائٍَة ونفْي سنٍة، والثَّيب ِبالثَّيِب جلْد ِمائٍَة ثُم الرجمالِْبكْر ِبالِْبكِْر جلْد ِم

: حدثَنا عبد اللَِّه بن بكٍْر السهِمي، قَالَ :  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، والصغاِني، قَاال5039
ادقَت نةَ، عوبرأَِبي ع نب ِعيدا سثَندِن حةَ بادبع نِد اللَِّه، عبِن عِحطَّانَ ب نِن، عسِن الْحةَ، ع

 ِإذَا نزلَ علَيِه كَرب ِلذَِلك، وتربد لَه وجهه، فَأَوحى اللَّه �كَانَ رسولُ اللَِّه : الصاِمِت، قَالَ
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يرا سٍم، فَلَموي ِه ذَاتلَّ ِإلَيجو زقَالَع ،هني:  عنذُوا عِبيال: خس نلَه لَ اللَّهعج قَد : بالثَّي
ِبالثَّيِب، والِْبكْر ِبالِْبكِْر، الثَّيب جلْد ِمائٍَة ثُم رجم ِبالِْحجارِة، والِْبكْر جلْد ِمائٍَة ثُم نفْي سنٍة، 

حدثَنا سِعيد بن : حدثَنا عبد الْوهاِب بن عطَاٍء، قَالَ : سامةَ قَالَ حدثَنا الْحاِرثُ بن أَِبي أُ
 اِدِه، ِمثْلَهنةَ، ِبِإسادقَت نةَ، عوبرأَِبي ع.  

ا ابن وحدثَن)  ح(حدثَنا آدم بن أَِبي ِإياٍس:  حدثَنا يِزيد بن عبِد الصمِد، قَالَ 5040
حدثَنا بكْر بن بكَّاٍر، وعِلي بن : وحدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ )  ح(حدثَنا أَبو النضِر: الْجنيِد، قَالَ 
ن عبادةَ بِن حدثَنا شعبةُ، عن قَتادةَ، عِن الْحسِن، عن ِحطَّانَ بِن عبِد اللَِّه، ع: الْجعِد، قَالُوا

 ِبيِن الناِمِت، عي: ، قَالَ�الصنذُوا عِبيال: خس نلَه لَ اللَّهعج ِمائٍَة : قَد لْدِبالِْبكِْر ج الِْبكْر
حدثَنا الْقَاِسم : وتغِريب عاٍم، والثَّيب ِبالثَّيِب جلْد ِمائٍَة والرجم، حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَالَ 

اِدِه، ِمثْلَهنةَ، ِبِإسبعش نع ،ِزيدي نب.  
حدثَِني : حدثَنا معاذُ بن ِهشاٍم، قَالَ:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، ِفي الْمسنِد، قَالَ 5041

 اللَِّه الرقَاِشي، عن عبادةَ بِن الصاِمِت، أَنَّ أَِبي، عن قَتادةَ، عِن الْحسِن، عن ِحطَّانَ بِن عبِد
 أُنِزلَ علَيِه ذَات يوٍم فَنكَّس أَصحابه رُءوسهم، فَلَما سري عنه رفَعوا رُءوسهم، �نِبي اللَِّه 

يب ِبالثَّيِب، والِْبكْر ِبالِْبكِْر، أَما الثَّيب فَيجلَد الثَّ: قَد جعلَ اللَّه لَهن سِبيال: خذُوا عني: فَقَال
: حدثَنا أَبو داود، قَالَ : ثُم يرجم، وأَما الِْبكْر فَيجِلد ثُم ينفَى، حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 

حةَ، وادقَت نع ،كاربا الْمثَندِد، قَاالحينالْج نابو ،ِقيِقيا الدثَنقَالَ : د ،ِزيدا يثَندا : حثَندح
هوحِن، نسِن الْحا عمِكاله ،ِئيرالْم.  

   
باب ِذكِْر الْخبِر الْمِبِني أَنَّ الرجم ِفي آيٍة ِمن ِكتاِب اللَِّه عز وجل كانت على عهد 

  ى اهللا عليه وسلم تتلى ىف القرءانرسول اهللا صل
أَخبرِني يونس بن : حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ 5042

قَالَ عمر بن : حدثَِني عبيد اللَِّه بن عبِد اللَِّه، عِن ابِن عباٍس، قَالَ: يِزيد، عِن ابِن ِشهاٍب، قَالَ
 �ِإنَّ اللَّه عز وجلَّ بعثَ محمدا : ، يقُولُ�الْخطَّاِب وهو جاِلس علَى ِمنبِر رسوِل اللَِّه 

ها، وعقَلْناها، ِبالْحق، وأَنزلَ علَيِه الِْكتاب، فَكَانَ ِفيما أَنزلَ علَيِه آيةَ الرجِم، قَرأْناها ووعينا
واللَِّه ما : ، ورجمنا بعده، وأَخشى ِإنْ طَالَ ِبالناِس زمانٌ أَنْ يقُولَ قَاِئلٌ�ورجم رسولُ اللَِّه 

 الرجم ِفي ِكتاِب نجد الرجم ِفي ِكتاِب اللَِّه، فَيِضلُّوا ِبترِك فَِريضٍة أَنزلَها اللَّه عز وجلَّ، وِإنَّ
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اللَِّه حق علَى من زنا، ِإذَا أُحِصن ِمن الرجاِل والنساِء قَامِت الْبينةُ، أَو كَانَ الْحبلُ 
ِن الزهِري، حدثَنا ع: حدثَنا محمد بن حرٍب، قَالَ : واالعِتراف، حدثَنا ابن أَِبي مسرةَ، قَالَ 

اِدِه، ِمثْلَهنِبِإس.  
حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عِن الزهِري، عن عبيِد :  حدثَنا أَبو عِلي الزعفَراِني، قَالَ 5043

قَد خِشيت أَنْ يطُولَ ِبالناِس : قَالَ عمر بن الْخطَّاِب: اللَِّه بِن عبِد اللَِّه، عِن ابِن عباٍس، قَالَ
ما نِجد الرجم ِفي ِكتاِب اللَِّه، فَيِضلُّوا ِبترِك فَِريضٍة أَنزلَها اللَّه، أَال : زمانٌ حتى يقُولَ الرجلُ

الشيخ : أَِو االعِتراِف، وقَد قَرأْناهاوِإنَّ الرجم ِإذَا أُحِصن الرجلُ، وقَامِت الْبينةُ، أَِو الْحملُ، 
  . ورجمنا معه �والشيخةُ ارجموهما الْبتةَ، وقَد رجم رسولُ اللَِّه 

عن حدثَنا عبد الرزاِق، عن معمٍر، عِن الزهِري، :  حدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ 5044
 �فَرجم رسولُ اللَِّه : عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه، عِن ابِن عباٍس، عن عمر بِن الْخطَّاِب، قَالَ
واللَِّه ما نِجد الرجم ِفي : ورجمنا بعده، فَِإني خاِئف أَنْ يطُولَ ِبالناِس زمانٌ، فَيقُولُ قَاِئلٌ

تاِب اللَِّه، فَيِضلُّوا ِبترِك فَِريضٍة أَنزلَها اللَّه عز وجلَّ، أَال وِإنَّ الرجم حق علَى من زنا، ِإذَا ِك
  .أُحِصن وقَامِت الْبينةُ، أَو كَانَ الْحملُ، أَِو االعِتراف، وذَكَر الْحِديثَ

5045نب فوسا يثَندِلٍم، قَالَ  حسقَالَ :  م ،اججا حثَندثُ، قَالَ : حا اللَّيثَندح :
حدثَِني : حدثَنا عبيد اللَِّه بن سِعيِد بِن كَِثِري بِن عفَيٍر اَألنصاِري ِبِمصر، قَالَ)  ح(حدثَنا عقَيلٌ
بِد الرحمِن بِن خاِلِد بِن مساِفٍر ِكلَيِهما، عِن ابِن ِشهاٍب، عن حدثَِني اللَّيثُ، عن ع: أَِبي، قَالَ

، أَنه قَضى ِفيمن زنا، ولَم يحِصن أَنْ �سِعيِد بِن الْمسيِب، عن أَِبي هريرةَ، عن رسوِل اللَِّه 
وكَانَ عمر بن الْخطَّاِب نفَى ِمن الْمِدينِة : ، قَالَ ابن ِشهاٍبينفَى عاما، مع ِإقَامِة الْحد علَيِه

حدثَنا يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد، : ِإلَى الْبصرِة، وِإلَى خيبر، حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 
 عِن ابِن ِشهاٍب، عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه، عِن ابِن عباٍس، حدثَنا أَِبي، عن صاِلٍح،: قَالَ 

  . ورجمنا بعده�عن عمر بِن الْخطَّاِب، ورجم وذَكَر الْحِديثَ رسولُ اللَِّه 
فه سؤال اإلمام إياه، وإعراضه عنه ىف بيانُ السنِة ِفي رجِم من يِقر علَى نفِْسِه ِبالزنا، وص

إقرارة حىت يقر أربع مرات، وأنه ال يصلى عليه اإلمام، ويرجم باملصلى، وأنه إن فرض 
  الرجم يلحق ويرجم

حدثَنا اللَّيثُ، : حدثَنا حجاج بن محمٍد، قَالَ :  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 5046
قَيع نأَِبي ع نِب، عيسِن الْمِعيِد بسِن، ومحِد الربِن عةَ بلَمأَِبي س ناٍب، عِن ِشهِن ابٍل، ع
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يا :  وهو ِفي الْمسِجِد فَناداه، فَقَالَ�جاَء رجلٌ ِمن الْمسِلِمني رسولَ اللَِّه : هريرةَ، أَنه قَالَ
ولَ اللَِّه، ِإنسرِهِه، فَقَالَ لَهجى ِتلْقَاَء وحنفَت هنع ضرفَأَع ،تينز ي : ي قَدولَ اللَِّه، ِإنسا ري

زنيت، فَأَعرض عنه حتى ثَنى علَيِه ذَِلك أَربع مراٍت، فَلَما شِهد علَى نفِْسِه لَه أَربع مراٍت، 
نعم، فَقَالَ : فَهلْ أَحصنت؟، قَالَ: ال، قَالَ: أَِبك جنونٌ؟، فَقَالَ: ، فَقَالَ� اللَِّه دعاه رسولُ
فَأَخبرِني من سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه، : اذْهبوا ِبِه فَارجموه، قَالَ ابن ِشهاٍب: �رسولُ اللَِّه 

، فَرجمناه ِفي الْمصلَّى، فَلَما أَذْلَقَته الِْحجارةُ هرب، فَأَدركْناه كُنت ِفيمن رجمه: يقُولُ
 اهنمجِة، فَررِبالْح.  
حدثَنا شعيب، عِن : حدثَنا أَبو الْيماِن، قَالَ :  حدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ 5047

أَتى رجلٌ ِمن أَسلَم النِبي : ي سلَمةَ، وسِعيِد بِن الْمسيِب، عن أَِبي هريرةَ، قَالَالزهِري، عن أَِب
يا رسولَ اللَِّه، ِإنَّ اآلخر زنا يعِني نفْسه، فَأَعرض عنه :  وهو ِفي الْمسِجِد فَناداه، فَقَالَ�

 ِبيالن�حنفَقَالَ، فَت ،لَهِقب ضرِهِه الَِّذي أَعجو ا، : ى ِلِشقنز قَد رولَ اللَِّه، ِإنَّ اآلخسا ري
 ِبيالن هنع ضرِلِه، فَقَالَ�فَأَعِقب ِمن ضرِهِه الَِّذي أَعجو ى ِلِشقحنولَ اللَِّه، ِإنَّ :  فَتسا ري

ع ضرا، فَأَعنز رولُ اللَِّه اآلخسر هاٍت، �نرم عبفِْسِه أَرلَى نع ِهدا شِة، فَلَماِبعى ِإلَى الرحنفَت 
اذْهبوا ِبِه فَارجموه، : �ال، فَقَالَ النِبي : هلْ ِبك جنونٌ؟، فَقَالَ: ، فَقَالَ�دعاه رسولُ اللَِّه 

كُنت : فَأَخبرِني من سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه اَألنصاِري، قَالَ: زهِريوكَانَ قَد أُحِصن، قَالَ ال
ِفيمن رجمه فَرجمناه ِبالْمِدينِة ِبالْمصلَّى، فَلَما أَذْلَقَته الِْحجارةُ جمز، حتى أَدركْناه ِبالْحرِة، 

وحدثَنا عبد )  ح(حدثَنا سِعيد بن عفَيٍر: مات، حدثَنا عثْمانُ بن خرزاذَ، قَالَ فَرجمناه حتى 
حدثَِني اللَّيثُ بن سعٍد، عن عبِد : حدثَِني أَِبي، قَالَ: اللَِّه بن سِعيِد بِن كَِثِري بِن عفَيٍر، قَالَ

: ِلِد بِن مساِفٍر الْفَهِمي، عِن ابِن ِشهاٍب، ِبِمثِْل هذَا اِإلسناِد ومتِنِه، وقَالَ ِفيِهالرحمِن بِن خا
يا رسولَ اللَِّه، ِإني :  وهو ِفي الْمسِجِد فَناداه، فَقَالَ�أَتى رجلٌ ِمن الْمسِلِمني رسولَ اللَِّه 

هفْسن ِريدي تينقَالَ ِفيِهزو ،هنع ضرِهِه الَِّذي أَعجو ى ِلِشقحنفَت ،هنع ضرفَأَع ، : ِهدا شفَلَم
أَِبك جنونٌ؟، زاد عبد اللَِّه وِفيِه أَيضا، : ، فَقَالَ�علَى نفِْسِه أَربع شهاداٍت، دعاه رسولُ اللَِّه 

فَرجمناه ِبالْمصلَّى، فَلَما : برِني من سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه، زاد عثْمانُأَخ: قَالَ ابن ِشهاٍب
اهنمجِة، فَررِبالْح اهكْنرى أَدتح ِمزجي جرةُ خارالِْحج هانَ. أَذْلَقَتثْمذَا لَفْظُ عهو.  

5048بع نب سونا يثَندلَى، قَالَ حٍب، قَالَ: ِد اَألعهو نأنبا اب : نب سونِني يربأَخ
 ال ِمنجِد اللَِّه، أَنَّ ربِن عاِبِر بج نِن، عمحِد الربِن عةَ بلَمأَِبي س ناٍب، عِن ِشهِن ابع ،ِزيدي
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ناداه فَحدثَه أَنه زنا، فَأَعرض عنه رسولُ اللَِّه  وهو ِفي الْمسِجِد، فَ�أَسلَم أَتى رسولَ اللَِّه 
� اهعاٍت، فَدرم عبفِْسِه أَرلَى نع ِهدشا ونز هِبأَن هربفَأَخ ،لَهقَب ضرى ِلِشقِِّه الَِّذي أَعحنفَت 

نعم، فَأَمر ِبِه : فَهلْ أَحصنت؟، قَالَ: ال، قَالَ: هلْ ِبك جنونٌ؟، قَالَ: ، فَقَالَ�رسولُ اللَِّه 
 أَنْ يرجم ِبالْمصلَّى، فَلَما أَذْلَقَته الِْحجارةُ جمز حتى أَدرك ِبالْحرِة فَقُِتلَ ِبها �رسولُ اللَِّه 

  .رجما
وحدثَنا الدبِري، عن عبِد )  ح(ثَنا عبد الرزاِقحد:  حدثَنا محمد بن مهلٍّ، قَالَ 5049

أَنَّ رجال ِمن أَسلَم : الرزاِق، عن معمٍر، عِن الزهِري، عن أَِبي سلَمةَ، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه
 ِبياَءالنج�هنع ضرا فَأَعنِبالز فرتفِْسِه ، فَاعلَى نع ِهدى شتح هنع ضرفَأَع فرتاع ثُم ،

 ِبيالن اٍت، فَقَالَ لَهرم عبونٌ؟، قَالَ: �أَرنج ؟، قَالَ: ال، قَالَ: أَِبكتنصقَالَ: أَح ،معن : رفَأَم
 ِبيا�ِبِه الن ها أَذْلَقَتلَّى، فَلَمصِبالْم ِجمفَر  فَقَالَ لَه ،اتى متح ِجمفَر ِركفَأُد ،ةُ فَرارلِْحج
 ِبيالن� : ِبيِللن ذَِلك لٍّ، فَذُِكرهِن مِديِث ابِفي حِه، ولَيلِّ عصي لَما، وريفَقَالَ�خ ، : لَو

وهمكْترال ته أَو ،وهمكْترت.  
5050داوو دا أَبثَندقَالَ  ح ،اِنيرٍج، قَالَ:  الْحيرِن جِن اباِصٍم، عو عا أَبثَندِني : حربأَخ
أَخبرِني : حدثَنا ِإسحاق بن ِإبراِهيم، عن عبِد الرزاِق، عِن ابِن جريٍج، قَالَ)  ح(ابن ِشهاٍب

 نةَ، علَمأَِبي س ناٍب، عِشه نِد اللَِّهاببِن عاِبِر بى : جأَت ،اِعزم قَالُ لَهي لَمأَس ال ِمنجأَنَّ ر
، � فَحدثَه أَنه زنا، وشِهد أَربع مراٍت أَو شهاداٍت، فَأَمر ِبِه رسولُ اللَِّه �رسولَ اللَِّه 

الر دبقَالَ ع ،ِصنأُح كَانَ قَدو ،ِجماِقفَراِلٍك: زم نب اِعزم هوا أَنمعز.  
: حدثَنا أَِبي، قَالَ :  حدثَنا أَبو عثْمانَ بن محمِد بِن أَِبي بكٍْر الْمقَدِمي قَالَ 5051

 ِبياِبٍر، أَنّ النج نِر، عيبأَِبي الز نع ،وبأَي نع ،ادما حثَندا، قَالَ لَ�حاِعزم مجا رم : لَقَد
  .رأَيته يتخضخض ِفي أَنهاِر الْجنِة 

بيانُ الْخبِر املُوِجِب رجم الْمِقر علَى نفِْسِه ِبالزنا مرتيِن، والدليل على أن السنه أن ينكل 
دعى بأنه فجر بامرأة مل حيده به مع الرجم، وعلى أن املخرب اإلمام بفجور فاجر بامرأة ي

  اإلمام
أنبا شعبةُ، عن ِسماِك بِن حرٍب، : أنبا أَبو النضِر، قَالَ:  وحدثَنا الصغاِني، قَال5052َ

الٍت  أُِتي ِبماِعِز بِن ماِلٍك، أُِتي ِبرجٍل ِذي عض�رأَيت النِبي : عن جاِبِر بِن سمرةَ، قَالَ
ذَِلك دعقَالَ ب ثُم ،ِجمِمِه فَرجِبر رأَم ِن، ثُميترم هداٍر فَرثَ ِفي ِإزعا : أَشا غَاِزينفَرا نكُلَّم أَو
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اللَّب ةَ ِمنالْكُثْب ناهدِإح حنمِس، ييالت بيبن ِنبي كُمدأَح لُفخِبيِل اللَِّه، يِفي س زع ِن، ِإنَّ اللَّه
فَذَكَرت ذَِلك : جعلْته نكَاال، قَالَ ِسماك: وجلَّ ال يمِكني ِمن أَحِدكُم ِإال نكَّلْته، وربما قَالَ

 الْقَِليلُ، حدثَنا أَبو اللَّبن: الْكُثْبةُ:  أَربع مراٍت، فَقَالَ�رده النِبي : ِلسِعيِد بِن جبيٍر، فَقَالَ
حدثَنا شعبةُ، عن ِسماِك بِن حرٍب، عن : حدثَنا أَبو زيٍد الْهرِوي، قَالَ : داود الْحراِني، قَالَ 

 ِبيةَ، أَنّ النرمِن ساِبِر بج�،ردغُن اهوالٍت، رضٍل قَِصٍري ِذي عجر ِ أُِتي  نةَ، عبعش نع 
  .يهب هبيب التيِس، يمنح الْكُثْبةَ ِمن اللَّبِن: ِسماٍك، قَالَ
)  ح(حدثَنا شعبةُ: حدثَنا وهب بن جِريٍر، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 5053

حدثَنا شعبةُ، عن ِسماِك بِن حرٍب، : حدثَنا أَبو داود، قَالَ : الَ وحدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَ
 رد ماِعزا مرتيِن، وشِهدت �شِهدت رسولَ اللَِّه : سِمعت جاِبر بن سمرةَ، يقُولُ: قَالَ

جال قَِصريا ذَا عضالٍت، فَلَما فَرغَ ِمن رجِمِه،  ِحني رجم ماِعز بن ماِلٍك ر�رسولَ اللَِّه 
الْكُثْبةُ، أَما ِإنَّ اللَّه لَم يمِكني ِمن أَحٍد ِمنهم ِإال ... كُلَّما نفَرنا غَاِزين ِفي سِبيِل اللَِّه: قَالَ

بشو ردكَاال، كَذَا قَالَ غُنن هلْتعج أَو ،هكَّلْتنبهةُ، قَالَ واب : ِمِه، ثُمجِبر رأَم ِن، ثُميترم هدفَر
  .مرتيِن أَو ثَالثًا: ذَكَر الْحِديثَ ِبنحِوِه، ورواه أَبو عاِمٍر، فَقَالَ

حدثَنا أَبو : ، قَالَ حدثَنا محمد بن سلَيمانَ:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 5054
حدثَنا أَبو عوانةَ، عن : حدثَنا مسدد، قَالَ : وحدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ )  ح(عوانةَ

ِإلَى رسوِل رأَيت ماِعز بن ماِلٍك ِحني ِجئَ ِبِه : ِسماِك بِن حرٍب، عن جاِبِر بِن سمرةَ، قَالَ
قَد زنا، :  رجلٌ ِفي قَِميٍص لَيس علَيِه ِرداٌء، فَشِهد علَى نفِْسِه أَربع مراٍت أَنه، قَالَ�اللَِّه 

جمه ثُم فَرجمه، زاد مسدد فَر: ال واللَِّه ِإنه قَد زنا، قَالَ: فَلَعلَّك؟ قَالَ: �فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
أَال كُلَّما نفَرنا ِفي سِبيِل اللَِّه، خلَف أَحدهم لَه نِبيب كَنِبيِب التيِس، يمنح : خطَب، فَقَالَ

نهنع هكَّلْتِإال ن ،مهٍد ِمنأَح ي ِمنِكنمي لَم ا ِإنَّ اللَّهةَ، أَمالْكُثْب ناهدِإح.  
5055الِء، قَالَ  حالْع نا ِهاللُ بثَناٍش، قَالَ : ديع نب نيسا حثَندح : نب ريها زثَندح

أَتى ماِعز بن ماِلٍك رجلٌ : حدثَِني جاِبر بن سمرةَ، قَالَ: معاِويةَ، عن ِسماِك بِن حرٍب، قَالَ
 متِكئٌ علَى ِوسادٍة علَى يساِرِه، �يِه ِرداٌء، وأَنا أَنظُر ِإلَيِه ورسولُ اللَِّه قَِصري ِفي ِإزاٍر ما علَ

اذْهبوا ِبِه، فَانطَلَق : وبيِني وبينه الْقَوم، فكلمه وما أدري ما يكلمه به، وأنا أنظر، مث قَالَ: قَالَ
اذْهبوا ِبِه فَارجموه، ثُم قَام فَخطَب وأَنا أَسمع، : ، فكلَّمه، ثُم قَالَردوه، فَرد: ِبِه، ثُم قَالَ

كُلَّما نفَرنا ِفي سِبيِل اللَِّه، خلَف أَحدكُم لَه نِبيب كَنِبيِب التيِس، يمنح ِإحداهن : فَقَالَ
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اللَِّه ال أَقِْدرا وةَ، أَمالْكُثْبأَو ،مهٍد ِمنلَى أَحِبِه:  ع كَّلْتِإال ن ،مهٍد ِمنى ِبأَحال أُوت.  
حدثَنا زهير، : حدثَنا الْحسن بن محمٍد، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 5056

ماِلٍك، رجٍل قَِصٍري ِفي ِإزاٍر لَيس علَيِه ِرداٌء، فَقَالَ لَه  ِبماِعِز بِن �ِبِإسناِدِه، أُِتي رسولُ اللَِّه 
: أَحق ما بلَغِني عنك يا ماِعز، أَنك وقَعت علَى وِليدِة بِني فُالٍن؟، قَالَ: �رسولُ اللَِّه 

همجِن، فَريترِن ميتراٍت، مرم عبأَر فرتفَاعنسا : ، قَالَ الْحثَندٍة، حقْعر ِمن ريها زنلَيلَى عأَم
: قَرأْنا علَى عبِد الرزاِق، عن ِإسراِئيلَ بِن يونس، عن ِسماٍك، قَالَ: ِإسحاق الدبِري، قَالَ

ِبماِعِز بِن ماِلٍك رجٍل قَِصٍري ِفي ِإزاٍر ما  �أُِتي رسولُ اللَِّه : سِمع جاِبر بن سمرةَ، يقُولُ
 متِكئٌ علَى ِوسادٍة علَى يساِرِه فَكَلَّمه، وما أَدِري ما يكَلِّمه، وأَنا �علَيِه ِرداٌء، ورسولُ اللَِّه 

حدثَنا أَحمد بن : براِهيم بن خرزاذَ، قَالَ بِعيد بينه وبين الْقَوِم وذَكَر الْحِديثَ، حدثَنا ِإ
  .حدثَنا ِإسراِئيلُ، ِبِإسناِدِه، نحوه: حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ : حنبٍل، قَالَ 
نصوٍر السلُوِلي، حدثَنا ِإسحاق بن م:  حدثَنا عباس بن محمٍد الدوِري، قَالَ 5057

 متِكئًا �رأَيت النِبي : حدثَنا ِإسراِئيلُ، عن ِسماِك بِن حرٍب، عن جاِبِر بِن سمرةَ، قَالَ: قَالَ 
  .علَى ِوسادٍة علَى يساِرِه

وحدثَنا أَبو داود )  ح(ن منصوٍرحدثَنا سِعيد ب:  حدثَنا أَبو بكٍْر الصغاِني، قَالَ 5058
حدثَنا قُتيبةُ بن سِعيٍد، : وحدثَنا فَضِلك الراِزي، قَالَ )  ح(حدثَنا أَبو الْوِليِد: الْحراِني، قَالَ 

لَِقي : بِن جبيٍر، عِن ابِن عباٍس، قَالَحدثَنا أَبو عوانةَ، عن ِسماِك بِن حرٍب، عن سِعيِد : قَالُوا
بلَغِني : وما بلَغك عني، قَالَ: حقا ما بلَغِني عنك؟ قَالَ:  ماِعز بن ماِلٍك، فَقَالَ�رسولُ اللَِّه 

حتى أَقَر أَربع مراٍت، شِهد أَربع فَردده : نعم، قَالَ: أَنك وقَعت علَى جاِريِة بِني فُالٍن، قَالَ
ِجمِبِه فَر رأَم اٍت، ثُمادهش.  

حدثَنا زهير، : حدثَنا الْحسين بن عياٍش، قَالَ :  حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء، قَالَ 5059
: �قَالَ رسولُ اللَِّه :  بن جبيٍر، عِن ابِن عباٍس، قَالَحدثَِني سِعيد: حدثَنا ِسماك، قَالَ: قَالَ 

فَاعترف : نعم، قَالَ: حق ما بلَغِني عنك يا ماِعز، ِبأَنك وقَعت علَى وِليدِة بِني فُالٍن؟، قَالَ
همجِن، فَريترِن ميتراٍت مرم عبأَر.  

   
ابغري أن ب ِمن همجري نِلم ِصبتنم ومجِف واملُرزالْخِر ودالْمِم ِبالِْعظَاِم وجِة الراحِإب 

حيفر له، والدليل على أن اإلمام جيب عليه أن ال يرجم املقر على نفسه بالزنا حىت يسال عن 
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  عقله
5060اِنيرٍف الْحيس نانُ بملَيا سثَندقَاال ح ،اِنيغالصِل، قَالَ : ، والْفَض نب اِرما عثَندح

حدثَِني داود بن أَِبي ِهنٍد، عن أَِبي نضرةَ، عن أَِبي سِعيٍد : حدثَنا يِزيد بن زريٍع، قَالَ: 
 ِبيى الناِلٍك، أَتم نب اِعزأَنَّ م ،ِريدأَلَ : ، فَقَالَ�الْخا، فَسارِمر هددةً فَرفَاِحش تبي أَصِإن

ما ِبِه بأْس، ِإال أَنه أَتى أَمرا ال يراه يخِرجه ِمنه، ِإال أَنْ يقَام الْحد علَيِه، : قَومه ِبِه بأْس، فَِقيلَ
: ولَم يوِثقْه، قَالَ: فَلَم نزلْ نحفُر لَه كَذَا، قَالَ عاِرم: ِد، قَالَفَأَمرنا فَانطَلَقْنا ِبِه، ِإال بِقيِع الْغرقَ

فَأَتى الْحرةَ، فَانتصب : فَرميناه ِبخزٍف وِعظَاٍم وجندٍل، فَاشتكَاه، فَسعى واشتددنا خلْفَه، قَالَ
تا حالِميِدهِبج اهنيما، فَرقَالَلَن ،كَتى س : ِبيالن ِه، �فَقَاملَيى عأَثْنو اللَّه ِمدفَح ،ِشيالْع ِمن 

أَما بعد، فَما بالُ أَقْواٍم ِإذَا غَزونا تخلَّف أَحدهم ِفي ِعياِلنا لَه نِبيب كَنِبيِب التيِس، : ثُم قَالَ
ثُم نزلَ، لَم يسبه، ولَم يستغِفر :  أُوتى ِبأَحٍد فَعلَ ذَِلك، ِإال نكَّلْت ِبِه، قَالَأَال ِإنَّ علَي أَنْ ال

: فَلَم نزلْ نحفُر، حدثَنا محمد بن اللَّيِث، قَالَ : لَه، وهذَا لَفْظُ أَِبي داود، وكَذَا قَولُ عاِرٍم
دبا عثَندانُ، قَالَ ح :هوحاِدِه، ننٍع، ِبِإسيرز نب ِزيدا يثَندح.  
حدثَنا يِزيد بن زريٍع، : حدثَنا أَبو كَاِمٍل، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 5061

ِريا بِن أَِبي زاِئدةَ، عن داود، عن أَِبي نضرةَ، وحدثَنا أَحمد بن مِنيٍع، عن يحيى بِن زكَ: قَالَ
 ِبرجِم ماِعِز بِن ماِلٍك، خرجنا ِبِه ِإلَى الْبِقيِع، �لَما أَمر النِبي : عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، قَالَ

لَِكنو ،ا لَهنفَرال حو اهثَقْنا أَواللَِّه مو كَاِمٍلفَوأَب ادا، زكَِريِن زى بيحذَا لَفْظُ يا، هلَن قَام ه :
 بصتِة، فَانرالْح ضرى عى أَتتح ،لْفَها خنددتواش دتِف، فَاشزالْخِر ودالْمِبالِْعظَاِم و اهنيمفَر

  .فَما سبه، وال استغفَر لَه:  سكَت، قَالَلَنا، فَرميناه ِبجالِميِد الْحرِة حتى
: حدثَنا بكْر بن خلٍَف، قَالَ :  حدثَنا عِلي بن عثْمانَ النفَيِلي الْحراِني، قَالَ 5062

 نضرةَ، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، حدثَنا داود بن أَِبي ِهنٍد، عن أَِبي: حدثَنا عبد اَألعلَى، قَالَ 
ِإني أَصبت فَاِحشةً فَأَِقم علَي : ، فَقَالَ�جاَء ماِعز بن ماِلٍك اَألسلَِمي ِإلَى رسوِل اللَِّه : قَالَ

 ِبيالن هددفَر ،دالْح�همأَلَ قَوس ا، ثُمار؟، :  ِمرأْسلْ ِبِه بفَقَالُواه : هِإال أَن ،أْسا ِبِه بال م
، �فَرجع ِإلَى رسوِل اللَِّه : أَصاب شيئًا يرى أَنه ال يخِرجه ِمنه، ِإال أَنْ يقَام علَيِه الْحد، قَالَ

ى بِقيِع الْغرقَِد، فَانتصب لَنا فَرميناه  أَنْ نرجمه، فَانطَلَقْنا ِبِه ِإلَ�فَأَمرنا ِبِه رسولُ اللَِّه : قَالَ
ِبالِْحجارِة والِْعظَاِم، ثُم انطَلَق يسعى وسعينا خلْفَه، حتى انتهينا ِإلَى الْحرِة، فَانتصب لَنا فَما 

و ذَكَر خزفًا، والشك ِمن أَِبي ِبشٍر حتى سكَت، أَوثَقْناه، وال حفَرنا لَه فَرميناه ِبجالِميد، أَ
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ما بالُ أَقْواٍم كُلَّما انطَلَقْنا غُزاةً ِفي سِبيِل اللَِّه، تخلَّف :  فَخطَبنا، فَقَالَ�ثُم قَام رسولُ اللَِّه 
ِس، عيِبيِب التكَن ِبيبن ا، لَهاِلنلٌ ِفي ِعيجِبِه، ر كَّلْتِإال ن ،لَ ذَِلكٍل فَعجى ِبرأَنْ ال أُوت لَي

حدثَنا هاِشم : فَما سبه، وال استغفَر لَه، حدثَنا محمد بن عبيِد بِن عتبةَ الْكُوِفي، قَالَ : قَالَ
ِزيد بن عبِد الْعِزيِز، عن داود بِن أَِبي ِهند، عن أَِبي حدثَنا ي: بن عبِد الْواِحِد الْجشاش، قَالَ 

، فَذَكَر نحو حِديِث يِزيد بِن زريٍع، �أَتى ماِعز بن ماِلٍك النِبي : نضرةَ، عن أَِبي سِعيٍد، قَالَ
 ِعيدا سثَندحى، ويحي نب دمحا منربانَ، قَالَ أَخملَيس نأَِبي : ب نع ،داوأنبا د ،ميشا هثَندح

 نةَ، عرضأَِبي ن نع ،داود نع ،ميشا هثَندِعيٍد، حس نعِوِه، وحِعيٍد، ِبنأَِبي س نةَ، عرضن
اِن عن جاِبٍر، وأَِبي سِعيٍد، حدثَنا السِري وهما محفُوظَ: جاِبٍر، نحوه، قَالَ محمد بن يحيى

: حدثَنا معاِويةُ بن ِهشاٍم، قَالَ : حدثَنا أَبو بكِْر بن أَِبي شيبةَ قَالَ : بن يحيى الْكُوِفي، قَالَ 
جاَء ماِعز بن ماِلٍك ِإلَى النِبي :  سِعيٍد، قَالَحدثَنا سفْيانُ، عن داود، عن أَِبي نضرةَ، عن أَِبي

فَاعترف ِبالزنا ثَالثَ مراٍت، حدثَنا أَبو : ِإني قَد زنيت، وذَكَر الْحِديثَ، قَالَ: ، فَقَالَ�
ثَنا ِإسماِعيلُ، عِن الْجريِري، عن حد: حدثَنا مؤملُ بن ِهشاٍم، قَالَ : داود السجِزي، قَالَ 

هو رجلٌ أَصاب ذَنبا، : فَذَهبوا ِبِه يستغِفرونَ لَه فَنهاهم، قَالَ: أَِبي نضرةَ ِفي ِقصِة ماِعٍز قَالَ
اللَّه هِسيبح.  

   
زاِنيِة املَرجومِة، والنهى عن رمجها وهي حبلى، باب بياِن اإلباحِة ِلِإلماِم أَنْ يصلِّي علَى ال

وحظر رمجها قبل أن يطعم ولدها، إال أن يكون هناك من يكفل صبيها، والدليل على أن 
توبة الزانية والزاين الرجم، وبيان األمر برمجها يف حفرية حتفر هلما إىل صدرها، واإلباحة 

  بع مراتلإلمام ترك رمجهما إذا أقرا أنفسهما دون أر
حدثَنا : حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، وعمار بن رجاٍء، قَاال5063

حدثَنا يحيى بن أَِبي كَِثٍري، عن أَِبي ِقالبةَ، عن أَِبي الْمهلَِّب، عن : ِهشام الدستواِئي، قَالَ 
ِإنها زنت وِهي :  وقَد زنت، فَقَالَت� بِن حصيٍن، أَنَّ امرأَةً ِمن جهينةَ أَتتِ النِبي ِعمرانَ

أَحِسن ِإلَيها فَِإذَا وضعت فَأِْتِني ِبها، فَفَعلَ، فَجاَء ِبها فَشكَّت : حبلَى، فَدعا وِليها، فَقَالَ
ا ِثيهلَيعرما، فَقَالَ عهلَيلَّى عص ثُم ،تِجما فَرِبه رأَم ا، ثُمها؟ : ابهتمجر قَدا وهلَيلِّي عصت

لَقَد تابت توبةً، لَو كَانَ بين سبِعني ِمن أَهِل الْمِدينِة لَوِسعتهم، وهلْ وجدت أَفْضلَ ِمن : قَالَ
الَى؟ أَنْ جعا ِللَِّه تفِْسهِبن تاد.  
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: حدثَنا وهب بن جِريٍر، قَالَ :  وحدثَنا عِلي بن حرٍب، ومحمد بن يحيى، قَاال5064
 أَبا الْمهلَِّب حدثَه، حدثَنا ِهشام الدستواِئي، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، أَنَّ أَبا ِقالبةَ حدثَه، أَنَّ

 ِبيِت النأَةً أَترٍن، أَنَّ اميصِن حانَ برِعم نع�ا، فَقَالَتنالز لَى ِمنبح ِهيو  : تبي أَصِإن
ا وضعت فَأِْتِني ِبها، فَفَعلَ، اذْهب ِبها فَأَحِسن ِإلَيها، فَِإذَ: ذَنبا، فَأَِقمه علَي، فَدعا وِليها، فَقَالَ

لَقَد تابت توبةً : فَأَمر ِبها، فَشكَّت علَيها ِثيابها، ثُم أَمر ِبها فَرِجمت، ثُم صلَّى علَيها، ثُم قَالَ
فْضلَ ِمن أَنْ جادت ِبنفِْسها؟، حدثَنا لَو قُِسمت بين أَهِل الْمِدينِة قُِبلَت ِمنهم، وهلْ وجدت أَ

حدثَنا ِهشام الدستواِئي، ِبِإسناِدِه : حدثَنا عبد الْوهاِب بن عطَاٍء، قَالَ : ابن الْجنيِد، قَالَ 
حدثَنا أَبانُ، عن يحيى، ِبِمثِْلِه، : قَالَ حدثَنا عفَّانُ، : ِمثْلَه، وحدثَنا الصاِئغُ، ِبمكَّةَ، قَالَ 

حدثَنا عِلي بن الْمبارِك، قَالَ : حدثَنا هارونُ بن ِإسماِعيلَ، قَالَ : حدثَنا عباس الدوِري، قَالَ 
ثُم صلَّى : ةَ، ِبِإسناِدِه ِبِمثِْلِه، ِإلَى قَوِلِهحدثَِني أَبو ِقالب: حدثَنا يحيى بن أَِبي كَِثٍري، قَالَ: 

  .علَيها
5065 نب دمحمو ،وِريٍد الدمحم نب اسبعو ،قُِفيرِد اللَِّه التبع نب اسبا الْعثَندح 

ِزيوراِج الْمجِن الْحِر بصن نب دمحمِلٍم، وساِرِث : ، قَالُوامِن الْحلَى بعي نى بيحا يثَندح
حدثَنا غَيالنُ بن جاِمٍع الْمحاِرِبي، عن علْقَمةَ بِن مرثٍَد، : حدثَنا أَِبي، قَالَ : الْمحاِرِبي، قَالَ 

يا : ، فَقَالَ�جاَء ماِعز بن ماِلٍك ِإلَى النِبي : عن سلَيمانَ بِن بريدةَ، عن أَِبيِه بريدةَ قَالَ
فَرجع غَير بِعيٍد ثُم : ويحك، ارِجع فَاستغِفِر اللَّه وتب ِإلَيِه، قَالَ: رسولَ اللَِّه، طَهرِني، قَالَ

ويحك، ارِجع فَاستغِفِر اللَّه، وتب : �للَِّه يا رسولَ اللَِّه، طَهرِني، فَقَالَ رسولُ ا: جاَء، فَقَالَ
ويحك، ارِجع : يا رسولَ اللَِّه، طَهرِني، فَقَالَ: فَرجع غَير بِعيٍد ثُم جاَء، فَقَالَ: ِإلَيِه، قَالَ

يا رسولَ اللَِّه، طَهرِني، حتى ِإذَا : ، فَقَالَفَاستغِفِر اللَّه وتب ِإلَيِه، فَرجع غَير بِعيٍد، ثُم جاَء
 ِبيالن ةُ، فَقَالَ لَهاِبعِت الر؟، فَقَالَ: �كَانكرا أُطَهِمم : ِبيأَلَ النا، فَسنالز أَِبِه : �ِمن

؟، فَقَام رجلٌ فَاستنكَهه فَلَم يِجد ِمنه أَشِرب خمرا: جنونٌ؟، فَأُخِبر أَنه لَيس ِبِه جنونٌ، فَقَالَ
 ِبيٍر، فَقَالَ النمخ ؟، قَالَ: �ِريحتأَن تينِفيِه : أَز اسفَكَانَ الن ،ِجمِبِه، فَر رفَأَم ،معن

:  أَحاطَت ِبِه خِطيئَته، وقَاِئلٌ يقُولُلَقَد هلَك ماِعز علَى أَسوإ عمِلِه، لَقَد: ِفرقَتيِن، قَاِئلٌ يقُولُ
: ، فَوضع يده ِفي يِدِه، ثُم قَالَ�ما توبةٌ أَفْضلُ ِمن توبِة ماِعٍز، ِمن أَنْ جاَء ِإلَى رسوِل اللَِّه 

 وهم جلُوس، فَسلَّم ثُم �ثُم جاَء النِبي فَلَِبثُوا ِبذَِلك يوميِن أَو ثَالثَةً، : اقْتلِْني ِبالِْحجارِة، قَالَ
فَقَالَ : غَفَر اللَِّه ِلماِعِز بِن ماِلٍك، قَالَ: فَقَالُوا: استغِفروا ِلماِعِز بِن ماِلٍك، قَالَ: جلَس، فَقَالَ
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 ِبيالن� :ِسعٍة لَوأُم نيب تقُِسم ةً لَوبوت ابت لَقَدمهت.  
يا رسولَ اللَِّه، طَهرِني، : ثُم جاَءِت امرأَةٌ ِمن غَاِمٍد ِمن اَألزِد، فَقَالَت:  قَال5066َ

لَعلَّك تِريد أَنْ ترددِني كَما : ويحِك، ارِجِعي، فَاستغِفِري اللَّه وتوِبي ِإلَيِه، فَقَالَت: فَقَالَ
نعم، : أَثَيب أَنِت؟ قَالَت: ِإنها حبلَى ِمن الزنا، فَقَالَ: وما ذَاك؟، قَالَت: زا، قَالَرددت ماِع

فَكَفَلَها رجلٌ ِمن اَألنصاِر حتى : ِإذًا ال نرجمِك حتى تضِعي ما ِفي بطِْنِك، قَالَ: قَالَ
 ِبيى النفَأَت ،تعضةُ، فَقَالَ: الَ، فَقَ�واِمِديِت الْغعضو ا : لَقَدهلَدو عدنا وهمجرِإذًا ال ن

  .ِإلَي رضاعه يا نِبي اللَِّه : صِغريا لَيس لَه من يرِضعه، فَقَام رجلٌ ِمن اَألنصاِر، فَقَالَ
حدثَنا بِشري : حدثَنا أَبو أَحمد الزبيِري، قَالَ : الَ  حدثَنا ابن الْجنيِد الدقَّاق، ق5067َ

جاَء ماِعز بن ماِلٍك ِإلَى النِبي : حدثَنا عبد اللَِّه بن بريدةَ، عن أَِبيِه، قَالَ: بن مهاِجٍر، قَالَ 
 فَاعترف ِبالزنا فَرده، ثُم جاَء فَاعترف ِبالزنا فَرده، فَأَمر ِبِه ، فَاعترف ِبالزنا فَرده، ثُم جاَء�

  .يحِفر لَه حفْرةً ِإلَى صدِرِه، ثُم رجمه، وصلَّى علَيِه
مد الزبيِري، عن بِشِري بِن حدثَنا أَبو أَح:  حدثَنا بكَّار بن قُتيبةَ الْبكْراِوي، قَالَ 5068
جاَءِت امرأَةٌ ِمن غَاِمٍد، فَاعترفَت : حدثَنا عبد اللَِّه بن بريدةَ، عن أَِبيِه، قَالَ: مهاِجٍر، قَالَ 

لَعلَّك تِريد أَنْ : عةَ، قَالَت لَهِبالزنا فَردها، ثُم جاَءت فَاعترفَت فَردها، فَلَما جاَءِت الراِب
 تعضا وطِْنِك، فَلَما ِفي بِعي مضى تتِبي حاِلٍك، فَقَالَ اذْهم نب اِعزم تددا رِني كَمددرت

فَقَالَت ،ِملُهحِبِه ت اَءتقَالَ: ج ،تلَدو ذَا قَداللَِّه، ه ِبيا نِب: يفِْطِميِه، فَاذْهى تتِضِعيِه حي فَأَر
ٍز، فَقَالَتبةُ خرِدِه ِكسِفي ي ِملُهحت ِبيِبالص اَءتج هتا فَطَمفَلَم : ،هتفَطَم ذَا قَداللَِّه، ه ِبيا ني

 ِبيالن رأَ�فَأَمو ،ِلِمنيسالْم ٍل ِمنجِإلَى ر هفَعفَد ،ِبيِبالص  ِعلَتةً جفْرا حوا لَهفَرا فَحِبه رم
 حضنا، فَتهأْسى رمٍر فَرجِليِد ِبحالْو نب اِلدلَ خا، فَأَقْبوهمجري اسالن رأَم ا، ثُمِرهدا ِإلَى صِفيه

 ِبيالن ِمعا، فَسهباِلٍد فَسِه خجلَى وع مالد�ِإي هبا، فَقَالَ ساه : ا، فَقَدهبسال ت اِلدا خي هم
مهلُ ِمنقْبِة لَتِدينِل الْمأَه ونَ ِمنعبا سهابت ةً لَوبوت تابت.  

ا بِشري حدثَن: حدثَنا أَبو نعيٍم، وعبيد اللَِّه بن موسى، قَاال:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 5069
، فَجاَءه رجلٌ �كُنت جاِلسا ِعند النِبي : بن مهاِجٍر، عن عبِد اللَِّه بِن بريدةَ، عن أَِبيِه، قَالَ

ِني، فَسأَلَهم يا رسولَ اللَِّه، ِإني قَد زنيت وِإني أُِريد أَنْ تطَهر: يقَالُ لَه ماِعز بن ماِلٍك، فَقَالَ
يا رسولَ اللَِّه، : هلْ ترونَ ِبِه بأْسا؟، قَالُوا: ما تعلَمونَ ِمن ماِعِز بِن ماِلٍك؟، قَالَ: عنه، فَقَالَ

 ِبيِإلَى الن ادع ئًا، ثُميقِْلِه شع ِمن ِكرنا نما، وأْسى ِبِه برا نم�ةَ، فَاعالثَّاِني  هدا ِعنضأَي فرت
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 ِإلَى قَوِمِه فَسأَلَهم عنه، فَقَالُوا لَه كَما �يا رسولَ اللَِّه، طَهرِني، فَأَرسلَ النِبي : ِبالزنا، قَالَ
 ِفي �جع ِإلَى النِبي ما نرى ِبِه بأْسا، وما ننِكر ِمن عقِْلِه شيئًا، ثُم ر: قَالُوا الْمرةَ اُألولَى

 ِبيِبِه الن را، فَأَمنِبالز فرتِة، فَاعاِبعالر� رأَم ِرِه، ثُمدا ِإلَى صِعلَ ِفيهةً، فَجفْرح لَه تِفرفَح 
 أَنَّ ماِعزا لَو جلَس ِفي �ي كُنا نتحدثُ بيننا أَصحاب النِب: الناس أَنْ يرجموه، قَالَ بريدةُ

  .رحِلِه بعد اعِتراِفِه ثَالثَ مراٍت، لَم يطْلَب ِإنما رجمه ِعند الراِبعِة
ري بن حدثَنا بِش: حدثَنا أَبو نعيٍم، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ، ومحمد بن حيويِه، قَاال5070

، فَجاَءته امرأَةٌ ِمن غَاِمٍد، �كُنت جاِلسا ِعند النِبي : مهاِجٍر، عِن ابِن بريدةَ، عن أَِبيِه، قَالَ
فَقَالَت : ِبيا النِني، فَقَالَ لَهرطَهأَنْ ت ي أُِريدِإنو ،تينز ي قَداللَِّه، ِإن ِبيا نا ا: �يِجِعي، فَلَمر

ا، فَقَالَتنِبالز هدِعن فَترتا، فَاعضأَي اَءتِد، جالْغ أَنْ : كَانَ ِمن لَّكِني فَلَعراللَِّه طَه ِبيا ني
 ِبيا النلَى، فَقَالَ لَهبي لَحاللَِّه ِإناِلٍك فَوم نب اِعزم تددا رِني كَمددرى :�تتِجِعي حار 

فَقَالَت ،ِملُهحت ِبيِبالص اَءتج تلَدا وِلِدي، فَلَمقَالَ: ت ،تلَدو ذَا قَداللَِّه، ه ِبيا نِبي : يفَاذْه
ةُ خرِدِه ِكسِفي ي ِملُهحت ِبيِبالص اَءتج هتا فَطَمفِْطِميِه، فَلَمى تتِضِعيِه حفَأَرٍز، فَقَالَتا : بي

 ِبيالن رفَأَم ،هتذَا فَطَماللَِّه، ه ِبين� فَرا فَحِبه رأَمو ،ِلِمنيسالْم ٍل ِمنجِإلَى ر هفَعفَد ِبيِبالص 
بلَ خاِلد بن الْوِليِد ِبحجٍر لَها حفْرةً فَجِعلَت ِفيها ِإلَى صدِرها ثُم أَمر الناس أَنْ يرجموها، فَأَقْ
 ِبيالن ِمعا، فَسهباِلٍد فَسِه خجلَى وع مالد خضتا، فَانهأْسى رما، فَقَالَ�فَراهِإي هبا :  سي هم

ابت ةً، لَوبوت تابت ِدِه لَقَدفِْسي ِبيالَِّذي نا، فَوهبسال ت اِلدخ رفَأَم ،لَه ِفركٍْس، لَغم اِحبا صه
: حدثَنا ِإبراِهيم بن موسى، قَالَ : ِبها فَصلَّى علَيها، ودِفنت، حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 

الْمرأَةُ ِمن غَاِمٍد ِإلَى : ِه ِمن قَوِلِهحدثَنا بِشري بن مهاِجٍر، ِبنحِو: حدثَنا ِعيسى بن يونس، قَالَ 
  .لَو تابها صاِحب مكٍْس لَغِفر لَه: قَوِله

بيانُ الْخبِر الدالِّ علَى إسقَاِط جلِْد الزاِنيِة ِإذَا رِجمت، وأن البكر إذا زنا غرب عاماً، مث 
  نا مره يرجمجاز له الرجوع، وعلى أن املقر على نفسه بالز

وحدثَنا الدبِري، عن )  ح(حدثَنا عبد الرزاِق:  حدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ 5071
ريرأَِبي ه نةَ، عبتِن عِد اللَِّه ببِن عِد اللَِّه بيبع نع ،ِريهِن الزٍر، عمعم ناِق، عزِد الربةَ، ع

 ِبياَء النال ججأَنَّ ر ،ِنيهاِلٍد الْجِن خِد بيز نعِني كَانَ : ، فَقَالَ�وولَ اللَِّه، ِإنَّ ابسا ري
ئَِة عِسيفًا علَى هذَا، فَزنا ِبامرأَِتِه، فَأَخبروِني أَنَّ علَى ابِني الرجم، فَافْتديت ِمنه ِبوِليدٍة، وِما

 مجذَا الرأَِة هرلَى امأَنَّ عاٍم، وع ِريبغتِمائٍَة، و لْدِني جلَى ابلُ الِْعلِْم أَنَّ عِني أَهربأَخ اٍة، ثُمش
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ِه َألقِْضين والَِّذي نفِْسي ِبيِد: �فَاقِْض بيننا ِبِكتاِب اللَِّه عز وجلَّ، فَقَالَ النِبي : حِسبته، قَالَ
بينكُما ِبِكتاِب اللَِّه عز وجلَّ، أَما الْغنم والْوِليدةُ فَرد علَيك، وأَما ابنك فَِإنَّ علَيِه جلْد ِمائٍَة 

سيأُن قَالُ لَهي ،لَمأَس ٍل ِمنجقَالَ ِلر اٍم، ثُمع ِريبغتو :سيا أُني ذَا، فَِإِن قُمأَةَ هرِل امفَس ،
أَخبرِني ابن ِشهاٍب، : اعترفَت فَارجمها حدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عِن ابِن جريٍج، قَالَ
جال من األعراب، وذكر عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه، عن أَِبي هريرةَ، وزيِد بِن خاِلٍد، أن ر

  .احلديث، بنحوه 
سِمعت ماِلكًا : حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ 5072

أنبا ماِلك، عِن ابِن ِشهاٍب، : حدثَنا ِإسحاق بن ِعيسى، قَالَ: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ 
خبرِني يونس بن يِزيد، عِن ابِن ِشهاٍب أَخبرهما، عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه، عن زيِد بِن وأَ

 : يختِصماِن ِإلَيِه، فَقَالَ أَحدهما�خاِلٍد الْجهِني، وأَِبي هريرةَ، أَنَّ رجلَيِن أَتيا رسولَ اللَِّه 
أَجلْ فَاقِْض بيننا ِبِكتاِب اللَِّه يا رسولَ : اقِْض بيننا ِبِكتاِب اللَِّه، وقَالَ اآلخر وكَانَ أَفْقَههما

كَانَ ابِني عِسيفًا علَى هذَا، وِإنه زنا : تكَلَّم، فَقَالَ: اللَِّه، وائْذَنْ ِلي ِفي أَنْ أَتكَلَّم، قَالَ
ِبام أَلْتي سِإن ٍة ِلي، ثُماِريجاٍة، وِبِمائَِة ش هِمن تيدفَافْت ،مجِني الرلَى ابِني أَنَّ عربأَِتِه، فَأَخر

، فَقَالَ أَهلَ الِْعلِْم، فَأَخبروِني أَنَّ علَى ابِني جلْد ِمائٍَة، وتغِريب عاٍم، وِإنما الرجم علَى امرأَِتِه
والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه َألقِْضين بينكُما ِبِكتاِب اللَِّه، أَما غَنمك وجاِريتك فَرد : �رسولُ اللَِّه 

أَةَ اآلخرام مجرأَنْ ي لَِميا اَألسسيأُن رأَما، وامع هبغَرِمائَةً، و هناب لَدجو ،كِإلَي ،فَترتِر ِإِن اع
  .فَاعترفَت فَرجمها
: حدثَنا مروانُ بن محمٍد، قَالَ :  حدثَنا شعيب بن شعيِب بِن ِإسحاق، قَالَ 5073

 اللَِّه بِن عتبةَ، عن أَِبي حدثَِني ابن ِشهاٍب، عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد: حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد، قَالَ
يا رسولَ : ، فَقَالَ�هريرةَ، وزيِد بِن خاِلٍد الْجهِني، أن رجال من األعراب أتى رسولَ اللَِّه 

اآلخ مصالْخ لَّ، فَقَامجو زاِب اللَِّه عِلي ِبِكت تيِإال قَض اللَّه كدشي أَناللَِّه، ِإن ،هِمن أَفْقَه وهو ر
ِإنَّ ابِني كَانَ : قُلْ، قَالَ: �نعم، فَاقِْض بيننا ِبِكتاِب اللَِّه وائْذَنْ ِلي، فَقَالَ رسولُ اللَِّه : فَقَالَ

دفَافْت ،مجِني الرلَى ابأَنَّ ع تِبري أُخِإنأَِتِه، ورا ِبامنذَا، فَزلَى هِسيفًا عاٍة عِبِمائَِة ش هِمن تي
ووِليدٍة، ثُم سأَلْت أَهلَ الِْعلِْم، فَأَخبروِني أَنَّ علَى ابِني جلْد ِمائٍَة، وتغِريب عاٍم، وأَنَّ علَى 

ما ِبِكتاِب اللَِّه، الْوِليدةُ والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه َألقِْضين بينكُ: �امرأَِتِه الرجم، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
والْغنم رد علَيك، وعلَى ابِنك جلْد ِمائٍَة، وتغِريب عاٍم، واغْد يا أُنيس ِإلَى امرأَِة هذَا فَِإِن 
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 فَرِجمت، حدثَنا �للَِّه فَغدا علَيها فَاعترفَت، فَأَمر ِبها رسولُ ا: اعترفَت، فَارجمها، قَالَ
  .حدثَنا اللَّيثُ، ِبنحِوِه: حدثَنا أَبو الْوِليِد، قَالَ : محمد بن يحيى، قَالَ 

حدثَنا : حدثَنا يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد، قَالَ :  حدثَنا عباس الدوِري، قَالَ 5074
ي، عن صاِلٍح، عِن ابِن ِشهاٍب، أَنَّ عبيد اللَِّه بن عبِد اللَِّه، أَخبره، أَنَّ أَبا هريرةَ، وزيد بن أَِب

 رسولَ يا:  يختِصماِن ِإلَيِه، فَقَالَ أَحدهما�خاِلٍد الْجهِني أَخبراه، أَنَّ رجلَيِن أَتيا رسولَ اللَِّه 
أَجلْ، فَاقِْض بيننا ِبِكتاِب اللَِّه، وائْذَنْ : اللَِّه، اقِْض بيننا ِبِكتاِب اللَِّه، قَالَ اآلخر وهو أَفْقَههما

نه زنا يا رسولَ اللَِّه، ِإنَّ ابِني كَانَ عِسيفًا علَى هذَا، وأَ: تكَلَّم، قَالَ: ِلي أَنْ أَتكَلَّم، قَالَ
ِبامرأَِتِه، فَأُخِبرت أَنَّ علَى ابِني الرجم، فَافْتديت ِمنه ِبِمائَِة شاٍة وجاِريٍة، ثُم ِإني سأَلْت أَهلَ 

مرأَِة هذَا، فَقَالَ الِْعلِْم، فَأَخبروِني أَنَّ علَى ابِني ِمائَةَ جلْدٍة، وتغِريب عاٍم، وأَنَّ الرجم علَى ا
وجلَد ابنه : أَقِْضي بينكُما ِبِكتاِب اللَِّه، أَما غَنمك وجاِريتك، فَرد ِإلَيك، قَالَ: �رسولُ اللَِّه 

  .ِمائَةً، وغَربه عاما، وأَمر أُنيسا اَألسلَِمي ِبرجِم امرأَِة اآلخِر، فَرجمها
حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، وأَحمد بن شيبانَ، قَاال5075

كُنا : عِن الزهِري، عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه، عن أَِبي هريرةَ، وزيِد بِن خاِلٍد، وِشبٍل، قَالُوا
أَنشدك ِإال قَضيت بيننا ِبِكتاِب اللَِّه، فَقَام : ، فَقَام ِإلَيِه رجلٌ، فَقَالَ�ند رسوِل اللَِّه ِع

: صدق، فَاقِْض بيننا ِبِكتاِب اللَِّه عز وجلَّ، وائْذَنْ ِلي، قَالَ: خصمه، وكَانَ أَفْقَه ِمنه، فَقَالَ
ِإنَّ ابِني كَانَ عِسيفًا علَى هذَا، فَزنا ِبامرأَِتِه، فَافْتديت ِمنه ِبِمائَِة شاٍة وخاِدٍم، ثُم : قُلْ، قَالَ

سأَلْت ِرجاال ِمن أَهِل الِْعلِْم، فَأَخبروِني أَنَّ علَى ابِني جلْد ِمائٍَة، وتغِريب عاٍم، وعلَى امرأَِة 
ذَا الرولُ اللَِّه هسفَقَالَ ر ،ماٍة : �جاِب اللَِّه، الِْمائَةُ شا ِبِكتكُمنيب نِدِه َألقِْضيفِْسي ِبيالَِّذي نو

والْخاِدم رد علَيك، وعلَى ابِنك جلْد ِمائٍَة، وتغِريب عاٍم، واغْد يا أُنيس ِإلَى امرأَِة هذَا، فَِإِن 
ةَاعانوو عا، قَالَ أَبهمجفَار فَترِرِه ب : تلَى غَيع ِزيدلٌ، يقُولُ ِفيِه ِشبِطئُ ِفيِه، يخةَ ينييع ناب

  .ِشبٍل وهو خطَأٌ
، بيانُ الْخبِر املُوِجِب رجم الزاِني ِمن أَهِل الِْكتاِب ِإذَا رفَع أَمره إىل حاكم املسلمني

وبيان قبول حاكم املسلمني قول أهل الذمه ىف الزنا، والدليل على أن احلكم فيهم بأحكام 
  املسلمني

أَخبرِني : أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا ِعيسى بن أَحمد الْعسقَالِني، قَال5076َ
اِلكقَا)  ح(م ،ِمِذيراِعيلَ التمو ِإسا أَبثَندحِن : لَ واِفٍع، عن ناِلٍك، عم نع ،ِبينا الْقَعثَندح
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، فَذَكَروا لَه أَنَّ رجال ِمنهم وامرأَةً زنيا، �ِإنَّ الْيهود جاُءوا ِإلَى النِبي : ابِن عمر،أَنه قَالَ
نفْضحهم : راِة ِفي شأِْن الرجِم؟، قَالُواما تِجدونَ ِفي التو: �فَقَالَ لَهم رسولُ اللَِّه 

كَذَبتم ِإنَّ ِفيها الرجم، فَأَتوا ِبالتوراِة، ونشرها، فَوضع : ويجلَدونَ، قَالَ عبد اللَِّه بن سالٍم
عا بما ولَها قَبأَ مِم، فَقَرجِة الرلَى آيع هدي مهدالٍمأَحس ناللَِّه ب دبع ا، فَقَالَ لَههد : كدي فَعار

صدق محمد ِفيها آيةُ الرجِم، فَأَمر ِبِهما رسولُ اللَِّه : فَرفَع يده، فَِإذَا ِفيها آيةُ الرجِم، قَالُوا
�رمع نا، قَالَ ابِجمِن:  فَرحلَ يجالر تأَيةَ فَرارا الِْحجِقيهأَِة، يرلَى الْمي ع.  

حدثَنا ماِلك بن : حدثَنا معاِويةُ بن ِهشاٍم، قَالَ :  حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، قَالَ 5077
 ِفي الزنا، فَرأَيته كَف  يهوِديا ويهوِديةً�رجم النِبي : أَنٍس، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ

  .علَيها يِقيها الِْحجارةَ
حدثَنا : حدثَنا سلَيمانُ بن حرٍب، والْقَواِريِري، قَاال:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 5078

 �جاَء الْيهود ِإلَى رسوِل اللَِّه : لَحماد بن زيٍد، عن أَيوب، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَا
فَأْتوا ِبالتوراِة، : نفْضحهما، قَالَ: ما تِجدونَ ِفي ِكتاِبكُم؟، قَالُوا: ِبيهوِدييِن زنيا، فَقَالَ

ابى شاُءوا ِبفَتجاِة، ورواُءوا ِبالتفَج ،اِدِقنيص متا ِإنْ كُنلُوهلَى فَاتى عا أَتأُ، فَلَمقْرلَ يعفَج ،
 فَرجمهما، قَالَ ابن �آيِة الرجِم، وضع يده علَيها، فَضرب عبد اللَِّه يده، فَأَمر رسولُ اللَِّه 

رمالِْح: ع ا ِمنِقيهِه يِإلَي ظُري أَنا، فَكَأَنمهمجر نِفيم تِةفَكُنارج.  
حدثَنا حماد بن : حدثَنا أَبو عمر الْحوِضي، قَالَ :  حدثَنا حمدانُ بن عِلي، قَالَ 5079

 ِبرجٍل وامرأٍَة �جاَء الْيهود ِإلَى رسوِل اللَِّه : زيٍد، عن أَيوب، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
نا، فَقَالَز؟، قَالُوا: ياِبكُمونَ ِفي ِكتِجدا تا، قَالَ: ممهمخسا ونمهحفْضاِة : نرووا ِبالتفَأْت

 ملَه اَء قَاِرئجو ،دالٍم فَقَعس ناللَِّه ب دباَء عجاِة، ورواُءوا ِبالتفَج ،اِدِقنيص متا ِإنْ كُنلُوهفَات
شاب، فَجعلَ يقْرأُ، فَلَما أَتى علَى آيِة الرجِم، وضع يده علَيها أَو كَفَّه علَيها، فَقَالَ عبد فَتى 
يته فَلَقَد رأَ: ارفَع يدك، فَرفَع يده، فَِإذَا آيةُ الرجِم، فَأَمر ِبِهما فَرِجما، قَالَ ابن عمر: اللَِّه

  .يجاِفي الِْحجارةَ علَيها
حدثَنا شعيب بن : حدثَنا الْحكَم بن موسى، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 5080

 أُِتي �ِه حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَّ: ِإسحاق، قَالَ 
ما تِجدونَ ِفي :  حتى أَتى يهود، فَقَالَ�ِبيهوِدي ويهوِديٍة قَد زنيا، فَانطَلَق رسولُ اللَِّه 

 نسود وجوههما ونحِملُهما، ونخاِلف بين وجوِهِهما ويطَاف: التوراِة علَى من زنا؟، قَالُوا
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فَأْتوا ِبالتوراِة فَاتلُوها ِإنْ كُنتم صاِدِقني، فَجاُءوا ِبها فَرأَوها، حتى ِإذَا مروا ِبآيِة : ِبِهما، قَالَ
را وما وهيدي نيا بأَ مقَرِم، وجِة الرلَى آيع هدأُ يقْرى الَِّذي كَانَ يالْفَت عضِم، وجا، الراَءه

مره فَلْيرفَع يده، فَِإذَا تحتها آيةُ الرجِم، : �فَقَالَ لَه عبد اللَِّه بن سالٍم، وهو مع رسوِل اللَِّه 
لَقَد رأَيته فَكُنت ِفيمن رجمهما، فَ:  فَرِجما، قَالَ عبد اللَِّه بن عمر�فَأَمر ِبِهما رسولُ اللَِّه 

  .يِقيها ِمن الِْحجارِة ِبنفِْسِه
حدثَنا : حدثَنا عبد اللَِّه بن نميٍر، قَالَ :  حدثَنا موسى بن ِإسحاق الْكُوِفي، قَالَ 5081

 يهوِدييِن أَنا ِفيمن رجمهما، �ِبي رجم الن: عبيد اللَِّه بن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
  .فَلَقَد رأَيته وِإنه لَيسترها ِمن الِْحجارِة

 حدثَنا محمد بن أَحمد بِن سِعيٍد أَبو عبِد اللَِّه الْبزاز الْواِسِطي الْمعروف ِبابِن 5082
حدثَنا عبد اَألعلَى بن عبِد اَألعلَى، عن : ثَنا يوسف بن حماٍد الْمعِني، قَالَ حد: كَساٍء قَالَ 

 أُِتي ِبيهوِدييِن قَد زنيا، فَأَتى �عبيِد اللَِّه بِن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنَّ نِبي اللَِّه 
: ما تِجدونَ ِفي ِكتاِبكُم؟، قَالُوا:  بيت الِْمدراِس ومعه عبد اللَِّه بن سالٍم، فَقَالَ� رسولُ اللَِّه

فَأْتوا ِبالتوراِة، فَاتلُوها ِإنْ كُنتم صاِدِقني، : يجرداِن ويحمماِن ويحمالِن علَى ِحماٍر، قَالَ
:  حدثٌ يدرسها، ووضع يده علَى آيِة الرجِم، فَقَالَ لَه عبد اللَِّه بن سالٍمفَجاَء شاب: قَالَ

فَكُنت :  فَرِجما، قَالَ عبد اللَِّه بن عمر�ازحلْ يدك، فَِإذَا آيةُ الرجِم، فَأَمر ِبِهما رسولُ اللَِّه 
  .ِفيمن رجمهما

يولُ اللَِّه بسِفيِه ر رِضِع الَِّذي أَموبرجم اليهوديني�انُ الْم   
)  ح( حدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عِن ابِن جريٍج، عن موسى بِن عقْبة5083َ

أنبا ابن عقْبةَ، عن : با زهير، قَالَأن: حدثَنا أَحمد بن يونس، قَالَ: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ 
:  ِبرجٍل ِمنهم وامرأٍَة قَد زنيا، فَقَالَ�ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنَّ الْيهود جاُءوا ِإلَى رسوِل اللَِّه 

ما : ونضِربهما، فَقَالَ:  كَِلمةًكَذَا وكَذَا، قَالَ زهير: كَيف تفْعلُونَ ِبمن زنا ِمنكُم؟، قَالُوا
كَذَبتم ِفي : ما نِجد ِفيها شيئًا، فَقَالَ لَهم عبد اللَِّه بن سالٍم: تِجدونَ ِفي التوراِة؟، فَقَالُوا

توا ِبالتوراِة، فَوضع الَِّذي يدرسها التوراِة الرجم، فَأْتوا ِبالتوراِة فَاتلُوها ِإنْ كُنتم صاِدِقني، فَأَ
كَفَّه علَى آيِة الرجِم، فَطَِفق يقْرأُ ما دونَ يِدِه وما وراَءها، وال يقْرأُ آيةَ الرجِم، فَنزع عبد اللَِّه 

ِهي آيةُ الرجِم، فَأَمر : ما رأَوا ذَِلك، قَالُواما هذَا؟ فَلَ: بن سالٍم يده عن آيِة الرجِم، فَقَالَ
 فَرِجما قَِريبا ِمن حيثُ توضع الْجناِئز ِعند الْمسِجِد، قَالَ عبد اللَِّه بن �ِبِهما رسولُ اللَِّه 
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رمةَ: عارا الِْحجهِقيا ِليهلَيِني عحا يهاِحبص تأَيفَرهرقَالَ غَيو ، :اِنيغذَا لَفْظُ الصِني، هجي.  
   

بيانُ الْخبِر املُوِجِب علَى اِإلماِم تغِيري حكِْم أَهِل الِْكتاِب ِإذَا رآهم حكموا فيه خبالف 
حكم اهللا عز وجل، وإن مل يتحاكموا فيه إليه، وأن الزاىن منهم يقام عليه حكم اهللا تعاىل، 

  ن مل يرفع أمره إىل حاكم املسلمنيوإ
حدثَنا محمد بن فُضيٍل، وأَبو معاِويةَ، ووِكيع، :  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَالَ 5084

ِزٍب، حدثَنا اَألعمش، عن عبِد اللَِّه بِن مرةَ، عِن الْبراِء بِن عا: يزيد بعضهم على بعض، قَالُوا
أَهكَذَا تِجدونَ حد الزاِني :  ِبيهوِدي محمٍم مجلُوٍد، فَدعاهم، فَقَالَ�مر رسولُ اللَِّه : قَالَ

 نشدتك ِباللَِّه الَِّذي أَنزلَ التوراةَ: نعم، فَدعا رجال ِمن علَماِئِهم، فَقَالَ: ِفي ِكتاِبكُم، قَالُوا
ال، ولَوال أَنك نشدتِني لَم : علَى موسى، أَهكَذَا تِجدونَ حد الزاِني ِفي ِكتاِبكُم؟، قَالَ

 ِريفا الشذْنا ِإذَا أَخا، فَكُناِفنرِفي أَش ا كَثُرمِإنو ،مجا الراِبناِني ِفي ِكتالز دح ،كِبرأُخ
و ،اهكْنراتفَقُلْن ،دِه الْحلَيا عنأَقَم ِعيفا الضذْنِإذَا أَخ : لُهعجٍء نيلَى شع ِمعتجى نتا حالَوعت

اللَّهم : �علَى الشِريِف والْوِضيِع، فَجعلْنا التحِميم والْجلْد مكَانَ الرجِم، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
ي أَوِإنلَ اللَّهزفَأَن ،ِجمِبِه فَر رفَأَم ،وهاتِإذْ أَم كرا أَميأَح نلُ م :} كنزحولُ ال يسا الرهأَيي

ِإنْ أُوِتيتم هذَا {: ِإلَى قَوِلِه] 176سورة املائدة آية [}الَِّذين يساِرعونَ ِفي الْكُفِْر
ذُوهفَخ{] ِلِه، ]41سورة املائدة آيةِإلَى قَوو :}َونالْكَاِفر مه سورة املائدة آية [}فَأُولَِئك
] 94سورة املائدة آية [}فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ{: نزلَت ِفي الْيهوِد، وِإلَى قَوِلِه: ، قَالَ]44

  .ِهي ِفي الْكُفَّاِر] 47 آية سورة املائدة[}فَأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ{: ِفي الْيهوِد، وِإلَى قَوِلِه
حدثَنا زاِئدةُ، : حدثَنا محمد بن ساِبٍق، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَاال5085

 �ر رسولُ اللَِّه م: حدثَنا اَألعمش، عن عبِد اللَِّه بِن مرةَ، عِن الْبراِء بِن عاِزٍب، قَالَ: قَالَ 
زنا، فَقَالَ رسولُ اللَِّه : ، فَقَالُوا�فَسأَلَ عنه رسولُ اللَِّه : ِبيهوِدي قَد زنا فَجِلد وحمم، قَالَ

 الزاِني؟، ما تِجدونَ ِفي كُتِبكُم حد: ، فَقَالَ�فَسأَلَهم النِبي : ائْتوِني ِبعلَماِئكُم، قَالَ: �
نِجد الرجم، ولَِكن فَشا الزنا : فَناشدهم علَى ذَِلك، فَقَالُوا: نِجد التحِميم والْجلْد، قَالَ: قَالُوا

جعلَ أَمرا يسع فَرأَينا أَنْ ن: فَكَانوا يمتِنعونَ فَيقَع ذَِلك علَى ضعفَاِئنا، قَالَ: ِفي أَشراِفنا، قَالَ
اللَّهم ِإني أُشِهدك : �فَقَالَ رسولُ اللَِّه : شِريفَنا ومساِكيننا، فَجعلْنا التحِميم والْجلْد، قَالَ

: ود السجِزي، قَالَ فَأَمر ِبِه فَرِجم، حدثَنا أَبو دا: أَني أَولُ من أَحيا أَمرك ِإذْ أَماتوه، قَالَ
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حدثَنا أَبو معاِويةَ، عِن اَألعمِش، عن عبِد اللَِّه بِن مرةَ، عِن : حدثَنا محمد بن الْعالِء، قَالَ 
زع لَ اللَّهزِفيِه، فَأَن ادزةَ واِئدِديِث زح وحن اِزٍب، فَذَكَرِن عاِء برلَّالْبجولُ ال {:  وسا الرهأَيي

ِإنْ أُوِتيتم هذَا {: ، ِإلَى قَوِلِه]176سورة املائدة آية [}يحزنك الَِّذين يساِرعونَ ِفي الْكُفِْر
ا ومن لَم يحكُم ِبم{: ، ِإلَى قَوِلِه]41سورة املائدة آية [}فَخذُوه وِإنْ لَم تؤتوه فَاحذَروا
: ِفي الْيهوِد، ِإلَى قَوِلِه} فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ{، ِإلَى قَوِلِه }أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم الْكَاِفرونَ

هِذِه ِهي ِفي الْكُفَّاِر كُلُّها، يعِني : ،قَالَ}ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ{
  .اآليةَ

 ِبيِبِني أَنَّ النِر الْمبالْخ أهل اإلسالم، وأهل الكفار�ِذكْر ِمن مجر   
قَالَ ابن : حدثَنا حجاج بن محمٍد، قَالَ:  حدثَنا أَبو حميٍد الِْمصيِصي، قَالَ 5086

 رجال ِمن �رجم النِبي : ه سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه، يقُولُأَخبرِني أَبو الزبيِر، أَن: جريٍج
  .أَسلَم، ورجال ِمن الْيهوِد، وامرأَةً 

حدثَنا أَبو عاِصٍم، عِن ابِن جريٍج، عن أَِبي الزبيِر، عن :  حدثَنا ابن الْجنيِد، قَالَ 5087
  . رجم رجال ِمن أَسلَم ويهوِديا�، أَنّ النِبي جاِبٍر

: أنبا ابن جريٍج، قَالَ: حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ:  حدثَنا ِإسحاق الصنعاِني، قَالَ 5088
ِد اللَِّه، يبع نب اِبرج ِمعس هِر، أَنيبو الزثَِني أَبدقُولُح : ِبيالن مجال �رجرو ،لَمأَس ال ِمنجر 

  .ِمن الْيهوِد، وامرأَةً
حدثَنا أَبو ِإسحاق : حدثَنا ابن فُضيٍل، قَالَ :  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَالَ 5089

أَبعد ما نزلَت : نعم، قُلْت: ؟ قَالَ� رسولُ اللَِّه أَرجم: الشيباِني، قَالَ، سأَلْت ابن أَِبي أَوفَى
  .ال أَدِري: سورةُ النوِر؟ قَالَ
أنبا : أنبا شعبةُ، قَالَ: أنبا النضر بن شميٍل، قَالَ:  حدثَنا سِعيد بن مسعوٍد، قَال5090َ

: نعم، قُلْت: ؟ قَالَ�رجم رسولُ اللَِّه :  ِلعبِد اللَِّه بِن أَِبي أَوفَىقُلْت: سلَيمانُ الشيباِني، قَالَ
حدثَنا عمرو بن عوٍن، : ال أَدِري، حدثَنا سلَيمانُ بن سيٍف، قَالَ : أَقَبلَ النوِر، أَم بعدها؟ قَالَ

  .لشيباِني، ِبِمثِْلِهأنبا خاِلد الطَّحانُ، عِن ا: قَالَ
   

باب ِذكِْر الْخبِر الْمِبِني املُوِجِب علَى سيِد اَألمِة جلْدها ِإذَا زنت، وتبني له ذلك من غري 
تثريب، وإعادة اجللد عليها إذا زنت مرة أخرى، وبيعها يف املرة الثالثة، وإجازة جلد السيد 
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  دون السلطان
5091ا مثَندقَالَ  ح ،وِريابسيى النيحي نب دمقَالَ : ح ،ميرأَِبي م نا ابثَندا : حثَندح

: حدثَِني سِعيد بن أَِبي سِعيٍد الْمقْبِري، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ: اللَّيثُ بن سعٍد، قَالَ
ِإذَا زنت أَمةُ أَحِدكُم فَتبين ِزناها، فَلْيجِلدها، وال يثَرب علَيها، :  يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه 

ثُم ِإنْ زنت فَلْيِحدها وال يثَرب علَيها، ثُم إنْ زنِت الثَّاِلثَةَ فَتبين حدثَنا حبِشي بن عمِرو بِن 
  ..حدثَِني اللَّيثُ بن سعٍد، ِبِمثِْلِه: حدثَنا أَِبي، قَالَ:  بِن طَاِرٍق، ِبِمصر، قَالَ الرِبيِع

حدثَنا سفْيانُ، : حدثَنا الْحميِدي، قَالَ :  وحدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ الترِمِذي، قَالَ 5092
موسى، عن سِعيِد بِن أَِبي سِعيٍد الْمقْبِري، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ حدثَنا أَيوب بن : قَالَ 
ِإذَا زنت أَمةُ أَحِدكُم فَتبين ِزناها، فَلْيجِلدها الْحد، وال يثَرب، فَِإنْ عادت فَتبين :  قَالَ�اللَِّه 

الْحد، وال يثَرب، فَِإنْ عادت فَزنت فَتبين ِزناها فَلْيجِلدها الْحد، وال يثَرب، ِزناها فَلْيجِلدها 
الْحبلَ ِمن الشعِر، حدثَنا : ثُم ِإنْ عادت فَزنت فَتبين ِزناها فَلْيِبعها، ولَو ِبضِفٍري ِمن شعٍر، يعِني

اِدي، قَالَ ابنالْم طَاٍء، قَالَ : نع ناِب بهالْو دبا عثَندٍد: حيز نةُ باما أُسثَندا )  ح(حثَندحو
حدثَنا سفْيانُ، عن أُسامةَ بِن زيٍد، : حدثَنا محمد بن يوسف، قَالَ : محمد بن يحيى، قَالَ 

ِإذَا زنت خاِدم : �قَالَ رسولُ اللَِّه :  ِبنحِوِه، قَالَ�الْمقْبِري، عن أَِبي هريرةَ، عِن النِبي عِن 
هوحن ذَكَرا، وهلَيع بثَرال يا، وهِلدجفَلْي ِدكُمأَح.  

5093يحي نب دمحماٍء، وجر نب ارما عثَندقَالُوا ح ،وِنيميى، والْم : نب دمحا مثَندح
حدثَنا : وحدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ )  ح(حدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق)  ح(عبيٍد

عمِري، عن سِعيِد بِن أَِبي سِعيٍد الْمقْبِري، حدثَنا يحيى كُلُّهم، عن عبيِد اللَِّه الْ: مسدد، قَالَ 
ِإذَا زنت أَمةُ أَحِدكُم، فَلْيجِلدها وال يعيرها، فَِإنْ : ، قَالَ�عن أَِبي هريرةَ، عن رسوِل اللَِّه 

دها وال يعيرها، فَِإنْ عادت ِفي الراِبعِة، عادت فَلْيجِلدها وال يعيرها، فَِإنْ عادت فَلْيجِل
  .فَلْيِبيعها ولَو ِبحبٍل ِمن شعٍر، أَو ضِفٍري ِمن شعٍر

انبا النفَيِلي، قَالَ : حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ:  حدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ 5094
 :دح نع ،ِريقْبِعيٍد الْمِن أَِبي سِعيِد بس نع ،اقحِن ِإسِد بمحم نةَ، علَمس نب دمحا مثَن

ِإذَا زنت أَمةُ أَحِدكُم، فَلْيضِربها ِكتاب اللَِّه : �قَالَ رسولُ اللَِّه : أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
 وال يثَرب علَيها، قَالَها ثَالثًا، فَِإنْ عادِت الراِبعةَ، فَلْيضِربها ِكتاب اللَِّه عز وجلَّ، ثُم عز وجلَّ

: يِبيعها ولَو ِبحبٍل ِمن شعٍر، روى هذَا الْحِديثَ اللَّيثُ بن سعٍد، ومحمد بن ِإسحاق، فَقَاال
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نع نب وبأَيٍد، ويز نةُ بامأُسو ،ِريماللَِّه الْع ديبع اهورةَ، وريرأَِبي ه نأَِبيِه، ع نِعيٍد، عس 
ثُم : ، وقَالَ ِفيِه ابن ِإسحاق�عن سِعيٍد الْمقْبِري، عن أَِبي هريرةَ، عِن النِبي : موسى، فَقَالُوا

  .يِبيعها ِفي الراِبعِة
: حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ:  حدثَنا محمد بن ِإسحاق بِن الصباِح الصنعاِني، قَالَ 5095
رمعى، قَالَ )  ح(أنبا ميحي نب دمحا مثَندحاِق، قَالَ: وزالر دبا عثَندِن أنبا : حع ،رمعم

: الزهِري، عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه، عن زيِد بِن خاِلٍد الْجهِني، وأَِبي هريرةَ أَنهما، قَاال
 زنت ِإذَا زنت فَاجِلدوها، ثُم ِإنْ:  عِن اَألمِة الَِّتي لَم تحصن، قَالَ�سِئلَ رسولُ اللَِّه 
  .فَِبيعوها ولَو ِبضِفٍري: ِفي الثَّاِلثَِة، أَو ِفي الراِبعِة شك: فَاجِلدوها، ِإما قَالَ

حدثَنا ماِلك، عِن : حدثَنا ِبشر بن عمر، قَالَ :  حدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ 5096
: حدثَنا ابن وهٍب، ِإمالًء ِمن ِكتاِبِه، قَالَ: يسى بن أَحمد، قَالَ ابِن ِشهاٍب، وحدثَنا ِع

أَخبرِني ماِلك بن أَنٍس، عِن ابِن ِشهاٍب، عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه، عن أَِبي هريرةَ، وزيِد بِن 
ِإنْ زنت :  سِئلَ عِن اَألمِة ِإذَا زنت ولَم تحصن، قَالَ�ِه خاِلٍد الْجهِني، أن رسولَ اللَّ

فَاجِلدوها، ثُم ِإنْ زنت فَاجِلدوها، ثُم ِإنْ زنت فَاجِلدوها، ثُم ِإنْ زنت فَاجِلدوها، ثُم ِإنْ 
الْحبلُ، : ال أَدِري بعد الثَّاِلثَِة أَِو الراِبعِة، والضِفري: زنت فَِبيعوها ولَو ِبضِفٍري، قَالَ ابن ِشهاٍب

حدثَنا ماِلك بن أَنٍس، ِبِإسناِدِه، : حدثَنا ِإسحاق بن ِعيسى، قَالَ : حدثَنا الصغاِني، قَالَ 
ِمثْلَه.  

حدثَنا يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد، عن أَِبيِه، عِن :  حدثَنا عباس الدوِري، قَالَ 5097
ابِن ِشهاٍب، أَنَّ عبيد اللَِّه بن عبِد اللَِّه، أَخبره، أَنَّ أَبا هريرةَ، وزيد بن خاِلٍد أَخبراه، أَنهما 

فَاجِلدوها، ثُم ِبيعوها : ِن اَألمِة تزِني ولَم تحصن، قَالَ، وهو يسأَلُ ع�سِمعا رسولَ اللَِّه 
  .ولَو ِبضِفٍري، بعد الثَّاِلثَِة أَِو الراِبعِة 

   
باب الْخبِر املُوِجِب علَى سيِد الْعبِد واألمة إقامة احلد عليهما إذا زنيا، والدليل على أن 

أو مل حيصنا، وعلى إباحة ترك جلد األمة إذا كانت حديث عهد عليهما اجللد أحصناً 
  بالنفاس إذا حيف عليها املوت

حدثَنا زاِئدةُ، عِن : حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 5098
ِد الربأَِبي ع نةَ، عديبِن عِد بعس نع ،يدقَالَالس ،لَِميِن السما : حها أَيفَقَالَ ي ،ِليع طَبخ
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الناس، أَِقيموا الْحدود علَى أَِرقَّاِئكُم، من أُحِصن ِمنهم ومن لَم يحصن، فَِإنَّ أَمةً ِلرسوِل اللَِّه 
ا ِهي قَِريب عهٍد بالنفَاِس، فَخِشيت ِإنْ أَنا جلَدتها  زنت، فَأَمرِني أَنْ أَجِلدها، فَأَتيتها، فَِإذَ�

 ِبيالن تيفَأَت ،وتمفَقَالَ�أَنْ ت ،هتربفَأَخ  : يدِن السع ،مآد نى بيحى يور ،تنسأَح
ذْكُري لَماِدِه، ونِبِإس :ي لَم نمو مهِمن ِصنأُح نِفيِهمو ،ِصنح :ا ِهيا كَمكْهرات.  

   
  باب مبلَِغ حد شاِرِب الْخمِر، وِصفَِة ضرِبِه، وما يضرب ِبِه

حدثَِني شعبةُ، عن قَتادةَ، : حدثَنا حجاج، قَالَ:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 5099
فَجلَده ِبجِريدتيِن نحو :  أُِتي ِبرجٍل قَد شِرب الْخمر، قَالَ�لَ اللَِّه أَنّ رسو: عن أَنٍس

: وفَعلَه أَبو بكٍْر، فَلَما كَانَ عمر استشار الناس، فَقَالَ عبد الرحمِن بن عوٍف: اَألربِعني، قَالَ
حدثَنا : حدثَنا أَبو النضِر، قَالَ : خذَ ِبها عمر، حدثَنا الصغاِني، قَالَ أَخف الْحدوِد ثَمانونَ فَأَ

  .فَفَعلَ: أَخف الْحدوِد ثَمانونَ، قَالَ: شعبةُ، ِبِإسناِدِه ِبِمثِْلِه، وقَالَ
حدثَنا ِهشام، عن قَتادةَ، :  داود، قَالَ حدثَنا أَبو:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 5100

 ِفي الْخمِر أَربِعني ِبالْجِريِد والنعاِل، وجلَد أَبو بكٍْر �جلَد رسولُ اللَِّه : عن أَنٍس، قَالَ
 ما ترونَ ِفي جلِْد الْخمِر؟ فَقَالَ :أَربِعني، فَلَما كَانَ عمر دنا الناس ِمن الريِف والْقُرى، قَالَ

  .فَجلَد عمر ثَماِنني: نرى أَنْ تجعلَه كَأَخف الْحدوِد، قَالَ: عبد الرحمِن بن عوٍف
حدثَنا ِهشام  : حدثَنا مسِلم بن ِإبراِهيم، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَاال5101

 جلَد ِفي الْخمِر ِبالْجِريِد والنعاِل، �حدثَنا قَتادةُ، عن أَنٍس، أَنّ النِبي : بن أَِبي عبِد اللَِّه، قَالَ
مفَقَالَ لَه ،اسا النعد رمع ِليا وفَلَم ،ِعنيبكٍْر أَرو بأَب لَدج يِف، ِإنَّ: ثُمالر ا ِمنوند قَد اسالن 
نرى أَنْ تجعلَه كَأَخف الْحدوِد : فَما ترونَ ِفي حد الْخمِر، فَقَالَ لَه عبد الرحمِن بن عوٍف

 اِننيثَم لَهعفَج.  
: ثَنا يونس بن محمٍد، قَالَ حد:  حدثَنا ابن الْمناِدي، وعباس الدوِري، قَاال5102

حدثَِني حضين : حدثَنا عبد اللَِّه بن فَيروز الداناج، قَالَ: حدثَنا عبد الْعِزيِز بن الْمختاِر، قَالَ 
فَّانَ، وأُِتي ِبالْوِليِد بِن عقْبةَ، أَنه حضرت عثْمانَ بن ع: بن الْمنِذِر أَبو ساسانَ الرقَاِشي، قَالَ

أَِزيدكُم، وشِهد علَيِه حمرانُ ورجلٌ، فَشِهد : صلَّى ِبأَهِل الْكُوفَِة الْغداةَ أَربعا، ثُم قَالَ
ؤقَيتي آهر هأَن راآلخ ِهدشا، وهبرشي آهر ها أَنمهدانُأَحثْما، فَقَالَ عى : هتا حأْهقَيتي لَم هِإن

ِليقَالَ ِلع ا، ثُمهِربش : ،هِلدجِن أَنْ يياحنفٍَر ِذي الْجعج ناللَِّه ب دبع ِليع رفَأَم ،دِه الْحلَيع أَِقم
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 �أَمِسك، جلْد رسولُ اللَِّه : أَربِعني، ثُم قَالَ لَهفَأَخذَ ِفي جلِْدِه، وعِلي يِعد حتى بلَغَ 
 سونا يثَندح ،ِإلَي بذَا أَحهةٌ، ونكُلٌّ سو اِننيثَم رمع لَدجو ،ِعنيبكٍْر أَرو بأَب لَدجو ،ِعنيبأَر

حدثَنا أَحمد بن عبِد : دثَنا ِهاللُ بن الْعالِء، قَالَ وح)  ح(حدثَنا أَبو داود: بن حِبيٍب، قَالَ 
حدثَنا عبد الْعِزيِز بن الْمختاِر، عن عبِد اللَِّه بِن فَيروز الداناِج، عن حضيِن بِن : الْمِلِك، قَاال

ضرت عثْمانَ بن عفَّانَ فَذَكَر ِبمعناه ِبطُوِلِه، حدثَنا ح: الْمنِذِر أَِبي ساسانَ الرقَاِشي، قَالَ
حدثَنا سِعيد بن أَِبي عروبةَ، عن عبِد : حدثَنا روح، قَالَ : عباس بن محمٍد الدوِري، قَالَ 

دونك ابن عمك، : وكَلَّم عِلي عثْمانَ ِفيِه، قَالَ: لَ ِفيِهاللَِّه الداناِج، ِبهذَا الْحِديِث ِإال أَنه قَا
هِلدٍن فَاجسا حا أَبي دِه الْحلَيع فَأَِقم.  

حدثَنا ِمسعر، وسفْيانُ، : حدثَنا وِكيع، قَالَ :  حدثَنا أَحمد بن أَِبي رجاٍء قَالَ 5103
ما كُنت ُألِقيم حدا علَى أَحٍد، فَأَِجد : قَالَ عِلي:  حصيٍن، عن عميِر بِن سِعيٍد، قَالَعن أَِبي

 لَم �َألنَّ رسولَ اللَِّه : ِفي نفِْسي ِمنه، ِإال صاِحِب الْخمِر، فَلَو مات وديته، زاد سفْيانُ
هنسي.  

حدثَنا سفْيانُ، عن أَِبي : حدثَنا الِْفرياِبي، قَالَ : بو الْعباِس الْغزي، قَالَ  حدثَنا أ5104َ
ما كُنت ُألِقيم حدا علَى أَحٍد : حصيٍن، عن عميِر بِن سِعيٍد، عن عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب، قَالَ

  . لَم يسنه�ِب الْخمِر، فَلَو مات وديته، وذَِلك أَنَّ رسولَ اللَِّه فَأَِجد ِفي نفِْسي، ِإال صاِح
بيانُ حظِْر جلِْد الْمسِلِم فَوق عشرٍة، ِإال ِفي الْحد الَِّذي أَوجبه اهللا، أو أوجبه رسول اهللا 

يرى ضربه عشرة أسواط من صلى اهللا عليه وسلم، والدليل على اإلباحه لإلمام، ضرب من 
  غري اجللد
حدثَنا عمرو، أَنَّ بكَيرا : حدثَنا عمي، قَالَ :  حدثَنا أَبو عبيِد اللَِّه الْوهِبي، قَالَ 5105
مِن بن جاِبٍر، فَحدثَ بينما أَنا جاِلس، ِعند سلَيمانَ بِن يساٍر ِإذْ جاَء عبد الرح: حدثَه، قَالَ

حدثَِني عبد الرحمِن بن جاِبٍر، أَنَّ : سلَيمانَ بن يساٍر، ثُم أَقْبلَ علَينا سلَيمانُ بن يساٍر، فَقَالَ
ال يجلَد : ، يقُولُ� اللَِّه سِمعت رسولَ: أَباه حدثَه، أَنه سِمع أَبا بردةَ اَألنصاِري، يقُولُ

  .فَوق عشرِة أَسواٍط، ِإال ِفي حد ِمن حدوِد اللَِّه تعالَى
حدثَنا : حدثَنا محمد بن وهٍب، قَالَ :  حدثَنا محمد بن كَِثٍري الْحراِني، قَالَ 5106

حدثَِني زيد بن أَِبي أُنيسةَ، عن يِزيد بِن أَِبي : ي عبِد الرِحيِم، قَالَمحمد بن سلَمةَ، عن أَِب
ال جلْد فَوق عشرِة أَسواٍط، : حِبيٍب، عن بكَيِر بِن عبِد اللَِّه، ِبهذَا اِإلسناِد ِمثْلَه، ِإال أَنه، قَالَ
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 لَم يذْكُر أَباه، �هو أَبو بردةَ بن ِنياٍر، عِن النِبي : ِه، قَالَ أَبو عوانةَِإال ِفي حد ِمن حدوِد اللَّ
أنبا اللَّيثُ، عن يِزيد بِن أَِبي حِبيٍب، : حدثَنا ِبشر بن عمر، قَالَ: حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَالَ 

 اللَِّه، عن سلَيمانَ بِن يساٍر، عن عبِد الرحمِن بِن جاِبٍر، عن أَِبي بردةَ، عِن عن بكَيِر بِن عبِد
 ِبيالن�اهأَب ذْكُري لَمو ،ِمثْلَه ،.  

  ها كانت كفارة لهبيانُ الْكَباِئِر الَِّتي ِإذَا ارتكَبها الْمسِلم فَأُِقيم علَيِه حدها، وعوِقب ِب
 حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، وعمار بن رجاٍء، وِإبراِهيم بن مرزوٍق الْبصِري، واحلسن 5107

حدثَنا يونس، عِن الزهِري، عن أَِبي ِإدِريس : حدثَنا عثْمانُ بن عمر، قَالَ : بن مكرم، قَالُوا
اِمِت، قَالَالْخِن الصةَ بادبع نع ،الِنيولُ اللَِّه : وسا رِلٍس�قَالَ لَنجِفي م نحنوِني :  واِيعب

علَى أَنْ ال تشِركُوا ِباللَِّه شيئًا، وال تسِرقُوا، وال تزنوا، وال تقْتلُوا أَوالدكُم، وال تأْتوا ِببهتاٍن 
رفْتلَى اللَِّه، تع هرفَأَج كُمفَى ِمنو نوٍف، فَمرعوِني ِفي مصعال تو ،ِلكُمجأَرو ِديكُمأَي نيب هون

ومن أَصاب ِمن ذَِلك شيئًا، فَعوِقب ِبِه ِفي الدنيا فَهو كَفَّارةٌ لَه، ومن أَصاب ِمن ذَِلك شيئًا 
 هرتقَالَفَس ،هنفَا عاَء عِإنْ شو ،هاقَباَء عِإلَى اللَِّه ِإنْ ش هرا، فَأَمينِفي الد لَى : اللَّهع اهنعايفَب
ذَِلك.  

5108 ،اِنيعنِد اللَِّه الصبو عاِح أَببِن الصب اقحِإس نب دمحمو ،لَِميانُ السدما حثَندح 
أنبا معمر، عِن الزهِري، عن أَِبي ِإدِريس الْخوالِني، عن عبادةَ : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ: قَاال

 أَنْ ال يشِركْن{ نفَرا أَنا ِفيِهم، فَتال علَينا آيةَ النساِء �بايع رسولُ اللَِّه : بِن الصاِمِت، قَالَ
ومن وفَى فَأَجره علَى اللَِّه، ومن أَصاب : اآليةُ، ثُم قَالَ] 12سورة املمتحنة آية [}ِباللَِّه شيئًا

طُهر لَه، : كَفَّارةٌ، وقَالَ أَحدهما: ِمن ذَِلك شيئًا، فَعوِقب ِبِه ِفي الدنيا، فَهو لَه طُهور، أَو قَالَ
كَفَّارةٌ، ومن أَصاب ِمن ذَِلك شيئًا ستره اللَّه علَيِه، فَأَمره ِإلَى اللَِّه، ِإنْ شاَء غَفَر لَه، : الَأَو قَ

هذَّباَء عِإنْ شو.  
هِري، عن حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عِن الز:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ 5109

 ِفي مجِلٍس، �كُنا ِعند رسوِل اللَِّه : أَِبي ِإدِريس الْخوالِني، عن عبادةَ بِن الصاِمِت، قَالَ
لَِّتي باِيعوِني علَى أَنْ ال تشِركُوا ِباللَِّه شيئًا، وال تزنوا، وال تسِرقُوا، وال تقْتلُوا النفْس ا: فَقَالَ

حرم اللَّه ِإال ِبالْحق، فَمن وفَى ِمنكُم فَأَجره علَى اللَِّه، ومن أَصاب ِمنها شيئًا، فَعوِقب علَيِه، 
شاَء عذَّبه، فَهو كَفَّارةٌ لَه، ومن أَصاب ِمن ذَِلك شيئًا، فَستره اللَّه علَيِه، فَهو ِإلَى اللَِّه، ِإنْ 

حدثَنا سفْيانُ، : حدثَنا الْحميِدي، قَالَ : وِإنْ شاَء غَفَر لَه، حدثَنا ابن الْجنيِد الدقَّاق، قَالَ 
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أنبا أَبو : أُميةَ، قَالَأَخبرِني أَبو ِإدِريس، فَذَكَره ِمثْلَه، حدثَنا أَبو : سِمعت الزهِري، يقُولُ: قَالَ
  .أنبا شعيب، عِن الزهِري، ِبِإسناٍد، ِمثْلَه : الْيماِن، قَالَ
حدثَنا خاِلد : حدثَنا محبوب بن الْحسِن، قَالَ :  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَالَ 5110

 �أَخذَ رسولُ اللَِّه : ِبي اَألشعِث، عن عبادةَ بِن الصاِمِت، قَالَالْحذَّاُء، عن أَِبي ِقالبةَ، عن أَ
أَنْ ال تشِركُوا ِباللَِّه شيئًا، وال تزنوا، وال تسِرقُوا، وال تقْتلُوا : علَينا كَما أَخذَ علَى النساِء

وال يعِصينه ِفي معروٍف، فَمن أَصاب ِمنكُم حدا أَوالدكُم، وال يعضه بعضكُم بعضا، 
فَعجلَت لَه عقُوبته، فَِهي كَفَّارته، ومن أُخر عنه، فَأَمره ِإلَى اللَِّه، ِإنْ شاَء غَفَر لَه، وِإنْ شاَء 

  .نْ شاَء رِحمهفَِإنْ شاَء عذَّبه، وِإ: عذَّبه، وقَالَ مرةً
حدثَنا سفْيانُ، عن : حدثَنا الِْفرياِبي، قَالَ :  حدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، قَالَ 5111

ينا أَخذَ علَ: خاِلٍد، عن أَِبي ِقالبةَ، عن أَِبي اَألشعِث الصنعاِني، عن عبادةَ بِن الصاِمِت، قَالَ
:  كَما أَخذَ علَى النساِء ِفي الْقُرآِن، بايعنا علَى أَنْ ال نشِرك ِباللَِّه شيئًا، ثُم قَالَ�رسولُ اللَِّه 

ِه، ِإنْ شاَء فَمن أَصاب ِمنهم حدا فَعجلَ عقُوبته، فَهو كَفَّارته، ومن أُخر عنه، فَأَمره ِإلَى اللَّ
هذَّباَء عِإنْ شو ،لَه غَفَر.  

حدثَنا شعبةُ، عن خاِلٍد : حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 5112
 نع ،اِنيعنِث الصعأَِبي اَألش نثُ عدحةَ، يا ِقالبأَب ِمعذَّاِء، ساِمِت، قَالَالْحِن الصةَ بادبع :

أَنْ ال نشِرك ِباللَِّه شيئًا، والْ نسِرق، وال :  علَينا كَما أَخذَ علَى النساِء�أَخذَ رسولُ اللَِّه 
ما نهى عنه، فَأُِقيم نزِني، وال نقْتلَ أَوالدنا، وال نعِصيه ِفي معروٍف، فَمن أَتى ِمنكُم حدا ِم

علَيِه الْحد، فَهو كَفَّارةٌ لَه، ومن أُخر عنه، فَأَمره ِإلَى اللَِّه عز، وجلَّ ِإنْ شاَء عذَّبه، وِإنْ شاَء 
 النضر بن شميٍل عن شعبةَ، ال يعضه بعضكُم بعضا، رواه: ، قَالَ�غَفَر لَه، وأَنَّ رسولَ اللَِّه 

  .وال يعضه بعضنا بعضا: وقَالَ
حدثَِني اللَّيثُ، : حدثَنا شعيب بن اللَّيِث، قَالَ:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ 5113

حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد، عن يِزيد بِن : ن عِلي، قَالَ حدثَنا عاِصم ب: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ 
ِإني ِمن النقَباِء : أَِبي حِبيٍب، عن أَِبي الْخيِر، عِن الصناِبِحي، عن عبادةَ بِن الصاِمِت، قَالَ

علَى أَنْ ال نشِرك ِباللَِّه شيئًا، وال نزِني، وال نسِرق، بايعناه : ، قَالَ�الَِّذين بايعنا رسولَ اللَِّه 
وال نقْتلَ النفْس الَِّتي حرم اللَّه، وال ننهب، وال نعِضي باِحلنِة، وال يِعيب بعضنا بعضا، فَِإنْ 

حدثَنا أَبو :  عز وجلَّ، حدثَنا عباس الدوِري، قَالَ غَِشينا شيئًا ِمن ذَِلك كَانَ قَضاؤه ِإلَى اللَِّه
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  .حدثَنا اللَّيثُ، ِبِإسناِدِه، نحوه: النضِر، قَالَ 
   

باب إسقَاِط الْحكِْم ِفي الديِة عن الدواب واألنعام فيها يصنب من الناس، والدواب 
  بار واملعادن فيما يسقط فيها من الناس والدوابواألنعام، وكذلك أصحاب األ

أنبا شعبةُ، عن محمِد بِن ِزياٍد، : حدثَنا أَبو النضِر، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 5114
جبار، والْمعِدنُ جبار، الْعجماُء جرحها : ، قَالَ�سِمعت أَبا هريرةَ، يحدثُ عِن النِبي : قَالَ

 سمكَاِز الْخِفي الرو.  
حدثَنا عبد الرحمِن بن بكِْر بِن الرِبيِع بِن :  حدثَنا الْفَضلُ بن الْحباِب، قَالَ 5115
سِمعت أَبا : ن ِزياٍد، يقُولُسِمعت محمد ب: سِمعت الرِبيع بن مسِلٍم، يقُولُ: مسِلٍم، قَالَ
الْعجماُء جبار، والِْبئْر جبار، والْمعِدنُ جبار، وِفي :  يقُولُ�سِمعت النِبي : هريرةَ، يقُولُ

سمكَاِز الْخالر.  
 عيينةَ، عِن الزهِري، عن سِعيٍد، حدثَنا سفْيانُ بن:  حدثَنا أَحمد بن شيبانَ، قَالَ 5116

 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نةَ، علَمأَِبي سقَالَ�و ، : ،اربج الِْبئْرو ،اربا جهحراُء جمجالْع
سمكَاِز الْخِفي الرو ،اربِدنُ جعالْمو.  

حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عِن الزهِري، عن : علَى، قَالَ  حدثَنا يونس بن عبِد اَأل5117
 ِبيلُغُ ِبِه النبةَ، يريرأَِبي ه نِب، عيسِن الْمِعيِد بقَالَ�س ، : الِْبئْرو ،اربا جهحراُء جمجالْع

يا أَبا محمٍد، معه أَبو سلَمةَ، :  الْخمس، فَقَالَ الساِئلُجبار، والْمعِدنُ جبار، وِفي الركَاِز
  .ِإنْ كَانَ معه فَهو معه: قَالَ

أَخبرِني ماِلك بن أَنٍس، : أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال5118َ
س ناٍب، عِن ِشهِن ابولَ اللَِّه عسةَ، أَنّ رريرأَِبي ه نةَ،، علَمأَِبي سقَالَ�ِعيٍد، و ، : حرج

أنبا ابن : الْعجماِء جبار، والْمعِدنُ جبار، وِفي الركَاِز الْخمس، حدثَنا ابن عبِد اَألعلَى، قَالَ
ِن ِشهاٍب، عن سِعيِد بِن الْمسيِب، وعبيِد اللَِّه بِن عبِد أَخبرِني يونس، عِن اب: وهٍب، قَالَ

: الْهدر، والْعجماُء: الْجبار: ، ِبِمثِْلِه، قَالَ ابن ِشهاٍب�اللَِّه، عن أَِبي هريرةَ، عن رسوِل اللَِّه 
ِد الْحبع نب دمحا مثَندةُ، حِهيمِن : كَِم، قَالَ الْبب سوني ناِشٍد، عر ناللَِّه ب بها وثَندح

 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نِعيٍد، عس ناٍب، عِن ِشهِن ابع ،ِزيدِبِمثِْلِه�ي ،.  
أَخبرِني : ، قَالَحدثَنا حجاج، عِن ابِن جريٍج:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 5119
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، �ابن ِشهاٍب، عن سِعيِد بِن الْمسيِب، وعن أَِبي سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
نا الْعجماُء جرحها جبار، والِْبئْر جبار، والْمعِدنُ جبار، وِفي الركَاِز الْخمس، حدثَ: قَالَ

الدبِري، عن عبِد الرزاِق، وابِن جريٍج، عِن الزهِري، ِبِإسناِدِه نحوه، حدثَنا أَحمد بن الْفَرِج 
ِبي هريرةَ، حدثَنا الزبيِدي، عِن الزهِري، عن سِعيٍد، عن أَ: حدثَنا بِقيةُ، قَالَ : الِْحمِصي، قَالَ

 ِبيِن النع�ِمثْلَه ،.  
حدثَنا مروانُ بن :  حدثَنا شعيب بن شعيِب بِن ِإسحاق الدمشِقي، قَالَ 5120

يونس، حدثَنا الْحسن بن موسى اَألشيب، وأَحمد بن : وحثنا أَبو أُميةَ، قَالَ )  ح(محمٍد
حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد، عِن الزهِري، عن سِعيٍد، وأَِبي سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ، عِن النِبي : قَالُوا
  .خمسالْعجماُء جرحها جبار، والِْبئْر جبار، والْمعِدنُ جبار، وِفي الركَاِز الْ:  أَنه، قَالَ�

حدثَنا اَألوزاِعي، : حدثَنا أَيوب بن خاِلٍد، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 5121
 ِبيِن الناٍس، عبِن عِن ابِد اللَِّه، عبِن عِد اللَِّه بيبع نِلٍم، عسِن مِد بمحم نقَالَ�ع هأَن ، :

سمكَاِز الْخِفي الرو ،اربِدنُ جعالْمو ،اربج الِْبئْرو ،اربا جهحراُء جمجالْع.  
حدثَنا زمعةُ، عِن : حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 5122

الدابةُ : ، يقُولُ�سِمعت النِبي : ، عن أَِبي هريرةَ، قَالَالزهِري، عن سِعيِد بِن الْمسيِب
سمكَاِز الْخِفي الرو ،اربج الِْبئْرو ،اربِدنُ جعالْمو ،اربا جهحراُء، جمجالْع.  

حدثَنا شعبةُ، : بِد الْواِرِث، قَالَ حدثَنا عبد الصمِد بن ع:  حدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ 5123
 ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه نةَ، علَمأَِبي س نٍرو، عمِن عِد بمحم نا : ، قَالَ�عهحراُء جمجالْع

سمكَاِز الْخِفي الرو ،اربِدنُ جعالْمو ،اربج الِْبئْرو ،اربج.  
5124قَاال ح ،لَِميوالس ،اِنيجرِبيِع الْجأَِبي الر نب نسا الْحثَناِق، : دزالر دبا عثَندح

 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه ناٍم، عمه نٍر، عمعم نِدنُ : ، قَالَ�ععالْمو ،اربا جهحراُء جمجالْع
ارالنو ،اربجارذْكُِر الني لَم لَِميوالس ،اِنيجراللَّفْظُ ِللْجو ،سمكَاِز الْخِفي الرو ،اربج .  
:  حدثَنا أَبو اَألزهِر، ومحمد بن ِإسحاق بِن شبويِه الْمكِّي، واجلرجاين، قَالُوا5125

عم ناِق، عزالر دبا عثَندح ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نٍه، عبنِن ماِم بمه نٍر، عقَالَ�م ، : ارالن
الِْبري جبار، ثُم وافَقَه علَيِه عبد الْمِلِك عن : غَلَطَ ِفيِه عبد الرزاِق، وِإنما هو: جبار، كَانَ يقَالُ

  .معمٍر 
حدثَنا زيد بن : حدثَنا جعفَر بن مساِفٍر، قَالَ : نا أَبو داود السجِزي، قَالَ حدث5126َ
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: حدثَنا عبد الْمِلِك الصنعاِني، عن معمٍر، عن هماٍم، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ: الْمبارِك، قَالَ 
 ِبيال: �قَالَ الناربج ارن.  
: حدثَنا شعيب، قَالَ : أنبا أَبو الْيماِن، قَالَ :  حدثَنا محمد بن حيويِه، قَال5127َ

الْعجماُء : �قَالَ النِبي : حدثَنا أَبو الزناِد، عن عبِد الرحمِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
ِد جبع نب سونا ينربأَخ ،سمكَاِز الْخِفي الرو ،اربِدنُ جعالْمو ،اربج الِْبئْرو ،اربا جهحر

: حدثَنا عمرو بن عثْمانَ الْعثْماِني، قَالَ )  ح(أنبا ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكًا، أَخبره: اَألعلَى، قَالَ
حدثَنا ماِلك، عن أَِبي الزناِد، عِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، فَذَكَر، : نا مطَرف، قَالَ حدثَ
  .ِبِمثِْلِه

: حدثَنا يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 5128
، �يثُ بن سعٍد، عِن الزهِري، عن ساِلٍم، عن أَِبيِه، عن عاِمِر بِن رِبيعةَ، عِن النِبي حدثَنا اللَّ

: الْعجماُء جرحها جبار، والِْبئْر جبار، والْمعِدنُ جبار، وِفي الركَاِز الْخمس، كَذَا قَالَ: قَالَ
أَي بجذَا عقَالَ ه ،ِزيجالس داوو دا أَبثَندح ،نسا حةَ، قَالَ : ضبيأَِبي ش نانُ بثْما عثَندح :

ِزيدي نب دمحا مثَندةَ، قَالَ )  ح(حيو أُما أَبثَندحقَالَ: و ،مآد نب را ِبشثَندح : نب ادبا عثَندح
حدثَنا سفْيانُ بن حسيٍن، عِن الزهِري، عن سِعيِد بِن الْمسيِب، عن أَِبي هريرةَ، : ِم، قَاالالْعوا

حدثَنا : الرجلُ جبار، لَم يقُلْه أَحد غَيره، حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ : ، قَالَ�عن رسوِل اللَِّه 
ديبى، قَالَ عوسم نةَ:  اللَِّه بلَمس نب ادما حثَندقَالَ )  ح(ح ،قُوبعي نب فوسا يثَندحو :

حدثَنا معتِمر، عن منصوٍر، ِكالهما عن محمِد بِن ِزياٍد، عن أَِبي هريرةَ، : حدثَنا نصر، قَالَ 
ِبيِن النِلٍم� عسِن مِبيِع بِديِث الرِبِمثِْل، ح .  

حدثَنا فُضيلُ : حدثَِني محمد بن أَِبي بكٍْر، قَالَ :  حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَال5129َ
ى بِن الْوِليِد بِن حدثَِني ِإسحاق بن يحي: حدثَنا موسى بن عقْبةَ، قَالَ: بن سلَيمانَ، قَالَ 

أَنَّ الْمعِدنَ : �ِإنَّ ِمن قَضاِء رسوِل اللَِّه : عبادةَ بِن الصاِمِت، عن عبادةَ بِن الصاِمِت، قَالَ
 اربا جهحراَء جمجالْعو ،اربج الِْبئْرو ،ارباُء,جمجالْعاِم: ، وعاَألن ةُ ِمنِهيما، الْبِرهغَيو 

اربالْجو :مرغالَِّذي ال ي ردالْه وه.  
وحدثَِني حماد، : حدثَِني محمد بن أَِبي بكٍْر، قَالَ:  حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَال5130َ

اِئمةُ والْجب جبار، والْمعِدنُ الس: �قَالَ النِبي : عن مجاِلٍد، عِن الشعِبي، عن جاِبٍر، قَالَ
اِلدجقَالَ م ،سمكَاِز الْخِفي الرو ،ارباِدي: جالْع زالْكَن كَازالر.  
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  مبتدأُ ِكتاِب اَألحكَاِم

الدليل على أن بيانُ الْخبِر املُوِجِب علَى الْحاِكِم أنْ يحكُم ِبالْظَاِهِر ِبحجِة املُدِعي، و
أحكام احلاكم رمبا تكون خبالف احلق عند اهللا تعاىل، وأنه قد يكون احلكم ىف الشيئ خبالف 

  ما جيب ىف الباطن
حدثَنا أَبو معاِويةَ، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، :  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَالَ 5131

ِت أُمِبن بنيز نعةَ، قَالَتلَمس أُم ناُهللا، ع ِضيةَ رلَمولُ اِهللا :  سسقَالَ ر� : كُمِإن
تختِصمونَ ِإلَي، ولَعلَّ بعضكُم أَنْ يكُونَ أَلْحن ِفي احلُجِة ِمن بعٍض، وِإنما أَنا بشر أَقِْضي 

شيٍء ِمن حق أَِخيِه فَال يأْخذْه، فَِإنما أَقْطَع لَه ِقطْعةً ِمن الناِر، علَى ما أَسمع، فَمن قَضيت لَه ِب
أَخبرِني ِهشام بن : حدثَنا حجاج، عِن ابِن جريٍج، قَالَ: حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 

 �قَالَ النِبي : ِبي سلَمةَ رِضي اللَّه، عن أُم سلَمةَ، قَالَتعروةَ، عن عروةَ، عن زينب ِبنِت أَ
  .فَال يأْخذَنَّ ِمنه شيئًا: ِبِمثِْلِه

حدثَنا أَبو عتبةَ )  ح(حدثَنا عبد اللَِّه بن نميٍر:  حدثَنا أَبو اَألزهِر، قَالَ 5132
ِبِحم ،اِزيقَالَ اِحلج ،ٍك، قَالَ: صيأَِبي فُد نا ابثَندانَ، قَاال: حثْمع نب اكحا الضثَندح :

 ِبيِت النِمعا سهةَ، أَنلَمس أُم نةَ، علَمِت أَِبي سِبن بنيز نأَِبيِه، ع نةَ، عورع نب اما ِهشثَندح
نا ِبشر، وِإنكُم تختِصمونَ ِإلَي، ولَعلَّ بعضكُم أَلْحن ِبحجِتِه ِمن بعٍض، ِإنما أَ: ، يقُولُ�

 هذَنَّ ِمنأْخأَِخيِه، فَال ي قح بشىيء ِمن لَه تيقَض نفَم ،هِمن عما أَسٍو ِممحلَى نع فَأَقِْضي لَه
  .ِإنما أَقْطَع ِقطْعةً ِمن الناِر: ه جذْوةً ِمن الناِر، قَالَ أَبو اَألزهِرشيئًا، فَِإنما أَقْطَع لَ

: حدثَنا يحيى بن سِعيٍد، قَالَ :  حدثَنا عبد الرحمِن بن ِبشِر بِن الْحكَِم، قَالَ 5133
ِبيِه، عن زينب ِبنِت أَِبي سلَمةَ، عن أُم سلَمةَ، أَنّ النِبي حدثَنا ِهشام بن عروةَ، حدثَنا عن أَ

ِإنكُم تختِصمونَ ِإلَي، ولَعلَّ بعضكُم أَلْحن ِبحجِتِه ِمن بعٍض، فَمن قَضيت لَه ِبقَوِلِه : ، قَالَ�
حدثَنا ابن وهٍب، عن ماِلٍك، : ن الناِر، حدثَنا يونس، قَالَ شيئًا، فَِإنما أَقْطَع لَه ِقطْعةً ِم

وحدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ الترِمِذي، عِن الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن )  ح(وسِعيِد بِن عبِد الرحمِن
هوحاِدِه ننةَ، ِبِإسورِن عاِم بِهش.  

أَنبأَ معمر، عِن الزهِري، : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ:  حدثَنا محمد بن يحيى، قَال5134َ
ةَ، قَالَتلَمس أُم نةَ، علَمس ِت أُمِبن بنيز نةَ، عورع نع : ِبيالن ِمعس� دٍم ِعنصةَ خبلَج 
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ِإنكُم تختِصمونَ ِإلَي، وِإنما أَنا ِبشر، ولَعلَّ بعضكُم أَنْ يكُونَ : فَخرج ِإلَيِهم، فَقَالَباِبها، 
 قح ٍء ِمنيِبش لَه تيقَض ناِدقًا، فَمص هأَظُنو ،عما أَسِبم ٍض، فَأَقِْضي لَهعب ِتِه ِمنجِبح نأَلْح

  .، فَِإنما أَقْطَعه ِمن الناِر، فَلْيأْخذْها أَو ِليدعهاأَِخيِه
حدثَنا يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن :  حدثَنا محمد بن يحيى، والْعباس بن محمٍد، قَاال5135
حدثَِني عروةُ، أَنَّ زينب ِبنت أَِبي : هاٍب، قَالَحدثَنا أَِبي، عن صاِلٍح، عِن ابِن ِش: سعٍد، قَالَ 

ِإال ما أَخذْت ِمنه ِسرا، وهو ال يعلَم، فَقَالَ رسولُ اللَِّه ..... ,سلَمةَ، أَخبرته، أَنَّ أُم سلَمةَ 
  .خِذي ما يكِْفيِك وولَدِك ِبالْمعروِف : �

5136ثَندقَالَ  ح ،اِنيرالْح داوو دِع، : ا أَبروالْم نب اِضرحمٍن، ووع نب فَرعا جثَندح
حدثَنا ِهشام بن عروةَ، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ رِضي اللَّه عنها، أَنَّ ِهند أُم معاِويةَ امرأَةَ : قَاال

يا رسولَ اللَِّه، ِإنَّ أَبا سفْيانَ رجلٌ شِحيح، وِإنه ال : ، فَقَالَت� أَتِت النِبي أَِبي سفْيانَ،
: يعِطيِني ما يكِْفيِني وبِني ِإال ما أَخذْت ِمنه، وهو ال يعلَم فَهلْ علَي جناح ِفي ذَِلك؟ قَالَ

وِإنه ال يعِطيِني وولَِدي، فَآخذُ ِمنه ِبغيِر :  ِبالْمعروِف، وقَالَ محاِضرخِذي ما يكِْفيِك وبِنيِك
ال، خِذي ما يكِْفيِك : عِلِمِه، فَهلْ علَي جناح ِإنْ أَخذْت ِمنه ما أستنِفق ِمنه أَنا وولَِدي؟ قَالَ

  .وولَدِك ِبالْمعروِف
5137دى، قَالَ حيحي نب دمحا ماِق، قَالَ: ثَنزالر دبا عثَندح : ،ِريهِن الزع ،رمعأنبا م

ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عورع نع : ِبيِإلَى الن دِهن اَءتج�ا : ، فَقَالَتاللَِّه مولَ اللَِّه، وسا ري
ِر اَألرلَى ظَهِر كَانَ علَى ظَها عمو ،اِئكِل ِخبأَه ِمن اللَّه مِذلَّهأَنْ ي ِإلَي باٍء أَحلُ ِخبِض أَه

 ِبيفَقَالَ الن ،اِئكِل ِخبأَه ِمن اللَّه مهِعزأَنْ ي ِإلَي باٍء أَحلُ ِخبِض أَهالَِّذي : �اَألرا وضأَيو
 ِدِه، ثُمفِْسي ِبينقَالَت : ِفقأَنْ أُن جرح لَيلْ عفَه ،ِسكملٌ مجانَ رفْيا سولَ اللَِّه، ِإنَّ أَبسا ري

 ِبيِر ِإذِْنِه؟ فَقَالَ النياِلِه ِبغم اِلِه ِمنلَى ِعيوِف: �عرعِبالْم ِهملَيِفِقي عنِك أَنْ تلَيع جرال ح.  
5138حا منربٍد، قَالَ  أَخعِن سب اِهيمرِن ِإبب قُوبعي نى، عيحي نب دم : نا ابثَندح

جاَءت ِهند ِبنت عتبةَ : حدثَِني عروةُ، عن عاِئشةَ، قَالَت: أَِخي ابِن ِشهاٍب، عن عمِه، قَالَ
ةَ، فَقَالَتِبيعِن رولَ اللَِّه: بسا ري ِذلُّوا ِمنأَنْ ي ِإلَي باٌء أَحِض ِخبِر اَألرلَى ظَها كَانَ عم ،

 ،اِئكِل ِخبأَه وا ِمنِعزأَنْ ي ِإلَي باٌء أَحِض ِخبِر اَألرلَى ظَهع موالْي حبا أَصم ثُم ،اِئكِل ِخبأَه
يا رسولَ اللَِّه، ِإنَّ أَبا سفْيانَ رجلٌ :  نفِْسي ِبيِدِه، ثُم قَالَتوأَيضا والَِّذي: �فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

  .ال، ِإال ِبالْمعروِف: ممِسك، فَهلْ علَي حرج أَنْ أُطِْعم الَِّذي لَه ِعيالَنا؟ فَقَالَ لَها
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 والنهى عن قيل وقال وكثرة السؤال باب الْخبِر املُوِجِب نِصيحةَ الْحاِكِم واِإلماِم،

وإضاعة املال، والدليل على كراهية اخلصومات يف األموال مع الناس واخلوض والكالم فيها، 
  وعلى الترغيب يف تعاهد صنوف األموال والنهي عن إضاعته، ليستغين عن مسألة الناس

اَألعلَى النرِسي، وعبد الْحِميِد بن حدثَنا عبد :  حدثَنا فَضِلك الراِزي، قَالَ 5139
: حدثَنا عفَّانُ، قَالَ : وحدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ الصاِئغُ، قَالَ )  ح(حدثَنا خاِلد: بياٍن، قَاال

ناِلٍح، عِن أَِبي صِل بيهس نِد اللَِّه، عبع نب اِلدا خثَندح ،هنع اللَّه ِضيةَ رريرأَِبي ه نأَِبيِه، ع 
يرضى لَكُم أَنْ : ِإنَّ اللَّه يرضى لَكُم ثَالثًا، ويكْره لَكُم ثَالثًا: �قَالَ رسولُ اللَِّه : قَالَ

يعا، وأَنْ تنصحوا ِلمن واله اللَّه تعبدوه، وال تشِركُوا ِبِه شيئًا، وأَنْ تعتِصموا ِبحبِل اللَِّه جِم
لَكُم هكْريو ،كُمرفَّانَ: أَمع رقَالَ غَياِل، وؤةَ السكَثْراِل، وةَ الْماعِإضقَالَ، وأَنْ : ِقيلَ وو

  .وال تفَرقُوا: تناصحوا، زاد عفَّانُ ِفي حِديِثِه
5140و الْعا أَبثَندقَالَ  ح ،اقحِإس نب دمحاِس مِن : بِن بسالْح نب دما أَحثَندح
سِمعت أَِبي يحدثُ، عن : حدثَنا معتِمر، قَالَ: حدثَنا عمرو بن عاِصٍم، قَالَ : ِخراٍش، قَالَ

أَِبي ه نأَِبيِه، ع ناِلٍح، عِن أَِبي صِل بيهس ِبيِن النةَ، عريقَالَ�ر هلَّ : ، أَنجو زع ِإنَّ اللَّه
ِقيلٌ وقَالٌ، وكَثْرةُ السؤاِل، وِإضاعةُ الْماِل، ويرضى لَكُم أَنْ تعبدوه، وال : يكْره لَكُم ثَالثًا

  .ِه جِميعا، وأَنْ تناِصحوا الْوالةَتشِركُوا ِبِه شيئًا، وأَنْ تعتِصموا ِبحبِل اللَّ
أَنبأَ ماِلك، عن سهيٍل، عن : أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا ِعيسى بن أَحمد، قَال5141َ

: سخطُ لَكُم ثَالثًاِإنَّ اللَّه يرضى لَكُم ثَالثًا، وي: ، قَالَ�أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
يرضى لَكُم أَنْ تعبدوا اللَّه، وال تشِركُوا ِبِه شيئًا، وأَنْ تعتِصموا ِبحبِل اللَِّه جِميعا، وأَنْ 

طُ لَكُمخسيو ،كُمرأَم اللَّه الهو نوا ماِصحنا: تِإضاِل، وؤةَ السكَثْرقَالَ، واِلِقيلَ وةَ الْمع.  
حدثَنا عثْمانُ بن أَِبي شيبةَ، ومحمد بن :  حدثَنا فَضِلك أَبو بكٍْر الراِزي قَالَ 5142
ِن حدثَنا جِرير، عن منصوٍر، عِن الشعِبي، عن وراٍد، مولَى الْمِغريِة بِن شعبةَ، ع: عمٍرو، قَاال

ِإنَّ اللَّه حرم علَيكُم عقُوق اُألمهاِت، : �قَالَ النِبي : الْمِغريِة بِن شعبةَ رِضي اللَّه عنه، قَالَ
 لَفْظُ ووأْد الْبناِت، ومنع وهاِت، وكَِره لَكُم، ِقيلَ وقَالَ، وكَثْرةَ السؤاِل، وِإضاعةَ الْماِل، هذَا

  .عثْمانَ 
حدثَنا ِإسماِعيلُ : حدثَِني أَِبي، قَالَ :  حدثَنا عبد اللَِّه بن أَحمد بِن حنبٍل، قَال5143َ
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اِتب حدثَِني كَ: حدثَِني ابن أَشوع، عِن الشعِبي، قَالَ: حدثَنا خاِلد، قَالَ: بن ِإبراِهيم، قَالَ 
كَتب معاِويةُ ِإلَى الْمِغريِة رِضي اللَّه عنهما، اكْتب ِإلَي ِبشيٍء سِمعته : الْمِغريِة بِن شعبةَ، قَالَ

:  ثَالثًاِإنَّ اللَّه كَِره لَكُم: ، يقُولُ�ِإني سِمعت رسولَ اللَِّه : ، فَكَتب ِإلَيِه�ِمن رسوِل اللَِّه 
كَِره ِقيلَ وقَالَ، وِإضاعةَ الْماِل، وكَثْرةَ السؤاِل، وحدثَِني ِإدِريس بن بكٍْر، وأَبوعِلي بِن 

ةَ، عن حدثَنا ِإسماِعيلُ ابن علَي: حدثَنا أَبو بكِْر بن أَِبي شيبةَ، قَالَ : شاِكٍر السمرقَنِدي، قَاال
  .حدثَِني ابن اَألشوِع، ِبِمثِْلِه: خاِلٍد الْحذَّاِء، قَالَ
5144 اقحِإس ناِعيلُ بمِإسٍد، ومحم نب اسبالْعو ،ِقيِقيالدٍب، ورح نب ِليا عثَندح 

حدثَنا يعلَى بن عبيٍد، قَالَ : واالْملَقَّب أترجة، وعلي بن عثمان النفيلي، وعمار بن رجاء، قَالُ
 : بكَت هِة،أَنِغريِن الْماٍد، عرو نع ،ِد اللَِّه الثَّقَِفييبِن عِد بمحم نوقَةَ، عس نب دمحا مثَندح

حرم :  حرم ثَالثًا، ونهى عن ثَالٍثِإنَّ اللَّه: ، يقُولُ�أَني سِمعت رسولَ اللَِّه : ِإلَى معاِويةَ
نى عهناِت، وهال واِت، ونالْب أْدواِت، وهاُألم قُوقاِف : عِإلْحاِل، وِة الْماعِإضقَالَ، وِقيلَ و

اِحدو ِديِثِهمى حنعاِل، مؤالس.  
حدثَنا شيبانُ، عن : نا عبيد اللَِّه بن موسى، قَالَ حدثَ:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 5145

قَالَ : منصوٍر، عِن الشعِبي، عن وراٍد، كَاِتِب الْمِغريِة بِن شعبةَ، عِن الْمِغريِة بِن شعبةَ، قَالَ
لَ وقَالَ، وكَثْرةَ السؤاِل، وِإضاعةَ الْماِل، وحرم ِقي: ِإنَّ اللَّه كَِره لَكُم ثَالثًا: �رسولُ اللَِّه 

كُملَياِت: عهو عِمناِت، وهاُألم قُوقعاِت، ونالْب أْدو.  
   

باب ما ِللْحكَّاِم ِمن اَألجِر ِإذَا اجتهد ِفي ِإصابِة الْحكِْم، والدليل على أنه إذا إجتهد 
  ى أنه مصيب فيه أنه غري أمث فيه ويؤجر على إجتهادهفأخطأ، وير
: حدثَنا حيوةُ، قَالَ: حدثَنا الْمقِْرئ، قَالَ :  حدثَنا أَبو يحيى بن أَِبي مسرةَ قَالَ 5146

،اِهيمرِن ِإبِد بمحم ناِد، عِن الْهِد اللَِّه ببع نب ِزيدِني يربأَِبي أَخ نِعيٍد، عِن سِر بسب نع 
قَيٍس، مولَى عمِرو بِن الْعاِص، عن عمِرو بِن الْعاِص، رِضي اللَّه عنه،أَنه سِمع رسولَ اللَِّه 

هد ثُم أَخطَأَ فَلَه ِإذَا حكَم الْحاِكم فَاجتهد فَأَصاب فَلَه أَجراِن، وِإذَا حكَم فَاجت: ، يقُولُ�
هكَذَا حدثَِني : فَحدثْت ِبهذَا الْحِديِث أَبا بكِْر بن محمِد بِن عمِرو بِن حزٍم، قَالَ: أَجر، قَالَ

هنع اللَّه ِضيةَ رريرأَِبي ه نةَ، علَمو سأَب.  
5147اسبعةَ، ويو أُما أَبثَندوحممد بن عامر الرملي، قَالُوا ح ،وِريالد  : ورصنا مثَندح
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حدثَنا بكْر بن مضر، عن يِزيد بِن الْهاِد، عن محمِد بِن : بن سلَمةَ أَبو سلَمةَ الْخزاِعي، قَالَ 
 مولَى عمِرو بِن الْعاِص، عن عمِرو بِن الْعاِص، ِإبراِهيم، عن بسِر بِن سِعيٍد، عن أَِبي قَيٍس،

ِإذَا حكَم الْحاِكم فَاجتهد فَأَصاب فَلَه أَجراِن، وِإذَا حكَم : ، يقُولُ�أَنه سِمع رسولَ اللَِّه 
لَيس نب ِبيعا الرثَندح ،رأَج طَأَ فَلَهأَخ ثُم دهتانَ، قَالَفَاجقَالَ: م ،اِفِعيأَ الشبِزيِز : أَنالْع دبأَ عبأَن

: حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر بِن ميسرةَ، قَالَ : وحدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ )  ح(بن محمٍد
ع ،ِديراورِزيِز الدالْع دبا عثَندحِزيدقَالَ ي ،اِدِه، ِمثْلَهناِد، ِبِإسِن الْهب ِزيدي ذَا : نِبه ثْتدفَح

هكَذَا حدثَِني أَبو سلَمةَ، عن أَِبي : الْحِديِث أَبا بكِْر بن محمِد بِن عمِرو بِن حزٍم، فَقَالَ
حدثَنا اللَّيثُ، عن يِزيد بِن : حدثَنا أَبو صاِلٍح، قَالَ  : هريرةَ، حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَالَ

  .الْهاِد، ِبهذَا ِباِإلسناديِن جِميعا ِبِمثِْلِهما
ن وحدثَنا محمد ب)  ح(حدثَنا عبد الرزاِق:  حدثَنا محمد بن عِلي النجار، قَالَ 5148
أَنبأَ : حدثَنا عبد الرزاِق، بين الْمغِرِب، والِْعشاِء لَيلَةَ الْوداِع علَى السراِج، قَالَ: يحيى، قَالَ 

نٍم، عزِن حِرو بمِن عِد بمحِن مكِْر بأَِبي ب نِعيٍد، عِن سى بيحي نع ،ِريِن الثَّوع ،رمعأَِبي م 
ِإذَا اجتهد الْحاِكم، هذَا : �قَالَ رسولُ اللَِّه : سلَمةَ بِن عبِد الرحمِن، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

رقَالَ اآلخا، وِدِهما: لَفْظَةُ أَحِميعقَاال جو ،دهتفَاج اِكمالْح كَماِن : ِإذَا حرأَج فَلَه ،ابفَأَص
  .ناِن، وِإذَا اجتهد فَأَخطَأَ، فَلَه أَجر واِحد، حدثَناه الدبِري فَأَسنده اثْ

  بيانُ حظِْر الْحكِْم بين اثْنيِن واحلاكم غضبان، والدليل على أن الغضب يزيل الفهم
ثَنا محمد بن ِبشٍر الْعبِدي، عن حد:  حدثَنا عباس بن محمٍد الدوِري، قَالَ 5149

هنع اللَّه ِضيأَِبيِه ر نةَ، عكْرِن أَِبي بِن بمحِد الربع نٍر، عيمِن عِلِك بِد الْمبع نانَ، عفْيس :
 ِبيانُ: ، قَالَ�أَنّ النبغَضوهِن وياثْن نيب اِكمقِْض الْحال ي.  

حدثَنا سفْيانُ، عن عبِد الْمِلِك بِن : حدثَنا الِْفرياِبي، قَالَ :  حدثَنا الْغزي، قَالَ 5150
 ِبيأَنَّ الن ،هِبرخي ٍن لَهِإلَى اب بكَت هأَِبيِه، أَن نةَ، عكْرِن أَِبي بِن بمحِد الربع نٍر، عيمع� ،

حدثَنا عبيد اللَِّه بن : ال يقِْضي الْحاِكم بين اثْنيِن وهو غَضبانُ، حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ : قَالَ
  .حدثَنا سفْيانُ، ِبِمثِْلِه: موسى، قَالَ 
5151نانُ، عفْيا سثَندٍر، حِبش نِن بمحالر دبا عثَندِد  حبع نٍر، عيمِن عِلِك بِد الْمبع 

أَمرِني أَِبي فَكَتبت ِإلَى أَِخي وكَانَ قَاِضيا، أَني سِمعت رسولَ : الرحمِن بِن أَِبي بكْرةَ، قَالَ
  .ضبانُِإنه ال ينبِغي ِلحكٍَم أَنْ يقِْضي بين اثْنيِن وهو غَ: ، يقُولُ�اللَِّه 
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أَنبأَ سفْيانُ بن عيينةَ، عن عبِد الْمِلِك بِن : أَنبأَ الشاِفِعي، قَالَ:  حدثَنا الرِبيع، قَال5152َ
ي، ال يقِْضي الْقَاِض: ، قَالَ�عميٍر، عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي بكْرةَ، عن أَِبيِه، أَنّ رسولَ اللَِّه 

  .وال يحكُم الْحاِكم بين اثْنيِن، وهو غَضبانُ 
حدثَنا أَبو عوانةَ، عن : حدثَنا أَحمد بن ِإسحاق، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 5153

كْرِن أَِبي بِن بمحِد الربع نٍر، عيمِن عِلِك بِد الْمبِدي ِإلَى : ةَ، قَالَعِبي لَه تبكَتأَِبي، و بكَت
أَال تحكُم بين اثْنيِن وأَنت غَضبانُ، فَِإني سِمعت رسولَ اللَِّه : ابِنِه عبيِد اللَِّه، وهو ِبِسِجستانَ

  .ال يحكُم حاِكم بين اثْنيِن وهو غَضبانُ: ، يقُولُ�
: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ )  ح(حدثَنا أَبو داود:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال5154َ

سِمعت عبد الرحمِن : حدثَنا شعبةُ، عن عبِد الْمِلِك بِن عميٍر، قَالَ: حدثَنا أَبو النضِر، قَاال
أَنْ ال تقِْضي بين رجلَيِن وأَنت : ، أَنَّ أَباه كَتب ِإلَيِه وكَانَ علَى ِسِجستانَبن أَِبي بكْرةَ

ال يقِْضي رجلٌ بين رجلَيِن أَو خصميِن وهو : ، يقُولُ�غَضبانُ، فَِإني سِمعت رسولَ اللَِّه 
نَّ أَبا بكْرةَ كَتب ِإلَى ابِنِه وكَانَ علَى ِسِجستانَ، ال تقِْضي بين ِإ: غَضبانُ، وقَالَ أَبو النضِر

ِمثْلَه ذَكَر انُ، ثُمبغَض تأَنِن وياثْن نيب ِن أَويمصخ.  
للَِّه بن عمٍرو، عن حدثَنا عبيد ا: حدثَنا أَِبي، قَالَ :  حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء، قَالَ 5155

 ِبيِن النأَِبيِه، ع نةَ، عكْرِن أَِبي بِن بمحِد الربع نٍر، عيمِن عِلِك بِد الْمبقِْضي : ، قَالَ�عال ي
ا يحيى بن يحيى، حدثَن: الْقَاِضي بين اثْنيِن وهو غَضبانُ، حدثَنا أَبو اَألحوِص، صاِحبنا، قَالَ

  .حدثَنا هشيم، عن عبِد الْمِلِك بِن عميٍر، ِبِمثِْلِه: قَالَ 
بيانُ رد حكِْم الْحاِكِم ِإذَا حكَم ِبغيِر الْحق، ورد القضايا إذا كانت خالف السنه، 

ان يف دعواه ضرر به والدليل على أن اخلصمني إذا ادعى أحدمها ما له أن يدعيه، وك
  وخبصمه، أن يراد احلاكم دعواه إىل ماهو أنفع هلما، وان اجلهاالت ترد إىل السنة

حدثَنا ِإبراِهيم بن سعٍد، : حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 5156
من : ، قَالَ�، عن عاِئشةَ رِضي اللَّه عنها، أَنّ رسولَ اللَِّه عن أَِبيِه، عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد

در وفَه وزجا ال يا مِرنثَ ِفي أَمدأَح.  
حدثَنا أَبو داود سلَيمانُ بن داود الْهاِشِمي، :  حدثَنا أَبو أُميةَ الطَّرسوِسي، قَالَ 5157

حدثَنا ِإبراِهيم بن : ود بن عبِد الْحِميِد بِن ميموِن بِن ِمهرانَ، وزكَِريا بن عِدي، قَالُواودا
ةَ، قَالَتاِئشع نٍد، عمحِن مِن الْقَاِسِم بأَِبيِه، ع نٍد، ععولُ اللَِّه : سسثَ : �قَالَ ردأَح نم
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  .هذَا ما لَيس ِفيِه فَهو ردِفي أَمِرنا 
حدثَنا الْقَعنِبي عبد اللَِّه بن :  حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ بِن ساِلٍم الْمكِّي، قَالَ 5158
الْقَاِسِم بِن محمٍد، عن حدثَنا عبد اللَِّه بن جعفٍَر الْمخرِمي، عن سعٍد، عِن : مسلَمةَ، قَالَ 
ةَ، قَالَتاِئشولُ اللَِّه : عسقَالَ ر� : در هرا، فَأَمِرنلَى أَمع سال لَيمِملَ عع نم.  
)  ح(حدثَنا الْحسن بن محمِد بِن أَعين:  حدثَنا عِلي بن عثْمانَ النفَيِلي، قَالَ 5159

حدثَنا عبد : حدثَنا محمد بن خاِلِد بِن عثْمةَ، قَاال: وحدثَنا أَحمد بن يحيى الساِبِري، قَالَ 
ِث حدثَِني سعد بن ِإبراِهيم، أَنَّ رجال أَوصى ِبمساِكن لَه ِبثُلُ: اللَِّه بن جعفٍَر الزهِري، قَالَ

يجمع ثُلُثَه ِفي مكَاٍن، فَِإني سِمعت عاِئشةَ، : كُلِّ مسكٍَن، فَسأَلْت الْقَاِسم بن محمٍد، فَقَالَ
  .من عِملَ عمال لَيس علَيِه أَمرنا، فَأَمره رد: �تقُولُ قَالَ رسولُ اللَِّه 

 الشهادِة وإن مل يسأهلا، واخلرب الدال على كراهية شهادة الشاهد بيانُ الترِغيِب ِفي ِإقَامِة
  وال يستشهد، وعلى أا الشهادة الىت ال جتب

حدثَنا الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن عبِد اللَِّه بِن :  حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ الترِمِذي، قَالَ 5160
يِه، عن عبِد اللَِّه بِن عمِرو بِن عثْمانَ، عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عمرةَ أَِبي بكٍْر، عن أَِب

 ِبيأَنّ الن ،هنع اللَّه ِضير ِنيهاِلٍد الْجِن خِد بيز نع ،اِريصِر : ، قَالَ�اَألنيِبخ كُمِبرأَال أُخ
  .ي ِبشهادِتِه قَبلَ أَنْ يسأَلَها، أَو يخِبر ِبالشهادِة قَبلَ أَنْ يسأَلَهاالشهداِء الَِّذي يأِْت
حدثَنا شعبةُ، عن أَِبي : حدثَنا أَبو زيٍد، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 5161
سِمعت ِعمرانَ بن : ن مضرٍب علَى فَرٍس فَحدثَِني، قَالَدخلَ علَي زهدم ب: جمرةَ، قَالَ

خيركُم قَرِني، ثُم الَِّذين يلُونهم، ثُم : �قَالَ رسولُ اللَِّه : حصيٍن رِضي اللَّه عنهما، قَالَ
قَو ِدِهمعب ِإنَّ ِمن ثَالثًا، ثُم ،مهلُوني ال الَِّذينونَ ودهشيونَ، ونمتؤال يونَ وونخا يم

ال أَدِري ذَكَر رسولُ اللَِّه : يستشهدونَ، وينذُرونَ وال يوفُّونَ، ويظْهر ِفيِهم السمن، ثُم قَالَ
  . بعد قَرِنِه قَرنيِن أَو ثَالثَةً�

نْ يفِْزع الْخصميِن وحيتال عليهما ليقر املنكر منهما باحلق، أو بيانُ اإلباحِة ِللْحاِكِم أَ
  يتبني له طالب احلق

أَنبأَ شعيب، عن أَِبي الزناِد، عِن : حدثَنا أَبو الْيماِن، قَالَ:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 5162
بينما امرأَتاِن معهما : �قَالَ رسولُ اللَِّه : ه عنه، قَالَاَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ رِضي اللَّ

ِإنما ذَهب ِبابِنِك، وقَالَِت : ابناهما جاَء الذِّئْب، فَذَهب ِبابِن ِإحداهما، فَقَالَت هِذِه ِلصاِحبِتها
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تا ِإلَى داود علَيِه السالم، فَقَضى ِبِه ِللْكُبرى، فَخرجتا ِإنما ذَهب ِبابِنِك، فَتحاكَم: اُألخرى
ائْتوِني ِبالسكِِّني أَشقُّه بينهما، فَقَالَِت : علَى سلَيمانَ بِن داود علَيِهما السالم، فَأَخبرتاه، فَقَالَ

واللَِّه إنْ : ، هو ابنها، فَقَضى ِبِه ِللصغرى، قَالَ أَبو هريرةَال تفْعلْ، يرحمك اللَّه: الصغرى
  .سِمعت ِبالسكِِّني قَطُّ ِإال يومِئٍذ، وما كُنا نقُولُ ِإال الْمديةَ

حدثَنا : زرِفي، قَالَ حدثَنا خاِلد بن يِزيد املَ:  حدثَنا أَبو فَروةَ الرهاِوي، قَالَ 5163
بينما : �قَالَ النِبي : ورقَاُء بن عمر، عن أَِبي الزناِد، عِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

ِإنما :  ِلصاِحبِتهاامرأَتاِن معهما ابناهما ِإذْ عدا الذِّئْب، فَذَهب ِبابِن ِإحداهما، فَقَالَت هِذِه
ِإنما ذَهب ِبابِنِك، فَتحاكَمتا ِإلَى داود، فَقَضى ِبِه ِللْكُبرى، : ذَهب ِبابِنِك، وقَالَِت اُألخرى

نكُما، فَقَالَِت ائْتوِني ِبالسكِِّني أَشقُّه بي: فَخرجتا علَى سلَيمانَ بِن داود، فَأَخبرتاه، فَقَالَ
واللَِّه إنْ سِمعنا : يرحمك اللَّه، هو ابنها، فَقَضى ِبِه ِللصغرى، قَالَ أَبو هريرةَ: الصغرى

  .ِبالسكِِّني قَطُّ، ِإال يومِئٍذ فَما كُنا نقُولُ ِإال الْمديةَ
5164ملَيس نب ِبيعا الرثَندِث، قَالَ : انَ، قَالَ حاللَّي نب بيعأَ شبأَن : نثُ عا اللَّيثَندح

:  أَنه قَالَ�محمِد بِن عجالنَ، عن أَِبي الزناِد، عِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، عن رسوِل اللَِّه 
ماِن لَهِبيا صمهعماِن وأَترِت امجرا ختحبا، فَأَصمهلَدذَ وا، فَأَخِدِهملَى أَحع ا الذِّئْبدا، فَع

 ِبيالن داوا ِإلَى دتمصتاِقي، فَاخالْب ِبياِن ِفي الصِصمتخا �تترا، فَممهى ِمنرى ِبِه ِللْكُبفَقَض ،
ائْتوِني ِبالسكِِّني أَشق الْغالم بينهما، : قَصتا علَيِه، فَقَالَكَيف أَمركُما؟ فَ: علَى سلَيمانَ، فَقَالَ
هو ابنِك، : ال تفْعلْ حظِّي ِمنه لَها، فَقَالَ: نعم، فَقَالَت: قَالَ! أَتشقُّه؟ : فَقَالَِت الصغرى
  .فَقَضى ِبِه لَها
5165حكٍْر مو بثَِني أَبدح  ،اِنيِبالِْحن وفرعالْم رِبِمص ِريصٍل الْبهِن سب اِهيمرِإب نب دم

حدثَنا روح بن الْقَاِسِم، عن : حدثَنا يِزيد بن زريٍع، قَالَ : حدثَنا أُميةُ بن ِبسطَاٍم، قَالَ : قَالَ 
أَنَّ امرأَتيِن : �ِبي الزناِد، عِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، عِن النِبي محمِد بِن عجالنَ، عن أَ

أَتتا داود علَيِه السالم، أَكَلَ أَحد ابنيِهما الذِّئْب، تختِصماِن ِفي الْباِقي، فَقَضى ِللْكُبرى، فَلَما 
ائْتوِني : كَيف قَضى بينكُما، فَأَخبرتاه، فَقَالَ: علَيِه السالم، قَالَخرجتا علَى سلَيمانَ 

 كُنا نسميِه �السكِّني، رسولُ اللَِّه : فَأَولُ من سِمعته، يقُولُ: ِبالسكِِّني، قَالَ أَبو هريرةَ
: ال تشقُّه ارفَعه ِإلَيها، وقَالَِت الْكُبرى: نعم، قَالَت: قَالَ! ه؟ أَتشقُّ: الْمديةَ، فَقَالَِت الصغرى

  .لَو كَانَ ابنِك لَم ترضي أَنْ نشقَّه: شقَّه بيننا، فَقَضى ِبِه سلَيمانُ ِللصغرى، وقَالَ
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حدثَنا : حدثَنا سويد بن سِعيٍد، قَالَ : ِني، قَالَ  حدثَنا عِلي بن الْمِديِني اَألصبها5166
حفْص بن ميسرةَ، عن موسى بِن عقْبةَ، عن أَِبي الزناِد، عِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، عِن 

 ِبيا، : ، قَالَ�النماهنا ابمهعماِن وأَترا اممنيِذِه به ا، فَقَالَتِدِهمِبأَح بفَذَه اَء الذِّئْبفَج
ِإنما ذَهب ِبابِنِك، فَاختصمتا ِإلَى داود، : ِإنما ذَهب ِبابِنِك، وقَالَِت اُألخرى: ِلصاِحبِتها

ائْتوِني ِبِسكٍِّني أَشقُّه بينكُما، : الَفَقَضى ِبِه ِللْكُبرى، فَخرجتا علَى سلَيمانَ فَأَخبرتاه، فَقَ
إنْ ! واللَِّه : ال يرحمك اللَّه هو ابنها، فَقَضى ِبِه ِللصغرى، قَالَ أَبو هريرةَ: فَقَالَِت الصغرى

  .سِمعت ِبالسكِِّني قَد ِإال يومِئٍذ، ما كُنت أَقُولُ ِإال الْمديةَ
أنبأ معمر، : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ:  حدثَنا أَحمد بن يوسف السلَِمي، قَالَ 5167

:  فَذَكَر أَحاِديثَ، وقَالَ�هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ، عن رسوِل اللَِّه : عن هماِم بِن منبٍه، قَالَ
اشترى رجلٌ ِمن رجٍل عقَارا، فَوجد الرجلُ الَِّذي اشترى الْعقَار ِفي : �اللَِّه قَالَ رسولُ 

قَارى الْعرتفَقَالَ الَِّذي اش ،با ذَهةً ِفيهرقَاِرِه جع : كِمن تيرتا اشمي، ِإنِمن كبذْ ذَهخ
ِإنما ِبعتك اَألرض وما ِفيها، : هب، وقَالَ الَِّذي شرى اَألرضاَألرض، ولَم أَبتع ِمنك الذَّ

ِلي غُالم، وقَالَ : فَقَالَ أَحدهما! أَلَكُما ولَد؟ : فَتحاكَما ِإلَى رجٍل، فَقَالَ الَِّذي تحاكَما ِإلَيِه
راِريةٌ، فَقَالَ: اآلخال: ِلي جوا الْغِكحقَاأَندصتا وفُِسكُملَى أَنِفقُوا عأَنةَ، واِريالْج م.  

بيانُ الْحكِْم ِفي اللُّقَطَِة، وجوب تعريفها، وإباحة أكلها، واستنفاقها واالستماع ا بعد 
تعريفها حوالً، ووجوب حفظ عددها ووعائها ووكائها وردها بعد ذلك على صاحبها إن 

  ى أن أخذها أفضل من تركهاجاء، فأخرب بعالماا، وعل
حدثَنا شعبةُ، : حدثَنا ِبشر بن عمر، قَالَ :  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن الْبصِري، قَالَ 5168

غَزوت مع زيِد بِن صوحانَ، : سِمعت سويد بن غَفَلَةَ، قَالَ: عن سلَمةَ بِن كُهيٍل، قَالَ
اطْرحه، فَأَبيت علَيِهما، ثُم رجعت فَأَتيت : وسلْمانَ بِن رِبيعةَ، فَوجدت سوطًا، فَقَاال

ِإني : الْمِدينةَ، فَلَِقيت أُبي بن كَعٍب رِضي اللَّه عنه، فَأَخبرته ِبشأِْن السوِط، وِبقَوِلِهما، فَقَالَ
جو ِبيالن تياٍر، فَأَتا ِمائَةُ ِدينةً ِفيهرص تفَقَالَ�د ، : تيأَت ال، ثُموا حهفْترال، فَعوا حفْهرع

 ِبيفَقَالَ�الن ، : ِبيالن تيأَت ال، ثُموا حهفْترال، فَعوا حفْهرِة، فَقَالَ�عاِبعفَظْ:  ِفي الراح 
ال أَدِري ِفي : ِعدتها وِوكَاَءها وِوعاَءها، فَِإنْ جاَء صاِحبها، وِإال فَاستمِتع ِبها، قَالَ سلَمةُ

: حدثَنا الْحسن اَألشيب، قَالَ : ثَالثَِة أَعواٍم هذَا أَو ِفي عاٍم واِحٍد، حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 
  .فَاستمِتع ِبها: نا شعبةُ، ِبنحِوِه ِإلَى قَوِلِهحدثَ
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: حدثَنا شعبةُ، قَالَ: حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 5169
زوت أَنا وزيد بن صوحانَ، غَ: سِمعت سويد بن غَفَلَةَ، يقُولُ: حدثَِني سلَمةُ بن كُهيٍل، قَالَ

ال، ولَِكني أُعرفُه، فَِإنْ : أَلِْقِه، فَقُلْت: وسلْمانُ بن رِبيعةَ، فوجدت سوطا فأخذته، فقاال ِلي
ِتنا، قُِضي أَني وجدت من يعِرفُه، وِإال استمتعت ِبِه، فَأَبيت علَيِهما، فَلَما رجعنا ِمن غَزا

حججت، فَأَتيت الْمِدينةَ، فَلَِقيت أُبي بن كَعٍب، فَأَخبرته ِبشأِْن السوِط، وِبقَوِلِهما، فَقَالَ 
 لَه،  فَذَكَرت ذَِلك�وجدت صرةً ِفيها ِمائَةُ ِديناٍر علَى عهدِ رسوِل اللَِّه : أُبي بن كَعٍب

عرفْها حوال، فَعرفْتها حوال، : عرفْها حوال، فَعرفْتها فَلَم أَِجد من يعِرفُها فَأَتيته، فَقَالَ: فَقَالَ
 جاَء احفَظْ عددها، وِوعاَءها، وِوكَاَءها، فَِإنْ: فَلَم أَِجد من يعِرفُها ثَالثَ مراٍت، فَقَالَ

ال : شك سلَمةُ بعد ذَِلك، فَقَالَ: صاِحبها، وِإال فَاستمِتع ِبها، فَاستمتعت ِبها، قَالَ شعبةُ
تعالَ، : أَدِري ثَالثَةَ أَحواٍل أَو حوال واِحدا، فَأَعجبِني هذَا الْحِديثُ، فَقُلْت َألِبي صاِدٍق

 هعمٍر، فَاسِبش نِن بمحالر دبع اهورو ،رمِن عِر بايِة ِبشِديثَ ِمثْلَ ِروذَا الْحه ردى غُنور ،هِمن
عرفْها عاما : فَسِمعته بعد عشِر ِسِنني: فَاستمِتع ِبها، قَالَ شعبةُ: عن بهٍز، عن شعبةَ ِإلَى، قَوِلِه

حدثَنا سهلُ بن عثْمانَ : ِحدا، حدثَنا محمد بن سِعيِد بِن أَبانَ، ِبجنِديسابور، قَالَ وا
حدثَنا الْمحاِرِبي، : الْعسكَِري أَبو مسعوٍد، ِبالري سنةَ اثْنتيِن وثَالِثني ِفي أَياِم الِْمحنِة، قَالَ 

خرجنا حجاجا، حدثَنا محمد : اَألعمِش، عن سلَمةَ بِن كُهيٍل، عن سويِد بِن غَفَلَةَ، قَالَعِن 
أَنبأَ عبثَر، عِن اَألعمِش، عن : حدثَنا سِعيد بن عمٍرو، قَالَ: بن عبيِد بِن عتبةَ الْكُوِفي، قَالَ 

  .عرفْها ثَالثَةَ أَعواٍم، ثُم استمِتع ِبها:  بِن كُهيٍل، ِبِإسناِدِه نحوه، ِإال أَنه قَالَسلَمةَ
حدثَنا عبد : حدثَنا أَبو معمٍر، قَالَ :  حدثَنا أَبو الْعباِس الِْبرِتي الْقَاِضي، قَالَ 5170
حدثَنا محمد بن جحادةَ، عن سلَمةَ بِن كُهيٍل، عن سويِد بِن غَفَلَةَ، عن أُبي : الْواِرِث، قَالَ 

عرفْها : ، فَقَالَ� ِمائَةَ ِديناٍر، فَأَتيت النِبي �وجدت علَى عهِد النِبي : بِن كَعٍب،أَنه قَالَ
عرفْها سنةً، فَعرفْتها سنةً، : عرفْها سنةً، ثُم أَتيته، فَقَالَ: سنةً، ثُم أَتيته، فَقَالَسنةً، فَعرفْتها 

اعلَم عددها، وِوعاَءها، وِوكَاَءها، واستمِتع ِبها، حدثَنا سعدانُ : فَلَم أَِجد من يعِرفُها، فَقَالَ
نا، قَالَ برمرِبس ،ِزيدقَالَ :  ي ،فوسي نب اقحا ِإسثَندِن : حةَ بلَمس نانُ، عفْيا سثَندح

خرجت أَنا وزيد بن صوحانَ، وسلْمانُ بن رِبيعةَ، : كُهيٍل، عن سويِد بِن غَفَلَةَ، قَالَ
أَلِْقِه، فَأَخذْته، فَلَِقيت أُبي بن كَعٍب، فَذَكَرت : ، فقاال ِليفوجدت سوطا بالعذيب فأخذته

  .أَحسنت ِإني وجدت صرةً : ذَِلك لَه، فَقَالَ
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 حدثَنا سفْيانُ، عن: حدثَنا الِْفرياِبي، قَالَ :  وحدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، قَالَ 5171
وجدت سوطًا ِبالْعذَيِب فَأَخذْته، فَقَالَ ِلي زيد : سلَمةَ بِن كُهيٍل، عن سويِد بِن غَفَلَةَ، قَالَ
ال أدعه، إن وجدت صاحبه دفعته إليه، وإال : بن صوحانَ، وسلْمانُ بن رِبيعةَ دعه، فقلت

أَحسنت، وجدت صرةً ِفيها ِمائَةُ :  ُألبي بِن كَعٍب، فَقَالَفَذَكَرت ذَِلك: استمتعت ا، قَالَ
 ِبيا النِبه تياٍر، فَأَتفَقَالَ�ِدين ، : ِبيالن تيأَت ا، ثُمِرفُهعا يدأَح أَِجد ةً فَلَمنا سهفْترا، فَعفْهرع

اعلَم : ، فَقَالَ�ها سنةً فَلَم أَِجد أَحدا يعِرفُها، ثُم أَتيت النِبي عرفْها، فَعرفْت: ، فَقَالَ�
عددها، وِوعاَءها، وِوكَاَءها، فَِإنْ جاَء صاِحبها، فَادفَعها ِإلَيِه، وِإال فَاستمِتع ِبها، حدثَنا 

وجدت صرةً ِفي : حدثَنا سفْيانُ، ِمثْلَه غَير، أَنه قَالَ: يصةُ، قَالَ حدثَنا قَِب: الصغاِني، قَالَ 
 ِبيا النِبه تياٍر، فَأَتا ِمائَةُ ِدينٍم، ِفيهاِخ قَونِمثْلَ �م هاِئرس ذَكَرا، وِوكَاَءه ذْكُري لَمو ،

  .حِديِثِه
5172ِقيِقيا الدثَندونَ، قَالَ: ، قَالَ حاره نب ِزيدا يثَندح : نع ،ِريانُ الثَّوفْيأَ سبأَن

خرجت مع زيِد بِن صوحانَ، وسلْمانَ بِن رِبيعةَ، : سلَمةَ بِن كُهيٍل، عن سويِد بِن غَفَلَةَ، قَالَ
ال أَدعه ِللِْسباِع، آلخذَنه فََألستمِتعن ِبِه، : دعه، فَقُلْت: فَوجدت سوطًا فَأَخذْته، فَقَاال ِلي

 صرةً ِفيها �ِإني وجدت علَى عهِد رسوِل اللَِّه ! أَحسنت ! أَحسنت : فَسأَلْت أُبي، فَقَاِل
 ِبيا النِبه تياٍر، فَأَتا، فَقَالَ:، فَقَالَ�ِمائَةُ ِدينِبه هتيأَت ال، ثُموا حفْهرع  : ،رال آخوا حفْهرع

أَحِص عددها، وِوكَاَءها، وِوعاَءها، فَِإنْ جاَء صاِحبها، : عرفْها، ثُم قَالَ: ثُم أَتيته، فَقَالَ
ادفَعها ِإلَيِه، وِإال فَاستمِتع ِبها، حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء، فَأَخبرك ِبعدِدها، وِوكَاِئها، وِوعاِئها، فَ

حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمٍرو، عن زيِد بِن أَِبي أُنيسةَ، عن سلَمةَ بِن : حدثَنا أَِبي، قَالَ: قَالَ 
فَِإنْ جاَءك أَحد يخِبرك ِبعدِدها، وِوكَاِئها، : الَ ِفيِه أَيضاكُهيٍل، ِبهذَا اِإلسناِد نحوه، وقَ

اها ِإيِطها، فَأَعاِئهِوعو.  
 حدثَنا محمد بن النعماِن بِن بِشٍري أَبو عبِد اللَِّه الْمقِْدِسي، ِببيِت الْمقِْدِس، 5173

حدثَنا ِإسماِعيلُ بن : ، قَاال�ِث أَبو عبِد اللَِّه الْمخزوِمي، ِبمِدينِة الرسوِل ومحمد بن الْحاِر
حدثَِني أَِبي، عن سِعيِد بِن ِإبراِهيم الزهِري، عن سلَمةَ بِن كُهيٍل، عن : أَِبي أُويٍس، قَالَ

 هِن غَفَلَةَ، أَنِد بيوا، ساججةَ، حِبيعر نانُ بلْمسانَ، ووحص نب ديزو وه جرخ هأَن ،ثَهدح
ال، واللَِّه ال أَدعه تأْكُلُه السباع، وآلخذَنه : دعه، فَقُلْت: فَوجدنا سوطًا، فَأَخذْته، فَقَاال ِلي

تدجفَِإنْ و ،هِرفَنِبِه، قَالَفََألع تعتمتِإال اسِه، وِإلَي هتفَعد هاِحبا، :  صنى قَِدمتي حنا عكَتفَس
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لَه ٍب، فَقُلْتكَع نب يأُب انُ : فَلَِقيتلْمسانَ، ووحص نب ديزا، وأَن تجري خِذِر، ِإننا الْمأَب
جا، فَواججةَ حِبيعر نفَقَاال ِليب ،هذْتطًا، فَأَخوس تد :فَقُلْت ،هعد : أْكُلُهت هعاللَِّه ال أَدال و

: السباع، وآلخذَنه فََألعِرفَنه، فَِإنْ وجدت صاِحبه دفَعته ِإلَيِه، وِإال استمتعت ِبِه، فَقَالَ ِلي
ع تدجي وِإن ،تنسوِل اللَِّه أَحسِد رهلَى ع�لَه ا، فَقُلْتِبه هتياٍر فَأَتِمائَةَ ِدين  : تدجي وِإن

عرفْها، فَعرفْتها : قَد عرفْتها، قَالَ: عرفْها، فَعرفْتها حوال ثُم أَتيته، فَقُلْت: ِمائَةَ ِديناٍر، فَقَالَ
اعلَم : عرفْها، فَعرفْتها حوال، ثُم أَتيته، فَقَالَ ِلي: قَد عرفْتها، فَقَالَ ِلي: تيته، فَقُلْتحوال، ثُم أَ

ِوعاَءها، وِوكَاَءها، وعددها، فَِإنْ جاَءك أَحد يخِبرك ِبِوعاِئها، وِوكَاِئها، وعدِدها، فَادفَعها 
: حدثَنا محمد بن أَِبي بكٍْر، قَالَ : يِه، وِإال فَاستمِتع ِبها، حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ ِإلَ

حدثَنا عبد الْعِزيِز الدراورِدي، عن عمارةَ بِن غَِزيةَ، عن سلَمةَ بِن كُهيٍل، ِبهذَا الْحِديِث، 
عرفْها، فَما أَدِري أَحوال واِحدا كَرر ِفيها الْقَولَ، أَو أَحواال ثَالثَةً؟ : �ِفيِه قَالَ النِبي وقَالَ 
عن : عمارةُ غَلَطَ ِفي ِإسناِدِه، فَقَالَ: ِإنْ لَم تِجد صاِحبها فَشأْنك ِبها، قَالَ أَبو عوانةَ: ثُم قَالَ
لَمانَ، قَالَسوحِن صةَ بعصعص ناٍن، قَالَ: ةَ، عِسن نب ِزيدا يثَندح ،فَرنو ولَ ها : أَقْبثَندح

حدثَنا حماد : حدثَنا يونس بن محمٍد، قَاال: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح(موسى بن ِإسماِعيلَ
لَمس نِن غَفَلَةَ، قَالَ: ةَ، قَالَ بِد بيوس نٍل، عيكُه نةُ بلَما سثَندانُ : حلْمسا، وأَن تججح

فَِإنْ جاَءك صاِحبها فَعرف عددها، : بن رِبيعةَ، وزيد بن صوحانَ، مث ذكر حنوه، وقَالَ
عاميِن أَو ثَالثٍَة، وِفي : وِإال فَِهي لَك، ِفي حِديِث حماِد بِن سلَمةَوِوكَاَءها، فَادفَعها ِإلَيِه 

فَِإنْ جاَء أَحد يخِبرك ِبعدِدها، وِوكَاِئها، : حِديِث سفْيانَ، وزيِد بِن أُنيسةَ، وحماِد بِن سلَمةَ
اها ِإيِطهفَأَع.  
5174 سونلَى، قَالَ حثنا يِد اَألعبع نٍب، قَالَ: بهو نأَ اببأَن : نب اكحثَِني الضدح

: عثْمانَ، عن أَِبي النضِر، عن بسِر بِن سِعيٍد، عن زيِد بِن خاِلٍد الْجهِني رِضي اللَّه عنه، قَالَ
 ِبيِئلَ النِن اللُّقَطَِة، فَقَ�سالَ ع : ا، ثُمِوكَاَءها، وهِعفَاص ِرففَاع فرتعت ةً، فَِإنْ لَمنا سفْهرع

حدثَنا ِإبراِهيم بن الْمنِذِر، : كُلَّها، فَِإنْ جاَء صاِحبها فَأَدها ِإلَيِه، حدثَنا معرور بن نوٍح، قَالَ
فَِإنْ جاَء باِغيها، : ي فُديٍك، عِن الضحاِك بِن عثْمانَ، ِبِمثِْلِه، ِإال أَنه قَالَحدثَنا ابن أَِب: قَالَ 

فَأَدها ِإلَيِه، وِإال فَاعِرف ِعفَاصها، وِوكَاَءها، ثُم كُلَّها، فَِإنْ جاَء باِغيها، فَأَدها ِإلَيِه، حدثَنا 
الْح نب ِديهاِرِث، قَالَ م :ميحا دثَندقَالَ )  ح(ح ،داوو دا أَبثَندحاِفٍع، : ور نا ابثَندح

  .وهارونُ بن عبِد اللَِّه، عِن ابِن أَِبي فُديٍك، عِن الضحاِك، ِبِمثِْل حِديِث ابِن وهٍب
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حدثَنا أَبو بكٍْر : ثَنا محمد بن أَِبي بكٍْر، قَالَ حد:  حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ 5175
حدثَنا الضحاك بن عثْمانَ، ِبِإسناِدِه مِن الْتقَطَ لُقَطَةً، فَلْيعرفْها سنةً، فَِإنْ جاَء : الْحنِفي، قَالَ 

  .ها، ثُم ِليأْكُلْها، فَِإنْ جاَء صاِحبها فَلْريدها علَيِهربها، وِإال فَلْيعِرف عددها وِوعاَء
   

باب ِإباحِة أَخِذ الضالَِّة ِمن الْغنِم، الدليل على أا إذا وجدت مبهلكة كان له أخذها من 
أنه غري أن يعرفها، وأنه إذا استهلكها مث جاء صاحبها، مل جيب عليه ردها وال قيمتها، وعلى 

إذا وجدها يف موضع ال خياف عليها الذئب والتلف، وجب عليه تعريفها سنة، وردها على 
صاحبها، وبيان حظر أخذ اإلبل الضوال، والدليل على أنه إن أخذها وجب ردها على 
صاحبها، وإن ذهبت منه أو استهلكها، وجب عليه رد قيمتها عليه، وعلى أن البعري إذا كان 

  ، جاز له أخذه لريد على صاحبهمبلهكة ال ماء عنده
وحدثَنا يوسف )  ح(حدثَنا قُتيبةُ بن سِعيٍد:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 5176

ِبي عبِد حدثَنا ِإسماِعيلُ بن جعفٍَر، عن رِبيعةَ بِن أَ: حدثَنا أَبو الرِبيِع، قَاال: الْقَاِضي، قَالَ 
الرحمِن، عن يِزيد، مولَى الْمنبِعِث، عن زيِد بِن خاِلٍد الْجهِني، أَنَّ رجال سأَلَ رسولَ اللَِّه 

نْ جاَء عرفْها سنةً، ثُم اعِرف ِوكَاَءها، وِعفَاصها، ثُم استنِفق ِمنها، فَِإ:  عِن اللُّقَطَِة، فَقَالَ�
خذْها فَِإنما ِهي لَك، أَو : يا رسولَ اللَِّه، فَضالَّةُ الْغنِم، قَالَ: صاِحبها فَأَدها ِإلَيِه، فَقَالَ
 حتى �فَغِضب رسولُ اللَِّه : يا رسولَ اللَِّه، فَضالَّةُ اِإلِبِل، قَالَ: َألِخيك أَو ِللذِّئِْب، فَقَالَ

قَالَاح ثُم ،ههجو رمأَِو اح ،اهتنجو ترا : مى يلْقَاهتا حهِسقَاؤا وها ِحذَاؤهعا؟ ملَهو ا لَكم
  .ربها

أَخبرِني عمرو بن : أَنبأَ ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال5177َ
أَنبأَ : وحدثَنا الرِبيع، قَالَ)  ح(وسفْيانُ الثَّوِري، ومالك بن أنس، وغريهمالْحاِرِث، 

 نِعِث، عبنلَى الْموم ،ِزيدي نع مثَهدِن، حمحِد الربأَِبي ع نةَ بِبيعاِلٍك، أَنَّ رم نع ،اِفِعيالش
 ،ِنيهاِلٍد الْجِن خِد بيقَالَز هأَن : ِبيلٌ النجى رِن اللُّقَطَِة، فَقَالَ�أَتع أَلَهفَس ،هعا مأَنو  :

فَضالَّةُ : اعِرف ِعفَاصها، وِوكَاَءها، ثُم عرفْها سنةً، فَِإنْ جاَء صاِحبها، وِإال فَشأْنك ِبها، قَالَ
معها ِحذَاؤها وِسقَاؤها، : فَضالَّةُ اِإلِبِل، قَالَ: يك، أَو ِللذِّئِْب، قَالَلَك، أَو َألِخ: الْغنِم؟ قَالَ

 سلَي اِفِعيِديثُ الشٍب، حهِن واللَّفْظُ البا، وهبا رى يلْقَاهتح رجأْكُلُ الشتاَء، والْم ِردت
: وحدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، قَالَ )  ح( حدثَنا عبد الرزاِق:ِبتماِمِه، حدثَنا السلَِمي، قَالَ 
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حدثَنا : حدثَنا سفْيانُ، عن رِبيعةَ، ِبِإسناِدِه، ِمثْلَه، حدثَنا الصغاِني، قَالَ : حدثَنا الِْفرياِبي، قَاال
أَنبأَ ماِلك، عن رِبيعةَ، ِبِإسناِدِه، ِمثْلَه، حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، : لَِإسحاق بن ِعيسى، قَا

فَِإذَا : حدثَنا ابن وهٍب، عن عمِرو بِن الْحاِرِث، وقَالَ ِفي حِديِث عمِرو بِن الْحاِرِث: قَالَ 
تا، فَاسها طَلَبيأِْت لَه الَمِفقْهن.  

بيانُ الْخبِر الدالِّ علَى ِإجياِب تعِريِف الضوالِّ، وأا ال ترد على صاحبها إال ببينه، وحظر 
حلب ماشية من كان إال بأمر صاحبها، والدليل على أنه ال جيوز ألحد أخذهن إذا كن ىف 

  مأمن، وعلى حظر دخول احليطان، وأكل مثارها إال بأمر صاحبها
حدثَِني عمرو بن : أَنبأَ ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال5178َ

 ِضي اللَّهر ِنيهاِلٍد الْجِن خِد بيز نع ،اِنيشياِلٍم الْجأَِبي س نةَ، عادوِن سكِْر بب ناِرِث، عالْح
ِبيِن النع ،هنقَالَ� ع ،ها:  أَنفْهرعي ا لَمالٌّ مض والَّةً فَهى ضآو نم.  
أَنبأَ ابن وهٍب، أن مالك بن أنس، أخربه عن ناِفٍع، عِن ابِن :  أَخبرنا يونس، قَال5179َ

أَحد ماِشيةَ أَحٍد ِبغيِر ِإذِْنِه، أَيِحب ال يحلُبن : ، قَالَ�عمر، رِضي اللَّه عنهما أَنّ رسولَ اللَِّه 
 وعرض منُ لَهزخا تما، فَِإنهِمن هامقَلَ طَعتنيو ،هتانِخز ركْسفَت ،هتبرشى متؤأَنْ ت كُمدأَح

حدثَنا عبد : ِبِإذِْنِه، حدثَنا تمتام، قَالَ مواِشيِهم أَطِْعماِتِهم، فَال يحلُبن أَحد ماِشيةَ أَحٍد ِإال 
حدثَنا عبد اللَِّه بن ِصرمةَ، عن يحيى بِن سِعيٍد، عن ماِلٍك، ِبِمثِْلِه، : اللَِّه بن أَِبي شيبةَ، قَالَ 

حدثَنا ِإسحاق بن بكِْر : لتِجيِبي، وسأَلْته، قَالَ حدثَنا أَبو سعٍد ماِلك بن عبِد اللَِّه بِن سيٍف ا
حدثَِني أَِبي بكْر بن مضر، عن يِزيد بِن عبِد اللَِّه بِن الْهاِد، عن ماِلِك بِن : بِن مضر، قَالَ

 ِبيِن النع ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نٍس، عِر ِإذِْنِه، : ، قَالَ�أَنيٍد ِبغاِشيةَ أَحم دأَح نِلبتحال ي
ِمثْلَه فَذَكَر.  
وحدثَنا ِإسماِعيلُ بن )  ح(حدثَنا أَبو النعماِن:  حدثَنا الصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَاال5180

حدثَنا حماد بن زيٍد، عن أَيوب، : ن حرٍب، قَاالحدثَنا سلَيمانُ ب: ِإسحاق الْقَاِضي، قَالَ 
أَال ال يحتلَب ماِشيةَ امِرٍئ ِإال ِبِإذِْنِه، : ، قَالَ�عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه 

نيا وهابب ركْسفَي هتبرشى متؤأَنْ ت كُمدأَح ِحبا أَيوِعهرا ِفي ضِإنَّ ماِم؟ والطَّع ا ِمنا ِفيهثَلَ مت
  .طَعام أَحِدِهم، أَال ال يحتلَب ماِشيةُ امِرٍئ ِإال ِبِإذِْنِه

حدثَنا أَبو أُسامةَ، عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، عن :  حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، قَالَ 5181
: ، أَنْ تحلَب الْمواِشي ِإال ِبِإذِْن أَهِلها، وقَالَ�نهى رسولُ اللَِّه : ِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَنا
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 اِشيِهمووِع مرا ِفي ضا؟ فَِإنَّ ما ِفيهثَلَ متنفَي هاما طَعالَِّتي ِفيه هتبرشم ىتؤأَنْ ت كُمدأَح ِحبأَي
  .لَ ما ِفي مشاِرِبكُم؟ِمثْ

حدثَنا سفْيانُ، عن : حدثَنا قَِبيصةُ، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَاال5182
 ماِشيةَ ال يحتِلبن أَحدكُم: �قَالَ النِبي : ِإسماِعيلَ بِن أُميةَ، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ

 وعرا ضما؟ ِإنا ِفيهثَلَ متنفَي ركْسفَت ،هتانى ِخزتؤأَنْ ت كُمدأَح ِحبا، أَيِلهٍد ِإال ِبِإذِْن أَهأَح
  .مواِشيِهم ِخزانتهم؟

حدثَنا : بو النضِر، قَالَ حدثَنا أَ:  حدثَنا الْحاِرثُ بن أَِبي أُسامةَ والصغاِني، قَاال5183
ال يحتِلبن أَحدكُم ماِشيةَ : ، قَالَ�اللَّيثُ بن سعٍد، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، عن نِبي اللَِّه 

؟ وهامثَلَ طَعتنفَي هتبرشى متؤأَنْ ت كُمدأَح رسِر ِإذِْنِه، أَييٍد ِبغأَح اِشيِهموم وعرنُ ضزخا تمِإن
  .أَطِْعمتهم، وال يحتِلبن أَحد ماِشيةَ امِرٍئ ِإال ِبِإذِْنِه

أَنبأَ شعيب بن أَِبي حمزةَ، عن ناِفٍع، : أَنبأَ أَبو الْيماِن، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال5184َ
مِن عِن ابقَالَع ،ولُ اللَِّه : رسا، : �قَالَ رِلهٍد، ِإال ِبِإذِْن أَهاِشيةَ أَحم كُمدأَح نِلبتحال ي

  .أَيِحب أَحدكُم أَنْ تؤتى ِخزانته، فَتكْسر فَينتثَلَ ما ِفيها؟ ِإنا ضروع مواِشيِهم أَطِْعماتهم؟
   

دالِّ علَى أَنَّ املُلْتِقطَ لُقَطَةً إذا عرفها سنه فلم يعترف كانت ماالً من ماله باب الْخبِر ال
وليس عليه ردها بعد، وال تعريف عفاصها، ووكاءها، وبيان اخلرب املبني أا بعد السنة وديعة 

  عند ملتقطها، وجيب عليه ردها بعد إذا جاء صاحبها، وأنه مباح له االنتفاع ا بعد السنة
حدثَنا حماد بن : حدثَنا حجاج بن الِْمنهاِل، قَالَ :  حدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ 5185
حدثَنا يحيى بن سِعيٍد، ورِبيعةُ بن أَِبي عبِد الرحمِن الرأْي، عن يِزيد مولَى : سلَمةَ، قَالَ 
نِعِث، عبنولَ اللَِّه الْمسأَنّ ر ،ِنيهاِلٍد الْجِن خِد بيِن اللُّقَطَِة، فَقَالَ� زِئلَ عس  : ِرفاع

ِعفَاصها، وِوكَاَءها، فَِإنْ جاَء صاِحبها، وِإال فَشأْنك ِبها، حدثَِني نصر بن عماِر بِن أَِبي ثَلْجةَ 
حدثَنا سفْيانُ، عن يحيى بِن سِعيٍد، عن يِزيد، : أَحمد بن حنبٍل، قَالَ حدثَنا : ِبِمصر قَالَ 

عن زيِد بِن خاِلٍد رِضي اللَّه عنه، قَالَ : مولَى الْمنبِعِث، قَالَ يحيى، أَخبرِني رِبيعةُ، أَنه قَالَ
، وحدثَنا أَبو داود بن �سِئلَ النِبي : فَأَخبرِنيِه، عن زيِد بِن خاِلٍد، قَالَفَسأَلْت رِبيعةَ : سفْيانُ

حدثَنا يحيى بن سِعيٍد، عن يِزيد : حدثَنا سفْيانُ، قَالَ : سيٍف، حدثَنا عِلي بن الْمِديِني، قَالَ 
:  عِن اللُّقَطَِة، وذَكَر الْحِديثَ، قَالَ يحيى� أَنَّ زيد بن خاِلٍد، سأَلَ النِبي مولَى الْمنبِعِث،
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الَِّذي سِمعت ِمن يِزيد : فَأَتيت رِبيعةَ، فَقُلْت: عن زيِد بِن خاِلٍد، قَالَ سفْيانُ: ويقُولُ رِبيعةُ
أَو قُلْت لَه عن زيٍد، حدثَنا ِبشر بن : عن زيِد بِن خاِلٍد، وقَالَ سفْيانُ: لَمولَى الْمنبِعِث؟ فَقَا

أَتيت رِبيعةَ، فَسأَلْته عن حِديِث : حدثَنا سفْيانُ، قَالَ: حدثَنا الْحميِدي، قَالَ : موسى، قَالَ 
، وكَانَ حيدثُه، عن يِزيد، عن زيِد بِن خاِلٍد، وكُنت سِمعته ِمن يحيى بِن يِزيد مولَى الْمنبِعِث

لَه اِلٍد، فَقُلْتخ نب ديز ذْكُري لَمو ،ِزيدي نِعيٍد، عِعِث الَِّذي : سبنلَى الْموم ِزيدِديثَ يح
: ؟ فَقَالَ�، وِفي ضوالِّ اِإلِبِل والْغنِم، عن زيِد بِن خاِلٍد، عِن النِبي تحدثُه عنه ِفي اللُّقَطَِة

  .نعم، وكُنت أَكْره مجالَسته ِللرأِْي، ولَوال أَنه أَسنده عن زيِد بِن خاِلٍد ما سأَلْته عن شيٍء
5186نب دمحا مثَندقَالَ  ح ،قَّاقفٍَر الدعو جِد أَبينِن الْجب دمأَح  : ،ِبينا الْقَعثَندح

حدثَنا سلَيمانُ بن ِبالٍل، عن رِبيعةَ بِن أَِبي عبِد الرحمِن، عن يِزيد، مولَى الْمنبِعِث، : قَالَ
يا رسولَ اللَِّه، : ، فَقَالَ�أَتى رجلٌ النِبي : هِني يحدثُ، قَالَسِمعت زيد بن خاِلٍد الْج: قَالَ

اعِرف ِعفَاصها، وِوكَاَءها، ثُم عرفْها سنةً فَِإنْ لَم : �ما ترى ِفي اللُّقَطَِة؟ فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
ما : يا رسولَ اللَِّه، فَما ترى ِفي ضالَِّة اِإلِبِل؟ قَالَ: الَِجيئْ صاِحبها، كَانت وِديعةً ِعندك، قَ

  .لَك ولَها معها ِحذَاؤها، وِسقَاؤها، تِرد الْماَء، وتأْكُلُ الشجر، حتى ِجيدها ربها
الدقَّاق، وأَحمد بن يحيى  حدثَنا محمد بن أَحمد بِن الْجنيِد أَبو جعفٍَر 5187
حدثَنا سلَيمانُ بن ِبالٍل، عن يحيى بِن سِعيٍد، عن يِزيد : حدثَنا الْقَعنِبي، قَالَ : الساِبِري، قَاال

 عِن اللُّقَطَِة � رسولُ اللَِّه سِئلَ: مولَى الْمنبِعِث، أَنه سِمع زيد بن خاِلٍد الْجهِني، يقُولُ
اعِرف ِوكَاَءها، وِعفَاصها، ثُم عرفْها سنةً، فَِإنْ لَم تعترف : الذَّهِب، أَِو الْوِرِق، فَقَالَ

دها ِإلَيِه، وسِئلَ عن ضالَِّة فَاستنِفقْها، ولْتكُن وِديعةً ِعندك، فَِإنْ جاَء طَاِلبها يوما ِمن الدهِر، فَأَ
ما لَك ولَها دعها، فَِإنَّ معها ِحذَاَءها، وِسقَاَءها، تِرد الْماَء، وتأْكُلُ الشجر، : اِإلِبِل، فَقَالَ

و َألِخيك، أَو ِللذِّئِْب، خذْها فَِإنما ِهي لَك، أَ: حتى ِجيدها ربها، وسِئلَ عِن الشاِة، فَقَالَ
حدثَنا سلَيمانُ بن : حدثَنا خاِلد بن مخلٍَد، قَالَ : حدثَنا أَحمد بن أَِبي خاِلٍد الصومِعي، قَالَ 

  .ِبالٍل، عن يحيى بِن سِعيٍد، ِبِمثِْلِه
اِب تلَى ِإجيالِّ عِر الدبانُ الْخيكثرياً، ذهباً كان أو فضة، ب ِريِف كُلِّ لُقَطٍَة قَِليال كَانَ أَوع

متاعاً كان أو طعاماً، أو مثاراً، إذا وقع عليها إسم اللقطة، واللقطة الىت ال جيب تعريفها 
  وإباحه أكلها
:  ِعيسى، قَالَ حدثَنا ِإسحاق بن:  حدثَنا محمد بن ِإسحاق الصغاِني، قَالَ 5188
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 اللَّه ِضير ِنيهاِلٍد الْجِن خِد بيز نِعِث، عبنلَى الْموم ،ِزيدي نةَ، عِبيعر نع ،اِلكا مثَندح
يك، أَو لَك أَو َألِخ: ، فَسأَلَه عن ضالَِّة الْغنِم، فَقَالَ�جاَء رجلٌ ِإلَى رسوِل اللَِّه : عنه، قَالَ

ما لَك ولَها، معها ِسقَاؤها، وِحذَاؤها، تِرد الْماَء، وتأْكُلُ : فَضالَةُ اِإلِبِل؟ فَقَالَ: ِللذِّئِْب، قَالَ
فْها اعِرف ِعفَاصها، وِوكَاَءها، ثُم عر: الشجر، حتى تلْقَى ربها، فَسأَلَه عِن اللُّقَطَِة، فَقَالَ

اقحا، قَالَ ِإسِبه كأْنِإال فَشا، وهاِحباَء صةً، فَِإنْ جنس :اِلكا : قَالَ: قَالَ ِلي مِبه كأْنش
  .تصدق ِبها
)  ح(حدثَنا معاِويةُ بن ِهشاٍم:  حدثَنا أَحمد بن عبِد الْحِميِد الْحاِرِثي، قَالَ 5189

حقَالَ و ،يزاِس الْغبو الْعا أَبثَنقَاال: د ،اِبييا الِْفرثَندح : نوٍر، عصنم نانُ، عفْيا سثَندح
 ِبيأَنّ الن ،هنع اللَّه ِضياِلٍك رِن مِس بأَن نٍف، عرصِن مةَ بلْقَاٍة ِفي �طَلْحٍة مرمِبت رم 

  .لَوال أَني أَخشى أَنْ تكُونَ ِمن تمِر الصدقَِة، َألكَلْتها: ِق، فَقَالَالطَِّري
   

باب الْخبِر الناِهي عن لُقَطَِة الْحاج، واخلرب الدال على إباحه إلتقاطها ملنشدها وال ينتفع 
  ا

أَخبرِني عمرو بن :  ابن وهٍب، قَالَأَنبأَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال5190َ
الْحاِرِث، عن بكَيِر بِن اَألشج، عن يحيى بِن عبِد الرحمِن بِن حاِطٍب، عن عبِد الرحمِن بِن 

هنع ِضي اللَّهر ِمييانَ التثْمولَ اللَِّه : عسلُقَطَِة�أَنّ ر نى عهن اجالْح .  
: حدثَنا خاِلد بن ِنزاٍر، قَالَ :  حدثَنا عبدةُ بن سلَيمانَ الْبصِري، ِبِمصر، قَالَ 5191

حدثَنا حرب بن شداٍد، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، عن أَِبي سلَمةَ بِن عبِد الرحمِن، عن أَِبي 
ريرولَ اللَِّه هسأَنَّ ر ،هنع اللَّه ِضيقَالَ�ةَ ر ، : ولَهسا رهلَيلَّطَ عسكَّةَ، وم نالِْفيلَ ع اللَّه دص

 ةً ِمناعِلي س أُِحلَّتِدي، أَال وعٍد بِحلَّ َألحال تِلي، وٍد قَبِحلَّ َألحت ا لَمهِإنأَال و ،ِمِننيؤالْمو
ِقطُ نلْتال يا، وهرجش دضعال يا، وهالؤلَى ختخال ي ،امرِذِه حِتي هاعا سهِإناٍر، أَال وه

  .ساِقطَتها ِإال املُنِشد، ومن قَتلَ قَِتيال فَهو ِبخيِر النظَريِن، ِإما أَنْ يؤدي، وِإما أَنْ يقْتلَ
5192ثَندقَالَ  ح ،الثَّقَِفي ِليِن عِد بمحم نب دمو : ا أَحِلٍم، قثا أَبسم نب ِليدا الْوثَندح

أَخبرِني أَِبي، أَنبأَ اَألوزاِعي، عن يحيى، عن : حدثَِني أَبو الْعباِس بن الْوِليِد، قَالَ)  ح(عمٍرو
نةَ، علَمةَ، قَالَأَِبي سريرِني :  أَِبي هب ال ِمنجلُ رذَيه لَتكَّةَ، قَتوِلِه مسلَى رع اللَّه حا فَتلَم

ِإنَّ اللَّه حبس الِْفيلَ :  فَقَام، فَقَالَ�سلَيٍم ِبقَِتيٍل كَانَ لَهم ِفي الْجاِهِليِة، فَبلَغَ ذَِلك رسولَ اللَِّه 
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، وسلَّطَ علَيِهم رسولَه والْمؤِمِنني، وِإنها لَم تِحلَّ َألحٍد قَبِلي، وال تِحلَّ َألحٍد عن مكَّةَ
بعِدي، وِإنما أُِحلَّت ِلي ساعةً ِمن نهاٍر، وِإنها ساعِتي هِذِه، وِهي حرام، ال يعضد شجرها، 

ِإما : ها، وال يلْتِقطُ ساِقطَتها ِإال املُنِشد، ومن قُِتلَ لَه قَِتيلٌ فَهو ِبأَحِد النظَريِنوال يختلَى شوكُ
قَالُ لَهِن يمِل الْيأَه لٌ ِمنجر فَقَام ،ىفْدا أَنْ يِإملَ، وقْتاٍه، فَقَالَ: أَنْ يو شولَ اللَِّه، : أَبسا ري

بولُ اللَِّه اكْتسفَقَالَ: �وا ِلي، فَقَالَ ر ،هنع اللَّه ِضير اسبع قَام اٍه، ثُموا َألِبي شبا : اكْتي
ِإال اِإلذِْخر، : �رسولَ اللَِّه، ِإال اِإلذِْخر، فَِإنا نجعلُه ِفي بيوِتنا وقُبوِرنا، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

يِريد :  َألِبي شاٍه؟ فَقَالَ أَبو عمٍرو اَألوزاِعي�ا قَولُ أَِبي شاٍه اكْتبوا ِلي؟ وقَولُ النِبي م: فَقُلْنا
 ِبيةَ النطْبخ�مهضعقَالَ بِذِه وةَ:  هانوو عِشٍد، قَالَ أَبنا ِإال ِلمهِحلَّ لُقَطَتال تلَفُوا ِفي : وتاخ

املُنِشد هو الْمعرف الَِّذي : هو رب اللُّقَطَِة، ال ِحيلُّ الِْتقَاطُها ِإال لَه، وِقيلَ:  املُنِشِد، فَِقيلَتأِْويِل
ِبيِبأَنَّ الن جتاحو ،اِشدن واللُّقَطَِة ه ِقيلَ طَاِلبا، وِريفُهعا ِإال تهِمن ال ِحيلُّ لَها، وِرفُهعي � ،

ويِصيخ أَحيانا كَما استمع الْمِضلُّ ِلصوِت : غَيرك الْواِجد، وقَالَ الشاِعر! أَيها الناِشد : قَالَ
  .ناِشٍد
   

إذا باب الْخبِر املُوِجِب الْحكِْم ِبأَصِل الشيِء ِللْمدِعي ِفيِه ِإذَا أَثْبت أَنه كان ألبيه، أو له 
كان الشيء يف يد املدعى عليه، فإن مل يكن له بينه على دعواه، حلف املدعى عليه فاجراً 

  كان أو غري ذلك، وأقر الشيء يف يديه
وحدثَنا أَبو أُميةَ، )  ح(حدثَنا هناد بن السِري:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 5193

حدثَنا أَبو اَألحوِص، عن ِسماٍك، عن علْقَمةَ بِن واِئِل بِن : ثَنا ِبشر بن آدم، قَاالحد: قَالَ 
جاَء رجلٌ ِمن حضرموت، ورجلٌ ِمن ِكندةَ، : حجٍر الْحضرِمي، عن أَِبيِه رِضي اللَّه عنه، قَالَ

يا رسولَ اللَِّه، ِإنَّ هذَا غَلَبِني علَى شيٍء علَى أَرٍض : فَقَالَ الْحضرِمي، �ِإلَى رسوِل اللَِّه 
ِديَألِبي، فَقَالَ الِْكن تكَان : ِبيفَقَالَ الن ،قا حِفيه لَه سا لَيهعرِضي ِفي يِدي أَزأَر ِهي� 

ِميرضةٌ؟، قَالَ: ِللْحنيب قَالَ: ، قَالَال: أَلَك ،هِميين فَلَك : عرويت سلَي فَاِجر هولَ اللَِّه، ِإنسا ري
لَيس يباِلي ما حلَف، وزاد أَيضا أَبو : لَيس لَك ِمنه ِإال ذَاك، قَالَ ِبشر بن آدم: ِمن شيٍء، قَالَ
أَما ِإنه ِإنْ حلَف علَى ماٍل ِليأْكُلَه ظَاِلما، لَيلْقَين اللَّه وهو عنه :  قَالَفَلَما أَدبر،: أُميةَ عن ِبشٍر

ِرضعم.  
عن : حدثَنا أَبو اَألحوِص، قَالَ: أَنبأَ مسدد، قَالَ :  حدثَنا محمد بن حيوةَ، قَال5194َ
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نٍب، عرِن حاِك بأَِبيِه، قَالَِسم نٍر، عجِن حاِئِل بِن وةَ بلْقَمع  : ،تومرضح لٌ ِمنجاَء رج
يا رسولَ اللَِّه، ِإنَّ هذَا قَد غَلَبِني : ، فَقَالَ الْحضرِمي�ورجلٌ ِمن ِكندةَ، ِإلَى رسوِل اللَِّه 
َألِبي، فَقَالَ الِْكن تٍض كَانلَى أَرعفَقَالَ : ِدي ،قا حِفيه لَه سا، لَيهعرِضي ِفي يِدي أَزأَر ِهي

 ِبيالن�ِميرضةٌ؟، قَالَ:  ِللْحنيب فَقَالَ: ال، قَالَ: أَلَك ،هِميين لٌ : فَلَكجر هولَ اللَِّه، ِإنسا ري
رويت سلَي ،لَفا حاِلي مبي سلَي ،ٍء، قَالَفَاِجريش ِمن قَالَ: ع ،ِإال ذَاك هِمن لَك سلَي : طَلَقفَان

أَما ِإنه ِإنْ حلَف علَى ماٍل ِليأْكُلَه ظُلْما، لَيلْقَين اللَّه عز وجلَّ وهو عنه : ِليحِلف، قَالَ
ِرضعم.  
   

كُمحي نِبيِح ِلمِر الْمبانُ الْخيفيه إذا تبني له أن احلق ب ِجعتِبِه أَنْ ير ِضيكٍْم فَرِه ِبحلَيع 
خبالف ما حكم عليه، وأن املاضى من حكم احلاكم مردود ولو بعد حني إذا قضى خبالف 
احلق، وأن اخلرب الواحد واحلكم بقوله مقبول، وعلى أن حكم النيب صلى اهللا عليه وسلم كله 

  بكتاب اهللا عز وجل
حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، : حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، وأَحمد بن شيبانَ، قَاال 5195

عِن الزهِري، عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه، عن أَِبي هريرةَ، وزيِد بِن خاِلٍد رضي اهللا عنهما، 
سم كانوا عند رلٌ، فَقَالَ�وِل اللَِّه أجِه رِإلَي اِب : ، فَقَاما ِبِكتننيب تيأال قَض ،اللَّه كدشأَن

صدق، اقِْض بيننا ِبِكتاِب اللَِّه، وائْذَنْ ِلي فَأَتكَلَّم، : اللَِّه، فَقَام خصمه وكَانَ أَفْقَه ِمنه، فَقَالَ
 ابِني كَانَ عِسيفًا علَى هذَا، فَزنى ِبامرأَِتِه، فَافْتديت ِمنه ِبِمائَِة شاٍة وخاِدٍم، ِإنَّ: قُلْ، قَالَ: قَالَ

ثُم سأَلْت ِرجاال ِمن أَهِل الِْعلِْم فَأَخبروِني، أَنَّ علَى ابِني جلْد ِمائٍَة وتغِريب عاٍم، وعلَى امرأَِة 
مجذَا الرولُ اللَِّه هساٍة : �، فَقَالَ راِب اللَِّه، الِْمائَةُ شا ِبِكتكُمنيب ِدِه َألقِْضنيفِْسي ِبيالَِّذي نو

والْخاِدم رد علَيك، وعلَى ابِنك جلْد ِمائٍَة وتغِريب عاٍم، واغْد يا أُنيس ِإلَى امرأَِة هذَا، فَِإِن 
فَترتانُاعفْيقَالَ سا، وهمجٍل، :  فَارِشباِلٍد، وِن خِد بيزةَ، وريرأَِبي ه نِديِث، عذَا الْحِفي ه

فَتركْنا ِشبال، وذَِلك أَنَّ صاِلح بن كَيسانَ، ويونس بن يِزيد، واللَّيثَ بن سعٍد، ومعمرا، 
يذْكُر فَلَم هوور ِبياِب النحأَص ِمن وه سلٌ لَيِشبال، ووا ِفيِه ِشب� نع ،ِريهى الزوا رمِإنو ،

عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه، عن ِشبِل بِن خلَيٍد، عن ماِلِك بِن عبِد اللَِّه اَألوِسي رِضي اللَّه عنه، عِن 
 ِبيِة ِف�النفَقَالُوا ِفيِه: ي اَألم ،ِريهِن الزع ،هرغَيو ،رمعم اهورا، ووهِلدفَاج تنِإذَا ز :

  .فَأَخبروِني أَنَّ علَى ابِني الرجم، فَافْتديت ِإلَيِه
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، وما يلِْفظُ ِبِه ويقر على نفسه، بيانُ الْخبِر الدالِّ علَى ِإبطَاِل الْحكِْم ِبقَوِل السكْراِن

واحلكم على املرأة برضاعة ولدها، وإن الشارب إذا وجد منه ريح اخلمر، حكم عليه حبكم 
  السكران

 حدثَنا الْعباس بن عبِد اللَِّه الترقُِفي، ومحمد بن مسِلٍم الراِزي، وعباس بن واِقٍد 5196
قَالُواالْخ ،وِريالد وهو ِمياِرزقَالَ : و ،اِرِبيحاِرِث الْمِن الْحلَى بعي نى بيحا يثَندا : حثَندح

 حدثَنا غَيالنُ بن جاِمٍع الْمحاِرِبي، عن علْقَمةَ بِن مرثٍَد، عن سلَيمانَ بِن بريدةَ،: أَِبي، قَالَ 
يا رسولَ اللَِّه، طَهرِني، فَذَكَر : ، فَقَالَ�جاَء ماِعز رِضي اللَّه عنه ِإلَى النِبي : عن أَِبيِه، قَالَ

 ِبيقَالَ النِديِث، والْح ا ِمنرد؟، قَالَ: �صكرأُطَه ولُ اللَِّه : ِفيمسأَلَ را، فَسنالز أَِبِه : �ِمن
نوٍن، فَقَالَجنجِبم سلَي هأَن ِبرونٌ؟، فَأُخ : هِمن ِجيد فَلَم ،هكَهنتلٌ فَاسجر ا؟، فَقَامرمخ برشأَت

نعم، فَأَمر ِبِه فَرِجم، حدثَنا أَبو أُميةَ، : أَزنيت؟، قَالَ: �ِريح خمٍر، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
محمةَ، قَاالوويح نب ٍم، قَالَ : ديعو نا أَبثَندِن : حِد اللَِّه ببع ناِجٍر، عهم نب ِشريا بثَندح

ِإني قَد : ، فَجاَءته امرأَةٌ ِمن غَاِمٍد، فَقَالَت�كُنت جاِلسا ِعند النِبي : بريدةَ، عن أَِبيِه، قَالَ
ينازِني، فَقَالَ لَهرطَهأَنْ ت ي أُِريدِإنو ،قَالَ: ت ،تلَدا وِلِدي، فَلَمى تتِجِعي حِبي : اراذْه

  .فَأَرِضِعيِه حتى تفِْطِميِه، وساق الْحِديثَ
   

ة اخلصمني ببينه أو باب الْخبِر املُوِجِب علَى الْحاِكِم أَنْ يحكُم ِبما يظْهر لَه ِمن حج
بيمينه، مث أقام احملكوم عليه بينة ظهرت له بعد تنقض حجة املقضي له أو ميينه، أن ذلك 

  القضاء مردود على احلاكم، وأنه يسأل عن تعديل الشاهد جريانه فيقبل شهادتة
  

يٍج، عن ِهشاِم بِن حدثَنا حجاج، عِن ابِن جر:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 5197
 ِبيِت النِمعا سها، أَنمهنع اللَّه ِضيةَ رلَمس أُم نع ،بنيز نأَِبيِه، ع نةَ، عورقُولُ�عي ، :

جِبح نكُونَ أَلْحأَنْ ي كُمضعلَّ بلَعو ،ونَ ِإلَيِصمتخت كُمِإنو ،را ِبشا أَنما ِإنثَندٍض حعب ِتِه ِمن
  .حدثَنا ِهشام بن عروةَ، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه: حدثَنا عبد اللَِّه بن نميٍر، قَالَ : أَبو اَألزهِر، قَالَ 
 عن أَِبي ، رواه محمد بن يحيى، عن عبِد الرزاِق، عن معمٍر، عن منصوٍر،5198

كَيف ِلي أَنْ أَعلَم ِإذَا : �قَالَ رجلٌ ِللنِبي : واِئٍل، عِن ابِن مسعوٍد رِضي اللَّه عنه، قَالَ
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 ِبي؟ فَقَالَ النأْتِإذَا أَسو تنسأَح� : ،تنسأَح فَقَد ،تنسأَح قُولُ قَدت كانِجري تِمعِإذَا س
ِفي هذَا الْحِديِث نظَر ِفي : ذَا سِمعتهم يقُولُونَ قَد أَسأْت، فَقَد أَسأْت، قَالَ أَبو عوانةَوِإ

  .ِصحِتِه وتوِهيِنِه 
   

باب السنِة ِفي الداِخِل علَى اِإلماِم ِإذَا جلَس ِللْحكِْم أَنْ يِقف إذا إنتهى إىل جملسة حىت 
  بالدنو منه أو اجللوسيأمره 

حدثَنا :  حدثَنا محمد بن يحيى النيسابوِري، وأَبو أُميةَ، ومحمد بن حيوةَ، قَالُوا5199
 بِن بريدةَ، حدثَنا حماد بن زيٍد، عن مطٍَر الْوراِق، عن عبِد اللَِّه: سلَيمانُ بن حرٍب، قَالَ 
لَما تكَلَّم معبد ههنا ِفيما تكَلَّم ِفيِه ِمن الْقَدِر، حججت أَنا، : عن يحيى بِن يعمر، قَالَ

نا من بِقي ِمن لَو ِملْنا ِإلَى الْمِدينِة، فَلَِقي: وحميد بن عبِد الرحمِن، فَلَما قَضينا حجنا، قُلْنا
، فَسأَلْناهم عما جاَء ِبِه معبد ِمن الْقَدِر، فَذَهبنا ونحن نؤم أَبا سِعيٍد �أَصحاِب محمٍد 

قَاِعد رمع نِإذَا اب ِجدسا الْملْنخا دفَلَم ،مهنع اللَّه ِضير رمع نابو ،ِريدالْخ ،اهفْننفَاكْت 
فَقُلْت ،هطَِق ِمنلَى الِْمنأَ عرأَج تكُنِطِق، ونِللْم ديمِني حما : فَقَدمِن، ِإنَّ قَومحِد الربا عأَب

كَذَبوا، : فَقَالَال قَدر، : نشأُوا قَبلَنا ِفي الِْعراِق، قَرأُوا الْقُرآنَ، وفَِقهوا ِفي اِإلسالِم، يقُولُونَ
فَأَخِبرهم أَنَّ عبد اللَِّه بن عمر ِمنكُم بِرئ، وأَنتم ِمنه برآُء، واللَِّه لَو أَنَّ َألحِدِهم ِجبالُ اَألرِض 

ِبالْقَد ِمنؤى يتح ،هِمن اللَّه ا قَِبلَهِبيِل اللَِّه، مِفي س فَقَها فَأَنبِرذَه.  
 حدثَِني عمر رِضي اللَّه عنه، أَنَّ آدم وموسى علَيِهما السالم اختصما ِإلَى اللَِّه 5200

أَنت آدم الَِّذي أَشقَيت الناس، وأَخرجتهم ِمن الْجنِة، فَقَالَ : عز وجلَّ ِفي ذَِلك، فَقَالَ موسى
مآد لَه : هتدجلْ واةَ؟ فَهروِه التلَيلَ عزأَنِبكَالِمِه، والَِتِه وِبِرس اللَّه طَفَاهى الَِّذي اصوسم تأَن

  .فَحج آدم موسى: نعم، قَالَ: قَدره علَي قَبلَ أَنْ يخلُقَِني؟ قَالَ
، ِإذْ جاَءه رجلٌ هيئَته �حن مع رسوِل اللَِّه بينا ن: وحدثَِني عمر، قَالَ:  قَال5201َ

يا : ِثيابه ِثياب مساِفٍر، وهيئَته هيئَةُ مِقيٍم، فَقَالَ: هيئَةُ مساِفٍر، وِثيابه ِثياب مِقيٍم، أَو قَالَ
يا رسولَ اللَِّه، : ع يديِه علَى ركْبتيِه، فَقَالَادنُ، فَدنا حتى وض: رسولَ اللَِّه، أَدنو ِمنك؟ قَالَ

أَنْ تسِلم وجهك ِللَِّه، وتِقيم الصالةَ، وتؤِتي الزكَاةَ، قَالَ فَذَكَر عرى : ما اِإلسالم؟ قَالَ
انظُروا كَيف : صدقْت، قُلْنا: ، قَالَنعم: فَِإذَا فَعلْت ذَِلك فَأَنا مسِلم؟ قَالَ: اِإلسالِم، قَالَ

قُهدصي فوا كَيظُرانو ،أَلُهيس.  
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أَنْ تخشى اللَّه كَأَنك تراه، فَِإال تكُن : يا رسولَ اللَِّه، فَما اِإلحسانُ؟ قَالَ:  قَال5202َ
  .نظُروا كَيف يسأَلُه، وانظُروا كَيف يصدقُها: صدقْت، قُلْنا: تراه، فَِإنه يراك، قَالَ

أَنْ تؤِمن ِباللَِّه ومالِئكَِتِه، وكُتِبِه : يا رسولَ اللَِّه، ما اِإلميانُ؟ قَالَ:  ثُم قَال5203َ
قُلْنا انظُروا : صدقْت، قَالَ: قَالَورسِلِه، وِبالْموِت وِبالْبعِث ِمن بعِد الْموِت، وِبالْقَدِر كُلِِّه، 

قُهدصي فوا كَيظُران ،أَلُهيس فكَي.  
ما الْمسئُولُ عنها ِبأَعلَم ِمن الساِئِل، : يا رسولَ اللَِّه، متى الساعةُ؟ قَالَ:  ثُم قَال5204َ

علَي ِبالرجِل، فَطُِلب فَلَم : �ى، قَالَ رسولُ اللَِّه صدقْت، صدقْت، صدقْت، ثُم مض: فَقَالَ
ِليعلَم الناس : هذَا ِجبِريلُ جاَء ِليعلِّم الناس ِدينهم، أَو قَالَ: �يوجد، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

مهِدين.  
  

  مبتدأ كتاب اجلهاد
لُوِغ الصِبِني بِر الْمبانُ الْخيوا تلك املدة، أو بلَغِإذَا ب ِهملَيكِْم عالْحو ِلِهموِل قَوقَباِر وغ

ظهرت العالمة الىت تدل على بلوعهم قبلها، والدليل على إبطال قبول قوهلم واحلكم عليهم 
  قبل ذلك

حدثَنا محمد بن :  قَالَ  حدثَنا أَبو الْحسِن املَيموِني عبد الْمِلِك بن عبِد الْحِميِد5205
: حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر رِضي اللَّه عنهما، قَالَ: عبيٍد، قَالَ 

 ِجيزِني، فَلَما كَانَ  يوم أُحٍد ِفي الِْقتاِل، وأَنا ابن أَربع عشرةَ فَلَم�عرضِني رسولُ اللَِّه 
  .الْخندق عرضِني، وأَنا ابن خمس عشرةَ سنةً فَأَجازِني

أَخبرِني عبيد : قَرأْنا علَى عبِد الرزاِق، عِن ابِن جريٍج، قَالَ:  حدثَنا الدبِري، قَال5206َ
 يوم أُحٍد، وأَنا ابن أَربع �عِرضت علَى النِبي :  أَنَّ ابن عمر، قَالَاللَِّه بن عمر، عن ناِفٍع،

  .عشرةَ فَلَم ِجيزِني، وعِرضت علَيِه يوم الْخندِق، وأَنا ابن خمس عشرةَ فَأَجازِني
وحدثَِني أَحمد بن محمٍد )  ح(حدثَنا قَِبيصةُ :  حدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، قَال5207َ

حدثَنا سفْيانُ، عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، : حدثَنا قُطْبةُ بن الْعالِء، قَاال: الْحمار الْكُوِفي، قَالَ 
 ِفي الْجيِش يوم أُحٍد وأَنا ابن أَربع �ِبي عِرضت علَى الن: عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ

عشرةَ سنةً، فَلَم يقْبلِْني، وعِرضت علَيِه يوم الْخندِق وأَنا ابن خمس عشرةَ سنةً فَأَجازِني، 
اِفعِزيِز، فَقَا: قَالَ نِد الْعبع نب رمِبِه ع ثْتدةُ: لَفَحقَالَ قَِبيصو ،دذَا حِغِري : هِفي الص قْتو
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ِفي ِمائٍَة، : علَى ِمائٍَة، وقَالَ قُطْبةُ: والْكَِبِري، فَمن كَانَ ابن أَربعةَ عشر فَأَلِْحقُوه، قَالَ قَِبيصةُ
وا لَهةَ فَافِْرضرشع سمخ نكَانَ اب نمو.  

حدثَنا ِعيسى : حدثَنا عِلي بن معبٍد، قَالَ : بحر بن نصٍر الْخوالِني، قَالَ  حدثَنا 5208
عِرضت علَى النِبي : قَالَ ابن عمر: سِمعت ناِفعا، يقُولُ: بن يونس، عن عمر بِن محمٍد، قَالَ

� نا ابأَنٍد وأُح موي  سمخ نا ابأَنِق ودنالْخ موِه، يلَيع تِرضع ِني، ثُمدةَ فَررشع عبأَر
  .عشرةَ فَأَجازِني
حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عِن ابِن أَِبي نِجيٍح، :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ 5209

ناِهٍد، عجم نعهربظَةَ أَخيِني قُرب ٍل ِمنجةَ، رِطيوِل اللَِّه :  عسر ابحأَنَّ أَص� موي وهدرج 
  .قُريظَةَ، فَلَم يرِوا املَواِسي جرت علَى ِشعرِتِه، يِريد عانته، فَتركُوه ِمن الْقَتِل

حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عن عبِد الْمِلِك بِن : علَى، قَالَ  حدثَنا يونس بن عبِد اَأل5210
كُنت غُالما يوم حكَم سعد بن : سِمعت عِطيةَ الْقُرِظي رِضي اللَّه عنه، يقُولُ: عميٍر، قَالَ

 يقْتلَ مقَاِتلَتهم، وتسبى ذَراِريِهم، فَشكُّوا ِفي، فَلَم معاٍذ رِضي اللَّه عنه ِفي بِني قُريظَةَ أَنْ
ِركُمأَظْه نيا ذَا با أَنفَه ،رعالش تبوِني أَنِجدي.  

ِد حدثَنا شعبةُ، عن عب: حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 5211
 ِبمن �كُنت ِفي سبِي قُريظَةَ، فَأَمر رسولُ اللَِّه : الْمِلِك بِن عميٍر، عن عِطيةَ الْقُرِظي، قَالَ

ِركْتفَت ِبتني لَم نِفيم تلَ، فَكُنقْتأَنْ ي تبأَن.  
حدثَنا محمد بن جعفٍَر، : ِني أَِبي، قَالَ حدثَ:  حدثَِني عبد اللَِّه بن أَحمد، قَال5212َ

كُنت ِفي سبِي : حدثَِني عِطيةُ، قَالَ: حدثَنا شعبةُ، عن عبِد الْمِلِك بِن عميٍر، قَالَ: قَالَ 
فَلَم يِجدوا ِفي شعرةً : تلُوه، قَالَقُريظَةَ، فَكَانوا يعِرضونا، فَِإذَا وجدوه قَد خرجت ِشعرته قَ

  .فَخلُّوا عني
حدثَنا أَحمد بن محمِد بِن أَيوب، :  حدثَِني عبد اللَِّه بن أَحمد بِن حنبٍل، قَالَ 5213

، عن شعبةَ، عن عبِد الْمِلِك بِن عميٍر، حدثَنا ِإبراِهيم بن سعٍد، عن محمِد بِن ِإسحاق: قَالَ 
 قَد أُِمر أَنْ يقْتلَ بِني قُريظَةَ كُلَّ من أَنبت، �كَانَ رسولُ اللَِّه : عن عِطيةَ الْقُرِظي، قَالَ

  .وكُنت غُالما، فَوجدوِني لَم أُنِبت فَخلُّوا سِبيِلي
حدثَنا سفْيانُ، : حدثَنا الِْفرياِبي، وأَبو نعيٍم، قَاال: نا أَبو الْعباِس الْغزي، قَالَ  حدث5214َ

 يوم �عرضنا علَى رسوِل اللَِّه : سِمعت عِطيةَ الْقُرِظي، قَالَ: عن عبِد الْمِلِك بِن عميٍر، قَالَ
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من أَنبت الشعر قُِتلَ، ولَمن لَم ينِبت تِرك، فَكُنت ِفيمن لَم ينِبت فَتِركْت، لَفْظُ أَِبي قُريظَةَ، فَ
حدثَنا سفْيانُ، فَكُنت : حدثَنا أَبو نعيٍم، قَالَ : نعيٍم، حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ الترِمِذي، قَالَ 

نِفيمِركت .  
حدثَنا الْوِليد بن مسِلٍم، عن أَِبي :  حدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه بِن ميموٍن، قَالَ 5215

بِي كُنت ِفي س: معاِويةَ يعِني شيبانَ عن عبِد الْمِلِك بِن عميٍر اللَّيِثي، عن عِطيةَ الْقُرِظي، قَالَ
 سعد بن معاٍذ يحكُم ِفيِهم، فَحكَم سعد ِبقَتِل الْمقَاِتلَِة، �قُريظَةَ الَِّذي أَمر رسولُ اللَِّه 

  .فَشكُّوا ِفي، فَنظَروا ِإلَى عانِتي، فَوجدوها لَم تخرج فَأُلِْقيت ِفي السبِي: وسِبِي الذُّريِة، قَالَ
   

باب الْخبِر الْمِبيِح ِللْبعِث الَِّذين يبعثُهم اِإلمام أَخذَ حق الضيِف الَِّذي ينبغى هلم أن 
يقروهم، والدليل على ذلك وأنه يوم وليلة، وإباحة مقام الضيف عند من يضيفه ثالثه أيام، 

  من ليس له سعه بقوتهوالدليل على الكراهة ىف كونه عنده فوق ذلك، وىف كونه عند 
 حدثَنا أَبو عِلي الْحسن بن أَحمد بِن محمِد بِن بكَّاِر بِن ِبالٍل الدمشِقي، قَالَ 5216
ٍر حدثَنا مروانُ بن محمٍد أَبو بكْ: هو قَدِري لَِكنه ِثقَةٌ ِفي الْحِديِث، قَالَ : أَبو عوانةَ

حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد، عن سِعيِد بِن أَِبي سِعيٍد الْمقْبِري، عن أَِبي شريٍح : الطَّاطَِري، قَالَ 
من : ، فَقَالَ�سِمعت أُذُناي وبصرت عيناي ِحني تكَلَّم رسولُ اللَِّه : الْخزاِعي، أَنه قَالَ

ؤقَالُواكَانَ ي ،هتاِئزج فَهيض كِْرمِم اآلِخِر، فَلْيوالْيِباللَِّه و ولَ اللَِّه؟ قَالَ: ِمنسا ري هتاِئزا جمو :
 يومه ولَيلَته، والضيافَةُ ثَالثَةَ أَياٍم، فَما كَانَ وراَء ذَِلك فَهو صدقَةٌ، ومن كَانَ يؤِمن ِباللَِّه

تمِليص ا أَوريِم اآلِخِر، فَلْيقُلْ خوالْيو.  
أَخبرِني اللَّيثُ بن : أَنبأَ ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا بحر بن نصٍر الْخوالِني، قَال5217َ

يرأَِبي ش نع ،هربأَخ ِريقْبِعيٍد الْمأَِبي س نب ِعيدٍد، أَنَّ سعس هأَن هنع اللَّه ِضير ِويدٍح الْع
من كَانَ يؤِمن ِباللَِّه :  ِحني تكَلَّم، فَقَالَ�سِمعت أُذُناي وبصرت عيناي رسولَ اللَِّه : قَالَ

يوم ولَيلَةٌ : سولَ اللَِّه؟ قَالَوما جاِئزته يا ر: والْيوِم اآلِخِر، فَلْيكِْرم ضيفَه جاِئزته، قَالُوا
  .والضيافَةُ ثَالثٌ، فَما كَانَ وراَء ذَِلك فَهو صدقَةٌ

حدثَنا ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكًا أَخبره، عن سِعيِد بِن :  حدثَنا يونس، وبحر، قَاال5218
من كَانَ يؤِمن ِباللَِّه والْيوِم : ، قَالَ�خزاِعي، أَنّ رسولَ اللَِّه أَِبي سِعيٍد، عن أَِبي شريٍح الْ

اآلِخِر، فَلْيكِْرم ضيفَه، جاِئزته يوم ولَيلَةٌ، والضيافَةُ ثَالثَةَ أَياٍم، فَما كَانَ بعد ذَِلك فَهو صدقَةٌ، 
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  .نده حتى يحِرجهال ِحيلُّ لَه أَنْ يثِْوي ِع
حدثَنا : حدثَنا شعيب بن اللَّيِث، قَالَ :  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ الْمراِدي، قَالَ 5219

حدثَِني :  سعٍد، قَالَحدثَنا اللَّيثُ بن: أَنبأَ أَبو النضِر، قَالَ : وحدثَنا الصغاِني، قَالَ)  ح(اللَّيثُ
يا : قُلْنا: يِزيد بن أَِبي حِبيٍب، عن أَِبي الْخيِر، عن عقْبةَ بِن عاِمٍر رِضي اللَّه عنه، أَنه قَالَ

ِإنْ نزلْتم ِبقَوٍم : �للَِّه رسولَ اللَِّه، ِإنك تبعثُنا فَننِزلُ ِبقَوٍم ال يقْرونا فَما ترى؟ فَقَالَ رسولُ ا
فَأَمروا لَكُم ِبما ينبِغي ِللضيِف، فَاقْبلُوا، فَِإنْ لَم يفْعلُوا، فَخذُوا ِمنهم حق الضيِف الَِّذي ينبِغي 

  .دثَنا اللَّيثُ، ِبنحِوِهح: حدثَنا قُتيبةُ، قَالَ : لَهم، حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 
   

باب الْخبِر املُوِجِب علَى من لَه فَضلُ ظَهٍر أَو زاٍد أَو غري ذلك، وهو ىف سفر أن يرفع 
  ذلك إىل من ال ظهر معه أو من ال زاد معه، وعلى من هيأ ظهراً علة أن يرفعه إىل من خيرج

حدثَنا : حدثَنا عفَّانُ بن مسِلٍم، قَالَ : ر الصاِئغُ، قَاال حدثَنا الصغاِني، وجعف5220َ
رجلٌ : أَنبأَ ثَاِبت، عن أَنٍس رِضي اللَّه عنه، أَنَّ فَتى ِمن أَسلَم، وربما قَالَ حماد: حماد، قَالَ

 ِبيى النأَت ،لَمأَس ا : ، فَقَالَ�ِمنِبِه، ي زهجا أَتِدي مِعن سلَيو ادالِْجه ي أُِريدولَ اللَِّه، ِإنسر
 يقِْرئُك السالم، ويأْمرك أَنْ �اذْهب ِإلَى فُالٍن قَد مِرض، فَقُلْ لَه ِإنَّ رسولَ اللَِّه : فَقَالَ

نةُ انظُِري ما جهزِتِني ِبِه، فَأَعِطيِه ِإياه، وال تحِبِسي يا فُال: تعِطيِني ما تجهزت، فَأَتاه، فَقَالَ
اِنيغقَالَ الصِفيِه، و كاربئًا فَال ييش هلَِك ِفيِه: ِمن كارفَيب.  

وحدثَنا )  ح(ِبحدثَنا أَبو اَألشه: حدثَنا أَبو نعيٍم، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 5221
حدثَنا أَبو نعيٍم، وعبيد اللَِّه بن موسى، وشريح بن النعماِن، وعاِصم بن : أَبو أُميةَ، قَالَ 

 عن أَِبي سِعيٍد حدثَنا أَبو اَألشهِب جعفَر بن حيانَ الْعطَاِرِدي، عن أَِبي نضرةَ،: عِلي، قَالُوا
 رأَى رجال ينصِرف علَى راِحلَِتِه ِفي نواِحي �الْخدِري رِضي اللَّه عنه، أن رسولَ اللَِّه 

 ِبيِني النعِم، فَقَالَ يالْقَو� : نمو ،لَه رال ظَه نلَى مِبِه ع دٍر، فَلْيعلُ ظَهفَض هدكَانَ ِعن نم
كَانَ ِعنده فَضلٌ ِمن زاٍد، فَلْيعد ِبِه علَى من ال زاد لَه، فَذَكَر ِمن اَألصناِف ما ذَكَر، قَالَ أَبو 

  .يعِني الْمالَ، حتى ظَننا أَنه ال حق َألحٍد ِمنا ِفي فَضٍل: اَألشهِب
احلَى اإلبالِّ عِر الدبانُ الْخيمن عنده فضل زاد أن يطعم ب رفَِر أَنْ يأْمِم ِفي السِة َألِمِري الْقَو

  منه من الزاد معه، وعلى إباحه إحضار القوم طعامهم فيخلطوا وجيتمعون على أكلها
: ي، قَالَ حدثَنا النضر بن محمٍد الْيماِم:  حدثَنا أَحمد بن يوسف السلَِمي، قَالَ 5222



com.wordpress.masgunku.www  
 

1172 

 ِفي �خرجنا مع رسوِل اللَِّه : حدثَنا ِإياس بن سلَمةَ، عن أَِبيِه، قَالَ: حدثَنا ِعكِْرمةُ، قَالَ 
أَزوادنا،  فَجمعنا �غَزوٍة، فَأَصابنا جهد حتى هممنا أَنْ ننحر بعض ظُهوِرنا، فَأَمر نِبي اللَِّه 

فَتطَاولْت َألحزره كَم هو، فَحزرته : فَبسطْنا لَه ِنطْعا، فَاجتمع زاد الْقَوِم علَى النطِْع، قَالَ
 حشونا جربنا، فَأَكَلْنا حتى شِبعنا جِميعا، ثُم: نحو ربضِة الْعنِز، ونحن أَربع عشرةَ ِمائَةً، قَالَ

فَجاَء رجلٌ ِبِإداوٍة لَه ِفيها نطْفَةٌ، فَأَفْرغَها ِفي قَدٍح، : هلْ ِمن وضوٍء؟، قَالَ: �فَقَالَ نِبي اللَِّه 
هلْ ِمن :  ثَماِنيةٌ، فَقَالُواثُم جاَء بعد ذَِلك: فَتوضأْنا كُلُّنا ندغِْفقُه دغْفَقَةً أَربع عشر ِمائَةً، قَالَ

  .فَرغَ الْوضوُء: �طَهوٍر؟ فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
   

باب السنِة ِفي توِجيِه الْبعِث، وما جيب على اإلمام أن يتقدم إليهم فيما جيب عليهم ىف 
قبل وجوههم، وحظر الغدر ىف غزوهم، واملثلة وقتل الوالئد، ووجوب دعوة املشركني 

قتاهلم إىل ما جيب عليهم، وحظر إنزاهلم من حصوم على حكم اهللا حذراً على إصابته، 
وإباحة قبول اجلزية من املشركني والكف عنهم، وإنه ليس ملن أسلم وأقام ىف دار الكفر ىف 

  الفئ والغنيمة
حدثَنا : يد الْجرِمي، قَالَ حدثَنا الْقَاِسم بن يِز:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَالَ 5223

ِريانُ الثَّوفْيا )  ح(سثَندح ،ِرييبالز دمو أَحا أَبثَندح ،اِنيهباٍم اَألصِعص نب دما أَحثَندحو
: ، عن أَِبيِه رِضي اللَّه عنه، قَالَسفْيانُ الثَّوِري، عن علْقَمةَ بِن مرثٍَد، عن سلَيمانَ بِن بريدةَ

 ِإذْ أَمر رجال علَى سِريٍة أَوصاه ِفي خاصِة نفِْسِه ِبتقْوى اللَِّه وِبمن معه �كَانَ رسولُ اللَِّه 
ِه، قَاِتلُوا من كَفَر ِباللَِّه، اغْزوا اغْزوا ِباسِم اللَِّه، وِفي سِبيِل اللَّ: ِمن الْمسِلِمني خيرا، ثُم قَالَ

 ،ِرِكنيشالْم ِمن كودع ا، فَِإذَا لَِقيتِليدلُوا وقْتال تثِّلُوا، ومال تلُّوا، وغال توا، وِدرغال تو
لَيها، فَاقْبلْ ِمنهم وكُف فَادعهم ِإلَى ِإحدى ثَالِث ِخالٍل، أَو ِخصاٍل فَأَيتهن ما أَجابوك ِإ

عنهم، ثُم ادعهم ِإلَى اِإلسالِم، فَِإنْ أَجابوك فَاقْبلْ ِمنهم وكُف عنهم، ثُم ادعهم ِإلَى التحوِل 
نَّ لَهم ما ِللْمهاِجِرين، وعلَيِهم ما ِمن داِرِهم ِإلَى داِر الْمهاِجِرين، وأَخِبرهم أَنهم ِإنْ فَعلُوا أَ

 مهأَن مهِبرفَأَخ اِجِرينهاِر الْمِإلَى د اِرِهمد لُوا ِمنوحا أَنْ يتوِإنْ أَب مهأَنو ،اِجِرينهلَى الْمع
الَِّذي يجِري علَى الْمؤِمِنني، وال يكُونونَ كَأَعراِب الْمسِلِمني، يجِري علَيِهم حكْم اللَِّه 

يكُونُ لَهم ِفي الْفَيِء، وال ِفي الْغِنيمِة شيٌء، ِإال أَنْ يجاِهدوا مع الْمسِلِمني، فَِإنْ هم أَبوا أَنْ 
 ِمنهم وكُف عنهم، وِإنْ هم أَبوا يدخلُوا ِفي اِإلسالِم، فَسلْهم ِإعطَاَء الِْجزيِة، فَِإنْ فَعلُوا فَاقْبلْ
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فَاستِعن ِباللَِّه وقَاِتلْهم، فَِإذَا حصرت ِحصنا، فَأَرادوا أَنْ جيعلُوا لَهم ِذمةَ اللَِّه وِذمةَ نِبيك، فَال 
 ،ةَ أَِبيكِذمو كتِذم ملْ لَهعلَِكِن اجو ملْ لَهعجت كُمتوا ِذمِفرخإنْ ت كُمفَِإن ،اِبكحةَ أَصِذمو

وِذمةَ آباِئكُم أَهونُ علَيكُم ِمن أَنْ تخِفروا ِذمةَ اللَِّه، وِذمةَ رسوِلِه، وِإنْ أَرادوا أَنْ ينِزلُوا علَى 
تِصيب حكْم اللَِّه ِفيِهم أَم ال، ولَِكن أَنِزلْهم علَى حكِْم اللَِّه فَال تفْعلُوا، فَِإنك ال تدِري أَ

حكِْمك، معنى حِديِثِهما واِحد، قَدم أَحدهما بعض الْحرِف وأَخر بعضا، وهذَا لَفْظُ حِديِث 
حدثَنا الثَّوِري، عن : عبد الرزاِق، قَالَ حدثَنا : عِلي بِن حرٍب، أَخبرنا الْجرجاِني، قَالَ 

)  ح(وحدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عن معمٍر، والثَّوِري)  ح(علْقَمةَ هو ابن مرثٍَد
أَنبأَ سفْيانُ، عن علْقَمةَ ِبطُوِلِه، : قَالَحدثَنا عبيد اللَِّه بن موسى، : وحدثَنا الصغاِني، قَالَ 
دمو أَحأَب ِرييبقَالَ الزو : ذَكَرِد اللَِّه، ويبع نع ،اِنيغوالص ،هناٍم عِعص نب دما أَحثَندح
أَخبرِني مسِلم بن : بِن حيانَ، قَالَفَذَكَرته ِلمقَاِتِل : قَالَ علْقَمةُ: الْحِديثَ ِبطُوِلِه، وقَاال

 ِبيِن النع ،هنع اللَّه ِضيٍن رقَرِن ماِن بمعِن النٍم، عصيه� نب اقحا ِإسثَندح ،ِمثْلَ ذَِلك 
لْقَمةَ بِن مرثٍَد، عِن ابِن بريدةَ، حدثَنا عبيد اللَِّه بن موسى، عن سفْياٍن، عن ع: شيبانَ، قَالَ 

 ِبيِن النأَِبيِه، ع نا، قَالَ�عشيج هجكَانَ ِإذَا و هأَن  : ذَكَرِبيِل اللَِّه، وِم اللَِّه ِفي سوا ِباساغْز
حدثَِني مسِلم بن هيصٍم، عِن : الَفَذَكَرت ذَِلك ِلمقَاِتِل بِن حيانَ، فَقَ: الْحِديثَ، قَالَ علْقَمةُ

 ِبيِن النٍن، عقَرِن ماِن بمعِبِمثِْلِه�الن ،.  
حدثَنا الْحسين بن الْوِليِد، عن :  حدثَنا أَبو أَحمد محمد بن عبِد الْوهاِب، قَالَ 5224

ِن مةَ بلْقَمع نةَ، عبعوِل اللَِّه شسر نأَِبيِه، ع نةَ، عديرِن بانَ بملَيس نع ،ِميرضثٍَد الْحر� ،
 هعم نِبمى اللَِّه، وقْوفِْسِه ِبتِة ناصِفي خ اهصٍة أَوِريس ٍش أَويلَى جا عثَ أَِمريعكَانَ ِإذَا ب هأَن

اغْزوا ِباسِم اللَِّه ِفي سِبيِل اللَِّه، قَاِتلُوا من كَفَر ِباللَِّه، اغْزوا ال : ثُم يقُولُِمن الْمسِلِمني خيرا، 
تغِدروا، وال تغلُّوا، وال تقْتلُوا وِليدا، ِإذَا لَِقيت عدوك ِمن الْمشِرِكني، فَادعهم ِإلَى ِخصاٍل 

أَج نهتلْ ثَالٍث، فَأَيفَاقْب وكابالِم، فَِإنْ أَجِإلَى اِإلس مهعادو ،مهنع كُفو مهلْ ِمنفَاقْب وكاب
ِمنهم وكُف عنهم، ثُم ادعهم ِإلَى التحوِل ِمن داِرِهم ِإلَى دوِر الْمهاِجِرين، فَِإنْ فَعلُوا 

ِللْمهاِجِرين، وعلَيِهم ما علَى الْمهاِجِرين، فَِإنْ دخلُوا ِفي اِإلسالِم، فَأَخِبرهم أَنَّ لَهم ما 
واختاروا أَنْ يِقيموا ِفي داِرِهم فَهم كَأَعراِب الْمسِلِمني، يجِري علَيِهم حكْم اللَِّه كَما يجِري 

 الْفَيِء وال الْغِنيمِة نِصيب ِإال أَنْ يجاِهدوا مع الْمسِلِمني، فَِإنْ علَى الْمسِلِمني، ولَيس لَهم ِفي
 ِمن كودع ِإذَا لَِقيتو ،مقَاِتلْه ِباللَِّه ثُم ِعنتا فَاسويةَ، فَِإنْ أَبالِْجز ِهملَيع ِرضا فَاعوأَب
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فَِإنْ أَر ،مهاِصرفَح ِرِكنيشالْم ككِْم اللَِّه، فَِإنلَى حع مِزلْهنكِْم اللَِّه فَال تلَى حِزلُوا عنوا أَنْ ياد
ال تدِري أَتِصيب ِفيِهم حكْم اللَِّه أَم ال، ولَِكن أَنِزلُوهم علَى حكِْمكُم، وِإذَا حاصرتم أَهلَ 

مةَ اللَِّه وِذمةَ رسوِلِه، فَال تجعلُوا لَهم ِذمةَ اللَِّه تعالَى وال ِذمةَ ِحصٍن، فَأَرادوا أَنْ تجعلَ لَهم ِذ
 اِئكُمآب مِذمو كُمموا ِذمِفرخإنْ ت كُمفَِإن اِئكُمآب مِذمو كُمتِذم ملُوا لَهعلَِكِن اجوِلِه، وسر

لَينُ عوأَه ،اِبكُمحأَصقَالَ و ،اِلِسيالطَّي فَرعا جثَندوِلِه، حسةَ رِذمةَ اللَِّه ووا ِذمِفرخأَنْ ت ِمن كُم
حدثَنا شعبةُ، : حدثَنا عبد الصمِد بن عبِد الْواِرِث، قَالَ : حدثَنا ِإبراِهيم بن عرعرةَ، قَالَ : 

حدثَنا : حدثَنا يحيى بن بكَيٍر، قَالَ : كَر الْحِديثَ، حدثَنا أَبو الزنباِع، قَالَ ِبِإسناِدِه وذَ
حدثَنا : حدثَنا عثْمانُ بن صاِلٍح، قَالَ : وحدثَنا عِلي بن عثْمانَ النفَيِلي، قَالَ )  ح(اللَّيثُ

عس نثُ بِديِث : ٍد، قَالَاللَّياِدِه ِمثْلَ حناِج، ِبِإسجِن الْحةَ ببعش ناِزٍم، عح نب ِريرثَِني جدح
 ِبيكَانَ الن ،ِريانَ الثَّوفْيس� ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَندٍة، حِريس ٍش أَويلَى جا عأَِمري رِإذَا أَم 

،اِنيغةَ، قَالُواوالصيو أُمأَبٍد، قَالَ :  ويبع نلَى بعا يثَندةَ : حلْقَمع نع ،ِدياَألو ِريسا ِإدثَندح
 ِإذَا بعثَ أَِمريا علَى قَوٍم �كَانَ رسولُ اللَِّه : بِن مرثٍَد، عن سلَيمانَ بِن بريدةَ، عن أَِبيِه، قَالَ

رقَالَأَمةً، واماِبِه عحَألصفِْسِه وِة ناصى اللَِّه ِفي خقْوِبت ِبيِل اللَِّه، : هِم اللَِّه، ِفي سوا ِباساغْز
كودع ِإذَا لَِقيتا، وِليدلُوا وقْتال تثِّلُوا، ومال توا، وِدرغال تلُّوا، وغِباللَِّه ال ت كَفَر نقَاِتلُوا مو 

ِإلَى اِإلسالِم، فَِإنْ دخلُوا ِفي اِإلسالِم، فَاقْبلْ ِمنهم : ِمن الْمشِرِكني فَادعهم ِإلَى ِإحدى ثَالٍث
 ،اِنيغا الصثَندِديثَ ِبطُوِلِه، حالْح ذَكَرِة، ورلُوا ِفي الِْهجخِة فَِإنْ درِإلَى الِْهجو ،مهنع كُفو

حدثَنا الْمسعوِدي، عن علْقَمةَ بِن مرثٍَد، عن سلَيمانَ بِن : حدثَنا عاِصم بن عِلي، قَالَ : لَ قَا
 ِإذَا بعثَ سِريةً ثُم ذَكَر نحوه، حدثَنا يِزيد بن عبِد �كَانَ النِبي : بريدةَ، عن أَِبيِه، قَالَ

حدثَنا عبد الرحمِن بن بِشٍري، عن محمِد بِن : حدثَنا أَبو أَيوب، قَالَ : الصمِد، قَالَ 
حدثَِني عمرو بن قَيٍس الْمالِئي، عن علْقَمةَ بِن مرثٍَد، عن سلَيمانَ بِن بريدةَ، : ِإسحاق، قَالَ

 ِإذَا بعثَ سِريةً وذَكَر الْحِديثَ، ِبنحِوِه، حدثَنا يِزيد بن عبِد �كَانَ النِبي : ِه، قَالَعن أَِبي
حدثَنا عبد الرحمِن بن بِشٍري، عن محمِد بِن : حدثَنا أَبو أَيوب، قَالَ : الصمِد، قَالَ 
ثَِني عمرو بن قَيٍس الْمالِئي، عن علْقَمةَ بِن مرثٍَد، عن سلَيمانَ بِن بريدةَ، حد: ِإسحاق، قَالَ
 ِإذَا بعثَ سِريةً أَو جيشا أَوصى أَِمريهم ِفي خاصِة نفِْسِه وِبمن �كَانَ النِبي : عن أَِبيِه، قَالَ

اغْزوا ِباسِم اللَِّه، وِفي سِبيِل اللَِّه، قَاِتلُوا من كَفَر ِباللَِّه، ال : ني خيرا، ثُم قَالَمعه ِمن الْمسِلِم
ال تدِري : تغلُّوا، وال تغِدروا، وال تمثِّلُوا، وال تقْتلُوا وِليدا، ثُم ذَكَر الْحِديثَ ِبطُوِلِه ِإلَى قَوِلِه
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حدثَنا سهلُ بن عثْمانَ الْعسكَِري، : للَِّه ِفيِهم، حدثَنا فَضلَك أَبو بكٍْر الراِزي قَالَ ما حكْم ا
حدثَنا يحيى بن أَِبي زاِئدةَ، عن عمِرو بِن قَيٍس الْمالِئي، وسفْيانَ، عن علْقَمةَ بِن : قَالَ 

س نثٍَد، عرأَِبيِه، قَالَم نةَ، عديرِن بانَ بمولُ اللَِّه : لَيسا، �كَانَ رشيج ةً أَوِريثَ سعِإذَا ب 
حدثَنا عِلي بن : حدثَِني أَِبي، قَالَ : ال تمثِّلُوا، حدثَنا محمد بن أَصبغَ بِن الْفَرِج، قَالَ: قَالَ

بانَ بِن تغِلٍب، عن علْقَمةَ بِن مرثٍَد، عن ابِن بريدةَ، عن أَِبيِه، وحدثَنا أَبو داود عاِبٍس، عن أَ
حدثَنا ِإدِريس اَألوِدي، : حدثَنا يعلَى بن عبيٍد، قَالَ : الْحراِني، والصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَالُوا

نأَِبيِهع نةَ، عديرِن بِن ابثٍَد، عرِن مةَ بلْقَمةَ، قَالَ )  ح( عرسأَِبي م نا ابثَندحا : وثَندح
وحدثَنا عبد اللَِّه بن محمِد بِن )  ح(حدثَنا أَبو حِنيفَةَ، عن علْقَمةَ بِن مرثٍَد: الْمقِْرئ، قَالَ 

: حدثَنا محمد بن سلَيمانَ الْحراِني الْمعروف ِببومةَ، قَالَ: يِد بِن عيشوٍن الْحراِني، قَالَ سِع
: وحدثَنا أَبو فَروةَ، قَالَ )  ح(أَخبرِني أَِبي، عن زيِد بِن أَِبي أُنيسةَ، عن علْقَمةَ بِن مرثٍَد

دثٍَد، حرِن مةَ بلْقَمع نع ،اهِني أَخعةَ، يوو فَرى، قَالَ أَبيحي نٍد، عيز نأَِبيِه، ع نا أَِبي، عثَن
 ِإذَا بعثَ جيشا أَو سِريةً، دعا �كَانَ رسولُ اللَِّه : عن سلَيمانَ بِن بريدةَ، عن أَِبيِه، قَالَ

هأَِمري اهجرخي ا لَمنِديثَ، ِإلَى هالْح ذَكَرلَّ، وجو زى اللَِّه عقْوِبت اهصفَأَو م.  
حدثَنا محمد بن عبيٍد، عن :  حدثَنا املَيموِني، وعباس الدوِري، وغريمها، قَالُوا5225

ِن اباِفٍع، عن نِد اللَِّه، عيبا، قَالَعمهنع اللَّه ِضير رمولُ اللَِّه : ِن عسقَالَ ر� : اللَّه عمِإذَا ج
  .هِذِه غَدرةُ فُالِن بِن فُالٍن: اَألوِلني واآلِخِرين يوم الِْقيامِة، رِفع ِلكُلِّ غَاِدٍر ِلواٌء، فَيقَالُ

حدثَنا يحيى بن : لَِّه بِن عبِد الْحكَِم، وأَبو الزنباِع، قَاال حدثَنا محمد بن عبِد ال5226
حدثَِني عبد اللَِّه بن ِديناٍر، عن عبِد اللَِّه بِن عمر، أَنّ النِبي : سِمعت ماِلكًا، يقُولُ: بكَيٍر، قَالَ

هِذِه غَدرةُ فُالٍن، حدثَنا عمرو بن عثْمانَ، : ٌء يوم الِْقيامِة، فَيقَالُالْغاِدر ينصب لَه ِلوا:  قَالَ�
حدثَنا ماِلك، ِبِإسناِدِه، : حدثَنا مطَرف، قَالَ : قَاِضي مكَّةَ، ومحمد بن مهِدي الْعطَّار، قَاال

نب دمحا مثَندح ،اِن، قَالَ ِمثْلَهمعٍس:  النيأَِبي أُو نا ابثَنداِعيلَ، قَالَ )  ح(حمو ِإسا أَبثَندحو
حدثَنا : حدثَنا ماِلك، ِبِمثِْلِه، حدثَنا عِلي بن عبِد الْعِزيِز، قَالَ : حدثَنا اُألويِسي، قَاال: 

  .، ِبِمثِْلِهالْقَعنِبي، عن ماِلٍك
حدثَنا حماد : حدثَنا سلَيمانُ بن حرٍب، قَالَ :  حدثَنا ِإسماِعيلُ الْقَاِضي، قَالَ 5227

لَما بايع أَهلُ الْمِدينِة يِزيد بن معاِويةَ، جمع ابن عمر : بن زيٍد، عن أَيوب، عن ناِفٍع، قَالَ
ينصب ِلكُلِّ غَاِدٍر ِلواٌء يوم : ، يقُولُ�ِإني سِمعت رسولَ اللَِّه : حشمه وولَده، وقَالَ
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الِْقيامِة، وِإنا بايعنا هذَا الرجلَ علَى بيعِة اللَِّه ورسوِلِه، وال أَعلَم غَدرا أَغْدر من يباِيع رجال 
ى بيِع اللَِّه ورسوِلِه ثُم ينِصب لَه الِْقتالَ، وِإني واللَِّه، ال أَعلَم أَحدا ِمنكُم خلْعه، وال بايع علَ

هنيبِني ويلَ بصِت الْفَيِر، ِإال كَانذَا اَألمِفي ه.  
حدثَنا عبد : ب الْقَاِضي ِبِمصر، قَالَ  حدثَِني أَبو شعيٍب صاِلح بن حكٍَم، صاِح5228

 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نةَ، عِرييوج ناَء، عمِن أَسِد بمحم نقَالَ�اللَِّه ب ، : اِدرِإنَّ الْغ
  .ينصب لَه ِلواٌء يوم الِْقيامِة ِعند اسِتِه

حدثَنا سالمةُ :  يِزيد بن عبِد الصمِد، وأَبو هبيرةَ محمد بن الْوِليِد، قَاال حدثَنا5229
حدثَنا يِزيد بن السمِط، عِن اَألوزاِعي، عن ماِلِك بِن أَنٍس، عن عبِد اللَِّه بِن : بن ِبشٍر، قَالَ 

ِن عِن اباٍر، عِدين ِبيأَنّ الن ،رِذِه : ، قَالَ�مقَالُ هِة، فَيامالِْقي مواٌء يِلو لَه بصني اِدرِإنَّ الْغ
حدثَنا وهب اللَِّه بن راِشٍد، : غَدرةُ فُالٍن، حدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه بِن عبِد الْحكَِم، قَالَ

  .حيوةُحدثَنا : قَالَ 
حدثَنا ِإدِريس بن يحيى الْخوالِني، :  حدثَنا ِإبراِهيم بن منِقٍذ الْخوالِني، قَالَ 5230

ه حدثَنا يِزيد بن الْهاِد، حدثَنا عبد اللَِّه بن ِديناٍر، عِن ابِن عمر، أَن: عن بكِْر بِن مضر، قَاال
 ِبيالن ِمعقُولُ�سقَالُ: ، يِة، فَيامالِْقي مواٌء يِلو لَه بصني اِدرةُ فُالٍن: ِإنَّ الْغرِذِه غَدأَال ه.  
حدثَنا ِإسماِعيلُ بن : حدثَنا محمد بن الصباِح، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 5231

عقَالَج ،رمِن عِن اباٍر، عِن ِدينِد اللَِّه ببع نولُ اللَِّه : فٍَر، عسقَالَ ر� : لَه بصني اِدرِإنَّ الْغ
  .ِلواٌء يوم الِْقيامِة
)  ح(حدثَنا سفْيانُ: حدثَنا أَبو نعيٍم، قَالَ :  حدثَنا حمدانُ بن عِلي، قَالَ 5232

حدثَنا سلَيمانُ : حدثَنا يحيى بن صاِلٍح الْوحاِظي، قَالَ : وحدثَنا أَبو حميٍد الِْحمِصي، قَالَ 
واٌء ِلكُلِّ غَاِدٍر ِل: �قَالَ النِبي : حدثَنا عبد اللَِّه بن ِديناٍر، عِن ابِن عمر، قَالَ: بن ِبالٍل، قَاال
  .يوم الِْقيامِة
حدثَِني يونس، عِن ابِن ِشهاٍب، : حدثَنا عمي، قَالَ:  حدثَنا أَبو عبيِد اللَِّه، قَالَ 5233

، �سِمعت النِبي : عن حمزةَ، وساِلٍم، ابين عبد اهللا بن عمر، أن عبد اهللا بن عمر، قَالَ
  . غَاِدٍر ِلواٌء يوم الِْقيامِةِلكُلِّ: يقُولُ

حدثَنا عفَّانُ بن مسِلٍم، قَالَ :  حدثَنا أَبو ِإبراِهيم الزهِري، وحمدانُ بن عِلي، قَاال5234
 :ِبيِن النِد اللَِّه، عبع ناِئٍل، عأَِبي و نانَ، عملَيس نةُ، عبعا شثَندِلكُلِّ غَاِدٍر : ، قَالَ� ح
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  .ِلواٌء يوم الِْقيامِة
وحدثَنا يونس بن حِبيٍب، )  ح(حدثَنا أَبو عمر:  حدثَنا حمدانُ بن عِلي، قَالَ 5235

با واِئٍل، يحدثُ، عن عبِد حدثَنا شعبةُ، عِن اَألعمِش، سِمع أَ: حدثَنا أَبو داود، قَاال: قَالَ 
 ِبيِن النقَالُ: ، قَالَ�اللَِّه، عِة، فَيامالِْقي مواٌء يا : ِلكُلِّ غَاِدٍر ِلوثَندةُ فُالٍن، حرِذِه غَده
  .ِش، نحوه، ِلكُلِّ غَاِدٍر ِلواٌءحدثَنا شيبانُ، عِن اَألعم: حدثَنا عبيد اللَِّه، قَالَ : الصغاِني، قَالَ 
حدثَنا يحيى بن : حدثَنا عثْمانُ بن أَِبي شيبةَ، قَالَ :  حدثَنا ابن شبابانَ، قَالَ 5236

: ، قَالَ� النِبي آدم، عن يِزيد بِن عبِد الْعِزيِز، عِن اَألعمِش، عن شِقيٍق، عن عبِد اللَِّه، عِن
  .هِذِه غَدرةُ فُالِن بِن فُالٍن: ِإنَّ ِلكُلِّ غَاِدٍر ِلواٌء يعرف ِبغدرِتِه، فَيقَالُ

 حدثَنا حمدانُ بن عِلي، والصغاِني، وأَبو أُميةَ، والصاِئغُ، وأَبو إبراهيم الزهري، 5237
، �حدثَنا شعبةُ، عن ثَاِبٍت، عن أَنٍس رِضي اللَّه عنه، عِن النِبي : فَّانُ، قَالَ حدثَنا ع: قَالُوا
: ِلكُلِّ غَاِدٍر ِلواٌء يوم الِْقيامِة يعرف ِبِه، حدثَنا عمر بن محمٍد الْعمِري، ِبصنعاَء، قَالَ : قَالَ

حدثَنا شعبةُ، : حدثَنا سلَيمانُ بن حرٍب، قَاال: الْوِليِد، وحدثَنا الصغاِني، قَالَحدثَنا أَبو 
اِدِه ِمثْلَهنِبِإس.  
)  ح(حدثَنا عفَّانُ بن مسِلٍم:  حدثَنا أَبو ِإبراِهيم الزهِري، وحمدانُ بن عِلي، قَاال5238

ةَ، قَالَ ويو أُما أَبثَندِليِد، قَاال: حو الْوا أَبثَندأَِبي : ح نفٍَر، ععِن جِد بلَيخ نةُ، عبعا شثَندح
 ِبيِن النع ،هنع اللَّه ِضيِعيٍد رأَِبي س نةَ، عرضِة ِع: ، قَالَ�نامالِْقي مواٌء يِلكُلِّ غَاِدٍر ِلو دن

  .اسِتِه
حدثَنا الْمستِمر بن : حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 5239

 ِبيأَنّ الن ،ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نةَ، عرضأَِبي ن ناِن، عيقَالَ�الر ، : مواٌء يِلكُلِّ غَاِدٍر ِلو
ِفيِهالِْقي ادزو ِمرتسِن الْمِد، عمِد الصبع نى، عيحي نب دمحم اهوِة، رِر : امِبقَد لَه فَعري

  .غَدرِتِه، أَال وال غَاِدر أَعظَم غَدرا ِمن أَِمِري عامٍة
دثَنا معاِويةُ بن عمٍرو، وعاِصم بن ح:  حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ الصاِئغُ، قَالَ 5240

حدثَنا أَبو ِإسحاق الْفَزاِري، عن أَِبي سعٍد اَألعوِر، عن عمِرو بِن مرةَ، : يوسف الْكُوِفي، قَاال
ا، قَالَتهنع اللَّه ِضيةَ راِئشع نع ،ِريتخأَِبي الْب نقَا: ع ِبيلَ الن� : مواٌء يِلكُلِّ غَاِدٍر ِلو

  .الِْقيامِة
بيانُ الْخبِر الْمِبيِح ِلِإلماِم ِقتالَ الْمشِرِكني قَبلَ دعوِتِهم، فَِإنَّ وجوب الدعوِة قبل قتاهلم 
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ر فيهم، منسوخ، وإباحه الوقوع هلم على غرية منهم وسيب ذراريهم، وبيان إباحة اإلنكا
  واخلداع ىف حماربتهم وتنفريهم

حدثَنا عِلي بن بكَّاٍر، عِن ابِن عوٍن، :  حدثَنا يوسف بن سِعيِد بِن مسِلٍم، قَالَ 5241
وم الْخِميِس،  أَغَار علَى خيبر ي�عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر رِضي اللَّه عنهما، أَنّ رسولَ اللَِّه 

 علَى فَرٍس يركُض ويرتِجز، �وهم غَارونَ، فَقَتلَ الْمقَاِتلَةَ، وسبى الذُّريةَ، قَالَ ورسولُ اللَِّه 
: ، ويقُولُونَوهم ينظُرونَ: ِإنا ِإذَا نزلْنا ِبساحِة قَوٍم، فَساَء صباح الْمنذَِرين، قَالُوا: ويقُولُ

ِميسالْخو دمحم ،ِميسالْخو دمحم.  
حدثَنا عِلي بن بكَّاٍر، عِن ابِن عوٍن، عِن ابِن :  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 5242

رمولَ اللَِّه : عسونَ�أَنّ رغَار مهطَِلِق، وصِني الْملَى بع لَ  أَغَارفَقَت ،مهمعقُونَ نيس 
  .الْمقَاِتلَةَ، وسبى الذُّريةَ، واصطَفَى جويِريةَ رِضي اللَّه عنها

حدثَنا : حدثَنا النضر بن شميٍل، قَالَ :  حدثَنا ِعيسى بن أَحمد الْعسقَالِني، قَالَ 5243
: حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ: وحدثَنا الدِقيِقي، قَالَ )  ح(كَتبت ِإلَى ناِفٍع: ابن عوٍن، قَالَ

كَتبت ِإلَى ناِفٍع أَسأَلُه عِن الْقَوِم ِإذَا غَزوا أَيدعونَ الْعدو قَبلَ أَنْ يقَاِتلُوا؟ : أَنبأَ ابن عوٍن، قَالَ
 بفَكَتولُ اللَِّه : ِإلَيسر أَغَار قَدالِم وِل اِإلساُء ِفي أَوعالد ا كَانَ ذَاكمِني �ِإنلَى بع 

 ابأَصو ،مهيبى سبسو مهقَاِتلَتلَ ماِء، فَقَتلَى الْمقَى عست مهامعأَنونَ، وغَار مهطَِلِق وصالْم
ِرييوِئٍذ جموي كَانَ ِفي ذَِلكو ،رمع ناللَِّه ب دبِديِث عذَا الْحثَِني ِبهدحاِرِث، والْح تةَ ِبن

اِحدا ومِديثُهِش، حيالْج.  
حدثَنا سفْيانُ : حدثَنا سِعيد بن منصوٍر، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 5244

 نقُولُبا، يمهنع اللَّه ِضيا راِبرو، جرمع ِمعةَ، سنييع : ِبيةٌ: �قَالَ النعدخ برالْح.  
حدثَنا أَبو عاِصٍم، عِن ابِن جريٍج، عن :  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، وأَبو اَألزهِر، قَاال5245

  .الْحرب خدعةٌ: ، قَالَ�ِبٍر، أَنّ النِبي أَِبي الزبيِر، عن جا
أَنبأَ : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ:  حدثَنا الْحسن بن أَِبي الرِبيِع، والسلَِمي، قَاال5246

ِضي اللَّه عنه، عن محمٍد رسوِل هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ ر: معمر، عن هماِم بِن منبٍه، قَالَ
  .الْحرب خدعةٌ: �، فَذَكَر أَحاِديثَ، وقَالَ رسولُ اللَِّه �اللَِّه 

حدثَنا اَألعمش، عن : حدثَنا يعلَى بن عبيٍد، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 5247
يوس نةَ، عثَميِن غَفَلَةَ، قَالَخوِل اللَِّه : ِد بسر نع كُمثْتدِإذَا ح ،هنع اللَّه ِضير ِليقَالَ ع� ،
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، وِإذَا حدثْتكُم �فَِإني واللَِّه َألنْ أَِخر ِمن السماِء أَحب ِإلَي ِمن أَنْ أَكِْذب علَى رسوِل اللَِّه 
  .نَّ الْحرب خدعةٌِفيما بيننا فَِإ
حدثَنا شعبةُ، عن : حدثَنا عثْمانُ بن عمر، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 5248

ن رسوِل اللَِّه ِإذَا حدثْتكُم ع: قَالَ عِلي رِضي اللَّه عنه: عوِن بِن أَِبي جحيفَةَ، عن أَِبيِه، قَالَ
 حِديثًا، فََألنْ أَقَع ِمن السماِء ِإلَى اَألرِض أَحب ِإلَي ِمن أَنْ أَقُولَ علَيِه ما لَم يقُلْ، وِإنَّ �

  .الْحرب خدعةٌ
)  ح( بن موسىحدثَنا عبيد اللَِّه:  حدثَنا أَبو عمِرو بن حاِزٍم الْكُوِفي، قَالَ 5249

حدثَنا ِإسراِئيلُ، عن أَِبي ِإسحاق، : حدثَنا أَسد بن موسى، قَاال: وحدثَنا أَبو الكَروِس، قَالَ 
 الْحرب ِإنَّ اللَّه جعلَ: عن سعِد بِن ِذي حدانَ، عن عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب رِضي اللَّه عنه، قَالَ

 كُمِبياِن نلَى ِلسةً ععدقَالَ �خ ،قَاِشيةَ الرو ِقالبا أَبثَندفَةَ، قَالَ : ، حذَيو حا أَبثَندح :
هوحاِدِه ننِبِإس ،اقحأَِبي ِإس نانُ، عفْيا سثَندح.  

حدثَنا محمد بن : يونس بن بكَيٍر، قَالَ حدثَنا :  وحدثَنا الْعطَاِرِدي، قَال5250َ
، �حدثَِني يِزيد بن رومانَ، عن عروةَ، عن عاِئشةَ رِضي اللَّه عنها، أَنّ النِبي : ِإسحاق، قَالَ

  .ِإنما الْحرب خدعةٌ: قَالَ
حدثَنا أَبو أَيوب : الِْحمِصي، وأَبو يِزيد الرمِلي، قَاال حدثَنا محمد بن عوٍف 5251

حدثَِني أَبو : حدثَِني عبد الرحمِن بن بِشٍري، عن محمِد بِن ِإسحاق، قَالَ: الدمشِقي، قَالَ
  .الْحرب خدعةٌ: ، قَالَ�النِبي لَيلَى عبد اللَِّه بن سهٍل، عن عاِئشةَ، أَنّ 

حدثَنا مطَر بن ميموٍن : حدثَنا يونس بن بكَيٍر، قَالَ :  حدثَنا الْعطَاِرِدي، قَال5252َ
 ِبيا، أَنّ النمهنع اللَّه ِضياٍس ربِن عِن ابةَ، عِعكِْرم نع ،اِرِثيةٌ، : لَ، قَا�الْحعدخ برالْح

وعن يونس، : حدثَنا ابن نميٍر، عن يونس، ِبِمثِْلِه، وزاد ِفيِه: حدثَِني عثْمانُ بن خرزاذَ، قَالَ
  .ِمثِْل حِديِث يِزيد بِن رومانَ أَيضا

حدثَنا عبد اللَِّه بن بكَيٍر : د بن مخلٍَد، قَالَ حدثَنا خاِل:  حدثَنا أَبو اَألزهِر، قَالَ 5253
ِوينِن )  ح(الْغِكيِم بح نكٍْر، عِن بِد اللَِّه ببع نِن، عسِن الْحب اِهيمرِإب نع ،نطَيا مثَندحو

 عِن الْحسِن بِن عِلي رِضي اللَّه عنهما، أَنّ جبيٍر، عن أَِبي ِإدِريس، عِن الْمسيِب بِن نجبةَ،
 ِبيةٌ: ، قَالَ�النعدخ برالْح.  

5254 فوسو يأَباذَ، وزرخ نانُ بثْمعو ،وِميزخِة الْمِغريالْم نالنُ بثَِني عدح 
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: حدثَنا فَضالَةُ بن الْمفَضِل بِن فَضالَةَ أَبو ثَوابةَ، قَالَ: الْفَاِرِسي، وأَبو اَألحوص الْقَاِضي، قَالُوا
 نِن ثَاِبٍت، عِد بيِن زةَ باِرجخ ناِد، عنأَِبي الز نع ثَهدالنَ، حجع نب دمحثَِني أَِبي، أَنَّ مدح

  .الْحرب خدعةٌ، لَم يرِوِه غَير ابِن الْمفَضِل: ، قَالَ�النِبي زيِد بِن ثَاِبٍت رِضي اللَّه عنه، أَنّ 
حدثَنا ماِلك بن : حدثَنا أَسد بن موسى، قَالَ :  حدثَنا أَبو الكَروِس الْكَلِْبي قَالَ 5255

قَالَ : ى، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنه، قَالَحدثَنا أَبو بكِْر بن يحي: ِإسماِعيلَ، قَالَ 
  .الْحرب خدعةٌ: �أَبو الْقَاِسِم 
وأَخبرِني الْعباس بن )  ح(حدثَنا ابن أَِبي مريم:  حدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ 5256

حدثَنا ابن لَِهيعةَ، عن أَِبي يونس، عن أَِبي هريرةَ، : أَخبرِني أَِبي، قَاال: قَالَالْوِليِد بِن مزيٍد، 
  .الْحرب خدعةٌ: ، يقُولُ�أَنه سِمع أَبا الْقَاِسِم 

: ٍد الْعمِري، قَالَ حدثَِني عاِصم بن زي:  حدثَنا محمد بن مسِلِم بِن وارةَ، قَال5257َ
سِمعت ابن ِشهاٍب يحدثُ، عن عطَاِء بِن يِزيد، : حدثَنا عبد اللَِّه بن عبِد الْعِزيِز اللَّيِثي، قَالَ

:  ِفي ثَالٍثال ِحيلُّ الْكَِذب ِإال: �قَالَ رسولُ اللَِّه : عن أَِبي أَيوب رِضي اللَّه عنه، قَالَ
 ِبيقَالَ النو ،ا ِبذَِلكِضيهري هأَترام لُ يكِْذبجالر� : نيِشي بملُ يجالرةٌ، وعدخ برالْح

  .رجلَيِن يصِلح بينهما
: زهِري، قَالَ حدثَنا يعقُوب بن محمٍد ال:  حدثَنا أَبو يوسف القَلُوِسي، قَالَ 5258

حدثَنا ابن وهٍب، عن يونس، عِن الزهِري، عن عبِد الرحمِن بِن عبِد اللَِّه بِن كَعِب بِن 
اللَّه ِضياِلٍك رِن مِب بكَع نأَِبيِه، ع كَانَ قَاِئدِد اللَِّه، ويبِه عمع نأَِبيِه، ع ناِلٍك، عأَنّ م ،هنع 

 ِبيقُولُ�النكَانَ يا، وهرغَي ِريدي هأَن رأَظْهِرِه، ويى ِبغرا ووغَز ادكَانَ ِإذَا أَر ، : برالْح
  .خدعةٌ

 ابن ثَوٍر، أَنبأَ: حدثَنا زيد بن الْمبارِك، قَالَ:  حدثَنا أَبو يوسف الْفَاِرِسي، قَالَ 5259
: عن معمٍر، عِن الزهِري، عن عبِد الرحمِن بِن عبِد اللَِّه بِن كَعِب بِن ماِلٍك، عن أَِبيِه، قَالَ

: ، ِإذَا أَراد غَزوا ورى ِبغيِرِه، وكَانَ يقُولُ�كان رسولُ اللَِّه : قَالَ يعِني كَعب بن ماِلٍك
  .الْحرب خدعةٌ
حدثَنا عبد الرزاِق، عن معمٍر، عِن الزهِري، عن :  حدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ 5260

  .الْحرب خدعةٌ: ، يقُولُ�النِبي : عبِد الرحمِن بِن كَعِب بِن ماِلٍك، عن أَِبيِه، قَالَ
5261دِس قَالَ  حوو الكَرا أَبِن : ثَنٍر، عمعم نِك، عاربِن الْمِن ابع ،ميعا نثَندح
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 ِبيأَِبيِه، أَنّ الن ناِلٍك، عِن مِب بِن كَعِن ابع ،ِريهةٌ: ، قَالَ�الزعدخ برالْح.  
حدثَنا صفْوانُ بن : ثَنا أَبو الْمِغريِة، قَالَ حد:  حدثَنا محمد بن عوٍف، قَالَ 5262

قَالَ النِبي : عمٍرو، عن عمِرو بِن عثْمانَ بِن جاِبٍر، عن أَنِس بِن ماِلٍك رِضي اللَّه عنه، قَالَ
  .الْحرب خدعةٌ: �

)  ح(حدثَنا قَيس بن حفٍْص: ي، ِبأَنطَاِكيةَ، قَالَ  حدثَِني محمد بن سلَيٍم الْبصِر5263
حدثَنا مسلَمةُ بن علْقَمةَ، : حدثَنا سلَيمانُ بن داود الِْمنقَِري، قَاال: وحدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ 

د بن ِديناٍر، مولَى بِني قُشيٍر، عن شهِر بِن حوشٍب، حدثَنا داود بن أَِبي ِهند وهو داو: قَالَ 
الْحرب : ، يقُولُ�سِمعت النِبي : عِن الزبِرقَاِن، عِن النواِس بِن سمعانَ رِضي اللَّه عنه، قَالَ

رصتخِديثٌ مح وهةٌ، وعدخ.  
عِلي محمد بن ِزياٍد الْبصِري الْمعروف ِبالْمكِّي صاِحب بكَّاٍر  وحدثَِني أَبو 5264

حدثَنا سِعيد بن عبِد الْعِزيِز، عن : حدثَنا عبد اللَِّه بن عمٍرو الْواِقِفي، قَالَ : الْقَاِضي، قَالَ 
  .الْحرب خدعةٌ: ، قَالَ�عن عوِف بِن ماِلٍك، أَنّ رسولَ اللَِّه مكْحوٍل، عن جبيِر بِن نفَيٍر، 

حدثَنا عبد : حدثَنا ِإبراِهيم بن الْمنِذِر، قَالَ :  حدثَِني أَبو يوسف الْفَاِرِسي، قَالَ 5265
حدثَتِني أُمي، وِهي ابنةُ نعيِم بِن : ٍئ اَألشجِعي، قَالَالْعِزيِز بن أَِبي ثَاِبٍت، عن ِإبراِهيم بِن هاِن

  .الْحرب خدعةٌ: �مسعوٍد اَألشجِعي، عن أَِبيهٍا، قَالَ رسولُ اللَِّه 
 ييسر ىف بيانُ الْخبِر املُوِجِب علَى املُوجِه ِلِقتاِل الْمشِرِكني، وداعيهم إىل السالم، أن

  العرض عليهم، وال يشدد، ويسكنهم وال يفزغهم فنيفرهم
حدثَنا روح بن :  حدثَنا الصغاِني، وعبد الْمِلِك بن عبِد الْحِميِد املَيموِني، قَاال5266
سِمعت أَنس بن ماِلٍك رِضي اللَّه : لَسِمعت أَبا التياِح، قَا: حدثَنا شعبةُ، قَالَ: عبادةَ، قَالَ 
يسروا وال تعسروا، وسكِّنوا وال تنفِّروا، حدثَنا :  أَنه، قَالَ�عِن النِبي : عنه، يقُولُ

سِمعت : و التياِح أَخبرِني، قَالَحدثَنا شعبةُ، قَالَ أَب: حدثَنا أَبو النضِر، قَالَ: الصغاِني، قَالَ 
 ِبيِن النع ،قُولُ ِمثْلَهاِلٍك، يم نب سِلٍم، قَالَ �أَنسم نب فوسا يثَندح ، : ،اججا حثَندح

، �ِلٍك، عِن النِبي سِمعت أَنس بن ما: سِمعت شعبةَ يحدثُ، عن أَِبي التياِح، قَالَ: قَالَ
وحدثَنا ِإبراِهيم بن )  ح(حدثَنا أَبو داود: ِبِمثِْلِه، حدثَنا يونس بن حِبيٍب، وعمار، قَاال

ن أَنِس بِن حدثَنا شعبةُ، عن أَِبي التياِح، ع: حدثَنا وهب بن جِريٍر، قَالُوا: مرزوٍق، قَالَ 
 ِبيِن الناِلٍك، عِبِمثِْلِه �م ،.  
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 حدثَنا الْحسن بن عِلي بِن عفَّانَ الْعاِمِري، وأَبو الْبختِري عبد اللَِّه بن محمِد بِن 5267
كَانَ : ي بردةَ، عن أَِبي موسى، قَالَعن يِزيد، عن أَِب: حدثَنا أَبو أُسامةَ، قَالَ: شاِكٍر، قَاال
بشروا وال تنفِّروا، ويسروا :  ِإذَا بعثَ أَحدا ِمن أَصحاِبِه ِفي بعِض أَمِرِه، قَالَ�رسولُ اللَِّه 
  .وال تعسروا
: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ )  ح(حدثَنا أَبو داود:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 5268

حدثَنا شعبةُ، عن سِعيِد بِن أَِبي بردةَ، عن أَِبيِه، عن أَِبي موسى رِضي : حدثَنا أَبو النضِر، قَاال
تطَاوعا ويسرا : ى الْيمِن، وقَالَ لَهما بعثَه ومعاذًا رِضي اللَّه عنه ِإلَ�اللَّه عنه، أَنَّ رسولَ اللَِّه 

  .وال تعسرا، وبشرا، وال تنفِّرا
)  ح(حدثَنا شعبةُ: حدثَنا النضر بن شميٍل، قَالَ :  حدثَنا سِعيد بن مسعوٍد، قَالَ 5269

ثَنا حجاج، عن شعبةَ، عن سِعيِد بِن أَِبي بردةَ، عن أَِبيِه، عن حد: وحدثَنا أَبو حميٍد، قَالَ 
يسرا وال :  أَبا موسى، ومعاذًا ِإلَى الْيمِن، قَالَ لَهما�لَما بعثَ رسولُ اللَِّه : جدِه، قَالَ

يا رسولَ اللَِّه، ِإنا ِبأَرٍض يصنع ِفيها :  فَقَالَ أَبو موسىتعسرا، وبشرا وال تنفِّرا، وتطَاوعا،
: �شراب ِمن الْعسِل يقَالُ لَه الِْبتع، وشراب ِمن الشِعِري يقَالُ لَه الِْمزر، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

مهدا قَالَ أَحجرا خفَلَم ،امرِكٍر حساِحِبِهكُلُّ مآنَ؟ قَالَ: ا ِلصأُ الْقُرقْرت فكَي : ،اما فَأَنا أَنأَم
اججقَالَ حِتي، وموِتي ِبنمقَو ِسبتفَأَح أَقُوم قَالَ : ثُمِتي، ومقَو ِسبتا أَحِتي كَممون ِسبتأَح

وراِكبا وماِشيا، وذَكَر : دا ومضطَِجعا، وزاد حجاجأَما أَنا فَأَقْرؤه قَاِئما وقَاِع: أَبو موسى
أَتفَوقُه تفَوقًا، فَكَانَ صنع معاٍذ كَانَ أَفْضلَهما، فَلَما قَِدما كَانَ : أَشياَء مع ذَِلك، وقَاال جِميعا

اججقَالَ حطَاطٌ، وا فُسمهاِحٍد ِمنِلكُلِّ و : ادطَاطٌ، زا فُسمهاِحٍد ِمنا كَانَ ِلكُلِّ ويضا مفَلَم
اججا: حِميعقَاال جاِن، وراوزتا يكَانو : لَما، فَأَسوِديهلٌ كَانَ يجى، فَِإذَا روسا ماذٌ أَبعى مفَأَت

 ثُم تهود، وقَد أَقْسمت أَنْ ال أَبرح حتى أَقْتلَه، هذَا رجلٌ أَسلَم: ثُم تهود، فَقَالَ أَبو موسى
  .وأَنا أُقِْسم أَنْ ال أَبرح حتى أَقْتلَه: قَالَ معاذٌ

ن حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمٍرو، ع: حدثَنا أَِبي، قَالَ :  حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء، قَالَ 5270
: حدثَنا أَبو بردةَ، عن أَِبي موسى، قَالَ: زيِد بِن أَِبي أُنيسةَ، عن سِعيِد بِن أَِبي بردةَ، قَالَ 

انطَِلقَا فَادعوا الناس ِإلَى اِإلسالِم، :  ومعاذَ بن جبٍل ِإلَى الْيمِن، فَقَالَ�بعثَِني رسولُ اللَِّه 
با، قَالَورسعال تا ورسيا، وفِّرنال تا ورش :ا : قُلْتِن كُنيابرولَ اللَِّه، أَفِْتِني ِفي شسا ري

حدثَنا : نصنعهما ِبالْيمِن؟ وذَكَر الْحِديثَ ِبمعناه، حدثَنا محمد بن كَِثٍري الْحراِني، قَالَ 
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محٍب، قَالَ مهو نب ِحيِم، قَالَ: دِد الربأَِبي ع نةَ، علَمس نب دمحا مثَندح : نب ِزيدثَِني يدح
 ومعاذًا �بعثَِني نِبي اللَِّه : أَِبي أُنيسةَ، عن سِعيِد بِن أَِبي بردةَ، عن أَِبيِه، عن أَِبي موسى، قَالَ

لَى الْيمِن ندعو ِإلَى اِإلسالِم، وأَمرنا أَنْ ينِزلَ أَحدنا قَِريبا ِمن صاِحِبِه، وأَمرنا ِبأَنْ يأِْتي أَحدنا ِإ
  .صاِحبه، وذَكَر الْحِديثَ

   
دليل على باب حظِْر تمني ِلقَاِء الْعدو، ووجوب مصابرم إذا التقى املسلمون معهم، وال

أم يتركون ما تركوا املسلمني، إال من حيب املسلمون غزوهم، ودعوم إىل اإلسالم، 
  وبيان الدعاء ملن أراد أن يغزوا

عِن الْمِغريِة بِن عبِد : حدثَنا أَبو عاِمٍر الْعقَِدي، قَالَ:  روى زيد بن أَخزم، قَالَ 5271
ال : ، قَالَ�ِبي الزناِد، عِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنه، أَنَّ النِبي الرحمِن، عن أَ

 ا لَمنه ِمن ،هنةَ عدبع ناب وه دمأَح اهووا، رِبرفَاص موهمِإذَا لَِقيتو ،ودا ِلقَاَء الْعونمتت
اهجرخي.  

أَخبرِني أَِبي، : حدثَنا نصر بن عِلي، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود السِجستاِني، قَالَ 5272
كَانَ النِبي : حدثَنا الْمثَنى بن سِعيٍد، عن قَتادةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك رِضي اللَّه عنه، قَالَ: قَالَ
  .اللَّهم أَنت عضِدي، ونِصِريي ِبك أَحولُ، وِبك أُصولُ، وِبك أُقَاِتلُ: ، قَالَ ِإذَا غَزا�

: حدثَنا الْمثَنى الْقَِصري، قَالَ : حدثَنا أَبو قُتيبةَ، قَالَ :  حدثَنا أَبو اَألزهِر، قَالَ 5273
اللَّهم أَنت عضِدي، :  ِإذَا غَزا، قَالَ�كَانَ النِبي : ماِلٍك، قَالَحدثَنا قَتادةُ، عن أَنِس بِن 
  .وأَنت ناِصِري، وِبك أُقَاِتلُ

حدثَنا ِإبراِهيم بن : حدثَِني أَِبي، قَالَ :  حدثَنا طَاِهر بن خاِلِد بِن ِنزاٍر، قَال5274َ
ِني الْحجاج بن الْحجاِج، عن قَتادةَ، عن أَِبي بردةَ، عن أَِبي موسى رِضي حدثَ: طَهمانَ، قَالَ

اللَّهم ِإنا نعوذُ ِبك ِمن :  ِإذَا خاف قَوما، قَالَ�كَانَ رسولُ اللَِّه : اللَّه عنه، أَنه قَالَ
وِرِهمحِفي ن أُكردنو ،وِرِهمرش.  

: حدثَنا سِعيد بن عبِد الْمِلِك، قَالَ :  حدثَِني جعفَر بن محمٍد الْقَطَّانُ، قَالَ 5275
 ِإذَا خاف قَوما، �كَانَ النِبي : حدثَنا عبد الرحمِن بن مهِدي، عن هماٍم، عن قَتادةَ، قَالَ

فَحدثَِني مطَر، : ِإني أَجعلُك ِفي نحوِرِهم، وأَعوذُ ِبك ِمن شروِرِهم، قَالَ هماماللَّهم : قَالَ
 ِبيِن النى، عوسأَِبي م نةَ، عدرأَِبي ب نةَ، عادقَت نع�ِبذَِلك .  
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: حدثَنا ِهشام، قَالَ : ِلم، قَالَ حدثَنا مس:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 5276
كَانَ : حدثَنا قَتادةُ، عن أَِبي بردةَ، عن أَِبي موسى، وعِن الْحسِن، عن قَيِس بِن عباٍد، قَالَ

 ِبيالن ابحثَ�أَصدحو ،داوو داللِّقَاِء، قَالَ أَب دِعن توونَ الصهكْري  ،رمع ناللَِّه ب ديبا عن
حدثَِني مطَر، عن قَتادةَ، عن : حدثَنا همام، قَالَ: حدثَنا عبد الرحمِن بن مهِدي، قَالَ : قَالَ 

 ِبيِن النأَِبيِه، ع نةَ، عدرأَِبي ب�اهجرخي ا لَمنِبِمثِْلِه، ِإلَى ه ،.  
حدثَنا أَبو : حدثَنا معاِويةُ بن عمٍرو، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَالَ 5277

ِإسحاق الْفَزاِري، عن موسى بِن عقْبةَ، عن ساِلٍم أَِبي النضِر، مولَى عمر بِن عبيِد اللَِّه، وكَانَ 
كَتبه ِإلَيِه عبد اللَِّه بن أَِبي أَوفَى يعِني ِإلَى عمر بِن عبيِد اللَِّه، ِحني خرج :  ِلعمر، قَالَكَاِتبا

، انتظَر  ِفي بعِض أَياِمِه الَِّتي لَِقي ِفيها الْعدو�ِإنَّ رسولَ اللَِّه : ِإلَى الْحروِريِة، فَقَرأْته فَِإذَا ِفيِه
يا أَيها الناس، ال تمنوا ِلقَاَء الْعدو، وسلُوا اللَّه : حتى ِإذَا مالَِت الشمس، قَام ِفي الناِس، فَقَالَ

يوِف، ثُمِظالِل الس تحةَ تنوا أَنَّ الْجلَماعوا، وِبرفَاص موهمةَ، فَِإذَا لَِقيتاِفيالْع ِبيقَالَ الن � :
اللَّهم منِزلَ الِْكتاِب، ومجِري السحاِب، وهاِزم اَألحزاِب، اهِزمهم وانصرنا علَيِهم، حدثَنا 

زاِري، عن حدثَنا أَبو ِإسحاق الْفَ: حدثَنا عاِصم بن يوسف الْكُوِفي، قَالَ : الدنداِني، قَالَ 
كُنت كَاِتبا ِلعمر بِن عبيِد اللَِّه، فَأَتاه : حدثَنا ساِلم أَبو النضِر، قَالَ: موسى بِن عقْبةَ، قَالَ 

ِة، فَقَروِريرِللْح جرخ ا، ِحنيمهنع اللَّه ِضيفَى رِن أَِبي أَوِد اللَِّه ببع ِمن ابفَِإذَا ِفيِه ِإنَّ ِكت هأْت
  . ِفي بعِض أَياِمِه، فَذَكَر ِمثْلَه�رسولَ اللَِّه 
حدثَِني : قَرأْنا علَى عبِد الرزاِق، عِن ابِن جريٍج، قَالَ:  حدثَنا الدبِري، قَال5278َ

 يقَالُ لَه � رجٍل ِمن أَسلَم، ِمن أَصحاِب النِبي موسى بن عقْبةَ، عن أَِبي النضِر، عن ِكتاِب
 ِبيأَنَّ الن ،هربةَ خوِريراَء الْحج ِد اللَِّه ِحنييبِن عب رمِإلَى ع بكَت هفَى، أَنأَِبي أَو ناللَِّه ب دبع

�ا الْعِفيه اِمِه الَِّتي لَِقيِض أَيعفَقَالَ ِفي ب ،ِفيِهم قَام سمالَِت الشى ِإذَا متح ظَرتان وا : دها أَيي
الناس، ال تتمنوا ِلقَاَء الْعدو، وسلُوا اللَّه الْعاِفيةَ، فَِإذَا لَِقيتموهم فَاصِبروا، واعلَموا أَنَّ الْجنةَ 

يوِف، ثُمِظالِل الس تحت ِبيالن اِب، : ، فَقَالَ� قَامحالس ِريجماِب، وِزلَ الِْكتنم ماللَّه
حدثَنا زيد بن : وهاِزم اَألحزاِب، اهِزمهم وانصرنا علَيِهم، وروى أَحمد بن سهٍل، قَالَ 

  .اق الْمقِْري، عن وهيٍب، عن موسى بِن عقْبةَحدثَنا يعقُوب بن ِإسح: أَخزم، قَالَ 
 حدثَنا محمد بن ِإسحاق الْبكَّاِئي أَبو بكٍْر، ومحمد بن ِإسحاق الصغاِني أَبو 5279

حدثَنا ِإسماِعيلُ بن أَِبي خاِلٍد، : لَ حدثَنا يعلَى بن عبيٍد، قَا: بكٍْر، وعمار بن رجاٍء، قَالُوا



com.wordpress.masgunku.www  
 

1185 

اللَّهم :  علَى اَألحزاِب، فَقَالَ�دعا رسولُ اللَِّه : سِمعت عبد اللَِّه بن أَِبي أَوفَى، يقُولُ: قَالَ
هم، حدثَنا أَبو داود منِزلَ الِْكتاِب، سِريع الِْحساِب، اهِزِم اَألحزاب، اهِزمهم وزلِْزلْ

 نٍج، عيرِن جِديثَ ابح ،اِريالْفَز اقحو ِإسا أَبثَندى، حوسم نب وببحا مثَندح ،ِزيجالس
 عِلي بن ِإسماِعيلَ واهِزمهم وانصرنا علَيِهم، حدثَنا: موسى بِن عقْبةَ الَِّذي تقَدم ِبِمثِْلِه، قَالَ
حدثَنا أَِبي، عن غَيالنَ، : حدثَنا يحيى بن يعلَى، قَالَ : بِن الْحكَِم علُّويِه، ِبثَالثَِة أَبواٍب، قَالَ 

  .عن ِإسماِعيلَ بِن أَِبي خاِلٍد، ِبِمثِْلِه
وحدثَنا جعفَر بن )  ح(حدثَنا أَسد بن موسى: الَ  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، ق5280َ

حدثَنا حماد بن سلَمةَ، عن ثَاِبٍت، عن أَنٍس رِضي : حدثَنا عفَّانُ، قَاال: محمٍد الصاِئغُ، قَالَ 
 ِبيأَنّ الن ،هنع ٍد�اللَّهأُح موقَالَ ي  :مةَ، اللَّهيو أُما أَبثَندِض، حِفي اَألر دبعت أْ لَمشِإنْ ت كِإن 

، �حدثَنا حماد، عن ثَاِبٍت، عن أَنٍس، عِن النِبي : حدثَنا عبيد اللَِّه الْعبشي، قَالَ : قَالَ 
  .ِبِمثِْلِه

5281الس فوسي نب دما أَحثَندقَالَ  ح ،ٍد، قَالَ: لَِميمحم نب رضا النثَندأنبا : ح
حدثَنا أَبو زميٍل، عِن ابِن عباٍس رِضي اللَّه عنهما، عن عمر بِن : ِعكِْرمةُ بن عماٍر، قَالَ 

 ِإلَى الْمشِرِكني يوم بدٍر، وهم أَلْف أَو �اللَِّه لَما نظَر رسولُ : الْخطَّاِب رِضي اللَّه عنه، قَالَ
فَمد يديِه ثُم استقْبلَ : نحو ذَِلك، ثُم نظَر ِإلَى أَصحاِبِه وهم ثَالثُِمائٍَة أَو يِزيدونَ قَِليال، قَالَ

دتِني، اللَّهم أَنِجز ما وعدتِني، اللَّهم ِإنْ تهِلك هِذِه اللَّهم آِتِني ما وع: الِْقبلَةَ وجعلَ، يقُولُ
  .فَما زالَ يدعو مادا يديِه حتى سقَطَ ِرداؤه: الِْعصابةَ، لَن تعبد ِفي اَألرِض أَبدا، قَالَ

وحدثَنا محمد بن )  ح(ا عمر بن يونسحدثَن:  حدثَنا بكَّار بن قُتيبةَ، قَالَ 5282
حدثَنا أَبو زميٍل، : حدثَنا ِعكِْرمةُ بن عماٍر، قَالَ : حدثَنا عاِصم بن عِلي، قَاال: يحيى، قَالَ 

لَما كَانَ يوم بدٍر، نظَر رسولُ : ِب، قَالَحدثَِني عمر بن الْخطَّا: حدثَِني ابن عباٍس، قَالَ: قَالَ
 ِإلَى أَصحاِبِه وهم ثَالثُِمائٍَة ونيف، ثُم نظَر ِإلَى الْمشِرِكني، فَِإذَا هم أَلْف وِزيادةٌ، �اللَِّه 

 ِبيلَ النقْبتِإ�فَاسو هاؤِه ِردلَيعِه ويدي دم قَالَ، ثُم ثُم ،هارز : مِني، اللَّهتدعا وآِتِني م ماللَّه
أَنِجز ما وعدتِني، اللَّهم ِإنْ تهِلك هِذِه الِْعصابةَ ِمن أَهِل اِإلسالِم، ال تعبد ِفي اَألرِض أَبدا، 

و هاؤقَطَ ِردى ستِغيثُ حتسيو وعدالَ يا زِديثَفَمالْح ذَكَر.  
   

  بيانُ حظِْر قَتِل النساِء والصبياِن ِفي داِر الْحرِب والْغزِو
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حدثَنا : حدثَنا عبد اللَِّه بن نميٍر، قَالَ :  حدثَنا موسى بن ِإسحاق الْكُوِفي، قَالَ 5283
 نع ،رمع ناللَِّه ب ديباعمهنع اللَّه ِضير رمِن عِن اباِفٍع، عن : ِبيِض �أَنّ النعأَى ِفي بر 

  .أَسفَاِرِه امرأَةً مقْتولَةً فَنهى عن قَتِل النساِء والصبياِن 
ثَنا عِلي بن مسِهٍر، حد: حدثَنا ابن اَألصبهاِني، قَالَ :  حدثَنا ابن مالِعٍب، قَالَ 5284

 امرأَةٌ مقْتولَةٌ، فَنهى النِبي �حدثَنا عبيد اللَِّه، ِبِإسناِدِه، وِجد ِفي بعِض مغاِزي النِبي : قَالَ 
  . عن قَتِل النساِء والِْولْداِن�

5285كِْر بأَِبي ب نةَ ببيو شا أَبثَندةَ قَالَ  حبياِح، قَالَ : ِن أَِبي شبالص نب دمحا مثَندح
وِجد ِفي بعِض : حدثَنا ِإسماِعيلُ بن زكَِريا، عن عبيِد اللَِّه، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ: 

  . عن قَتِل النساِء والِْولْداِن�ه، فَنهى النِبي  امرأَةٌ مقْتولَةٌ، فَِقيلَ لَ�مغاِزي رسوِل اللَِّه 
وحدثَنا )  ح(حدثَنا حجاج بن محمٍد:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 5286

أَنَّ عبد اللَِّه بن عمر، حدثَِني ناِفع، : حدثَنا اللَّيثُ، قَالَ: الصغاِني، عن أَِبي النضِر، قَاال
هربوِل اللَِّه : أَخساِزي رغِض معِفي ب تِجدأَةً ورأَنَّ ام� ِبيالن كَرولَةً، فَأَنقْتاِء � مسلَ النقَت 

  .، ِبِمثِْلِه�ثِْلِه فَأَنكَرالنِبي والصبياِن، حدثَنا أَبو أُميةَ، عن أَحمد بِن يونس، عِن اللَّيِث، ِبِم
:  حدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه بِن ميموٍن أَبو بكٍْر السكَِّري اِإلسكَندراِني، قَالَ 5287

أَنَّ : اِفٍع، عِن ابِن عمرحدثَنا ماِلك بن أَنٍس، وغَيره، عن ن: حدثَنا الْوِليد بن مسِلٍم، قَالَ 
 ِبيالن�غَِريب دوجاِلٍك ماِن، ِلميبالصاِء وسِل النقَت نى عهن .  

حدثَنا الْوِليد بن مسِلٍم، عن :  وحدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه بِن ميموٍن، قَالَ 5288
 �أَنّ النِبي : هاٍب، عن عبِد الرحمِن بِن كَعِب بِن ماِلٍك رِضي اللَّه عنهماماِلٍك، عِن ابِن ِش

نهى الَِّذين قَتلُوا ابن أَِبي الْحقَيِق ِحني خرجوا ِإلَيِه عن قَتِل الِْولْداِن والنساِء، وذَكَر الْحِديثَ 
،مهلٌ ِمنجقُولُفَكَانَ ري  : ثُم ،فيالس فَعاِح، فَأَريِق ِبالصقَيِن أَِبي الْحأَةُ ابرا امِبن تِرحب

  . فَأَكُفَّه، ولَوال ذَِلك السترحنا ِمنها�ذَكَرت قَولَ رسوِل اللَِّه 
لَيِة عاروالغ ِرِكنيشالْم اتيِبيِح بِر الْمبانُ الْخيِل وقتلهم، وإن أصيب ىف قتلهم بِباللَّي ِهم

نساؤهم وصبيام حىت قتلوا معهم، والدليل على أن يه عن قتل النساء والصبيان هو 
املتأخر، وعلى أن السنه ىف ترك الغارة بالليل حىت يصبح، وعلى أنه ال جيوز حرق القرية الىت 

  فيها مسلم، أو الغارة، أو نصب املنجنيق عليها
حدثَنا حجاج بن محمٍد، عِن ابِن :  حدثَنا يوسف بن سِعيِد بِن مسِلٍم، قَالَ 5289
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أَخبرِني عمرو بن ِديناٍر، أَنَّ ابن ِشهاٍب أَخبره، عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه بِن : جريٍج، قَالَ
ِن عِن ابةَ، عبتعهنع اللَّه ِضيةَ رثَّامِن جِب بعِن الصا، عمهنع اللَّه ِضياٍس رب : ِبيأَنّ الن� 

قَالَ: ِقيلَ لَه ،ِرِكنيشاِء الْمنأَب ِمن تابِل، فَأَصاللَّي ِمن تال أَغَاريأَنَّ خ لَو : ،اِئِهمآب عم مه
  .ثُم أَخبرِني عمرو وغَيره، أَنه نهى عن قَتِلِهم زمن خيبر : قَالَ ابن جريٍج
حدثَنا :  حدثَنا أَحمد بن يوسف السلَِمي، ومحمد بن الصباِح الصغاِني، قَاال5290

ِريهِن الزع ،رمعا مثَنداِق، حزالر دباٍس، قَالَعبِن عِن ابِد اللَِّه، عبِن عِد اللَِّه بيبع نقَالَ : ، ع
ةَ قُلْتثَّامج نب بعقَالَ: الص ،ِرِكنيشالْم اِريذَر ِمن اتيالْب ِصيبا نولَ اللَِّه، ِإنسا ري : مه

مهِمن.  
 الرزاِق، ِبِمثِْلِه، قَالَ الزهِري، وأَخبرِني ابن كَعِب بِن  حدثَنا الدبِري، عن عبِد5291

هنع اللَّه ِضيِه رمع ناِلٍك، عم : ِبيأَنّ الن� نى عهن ربيِق ِبخقَيِن أَِبي الْحِإلَى اب هجو ِحني 
  .قَتِل النساِء والصبياِن

5292ثَندلَى، قَالَ  حِد اَألعبع نب سونا ي : نع ،ِريهِن الزةَ، عنييع نانُ بفْيا سثَندح
 عن ذَراِري �سِئلَ النِبي : عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه، عِن ابِن عباٍس، أَنَّ الصعب بن جثَّامةَ، قَالَ

ي ،ِرِكنيشفَقَالَالْم ،ِهماِريذَرو اِئِهمِنس ِمن ابصونَ، فَيتيب :مهِمن مه.  
حدثَنا محمد بن عمٍرو، عِن : حدثَنا يعلَى بن عبيٍد، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 5293

سِمعت : ِه، عِن ابِن عباٍس، عِن الصعِب بِن جثَّامةَ، قَالَالزهِري، عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَّ
 ِبي؟ قَالَ�النمهعم ملُهقْتأَن ،ِرِكنيشالِد الْمأَو نع هأَلْتسو  : ،رضالن ادز ،مهِمن مهفَِإن ،معن

أنبأ : هم يوم خيبر، حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَونهى عن: عن محمِد بِن عمٍرو، قَالَ
أَخبرِني عبيد اللَِّه بن : أَخبرِني مسِلم بن خاِلٍد، أَنه سِمع ابن ِشهاٍب، قَالَ: ابن وهٍب، قَالَ

هوحاِدِه ننِد اللَِّه، ِبِإسبع :مهِمن مةَ، قَالَ هيو أُما أَبثَنداِن، قَالَ : ، حمعالن نب جيرا سثَندح :
 ،هوحاِدِه ننِبِإس ،ِريهِن الزاٍش، عيِن عاِرِث بِن الْحِن بمحِد الربع ناِد، عنأَِبي الز نا ابثَندح

ِد اَألعبع نب سونا يثَندٍب، قَالَ: لَى، قَالَحهو نِن : أنبأ ابٍد، عيز نةُ بامِني أُسربأَخ
هوحاِدِه، ننِبِإس ،ِريهالز.  

حدثَنا : حدثَنا موسى بن ِإسماِعيلَ، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 5294
 كَانَ يِغري ِعند صالِة �أَنّ النِبي : عن أَنِس بِن ماِلٍك رِضي اللَّه عنهأنبأ ثَاِبت، : حماد، قَالَ

ِإال أَغَارو كسا أَمأَذَان عمتفَِإذَا اس ،ِمعتسكَانَ يِح، وبالص.  
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  بيان اإلباحة لإلمام احلريق يف أرض العدو
حدثَنا زاِئدةُ، عن : حدثَنا الْهيثَم بن جِميٍل، قَالَ :  قَالَ  حدثَنا محمد بن يحيى،5295

 حرق علَى بِني قُريظَةَ �أَنّ النِبي : عبيِد اللَِّه، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر رِضي اللَّه عنهما
ِضيانُ رسفَقَالَ ح ،مال لَهخِضِري نالنوهنع اللَّه  :يِني لُؤاِة برلَى سانَ عهو   ِريقح 

ِطريتسِة مريوِبالْب  
ثَميِريِق: قَالَ الْهبالْح رأَمِديِث، وذَا الْحثَِني ِبهدوِم فَحِض الرِبأَر هعم تكُن.  
5296ِبب ،قِْدِسيوٍد الْمعسم نب دما أَحثَندِن أَِبي  حى بيحي نب دمأَحقِْدِس، وِت الْمي

حدثَنا : حدثَنا زاِئدةُ بن قُدامةَ، قَالَ : حدثَنا الْهيثَم بن جِميٍل، قَالَ : زنبر ِبالصوِر، قَاال
رمِن عِن اباِفٍع، عن نةَ، عقْبع نى بوسم : ِبيانُ �أَنّ النسِضِري، فَقَالَ حِني النلَ بخن قرح:  

يِني لُؤاِة برلَى سانَ عه  ِطريتسِة مريوِبالْب ِريقح .  
حدثَنا : حدثَنا قَيس بن حفٍْص، قَالَ :  حدثَِني محمد بن صاِلٍح كَيلَجةَ، قَالَ 5297

حرق رسولُ اللَِّه :  عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَخاِلد بن الْحاِرِث،
  . نخلَ بِني النِضِري �

حدثَنا : حدثَنا زكَِريا بن عِدي، وعمرو بن عثْمانَ، قَاال:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 5298
 قَطَع نخلَ بِني �أَنّ النِبي : لْمبارِك، عن موسى بِن عقْبةَ، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمرابن ا

ما قَطَعتم ِمن ِلينٍة أَو تركْتموها قَاِئمةً علَى {: النِضِري، وحرق، وِفيِه نزلَت هِذِه اآليةُ
  :، وِفي ذَِلك قَالَ حسانُ بن ثَاِبٍت ]5ة سورة احلشر آي[}أُصوِلها

يِني لُؤاِة برلَى سانَ عهو  ِطريتسِة مريوِبالْب ِريقح .  
حدثَِني اللَّيثُ بن سعٍد، وحدثَنا : حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس، قَالَ 5299

وحدثَِني عمر بن عِلي )  ح(حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد: حدثَنا أَبو النضِر، قَالَ : الصغاِني، قَالَ 
حدثَِني : حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد، قَالَ: حدثَنا داود بن منصوٍر، قَالَ : الْبوِقي، ِبعيِن زربةَ، قَالَ 

 حرق نخلَ بِني النِضِري، وقَطَع وِهي الْبويرةُ، فَأَنزلَ �أَنّ رسولَ اللَِّه :  ابِن عمرناِفع، عِن
ما قَطَعتم ِمن ِلينٍة أَو تركْتموها قَاِئمةً علَى أُصوِلها فَِبِإذِْن اللَِّه ولْيخِزي {: اللَّه عز وجلَّ

5سورة احلشر آية [}الْفَاِسِقني[ سوني ادانُ: ، زسا حقُولُ لَهيو : يِني لُؤاِة برلَى سهانَ عو
رعالش ِلمسم جرخي لَمو ،ِطريتسِة مريوِبالْب ِريقح.  

يد بن ِسناٍن وحثنا يِز)  ح(حدثَنا أَبو داود:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 5300
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حدثَنا جويِريةُ بن أَسماَء، حدثَنا ناِفع، عِن ابِن : حدثَنا يحيى بن حماٍد، قَاال: الْبصِري، قَالَ 
رمع : ِبيقُولُ�أَنّ النا يلَهةُ وريوالْب ِهيو ،قَطَعِضِري، وِني النلَ بخن قرانُ حسح :  

 يِني لُؤاِة برلَى سانَ عه  ِطريتسِة مريوِبالْب ِريقح   
  :فَأَجابه أَبو سفْيانَ بن الْحاِرِث: زاد يحيى بن حماٍد ِفي حِديِثِه، قَالَ

   وحرق ِفي نواِحيها السِعري  أَدام اللَّه ذَِلك ِمن صِنيٍع
تسِضريا تــنيضأَر أَي لَمعتٍه وــزا ِبنها ِمننأَي لَمع  

  :وِفي موِضٍع ِمن ِكتاِبي
   وتعلَم أَي أَرضينا تِضري  ستعلَم أَينا ِمنها ِبِعزٍة

   
تها للنىب صلى اهللا وعليه وسلم باب حظِْر الْغناِئِم علَى من كَانَ قَبلَ هِذِه اُألمِة، وإباح

وأمته وأا حالل طيب، واإلباحه لإلمام ان مينع من الغزو من ال يصلح له، وخيتار من ال 
  يترك خلفه مهه، يشتغل قلبه ا

:  حدثَنا الْحسن بن أَِبي الرِبيِع الْجرجاِني، وأَحمد بن يوسف السلَِمي، قَاال5301
داِق، قَالَحزالر دبا عقَالَ: ثَن ،رمعٍه، قَالَ: أنبأ مبنم نب اممةَ : أنبأ هريرو ها أَبثَندا حذَا مه

غَزا : � فَذَكَر أَحاِديثَ ِمنها، وقَالَ رسولُ اللَِّه �رِضي اللَّه عنه، عن محمٍد رسوِل اللَِّه 
ِبيِمِهناِء، فَقَالَ ِلقَوِبياَألن ا، :  ِمنِبه ِنيبأَنْ ي ِريدي وهأٍَة، ورام عِبض لَكم قَد ،دِني أَحِبعتال ي

اٍت، ولَم يبِن، وال رجلٌ قَد بنى ِبناًء لَه، ولَم يرفَع سقُفَها، وال أَحد قَِد اشترى غَنما أَو خِلفَ
: وهو ينتِظر ِوالدها فَغزا، فَدنا الْقَريةَ ِحني صالِة الْعصِر أَو قَِريبا ِمن ذَِلك، فَقَالَ ِللشمِس
: الَأَنِت مأْمورةٌ، وأَنا مأْمور، اللَّهم احِبسها شيئًا، فَحِبست علَيِه حتى فَتح اللَّه علَيِه، قَ

ِفيكُم غُلُولٌ فَلْيباِيعِني ِمن كُلِّ : فَجمعوا ما غَِنموا، فَأَقْبلَِت النار لَتأْكُلَ فَأَبت أَنْ تطْعمه، فَقَالَ
: لَتك، قَالَِفيكُم الْغلُولُ فَلْتباِيعِني قَِبي: قَِبيلٍَة رجلٌ فَبايعوه، فَلَِصقَت يد رجٍل ِبيِدِه، فَقَالَ
فَأَخرجوا : ِفيكُم الْغلُولُ أَنتم غَلَلْتم، قَالَ: فَبايعته قَِبيلَته، فَلَِصق ِبيِدِه يد رجلَيِن أَو ثَالثٍَة، فَقَالَ

: بلَِت النار فَأَكَلَته، قَالَلَه ِمثْلَ رأِْس الْبقَرِة ِمن ذَهٍب، فَوضعوه ِفي الْماِل وهو ِبالصِعيِد، فَأَقْ
  .فَلَم تِحلَّ الْغناِئم َألحٍد ِمن قَبِلنا ذَِلك ِبأَنَّ اللَّه رأَى ضعفَنا وعجزنا فَطَيبها لَنا 

5302بنِن ماِم بمه نٍر، عمعم ناِق، عزِد الربع نع ،ِريبا الدثَندا : ٍه، قَالَ حأَب تِمعس
ال يغزو مِعي رجلٌ تزوج : غَزا نِبي ِمن اَألنِبياِء، فَقَالَ: �قَالَ رسولُ اللَِّه : هريرةَ، يقُولُ
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اًء لَمى ِبننلٌ بجال را، وهِوالد ِظرتني مغَن لٌ لَهجال را، وِن ِبهبي أٍَة لَمرى ِباما أَتفَلَم ،هغْ ِمنفْري 
ِإنِك مأْمورةٌ وأَنا مأْمور، اللَّهم : الْمكَانَ الَِّذي يِريد وجاَءه ِعند الْعصِر، فَقَالَ ِللشمِس

ِضعِت الْغِنيمةُ، فَجاَءِت ثُم و: احِبسها علَي ساعةً، فَحِبست لَه ساعةً حتى فَتح اللَّه علَيِه، قَالَ
ِإنَّ ِفيكُم غُلُوال فَلْيباِيعِني ِمن كُلِّ قَِبيلٍَة رجلٌ، فَلَِصقَت يده ِبيِد : النار فَلَم تأْكُلْها، فَقَالَ
 الْبقَرِة ِمن ذَهٍب فَأَلْقُوه فَأَخرجوا ِمثْلَ رأِْس: ِإنَّ ِفيكُم الْغلُولَ، قَالَ: رجلَيِن أَو ثَالثٍَة، فَقَالَ

لَم تِحلَّ َألحٍد قَبلَنا وذَِلك أَنَّ اللَّه : �ِفي الْغِنيمِة فَجاَءِت النار فَأَكَلَته، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
  .بلَه وال بعدهرأَى ضعفَنا فَطَيبها لَنا، وزعموا أَنَّ الشمس لَم تحبس َألحٍد قَ

حدثَنا معاذُ بن : حدثَنا محمد بن أَِبي بكٍْر، قَالَ :  حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ 5303
، � حدثَِني أَِبي، عن قَتادةَ، عن سِعيِد بِن الْمسيِب، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ النِبي: ِهشاٍم، قَالَ

ال يتِبعِني رجلٌ ِمنكُم بنى دارا فَلَم يسكُنها، : ِإنَّ نِبيا ِمن اَألنِبياِء غَزا ِبأَصحاِبِه، فَقَالَ: قَالَ
: شمِس، فَقَالَوتزوج امرأَةً لَم يدخلْ ِبها، ولَه حاجةٌ ِفي الرجوِع، فَلَِقي الْعدو ِعند غَيبوبةَ ال

اللَّهم ِإنها مأْمورةٌ وأَنا مأْمور، فَاحِبسها علَي حتى تقِْضي بيِني وبينهم، فَحبسها اللَّه علَيِه 
موا غَِنيمةً بعثَ علَيها وكَانوا ِإذَا غَِن: وفَتحوا علَيِه، فَجمعوا الْغناِئم فَلَم تأْكُلْها النار، قَالَ

  .النار فَأَكَلْتها، وذَكَر الْحِديثَ
بيانُ منِع النفَِل ِمن الْخمِس من لَه ِفي الْغِنيمِة نِصيب، واألخبار املبيحه لإلمام أنا ينفلهم 

ه لواجده أخذه منه بعد نصيبهم، وأن يؤثر به السرية دون اجليش، وصفة الشيئ املباح أخذ
  حبضرة اإلمام قبل القسمة

حدثَنا : حدثَنا وهب بن جِريٍر، قَالَ :  أَخبرنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق الْبصِري، قَالَ 5304
: بِع آياٍتنزلَت ِفي أَر: شعبةُ، عن ِسماِك بِن حرٍب، عن مصعِب بِن سعٍد، عن أَِبيِه، قَالَ

ٍر، فَقُلْتدب موفًا ييس تبفِّلِْنيِه، فَقَالَ: أَصولَ اللَِّه، نسا ري : ،هتعضفَو ،هذْتثُ أَخيح ِمن هعض
قُلْت فِّلِْنيِه، فَقَالَ: ثُمولَ اللَِّه، نسا رفَقُ: ي ،هتداوع ثُم ،هذْتثُ أَخيح ِمن هعضلُِني : لْتعجأَت

 ِبيفَقَالَ الن ،ى لَهال ِغن نةُ: �كَمِذِه اآليه لَتزنو ،هذْتثُ أَخيح ِمن هعِن {: ضع كأَلُونسي
نس ، رواه غُندر هكَذَا، حدثَنا يو ]1سورة األنفال آية [}اَألنفَاِل قُِل اَألنفَالُ ِللَِّه والرسوِل

حدثَِني ِسماك بن : حدثَنا شعبةُ، قَالَ: حدثَنا أَبو داود، قَالَ : بن حِبيٍب، وعمار، قَاال
عن مصعٍب، نزلَت : سِمعت مصعب بن سعٍد، يحدثُ، عن سعٍد وربما، قَالَ: حرٍب، قَالَ

  . وذَكَر الْحِديثَ ِبطُوِلِهِفي أَربِع آياٍت،
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حدثَنا زهير، : حدثَنا الْحسن بن موسى اَألشيب، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 5305
وِل أَصاب رس: حدثَِني مصعب بن سعٍد، عن أَِبيِه، قَالَ: حدثَنا ِسماك بن حرٍب، قَالَ: قَالَ 
رده ِمن حيثُ : نفِّلِْني هذَا السيف، فَقَالَ:  غَِنيمةٌ عِظيمةٌ فَِإذَا ِفيها سيف، فَقُلْت�اللَِّه 

سورة األنفال [}يسأَلُونك عِن اَألنفَاِل قُِل اَألنفَالُ ِللَِّه والرسوِل{: أَخذْته، فَأَنزلَ اللَّه عز جلَّ
  .، رواه أَبو عوانةَ، عن ِسماٍك ]1 آية

حدثَنا حماد بن زيٍد، عن : حدثَنا مسدد، قَالَ :  حدثَنا ِإسماِعيلُ الْقَاِضي، قَالَ 5306
ِريةً، فَكُنت ِفيِهم، فَبلَغَ  بعثَ س�أَنّ النِبي : أَيوب، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر رِضي اللَّه عنهما

  .سهماننا اثْني عشر بِعريا، ونفَّلَنا بِعريا بِعريا 
حدثَنا :  حدثَنا أَبو سِعيٍد عبد الرحمِن بن محمِد بِن منصوٍر الْبصِري، قَالَ 5307

حدثَنا : حدثَنا مسدد، قَالَ : وحدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ )  ح(يحيى بن سِعيٍد الْقَطَّانُ
بعثَنا : حدثَِني ناِفع، عن عبِد اللَِّه بِن عمر، قَالَ: يحيى بن سِعيٍد، عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، قَالَ

  . بِعريا بِعريا� فَبلَغت سهماننا اثْنا عشر بِعريا، ونفَّلَنا رسولُ اللَِّه  ِفي سِريٍة،�رسولُ اللَِّه 
: حدثَنا زيد بن أَِبي الزرقَاِء، قَالَ :  حدثَنا حميد بن عياٍش، ِبساِفِريةَ، قَالَ 5308

زا الْغثَندحانُ، وفْيا سثَندقَالَ ح ،قَالَ : ي ،اِبييا الِْفرثَندانُ: حفْيا سثَندا )  ح(حثَندحو
عن عبيِد : حدثَنا سفْيانُ الثَّوِري، قَالُوا: حدثَنا أَبو داود الْحفَِري، قَالَ : عباس الدوِري، قَالَ 
 سِريةً، فَكَانَ سهمانهم اثْنا �بعثَ رسولُ اللَِّه : ، عِن ابِن عمر، قَالَاللَِّه بِن عمر، عن ناِفٍع

 ِبيالن مفَّلَها، فَنِعريب رشع�اِبييلَفْظُ الِْفرو ،داوذَا لَفْظُ أَِبي دا، هِعريا بِعريب  : ِبيا النثَنعب� 
ِته ٍد أَوجلَ نولُ ِقبسا رفَّلَننا، وِعريب رشا عا اثْنِعريب رشا عا اثْننانمهلَغَ سةً فَبا غَِنيمنبةَ، فَأَصام

حدثَنا أَبو : حدثَنا معاِويةُ بن عمٍرو، قَالَ :  بِعريا بِعريا، حدثَنا الصغاِني، قَالَ �اللَِّه 
ع ،اقحقَالَِإس ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نِد اللَِّه، عيبعةَ، ويِن أُماِعيلَ بمِإس ولُ اللَِّه : نسثَِني رعب

حدثَنا :  ِفي سِريٍة ِقبلَ نجٍد فَذَكَر ِمثْلَه، حدثَنا وحِشي محمد بن محمٍد الصوِري، قَالَ �
حدثَنا سفْيانُ، عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، : بن ِإسماِعيلَ، قَالَ مؤملُ 

 سِريةً، فَبلَغَ سهماننا، �بعثَنا رسولُ اللَِّه : وحماٍد، عن أَيوب، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
  .ثْلَهفَذَكَر ِم

حدثَِني ماِلك بن أَنٍس، : أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال5309َ
رمِن عِن اباِفٍع، عن نع : ِبيةً �أَنّ النوا ِإِبال كَِثريِنمفَغ ،رمع ناللَِّه ب دبع ةً ِفيِهمِريثَ سعب 
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: انت سهمانهم اثْنا عشر بِعريا أَو أَحد عشر بِعريا، ثُم نفِّلُوا بِعريا بِعريا، حدثَنا الرِبيع، قَالَوكَ
  .أنبا ماِلك، ِبِمثِْلِه: حدثَنا الشاِفِعي، قَالَ

)  ح(حدثَِني اللَّيثٌ: أَخبرِني أَِبي، قَالَ:  حدثَنا طَاِهر بن عمِرو بِن الرِبيِع، قَال5310َ
حدثَنا اللَّيثُ، عن : حدثَنا أَبو النضِر، قَالَ : وحدثَِني الْحاِرثُ بن أَِبي أُسامةَ، والصغاِني، قَاال

رمِن عِد اللَِّه ببع ناِفٍع، عولَ اللَِّه : نسثَ�أَنّ رعب  رمع ناللَِّه ب دبا عٍد ِفيهجلَ نةً ِقبِريس 
 فَلَم ،اِنيغالص ادا، زِعريا بِعريفِّلُوا بنا وِعريب رشا عاثْن مهانمهس تةً، فَكَانوا ِإِبال كَِثريِنمفَغ

 ِبيالن هريغي�.  
: حدثَنا حجاج، عِن ابِن جريٍج، قَالَ:  الِْمصيِصي، قَالَ  حدثَنا يوسف بن سِعيٍد5311

 سِريةً �بعثَ رسولُ اللَِّه : قَالَ عبد اللَِّه بن عمر: أَخبرِني موسى بن عقْبةَ، عن ناِفٍع، قَالَ
دبثَ عدا، فَحوا ِإِبال كَِثريابٍد فَأَصجلَ نِقب رشا عا اثْنِعريب رشا عِت اثْنلَغب مهانمهاللَِّه، أَنَّ س 

  .وكَانَ ِفيِهم عبد اللَِّه بن عمر: بِعريا، وكَانَ نفَّلَهم بِعريا بِعريا، وقَالَ غَير موسى
حدثَِني أُسامةُ بن زيٍد، عن :  قَالَأنبأ ابن وهٍب،:  حدثَنا ِعيسى بن أَحمد، قَال5312َ

 سِريةً أَنا ِفيِهم، فَغِنموا غَناِئم كَِثريةً، فَكَانت �بعثَ رسولُ اللَِّه : ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
فَّلَ كُلَّ ِإننا، وِعريب رشا عا، اثْنِعريب رشا عاثْن مهانمهسى ذَِلكا ِسوِعريب مهاٍن ِمنس.  

حدثَنا الزبيِدي، عن ناِفٍع، عِن ابِن : حدثَنا بِقيةُ، قَالَ :  حدثَنا أَبو عتبةَ، قَالَ 5313
 ِبيأَنَّ الن ،رمع�مهلَغَ سةً، فَبا غَِنيمنبفَأَص ،ا ِفيِهمةً أَنِريثَ سعا  بفَّلَننا، وِعريب رشع يا اثْننان

  . بِعريا بِعريا�رسولُ اللَِّه 
قَالَ : أنبا شعيب، عن ناِفٍع، قَالَ: حدثَنا أَبو الْيماِن، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 5314

رمع ناللَِّه ب دبولُ اللَِّه : عسثَ رعب�عب  دبع ةً ِفيِهمِريِث سعالْب ذَِلك ثَ ِمنعٍد، فَبجلَ نثًا ِقب
رمع ناللَِّه ب دبثَ عدفَح ،رمع نفَّلَ : اللَِّه بنتا، وِعريب رشع يِت اثْنلَغِث بعانَ الْبمهأَنَّ س

 ِبيالن ابحأَص�ع ناب ِفيِهم ا الَِّذينِعريا بِعريب ى ذَِلكِسو رم.  
 حدثَنا ِإبراِهيم بن نصٍر النهاونِدي، ِبنهاوند، وأَحمد بن أَِبي ِعمرانَ الْمعدلُ، 5315
للَِّه بن رجاٍء، عن حدثَنا عبد ا: حدثَنا محمد بن الصلِْت أَبو يعلَى، قَالَ : ِببغداد، قَاال

 سِريةً، فَبلَغت سهماننا �بعثَنا رسولُ اللَِّه : يونس، عِن الزهِري، عن ساِلٍم، عن أَِبيِه، قَالَ
: ، والشاِرففَأَصابِني شاِرف:  بِعريا بِعريا، قَالَ أَحدهما�كَذَا وكَذَا، ونفَّلَنا رسولُ اللَِّه 

بلَغنا أَنَّ : الْمِسن الْكَِبري، حدثَنا يونس، عِن ابِن وهٍب، عن يونس، عِن ابِن ِشهاٍب، قَالَ
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،  كَانَ ينفِّلُ بعض من يبعثُ ِمن السرايا، وذَكَر الْحِديثَ، ورواه ابن الْمبارِك�رسولَ اللَِّه 
  .بلَغِني عِن ابِن عمر الْحِديثَ : عن يونس، عِن الزهِري، قَالَ

 حدثَنا محمد بن خلٍَف الْعسقَالِني، وِإبراِهيم بن ِديِزيلَ، والْحسين بن أَِبي 5316
حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد، عن :  بن أَِبي ِإياٍس، قَالَ حدثَنا آدم: سِعيٍد الْعسقَالِني، ِبِمصر، قَالُوا

 ينفِّلُ بعض من يبعثُ �كَانَ رسولُ اللَِّه : عقَيٍل، عِن ابِن ِشهاٍب، عن ساِلٍم، عن أَِبيِه، قَالَ
عامِة ِمن الْجيِش، والْخمِس ِفي ذَِلك ِمن السرايا َألنفُِسِهم، خاصةً النفَِل، ِسوى قَسِم الْ

: حدثَنا يحيى بن بكَيٍر، وأَبو صاِلٍح، قَاال: واِجب كُلُّه، حدثَنا يعقُوب بن سفْيانَ، قَالَ 
دأَِبيِه، ح ناِلٍم، عس نع ،ِريهِن الزٍل، عقَيع نثُ، عا اللَّيثَندقَالَ ح ،داوو دا أَبا : ثَنثَندح

حدثَِني أَِبي، عن جدي، قَالَ أَبو داود وحدثَنا : عبد الْمِلِك بن شعيِب بِن اللَّيِث، قَالَ
عقَيٍل، عِن ابِن حدثَنا اللَّيثُ، عن : حدثَِني حجين، قَالَ : الْحجاج بن أَِبي يعقُوب، قَالَ

 ِبيِد اللَِّه، أَنّ النبِن عاِلِم بس ناٍب، عِلٍم، �ِشهسم نب فوسا يثَندح ،رمع نذْكُِر ابي لَمو 
 ِبِمثِْلِه، �حدثَنا حجاج، عِن اللَّيِث، عن عقَيٍل، عِن ابِن ِشهاٍب، عن ساِلٍم، أَنّ النِبي : قَالَ 

رمع نذْكُِر ابي لَمو.  
وحدثَنا )  ح(حدثَنا حجاج بن محمٍد:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 5317

عن حميِد بِن حدثَنا سلَيمانُ بن الْمِغريِة، : حدثَنا أَبو سلَمةَ الْخزاِعي، قَاال: الصغاِني، قَالَ 
دلِّي ِجراب ِمن شحٍم يوم خيبر، قَالَ : ِهالٍل، عن عبِد اللَِّه بِن مغفٍَّل رِضي اللَّه عنه، قَالَ

اججةَ: حلَمو سقَالَ أَبو ،هتمزفَالْت :قُلْتو ،هتنضتئً: فَاحيذَا شه ا ِمندِطي أَحال أُع ،فَتا فَالْت
  .يتبسم أَو يضحك :  يتبسم ِإلَي، وقَالَ أَبو سلَمةَ�فَِإذَا رسولُ اللَِّه 
حدثَنا شعبةُ، وسلَيمانُ : حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 5318

ِة الْقَيِغريالْم نقَالَب ،ِويدِن ِهالٍل الْعِد بيمح نكالمها، ع ،فَِّل : ِسيغالْم ناللَِّه ب دبع تِمعس
هذَا ِلي، ال أُعِطي : دلِّي ِجراب ِمن شحٍم يوم خيبر فَأَخذْته فَالْتزمته، فَقُلْت: الْمزِني، يقُولُ
ولَيس :  فَاستحييت ِمنه، قَالَ سلَيمانُ ِفي حِديِثِه� فَالْتفَت فَِإذَا رسولُ اللَِّه أَحدا ِمنه شيئًا،

  .هو لَك: ، قَالَ�ِفي حِديِث شعبةَ، أنَّ رسولَ اللَِّه 
حدثَنا شعبةُ، عن : الَ حدثَنا ِبشر بن عمر، قَ:  حدثَنا أَبو ِقالبةَ الرقَاِشي، قَالَ 5319

كُنا محاِصِري قَصِر خيبر، فَأَلْقَى : سِمعت عبد اللَِّه بن الْمغفَِّل، قَالَ: حميِد بِن ِهالٍل، قَالَ
 فَاستحييت ِمنه، �ِإلَينا رجلٌ ِجراب شحٍم فَذَهبت آلخذَه، فَالْتفَت، فَِإذَا أَنا ِبرسوِل اللَِّه 
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  .ِجراب ِفيِه طَعام وشحم، وأَبو داود لَم يذْكُر طَعاما: رواه بهز، عن شعبةَ
   

  باب ِإباحِة سلَِب الْمقْتوِل ِلقَاِتِلِه، ووجوِب الْحكِْم لَه ِبِه ِإذَا استولَى عليه غريه
سِمعت ماِلكًا، : حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ: سى بن أَحمد، قَالَ  حدثَنا ِعي5320

سِمعت ماِلكًا، : أنبأ ابن وهٍب، قَالَ: وحدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ)  ح(يحدثُ
حدثَنا ماِلك بن أَنٍس، :  بن عبادةَ، قَالَ حدثَنا روح: حدثَنا عباس الدوِري، قَالَ . يحدثُ

عن يحيى بِن سِعيٍد، عن عمر بِن كَِثِري بِن أَفْلَح، عن أَِبي محمٍد، مولَى أَِبي قَتادةَ، عن أَِبي 
فَلَما الْتقَينا كَانت : عام حنيٍن، قَالَ �خرجنا مع رسوِل اللَِّه : قَتادةَ رِضي اللَّه عنه، قَالَ

ِللْمسِلِمني جولَةٌ، فَرأَيت رجال ِمن الْمشِرِكني قَد عال رجال ِمن الْمسِلِمني فَاستدرت لَه حتى 
لَي، فَضمِني ضمةً، وجدت ِفيها ِريح أَتيته ِمن وراِئِه، فَضربته علَى حبِل عاِتِقِه فَأَقْبلَ ِإ

لَه فَقُلْت ،هنع اللَّه ِضيطَّاِب رالْخ نب رمع لَِني فَلَِحقْتسفَأَر ،توالْم كَهرأَد ِت، ثُموا : الْمم
من قَتلَ قَِتيال لَه : ، فَقَالَ�سولُ اللَِّه أَمر اللَِّه، ثُم ِإنَّ الناس رجعوا وجلَس ر: ِللناِس؟ فَقَالَ

من يشهد ِلي؟ ثُم جلَست، ثُم قَالَ ِمثْلَ : فَقُمت، فَقُلْت: علَيِه بينةٌ، فَلَه سلَبه، فَقَالَ أَبو قَتادةَ
ثُم قَالَ ذَِلك الثَّاِلثَةَ، فَقُمت فَقَالَ ِلي من يشهد ِلي، ثُم جلَست، : فَقُمت فَقُلْت: ذَِلك، قَالَ
صدق يا : ما لَك يا أَبا قَتادةَ؟، فَقَصصت علَيِه الِْقصةَ، فَقَالَ رجلٌ ِمن الْقَوِم: �رسولُ اللَِّه 

الها : قَالَ أَبو بكٍْر رِضي اللَّه عنهرسولَ اللَِّه، وسلَب ذَِلك الْقَِتيِل ِعنِدي فَأَرِضِه ِمن حقِِّه، فَ
اِهللا ِإذًا ال يعِمد ِإلَى أَسٍد ِمن أُسِد اللَِّه يقَاِتلُ، عِن اللَِّه وعن رسوِلِه فَيعِطيك سلَبه، فَقَالَ 

 فَابتعت ِبِه مخرفًا ِفي بِني سلَمةَ، صدق أَعِطِه ِإياه، فَأَعطَاِني، فَِبعت الدرع،: �رسولُ اللَِّه 
أنبأ : أنبأ الشاِفِعي، قَالَ: فَِإنه َألولُ ماٍل تأَثَّلْته ِفي اِإلسالِم، حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ

ِن أَفْلَحِن كَِثِري بب رمع نِعيٍد، عِن سى بيحي نع ،اِلكةَ، مادلَى أَِبي قَتوٍد، ممحأَِبي م نع ،
: ما بالُ الناِس؟ وقَالَ: فَقُلْت: علَى حبِل عاِتِقِه ضربةً، قَالَ: عن أَِبي قَتادةَ اَألنصاِري، ِبِمثِْلِه

ِه ِمنه، فَأَعطَاِنيِه، فَبعثَ الدرع، فَاقْتصصت علَيِه الِْقصةَ، وسلَب ذَِلك الْقَِتيِل ِعنِدي، فَأَرِض
اِفِعيالِم، ِبِمثِْلِه، قَالَ الشِفي اِإلس هأَثَّلْتاٍل تلُ مأَو هةَ، فَِإنِلمِني سفًا ِفي برخِبِه م تعتذَا : فَابه

ِفيِه أَنْ ي كالَِّذي ال شا، وندِعن وفرعم ِديثٌ ثَاِبتقِْبلٌ حم ِركشالْملَ، وقَت نم لَبطَى السع
 ِبيِن النفَظْ عحي لَمٍة، وزاربم رغَي ةً أَوزاربم لَهٍة قَتأَِي ِجه قَاِتلُ ِمنلَ �يا قَتدطَى أَحأَع هأَن 

لَهقَت نلَِب ما ِبسلِّيوم.  
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: حدثَنا اللَّيثُ، قَالَ: حدثَنا حجاج بن محمٍد، قَالَ :  حدثَنا يوسف، قَالَ 5321
 نةَ، عادلَى أَِبي قَتوٍد، ممحأَِبي م نع ،ِن أَفْلَحِن كَِثِري بب رمع نِعيٍد، عس نى بيحثَِني يدح

من أَقَام بينةً علَى قَِتيٍل أَنه قَتلَه فَلَه سلَبه، : نيٍن، قَالَ يوم ح�أَِبي قَتادةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
كَال، ال يعِطِه أُضيِبع ِمن قُريٍش، وندع أَسدا ِمن : قَالَ أَبو بكٍْر: ِبطُوِلِه، وِفي حِديِث اللَّيِث

  .أُسِد اللَِّه
وحدثَنا أَبو ِإسحاق، عِن )  ح(حدثَنا معاِويةُ بن عمٍرو:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 5322

ابِن عيينةَ، عن يحيى بِن سِعيٍد، عن عمر بِن كَِثِري بِن أَفْلَح، عن أَِبي محمٍد، عن أَِبي قَتادةَ، 
من قَتلَ قَِتيال، وأَقَام علَيِه : يٍن، فَلَما جلَس الناس ِإلَيِه، قَالَ يوم حن�كُنا مع النِبي : أَنه قَالَ

 لٌ ِمنجكَانَ ر قَدو ،تلَسةٌ فَجنيِلي ب تسلَي هأَن تذَكَر ةً، ثُمضهن تضهفَن ،هلَبس ةً فَلَهنيب
شالْم لٌ ِمنجرو ِلِمنيسالْم ِمن ِرِكنيشالْم لٌ ِمنجاَء رِر، فَجا ِإلَى اآلخمهدا أَحيشم ِرِكني

 ،هلْتاِتِقِه فَقَتلَى عى عرأُخ هتبرض ثُم ،هدي تفَقُِطع ،هتبرفَض هِربضِلي هدي فَعِلِم فَرسلِْف الْمخ
من قَتلَ قَِتيال، وأَقَام علَيِه بينةً فَلَه سلَبه، فَنهضت، ثُم جلَست، :  أَيضا�ثُم قَالَ رسولُ اللَِّه 

ما لَك يا أَبا قَتادةَ؟، فَحدثْته الَِّذي كَانَ ِمن أَمِري، وأَنه لَيست ِلي بينةٌ، فَقَالَ رجلٌ : فَقَالَ
ت هذَا الرجلَ الَِّذي يقُولُ فَأَرِضِه يا رسولَ اللَِّه ِمن سلَِبِه، فَسكَت رسولُ أَنا سلَب: ِمن الْقَوِم

ال ترِضِه ِمن سلَِبِه، أَيعمد أَحدكُم ِإلَى سلَِب رجٍل قَتلَه أَسد ِمن : ، فَقَالَ أَبو بكٍْر�اللَِّه 
أَرِضِه يا رسولَ اللَِّه ِمنه، لَعمِري ال : ، وعن رسوِلِه فَتأْخذُه؟ ثُم تقُولُآساِد اللَِّه يقَاِتلُ عِن اللَِّه

صدق فَأَعِطِه سلَبه، فَأَخذْت سلَبه فَاشتريت ِبِه مخرطًا أَو : �ترِضِه ِمنه، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
لُ مأَو هفًا، فَِإنرخةَ، قَالَ ميو أُما أَبثَندلَِب، حالس ذَِلك ِمن هذْتخاٍل ات : نب حيرا شثَندح

: حدثَنا يحيى بن سِعيٍد، عن عمر بِن كَِثِري بِن أَفْلَح، قَالَ: حدثَنا هشيم، قَالَ : النعماِن، قَالَ 
محو مِني أَبربةَ، قَالَأَخادا َألِبي قَتِليسكَانَ جو ،اِريصٍد اَألن : ِبيِن النع ذْكُرةَ يادو قَتكَانَ أَب

  . ِبنحِو حِديِث الْفَزاِري، عِن ابِن عيينة�
يحيى بِن سِعيٍد، أنبأ سفْيانُ بن عيينةَ، عن :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال5323َ

 نفَّلَ أَبا قَتادةَ سلَب �أَنَّ النِبي : عن عمر بِن كَِثِري بِن أَفْلَح، عن أَِبي محمٍد، عن أَِبي قَتادةَ
ميشقَالَ ه ،لَهقَِتيٍل قَت :فرخالْم :سونلُ، قَالَ يخلَى أَِب: النوٍد ممحو مأَب ،اِفعن همةَ اسادي قَت
مولَى بِني : ناِفع اَألقْرع وكَانَ جِليسا َألِبي قَتادةَ، وبعض الناِس يقُولُ: قَالَ محمد بن يحيى

  .ِغفَاٍر 
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   أحدمها دون اآلخربيانُ اإلباحِة ِلِإلماِم ِإذَا قَتلَ رجالِن قَِتيال أَنْ يعِطي سلَب الْمقْتوِل
حدثَنا يوسف بن : حدثَنا عفَّانُ بن مسِلٍم، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 5324

حدثَنا صاِلح بن ِإبراِهيم بِن عبِد الرحمِن بِن عوٍف، عن أَِبيِه، عن جدِه : الْماِجشوِن، قَالَ
بينا أَنا واِقف ِفي الصف يوم بدٍر نظَرت عن : لرحمِن بِن عوٍف رِضي اللَّه عنه، قَالَعبِد ا

 نيأَنْ أَكُونَ ب تينما، تمهاننِديثَةٌ أَساِر حصاَألن ِن ِمنيغُالم نيا باِلي، فَِإذَا أَنِشم نعِميِني، وي
نعم، وما : قُلْت: يا عم هلْ تعِرف أَبا جهٍل؟ قَالَ: ع ِمنهما، فَغمزِني أَحدهما، فَقَالَأَضلَ

، والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه لَِئن �أُخِبرت أَنه يسب رسولَ اللَِّه : حاجتك ِإلَيِه يا ابن أَِخي؟ قَالَ
فَتعجبت ِلذَِلك، فَغمزِني : ِرق ِسواِدي سواده، حتى يموت اَألعجلُ ِمنا، قَالَرأَيته ال يفَا

اِس، فَقُلْتولُ ِفي النزٍل يهِإلَى أَِبي ج تظَرأَنْ ن بشأَن ا، فَلَمفَقَالَ ِمثْلَه ،راِن : اآلخيرأَال ت
سالَِّذي ت كُماِحبذَا صفَا ِإلَى هرصان ثُم ،الهى قَتتح اهبرا فَضِهمفَييِبس اهردتفَاب ،هنأَالِن ع

هلْ : أَنا قَتلْته، فَقَالَ: أَيكُما قَتلَه؟، فَقَالَ كُلُّ واِحٍد ِمنهما:  فَأَخبراه، فَقَالَ�رسوِل اللَِّه 
ِكالكُما قَتلَه، وقَضى سلَبه ِلمعاِذ : ال فَنظَر ِفي سيفَيِهما، فَقَالَ: قَاالمسحتما سيفَيكُما؟، فَ

ددسمفَّانُ وع ادز ،هنع اللَّه ِضيوِح، رمِن الْجِرو بمِن عِن : بِرو بمع ناذُ بعا ممهو
حدثَنا مسدد، : لَّه عنهما، حدثَنا محمد بن حيويِه، قَالَ الْجموِح، ومعاذُ بن عفْراَء رِضي ال

حدثَنا يوسف بن الْماِجشوِن، عن صاِلِح بِن ِإبراِهيم بِن عبِد الرحمِن بِن عوٍف، عن : قَالَ 
 ِفي الصف يوم بدٍر ِإذْ نظَرت فَذَكَر ِمثْلَه سواًء، حدثَنا بينا أَنا واِقف: أَِبيِه، عن جدِه، قَالَ

: حدثَنا يوسف الْماِجشونُ، قَالَ : حدثَنا محمد بن أَِبي بكٍْر، قَالَ: يوسف الْقَاِضي، قَالَ 
حدثَنا ِإبراِهيم بن مهِدي، : ِإسحاق بن سياٍر، قَالَ حدثَنا صاِلح بن ِإبراِهيم، ِمثْلَه، حدثَنا 

عمِرو بِن الْجموِح، حدثَنا محمد بن : حدثَنا يوسف بن الْماِجشوِن، ِمثْلَه، ِإلَى قَوِلِه: قَالَ 
حدثَنا : و اَألصبِغ عبد الْعِزيِز بن يحيى الْحراِني، قَالَ حدثَنا أَب: يحيى بِن كَِثٍري الْحراِني، قَالَ 

محمد بن سلَمةَ، عن أَِبي عبِد الرِحيِم، عن زيِد بِن أَِبي أُنيسةَ، عن أَِبي ِإسحاق، عن عمِرو 
اللَّه ِضيوٍد رعسِن مِن ابوٍن، عميِن مقَالَب ،هنع  :ا، فَقُلْتِريعٍر صدب موٍل يها جأَب كْترأَد :

وِبم أَخزاِني، عمدا ِمن رجٍل قَتلْتموه؟ وذَكَر الْحِديثَ، : هلْ أَخزاك اللَّه؟ قَالَ! أَي عدو اللَِّه 
  . فَأَخبرته�وِفيِه فَأَتيت رسولَ اللَِّه 

أنبأ : حدثَنا النضر بن محمٍد، قَالَ:  حدثَنا أَحمد بن يوسف السلَِمي، قَالَ 5325
 �غَزونا مع رسوِل اللَِّه : حدثَنا ِإياس بن سلَمةَ، عن أَِبيِه، قَالَ: ِعكِْرمةُ بن عماٍر، قَالَ 
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حا ننياِزنَ، فَبووِل اللَِّه هسر عى محضتن ن� ِعٍري لَهلَى بلٌ عجاَء رِرقَّةٌ ِإذْ جفَةٌ وعا ضِفينو 
 جرِم، خفَةَ الْقَوعأَى ضا رِم، فَأَكَلَ فَلَمالْقَو عم لَسجاَء وجقَِبِه، وح ال ِمنبح فَأَطْلَق ،رمأَح

وكَانَ طَِليعةً ِللْكُفَّاِر، فَأَطْلَق قَيده، ثُم قَعد علَيِه، فَخرج فَجعلَ : لَيعدو ِإلَى جمِلِه، قَا
فَخرجت أَنا ورجلٌ ِمن أَسلَم، وهو علَى : يركُضه، وخرج الناس علَى أَرجِلِهم ِفي ِإثِْرِه، قَالَ

فَأَخذْت : ِعند وِرِك الناقَِة ورأْس الناقَِة ِعند وِرِك جمِل الطَِّليعِة، قَالَفَأَنا : ناقٍَة ورقَاَء، قَالَ
ِل، فَقُلْتمِة، : ِبِخطَاِم الْجالطَِّليع أْسر ِربِض، فَأَضِإلَى اَألر تهكْبر عضا أَنْ ودا عأٍَخ أٍَخ، فَم
ابن اَألكْوِع، : من قَتلَه؟ قَالَ: ، فَقَالَ�ِه أَقُودها، فَاستقْبلَنا رسولُ اللَِّه فَندر، ثُم ِجئْت ِبراِحلَِت

  .لَه سلَبه أَجمع : فَقَالَ
حدثَنا ِعكِْرمةُ بن : حدثَنا قُراد أَبو نوٍح، قَالَ :  حدثَنا عباس الدوِري، قَالَ 5326

 ِإذْ �بينما نحن مع رسوِل اللَِّه :  عن ِإياِس بِن سلَمةَ، عن أَِبيِه رِضي اللَّه عنه، قَالَعماٍر،
جاَء رجلٌ شاب فَنزع طَلَقًا ِمن حقَِب بِعِريِه، فَقَيده ثُم تقَدم فَتغدى مع الْقَوِم، فَلَما رأَى 

ض ِفيِهم هِبعفَت ،هكَضِه فَرلَيع دقَع ثُم ،هاخفَأَن هِعريى بى أَتتح دتشي جرِر، خالظَّه ِرقَّةً ِمنفَةً وع
وخرجت أَشتد حتى لَِحقْت : رجلٌ ِمن أَسلَم علَى ناقٍَة ورقَاَء، ِهي أَنزلَ ظَهِر الْقَوِم، قَالَ

الناقَِة، ثُم تقَدمت حتى أَخذْت ِبِخطَاِم الْبِعِري، ثُم أَنخته، فَلَما وضع ركْبتيِه ِفي اَألرِض ِب
 ،هِفِه أَقُوديساِتِه وأَدِلِه وحرِل ومِبالْج ِجئْت ثُم ،هأْسر ردفَن هتبرِفي فَضيس طْترتاخ

تفَاس ِبيلَِني النلَ؟ قَالُوا: ، فَقَالَ�قْبجلَ الرقَت نِع قَالَ: ماَألكْو نا : ابثَندح ،عمأَج هلَبس لَه
 : حدثَنا ِعكِْرمةُ بن عماٍر الْيماِمي، قَالَ: حدثَنا أَبو الْوِليِد، قَالَ : أَبو داود الْحراِني، قَالَ 

فَبينا :  هواِزنَ، قَالَ�غَزونا مع رسوِل اللَِّه : حدثَِني أَِبي، قَالَ: حدثَنا ِإياس بن سلَمةَ، قَالَ
هِعريِبِه ب دِعِري، فَقَيقَِب الْبح طَلَقًا ِمن عزتفَان رمٍل أَحملَى جلٌ عجاَء رى ِإذْ جحضتن نحن ،

ثُم جاَء يمِشي حتى قَعد معنا يتغدى، فَنظَر ِفي الْقَوِم فَِإذَا ظَهرهم ِفيِه ِرقَّةٌ، وأَكْثَرهم مشاةٌ، 
طَِليع وهو ،هكُضري جرِه، فَخلَيع دفَقَع هِعريى بو فَأَتدعي جرِم خِإلَى الْقَو ظَرا نةٌ ِللْكُفَّاِر، فَلَم

اسقَاَء، قَالَ ِإيرو اقٍَة لَهلَى نع لَمأَس لٌ ِمنجر هعبقَالَ أَِبي: فَات : ،لَيلَى ِرجو عدأَع هتعبفَأَت
  .وذَكَر الْحِديثَ
حدثَنا ِعكِْرمةُ بن : حدثَنا شعيب بن حرٍب، قَالَ :  حدثَنا ابن أَِبي رجاٍء، قَالَ 5327

 ِفي غَزاٍة لَه، فَنزلْنا منِزال �خرجنا مع رسوِل اللَِّه : عماٍر، عن ِإياٍس، عن أَِبيِه، قَالَ
بِعِريِه فَرِكبه، فَتِبعه يتضحونَ، فَجاَء أَعراِبي علَى بِعٍري لَه فَعقَلَه، فَرأَى ِفي الْقَوِم ِرقَّةً، فَعاد ِإلَى 
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رجلٌ ِمن أَسلَم علَى ناقٍَة لَه، واتبعته، فَتقَدمِني فَصار ِعند عجِز الْبِعِري، وِصرت ِعند عجِز 
تفَِصر هتمقَدت ِعِري، ثُمِز الْبجع دِعن تفَِصر هتمقَدت اقَِة، ثُمِقِه، قَالَالننع دِعن  : فَقُلْت

من قَتلَ : �ِبِخطَاِمها أٍَخ، فَلَما أَهوى ِبيديِه علَى اَألرِض، ضربت عنقَه، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
  .لَه السلَب كُلُّه: سلَمةُ بن اَألكْوِع، قَالَ: الرجلَ؟، فَقَالُوا
: حدثَنا أَبو نعيٍم، قَالَ : ي بن حرٍب، وعِلي بن سهٍل، وأَبو أُميةَ، قَالُوا حدثَنا عِل5328

 عين الْمشِرِكني �أَتى رسولَ اللَِّه : حدثَنا أَبو الْعميِس، عن ِإياِس بِن سلَمةَ، عن أَِبيِه، قَالَ
اطْلُبوه : �جلَس، فَتحدثَ ِعند أَصحاِبِه ثُم انسلَّ، فَقَالَ رسولُ اللَِّه فَ: وهو ِفي سفٍَر، قَالَ

  .فَسبقْتهم ِإلَيِه فَقَتلْته، وأَخذْت سلَبه فَنفَّلَِنيِه ِإياه: فَاقْتلُوه، قَالَ
5329ب دمحمو ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَنداِب، قَاال حهِد الْوبع ٍن، : نوع نب فَرعحدثنا ج

جاَء عين الْمشِرِكني : أنبأ أَبو عميٍس، عن ِإياِس بِن سلَمةَ بِن اَألكْوِع، عن أَِبيِه، قَالَ: قَالَ
علَي ِبالرجِل اقْتلُوه : �سولُ اللَِّه  وهو يأْكُلُ، فَلَما طَِعم انسلَّ، فَقَالَ ر�ِإلَى رسوِل اللَِّه 

داوو داقَِتِه، قَالَ أَبذَ ِبِخطَاِم نِه، فَأَخِإلَي مقَهبا، فَسدش سالْفَر ِبقسكَانَ أَِبي يو ،مالْقَو هردتفَاب :
  . سلَبه�لُ اللَِّه فَقَتلَه، فَنفَّلَه رسو: أَو وراِحلَِتِه، وقَاال جِميعا

حدثَنا أَبو الْعميِس، عن ِإياِس : حدثَنا وِكيع، قَالَ :  حدثَنا ابن أَِبي رجاٍء، قَالَ 5330
  . سلَبه�فَنفَّلَِني رسولُ اللَِّه : بِن سلَمةَ، عن أَِبيِه، أَنه رأَى رجال فَقَتلَه، قَالَ

 الْخبِر الدالِّ علَى أَنَّ دفْع سلَِب الْمقْتوِل ِإلَى قَاِتِلِه ِإلَى اإلمام، إن رأي دفعه إليه بيانُ
  دفعه وإن إستكثره، وإن رأي منعه منه منعه

 وأَخبرِني معاِويةُ بن: أنبأ ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال5331َ
 ،هنع اللَّه ِضياِلٍك رِن مِف بوع نأَِبيِه، ع نٍر، عفَيِن نِر بيبِن جِن بمحِد الربع ناِلٍح، عص

عنه قَتلَ رجلٌ ِمن ِحمير رجلًا ِمن الْعدو، فَأَراد سلَبه، فَمنعه خاِلد بن الْوِليِد رِضي اللَّه : قَالَ
يا خاِلد ما منعك أَنْ :  عوف بن ماِلٍك فَأَخبره، فَقَالَ�وكَانَ واِليا علَيِهم، فَأَتى رسولَ اللَِّه 

جر ِبِرداِئِه، ادفَعه ِإلَيِه، فَمر خاِلد ِبعوٍف فَ: استكْثَرته يا رسولَ اللَِّه، قَالَ: تعِطيه سلَبه؟، فَقَالَ
 فَاستغِضب �؟ فَسِمعه رسولُ اللَِّه �هلْ أَنجزت ما ذَكَرت لَك ِمن رسوِل اللَِّه : فَقَالَ

ال تعِطِه يا خاِلد، ال تعِطِه يا خاِلد، هلْ أَنتم تاِركُو ِلي أُمراِئي؟ ِإنما : ، فَقَالَ�رسولُ اللَِّه 
ا، مضوا حهدرا فَأَوهقْيس نيحت ا، ثُماهعا فَرمغَن ِإِبال أَو ِعيرتٍل اسجثَِل ركَم ثَلُهمو ثَلُكُم

ِهملَيع هركَدو لَكُم هفْوفَص هركَد كَترتو ،هفْوص هِمن نِربفَش.  
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حدثَنا الْوِليد بن مسِلٍم، عن صفْوانَ بِن : لرمِلي، قَالَ  حدثَنا عِلي بن سهٍل ا5332
عمٍرو، عن عبِد الرحمِن بِن جبيِر بِن نفَيٍر، عن أَِبيِه، عن عوِف بِن ماِلٍك، أَنَّ مدديا رافَقَِني 

 وِميلَى رع دأَشةَ، وتؤِة موِفي غَز ،هِمن سبحو هِسالحو هسِليِد فَرالْو نب اِلدخ طَاهفَأَع ،لَهفَقَت
 قَضى ِبالسلَِب ِللْقَاِتِل، حدثَنا عِلي بن �أَلَم تعلَم، أَنَّ رسولَ اللَِّه ! يا خاِلد : فَقُلْت: قَالَ

سِلٍم، عن ثَوٍر، عن خاِلِد بِن معدانَ، عن جبيِر بِن نفَيٍر، عن حدثَنا الْوِليد بن م: سهٍل، قَالَ 
هٍو ِمنحِبن ،ِعيجاِلٍك اَألشِن مِف بوع.  

حدثَنا صفْوانُ بن : حدثَنا الْوِليد بن مسِلٍم، قَالَ :  حدثَنا عِلي بن سهٍل، قَالَ 5333
مع ِبياِلٍك، أَنَّ النِن مِف بوع نأَِبيِه، ع نٍر، عفَيِن نِر بيبِن جِن بمحِد الربع نٍرو، ع� لَم 

 لَبِس السمخي.  
 : حدثَنا محمد بن وهِب بِن عِطيةَ، قَالَ:  حدثَنا أَبو أُميةَ الطَّرسوِسي، قَالَ 5334

حدثَنا صفْوانُ بن عمٍرو، عن عبِد الرحمِن بِن جبيِر بِن نفَيٍر، : حدثَنا الْوِليد بن مسِلٍم، قَالَ 
 كُنت: وثَوِر بِن يِزيد، عن خاِلِد بِن معدانَ، عن جبيِر بِن نفَيٍر، عن عوِف بِن ماِلٍك، قَالَ

ِفيمن خرج مع زيِد بِن حاِرثَةَ رِضي اللَّه عنه ِفي بعِث مؤتةَ، فَرافَقَِني مدِدي ِمن أَهِل الْيمِن 
هِجلِْدِه، فَو ِمن ِديدالْم هبهوتفَاس ،ا لَهورزِش جيالْج لٌ ِمنجر رحفَن ،فُهيِإال س هعم سلَي ب

لَه، فَبسطَه ِفي الشمِس علَى أَطْراِفِه، فَلَما جف اتخذَه كَهيئَِة الدرقَِة، وجعلَ لَه ِمقْبضا، 
مهعما وِديداال شا ِقتلُونِب فَقَاترى الْعارصن ِمن مهعم نم مهعمو ،وما الرى لَِقينتا حنيضمو 
 هجرسو رهوِفيِه الْج بذْهم هِسالحو بذْهم فيِه سلَيع قَرأَش ٍس لَهلَى فَرع وِمير

فَتلَطَّف الْمدِدي فَجلَس لَه جاِنب صخرٍة، فَلَما مر : فَجعلَ يغِري ِبالناِس، قَالَ: مذْهب،قَالَ
قُوبرع برى ِبِه ضتِف حيِبالس ِديدالْم الهعو ،وِميالر هنع رخِه ولَيلَى ِرجع دِسِه، فَقَعفَر ي

 لَبِليِد السالْو نب اِلدخ طَاها أَعنلَيع اللَّه حا فَتِليِد، فَلَمالْو نب اِلدى ِبِه خفَأَت هلَبذَ سأَخو ،لَهقَت
بلَى، :  قَضى ِبالسلَِب ِللْقَاِتِل؟ قَالَ�يا خاِلد، أَما عِلمت أَنَّ النِبي : مسك ِمنه، فَقُلْتوأَ
ند لَتردنه ِإلَيِه أَو ُألعرفَنكَها ِع: استكْثَرته، قُلْت: فَِلم لَم تعِطِه السلَب كُلَّه؟ قَالَ: فَقُلْت: قَالَ

 فَقَصصت علَيِه �فَاجتمعنا ِعند رسوِل اللَِّه : ، فَأَبى أَنْ يرد علَيِه، قَالَ عوف�رسوِل اللَِّه 
ما حملَك علَى ما صنعت؟، ! يا خاِلد : �ِقصةَ الْمدِدي، وما فَعلَ خاِلد، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

يا خاِلد، أَعِطِه السلَب كُلَّه، قَالَ فَولَّى : �ا رسولَ اللَِّه استكْثَرته، فَقَالَ رسولُ اللَِّه ي: قَالَ
كَيف رأَيت يا خاِلد أَلَم أَِف لَك ِبما قُلْت لَك؟ قَالَ رسولُ اللَِّه : فَقُلْت: خاِلد ِليفْعلَ، قَالَ
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� :ا ذَاكمقَالَو هترب؟ فَأَخ : ،هفْوص اِئي؟ لَكُمراِركُو ِلي أُمت متلْ أَنئًا، هيِطِه شعال ت ،اِلدا خي
حدثَنا أَحمد بن : وعلَيِهم كَدره، قَالَها مرتيِن أَو ثَالثًا، حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 

ٍل، حبنقَالَحو ،هرِلِه كَدِلٍم، ِبِمثِْلِه، ِإلَى قَوسم نب ِليدا الْوثَند : ِلِمنيسالْم لٌ ِمنجر رحفَن
سأَلْت ثَورا هذَا : جزورا لَه، وحدثَنا أَبو داود، حدثَنا أَحمد بن حنبٍل، حدثَنا الْوِليد، قَالَ

حِديِث، فَحدثَِني، عن خاِلِد بِن معدانَ، عن جبيِر بِن نفَيٍر، عن عوِف بِن ماِلٍك عِن الْ
  .اَألشجِعي، ِبنحِوِه
ن حدثَنا الْوِليد، ع: حدثَنا دحيم، وعِلي بن الْمِديِني، قَاال:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 5335

: صفْوانَ بِن عمٍرو، عن عبِد الرحمِن بِن جبيِر بِن نفَيٍر، عن أَِبيِه، عن عوِف بِن ماِلٍك، قَالَ
خرجت مع من خرج مع زيِد بِن حاِرثَةَ ِفي غَزوِة مؤتةَ فَرافَقَِني مدِدي، فَذَكَر الْحِديثَ 

 هوحِلِهنِإلَى قَو :ِليِد، فَقُلْتالْو نب اِلدخ تيولَ اللَِّه : فَأَتسأَنَّ ر تِلما عِإنَّ : ، قَالَ�أَم
  .نعم: السلَب ِلمن قَتلَ، قَالَ

حدثَنا : حدثَنا النضر بن محمٍد، قَالَ:  حدثَنا أَحمد بن يوسف السلَِمي، قَالَ 5336
غَزونا هواِزنَ، حتى : حدثَِني أَِبي، قَالَ: حدثَِني ِإياس بن سلَمةَ، قَالَ: ِعكِْرمةُ بن عماٍر، قَالَ

م را قَدنسرفَع ،هنع اللَّه ِضيكٍْر رو با أَبنرةَ، فَأَمارِني فَزاِه بِمي ا ِمننونا، ِإذَا دحبص مهحبصا ن
فَلَما صلَّينا الصبح أَمرنا أَبو بكٍْر بالركِْض فَحملْنا رجالَتنا وفُرساننا، فَسبقْتهم فَوردت : قَالَ

ِندساِس ِليالن ِمن اسأُن مٍل، فَهوا ِبلَيأُِسر مهِمن قناَء، فَِإذَا عِإذَا الْمو ،مهٍل قَِريٍب ِمنبوا ِإلَى ج
ِفهرةُ، معها ابنةٌ لَها ِمن أَجمِل الناِس، قَد كَانت تشتد ِفي الْجبِل : ِفي أَوِلِهم امرأَةٌ، يقَالُ لَها

سأَنْ ت ِشيتا خاِئي، فَلَمرو اسالن لَّفْتى ختح مهتعبا فَاتا فَلَمهاما أَممهس لْتسِبقَِني أَر
أَبصرته وعلَيها قَشع ِمن أَدٍم، فَِجئْت ِبها وابنتها وِبأُولَِئك اَألوِلني أَسوقُهم، حتى أَِجد أَبا بكٍْر 

نسةَ الْحاِريفَّلَِني الْجى فَنبسلَ وقَت اِء قَدلَى الْما عنى قَِدمتا حبا ثَولَه فْتا كَشاللَِّه ماَء، فَو
! يا رسولَ اللَِّه : هبها ِلي ِللَِّه أَبوك، فَقُلْت! يا سلَمةُ : ، فَقَالَ�الْمِدينةَ، فَلَِقيِني رسولُ اللَِّه 

 ِدي لَمِعن تاتبو ،كَتِني، فَستبجاللَِّه أَعو ولُ اللَِّه لَقَدسِني را، فَلَِقيبا ثَولَه أَكِْشف� ِمن 
ِهي لَك يا رسولَ اللَِّه، فَبعثَ ِبها رسولُ : هبها ِلي ِللَِّه أَبوك، فَقُلْت! يا سلَمةُ : الْغِد، فَقَالَ

 أُِسر ِبمكَّةَ، أَو فَدى ِبها ناسا ِمن  ِإلَى مكَّةَ، فَفَدى ِبها رجال ِمن الْمسِلِمني كَانَ�اللَِّه 
  .الْمسِلِمني كَانوا أُِسروا ِبمكَّةَ، الشك ِمن أَِبي عوانةَ

حدثَنا ِعكِْرمةُ بن : حدثَنا عبد اللَِّه بن رجاٍء، قَالَ:  حدثَنا حمدانُ بن عِلي، قَالَ 5337
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اٍر، عمأَِبيِهع نةَ، علَمِن ساِس بِإي قَالَ )  ح(ن ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَندحِليِد، : وو الْوا أَبثَندح
خرجنا : حدثَِني أَِبي، قَالَ: حدثَِني ِإياس بن سلَمةَ، قَالَ: حدثَنا ِعكِْرمةُ بن عماٍر، قَالَ: قَالَ 
 عولُ اللَِّه مسا رنلَيع هرأَمكٍْر، وكٍْر �أَِبي بو با أَبنراِء أَمالْم ا ِمننونا دةَ، فَلَمارا فَزنوزفَغ 

 ِفيِه الذُّريةُ ثُم نظَرت ِإلَى عنٍق ِمن الناِس: فَشننا الْغارةَ، فَقَتلْنا علَى الْماِء من قَتلْنا، قَالَ سلَمةُ
 مهنيب قَعٍم فَوهِبس تيمِل فَربِإلَى الْج ِبقُوِنيسأَنْ ي ِشيتفَخ ،و ِفي آثَاِرِهمدا أَعأَناُء وسالنو

لَى الْمع هتيى أَتتكٍْر حِإلَى أَِبي ب موقُهأَس ِبِهم وا فَِجئْتِل، فَقَامبالْج نيبو أَةٌ ِمنرام ِفيِهماِء، و
 أَكِْشف ا، فَلَمهتنكٍْر ابو بفَّلَِني أَبِب فَنرِن الْعسأَح ا ِمنةٌ لَهنا ابهعٍم مأَد ِمن عا قَشهلَيةَ عارفَز

يا : ، فَقَالَ� فَلَِقيِني رسولُ اللَِّه لَها ثَوبا حتى قَِدمت الْمِدينةَ، ثُم ِبت ولَم أَكِْشف لَها ثَوبا،
لَقَد واللَِّه أَعجبتِني وما كَشفْت لَها ثَوبا، ! يا رسولَ اللَِّه : هب ِلي الْمرأَةَ، فَقُلْت! سلَمةُ

يا سلَمةُ، هب ِلي : الَ ِلي وتركَِني ثُم لَِقيِني ِمن الْغِد ِفي السوِق، فَقَ�فَسكَت رسولُ اللَِّه 
فَقُلْت ،وكأَةَ ِللَِّه أَبرولَ اللَِّه : الْمسا ري لَك ِهيا وبا ثَولَه فْتا كَشاللَِّه مولُ ! وسا رثَ ِبهعفَب

  . ِبِتلْك الْمرأَِة فَكَّهم ِبها  ِإلَى أَهِل مكَّةَ وِفي أَيِديِهم أَسرى ِمن الْمسِلِمني، فَفَداهم�اللَِّه 
حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عن أَيوب، عن :  حدثَنا أَحمد بن شيبانَ الرمِلي، قَالَ 5338

 رِضي اللَّه عنه مرزبانَ بارز الْبراُء بن ماِلٍك: محمٍد، عن أَنِس بِن ماِلٍك رِضي اللَّه عنه، قَالَ
 هنع اللَّه ِضير رملَّى عفَص ،هلْتةُ فَقَتنِت الطَّعلُصخو ،وسبِت القَررةً كَسنطَع هنِة فَطَعارالفَز

ب الْبراِء قَد بلَغَ ماال، وال ِإنا كُنا ال نخمس اَألسالب، وِإنَّ سلَ: الصبح، ثُم أَتانا، ثُم قَالَ
  .أُرانا ِإال خاِمِسيِه، فَقُوم ثَالِثني أَلْفًا فَأَعطَينا عمر ِستةَ آالٍف

   
باب ما يِجب ِلِإلماِم ِمن الْقَريِة ِإذَا فُِتحت عنوةً وملن فتحها من سهامها، وما ملن يغنم 

  املسلمني ا
5339دقَالَ  ح ،لَِميالس فوسي نانُ بدما حاِق، قَالَ: ثَنزالر دبا عثَندح : ،رمعأنبأ م

 وذَكَر �هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ رِضي اللَّه عنه، عن رسوِل اللَِّه : عن هماِم بِن منبٍه، قَالَ
ا، وهاِديثَ ِمنولُ اللَِّه أَحسا : �قَالَ رمأَيا، وِفيه كُممها فَسِفيه متأَقَما، ووهمتيٍة أَتيا قَرمأَي

 نع ،ِعيدس اهور لَكُم ِهي وِلِه ثُمسِلرلَّ وجو زا ِللَِّه عهسمفَِإنَّ خ ،ولَهسرو ِت اللَّهصٍة عيقَر
ةَ، عادقَت ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه ناِفٍع، عأَِبي ر نِخالٍس، ع ِللَِّه : ، قَالَ�ن طَتٍة أَعِدينا ممأَي

ورسوِلِه طَوعا فَهو ِللَِّه وِلرسوِلِه وِإذَا فُِتحت عنوةً، فَأَربعةُ أَخماِسها ِلمن قَاتلَ علَيها، 
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  .ِللَِّه وِلرسوِلِهوخمسها 
   

باب اَألخباِر الدالَِّة علَى اإلباحِة أَنْ يعملَ ِفي أَمواِل من لَم يوجف عليه خيآل وال ركاب 
  من املشركني مثل ما عمل النيب صلي اهللا عليه وسلم فإا ال تورث

حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عن : يِبي، قَالَ  حدثَنا عبد السالِم بن أَِبي فَروةَ النِص5341
ِريهِن الزاٍر، عِن ِدينِرو بمقَالَ )  ح(ع ،اِنيغا الصثَندحالٍم، : وس نب ٍد الْقَاِسميبو عا أَبثَندح

معمِر بِن راِشٍد، عِن الزهِري، عن ماِلِك بِن فَِإنَّ سفْيانَ حدثَنا، عن عمِرو بِن ِديناٍر، و: قَالَ
كَانت أَموالُ بِني : أَوِس بِن الْحدثَاِن النصِري، عن عمر بِن الْخطَّاِب رِضي اللَّه عنه، قَالَ

ِلمسوِجِف الْمي وِلِه لَمسلَى رع ا أَفَاَء اللَّهِضِري ِممالن تال ِركَاٍب، فَكَانٍل، ويِه ِبخلَيونَ ع
 خاصةً، فَكَانَ ينِفق ِمنها علَى أَهِلِه نفَقَةَ سنٍة وما بِقي جعلَه ِفي الْكُراِع ِعدةً �ِلرسوِل اللَِّه 

حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، : د، قَالَ حدثَنا مسد: ِفي سِبيِل اللَِّه، حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ 
حدثَنا يحيى بن : عن عمِرو بِن ِديناٍر، عِن الزهِري، ِبِمثِْلِه، حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، قَالَ 

  .ِه حدثَنا سفْيانُ، عن معمٍر، عِن الزهِري، ِبنحِو: آدم، قَالَ 
حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عِن الزهِري، عن :  حدثَنا أَحمد بن شيبانَ الرمِلي، قَالَ 5342

ِه ِإنَّ أَموالَ بِني النِضِري ِمما أَفَاَء اللَّه علَى رسوِل: ماِلِك بِن أَوِس بِن الْحدثَاِن، عن عمر، قَالَ
 خاِلصا ينِفق ِمنها �ِمما لَم يوِجِف الْمسِلمونَ علَيِه ِبخيٍل وال ِركَاٍب، فَكَانت ِلرسوِل اللَِّه 

ِبيِللن ِهي ِبيِل اللَِّه، ثُمةً ِفي سالِح ِعدالساِع وِفي الْكُر لَهعج ِقيا بمٍة ونفَقَةَ سِلِه نلَى أَهع � 
  .خاصةً

حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عِن الزهِري، عن ماِلِك :  حدثَنا أَحمد بن شيبانَ، قَالَ 5343
يا : أَرسلَ ِإلَي عمر، فَدعاِني فَدخلْت علَيِه وهو علَى ِرماٍل، فَقَالَ: بِن أَوِس بِن الْحدثَاِن، قَالَ

يا أَِمري : ِإنها قَد تِرد علَينا دواٍف ِمن قَوِمك، فَخذْ هذَا الْمالَ فَاقِْسمه بينهم، فَقُلْت! ماِل 
هلْ : خذْها عنك أَيها الرجلُ، فَجلَست فَجاَء يرفَأُ، فَقَالَ: الْمؤِمِنني ولِّ ذَِلك غَيِري، فَقَالَ

: قُلْ لَهم فَلْيدخلُوا، فَقَالَ: لَك ِفي عبِد الرحمِن وطَلْحةَ والزبيِر وسعٍد رِضي اللَّه عنهم، قَالَ
قُلْ لَهما فَلْيدخال فَدخال، وكُلُّ واِحٍد : هلْ لَك ِفي عِلي وعباٍس رِضي اللَّه عنهما، قَالَ

أَنشدكُم اللَّه : اقِْض بينهما وارحمهما، قَالَ! يا أَِمري الْمؤِمِنني : نهما يكَلِّم صاِحبه، قَالُواِم
ِإنا ال نورثُ، ما : ، قَالَ�الَِّذي ِبِإذِْنِه تقُوم السماُء واَألرض، هلْ عِلمتم أَنّ رسولَ اللَِّه 
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ِإنَّ أَموالَ بِني النِضِري ِمما أَفَاَء اللَّه علَى رسوِلِه : وقَالَ: نعم، قَالَ: نا صدقَةٌ، قَالَ الْقَومتركْ
 خاِلصا ينِفق ِمنها �ِمما لَم يوِجف الْمسِلمونَ علَيِه ِبخيٍل وال ِركَاٍب، فَكَانت ِلرسوِل اللَِّه 

  . خاصةً�أَهِلِه نفَقَةَ سنٍة، وما بِقي جعلَه ِفي الْكُراِع والسالِح، ثُم ِهي ِللنِبي علَى 
: حدثَنا ِبشر بن عمر، قَالَ :  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن الْبصِري، وأَبو أُميةَ قَاال5344

أَرسلَ ِإلَي : ، عِن ابِن ِشهاٍب، عن ماِلِك بِن أَوِس بِن الْحدثَاِن، قَالَحدثَنا ماِلك بن أَنٍس
: عمر ِحني تعالَى النهار فَوجدته جاِلسا علَى سِريٍر مفِْضيا ِإلَى ِرماِلِه، فَقَالَ ِحني دخلْت علَيِه

لَ أَبياٍت ِمن قَوِمك، وقَد أَمرت ِفيِهم ِبرضِخ، فَِخِذِه فَاقِْسمه ِفيِهم، ِإنه قَد دفَّت أَه! يا مالُ 
فَقَالَ: قُلْت ،ِري ِبذَِلكغَي ترأَم فَأُ، فَقَالَ: لَوراَء يفَج ذْهخ : ِمِننيؤالْم ا أَِمريِفي ! ي لْ لَكه

ِن عِن بمحِد الربعانَ، وثْمقَّاٍص؟ قَالَعِن أَِبي وِد بعسِر، ويبالزٍف، وو : مفَأَِذنَ لَه ،معن
نعم، فَأَِذنَ : هلْ لَك ِفي الْعباِس وعِلي، قَالَ! يا أَِمري الْمؤِمِنني : فَدخلُوا ثُم جاَء يرفَأُ، فَقَالَ
اسبال، فَقَالَ الْعخا فَدملَه :ي ِمِننيؤالْم ا، فَقَالَ ! ا أَِمريِليِني ععذَا، يه نيبِني وياقِْض ب

مهضعب : ِمِننيؤالْم ا أَِمريلْ يأَج !رما، فَقَالَ عمهمحارا ومهنيلَى : فَاقِْض بلَ عأَقْب ثُم ِئدات
ِباللَِّه الَِّذي ِبِإذِْنِه تقُوم السماُء واَألرض، هلْ تعلَمونَ أَنّ أَنشدكُم : أُولَِئك الرهِط، فَقَالَ

نعم، ثُم أَقْبلَ علَى عِلي والْعباِس، : ال نورثُ، ما تركْنا صدقَةٌ، قَالُوا: ، قَالَ�رسولَ اللَِّه 
: ، قَالَ�ِه تقُوم السماُء واَألرض، هلْ تعلَماِن أَنَّ رسولَ اللَِّه أَنشدكُما ِباللَِّه الَِّذي ِبِإذِْن: فَقَالَ

فَِإنَّ اللَّه خص رسولَه ِبخاصٍة لَم يخصص ِبها : نعم، قَالَ: ال نورثُ، ما تركْنا صدقَةٌ، قَاال
ه علَى رسوِلِه ِمنهم فَما أَوجفْتم علَيِه ِمن خيٍل وال وما أَفَاَء اللَّ{: أَحدا ِمن الناِس، قَالَ

اآليةُ، فَكَانَ ِمما أَفَاَء اللَّه علَى رسوِلِه بِني النِضِري فَواللَِّه ما  ] 6سورة احلشر آية [}ِركَاٍب
فَكَانَ ر ،كُمونا دذَهال أَخو ،كُملَيا عِبه أْثَرتولُ اللَِّه اسس� هفَقَتن ٍة أَونفَقَةَ سا نهذُ ِمنأْخي 

: ونفَقَةَ أَهِلِه سنةً، ويجعلْ ما بِقي ِمنها أُسوةَ الْماِل، ثُم أَقْبلَ علَى أُولَِئك الرهِط، فَقَالَ
اُء ومالس قُومِباللَِّه الَِّذي ِبِإذِْنِه ت كُمدش؟ قَالُواأَنونَ ذَِلكلَمعلْ ته ضلَى : اَألرلَ عأَقْب ثُم ،معن

أَنشدكُما ِباللَِّه الَِّذي ِبِإذِْنِه تقُوم السماُء واَألرض هلْ تعلَماِن ذَِلك؟ : عِلي والْعباِس، فَقَالَ
 فَِجئْت أَنت وهذَا �أَنا وِلي رسوِل اللَِّه : الَ أَبو بكٍْر، قَ�نعم، فَلَما توفِّي رسولُ اللَِّه : قَاال

ِإلَى أَِبي بكٍْر فَطَلَبت أَنه ِمرياثُك ِمن ابِن أَِخيك، وطَلَب هذَا ِمرياثَ امرأَِتِه ِمن أَِبيها، قَالَ أَبو 
ا تركْنا صدقَةٌ، فَرأَيتماه كَاِذبا غَاِدرا آِثما خاِئنا، واللَّه ال نورثُ، م: �قَالَ رسولُ اللَِّه : بكٍْر

قُلْت ،فِّيوا تكٍْر فَلَمو با أَبهِليفَو ،قِللْح اِبعت اِشدر ارب اِدقي صأَن لَمعوِل اللَِّه : يسر ِليا وأَن
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� ِضيكٍْر رأَِبي ب ِليوو  اِدقي لَصأَن لَمعي اللَّها، واِئنا خا غَاِدرا آِثماِني كَاِذبمتأَيفَر ،هنع اللَّه
بار راِشد تاِبع ِللْحق، فَولِّيتها ثُم ِجئْتِني أَنت وهذَا وأَنتما جِميع وأَمركُما واِحد فَسأَلْتماِنيها، 

ولُ : فَقُلْتسا ِبالَِّذي كَانَ راهِلياللَِّه أَنْ ي دها عكُملَيلَى أَنَّ عا عكُما ِإلَيهفَعا أَنْ أَدمِإنْ ِشئْت
 يِليها فَأَخذْتماها ِمني علَى ذَِلك، ثُم ِجئْتماِني َألقِْضي بينكُما ِبغيِر ذَِلك، واللَِّه ال �اللَِّه 
ِضي بينكُما ِبغيِر ذَِلك حتى تقُوم الساعةُ، فَِإنْ عجزتما عنها فَرداها ِإلَي هذَا لَفْظُ يِزيد بِن أَقْ

مةُ، حدثَِني سال: ِسناٍن، وحِديثُ أَِبي أُميةَ ِبمعناه أَيضا، حدثَنا محمد بن عِزيٍز اَأليِلي، قَالَ
اِدِه ِمثْلَهناٍب، ِبِإسِن ِشهِن ابٍل، عقَيع نا: عاهي أَكِْفيكُمفَِإن ا ِإلَياهفَعا فَاداهمتزجفَِإنْ ع.  

قَرأْنا علَى عبِد الرزاِق، عن معمٍر، عِن الزهِري، عن ماِلِك :  حدثَنا الدبِري، قَال5345َ
ِإنه قَد حضر : أَرسلَ ِإلَي عمر بن الْخطَّاِب، فَقَالَ: بِن أَوِس بِن الْحدثَاِن النصِري، قَالَ

فَقُلْت ،مهنيب هٍخ فَاقِْسمضِبر ما لَهنرأَم ا قَدِإنو ،ِمكقَو اٍت ِمنيلُ أَبةَ أَهِدينالْم : ا أَِمريي
فَبينا أَنا كَذَِلك ِإذْ جاَء مواله يرفَأُ، : اقِْبضه أَيها الْمرُء، قَالَ: مر ِبذَِلك غَيِري، قَالَ! مؤِمِنني الْ

ِض بيِني اقْ! يا أَِمري الْمؤِمِنني : هذَا عثْمانُ فَذَكَر الْحِديثَ ِبنحِوِه، ِإال أَنه قَالَ الْعباس: فَقَالَ
وبين هذَا وهما ِحينِئٍذ يختِصماِن ِفيما أَفَاَء اللَّه علَى رسوِلِه ِمن أَمواِل بِني النِضِري، فَقَالَ 

مطَالَ: الْقَو اِحِبِه فَقَدص ا ِمنمهاِحٍد ِمنكُلَّ و أَِرحو ،ِمِننيؤالْم ا أَِمريا يمهنياقِْض ب ت
 خاصةً، ثُم واللَِّه ما اختارها �فَكَانت هِذِه ِلرسوِل اللَِّه : خصومتهما، وقَالَ أَيضا ِفيِه

دونكُم، وال استأْثَر ِبها علَيكُم وقَد قَسمها بينكُم وبثَّها ِفيكُم حتى بِقي ِمنها هذَا الْمالَ، 
نَ ينِفق علَى أَهِلِه ِمنه نفَقَةَ سنٍة، ثُم يجعلُ ما بِقي مجعلَ ماِل اللَِّه، فَلَما قُِبض رسولُ اللَِّه فَكَا
 � بعده أَعملُ ِفيها ِبما كَانَ يعملُ رسولَ اللَِّه �أَنا وِلي رسوِل اللَِّه : ، قَالَ أَبو بكٍْر�
اِس، فَقَالَِفيهبالْعو ِليلَى علَ عأَقْب ا، ثُم : هأَن لَمعي اللَّهو ،فَاِجر ا ظَاِلمِفيه هاِن أَنمعزا تمتأَنو

ِملَتِتي، فَعارِإم ِن ِمنيتنكٍْر سأَِبي ب دعا بهلِّيتو ثُم ،قِللْح عابت ارب اِدقا صِفيه ِملَها عا ِبمِفيه 
 وأَبو بكٍْر وأَنتما تزعماِن أَني ِفيها ظَاِلم فَاِجر، واللَّه يعلَم أَني ِفيها صاِدق بار �رسولُ اللَِّه 

اثَهأَلُِني ِمريسي اسبِني الْععذَا، ياَءِني هاِني جمِجئْت ثُم ،قِللْح عابذَا، تاَءِني هجِن أَِخيِه، واب ِمن 
ال نورثُ، : ، قَالَ�يعِني عِليا، يسأَلُِني ِمرياثَ امرأَِتِه ِمن أَِبيها، فَقُلْت لَكُما ِإنَّ رسولَ اللَِّه 

ما عهد اللَِّه عز وجلَّ وِميثَاقَه ما تركْنا صدقَةٌ، ثُم بدا ِلي أَنْ أَدفَعها ِإلَيكُما فَأَخذْت علَيكُ
ادفَعها ِإلَينا :  وأَبو بكٍْر، وأَنا ما ولِّيتها، فَقُلْتما�لَتعمالِن ِفيها ِبما عِملَ ِفيها رسولُ اللَِّه 

متزجا عمتذَا، ِإنْ كُنه راًء غَيي قَضاِن ِمنِريدت لَى ذَِلكا عهلَيع هلَبقَالَ فَغ ،ا ِإلَياهفَعا فَادهنا ع
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عِلي، فَكَانت ِبيِد عِلي، ثُم ِبيِد حسٍن، ثُم ِبيِد حسيٍن، ثُم ِبيِد عِلي بِن حسيٍن، ثُم ِبيِد حسِن 
رمعٍن، قَالَ مسِن حِد بيِد زِبي ٍن، ثُمسِن حِديِث : بِفي حٍن وسِن حِد اللَِّه ببِد عِبي تكَان ثُم

يحِبس قُوت أَهِلِه ِمنه سنةً، ثُم : فَكَانَ ينِفق علَى أَهِلِه ِمنه سنةً، وربما قَالَ معمر: معمٍر
  .يجعلُ ما بِقي ِمنه مجعلَ ماِل اللَِّه عز وجلَّ

)  ح(حدثَنا عبد الرزاِق:  حدثَنا محمد بن ِإسحاق بِن الصباِح، والْبوِسي، قَاال5346
حدثَنا عبد : وحدثَنا السلَِمي، قَالَ )  ح(حدثَنا عبد الرزاِق: وأَخبرِني أَبو سلَمةَ الْفَِقيه، قَالَ 

: أَخبرِني ماِلك بن أَوِس بِن الْحدثَاِن، قَالَ: أنبأ معمر، عِن الزهِري، قَالَ: رزاِق، قَالَال
:  يحِبس نفَقَةَ أَهِلِه سنةً، قَالَ معمر�كَانَ رسولُ اللَِّه : سِمعت عمر بن الْخطَّاِب، يقُولُ

  . سنٍة، ثُم يجعلُ ما بِقي ِمنه مجعلَ ماِل اللَِّهقُوت: ربما قَالَ
قَالَ النِبي : حدثَنا عبد الرزاِق، ِبِإسناِدِه، عن عمر، قَالَ:  حدثَنا ابن مِهلٍّ، قَالَ 5347

� :حلُ مأْكُلُ أَها يمقَةٌ، ِإندا صكْنرا تثُ، مورٍد ال نم� ا لَمنه اِل، ِمنذَا الْمه ِمن 
 اهجرخي.  

أَخبرِني : شعيب، عِن الزهِري، قَالَ: أنبأ أَبو الْيماِن، قَالَ:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال5348َ
ب اهعطَّاِب دالْخ نب رمثَاِن، أَنَّ عدِن الْحِس بأَو نب اِلكقَالَمو ،ارهالن فَعتا ارم دع : لْتخفَد

 وحِديثَ نالْح ذَكَرو ،اشاِل ِفرمالر نيبو هنيب سِريٍر، لَياِل سلَى ِرمع اِلسج وِه، فَِإذَا هلَيع
: ا يعقُوب بن محمٍد الزهِري، قَالَ حدثَن: حِديِث معمٍر ِفيِه ِبطُوِلِه، حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 

حدثَِني : أنبأ ابن وهٍب، قَالَ: وحدثَنا يونس، قَالَ)  ح(حدثَنا حاِتم بن ِإسماِعيلَ، عن أُسامةَ
نحوه ولَم يطَواله، أَخبرنا يونس، عبد الْعِزيِز بن محمٍد، عن أُسامةَ، عِن الزهِري، ِبِإسناِدِه 

حدثَِني : سِمعت ابن ِشهاٍب، يقُولُ: أَخبرِني ِهشام بن سعٍد، قَالَ: أنبأ ابن وهٍب، قَالَ: قَالَ
هقَِريٍب ِمن أَو اهنعاِلٍك ِبمِديِث مِو ححٍس، ِبنأَو نب اِلكم.  

5349دقَالَ  ح ،اِنيشيى الْجِعيس ناِعيلُ بما ِإسثَن : ،ِدينٍد الْجمحم نب اِهيمرا ِإبثَندح
عِن ابِن أَِبي الزناِد، عن أَِبي الزناِد، عِن ابِن ِشهاٍب، عن ماِلِك بِن أَوِس بِن الْحدثَاِن 

خيبر، وفَدك، وبِني :  ثَالثُ صفَايا�كَانَ ِللنِبي : لْخطَّاِب، قَالَالنصِري، عن عمر بِن ا
 ربيا خأَمِبيِل، وِن السالب تفَكَان كا فَدأَماِليِه، ووا ِلمسبح تِضِري فَكَانو الننا بِضِري، فَأَمالن

َءاِن ِللْمسِلِمني، وجزٌء ينِفق علَى أَهِلِه ِمنه، فَما فَضلَ شيٌء ِمنه رده فَجز: فَجزأَها ثَالثَةَ أَجزاٍء
عن يحيى بِن ثَاِبٍت، عن أَِبي الزناِد، : علَى فُقَراِء الْمهاِجِرين، وقَالَ مرةً ِإبراِهيم بن محمٍد
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  .ِنيِه ابن الْمقِْرِئ، وما أَعلَمه ِعند أَحٍد الْيوم غَيِريأَفَاد: قَالَ أَبو عوانةَ
: حدثَنا ِإسحاق بن موسى اَألنصاِري، قَالَ :  حدثَنا أَبو حاِتٍم الراِزي، قَالَ 5350

ع ،جراَألع ِريسو ِإدأَب وهانَ وملَيس نب ِليدا تثَندح نع ،ِريهِن الزٍر، عيمِن عِلِك بِد الْمبع ن
 ِبيِن النطَّاِب، عِن الْخب رمع نثَاِن، عدِن الْحِس بِن أَواِلِك با : ، قَالَ�مكْنرا تثُ، مورال ن

  .صدقَةٌ
أَخبرِني ماِلك، عِن ابِن : هٍب، قَالَأنبأ ابن و:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال5351َ

 ِبيالن اجوا، أَنَّ أَزهنع اللَّه ِضيةَ راِئشع نةَ، عورع ناٍب، عولُ اللَِّه �ِشهسر فِّيوت ِحني 
�ِإلَى أَِبي ب هنع اللَّه ِضيفَّانَ رع نانَ بثْمع ثْنعبنَ أَنْ يدأَر  ،هنع اللَّه ِضييِق ردكٍْر الص

ال : �أَلَيس قَد قَالَ رسولُ اللَِّه : ، فَقَالَت لَهن عاِئشةُ�يسأَلْنه ِمرياثَهن ِمن رسوِل اللَِّه 
  .نورثُ، ما تركْنا هو صدقَةٌ

5352ِلِك الْوِد الْمبع نب دمحا مثَندقَاال ح ،اِنيرالْح داوو دأَبو ،اِسِطي : قُوبعا يثَندح
وحدثَنا محمد بن )  ح(حدثَنا أَِبي، عن صاِلٍح، عِن ابِن ِشهاٍب: بن ِإبراِهيم بِن سعٍد، قَالَ 

 ،ِمِذيراِعيلَ التمو ِإسأَبِشٍري، وِن باِن بمعقَالَ : قَاالالن ،ِسييِزيِز اُألوالْع دبا عثَندا : حثَندح
حدثَِني عروةُ بن الزبيِر، عن عاِئشةَ، : ِإبراِهيم بن سعٍد، عن صاِلٍح، عِن ابِن ِشهاٍب، قَالَ

 ِبيِج النوز�هتربأَخ  : اللَّه ِضيةَ روِل اللَِّه أَنَّ فَاِطمسر تا ِبنهنع� ِضيكٍْر را بأَب أَلَتس 
 ِمما أَفَاَء اللَّه � أَنْ يقِْسم لَها ِمرياثَها ِمما ترك رسولُ اللَِّه �اللَّه عنه بعد وفَاِة رسوِل اللَِّه 

وعاشت : ال نورثُ، ما تركْنا صدقَةٌ، قَالَ: ، قَالَ� ِإنَّ رسولَ اللَِّه: علَيِه، فَقَالَ لَها أَبو بكٍْر
وكَانت فَاِطمةُ تسأَلُ أَبا بكٍْر نِصيبها ِمما ترك :  ِستةَ أَشهٍر، قَالَ�بعد وفَاِة رسوِل اللَِّه 

لَست : ينِة، فَأَبى أَبو بكٍْر علَيها ذَِلك، وقَالَ ِمن خيبر، وفَدك، وصدقَته ِبالْمِد�رسولُ اللَِّه 
 يعملُ ِبِه ِإال عِملْت ِبِه ِإني أَخشى ِإنْ تركْت شيئًا ِمن أَمِرِه �تاِركًا شيئًا كَانَ رسولُ اللَِّه 

ر رما عهفَعِة فَدِدينِبالْم هقَتدا صأَنْ أَِزيغَ، فَأَم اللَّه ِضياِس ربالْعو ِليِإلَى ع هنع اللَّه ِضي
هما صدقَةُ رسوِل اللَِّه : عنهما، فَغلَبه علَيها عِلي، وأَما خيبر وفَدك فَأَمسكَهما عمر، وقَالَ

�أَماِئِبِه وونو وهرعقُوِقِه الَِّتي تا ِلحتقَالَ كَان ،راَألم ِليو نا ِإلَى ممهر : لَى ذَِلكا عمفَه
موالْي.  

قَالَ ابن : حدثَنا سالمةُ بن روٍح، عن عقَيٍل، قَالَ:  حدثَنا ابن عزيٍز، قَالَ 5353
مع نٍس،عِن أَواِلِك بِديثَ مِني حعي ذَِلك ثْتداٍب، فَحِر قَالَِشهيبِن الزةَ بورع نع ،ر :
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 ِبيالن جوا، زهنع اللَّه ِضيةَ راِئشع تِمعٍس، أنا، سأَو نب اِلكم قدقُولُ�صلَ : ، تسأَر
 اللَّه عنه، يسأَلْنه  عثْمانَ بن عفَّانَ رِضي اللَّه عنه ِإلَى أَِبي بكٍْر رِضي�أَزواج رسوِل اللَِّه 

 فَقُلْت ،ذَِلك نع نهدا، أَرهفْسِني نعا، تأَن تى كُنتوِلِه، حسلَى رع ا أَفَاَء اللَّهِمم ناثَهِمري
نولَ اللَِّه : لَهسأَنَّ ر نلَمعت ؟ أَلَماللَّه ِقنيتقُولُ�أَال تكَانَ ي  :وال ن ،هفْسن ِبذَِلك ِريدثُ، ير

 ِإلَى ما � ِفي هذَا الْماِل، فَانتهى أَزواج النِبي �ما تركْنا صدقَةٌ، ِإنما يأْكُلُ آلُ محمٍد 
نهتربأَخ.  

دثَنا محمد بن عِلي حدثَنا عبد الرزاِق، وح:  حدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ 5354
وحدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عن )  ح(أنبأ معمر: أنبأ عبد الرزاِق، قَالَ: الصنعاِني، قَالَ

ِطمةَ والْعباس رِضي اللَّه معمٍر، عِن الزهِري، عن عروةَ، عن عاِئشةَ رِضي اللَّه عنها، أَنَّ فَا
 وهما ِحينِئٍذ يطْلُباِن �عنهما أَتيا أَبا بكٍْر رِضي اللَّه عنه، يلْتِمساِن ِمرياثَهما، ِمن رسوِل اللَِّه 

: ، يقُولُ� سِمعت رسولَ اللَِّه ِإني: أَرضه ِمن فَدك، وسهمه ِمن خيبر، فَقَالَ لَهما أَبو بكٍْر
 ِمن هذَا الْماِل، وِإني واللَِّه ال أَدع أَمرا �ال نورثُ، ما تركْنا صدقَةٌ، ِإنما يأْكُلُ آلُ محمٍد 

ةُ فَلَم تكَلِّمه ِفي ذَِلك حتى فَهجرته فَاِطم:  يصنعه ِفيِه ِإال صنعته، قَالَ�رأَيت رسولَ اللَِّه 
وكَانَ ِلعِلي ِمن : ماتت، فَدفَنها عِلي رِضي اللَّه عنه لَيال ولَم يؤذِّنْ ِبها أَبا بكٍْر، قَالَت عاِئشةُ

وج فَترصةُ انفَاِطم تفِّيوا تةَ، فَلَماِة فَاِطميح هجاِس وةُ النفَاِطم كَثَتفَم ،ِليع ناِس عالن وه
 ِبيالن دعٍر بهةَ أَشِست�ِريهلٌ ِللزجقَالَ ر ،تفِّيوت ٍر، قَالَ:  ثُمهةَ أَشِست ِليع هاِيعبي ال : فَلَمو

 عِلي انِصراف وجوِه الناِس عنه ضرع ِإلَى أَحد ِمن بِني هاِشٍم، حتى بايعه عِلي فَلَما رأَى
 هأِْتيأَنْ ي كَِرهٍد، وِبأَح كعا مأِْتنال تا وكٍْر أَِن ائِْتنِإلَى أَِبي ب ِليلَ عسكٍْر، فَأَرِة أَِبي بالَحصم

رمِتِه، فَقَالَ عِشد ِمن ِلما عِلم رمع :أِْتيِهمكٍْرال تو بفَقَالَ أَب ،كدحا :  ومو ،مهناللَِّه آلِتيو
 فَقَام ،هداِشٍم ِعنِني هب عمج قَدو ِليلَى علَ عخكٍْر فَدو بأَب طَلَقوا ِبي، فَانعنصى أَنْ يسع

ثُم ،لُهأَه وا هِه ِبملَيى عأَثْنو اللَّه ِمدفَح ِليكٍْر :  قَالَعا با أَبي كاِيعبا أَنْ ننعنمي لَم هفَِإن دعا بأَم
ِإنكَارا ِلفَِضيلَِتك، وال نفَاسةً علَيك لَخيٍر ساقَه اللَّه ِإلَيك، ولَِكنا كُنا نرى أَنَّ لَنا ِفي هذَا 

 وحقَّهم فَلَم يزلْ �ثُم ذَكَر قَرابتهم ِمن رسوِل اللَِّه : ينا، ثُم قَالَاَألمِر حقا فَاستبددتم ِبِه علَ
عِلي يذْكُر ذَِلك حتى بكَى أَبو بكٍْر، فَلَما سكَت عِلي، تشهد أَبو بكٍْر فَحِمد اللَّه وأَثْنى علَيِه 

ثُم ،لُهأَه وا هوِل اللَِّه :  قَالَِبمسةُ راباللَِّه لَقَرفَو دعا بِتي، �أَمابقَر أَنْ أَِصلَ ِمن ِإلَي بأَح 
 تِمعي سلَِكنِر، ويلَى الْخع كُمنيبِني ويب تاِل الَِّتي كَانوِذِه اَألمِفي ه تا أَلَواللَِّه مي وِإنو
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ال نورثُ، ما تركْنا صدقَةٌ، ِإنما يأْكُلُ آلُ محمٍد ِمن هذَا الْماِل، : ، يقُولُ�رسولَ اللَِّه 
:  يصنعه ِفيِه ِإال صنعته ِإنْ شاَء اللَّه، قَالَ عِلي�وِإني واللَِّه ال أَدع أَمرا رأَيت رسولَ اللَِّه 

 ِللْبيعِة، فَلَما صلَّى أَبو بكٍْر الظُّهر أَقْبلَ علَى الناِس ِبوجِهِه، ثُم عذَر عِليا ِببعِض موِعدك الْعِشيةَ
ما اعتذَر ِبِه، ثُم قَام عِلي فَعظَّم ِمن حق أَِبي بكٍْر، وذَكَر ِمن فَِضيلَِتِه وساِبقَِتِه، ثُم مضى ِإلَى 

فَكَانَ الناس : أَصبت وأَحسنت، قَالَت عاِئشةُ: أَِبي بكٍْر فَبايعه فَأَقْبلَ الناس ِإلَى عِلي، فَقَالُوا
 قَارب اَألمر والْمعروف، حدثَنا محمد بن: قَِريبا ِإلَى عِلي ِحني راجع اَألمر، وقَالَ أَحدهما

حدثَنا سِعيد بن أَِبي مريم، حدثَنا محمد بن : عبِد اللَِّه بِن عبِد الْحكَِم الِْمصِري، قَالَ 
ي رأَيت محمد بن يحيى ِف: حدثَنا عبد الرزاِق، ِبِإسناِدِه ِبطُوِلِه، قَالَ أَبو عوانةَ: يحيى، قَالَ 

الْمناِم كَأَنه ِبالري ِفي كَرٍم، مع أَِبي زرعةَ فَذَكَرت هذَا الْحِديثَ الَِّذي حدثَنا ِبِه ابن عبِد 
ا أَبو نعم حدثَناه عبد الرزاِق ولَم أَسوقُه لَه، حدثَن: الْحكَِم، عِن ابِن أَِبي مريم عنه، فَقَالَ

حدثَِني عقَيلٌ، عِن : حدثَِني اللَّيثُ، قَالَ: حدثَنا أَبو صاِلٍح، قَالَ: ِإسماِعيلَ الترِمِذي، قَالَ 
  .ابِن ِشهاٍب، ِبِإسناِدِه ِبطُوِلِه ِإال بعض اَألحرِف فَِإنهما اختلَفَا ِفيِه

5355نب دمحا مثَندقَالَ  ح ،ِصيٍف الِْحموِن :  عِن كَِثِري بِعيِد بس نانُ بثْما عثَندح
ِديناٍر، وِبشر بن شعيٍب، قَالَ عثْمانُ حدثَنا شعيب بن أَِبي حمزةَ، عِن الزهِري، عن عروةَ، 

هتربةَ، أَخاِئشأَنَّ ع :ةَ ابوِل اللَِّه أَنَّ فَاِطمسر َ  أَرسلَت ِإلَى أَِبي بكٍْر تسأَلُه ِمرياثَها ِمن �نة
 الَِّتي ِبالْمِدينِة � ِفيما أَفَاَء اللَّه علَى رسوِلِه، وفَاِطمةُ تطْلُب صدقَةَ رسوِل اللَِّه �رسوِل اللَِّه 

ال نورثُ، : ، قَالَ�فَقَالَ أَبو بكٍْر ِإنَّ النِبي : الَت عاِئشةُوفَدك وما بِقي ِمن خمِس خيبر، قَ
ما تركْنا صدقَةٌ، ِإنما يأْكُلُ آلُ محمٍد ِمن هذَا الْماِل، يعِني مالَ اللَِّه، لَيس لَهم أَنْ يِزيدوا 

اللَِّه ال أُغَيي وِإنأْكَِل، ولَى الْمع ِبيقَاِت الندص ئًا ِمنيش ا ِفي �رهلَيع تا الَِّتي كَاناِلهح نع 
 ِبيِد النهع� ِبيا النِملَ ِفيها عا ِبمِفيه لَنمَألعا � وهةَ ِمنِإلَى فَاِطم فَعدكٍْر أَنْ يو بى أَبفَأَب 

أنبا شعيب، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، حدثَنا محمد : حدثَنا أَبو الْيماِن، قَالَ: الَ شيئًا، حدثَنا أَبو أُميةَ، قَ
حدثَِني أَِبي، عن ِإسحاق : حدثَنا محمد بن موسى بِن أَعين، قَالَ: بن كَِثٍري الْحراِني، قَالَ 
  .حدثَِني عروةُ بن الزبيِر، أَنَّ عاِئشةَ، أَخبرته ِبنحِوِه: ي، قَالَبِن راِشٍد، عِن الزهِر

أنبأ ابن وهٍب، أن مالكا، حدثَه عن أَِبي الزناِد، عِن :  حدثَنا يونس، قَال5356َ
ال تقِْسم ورثَِتي ِدينارا وال : ، قَالَ�نِبي اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنه، أَنَّ ال

حدثَنا : ِدرهما، ما تركْت بعد نفَقَِة ِنساِئي ومئُونِة عاِمِلي فَهو صدقَةٌ، حدثَنا السلَِمي، قَالَ 
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: ، عن عبِد الرحمِن، عن أَِبي هريرةَ، قَالَحدثَنا سفْيانُ، عِن ابِن ذَكْوانَ: عبد الرزاِق، قَالَ 
 ِبيانَ، قَالَ : �قَالَ النملَيس نب ِبيعا الرثَندح ،ِمثْلَه فَذَكَر قِْسمال ت : نب بيعا شثَندح
حدثَنا : نا ِعيسى بن أَحمد، قَالَ وحدثَ)  ح(حدثَنا اللَّيثُ، عِن ابِن عجالنَ: اللَّيِث، قَالَ 
  .حدثَنا ورقَاُء، ِكالهما عن أَِبي الزناِد، عِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، ِبِمثِْلِه : شبابةُ، قَالَ 
أنبأ ابن : ا بن عِدي، قَالَحدثَنا زكَِري:  حدثَنا سِعيد بن مسعوٍد، وأَبو أُميةَ، قَاال5357

 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نِج، عرِن اَألعع ،ِريهِن الزع ،ِزيدِن يِن ابِك، عاربال : ، قَالَ�الْم
  .نورثُ، ما تركْنا صدقَةٌ

  بيانُ قَسِم الْفَرِس والرجل من النفل
5358ما أَحثَندِر، قَاال حهو اَألزأَبو ،اِرِثيِميِد الْحِد الْحبع نب ةَ، : دامو أُسا أَبثَندح

 أَسهم �عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر رِضي اللَّه عنهما، أَنَّ رسولَ اللَِّه 
  .ِه سهمِللْفَرِس سهميِن، وِلصاِحِب

حدثَنا : حدثَنا عبد اللَِّه بن نميٍر، قَالَ :  حدثَنا موسى بن ِإسحاق الْقَواس، قَالَ 5359
 ِبيأَنَّ الن ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نع ،رمع ناللَِّه ب ديبِل �عجِللرِن، ويمهِس سِللْفَر مقَس 

سمه.  
حدثَنا أَبو : حدثَنا أَحمد بن حنبٍل، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 5360
 أَسهم ِلرجٍل �حدثَنا عبد اللَِّه بن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنَّ النِبي : معاِويةَ، قَالَ 

ِلفَرٍموهِسِه : ِسِه ثَالثَةَ أَسِن ِلفَريمهسو ،ا لَهمهس.  
   

باب ِإباحِة قَتِل اُألسارى الْمشِرِكني وترك قبول الفدية منهم واالثخان فيهم إن خيف 
  غائلتهم، واخلرب املبيح لإلمام اإلطالق عما ال خيافه

5361وٍق، وزرم نب اِهيمرا ِإبثَندقَالُوا ح ،اِبِريى السيحي نب دمأَحةَ، وبيقُت نب كَّارب :
حدثَنا أَبو : حدثَنا ِعكِْرمةُ بن عماٍر، قَالَ : حدثَنا عمر بن يونس بِن الْقَاِسِم الْيماِمي، قَالَ 

حدثَِني عمر بن الْخطَّاِب : باٍس رِضي اللَّه عنهما، قَالَحدثَِني عبد اللَِّه بن ع: زميٍل، قَالَ
 ِإلَى الْمشِرِكني، وهم أَلْف �لَما كَانَ يوم بدٍر نظَر رسولُ اللَِّه : رِضي اللَّه عنه، قَالَ

 الِْقبلَةَ، ثُم مد يديِه فَجعلَ �فَاستقْبلَ نِبي اللَِّه : وأَصحابه ثَالثُِمائٍَة وِبضعةَ عشر رجلًا، قَالَ
اللَّهم أَنِجز ِلي ما وعدتِني، اللَّهم آِتِني ما وعدتِني، اللَّهم ِإنْ تهِلك هِذِه الِْعصابةَ : يهِتف ِبربِه
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َألرِض أَبدا، فَما زالَ يهِتف ِبربِه مادا يديِه مستقِْبلَ الِْقبلَِة حتى ِمن أَهِل اِإلسالِم ال تعبد ِفي ا
 ِه، ثُميِكبنلَى مع فَأَلْقَاه اَءهذَ ِردفَأَخ هنع اللَّه ِضيكٍْر رو بأَب اهِه، فَأَتيِكبنم نع هاؤقَطَ ِردس

رو ِمن همزاللَِّه : اِئِه، فَقَالَالْت ِبيا نلَ ! يزفَأَن ،كدعا وم لَك ِجزنيس هِإن كبر كتداشنم كَفَاك
ِإذْ تستِغيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني مِمدكُم ِبأَلٍْف ِمن الْمالِئكَِة {: اللَّه عز وجلَّ

ِدِفنيرالِئكَِة ]9األنفال آية سورة [}مِبالْم اللَّه هدفَأَم ،.  
بينما رجلٌ ِمن الْمسِلِمني يومِئٍذ ِفي ِإثِْر :  قَالَ أَبو زميٍل فَحدثَِني ابن عباٍس، قَال5362َ

أَقِْدم حيزوم، ِإذْ : اِرٍس، يقُولُرجٍل ِمن الْمشِرِكني أَمامه ِإذْ سِمع ضربةً ِبالسوِط، كَصوِت فَ
 ههجو قشِفِه، ولَى أَنع ِطمخ قَد وِه فَِإذَا هِإلَي ظَرا، فَنلِْقيتسم رفَخ هامِرِك أَمشِإلَى الْم ظَرن

دفَح ،اِريصى اَألنفَأَت ،عمأَج ذَاك رضِط فَاخوٍة ِبالسبرولَ اللَِّه كَضسر فَقَالَ�ثَ ذَاك ، :
ِعنيبوا سرأَسو ِعنيبِئٍذ سمولُوا ياِء الثَّاِلثَِة، فَقَتمالس ٍد ِمندم ِمن ذَِلك قْتدص.  

للَِّه فَلَما أَسروا اُألسارى شاور رسولُ ا:  قَالَ أَبو زميٍل حدثَِني ابن عباٍس، قَال5363َ
يا نِبي : ما ترونَ ِفي هؤالِء اُألسارى؟، قَالَ أَبو بكٍْر:  أَبا بكٍْر وعمر رِضي اللَّه عنهما�

عسى اللَّه اللَِّه، هم بنو الْعم والْعِشريِة، أَرى أَنْ تأْخذَ ِمنهم ِفديةً، فَتكُونُ لَنا قُوةٌ علَى الْكُفَّاِر فَ
ال واللَِّه ما : ما ترى يا ابن الْخطَّاِب؟، قُلْت: �أَنْ يهِديهم ِإلَى اِإلسالِم، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

 نِسيبا أَرى الَِّذي رأَى أَبو بكٍْر، ولَِكني أَرى تمكِّنا ِمنهم فَنضِرب أَعناقَهم، تمكِّني ِمن فُالٍن
ِلعمر فَأَضِرب عنقَه، وتمكِّن حمزةَ ِمن فُالٍن أَخا لَه ِليضِرب عنقَه، وتمكِّن عِليا ِمن عِقيٍل، 

ا قَالَ أَبو ، م�فَيضِرب عنقَه، فَِإنَّ هؤالِء أَِئمةٌ الْكُفِْر وصناِديدها وقَادتها، فَهِوي رسولُ اللَِّه 
 وأَِبي بكٍْر قَاِعديِن �بكٍْر، ولَم يهو ما قُلْت، فَلَما كَانَ ِمن الْغِد ِجئْت ِإلَى رسوِل اللَِّه 

اِن، فَقُلْتِكيبولَ اللَِّه : يسا ركَاًء ! يب تدج؟ فَِإنْ وكاِحبصو تِكي أَنبٍء تيأَِي ش ِمن
تكَيولُ اللَِّه بسا، فَقَالَ ركَاِئكُمِلب تاكَيبكَاًء تب أَِجد ِإنْ لَمو ،� : لَيع ضرِكي ِللَِّذي عأَب

أَصحابك ِمن أَخِذهم الِْفداَء، لَقَد عِرض علَي عذَابكُم أَدنى ِمن هِذِه الشجرِة، شجرٍة قَِريبٍة 
 ِبين لَّ�اللَِّه ِمنجو زع لَ اللَّهزِفي {:  فَأَن ثِْخنى يتى حرأَس كُونَ لَهأَنْ ي ِبيا كَانَ ِلنم

 ِكيمح ِزيزع اللَّهةَ واآلِخر ِريدي اللَّها وينالد ضرونَ عِريدِض تاللَِّه } 67{اَألر ِمن ابال ِكتلَو
سورة [}فَكُلُوا ِمما غَِنمتم حالال طَيبا} 68{يما أَخذْتم عذَاب عِظيم سبق لَمسكُم ِف

  .، فَأَحلَّ اللَّه الْغِنيمةَ لَهم حِديثُهما واِحد ]69: 67األنفال آية 
حدثَنا ِعكِْرمةُ بن : حدثَنا عاِصم بن عِلي، قَالَ :  حدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ 5364
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حدثَِني عمر بن : حدثَِني عبد اللَِّه بن عباٍس، قَالَ: حدثَِني أَبو زميٍل، قَالَ: عماٍر، قَالَ
ِمائٍَة ونيف، ثُم  ِإلَى أَصحاِبِه، وهم ثَالثُ�لَما كَانَ يوم بدٍر، نظَر رسولُ اللَِّه : الْخطَّاِب، قَالَ

 ِبيلَ النقْبتةٌ، فَاسادِزي أَو أَلْف مفَِإذَا ه ِرِكنيشِإلَى الْم ظَرن� هاؤِه ِردلَيعِه ويدي دم لَةَ، ثُمالِْقب 
فَما زالَ يدعو : لَ ِفيِه أَيضااللَّهم آِتِني ما وعدتِني، فَذَكَر ِمثْلَه، وقَا: وِإزاره، ثُم قَالَ

أَني مِمدكُم ِبأَلٍْف ِمن الْمالِئكَِة مرِدِفني وما جعلَه اللَّه ِإال {: ويستِغيثُ، وقَالَ ِفيِه أَيضا
الْمشِرِكني، فَقَتلَ فَلَما الْتقَوا وهزم اللَّه . ِإلَى آِخِر اآليِة ] 10: 9سورة األنفال آية [}بشرى

ِمنهم سبِعني رجال، وزاد ِفي آِخِر الْحِديِث، فَلَما كَانَ ِفي الْعاِم الْمقِْبِل ِفي أُحٍد، عوِقبوا ِبما 
 ِبياِب النحأَص وا، قُِتلَ ِمنعنِش�صهو هتاِعيبر تكُِسرونَ، وعبس أُِسرونَ، وعبِت  سم

 ِبيالن ابحأَص فَرِهِه، وجلَى وع مالَ الدسأِْسِه، ولَى رةُ عضيِل، �الْببوا ِإلَى الْجدعصو 
 165سورة آل عمران آية [} أَولَما أَصابتكُم مِصيبةٌ قَد أَصبتم ِمثْلَيها{فَأَنزلَ اللَّه هِذِه اآليةَ 

ِإذْ تصِعدونَ وال {: ونزلَت ] 165سورة آل عمران آية [} علَى كُلِّ شيٍء قَِدير{ِإلَى ] 
ثُم أَنزلَ علَيكُم ِمن بعِد الْغم {ِإلَى قَوِلِه  ] 153سورة آل عمران آية [}تلْوونَ علَى أَحٍد

: حدثَنا النضر بن محمٍد، قَالَ : ، قَالَ ، حدثَنا السلَِمي ]154سورة آل عمران آية [} أَمنةً
: حدثَِني أَبو زميٍل، عِن ابِن عباٍس، عن عمر بِن الْخطَّاِب، قَالَ: حدثَنا ِعكِْرمةُ بن عماٍر، قَالَ

أَلٍْف ِمن الْمالِئكَِة {كَر الْحِديثَ ِإلَى قَوِلِه  ِإلَى الْمشِرِكني يوم بدٍر فَذَ�لَما نظَر رسولُ اللَِّه 
ِدِفنيرقَالَ  ] 9سورة األنفال آية [}م ،وِريالد اسبا عثَندوٍح، قَالَ: حو نأَب ادا قُرثَندح :

: حدثَِني ابن عباٍس، قَالَ: لَحدثَنا ِسماك أَبو زميٍل، قَا: حدثَنا ِعكِْرمةُ بن عماٍر، قَالَ 
ِإلَى  ] 165سورة آل عمران آية [}قَد أَصبتم ِمثْلَيها{: حدثَِني عمر، ِبِمثِْلِه ِبتماِمِه ِإلَى قَوِلِه

   ].165سورة آل عمران آية [}كُلِّ شيٍء قَِدير{قَوِلِه 
5365صاٍن الْبِسن نب ِزيدا يثَندقَالَ  ح ،قَالَ : ِري ،ِفينكٍْر الْحو با أَبثَندح : دبا عثَندح

حدثَِني سِعيد بن أَِبي سِعيٍد الْمقْبِري، أَنه سِمع أَبا هريرةَ رِضي اللَّه : الْحِميِد بن جعفٍَر، قَالَ
ثُمامةُ بن : خيال لَه نحو أَرِض نجٍد، فَجاُءوا ِبرجٍل يقَالُ لَه �بعثَ رسولُ اللَِّه : عنه، يقُولُ

أُثَاٍل الْحنِفي سيد أَهِل الْيمامِة، فَربطُوه ِبساِريٍة ِمن سواِري الْمسِجِد، فَخرج علَيِه رسولُ اللَِّه 
ِعنِدي يا محمد خير، ِإنْ تقْتلِْني تقْتلُ ذَا دٍم، وِإنْ : ، فَقَالَما ِعندك يا ثُمامةُ؟: ، فَقَالَ�

 �فَتركَه رسولُ اللَِّه : تنِعم تنِعم علَى شاِكٍر، فَِإنْ تِرِد الْمالَ فَسلْ تعطَ ِمنه ما ِشئْت، قَالَ
قَالَ لَه ثُم ،دى كَانَ الْغتح :ا ِعنةُ؟ قَالَماما ثُمي كِه، فَقَالَ : دلَيا عهدفَر ،لَك ا قُلْتِدي مِعن
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أَطِْلقُوا ثُمامةَ، فَخرج ِإلَى نخٍل قَِريٍب ِمن الْمسِجِد، فَخرج فَاغْتسلَ، ثُم : �رسولُ اللَِّه 
ما !  اللَّه وأَنَّ محمدا عبده ورسولُه، يا محمد أَشهد أَنْ ال ِإلَه ِإال: دخلَ الْمسِجد، فَقَالَ

 بأَح كهجوو تحبأَص قَدو ،ِهكجو ِمن ِإلَي ضغٍه أَبجو ِض ِمنِه اَألرجلَى وكَانَ ع
لَقَدِديِنِك، و ِمن ِإلَى ضغأَب نيا كَانَ دمو ،وِه ِإلَيا الْوجمو ،اِن ِإلَيياَألد بأَح كِدين حبأَص 

 لَكيِإنَّ خا، وكُلِّه اِن ِإلَيلْدالْب بأَح كلَدب حبأَص قَدو ،لَِدكب ِمن ِإلَي ضغأَب لَدكَانَ ب
 وأَمره أَنْ يعتِمر، فَلَما قَِدم � اللَِّه أَخذَتِني، وأَنا أُِريد الْعمرةَ، فَماذَا ترى؟ فَسيره رسولُ

ال واللَِّه ما صبوت، ولَِكني أَسلَمت مع محمٍد رسوِل : صبوت يا ثُمامةُ؟ قَالَ: مكَّةَ، قَالُوا
   .�أْذَنَ ِفيها رسولُ اللَِّه  واللَِّه ال تأِْتيكُم حبةُ ِحنطٍَة ِمن الْيمامِة، حتى ي�اللَِّه 

حدثَنا أَبو سلَمةَ منصور بن سلَمةَ الْخزاِعي، :  حدثَنا أَبو أُميةَ، والصغاِني، قَاال5366
بعثَ : رةَ، يقُولُحدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد، عن سِعيِد بِن أَِبي سِعيٍد، أَنه سِمع أَبا هري: قَالَ 

 خيال ِقبلَ نجٍد فَجاَءت ِبرجٍل ِمن بِني حِنيفَةَ، يقَالُ لَه ثُمامةُ بن أُثَاٍل سيد �رسولُ اللَِّه 
ماذَا : فَقَالَ لَه، �أَهِل الْيمامِة، فَربطُوه ِبساِريٍة ِمن سواِري الْمسِجِد، فَخرج ِإلَيِه رسولُ اللَِّه 

ِعنِدي يا محمد خير ِإنْ تقْتلْ تقْتلْ ذَا دٍم، وِإنْ تنِعم تنِعم علَى : ِعندك يا ثُمامةُ؟، فَقَالَ
 كَانَ الْغد،  حتى�شاِكٍر، وِإنْ كُنت تِريد الْمالَ فَسلْ تعطَ ِمنه ما ِشئْت، فَتركَه رسولُ اللَِّه 

قَالَ لَه ةُ؟، قَالَ: ثُماما ثُمي كدا ِعنلْ : مقْتلْ تقْتِإنْ تاِكٍر، ولَى شع ِعمنت ِعمنِإنْ ت لَك ا قُلْتم
 بعد الْغِد،  حتى كَانَ�ذَا دٍم وِإنْ كُنت تِريد الْمالَ فَسلْ تعطَ ما ِشئْت، فَتركَه رسولُ اللَِّه 

ِعنِدي ما قُلْت لَك ِإنْ تنِعم تنِعم علَى شاِكٍر، وِإنْ تقْتلْ : ماذَا ِعندك يا ثُمامةُ؟، فَقَالَ: فَقَالَ
طِْلقُوا أَ: �تقْتلْ ذَا دٍم، وِإنْ كُنت تِريد الْمالَ فَسلْ تعطَ ِمنه ما ِشئْت، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

: ثُمامةَ، فَانطَلَق ِإلَى نخٍل قَِريٍب ِمن الْمسِجِد فَاغْتسلَ ِمن الْماِء، ثُم دخلَ الْمسِجد، فَقَالَ
ضغأَب هجِض ولَى اَألرا كَانَ عاللَِّه مولُ اللَِّه، وسا ردمحأَنَّ مو ِإال اللَّه أَنْ ال ِإلَه دهأَش ِإلَي 

 ِمن ِإلَي ضغأَب نيا كَانَ داللَِّه مو ،ا ِإلَيوِه كُلِّهالْوج بأَح كهجو حبأَص فَقَد ِهكجو ِمن
ب حبفَأَص لَِدكب ِمن ِإلَي ضغأَب لَدا كَانَ باللَِّه مو ،يِن ِإلَيالد بأَح كِدين حبفَأَص ِديِنك كلَد
 �أَحب الِْبالِد ِإلَي، وِإنَّ خيلَك أَخذَتِني وأَنا أُِريد الْعمرةَ، فَماذَا ترى؟ فَبشره رسولُ اللَِّه 

بوت، واللَِّه ما ص: صبوت؟ فَقَالَ: وأَمره أَنْ يعتِمر، فَلَما قَِدم مكَّةَ، قَالَ لَه رجلٌ ِبمكَّةَ
، وال واللَِّه ما تأِْتيكُم ِمن الْيمامِة حبةُ ِحنطٍَة حتى يأْذَنَ اللَّه ِلي �ولَِكني أَسلَمت مع محمٍد 

: يبةُ، قَاالحدثَنا ِعيسى بن حماٍد، وقُت: ، حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ �ِفيها ورسولُ اللَِّه 
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اِدِه ِمثْلَهنٍد، ِبِإسعس نثُ با اللَّيثَندح.  
5367 ،رما عناللَِّه اب دبعاللَِّه، و ديباِق، أنبأ عزالر دبا عثَندى، حيحي نب دمحا مثَندح 

 يغدو ِإلَيِه، � ثُمامةَ الْحنِفي أُِسر، فَكَانَ النِبي أَنَّ: عن سِعيٍد الْمقْبِري، عن أَِبي هريرةَ
ِإنْ تقْتلْ ذَا دٍم، وِإنْ تمن تمن علَى شاِكٍر، وِإنْ تِرِد : ما ِعندك يا ثُمامةُ؟، فَيقُولُ: فَيقُولُ

محم ابحكَانَ أَصو ،ا ِشئْتم هطَ ِمنعالَ تقُولُونَ�ٍد الْمياَء، وونَ الِْفدِحبِل :  يِبقَت عنصا يم
 ِبيِه النلَيع نذَا، فَملَ �هسِسلَ، فَاغْتتغأَنْ ي هرةَ فَأَمِن طَلْحاِئِط ابِإلَى ح لَّهفَح ،لَما فَأَسموي 

 ِبيِن، فَقَالَ النيتكْعلَّى رصو� :ح لَقَد أَِخيكُم المِإس نس.  
   

  باب اخلرب املوجب إخراج اليهود والنصاري من جزيرة العرب
: حدثَنا عبد اللَِّه بن يِزيد الْمقِْرئ، قَالَ :  حدثَنا أَبو يحيى بن أَِبي مسرةَ قَالَ 5368

ي سِعيٍد، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنه، أَنه حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد، عن سِعيِد بِن أَِب
انطَِلقُوا ِإلَى يهود، فَخرجنا : ، فَقَالَ�بينا نحن ِفي الْمسِجِد ِإذْ خرج ِإلَينا رسولُ اللَِّه : قَالَ

اِس، فَقَامرالِْمد تيا بى ِجئْنتح هعولُ اللَِّه مسر �موِد : ، فَقَالَ لَههالْي رشعا موا ! يِلمأَس
قَد : أَسِلموا تسلَموا، فَقَالُوا: �، فَقَالَ رسولُ اللَِّه !قَد بلَّغت يا محمد : تسلَموا، فَقَالُوا
 دمحا مي تلَّغقَالَ: ، فَقَالَ!ب ثُم ،أُِريد الثَّاِلثَةَذَِلك موا، فَقَالُوا:  لَهلَمسوا تِلما : أَسي تلَّغب قَد

 دمحفَقَالَ: ، فَقَالَ!م ،هأُِريد ذَِلك : كُملِّيأَنْ أُج ي أُِريدوِلِه، فَِإنسرِللَِّه و ضا اَألرموا أَنلَماع
ما لَه ثَمنا شيئًا فَلْيِبعه، وِإال فَاعلَموا أَنَّ اَألرض ِللَِّه ِمن هِذِه اَألرِض، فَمن وجد ِمنكُم ِب

حدثَِني اللَّيثُ، : حدثَنا أَبو صاِلٍح، قَالَ: ورسوِلِه، حدثَنا الصغاِني، ويِزيد بن ِسناٍن، قَاال
  .يا أَبا الْقَاِسِمبدلَ محمد : ِبِمثِْلِه، ِإال أَنه قَالَ
حدثَِني : أنبأ ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، ِفي الْمغاِزي، قَال5369َ

 ودها، أَنَّ يمهنع اللَّه ِضير رمِن عِن اباِفٍع، عن نةَ، عقْبِن عى بوسم نةَ، عرسيم نب فْصح
النِضِري، وقُريظَةَ، قُِتلَ ِرجالُهم، وقُِسم ِنساؤهم، وأَموالُهم، وأَوالدهم بين الْمسِلِمني، ِإال بِني 

 يهود الْمِدينِة � فَأَمنهم، وأَسلَموا، وأَجلَى رسولُ اللَِّه �أَنَّ بعضهم لَِحقُوا ِبرسوِل اللَِّه 
ِهم ِمن بِني قَينقَاع، وهم قَوم عبِد اللَِّه بِن سالٍم رِضي اللَّه عنه، ويهود بِني حاِرثَةَ، وكُلَّ كُلِّ

  .يهوِدي كَانَ ِبالْمِدينِة
ن جريٍج، عن أنبأ اب: حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ:  حدثَنا محمد بن عِلي، قَالَ 5370
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كَانِت الْيهود والنصارى ومن ِسواهم ِمن : موسى بِن عقْبةَ، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
ر رمِد عهلَى عاٍم عثَالثَِة أَي قونَ فَوِقرا، ال يفَرس مهِة ِمنِديناَء ِإلَى الْمج نالْكُفَّاِر، م اللَّه ِضي

  .عنه، فَال أَدِري أَكَانَ يفْعلُ ِبِهم قَبلَ ذَِلك أَم ال
حدثَنا عبد الرزاِق، :  حدثَنا محمد بن يحيى، ومحمد بن عِلي النجار، قَاال5371

 ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنَّ يهود بِني النِضِري، أنبأ ابن جريٍج، عن موسى بِن عقْبةَ، عن: قَالَ
 بِني النِضِري، وأَقَر قُريظَةَ، ومن علَيِهم �، فَأَجلَى رسولُ اللَِّه �وقُريظَةَ، حاربوا رسولَ اللَِّه 

 ،مالَهلَ ِرجفَقَت ،ذَِلك دعظَةُ بيقُر تبارى حتح نيب مهالدأَوو ،مالَهوأَمو ،ماَءهِنس مقَسو
 يهود � فَآمنهم، وأَسلَموا، وأَجلَى رسولُ اللَِّه �الْمسِلِمني، ِإال بعضهم لَِحقُوا ِبرسوِل اللَِّه 

ِه بِن سالٍم، ويهود بِني حاِرثَةَ، وكُلَّ يهوِدي الْمِدينِة كُلِِّهم ِمن بِني قَينقَاع، وهم قَوم عبِد اللَّ
  .كَانَ ِبالْمِدينِة
حدثَنا :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، وعباس الدوِري، والصغاين، وأبو أمية، قَالُوا5372

ي أَبو الزبيِر، أَنه سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه رِضي أَخبرِن: أنبأ ابن جريٍج، قَالَ: أَبو عاِصٍم، قَالَ
لَِئن : �قَالَ رسولُ اللَِّه : حدثَِني عمر بن الْخطَّاِب رِضي اللَّه عنه، قَالَ: اللَّه عنهما، قَالَ

لْعرِب، حتى ال أَترك ِفيها ِإال مسِلما، حدثَنا ِعشت ُألخِرجن الْيهود والنصارى ِمن جِزيرِة ا
أنبأ ابن جريٍج ِبِإسناِدِه ِمثْلَه حتى ال : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ: محمد بن عِلي الصغاِني، قَالَ 

  .أَدع ِإال مسِلما 
حدثَنا سفْيانُ الثَّوِري، عن : حدثَنا روح بن عبادةَ، قَالَ : الَ  حدثَنا الصغاِني، ق5373َ

لَِئن ِعشت ُألخِرجن : �قَالَ رسولُ اللَِّه : أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، أَنَّ عمر بن الْخطَّاِب، قَالَ
ِة الْعِزيرج ى ِمنارصالنو ودهاالْيِلمسا ِإال مِفيه كرى ال أَتتِب، حر.  

حدثَنا عبد الرحمِن بن عمٍرو الْحراِني، :  حدثَنا محمد بن كَِثٍري الْحراِني، قَالَ 5374
بيِر، عن جاِبٍر، عن عمر بِن قُِرئ علَى معِقِل بِن عبيِد اللَِّه، وأَنا حاِضر، عن أَِبي الز: قَالَ

 ِبيالن ِمعطَّاِب، سقُولُ�الْخِب: ، يرِة الْعِزيرج ى ِمنارصالنو ودهالْي نِرجُألخ.  
 حكم بيانُ اإلباحِة ِلِإلماِم ِإذْ أَنزلَ اِإلمام علَى حكِْمِه أَنْ يرد ِفيِهم احلكم إىل غريه، فإذا

  فيهم أمضي اإلمام فيهم
حدثَنا ابن : حدثَنا عثْمانُ بن أَِبي شيبةَ، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال5375َ
أُِصيب : حدثَنا ِهشام بن عروةَ، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ رِضي اللَّه عنها، قَالَت: نميٍر، قَالَ 
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سعد رِضي اللَّه عنه يوم الْخندِق، رماه رجلٌ ِمن قُريٍش، يقَالُ لَه ِحبانُ بن الْعِرقَِة، رماه ِفي 
  . خيمةً ِفي الْمسِجِد يعوده ِمن قَِريٍب�اَألكْحِل فَضرب علَيِه رسولُ اللَِّه 

حدثَنا صاِلح بن حاِمٍد، عِن ابِن نميٍر، ِبِمثِْلِه، : حمد بن سهٍل، قَالَ  حدثَنا أ5376َ
ادزولُ اللَِّه : وسر عجا رفَلَم� وهِريلُ، وِجب اهلَ، فَأَتساغْتو ،الحالس عضِق ودنالْخ ِمن 

 قَد وضعت السالح، واللَِّه ما وضعناها، اخرج ِإلَيِهم، فَقَالَ :ينفُض رأْسه ِمن الْغباِر، فَقَالَ
 فَنزلُوا علَى �فَأَتاهم رسولُ اللَِّه : فَأَشار ِإلَى قُريظَةَ، قَالَ: فَأَين؟، قَالَ: �رسولُ اللَِّه 

ِن مِد بعِإلَى س ِفيِهم كْمالْح دكِْمِه، فَراٍذ، قَالَحأَنْ : عقَاِتلَةَ، ولَ الْمقْتأَنْ ن ِفيِهم كُمي أَحفَِإن
مالَهوأَم مقَسأَنْ نةَ، ويالذُّراَء وسالن ِبيسن .امولَ اللَِّه : قَالَ أَِبي: قَالَ ِهشسأَنَّ ر تِبرفَأُخ� ،

  .ِه عز وجلَّ لَقَد حكَمت ِفيِهم ِبحكِْم اللَّ: قَالَ
حدثَنا عبد اللَِّه بن : حدثَنا صاِلح بن حاِمٍد، قَالَ :  حدثَنا أَحمد بن سهٍل، قَال5377َ

أَنه لَيس اللَّهم ِإنك تعلَم : نميٍر، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ، أَنَّ سعدا، قَالَ
 قَد كأَن ي أَظُنفَِإن ماللَّه ،وهجرأَخو ولَكسوا رٍم كَذَبقَو ِمن ِفيك اِهدأَنْ أُج ِإلَي بأَح دأَح

هم حتى وضعت الْحرب بيننا وبينهم، فَِإنْ كَانَ بِقي ِمن حرِب قُريٍش ِمن شيٍء فَأَبِقِني لَ
أُجاِهدهم ِفيك، وِإنْ كُنت قَد وضعت الْحرب ِفيما بيننا وبينهم فَأَفِْجرها، واجعلْ موتِتي 

 والدم فَانفَجرت ِمن لَبِتِه، فَلَم يرعهم، ومعه ِفي الْمسِجِد خيمةٌ ِمن بِني ِغفَاٍر ِإال: ِفيها، قَالَ
ما هذَا الَِّذي يأِْتينا ِمن ِقبِلكُم؟ فَِإذَا سعد جرحه يغذُو ! يا أَهلَ الْخيمِة : يِسيلُ ِإلَيِهم، فَقَالُوا

  .دما فَمات ِمنها، رواه مسِلم، عن أَِبي كُريٍب، عِن ابِن نميٍر
5378 نب دمحم ى، قَالَ ذَكَريحِليِل، قَالَ : يالْخ ناِعيلُ بمثَِني ِإسدح : نب ِليا عثَندح
رِمي سعد بن معاٍذ يوم الْخندِق، : أَخبرِني ِهشام بن عروةَ، ِبهذَا اِإلسناِد، قَالَت: مسِهٍر، قَالَ

اب اهملُ راَألكْح هِمن فَقُِطعدعِرقَِة، فَقَالَ سالْع ِديثَ ِبطُوِلِه، : ناِر، الْحِفي الن كهجو اللَّه قرع
 خيمةً ِفي الْمسِجِد ِليداِويه ولْيعوده ِمن قَِريٍب، فَلَما رجع رسولُ اللَِّه �فَضرب رسولُ اللَِّه 

م اغْتسلَ، فَأَتاه ِجبِريلُ علَيِه السالم قَد عصب رأْسه الْغبار،  ِمن الْخندِق وضع السالح ثُ�
قَد وضعت السالح، فَواللَِّه ما وضعِت الْمالِئكَةُ فَاخرج ِإلَى الْقَوِم فَقَاِتلْهم، فَقَالَ : فَقَالَ

 ِإلَى بِني قُريظَةَ، فَخرج ِإلَيِهم فَحاصرهم وسعد ِفي أَين؟، فَأَشار ِبيِدِه: �رسولُ اللَِّه 
فَأُخِبرت : ، قَالَ عروةُ�الْمسِجِد، فَلَما أَِن اشتد علَيِهم اِحلصار نزلُوا علَى حكِْم رسوِل اللَِّه 

 ِبيٍد، �أَنَّ النعِإلَى س ِفيِهم كْمالْح در دعفَقَالَ س : ،مهقَاِتلَتلَ مقْتأَنْ ت ِفيِهم كُمي أَحفَِإن



com.wordpress.masgunku.www  
 

1216 

تلَبد الدم، ذَكَر مسِلم، عن عِلي بِن : وتسبى ذُريتهم، وتقْسم أَموالُهم، وذَكَر نحوه، وقَالَ
فَانفَجر ِمن لَيلَِتِه، : بدةُ، عن ِهشاٍم، نحوه، غَير أَنه قَالَحدثَنا ع: الْحسِن بِن سلَيمانَ، قَالَ 

أَال يا : فَذَاك ِحني يقُولُ الشاِعر: فَمات فَما زالَ يِسيلُ حتى مات، وزاد ِفي الْحِديِث، قَالَ
  لنِضِريسعد سعد بِني معاٍذ فَما فَعلَت قُريضةُ وا

وربالص ولُوا لَهمحاةَ تاٍذ غَدعِني مب دعأَنَّ س كرملَع  
فُورةٌ تاِميِم حالْقَو رِقدا وَء ِفيهيال ش كُمرِقد مكْترت  
  وقَد قَالَ الْكَِرمي أَبو حباٍب أَِقيموا قَينقَاع وال تِسريوا

وا ِببكَان قَدو ورخطَانَ الصيِبم ا ثَقُلَتِثقَاال كَم ِتِهملْد  
 حدثَِني أَحمد بن مسعوٍد، وأَبو الْحسِن الْخياطُ، ببيت املقدس يف قدميت الثالثة 5379
 زكَِريا بِن أَِبي حدثَنا يحيى بن: حدثَنا محمد بن ِعيسى بِن الطَّباِع، قَالَ : الشام، قَالَ 

ا، قَالَتهنع اللَّه ِضيةَ راِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورِن عاِم بِهش نةَ، عاِئدولُ اللَِّه : زسر برض
: ِهٍد، قَالَ  علَى سعِد بِن معاٍذ خيمةً ِفي الْمسِجِد ِليعوده ِمن قَِريٍب، حدثَنا ِإبراِهيم بن فَ�

  .حدثَنا يحيى بن أَِبي زاِئدةَ، ِبِمثِْلِه: حدثَنا سهلُ بن عثْمانَ، وعبد الرحمِن بن الْمتوكِِّل، قَاال
: قَالَ حدثَنا سهلُ بن عثْمانَ، :  حدثَنا الْحسين بن بهاٍر، ِبعسكَِر مكْرٍم، قَالَ 5380

ةَ، قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورِن عاِم بِهش نةَ، عاِئدأَِبي ز نا ابثَندكِْم : حلَى حلُوا عزن
 ِبيظَةَ�النيِني قُرِني بعا، يدعا سالهفَو ،.  

حدثَنا حماد بن سلَمةَ، : ِمنهاٍل، قَالَ حدثَنا حجاج بن :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 5381
 لَما فَرغَ ِمن اَألحزاِب، وجاَء ِليغتِسلَ �أَنّ النِبي : عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ

 وما وضعنا أَسِلحتنا بعد، انهد ِإلَى قَد وضعتم ِسالحكُم،! يا محمد : فَجاَءه ِجبِريلُ، فَقَالَ
لَقَد رأَيت رأْسه ِمن خلَِل الْباِب، وقَد عصبه ! يا رسولَ اللَِّه : بِني قُريظَةَ، فَقَالَت عاِئشةُ

اربالْغ.  
حدثَنا شعبةُ، : بن محمٍد، قَالَ حدثَنا حجاج :  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 5382

سِمعت أَبا سِعيٍد : سِمعت أَبا أُمامةَ بن سهِل بِن حنيٍف، قَالَ: عن سعِد بِن ِإبراِهيم، قَالَ
 � معاٍذ، فَأَرسلَ النِبي نزلَ أَهلُ قُريظَةَ علَى حكِْم سعِد بِن: الْخدِري رِضي اللَّه عنه، قَالَ

قُوموا :  ِلَألنصاِر�ِإلَى سعٍد، فَأَتاه علَى ِحماٍر، فَلَما دنا قَِريبا ِمن الْمسِجِد، قَالَ رسولُ اللَِّه 
 تقْتلُ مقَاِتلَتهم، وتسبى :ِإنَّ هؤالِء نزلُوا علَى حكِْمك، قَالَ: ِإلَى سيِدكُم أَو خيِركُم، ثُم قَالَ
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حكَمت ِبحكِْم الْمِلِك، : حكَمت ِبحكِْم اللَِّه، وربما قَالَ: �فَقَالَ النِبي : ذَراِريهم، قَالَ
ِلِه، رواه عبد الرحمِن حدثَنا شعبةُ، ِبِمثْ: حدثَنا ِبشر بن عمر، قَالَ : حدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ 

: بن ِبشٍر، عن بهٍز، عن شعبةَ، ِبِمثِْلِه، لَقَد حكَمت ِفيِهم ِبحكِْم اللَِّه، حدثَنا ابن حِبيٍب، قَالَ 
  .حدثَنا شعبةُ، ِبنحِوِه: حدثَنا أَبو داود، قَالَ 

5383و الْما أَبثَندا، قَاال حناِحبِص صوو اَألحأَبو ،ِريبنى الْعثَنالْم ناذُ بعى ما : ثَنثَندح
حدثَنا جويِريةُ بن أَسماَء، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر رِضي : عبد اللَِّه بن محمِد بِن أَسماَء، قَالَ 

أَنْ ال يصلِّين أَحد :  يوم انصرف عِن اَألحزاِب� نادى ِفينا رسولُ اللَِّه :اللَّه عنهما، قَالَ
فَتخوف ناس فَوت الْوقِْت فَصلُّوا دونَ بِني قُريظَةَ، وقَالَ : الظُّهر ِإال ِفي بِني قُريظَةَ، قَالَ

، وِإنْ فَاتنا الْوقْت فَما عنف واِحدا ِمن �رنا رسولُ اللَِّه ال نصلِّي ِإال حيثُ أَم: اآلخرونَ
  .الْعصر بدلَ الظُّهر : الْفَِريقَيِن، قَالَ أَحدهما

 ِبيلَى أَنَّ النالِّ عِر الدبانُ الْخيغنائم خيرب يف املهاجرين وغريهم ما وجب�ب مقَس   
5384ثَندقَاال ح ،اِنيغالص اقحِإس نب دمحمو ،انَ الْفَاِرِسيفْيس نب قُوبعا : ا يثَندح

أَخبرِني يونس بن يِزيد، عِن ابِن : حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ: عبد اللَِّه بن يوسف التنيِسي، قَالَ 
لَما قَِدم الْمهاِجرونَ ِمن مكَّةَ ِإلَى الْمِدينِة :  ماِلٍك رِضي اللَّه عنه، قَالَِشهاٍب، عن أَنِس بِن

فَقَاسمهم اَألرض : قَِدموا ولَيس ِبأَيِديِهم شيٌء، وكَانَ اَألنصار أَهلَ اَألرِض والْعقَاِر، قَالَ
وكَانت أُمه : ماِر أَمواِلِهم كُلَّ عاٍم ويكْفُوهم الْعملَ واملَؤنةَ، قَالَعلَى أَنْ أَعطَوهم أَنصاف ِث

أُم أَنِس بِن ماِلٍك، وِهي تدعى أُم سلَيٍم رِضي اللَّه عنها، وكَانت أُم عبِد اللَِّه بِن أَِبي طَلْحةَ 
ٍك ُألمِه، وكَانت أُم أَنِس بِن ماِلٍك وِهي تدعى أُم سلَيٍم أَعطَت رسولَ كَانَ أَخا َألنِس بِن ماِل

 أُم أَيمن رِضي اللَّه عنها وِهي موالته أُم أُسامةَ � ِعذَاقًا لَها، فَأَعطَاهن رسولُ اللَِّه �اللَِّه 
ع اللَّه ِضيٍد ريِن زاٍببِشه نا، قَالَ ابمهولَ اللَِّه : نساِلٍك أَنَّ رم نب سِني أَنربا �فَأَخلَم 

فَرغَ ِمن ِقتاِل أَهِل خيبر، وانصرف ِإلَى الْمِدينِة رد الْمهاِجرونَ ِإلَى اَألنصاِر مناِئحهم الَِّتي 
 ِإلَى أُمي أَعذَاقَها، وأَعطَى رسولُ اللَِّه �فَرد رسولُ اللَِّه : ِرِهم، قَالَكَانوا منحوهم ِمن ِثما

وكَانَ ِمن شأِْن أُم أَيمن أُم أُسامةَ بِن زيٍد :  أُم أَيمن مكَانهن ِمن حاِئِطِه، قَالَ ابن ِشهاٍب�
بِصيفَةً ِلعو تا كَانهولَ أَنسةُ رآِمن تلَدا وِة، فَلَمشبالْح ِمن تكَانطَِّلِب، وِد الْمبِن عِد اللَِّه ب

 فَأَعتقَها ثُم � بعدما توفِّي أَبوه، وكَانت أُم أَيمن تحضنه حتى كَِبر رسولُ اللَِّه �اللَِّه 
 ِبخمسِة أَشهٍر، حدثَنا أَبو �ثَةَ، ثُم توفِّيت بعد ما توفِّي رسولُ اللَِّه أَنكَحها زيد بن حاِر
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حدثَِني يونس بن يِزيد، عِن : حدثَنا عمي، قَالَ: عبِد اللَِّه أَحمد بن عبِد الرحمِن الْوهِبي قَالَ 
أَن نع ،ِريهاِلٍك، قَالَالزِن مِس ب : سلَيوا وِة قَِدمِدينكَّةَ ِإلَى الْمم ونَ ِمناِجرهالْم ا قَِدملَم

  .ِبأَيِديِهم شيٌء، وذَكَر الْحِديثَ ِبِمثِْلِه
 الْمعتِمر بن حدثَنا: حدثَنا محمد بن كَِثٍري، قَالَ :  ذَكَر محمد بن يحيى، قَالَ 5385
كَانَ الرجلُ يجعلُ ِللنِبي : سِمعت أَِبي يحدثُ، أَنه سِمع أَنس بن ماِلٍك، يقُولُ: سلَيمانَ، قَالَ

�دري ذَِلك دعلَ بعفَج ِضريالنظَةُ ويِه قُرلَيع تى فُِتحتِضِه حأَر الِت ِمنخالن  ،طَاها كَانَ أَعم 
سقَالَ أَن : ِبيالن وِني أَنْ آِتيرِلي أَمكَانَ �فَِإنَّ أَهو ،هضعب أَو هطَوأَع لُها كَانَ أَهم أَلَهفَأَس 
م أَيمن فَجعلَِت الثَّوب  فَأَعطَاِنيِهن، فَجاَءت أُ� قَد أَعطَاه أُم أَيمن، فَأَتيت النِبي �نِبي اللَِّه 

ِفي عنِقي وذَكَره وِفيِه أَو قَِريبا ِمن عشرِة أَمثَاِلِه،، رواه مسِلم، عِن ابِن عبِد اَألعلَى، وابن أَِبي 
  شيبةَ، عن معتِمٍر، ِبِمثِْلِه
 ِبياِب النانُ ِكتيقْلَ، وأنه�بكتب إىل كسرى وقيصر وإىل اجلبابرة ِإلَى ِهر   

وحدثَنا )  ح(حدثَنا عبد الرزاِق:  أَخبرنا محمد بن يحيى، ِفيما قُِرئ علَيِه، قَالَ 5386
: ر، عِن الزهِري، قَالَأنبأ معم: ِإسحاق بن ِإبراِهيم الدبِري، قَالَ قَرأْنا علَى عبِد الرزاِق، قَالَ

أَنَّ أَبا سفْيانَ أَخبره ِمن ِفيِه : أَخبرِني عبيد اللَِّه بن عبِد اللَِّه، عِن ابِن عباٍس رِضي اللَّه عنهما
فَبينما أَنا : ، قَالَ� اللَِّه انطَلَقْت ِفي الْمدِة الَِّتي كَانت بيِني وبين رسوِل: ِإلَى ِفيِه، قَالَ

أَيكُم أَقْرب :  ِإلَى ِهرقْلَ، فَأَجلَسنا بين يديِه، ثُم قَالَ�ِبالشاِم ِإذْ ِجئَ ِبِكتاٍب ِمن رسوِل اللَِّه 
أَنا، فَأَجلَسوِني بين يديِه :  فَقُلْت:نسبا ِمن هذَا الرجِل الَِّذي يزعم أَنه نِبي؟ قَالَ أَبو سفْيانَ

قُلْ لَهم ِإني ساِئلٌ هذَا عن هذَا الرجِل : وأَجلَسوا أَصحاِبي خلِْفي، ثُم دعا ِبترجماِنِه، فَقَالَ
فْيو سقَالَ أَب ،وهِني فَكَذِّبفَِإنْ كَذَّب ِبين هأَن معزانَالَِّذي ي : الْكَِذب لَيع ثَرؤال أَنْ ياللَِّه لَو مايو

فَهلْ : قُلْت هو ِفينا ذُو حسٍب، قَالَ: سلْ كَيف حسبه ِفيكُم؟ قَالَ: لَكَذَبته، ثُم قَالَ ِلترجماِنِه
؟ قُلْتِلكاِئِه مآب ِه: ال، قَالَ: كَانَ ِمنتت متلْ كُنا قَالَ؟ قَالَفَهقُولَ ملَ أَنْ يِبالْكَِذِب قَب هونم :

؟ قَالَ: ال، قَالَ: قُلْتمهفَاؤعض اِس أَمالن افرأَش هعبتي نم :قَالَ: قُلْت ،مهفَاؤعلْ ضب :
تد أَحد ِمنهم عن ِديِنِه بعد أَنْ هلْ ير: ال، بلْ يِزيدونَ، قَالَ: قُلْت: أَيِزيدونَ أَم ينقُصونَ؟ قَالَ
فَكَيف كَانَ : نعم، قَالَ: فَهلْ قَاتلْتموه؟ قُلْت: ال، قَالَ: قُلْت: يدخلَ ِفيِه سخطَةً لَه؟ قَالَ

فَهلْ :  ِمنا ونِصيب ِمنه، قَالَيكُونُ الْحرب بيننا وبينه ِسجاال يِصيب: قُلْت: ِقتالُكُم ِإياه، قَالَ
؟ قُلْتِدرغا، قَالَ: يِفيه اِنعص وا هِري مدٍة ال ندِفي م هعم نحنال، و : ِني ِمنكَنا أَماللَِّه مفَو
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ال، قَالَ :  قَبلَه؟ قُلْتفَهلْ قَالَ هذَا الْقَولَ أَحد: كَِلمٍة أَدخلَ ِفيها شيئًا غَير هِذِه، قَالَ
ِإني سأَلْتك عن حسِبِه فَزعمت أَنه ِفيكُم ذُو حسٍب، وكَذَِلك الرسلُ تبعثُ ِفي : ِلترجماِنِه

أَنْ ال، فَقُلْت تمع؟ فَزِلكاِئِه ملْ كَانَ ِفي آبه كأَلْتسا، وِمهاِب قَوسكَانَ: أَح اِئِه لَوآب ِمن 
بلْ : أَضعفَاؤهم أَم أَشرافُهم؟ فَقُلْت: مِلك قُلْت رجلٌ يطْلُب ملْك آباِئِه، وسأَلْتك عن أَتباِعِه

ولَ ما قَالَ؟ ضعفَاؤهم وهم أَتباع الرسِل، وسأَلْتك هلْ كُنتم تتِهمونه ِبالْكَِذِب قَبلَ أَنْ يقُ
فَزعمت أَنْ ال فَقَد عرفْت أَنه لَم يكُن ِليدع الْكَِذب علَى الناِس ثُم يذْهب فَيكِْذب علَى اللَِّه، 

فَز ،طَةً لَهخِني ِفيِه سعلَ يخدأَنْ ي دعِديِنِه ب نع مهِمن دأَح دترلْ يه كأَلْتسأَنْ ال، و تمع
 مهأَن تمعونَ؟ فَزقُصني ونَ أَمِزيدلْ يه كأَلْتسةَ الْقُلُوِب، واششالَطَ بانُ ِإذَا خاِإلمي كَذَِلكو

ملْتقَات كُمأَن تمع؟ فَزوهملْتلْ قَاته كأَلْتسو ،ى يِتمتانُ حاِإلمي كَذَِلكونَ وِزيدكُونَ يفَت وه
الْحرب بينكُم ِسجاال ينالُ ِمنكُم وتنالُونَ ِمنه، وكَذَِلك الرسلُ تبتلَى ثُم تكُونُ لَها الْعاِقبةُ، 

كأَلْتسو ،ِدرغلُ ال تسالر كَذَِلكأَنْ ال، و تمع؟ فَزِدرغلْ يه كأَلْتسو :لْ قَالَ هلَ هذَا الْقَو
أَنْ ال، فَقُلْت تمع؟ فَزلَهقَب دٍل ِقيلَ : أَحِبقَو ملٌ ائْتجر قُلْت لَهقَب دلَ أَحذَا الْقَوكَانَ قَالَ ه لَو

ِإنْ : الْعفَاِف، قَالَيأْمرنا ِبالصالِة والزكَاِة والصلَِة و: قُلْت: ِبم يأْمركُم؟ قَالَ: قَبلَه، ثُم قَالَ
يكُن ما تقُولُ ِفيِه حقا فَِإنه نِبي، وقَد كُنت أَعلَم أَنه خاِرج، ولَم أَكُن أَظُنه ِمنكُم، ولَو أَني 

نع لْتسلَغ هدِعن تكُن لَوو ِلقَاَءه تببِه َألحِإلَي لُصي أَخأَن لَما أَعم لْكُهم نلُغبلَيِه، ويمقَد 
ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم، :  فَقَرأَه، وِإذَا ِفيِه�ثُم دعا ِبِكتاِب رسوِل اللَِّه : تحت قَدمي، قَالَ

 اتبع الْهدى، أَما بعد فَِإني  ِإلَى ِهرقْلَ عِظيِم الروِم، سالم علَى مِن�ِمن محمٍد رسوِل اللَِّه 
 كلَيفَِإنَّ ع تلَّيوِن، فَِإنْ تيترم كرأَج اللَّه ِتكؤي ِلمأَسو ،لَمست ِلمالِم، أَسِة اِإلسايِبِدع وكعأَد

نياَألِريِسي ِإثْم :}ٍة سا ِإلَى كَِلمالَوعاِب تلَ الِْكتأَهيِإال اللَّه دبعأَال ن كُمنيبا وننياٍء بسورة [}و
، فَلَما فَرغَ ِمن  ]64سورة آل عمران آية [}مسِلمونَ{، ِإلَى قَوِلِه  ]64آل عمران آية 

نِرجا فَأُخِبن رأَمطُ، واللَّغ كَثُرو ،هدِعن اتوِت اَألصفَعتاِب اراَءِة الِْكتاِبي ِقرحَألص ا، فَقُلْت
فَما ِزلْت موِقنا : لَقَد أَِمر أَمر ابِن أَِبي كَبشةَ ِإنه لَيخافُه مِلك بِني اَألصفَِر، قَالَ: ِحني خرجنا

فَدعا ِهرقْلُ : لزهِري، أَنه سيظْهر حتى أَدخلَ اللَّه علَي اِإلسالم، قَالَ ا�ِبأَمِر رسوِل اللَِّه 
هلْ لَكُم ِفي الْفَالِح والرشِد آِخر ! يا معشر الروِم : عظَماَء الروِم، فَجمعهم ِفي داٍر لَه، فَقَالَ

واِب فَوجدوها قَد فَحاصوا حيصةَ حمِر الْوحِش ِإلَى اَألب: اَألبِد وأَنْ يثَبت لَكُم ملْكُكُم؟ قَالَ
ِإني ِإنما اختبرت ِشدتكُم علَى ِديِنكُم فَقَد رأَيت : علَي ِبِهم فَدعاهم، فَقَالَ: غُلِّقَت، فَقَالَ
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 هنوا عضرو وا لَهدجفَس تببأَح الَِّذي.  
: حدثَنا يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد، قَالَ : لَ  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَا5387

أَخبرِني عبيد اللَِّه بن عبِد اللَِّه بِن عتبةَ بِن : حدثَنا أَِبي، عن صاِلٍح، عِن ابِن ِشهاٍب، قَالَ
هرباٍس، أَخبع ناللَِّه ب دبوٍد، أَنَّ ععسولَ اللَِّه أَنّ : مسِإلَى �ر وهعدي رصِإلَى قَي بكَت 

 أَنْ يدفَعه ِإلَى عِظيِم بصرى �اِإلسالِم، وبعثَ ِبِكتاِبِه مع ِدحيةَ الْكَلِْبي، وأَمره رسولُ اللَِّه 
و ،رصى ِإلَى قَيرصب ِظيمع هفَعفَد ،رصِإلَى قَي هفَعدي ودنج هنع اللَّه فا كَشلَم رصكَانَ قَي

فَاِرس مشى ِمن ِحمص ِإلَى ِإيِلياَء شكْرا لَما أَباله اللَّه، فَلَما جاَء قَيصر ِكتاب رسوِل اللَِّه 
�أَهقَر أَ: ، قَالَ ِحنيسِلن دِمِه أَحقَو ا ِمننهلْ هوا، هِمسوِل اللَِّه الْتسر نع لَه� ن؟ قَالَ اب

فَأَخبرِني أَبو سفْيانَ بن حرٍب، أَنه كَانَ ِبالشاِم ِفي ِرجاٍل ِمن قُريٍش قَِدموا تجارا ِفي : عباٍس
فَوجدنا رسولَ : بو سفْيانَ وبين كُفَّاِر قُريٍش، قَالَ أَ�الْمدِة الَِّتي كَانت بين رسوِل اللَِّه 

قَيصر ِببعِض الشاِم فَانطَلَق ِبي وِبأَصحاِبي حتى قَِدمنا ِإيِلياَء فَأَدخلَنا علَيِه، فَِإذَا هو جاِلس ِفي 
جروِم، فَقَالَ ِلتاُء الرظَمع لَهوحو ،اجِه التلَيعلِْكِه وِلِس مجاِنِهما ِإلَى : مبسن بأَقْر مهأَي ملْهس

ما قَرابةُ : أَنا أَقْربهم ِإلَيِه نسبا، فَقَالُوا: فَقُلْت: هذَا الرجِل الَِّذي يزعم أَنه نِبي؟ قَالَ أَبو سفْيانَ
ولَيس ِفي الركِْب يومِئٍذ رجلٌ ِمن بِني عبِد : هو ابن عمي، قَالَ: قُلْت: بينك وبينه؟ قَالَ
ثُم أَمر أَصحاِبي فَجِعلُوا خلْف ظَهِري ِعند : أَدنوه ِمني، قَالَ: فَقَالَ قَيصر: مناٍف غَيِري، قَالَ

 ساِئلٌ هذَا عن هذَا الرجِل الَِّذي يزعم أَنه قُلْ َألصحاِبِه ِإني: ثُم قَالَ ِلترجماِنِه: كَِتفَي، قَالَ
واللَِّه لَوال الْحياُء يومِئٍذ ِمن أَنْ يأْثُر أَصحاِبي علَي : نِبي فَِإنْ كَذَب فَكَذِّبوه، قَالَ أَبو سفْيانُ

لَِكِن اسأَلَِني، وس ِحني هنع هتلَكَذَب الْكَِذب ثُم ،هنع هقْتدفَص الْكَِذب لَيوا عأِْثرأَنْ ي تييحت
فَهلْ قَالَ هذَا : هو ِفينا ذُو نسٍب، قَالَ: كَيف نسب هذَا الرجِل ِفيكُم؟ قُلْت: قَالَ ِلترجماِنِه

هلْ كُنتم تتِهمونه ِبالْكَِذِب قَبلَ أَنْ يقُولَ ما فَ: ال، قَالَ: قُلْت: الْقَولَ ِمنكُم أَحد قَبلَه؟ قَالَ
فَأَشراف : قَالَ: ال، قَالَ: قُلْت: فَهلْ كَانَ ِمن آباِئِه مِلك؟ قَالَ: ال، قَالَ: قُلْت: قَالَ؟ قَالَ

: أَفَيزيدونَ أَم ينقُصونَ؟ قَالَ: الَبلْ ضعفَاؤهم، قَ: قُلْت: الناِس اتبعوه أَم ضعفَاؤهم؟ قَالَ
ونَ، قَالَ: قُلْتِزيدلْ يلَ ِفيِه؟ قَالَ: قَالَ: بخدأَنْ ي دعطَةً ِلِديِنِه بخس دأَح دترلْ يفَه :قُلْت :

: ن نخاف أَنْ يغِدر، قَالَال ونحن ِمنه اآلنَ ِفي مدٍة ونح: قُلْت: فَهلْ يغِدر؟ قَالَ: ال، قَالَ
ولَم تمِكني كَِلمةٌ أَدِخلُ ِفيها شيئًا أَنتِقصه ِبِه ال أَخاف أَنْ يؤثَر عني : وقَالَ أَبو سفْيانَ

 كَانَ حربكُم وحربه؟ فَكَيف: نعم، قَالَ: قُلْت: فَهلْ قَاتلْتموه وهلْ قَاِتلَكُم؟ قَالَ: غَيرها، قَالَ



com.wordpress.masgunku.www  
 

1221 

فَما يأْمركُم ِبِه؟ : كَانت دوال وِسجاال يدالُ علَينا مرةً وندالُ علَيِه اُألخرى، قَالَ: قُلْت: قَالَ
ا عما كَانَ يعبد آباؤنا، يأْمرنا أَنْ نعبد اللَّه وحده، وال نشِرك ِبِه شيئًا، وينهان: قُلْت: قَالَ

فَقَالَ ِلترجماِنِه : ويأْمرنا ِبالصالِة، والصدِق، والْعفَاِف، والْوفَاِء ِبالْعهِد، وأَداِء اَألمانِة، قَالَ
لَه ذَِلك قُلْت ِحني :تمعفَز ِبِه ِفيكُمسن نع كأَلْتي سِإن قُلْ لَه كَذَِلكٍب، وسذُو ن ِفيكُم هأَن 

؟ قُلْتلَهقَب كُمِمن دلَ أَحذَا الْقَولْ قَالَ هه كأَلْتسا، وِمهِب قَوسثُ ِفي نعبلُ تسال، : الر
فَقُلْت :ِبقَو مأْتلٌ يجر قُلْت لَهقَب كُمِمن دلَ أَحذَا الْقَوكَانَ قَالَ ه لْ لَوه كأَلْتسو ،لَهٍل ِقيلَ قَب

فَزعمت أَنْ ال فَقَد عرفْت أَنه لَم يكُن : كُنتم تتِهمونه ِبالْكَِذِب قَبلَ أَنْ يقُولَ ما قَالَ؟ قَالَ
 لْ كَانَ ِمنه كأَلْتسلَى اللَِّه، وع كِْذبياِس ولَى النع الْكَِذب ذَرأَنْ ِلي تمع؟ فَزِلكاِئِه مآب

ال، فَقُلْت لَو كَانَ ِمن آباِئِه مِلك لَقُلْت رجلٌ يطْلُب ملَك آباِئِه، وسأَلْتك أَشراف الناِس 
ِل، وسالر اعبأَت مهو وهعبات مفَاَءهعأَنَّ ض تمع؟ فَزمهفَاؤعض أَم وهعبونَ اتقُصنلْ يه كأَلْتس

 مهِمن دأَح دترلْ يه كأَلْتسو ،يِتم انُ ِحنياِإلمي كَذَِلكونَ وِزيدي مهأَن تمعونَ؟ فَزِزيدي أَم
خت انُ ِحنياِإلمي كَذَِلكأَنْ ال، و تمعلَ ِفيِه؟ فَزخدأَنْ ي دعطَةً ِلِديِنِه بخس هتاششاِلطُ ب

الْقَلْب، ال يبِغضه أَحد، وسأَلْتك هلْ يغِدر؟ فَزعمت أَنْ ال، وكَذَِلك الرسلُ ال يغِدرونَ، 
وكُونُ دت هبرحو كُمبرأَنَّ حلَ، وفَع أَنْ قَد تمع؟ فَزلَكُمقَاتو وهملْتلْ قَاته كأَلْتسالُ ودال ي

علَيكُم الْمرةَ وتدالُونَ علَيِه اُألخرى، وكَذَِلك الرسلُ تبتلَى وتكُونُ لَها الْعاِقبةُ، وسأَلْتك ِبماذَا 
 وينهاكُم عما كَانَ أَمركُم؟ فَزعمت أَنه يأْمركُم أَنْ تعبدوا اللَّه وحده، وال تشِركُوا ِبِه شيئًا،

: يعبد آباؤكُم ويأْمركُم ِبالصالِة، والصدِق، والْعفَاِف، والْوفَاِء ِبالْعهِد، وأَداِء اَألمانِة، قَالَ
م، وِإنْ يك ما قُلْت حقا وهِذِه ِصفَةُ نِبي قَد كُنت أَعلَم أَنه خاِرج، ولَم أَكُن أَظُن أَنه ِمنكُ

 لَوو ،هلَقْي تمشجِه لَتِإلَي لُصو أَخجأَر اِهللا لَووِن، وياته يمقَد ِضعوم ِلكمأَنْ ي فَيوِشك
 فَأَمر ِبِه � اللَِّه ثُم دعا ِبِكتاِب رسوِل: كُنت ِعنده لَغسلْت عن قَدميِه، قَالَ أَبو سفْيانَ

ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم، ِمن محمٍد رسوِل اللَِّه ِإلَى ِهرقْلَ عِظيِم الروِم، : فَقُِرئ، فَِإذَا ِفيِه
دعا بى، أَمدالْه عبِن اتلَى مع المس : ِلمالِم أَسِة اِإلسايِبِدع وكعي أَدفَِإن ِتكؤي ِلمأَسو ،لَمست

نياَألِريِسي ِإثْم كلَيفَِإنَّ ع تلَّيوِإنْ تِن، ويترم كرأَج اللَّه : ٍة {وا ِإلَى كَِلمالَوعاِب تلَ الِْكتأَهي
كُمنيبا وننياٍء بوونَ{، ِإلَى  ]64سورة آل عمران آية [}سِلمسران آية سورة آل عم[}م

فَلَما قَضى مقَالَته علَت أَصوات الَِّذين حولَه ِمن عظَماِء الروِم، وكَثُر : ، قَالَ أَبو سفْيانَ ]64
ِبي، فَلَما خرجت مع أَصحا: لَغطُهم فَال أَدِري ماذَا قَالُوا وأَمر ِبنا فَأُخِرجنا، قَالَ أَبو سفْيانَ
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قُلْت ،ِبِهم تلُصخو : وقَالَ أَب ،افُهخفَِر يِني اَألصب ِلكذَا مةَ هشِن أَِبي كَباب رأَم أَِمر لَقَد
أَنا لَه فَواللَِّه ما ِزلْت ذَِليال مستيِقنا ِبأَنَّ أَمره سيظْهر حتى أَدخلَ اللَّه قَلِْبي اِإلسالم و: سفْيانَ

حدثَنا : حدثَنا عبد الْعِزيِز اُألويِسي، قَالَ : كَاِره،، حدثَنا محمد بن النعماِن الْمقِْدِسي، قَالَ 
د اللَِّه بن حدثَِني عبي: حدثَنا أَِبي، عن صاِلٍح، عِن ابِن ِشهاٍب، قَالَ: ِإبراِهيم بن سعٍد، قَالَ 

هربا، أَخمهنع اللَّه ِضياٍس ربع نِد اللَِّه، أَنَّ اببولَ اللَِّه : عسى �أَنّ رراِبِه ِإلَى ِكسثَ ِبِكتعب 
رحِظيِم الْبِإلَى ع هفَعدأَنْ ي هرأَمو ،هنع اللَّه ِضيذَافَةَ رِن حِد اللَِّه ببع عةَ مِفيِه ِقص ذَكَرِن، وي
حدثَنا يعقُوب بن : ِكسرى، وِقصةَ قَيصر، الْحِديثَيِن ِبطُوِلِه، حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 

 ِبطُوِلِه ِمثْلَه، وِقصةُ حدثَِني أَِبي، عن صاِلٍح، عِن ابِن ِشهاٍب، ِبِإسناِدِه: ِإبراِهيم بِن سعٍد، قَالَ
  .قَيصٍر أَيضا ِبطُوِلِه
حدثَنا : حدثَنا سلَيمانُ بن داود الْهاِشِمي، قَالَ :  حدثَنا عباس الدوِري، قَالَ 5388

 كالمها عِن ابِن ِشهاٍب، عن عبيِد حدثَِني صاِلح، وابن أَِخي الزهِري،: ِإبراِهيم بن سعٍد، قَالَ
 عبد اللَِّه بن حذَافَةَ ِبِكتاِبِه ِإلَى �بعثَ رسولُ اللَِّه : اللَِّه بِن عبِد اللَِّه، عِن ابِن عباٍس، قَالَ

لَى ِكسرى فَلَما قَرأَه خرقَه، قَالَ ِكسرى، فَدفَعه ِإلَى عِظيِم الْبحريِن، فَدفَعه عِظيم الْبحريِن ِإ
  .فَدعا علَيِهم : فَحِسبت ابن الْمسيِب، قَالَ: ابن ِشهاٍب
حدثَنا اللَّيثُ، عن : حدثَنا يحيى بن بكَيٍر، قَالَ :  حدثَنا ابن أَِبي مسرةَ، قَالَ 5389

 �ِشهاٍب، عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه، عِن ابِن عباٍس، أَخبره، أَنَّ رسولَ اللَِّه يونس، عِن ابِن 
بعثَ ِبِكتاِبِه ِإلَى ِكسرى، وأَمره أَنْ يدفَعه ِإلَى عِظيِم الْبحريِن، ويدفَعه عِظيم الْبحريِن ِإلَى 

فَدعا علَيِهم رسولُ :  قَرأَه ِكسرى مزقَه، فَحِسبت أَنَّ سِعيد بن الْمسيِب، قَالَِكسرى، فَلَما
 أَنْ يمزقُوا كُلَّ ممزٍق، حدثَنا أَبو سعٍد املَخضوف الْهرِوي، ِببغداد واسمه يحيى بن �اللَِّه 

فرعيوٍر وصنٍر، قَالَ مصِن أَِبي نى بيحٍر، قَالَ:  ِبيصن نب ديوا سثَندِك، : حاربالْم نأنبا اب
أَنَّ أَبا : أَخبرِني عبيد اللَِّه بن عبِد اللَِّه، أَنَّ ابن عباٍس، أَخبره: عن يونس، عِن الزهِري، قَالَ

ح نانَ بفْيسهربٍب، أَخر : ،هواِم فَأَتا ِبالشارجوا تكَانٍش، ويقُر فٍَر ِمنلَ ِإلَى نسقْلَ أَرأَنَّ ِهر
ِبسِم اللَِّه : ، فَقُِرئ فَِإذَا ِفيِه�ثُم دعا ِبِكتاِب رسوِل اللَِّه : وذَكَر الْحِديثَ ِبطُوِلِه، قَالَ

ن محمٍد عبِد اللَِّه ورسوِلِه ِإلَى ِهرقْلَ عِظيِم الروِم سالم علَى مِن اتبع الرحمِن الرِحيِم، ِم
حدثَِني : حدثَنا سالمةُ بن روٍح، قَالَ: الْهدى أَما بعد، حدثَنا محمد بن عِزيٍز اَأليِلي، قَالَ 

أنبأ : حدثَنا أَبو الْيماِن، قَالَ: وحدثَنا الدنداِني، وأَبو أُميةَ، قَاال)  ح(ٍبعقَيلٌ، عِن ابِن ِشها
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أَنَّ : حدثَِني عبيد اللَِّه بن عبِد اللَِّه، أَنَّ عبد اللَِّه بن عباٍس، أَخبره: شعيب، عِن الزهِري، قَالَ
أَنَّ ِهرقْلَ أَرسلَ ِإلَيِه ِفي ركٍْب ِمن قُريٍش، وكَانوا تجارا ِفي : نَ بن حرٍب، أَخبرهأَبا سفْيا

 مادا ِفيها أَبا سفْيانَ، وكُفَّار قُريٍش، فَأَتوه وهم �الشاِم ِفي الْمدِة الَِّتي كَانَ رسولُ اللَِّه 
اَء، فَدِديثَ ِبِإيِليالْح ذَكَرو ،هانمجرتو ماهعد وِم، ثُماُء الرظَمع لَهوحِلِسِه وجِفي م ماهع

اهجرخي ا لَمنه ِبطُوِلِه ِمن.  
: حدثَنا أَِبي، قَالَ: حدثَنا وهب بن جِريٍر، قَالَ :  حدثَنا أَبو اَألزهِر، قَالَ 5390

قُولُسي ،اقحِإس نب دمحم تِن : ِمعِن ابِد اللَِّه، عبِن عِد اللَِّه بيبع نع ،ِريهثَِني الزدح
 عام �لَما كَانِت الْهدنةُ بيننا وبين رسوِل اللَِّه : عباٍس، عن أَِبي سفْيانَ بِن حرٍب، قَالَ

، وكُنا قَوما تجارا، وكَانِت الْحرب قَد حصرتنا فَلَم نأْمن، فَلَما أَنْ أَمنا خرجت الْحديِبيِة
  .تاِجرا ِإلَى الشاِم ِفي رهٍط ِمن قُريٍش

حدثَنا عبد : ب، قَالَ حدثَنا أَبو أَيو:  حدثَنا يعقُوب بن سفْيانَ، والصِبيِحي، قَاال5391
 عِن الْميتِة والدِم، �نهانا رسولُ اللَِّه : الرحمِن بن بِشٍري، عن محمِد بِن ِإسحاق، ِبِإسناِدِه

ِريس، عن محمِد بِن أنبا ابن ِإد: حدثَنا يوسف بن بهلُوٍل، قَالَ: حدثَنا الصاِئغٌ، ِبمكَّةَ، قَالَ 
  .ِإسحاق، ِبِإسناِدِه ِبطُوِلِه نحو حِديِث وهِب بِن جِريٍر 

سِمعت عبد : أَخبرِني أَِبي، قَالَ:  أَخبرِني الْعباس بن الْوِليِد بِن مزيٍد، قَال5392َ
حدثَِني عبيد اللَِّه بن عبِد : دثَِني أَخ لَنا، عِن الزهِري، قَالَح: الرحمِن بن يِزيد بِن جاِبٍر، قَالَ

 ِإلَى قَيصر يدعوه ِإلَى اِإلسالِم، �كَتب رسولُ اللَِّه : حدثَِني ابن عباٍس، قَالَ: اللَِّه، قَالَ
ِبي، وأَمره أَنْ يدفَعه ِإلَى عِظيِم بصرى، ِليدفَعه ِإلَى قَيصر، وبعثَ ِبِكتاِبِه ِدحيةَ بن خِليفَةَ الْكَلْ

وكَانَ قَيصر لَما كَشف اللَّه عنه جنود فَاِرس جعلَ ِللَِّه علَيِه أَنْ يمِشي ِمن ِحمص ِإلَى بيِت 
ابِكت اها أَتا، فَلَمكْرقِْدِس شوِل اللَِّه الْمسقَالَ� ر ، : مأَلَهسِمِه ِلنقَو ا ِمندا أَحنهوا ِلي هغاب

كُنا قَِدمنا الشام تجارا ِفي : فَحدثَِني أَبو سفْيانَ، قَالَ: ، قَالَ ابن عباٍس�عن رسوِل اللَِّه 
فَجاَءِني الرسولُ فَانطَلَق ِبي :  وبين كُفَّاِر قُريٍش، قَالَ� الْمدِة الَِّتي كَانت بين رسوِل اللَِّه

: حتى أَدخلَنا علَيِه وهو ِفي بيِت الْمقِْدِس، وعلَى رأِْسِه التاج، وِعنده عظَماُء الروِم، فَقَالَ
ولَم يكُن ِفي : أَنا، قَالَ أَبو سفْيانَ: يزعم أَنه نِبي؟ قُلْتأَيكُم أَقْرب نسبا ِبهذَا الرجِل الَِّذي 

: هو ابن عمي، قَالَ: ما قَرابةُ بينك وبينه؟ قُلْت: الْقَوِم رجلٌ ِمن بِني عبِد شمٍس غَيِري، قَالَ
قَام أَصحاِبي خلْف ظَهِري، وذَكَر الْحِديثَ نحو حِديِث أَدنوا هذَا ِمني، فَأَدنوِني ِمنه وأَ
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حدثَنا : حدثَنا محمد بن عاِئٍذ، قَالَ : شعيٍب ِبطُوِلِه، حدثَنا أَبو عبِد الْمِلِك الْقُرِشي، قَالَ
  .ِإسناِدِه ِبطُوِلِهالْوِليد بن محمٍد، عن محمِد بِن مسِلٍم، ِب

وحدثَِني عثْمانُ بن )  ح(حدثَنا نصر بن عِلي:  حدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ 5393
حدثَِني خاِلد بن قَيٍس، عن : حدثَِني أَِبي، قَالَ: حدثَِني نصر بن عِلي، قَالَ: خرزاذَ، قَالَ

 كَتب ِإلَى قَيصر، وِكسرى، وِإلَى �تادةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك رِضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَِّه قَ
  .كُلِّ جباٍر يدعوهم ِإلَى اللَِّه عز وجلَّ

وحدثَِني عثْمانُ بن )  ح(حدثَنا نصر بن عِلي:  حدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ 5394
حدثَنا نوح بن قَيٍس، عن قَتادةَ، عن أَنِس بِن : حدثَِني نصر بن عِلي، قَالَ : خرزاذَ، قَالَ

لَى بكِْر بِن  ِإ�ِمن محمٍد رسوِل اللَِّه :  كَتب ِإلَى بكِْر بِن واِئٍل�أَنّ رسولَ اللَِّه : ماِلٍك
واِئٍل أَنَّ أَسِلموا تسلَموا، فَلَم يِجدوا من يقْرؤه ِإال رجلٌ ِمن بِني ضبيعةَ، فَهم يسمونَ بِني 

  .الْكَاِتِب
ثَِني نوح بن حد: حدثَنا نصر بن عِلي، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود السِجستاِني، قَال5395َ

 ِبيٍس، أَنَّ النأَن نةَ، عادقَت نٍس، عِن قَياِلِد بأَِخيِه خ نٍس، عى، �قَيرِإلَى ِكس بكَت 
  .وقَيصر، وكُلِّ جباٍر يدعوهم ِإلَى اللَِّه عز وجلَّ

5396ثْمِن أَِبي عِد بمحم نب فَرعا جثَندقَالَ  ح اِلِسياٍد : انَ الطَّيمح نب فوسا يثَندح
حدثَنا عبد اَألعلَى الساِمي، عن سِعيٍد يعِني ابن أَِبي عروبةَ، عن قَتادةَ، عن : الْمعِني، قَالَ 

ى، وقَيصر، وِإلَى النجاِشي، وِإلَى كُلِّ جباٍر  كَتب قَبلَ موِتِه ِإلَى ِكسر�أَنٍس، أَنَّ نِبي اللَِّه 
 ِبيِه النلَيلَّى عالَِّذي ص اِشيجِبالن سلَيلَّ، وجو زِإلَى اللَِّه ع موهعدي� نع ،ِلمسم اهور ،

  .بِن عطَاٍء، عن سِعيٍد، ِبِمثِْلِه محمِد بِن عبِد اللَِّه الراِزي، عن عبِد الْوهاِب 
حدثَنا أَحمد بن :  حدثَنا أَبو شيبةَ بن أَِبي شيبةَ، ومحمد بن عِلي بِن داود، قَاال5397

حدثَنا عبد الرحمِن بن : االحدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، قَ: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ )  ح(حنبٍل
 كَتب �حدثَنا ِعمرانُ الْقَطَّانُ، عن قَتادةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، أَنَّ رسولَ اللَِّه : مهِدي، قَالَ 

ا لَمنِإلَى اللَِّه، ِإلَى ه موهعدةَ يومد ِدرأُكَيو ،رصقَيى، ورِإلَى ِكساهجرخي .  
حدثَِني : حدثَنا معاذُ بن ِهشاٍم، قَالَ:  حدثَنا أَحمد بن ِعصاٍم اَألصبهاِني، قَالَ 5398

 ِإنَّ:  أَراد أَنْ يكْتب ِإلَى الْعجِم، فَِقيلَ لَه�أَنّ النِبي : أَِبي، عن قَتادةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك
الْعجم ال يقْبلُونَ ِإال ِكتابا علَيِه خاتم، فَاصطَنع خاتما ِمن ِفضٍة، فَكَأَني أَنظُر ِإلَى بياِضِه ِفي 
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  .كَفِِّه
:  حدثَنا أَبو عوٍف عبد الرحمِن بن مرزوٍق الْمروِزي، وابن أَِبي الْعواِم، قَاال5399

طَاٍء، قَالَ حع ناِب بهالْو دبا عثَنِن : دِس بأَن نةَ، عادقَت نةَ، عوبرأَِبي ع نب ِعيدا سثَندح
ِإنهم ال يقْبلُونَ ِكتابا ِإال :  أَراد أَنْ يكْتب ِإلَى ِكسرى، وقَيصر، فَِقيلَ�أَنّ النِبي : ماِلٍك
اتولُ اللَِّه ِبخسر دمحم هقْشٍة، نِفض ا ِمنماتذَ خخٍم، فَات�.  

: حدثَِني شعبةُ، قَالَ: حدثَنا حجاج، قَالَ:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 5400
 أَنْ يكْتب ِإلَى الروِم، �لُ اللَِّه أَراد رسو: سِمعت قَتادةَ، يحدثُ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ

 خاتما ِمن ِفضٍة، فَكَأَني أَنظُر �ِإنهم ال يقْرؤنَ ِكتابا ِإال مختوما، فَاتخذَ رسولُ اللَِّه : فَِقيلَ
، حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَالَ �، ونقْشه محمد رسولُ اللَِّه �ِإلَى بياِضِه ِفي يِد رسوِل اللَِّه 

 :داوو دا أَبثَندةَ، ِبِمثِْلِه)  ح(حبعش نا عمِر، ِكالهضو النا أَبثَندح ،اِنيغا الصثَندحو.  
نا ِإبراِهيم بن حدثَ: حدثَِني أَِبي، قَالَ :  حدثَنا طَاِهر بن خاِلِد بِن ِنزاٍر، قَال5401َ
أَراد : حدثَِني الْحجاج بن الْحجاِج، عن قَتادةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ: طَهمانَ، قَالَ
 ِكتابا ِإنهم ال يقْبلُونَ: فَقَالَ لَه أُناس ِمن الْعجِم:  أَنْ يكْتب ِإلَى ملُوِك الْعجِم�رسولُ اللَِّه 

ِإال ِبخاتٍم، فَاتخذَ خاتما ِمن ِفضٍة، كَأَني أَنظُر ِإلَى بياِضِه ِفي كَفِِّه، ونقَش ِفيِه محمد رسولُ 
  .اللَِّه

 الْمشِرِكني يوم حنيٍن، والدليل على اإلباحة للرجل حماربة �بيانُ محاربِة رسوِل اللَِّه 
  ئة وحدهالف

أَخبرِني يونس بن : أنبأ ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال5402َ
قَالَ الْعباس بن : حدثَِني كَِثري بن الْعباِس بِن عبِد الْمطَِّلِب، قَالَ: يِزيد، عِن ابِن ِشهاٍب، قَالَ

 يوم حنيٍن، فَلَِزمت أَنا، وأَبو سفْيانَ بن الْحاِرِث بِن عبِد �شِهدت النِبي : ِلِبعبِد الْمطَّ
 علَى بغلٍَة لَه بيضاَء أَهداها لَه فَروةُ بن �، فَلَم نفَاِرقْه، ورسولُ اللَِّه �الْمطَِّلِب، رسولَ اللَِّه 

فَاثَةَ الْجولُ اللَِّه نسر فَطَِفق ،ِبِريندونَ مِلمسلَّى الْمو الْكُفَّارونَ وِلمسقَى الْما الْتفَلَم ،ذَاِمي� 
اسبالْكُفَّاِر، قَالَ الْع وحن هلَتغب ِكضروِل اللَِّه : يسلَِة رغا آِخذٌ ِبِخطَاِم بأَنةَ أَنْ �وادا ِإرأَكُفُّه 

أَي عباس، ناِد : �، فَقَالَ رسولُ اللَِّه �ال تسِرع، وأَبو سفْيانَ آِخذٌ ِبِركَاِب رسوِل اللَِّه 
اسبِة، قَالَ الْعرمالس ابحِتي: أَصولَى صِبأَع ا، فَقُلْتتيال صجر تكُنو : ابحأَص نأَي

:  لَكَأَني عطَفْتهم ِحني سِمعوا صوِتي عطْف الْبقَِر علَى أَوالِدها، فَقَالُواواللَِّه: السمرِة؟ قَالَ
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يا معشر اَألنصاِر، ثُم : فَاقْتتلُوا هم والْكُفَّار، والدعوةُ ِفي اَألنصاِر: لَبيك يا لَبيك، قَالَ
يا بِني الْحاِرِث بِن الْخزرِج، فَنظَر :  الْحاِرِث بِن الْخزرِج، فَقَالُواقُِصرِت الدعوةُ علَى بِني

هذَا ِحني : � وهو علَى بغلَِتِه كَالْمتطَوِل علَيها ِإلَى ِقتاِلِهم، فَقَالَ رسولُ اللَِّه �رسولُ اللَِّه 
:  حصياٍت، فَرمى ِبِهن وجوه الْكُفَّاِر، ثُم قَالَ�سولُ اللَِّه ثُم أَخذَ ر: حِمي الْوِطيس، قَالَ

فَواللَِّه ما هو : انهزموا ورب محمٍد، فَذَهبت أَنظُر، فَِإذَا الِْقتالُ علَى هيئَِتِه علَى ما أَرى، قَالَ
  .اِتِه، فَما ِزلْت أَرى حدهم كَِليال وأَمرهم مدِبرا  ِبحصي�ِإال أَنْ رماهم رسولُ اللَِّه 

: قَرأْنا علَى عبِد الرزاِق، عن معمٍر، عِن الزهِري، قَالَ:  حدثَنا الدبِري، قَال5403َ
 يوم حنيٍن، فَلَقَد �ِهدت مع رسوِل اللَِّه ش: أَخبرِني كَِثري بن الْعباِس، عن أَِبيِه الْعباِس، قَالَ

 ِبيالن تأَيولَ اللَِّه �رسا رنطَِّلِب، فَلَِزمِد الْمبِن عاِرِث بالْح نانَ بفْيو سأَبا، وِإال أَن هعا ممو 
بيضاَء أَهداها لَه فَروةُ بن نفَاثَةَ :  قَالَ معمر فَلَم نفَاِرقْه، وهو علَى بغلٍَة شهباَء، وربما�

 �الْجذَاِمي، فَلَما الْتقَى الْمسِلمونَ والْكُفَّار ولَّى الْمسِلمونَ مدِبِرين، وطَِفق رسولُ اللَِّه 
اسبلَ الْكُفَّاِر، قَالَ الْعقَب هلَتغب ِكضري :أَنوِل اللَِّه وسلَِة رغاِم بال �ا آِخذٌ ِبِلج وها، وأَكُفُّه 

 ِبيِز النراِرِث آِخذٌ ِبغالْح نانَ بفْيو سأَبو ،ِرِكنيشالْم وحن عرا أَسأْلُو مي� ِبيفَقَالَ الن ،� :
أَين أَصحاب : جال صيتا، فَقُلْت ِبأَعلَى صوِتيوكُنت ر: يا عباس، ناِد أَصحاب السمرِة، قَالَ

: فَواللَِّه لَكَأَني عطَفْتهم ِحني سِمعوا صوِتي عطْف الْبقَِر علَى أَوالِدها، فَقَالُوا: السمرِة؟، قَالَ
ملُوا هتونَ فَاقْتِلمسلَ الْمأَقْبو ،كيا لَبي كيقُولُلَبت ،ارصوا اَألنادفَن ،الْكُفَّارو  : رشعا مي

يا بِني الْحاِرِث بِن : اَألنصاِر، ثُم قُِصرِت الدعوات علَى بِني الْحاِرِث بِن الْخزرِج، فَنادوا
متطَوِل علَيِهم ِإلَى ِقتاِلِهم، فَقَالَ  وهو علَى بغلَِتِه كَالْ�فَنظَر رسولُ اللَِّه : الْخزرِج، قَالَ
 ِبحصياٍت فَرمى ِبِهن �ثُم أَخذَ رسولُ اللَِّه : هذَا ِحني حِمي الْوِطيس، قَالَ: �رسولُ اللَِّه 

فَذَهبت أَنظُر فَِإذَا : كَعبِة، قَالَانهزموا ورب الْكَعبِة، انهزموا ورب الْ: وجوه الْكُفَّاِر، ثُم قَالَ
 ِبحصياٍت فَما �فَواللَِّه ما هو ِإال أَنْ رماهم رسولُ اللَِّه : الِْقتالُ علَى هيئَِتِه ِفيما أَرى، قَالَ

 �وكَأَني أَنظُر ِإلَى النِبي : ِزلْت أَرى حدهم كَِليال وأَمرهم مدِبرا حتى هزمهم اللَّه، قَالَ
لٍَة لَهغلَى بع ملْفَهخ كُضري.  

أنبأ عبد الرزاِق، عن معمٍر، عِن الزهِري، قَالَ عبد :  حدثَنا الدبِري، قَال5404َ
يِد، خرج يومِئٍذ وهو علَى الْخيِل، خيِل رسوِل الرحمِن بن أَزهر، يحدثُ، أَنَّ خاِلد بن الْوِل

 بعد ما هزم اللَّه الْكُفَّار، ورجع الْمسِلمونَ �قَد رأَيت رسولَ اللَِّه : ، قَالَ ابن أَزهر�اللَِّه 
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لُّ علَى رحِل خاِلِد بِن الْوِليِد، حتى دِللْنا من يد: ِإلَى ِرحاِلِهم يمِشي ِفي الْمسِلِمني، ويقُولُ
ونفَثَ : وحِسبت أَنه قَالَ:  فَنظَر ِإلَى جرِحِه، قَالَ الزهِري�علَى رحِلِه، فَأَتاه رسولُ اللَِّه 

حدثَنا ابن :  أَِخي ابِن وهٍب، قَاال، حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، وابن�ِفيِه رسولُ اللَِّه 
أَنَّ : كَانَ عبد الرحمِن بن أَزهر، يحدثُ: أَخبرِني يونس، عِن الزهِري، قَالَ: وهٍب، قَالَ

ثَنا عِلي بن عثْمانَ  ِبِمثِْلِه، حد�خاِلد بن الْوِليِد يوم جِرح وهو علَى خيِل رسوِل اللَِّه 
حدثَنا أَبو يوسف محمد بن كَِثٍري الصنعاِني، : النفَيِلي، وأَحمد بن مسعوٍد الْمقِْدِسي، قَاال

عباِس، ِبِمثِْل حِديِث عبِد أَخبرِني كَِثري بن الْعباِس، عن أَِبيِه الْ: عن معمٍر، عِن الزهِري، قَالَ
علَى بغلٍَة بيضاَء، أَهداها لَه فَروةُ بن نفَاثَةَ الْجذَاِمي، وأَما عبد الرزاِق، : الرزاِق، غَيرأَنه قَالَ

  .ابن نعامةَ وِإنما هو نفَاثَةُ: فَقَالَ
حدثَنا : حدثَنا يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد، قَالَ : لدوِري، قَالَ  حدثَنا عباس ا5405

هثُ أَندحكَانَ ي ،رهأَز نِن بمحالر دباٍب، أَنَّ عِن ِشهِن اباِلٍح، عص نولَ : أَِبي، عسر رضح
  . التراب ِحني كَانَ يحِثي ِفي وجوِهِهم�اللَِّه 

: حدثَنا ِإبراِهيم بن بشاٍر، قَالَ :  حدثَنا عبد الْكَِرِمي بن الْهيثَِم الديرعاقُوِلي، قَالَ 5406
لَما : الَأَخبرِني كَِثري بن عباٍس، عِن الْعباِس، قَ: سِمعت الزهِري، يقُولُ: حدثَنا سفْيانُ، قَالَ

 الْقَعقَاع بن أَِبي حدرٍد رِضي اللَّه عنه يأِْتيِه ِبالْخبِر، �كَانَ يوم حنيٍن بعثَ رسولُ اللَِّه 
 مهضرحي وهاِزنَ، ووه ٍع كَِثٍري ِمنمِفي ج ِريصٍف النوع نب اِلكفَِإذَا م ،ِهمِإلَي بلَى فَذَهع

الْقَوهم ِبالسيوِف صلْتةً، وال تلْقَوهم ِبسهٍم وال ِبرمٍح، فَِإنَّ منهِزمهم ال : الِْجهاِد، ويقُولُ
 ِبيِإلَى الن عجِر، فَرحونَ النٌء ديش هدري� بعر ذَِلك ِمن ِلِمنيسلَى الْملَ عخفَد هربفَأَخ 

شرمقَالَ عو ،انُ: ِديدفْيولَ اللَِّه، قَالَ سسا ري أَى : كَِذبا رلَم كَِذب رما قَالَ عمِإنو
لَِئن كَذَّبتِني يا ابن الْخطَّاِب لَربما : الْمسِلِمني قَد دخلَهم، فَقَالَ الْقَعقَاع ِلعمر بِن الْخطَّاِب

قَد : �يا رسولَ اللَِّه، أَال تسمع ما يقُولُ ِلي هذَا؟، قَالَ لَه النِبي : الْحق، فَقَالَ عمركَذَبت ِب
 يومِئٍذ ِفي نحٍو ِمن عشرِة آالٍف، فَقَالَ رجلٌ �وكَانَ النِبي : كُنت ضاال فَهداك اللَّه، قَالَ

ال نغلَب الْيوم ِمن ِقلٍَّة فَابتلُوا ِبكَِلمِتِه، فَانهزموا حتى لَم يبق مع النِبي : �ي ِمن أَصحاِب النِب
�اسبا، قَالَ الْعمهنع اللَّه ِضياِرِث رالْح نانَ بفْيو سأَبو ،اسباِم :  ِإال الْعآِخذًا ِبِلج تكُنو

يا : � عن يِميِنِه، وأَبو سفْيانَ آِخذٌ ِبِركَاِبِه عن يساِرِه، فَقَالَ النِبي �ِل اللَِّه بغلَِة رسو
يذَكِّرهم : عباس، ناِد ِفي الناِس، يا أَصحاب السمرِة، يا أَصحاب سورِة الْبقَرِة، قَالَ سفْيانُ



com.wordpress.masgunku.www  
 

1228 

عايةَ الَِّتي بعيوا، قَالَ الْبِفرلَى أَنْ ال يا عهتحت وهعايةَ برمِة سرجالشِة، ورجالش تحت وه
اسبالْع : ملَهلُوا وِج، فَأَقْبرزِن الْخاِرِث بِني الْحاِر ِإلَى بصةُ ِإلَى اَألنوعِت الدلُصفَخ تيادفَن

 قَد أَقْبلُوا، �لَبيك يا رسولَ اللَِّه، وسعديك، فَلَما رآهم النِبي :  فَقَالُواحِنني كَحِنِني اِإلِبِل،
ِهيه عطْفَةُ الْبقَرِة علَى أَوالِدها، اآلنَ حِمي الْوِطيس، فَأَخذَ كَفا ِمن حصى فَضرب ِبها : قَالَ

ِإذْ {: ، ونزلَ الْقُرآنُ�شاهِت الْوجوه، فَهزمهم اللَّه وأَعز نِبيه : وجوه الْمشِرِكني، وقَالَ
كُمتكَثْر كُمتبج25سورة التوبة آية [}أَع. [   
 ربِه حدثَنا يِزيد بن عبِد:  حدثَنا محمد بن يحيى، وعبد الْكَِرِمي بِن الْهيثَِم، قَاال5407

كَانَ كَِثري بن : حدثَنا محمد بن حرٍب، عِن الزبيِدي، عِن الزهِري، قَالَ: الْجرجِسي، قَالَ 
لَِّه الْعباِس، يحدثُ أَنَّ عبد اللَِّه بن عباٍس رِضي اللَّه عنهما، كَانَ يحدثُ عن صالِة رسوِل ال

 يوم كَسفَِت الشمس، ِمثْلَ ما حدثَ عروةُ، عن عاِئشةَ رِضي اللَّه عنها، زاد محمد، قَالَ �
ِريهةَ: الزورِلع ِن ِمثْلَ : قُلْتيتكْعلَى رع ِزدي ِة لَمِدينِبالْم سمفَِت الشكَس موي اكِإنَّ أَخ
  .أَخطَأَ السنةَ: ِة الصبِح، قَالَصال

: حدثَنا محمد بن خالٍد، قَالَ :  حدثَنا محمد بن ِبشٍر أَخو خطَّاٍب، قَالَ 5408
لَما كَانَ : يِه، قَالَحدثَِني كَِثري بن الْعباِس، عن أَِب: حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عِن الزهِري، قَالَ

 الْقَعقَاع يأِْتيِه ِبالْخبِر، فَذَهب فَِإذَا عوف بن ماِلٍك صاِحب �يوم حنيٍن بعثَ رسولُ اللَِّه 
صلْتةً، فَِإنَّ الْقَوهم ِبالسيوِف صلْتةً : هواِزنَ قَد جمع أَصحابه، وحرضهم علَى الِْقتاِل، فَقَالَ

يا نِبي اللَِّه، ِإني رأَيت : ، فَقَالَ�فَرجع ِإلَى النِبي : منهِزمهم ال يرده شيٌء دونَ النحِر، قَالَ
ثَ ِبطُوِلِه، عوف بن ماِلٍك قَد جمع هواِزنَ فَوعظَهم وحرضهم علَى الِْقتاِل، وذَكَر الْحِدي

، حدثَنا سلَيمانُ بن سيٍف، عن سِعيِد بِن بريٍع، �فَهزمهم اللَّه وغَنم نِبيه : وقَالَ ِفي آِخِرِه
  .عِن ابِن ِإسحاق، عِن الزهِري، ِببعِض هذَا الْحِديِث

حدثَنا شعبةُ، وعمر بن أَِبي : نا أَبو داود، قَالَ حدثَ:  حدثَنا ابن حِبيٍب، قَالَ 5409
يا أَبا عمارةَ، : سِمعت الْبراَء رِضي اللَّه عنه، أَو قَالَ لَه رجلٌ: زاِئدةَ، عن أَِبي ِإسحاق، قَالَ

 لَم يِفر، ِإنَّ هواِزنَ �لَِكن رسولَ اللَِّه : الْبراُء يوم حنيٍن؟ قَالَ �أَفَررتم عن رسوِل اللَِّه 
كَانوا قَوما رماةً فَلَما لَِقيناهم فَحملْنا علَيِهم انهزموا، وأَقْبلَ الناس علَى الْغناِئِم، واستقْبلُونا 

 يومِئٍذ، وأَبو سفْيانَ بن الْحاِرِث آِخذٌ �يت رسولَ اللَِّه ِبالسهاِم فَانهزم الناس، فَلَقَد رأَ
أَنا النِبي ال كَِذب، أَنا : ، يقُولُ� علَى بغلَِتِه الْبيضاِء، والنِبي �ِبِلجاِم الْبغلَِة، ورسولُ اللَِّه 
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طَِّلبِد الْمبع ناب.  
5410ا الصثَندقَالَ  ح ،قَالَ : اغَاِني ،ِويرٍد الْهيو زا أَبثَندأَِبي : ح نةُ، عبعا شثَندح
لَِكن :  يوم حنيٍن، فَقَالَ الْبراُء�فَررتم عن رسوِل اللَِّه : قَالَ رجلٌ ِللْبراِء: ِإسحاق، قَالَ
 هواِزنَ كَانوا قَوما رماةً، وِإنا لَما الْتقَينا انكَشفُوا، وأَقْبلَ أَصحاب  لَم يِفر، ِإنَّ�رسولَ اللَِّه 
 علَى بغلٍَة بيضاَء، � علَى الْغناِئِم، ورموهم ِبالسهاِم، ولَقَد رأَيت رسولَ اللَِّه �رسوِل اللَِّه 

 نانَ بفْيا سِإنَّ أَبقُولُوي وها، واِمهاِرِث آِخذٌ ِبِلجِد : الْحبع نا ابأَن ،ال كَِذب ِبيا النأَن
 طَِّلبالْم.  

حدثَنا سفْيانُ، عن أَِبي ِإسحاق، : حدثَنا الِْفرياِبي، قَالَ :  حدثَنا الْغزي، قَالَ 5411
 يوم �يا أَبا عمارةَ أَولَّى رسولُ اللَِّه :  عاِزٍب رِضي اللَّه عنه، ويسأَلُسِمعت الْبراَء بن: قَالَ

 لَم يولِّ يومِئٍذ، ولَِكن ولَّى سرعانُ �أَما أَنا فَأَشهد أَنَّ النِبي : معاذَ اللَِّه، قَالَ: حنيٍن؟، فَقَالَ
اِس ِحنيالن ِمن ِبيالنو ،هلَتغب قُوداِرِث يالْح نانَ بفْيو سأَبِل، وباِزنُ ِبالنوه مقَهشر � ،

  .أَنا النِبي ال كَِذب، أَنا ابن عبِد الْمطَِّلب: يقُولُ
حدثَنا عمر بن أَِبي : ، قَالَ حدثَنا أَبو عاِمٍر الْعقَِدي:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَالَ 5412

ما كَانَ معنا يوم كَذَا وكَذَا ذَكَر يوما ِمن أَياِم : زاِئدةَ، عن أَِبي ِإسحاق، عِن الْبراِء، قَالَ
، فَقَالَ رجلٌ �رسوِل اللَِّه  فَاِرس ِإال الِْمقْداد بن اَألسوِد رِضي اللَّه عنه فَاِرس �رسوِل اللَِّه 

هاِزحموِل اللَِّه : يسر نع متراُء�فَرروِل اللَِّه : ، فَقَالَ الْبسلَى رع دهي أَشِئٍذ، �ِإنموي ا فَرم 
  .كَانَ واللَِّه ِإذَا اشتد الِْقتالُ واحمر الْبأْس اتقَينا ِبِه

حدثَنا يحيى بن : حدثَنا أَسد بن موسى، قَالَ : نا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ  حدث5413َ
هلْ : قَالَ رجلٌ ِللْبراِء: حدثَِني أَِبي، وغَيره عن أَِبي ِإسحاق، قَالَ: زكَِريا بِن أَِبي زاِئدةَ، قَالَ

ي متلَّيو متٍن، فَقَالَكُنينح موةَ يارما عوِل اللَِّه : ا أَبسلَى رع دهأَش� طَلَقان هلَِكنلَّى، وا وم 
أَِخفَّاُء ِمن الناِس وحسر ِإلَى هذَا الْحي، وهم قَوم رماةٌ، فَرموهم ِبِرشٍق ِمن نبٍل، كَأَنها رجلٌ 

، وأَبو سفْيانَ بن الْحاِرِث يقُود �، فَانكَشفُوا فَأَقْبلَ الْقَوم هناِلك ِإلَى رسوِل اللَِّه ِمن جراٍد
أَنا النِبي ال كَِذب، أَنا ابن : ِبِه بغلَته، فَلَما غَِشيه الْمشِركُونَ، نزلَ فَدعا واستنصر، وهو يقُولُ

فَكُنا واللَِّه ِإذَا احمر الْبأْس نتِقي ِبِه، وِإنَّ الشجاع ِمنا :  الْمطَِّلب، اللَّهم أَنِزلْ نصرك، قَالَعبِد
حمد بن حدثَنا أَ: الَِّذي يحاِذي ِبِه، حدثَنا محمد بن سويِد بِن سِعيٍد الطَّحانُ بغداِدي، قَالَ 

  .حدثَنا ِعيسى بن يونس، عن أَِبيِه، عن أَِبي ِإسحاق، ِبِإسناِدِه نحوه: جناٍب، قَالَ 
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حدثَنا زهير بن : حدثَنا حسين بن عياٍش، قَالَ :  حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء، قَالَ 5414
و خةَ أَباِويعقَالَم ،اقحأَِبي ِإس نع ،ِفيعةَ الْجثَملٌ: يجر أَلَهساَء، ورالْب تِمعس : مترفَر متأَكُن

، ولَِكن خرج شبانُ أَصحاِبِه، �ال واللَِّه ما ولَّى رسولُ اللَِّه : يا أَبا عمارةَ يوم حنيٍن قَالَ
ح مهأَِخفَّاؤو كَادا يٍر، مضِني نباِزنَ، ووه عماةً جما رما قَووفَأَت ِسالح ِهملَيع سا، لَيرس

، �يسقُطُ لَهم سهم، فَرشقُوهم رشقًا، ما يكَادونَ يخِطئُونَ، فَأَقْبلُوا هناِلك ِإلَى رسوِل اللَِّه 
غلَِتِه الْبيضاِء، وابن عمِه أَبو سفْيانَ بن الْحاِرِث بِن عبِد الْمطَِّلِب يقُود  علَى ب�ورسولُ اللَِّه 

أَنا النِبي ال كَِذب، أَنا ابن عبِد الْمطَِّلب، روى عمر بن يونس، عن : ِبِه فَاستنصر، ثُم قَالَ
غَزونا مع رسوِل اللَِّه : حدثَِني أَِبي، قَالَ: حدثَِني ِإياس بن سلَمةَ، قَالَ:  قَالَِعكِْرمةَ بِن عماٍر،

  . حنينا، وذَكَر الْحِديثَ�
 ِبيِة النبارحانُ ميلَ الطَّاِئِف وانصرافه عنهم قبل فتحها�بأَه   

5415ى بيحي نا بكَِريا زثَندقَالَ  ح ،اددغِبب ِزيورٍد الْمةَ، : ِن أَسنييع نانُ بفْيا سثَندح
: عن عمِرو بِن ِديناٍر، عن أَِبي الْعباِس الشاِعِر، عن عبِد اللَِّه بِن عمر رِضي اللَّه عنهما، قَالَ

 ِبيالن راصلَ الطَّاِئِف، فَلَ�حئًا، قَالَ أَهيش مهلْ ِمنني فَقَالَ : م ،اَء اللَّها ِإنْ شا قَاِفلُونَ غَدِإن
اغْدوا علَى الِْقتاِل غَدا، فَغدوا علَيِه : �أَنرِجع ولَم نفْتحه؟ فَقَالَ لَهم رسولُ اللَِّه : الْمسِلمونَ

 مفَقَالَ لَه ،احِجر مهابولُ اللَِّه فَأَصسر� : ،ذَِلك مهبجفَأَع ،اَء اللَّها ِإنْ شا قَاِفلُونَ غَدِإن
 ِبيالن ِحكِه، قَالَ �فَضيويح نب دمحا مثَندقَالَ : ، ح ،ِدييما الْحثَندانُ، : حفْيا سثَندح

سِمعت أَبا الْعباِس اَألعمى واسمه الساِئب بن فَروٍخ، : الَحدثَنا عمرو بن ِديناٍر، قَ: قَالَ 
 الطَّاِئف، �لَما حاصر رسولُ اللَِّه : سِمعت عبد اللَِّه بن عمر بِن الْخطَّاِب، يقُولُ: يقُولُ

عبد اللَِّه بن : سحاق بن موسى اَألنصاِري، وغَيره قَالُوابلَغِني أَنَّ ِإ: فَذَكَر ِمثْلَه، قَالَ أَبو عوانةَ
  .عبد اللَِّه بن عمر: عمٍرو، ورواه عنه ِمن أَصحاِبِه ِممن يفْهم ويضِبطُ، فَقَالُوا

: حدثَنا عفَّانُ بن مسِلٍم، قَالَ : الَ  حدثَنا أَبو محمٍد جعفَر بن أَحمد الصاِئغُ، ق5416َ
 �أَنّ رسولَ اللَِّه : أنبأ ثَاِبت، عن أَنِس بِن ماِلٍك رِضي اللَّه عنه: حدثَنا حماد بن سلَمةَ، قَالَ

ٍر رِضي اللَّه عنه، فَأَعرض عنه، فَتكَلَّم فَتكَلَّم أَبو بكْ: شاور حيثُ بلَغه ِإقْبالُ أَِبي سفْيانَ، قَالَ
، والَِّذي �ِإيانا يِريد رسولُ اللَِّه : عمر رِضي اللَّه عنه، فَأَعرض عنه، فَقَالَ سعد بن عبادةَ

اهنضَألخ رحا الْبهِخيضا أَنْ ننترأَم ِدِه لَوفِْسي ِبياِد نالِْغم كرا بهادأَكْب ِربضا أَنْ ننترأَم لَوا، و
فَانطَلَقُوا حتى نزلُوا بدرا، ووردت علَيِهم :  الناس، قَالَ�فَندب رسولُ اللَِّه : لَفَعلْنا، قَالَ
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 يسأَلُونه عن �وه فَكَانَ أَصحاب رسوِل اللَِّه روايا قُريٍش، وِفيِهم غُالم ِلبِني النجاِر، فَأَخذُ
ما ِلي عِلم ِبأَِبي سفْيانَ، ولَِكن هذَا أَبو جهٍل، وعتبةُ بن : أَِبي سفْيانَ، وأَصحاِبِه، فَيقُولُ

نعم أَنا : لَ ذَِلك ضربوه، فَِإذَا ضربوه، قَالَرِبيعةَ، وشيبةُ بن رِبيعةَ، وأُميةُ بن خلٍَف، فَِإذَا قَا
أُخِبركُم هذَا أَبو سفْيانَ فَِإذَا تركُوه، فَسأَلُوه، قَالَ ما ِلي عِلم ِبأَِبي سفْيانَ، ولَِكن هذَا أَبو 

 قَاِئم �ذَا قَالَ هذَا أَيضا ضربوه، ورسولُ اللَِّه جهٍل، وعتبةُ، وشيبةُ، وأَبو أُميةَ، ِفي الناِس، فَِإ
والَِّذي نفْس محمٍد ِبيِدِه، ِإنكُم لَتضِربونه ِإذَا : يصلَّى، فَلَما رأَى ذَِلك انصرف، فَقَالَ
هذَا مصرع فُالٍن غَدا، وهذَا : �ِه قَالَ رسولُ اللَّ: صدقَكُم، وتتركُونه ِإذَا كَذَبكُم، قَالَ

فَما زالَ أَحدهم عن : مصرع فُالٍن غَدا ِإنْ شاَء اللَّه، يضع يده علَى اَألرِض ههنا وههنا، قَالَ
   .�موِضِع يِد رسوِل اللَِّه 

حدثَنا حماد بن : سى بن داود، قَالَ حدثَنا مو:  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 5417
أنبأ : حدثَنا محمد بن كَِثٍري، قَالَ: وحدثَنا أَبو داود الْحراِني، وأَبو أُميةَ، قَاال)  ح(سلَمةَ

وفَدنا ِإلَى معاِويةَ رِضي اللَّه :  رباٍح، قَالَحماد بن سلَمةَ، عن ثَاِبٍت الْبناِني، عن عبِد اللَِّه بِن
عنه، ومعنا أَبو هريرةَ رِضي اللَّه عنه، فَجعلَ هذَا صنع طَعاما يوما، ويدعو وذَا يصنع يوما 

و ذَا، فَقُلْتعديا وامةَ، ِإنَّ الْ: طَعريرا ها أَبيفَقُلْت ،امالطَّع رضحلَ أَنْ ياَء قَبِمي، فَجوي موي :
شِهدت :  حتى يدِرك الطَّعام، فَقَالَ�يا أَبا هريرةَ، حدثْنا ِبشيٍء سِمعته ِمن رسوِل اللَِّه 

ن الْوِليِد رِضي اللَّه عنه علَى الْمجنبةَ  خاِلد ب� يوم الْفَتِح، فَجعلَ النِبي �رسولَ اللَِّه 
الْيمنى، وجعلَ الزبير رِضي اللَّه عنه علَى الْمجنبةَ الْيسرى، واستعملَ أَبا عبيدةَ بن الْجراِح 

وفُِتح علَى رسوِل اللَِّه : لَما كَانَ الْغد لَقُوهم، قَالَفَ: رِضي اللَّه عنه علَى الساِلفَِة الساقَِة، قَالَ
وجاَءِت اَألنصار فَأَحدقَت حولَه، : فَجاَء فَصِعد الصفَا، قَالَ:  باب الصفَا، وقَالَ أَحدهما�
ت خضراُء قُريٍش، ال قُريش بعد الْيوِم، يا رسولَ اللَِّه، أُِبيح: وجاَء أَبو سفْيانَ، فَقَالَ: قَالَ

من أَغْلَق بابه فَهو آِمن، ومن أَلْقَى ِسالحه فَهو آِمن، ومن دخلَ دار : �فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
د أَخذْته رأْفَةً ِبعِشريِتِه ورغْبةً ِفي أَما الرجلُ فَقَ: فَقَالَِت اَألنصار: أَِبي سفْيانَ فَهو آِمن، قَالَ

يا معشر اَألنصاِر، قُلْتم :  فَلَما سري عنه، قَالَ�فَنزلَ الْوحي علَى رسوِل اللَِّه : قَريِتِه، قَالَ
ريِتِه، كَال أَنا محمد عبد اللَِّه ورسولُه، أَما الرجلُ فَقَد أَخذْته رأْفَةً ِبعِشريِتِه، ورغْبةً ِفي قَ

واللَِّه يا رسولَ اللَِّه، ما : هاجرت ِإلَى اللَِّه وِإلَيكُم فَالْمحيا محياكُم، والْممات مماتكُم، قَالُوا
  . اللَّه ورسولَه يعذُراِنكُم ويصدقَاِنكُمفَِإنَّ: قُلْنا هذَا ِإال ضنا ِباللَِّه وِبرسوِلِه، قَالَ
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حدثَنا سلَيمانُ بن الْمِغريِة، عن : أنبأ أَبو النضِر، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَال5418َ
: نه بين مكَّةَ والْمِدينةَ، قَالَكُنا مع عمر بِن الْخطَّاِب رِضي اللَّه ع: ثَاِبٍت، عن أَنٍس، قَالَ

معزاِس يالن ِمن دأَح سلَيو هتأَيِر، فَرصالْب ِديدح تكُنو : تِري، فَكُنغَي آهر ها الِْهاللَ أَننأَيفَر
رمقَالَ: أَقُولُ ِلع ،اهرلَ ال يعى؟ فَجرا تا : أَمأَنو ،اهأَرا سثُندحأَ يشأَن اِشي، ثُملَى ِفرلٍْق عتسم

هذَا مصرع :  لَيِرينا مصاِرع أَهلَ بدٍر ِباَألمِس، يقُولُ�ِإنَّ رسولَ اللَِّه : عن أَهِل بدٍر، قَالَ
مصرع فُالٍن ِإنْ شاَء اللَّه، قَالَ فُالٍن ِإنْ شاَء اللَّه، وهذَا مصرع فُالٍن ِإنْ شاَء اللَّه، وهذَا 

رمع : مهضعِعلُوا ِفي ِبئٍْر بج ا، ثُمهلَيونَ ععرصي وددالْح ا ِتلْكطَأُوا أَخم قِبالْح ثَهعالَِّذي بو
  .علَى بعٍض، وذَكَر الْحِديثَ 

5419داوو دأَبو ،اِنيغا الصثَندقَاال ح ،اِنيرٍن، قَالَ :  الْحوع نب فَرعا جثَندا : حثَندح
سفْيانُ بن سِعيٍد الثَّوِري، عن أَِبي ِإسحاق، عن عمِرو بِن ميموٍن، عن عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد 

لَّى ِفي ِظلِّ الْكَعبِة، وأَبو جهٍل، وأُناس ِمن  يص�كَانَ رسولُ اللَِّه : رِضي اللَّه عنه، قَالَ
: قُريٍش، وقَد نِحر جزور ِفي ناِحيٍة ِمن مكَّةَ، فَجاؤا ِمن سالها فَطَرحوه بين كَِتفَيِه، قَالَ

ا انصرف، وكَانَ يستِحب ثَالثًا، فَلَم: فَجاَءت فَاِطمةُ رِضي اللَّه عنها فَطَرحته عنه، قَالَ
اللَّهم علَيك ِبقُريٍش، قَالَها ثَالثًا، ِبأَِبي جهِل بِن ِهشاٍم، وِبعتبةَ بِن رِبيعةَ، وِبشيبةَ بِن : فَقَالَ

فَلَقَد رأَيتهم :  بِن أَِبي معيٍط، قَالَ عبد اللَِّهرِبيعةَ، وِبالْوِليِد بِن عتبةَ، وِبأُميةَ بِن خلٍَف، وِبعقْبةَ
اقحو ِإسٍر، قَالَ أَبدلَى ِفي قَِليِب بقَالَ : قَت ،يِصيٍل الِْمصهس نب رما عثَندح ،اِبعالس ِسيتنو

: لثَّوِري، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه ِبمعناه، ِإال أَنه قَالَحدثَنا سفْيانُ ا: حدثَنا زيد بن حباٍب، قَالَ : 
ِسيتنالِء وؤى همسةً وِست فَظْتفَح.  

حدثَنا : حدثَنا وهب بن جِريٍر، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، وأَبو أُميةَ، قَاال5420
 بينما هو ِبمكَّةَ �ِبي ِإسحاق، عن عمِرو بِن ميموٍن، عن عبِد اللَِّه، أَنَّ النِبي شعبةُ، عن أَ

من يأْخذُ هذَا السال فَيلِْقيه : يصلَّى وقُريش قُعود وسال جزوٍر قَِريٍب ِمنه، فَلَما سجد، قَالُوا
  .أَنا، فَقَام فَأَخذَه فَأَلْقَى علَى ظَهِرِه: أَنهم هابوه، فَقَالَ عقْبةُ بن أَِبي معيٍطعلَى ظَهِرِه، فَكَ
حدثَنا أَبو : حدثَنا شعبةُ، قَالَ : حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا ابن حِبيٍب، قَالَ 5421

و برمع ِمعس ،اقحوٍد، قَالَِإسعسِن مِد اللَِّه ببع نثُ عدحوٍن، يميم ولُ اللَِّه : نسا رمنيب� 
من يأْخذُ سال هذَا الْجزوِر أَِو الْبِعِري، : ساِجد وحولَه ناس ِمن قُريٍش، وثَم سال بِعٍري، فَقَالُوا

ِبيِر النلَى ظَهع هلِْقيفَي � ِبيِر النلَى ظَهع ٍط، فَقَذَفَهيعأَِبي م نةُ بقْباَء عوا �، فَجذَكَرو ،
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 دبقَالَ ع ،ذَِلك عنص نلَى مع تعدِرِه وظَه نع هذَتةُ، فَأَخفَاِطم اَءتجِديثَ، والْح مكُلُّه
اللَّهم علَيك ِبالْمِأل ِمن قُريٍش، : ا علَيِهم ِإال يومِئٍذ، فَقَالَ دع�فَما رأَيت رسولَ اللَِّه : اللَِّه

اللَّهم علَيك ِبأَِبي جهِل بِن ِهشاٍم، وعتبةَ بِن رِبيعةَ، وشيبةَ بِن رِبيعةَ، وعقْبةَ بِن أَِبي معيٍط، 
يأُب لٍَف، أَوِن خةَ بيأُماللَِّهو دباللَِّه، قَالَ ع دبع كلٍَف، شِن خٍر، :  بدب موقُِتلُوا ي مهتأَير فَلَقَد

ِفي ِبئٍْر، غَير أَنَّ أُبي بن خلٍَف، أَو أُميةَ بن خلٍَف كَانَ باِدنا، : وأُلْقُوا ِفي قَِليٍب، أَو قَالَ
لَ أَنْ يقَب قَطَّعفَت لَغَ ِبِه الِْبئْرب.  
وحدثَنا )  ح(حدثَنا عمرو بن خاِلٍد:  حدثَنا غَيالنُ بن الْمِغريِة، والصغاِني، قَاال5422

حدثَنا  : وحدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ)  ح(حدثَنا حسين بن عياٍش: ِهاللُ بن الْعالِء، قَالَ
حدثَنا أَبو ِإسحاق، : الْحسن، وأَبو جعفٍَر النفَيِلي، قَالُوا جِميعا حدثَنا زهير بن معاِويةَ، قَالَ 

يت، فَدعا  الْب�استقْبلَ رسولُ اللَِّه : عن عمِرو بِن ميموٍن، عن عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد، قَالَ
مهٍة ِمنعبٍش سيقُر فٍَر ِمنلَى نع : نةُ ببيشةَ، وِبيعر نةُ ببتعلٍَف، وخ نةُ بيأُمٍل، وهو جأَب

يرتهم الشمس، رِبيعةَ، وعقْبةُ بن أَِبي معيٍط، فَأُقِْسم ِباللَِّه لَقَد رأَيتهم صرعى علَى بدٍر، قَد غَ
يعِني من أَراد أَنْ يدعو أَنْ يستقِْبلَ : قَالَ زهير ِفيِه: وكَانَ يوما حارا، قَالَ ِهاللٌ وعالنُ

اِنيغلَةَ، قَالَ الصاِق: الِْقبالْب ذَكَر ةَ، ثُمقْبع نب ِليدلٍَف الْوِن خةَ بيلَ أُمدِلِهبِإلَى قَو ي ِمثْلَه : قَد
سمالش مهترغَي.  
حدثَنا أَسد بن موسى، عن يحيى بِن :  حدثَنا بحر بن نصٍر الْخوالِني، قَالَ 5423

عن عمِرو بِن ميموٍن، عن حدثَِني أَِبي، وغَيره عن أَِبي ِإسحاق، : زكَِريا بِن أَِبي زاِئدةَ، قَالَ
 يصلِّي ِعند الْبيِت، وقَد نِحر جزور ِباَألمِس، �بينا رسولُ اللَِّه : عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد، قَالَ

هو جونَ، ِإذْ قَالَ أَبظُرني اِلِسِهمجِفي م هابحأَصٍل، وهو جٍش أَبيقُر عمجنَ ِإلَى : ٍلوورأَال ت
 هعضا، فَيِثهفَرا وِمهدا والهِإلَى س ِمدعا فَيِمدتعوِر آِل فُالٍن مزِإلَى ج قُومي كُماِئي، أَيرذَا الْمه

 وضعه بين �لنِبي علَى كَِتفَي محمٍد ِإذَا سجد، فَانبعثَ أَشقَى الْقَوِم، فَأَخذَه فَلَما سجد ا
 ِبيالن تثَبِه، وا �كَِتفَيأَنٍض، وعلَى بِميلُ عي مهضعلَ بعجِحكُوا وضو ،وا ها كَماِجدس 

ا يرفَع  ساِجد م�، والنِبي �قَاِئم أَنظُر لَو كَانت ِلي منعةٌ لَطَرحته عن ظَهِر رسوِل اللَِّه 
 لَتأَقْب ثُم ،هنع هى فَأَلْقَتعست لَتةٌ، فَأَقْبِرييوج ِهيةَ، وفَاِطم ربفَأَخ طَِلقنم طَلَقى انتح ،هأْسر

 ِبيى النا قَضفَلَم ،مهِتمشت�عكَانَ ِإذَا دو ،ِهملَيا ععفَد هتوص فَعر هالتِإذَا  صا ثَالثًا وعا د
اللَّهم علَيك ِبقُريٍش، اللَّهم علَيك ِبقُريٍش، فَلَما سِمعوا صوته ذَهب : سأَلَ سأَلَ ثَالثًا، قَالَ
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، وعتبةَ بِن رِبيعةَ، اللَّهم علَيك ِبأَِبي الْحكَِم بِن ِهشاٍم: عنهم الضِحك وخافُوا دعوته، ثُم قَالَ
وسمى : وشيبةَ بِن رِبيعةَ، والْوِليِد بِن عتبةَ، وأُميةَ بِن خلٍَف، وعقْبةَ بِن أَِبي معيٍط، قَالَ يحيى

اِبعاِئيلُ السرِإس :ا ِبالْحدمحثَ معالَِّذي بِليِد، فَوالْو نةُ بارمعى ومس الَِّذي تأَير لَقَد ق
وأُتِبع أَصحاب : �صرعى يوم بدٍر، ثُم سِحبوا ِإلَى الْقَِليِب، قَِليِب بدٍر، ثُم قَالَ رسولُ اللَِّه 

  .الْقَِليِب لَعنةَ اللَِّه
حدثَنا عبيد اللَِّه بن عبِد : الَ  حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ الصاِئغُ ِبمكَّةَ، ق5424َ

حدثَنا أَبو ِإسحاق، عن عمِرو بِن : حدثَنا ِإسراِئيلُ بن يونس، قَالَ : الْمِجيِد الْحنِفي، قَالَ 
 قَاِئم يصلِّي ِعند �سولُ اللَِّه بينما ر: حدثَنا عبد اللَِّه، ِفي بيِت الْماِل قَالَ: ميموٍن، قَالَ 

مهونَ، ِإذْ قَالَ قَاِئلٌ ِمنظُرني اِلِسِهمجِفي م شيقُرِة، وبالْكَع : كُماِئي، أَيرذَا الْمنَ ِإلَى هورأَال ت
فَيأِْتي ِبها، ثُم يمِهلُ حتى ِإذَا يقُوم ِإلَى جزوِر آِل فُالٍن، فَيعِمد ِإلَى فَرِثها ودِمها وسالها، 

 وضعه �فَانبعثَ أَشقَاهم فَجاَء ِبِه، فَلَما سجد رسولُ اللَِّه : سجد وضعه بين كَِتفَيِه، قَالَ
 ِبيالن تثَبِه، وكَِتفَي نيب�الَ بى متِحكُوا حضو ،وا ها كَماِجدس  ٍض ِمنعلَى بع مهضع

 لَتأَقْبو هنع هى أَلْقَتتى حعست لَتةٌ، فَأَقْبِرييوج ِهيةَ وِإلَى فَاِطم طَِلقنم طَلَقِحِك، فَانالض
اللَّهم علَيك : الَ صالته استقْبلَ الِْقبلَةَ، ثُم قَ�علَيِهم تشِتمهم، فَلَما قَضى رسولُ اللَِّه 

اللَّهم علَيك ِبعمِرو بِن ِهشاٍم، وعتبةَ بِن رِبيعةَ، والْوِليِد بِن عتبةَ، : ِبقُريٍش، ثُم سمى، ثُم قَالَ
ارمعلٍَف، وِن خةَ بيأُمٍط، ويعِن أَِبي مةَ بقْبعةَ، وِبيعِن رةَ ببيشاللَِّهو دبِليِد، قَالَ عِن الْوةَ ب :

والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه لَقَد رأَيتهم صرعى يوم بدٍر، سِحبوا ِإلَى الْقَِليِب، قَِليِب بدٍر، ثُم قَالَ 
  .وأُتِبع أَصحاب الْقَِليِب لَعنةً: �رسولُ اللَِّه 
5425نب ِليا عثَندقَالُوا ح ،اِزياِتٍم الرو حأَباٍر، ويس نب اقحِإسو ،كَابا :  ِإشثَندح

هنع اللَّه ِضيٍس رأَن نع ،ِمييانَ التملَيس نع ،اِريصِد اللَِّه اَألنبع نب دمحولَ اللَِّه : مسأَنّ ر
ر ما صنع أَبو جهٍل، فَانطَلَق عبد اللَِّه بن مسعوٍد رِضي اللَّه عنه، من ينظُ: ، قَالَ يوم بدٍر�

وهلْ : فَأَخذَ ِبِلحيِتِه، قَالَ: أَنت أَبو جهٍل؟ قَالَ: فَوجده قَد ضربه ابنا عفْراَء، حتى برد، قَالَ
أَو وهملْتٍل قَتجر قةَ، قَالَ فَويو أُما أَبثَندح ،همقَو لَهٍل قَتجى، :  روسم نب نسا الْحثَندح
: حدثَنا النفَيِلي، قَالَ : وحدثَنا الدنداِني، قَالَ )  ح(حدثَنا زهير: وأَحمد بن يونس، قَاال

قَالَ رسولُ اللَِّه : دثَنا سلَيمانُ التيِمي، أَنَّ أَنس بن ماِلٍك، حدثَهم، قَالَح: حدثَنا زهير، قَالَ 
�ِمثْلَه فَذَكَر ،.  
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حدثَنا سلَيمانُ : حدثَنا عبد الْوهاِب بن عطَاٍء، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 5426
ع ،ِميياِلٍك، قَالَالتِن مِس بأَن ولُ اللَِّه : نسٍل؟، قَالَ: �قَالَ رهو جأَب عنا صم ظُرني نم :

أَنت أَبو : فَانطَلَق عبد اللَِّه بن مسعوٍد، وقَد ضربه ابنا عفْراَء، حتى برد، فَأَخذَ ِبِلحيِتِه، فَقَالَ
خيٍل الشهالُّ؟ قَالَجقَالَ:  الض ،وهملْتٍل قَتجر قلْ فَوهو :سقَالَ : قَالَ أَن ،همقَو لَهقَت أَو

  .فَلَو أَنَّ غَيرك قَتلَِني : قَالَ أَبو جهٍل: وقَالَ أَبو ِمجلٍَز: سلَيمانُ
 ِبيِح النانُ ِصفَِة فَتيكَّةَ وتوجيه الزبري�بوخالد بن الوليد، وأبا عبيدة رضى اهللا  ِبم ،

  عنهم قدامه
وحدثَنا أَبو داود الْحراِني، )  ح(حدثَنا أَبو داود:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 5427

حدثَنا ثَاِبت، :  الْمِغريِة، قَالَ حدثَنا سلَيمانُ بن: حدثَنا عمرو بن عاِصٍم الِْكالِبي، قَاال: قَالَ 
وفَد وفْد ِإلَى معاِويةَ، وأَنا ِفيِهم، : عن عبِد اللَِّه بِن رباٍح، عن أَِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنه، قَالَ

 ِلبعٍض الطَّعام، فَكَانَ أَبو هريرةَ وذَِلك ِفي رمضانَ، فَجعلَ بعضنا يصنع: وأَبو هريرةَ قَالَ
ِلِه، فَقُلْتحا ِإلَى رونعدي ثُم كِْثراٍم : يِبطَع ترِلي، فَأَمحِإلَى ر موهعا فَأَدامطَع عنأَال أَص

فَقُلْت ،ِشيالْع ةَ ِمنريرا هأَب لَِقيتو ،عنصِدي : يةُ ِعنوعلَةَ، قَالَالداللَّي :ِني؟ قُلْتقْتبس : ،معن
أَال أُعلِّمكُم ِبحِديٍث ِمن حِديِثكُم يا معشر : فَدعوتهم وهو ِعنِدي، فَقَالَ أَبو هريرةَ: قَالَ

، فَبعثَ الزبير بن الْعواِم رِضي  حتى أَتى مكَّةَ�اَألنصاِر، ثُم ذَكَر فَتح مكَّةَ، أقبل رسولُ اللَِّه 
اللَّه عنه علَى ِإحدى الْمجنبتيِن، وبعثَ خاِلد بن الْوِليِد رِضي اللَّه عنه علَى الْمجنبِة اُألخرى، 

علَى الْحسِر، فَأَخذُوا بطْن الْواِدي ورسولُ وبعثَ أَبا عبيدةَ بن الْجراِح رِضي اللَّه عنه : قَالَ
اهِتف ِلي : لَبيك يا رسولَ اللَِّه، قَالَ: يا أَبا هريرةَ، فَقُلْت:  ِفي كَِتيبٍة، فَرآِني، فَقَالَ�اللَِّه 

 فَجاُءوا حتى طَافُوا ِبِه، وقَد وبشت فَهتفْت ِبِهم: ِباَألنصاِر، وال يأِْتيِني ِإال أَنصاِري، قَالَ
نقَدم هؤالِء فَِإنْ كَانَ لَهم شيٌء كُنا معهم، وِإنْ أُِصيبوا أُعِطينا : قُريش أَوباشا وأَتباعا، فَقَالُوا
 ترونَ ِإلَى أَوباِش قُريٍش وأَتباِعِهم؟، ثُم : ِلَألنصاِر ِحني أَطَافُوا ِبِه�سؤلَنا، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

احصدوهم : قَالَ ِبيديِه ِإحداهما علَى اُألخرى يضِرب ظَهر كَفِِّه علَى بطِْن كَفِِّه الْيسرى
ِمنا أَنْ يقْتلَ أَحدا ِمنهم ِإال قَتلَه، فَانطَلَقْنا فَما شاَء أَحد : حصدا حتى توافُوِني ِبالصفَا، قَالَ

يا رسولَ اللَِّه، أُِبيحت خضراُء : فَقَالَ أَبو سفْيانَ: وما أَحد ِمنهم يوجه ِإلَينا شيئًا، قَالَ
ار أَِبي سفْيانَ، فَهو آِمن، ومن من دخلَ د: �قُريٍش، ال قُريش بعد الْيوِم، قَالَ رسولُ اللَِّه 

 حتى استلَم �فَأَقْبلَ رسولُ اللَِّه : فَغلَّق الناس أَبوابهم، قَالَ: أَغْلَق بابه فَهو آِمن، قَالَ
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،هوندبعِت ييِب الْبنٍم ِإلَى جنلَى صى عِت فَأَتيِبالْب طَافو ،رجآِخذٌ الْح وهو ،سِدِه قَوِفي يو 
جاَء الْحق وزهق الْباِطلُ ِإنَّ الْباِطلَ كَانَ {: ِبِسيِة الْقَوِس، فَجعلَ يطْعن ِبها ِفي عينيِه، ويقُولُ

ا، حيثُ نظَر ، حتى فَرغَ ِمن طَواِفِه، ثُم أَتى الصفَا فَعاله]81سورة اإلسراء آية [}زهوقًا
 ارصاَألنو ،وهعدأَنْ ي اَء اللَّها شو ِبمعديو ،هذْكُريو ،اللَّه دمحلَ يعفَج هدي فَعِت فَريِإلَى الْب

ابِتِه ورأْفَةٌ ِبعِشريِتِه، يقُولُ اَألنصار بعضهم ِلبعٍض أَما الرجلُ فَأَدركَته رغْبةٌ ِفي قَر: تحته، قَالَ
وجاَء الْوحي، وكَانَ ِإذَا جاَء الْوحي لَم يخف علَينا فَلَيس أَحد ِمن الناِس : قَالَ أَبو هريرةَ

: �الَ رسولُ اللَِّه  حتى يقْضى الْوحي، فَلَما قُِضي الْوحي، قَ�يرفَع رأْسه ِإلَى رسوِل اللَِّه 
أَما الرجلُ فَأَدركْته رغْبةٌ ِفي : قُلْتم: لَبيك يا رسولَ اللَِّه، قَالَ: يا معاِشر اَألنصاِر، قَالُوا

ذًا؟ كَال، ِإني عبد اللَِّه فَما ِإ: قَد قُلْنا ذَِلك يا رسولَ اللَِّه، قَالَ: قَرابِتِه، ورأْفَةٌ ِبعِشريِتِه، قَالُوا
فَأَقْبلُوا ِإلَيِه : ورسولُه، هاجرت ِإلَى اللَِّه وِإلَيكُم، فَالْمحيا محياكُم والْممات مماتكُم، قَالَ

فَِإنَّ اللَّه : لَِّه ورسوِلِه، قَالَواللَِّه يا رسولَ اللَِّه ما قُلْنا ِإال الضن ِبال: ويقُولُونَ: يبكُونَ، قَالَ
حدثَنا : تعالَى ورسولَه يصدقَاِنكُم ويعِذراِنكُم، معنى حِديِثِهما واِحد، حدثَنا الصغاِني، قَالَ 

بو داود الْحراِني، وأَبو أُميةَ، وحدثَنا أَ)  ح(حدثَنا حماد بن سلَمةَ: موسى بن داود، قَالَ 
أنبأ حماد بن سلَمةَ، عن ثَاِبٍت الْبناِني، عن عبِد اللَِّه بِن : حدثَنا محمد بن كَِثٍري، قَالَ: قَاال

ر الْحِديثَ ِبطُوِلِه ِبنحِوِه وِفي الْحديث وفَدنا ِإلَى معاِويةَ، ومعنا أَبو هريرةَ، وذَكَ: رباٍح، قَالَ
 ،آِمن وانَ فَهفْيأَِبي س ارلَ دخد نمو ،آِمن وفَه هأَلْقَى ِسالح نمو ،آِمن وفَه هابب أَغْلَق نم

  .وذَكَر الْحِديثَ
ثَنا منصور بن سفْيانَ، وحدثَنا ِإسحاق حد:  حدثَنا أَبو أُميةَ الطَّرسوِسي، قَالَ 5428

أَنَّ : حدثَنا حماد بن سلَمةَ، عن ثَاِبٍت، عن أَنٍس: بن سياٍر، نا سلَيمانُ بن حرٍب، قَاال
 ِبيلَى النطُوا عبكَّةَ هِل مأَه ال ِمنجر اِننيثَم�ِل التبج ِمن  ،لُوهقْتِر ِليالِة الْفَجص دِعيِم ِعنن

 ِبيالن مذَهفَأَخ�لَتزفَن ،مهنفَا عفَع مقَهتذًا، فَأَعأَخ  :} كُمنع مهِديأَي الَِّذي كَف وهو
فَأُِخذُوا : قَالَ ِإسحاق، ِإلَى آِخِر اآليِة،  ]24سورة الفتح آية [}وأَيِديكُم عنهم ِببطِْن مكَّةَ
  .، فَأَنزلَ اللَّه �أَخذًا فَعفَا عنهم رسولُ اللَِّه 

حدثَنا موسى بن ِإسماِعيلَ، حدثَنا حماد بن :  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 5429
 وأَصحاِبِه �ني رجال ِمن أَهِل مكَّةَ هبطُوا علَى النِبي أَنَّ ثَماِن: سلَمةَ، أنبا ثَاِبت، عن أَنٍس

 ِسلْما، فَأَعتقَهم رسولُ �ِمن ِجباِل التنِعيِم ِعند صالِة الْفَجِر ِليقْتلُوه، فَأَخذَهم رسولُ اللَِّه 
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سورة الفتح [}لَِّذي كَف أَيِديهم عنكُم وأَيِديكُم عنهموهو ا{: ، فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ�اللَِّه 
  .، ِإلَى آِخِر اآليِة ]24آية 

أنبأ حماد بن سلَمةَ، : حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَالَ 5430
 وأَصحاِبِه �ا كَانَ يوم الْحديِبيِة، هبطَ علَى رسوِل اللَِّه لَم: عن ثَاِبٍت، عن أَنٍس، قَالَ

، فَأُِخذُوا �ثَمانونَ رجال ِمن جبِل التنِعيِم ِمن أَهِل مكَّةَ ِفي ِسالِحِهم، فَدعا رسولُ اللَِّه 
 ِبيالن مقَهتا، فَأَعِسلْم�ِذِه اآليه لَتزةُ، فَن :} مهنع كُمِديأَيو كُمنع مهِديأَي الَِّذي كَف وهو

ِهملَيع كُمِد أَنْ أَظْفَرعب كَّةَ ِمنطِْن مِعيِم : ، قَالَ ]24سورة الفتح آية [}ِببنلَ التبِني أَنَّ جعي
  .ِمن مكَّةَ

ا أَبو أُسامةَ، عِن الْوِليِد بِن كَِثٍري، عن سِعيِد بِن أَِبي حدثَن:  حدثَنا الْحاِرِثي، قَالَ 5431
ِهنٍد، أَنَّ أَبا مرةَ مولَى عِقيٍل، حدثَه، أَنَّ أُم هاِنٍئ ِبنت أَِبي طَاِلٍب رِضي اللَّه عنها، حدثَته، أَنَّ 

ع اللَّه ِضيأَِبي طَاِلٍب ر نب ِليوِل اللَِّه عسر عم وها وهلَيلَ عخد ،هِح �نِة الْفَتوِفي غَز 
ا، قَالَتملَهقَت ادا فَأَرها ِإلَيدقَع ِن قَدلَيجا رهدِعن دجكَّةَ، فَوِبم :لَه ى : فَقُلْتا فَأَبمهترأَج قَد

 وهو ِبأَعلَى مكَّةَ، فَلَما �يِهما بيِتي، ثُم ذَهبت ِإلَى رسوِل اللَِّه ِإال أَنْ يقْتلَهما فَأَغْلَقْت علَ
رجالِن ِمن أَهِل زوِجي استجارا ِبي : ما جاَء ِبِك؟ قُلْت: رآِني رسولُ اللَِّه رحب ِبي، قَالَ

قَد أَجرنا من أَجرِت، وأَمنا : هما، فَِجئْتك ِفي ذَِلك، قَالَفَوجدهما ِعنِدي عِلي فَزعم أَنه قَاِتلُ
  .من أَمنِت 
 حدثَنا عبد السالِم بن أَِبي فَروةَ النِصيِبي، وأَحمد بن الْحسِن بِن الْهيثَِم أَبو 5432

حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عِن ابِن أَِبي نِجيٍح، عن : ، قَاالالْحسيِن الْمعروف ِبرسوِل نفِْسِه
 �دخلَ رسولُ اللَِّه : مجاِهٍد، عن أَِبي معمٍر، عن عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد رِضي اللَّه عنه، قَالَ

: ٍة وِستونَ صنما، فَجعلَ يطْعنها ِبقَِضيٍب معه، ويقُولُمكَّةَ يوم الْفَتِح، وحولَ الْبيِت ثَالثُِمائَ
، حثنا  ]81سورة اإلسراء آية [}جاَء الْحق وزهق الْباِطلُ، ِإنَّ الْباِطلَ كَانَ زهوقًا{

حدثَنا ابن أَِبي نِجيٍح، ِبِإسناِدِه  : حدثَنا سفْيانُ، قَالَ: حدثَنا الْحميِدي، قَالَ : الصغاِني، قَالَ 
  .فَجعلَ يطْعنها ِبعوٍد ِفي يِدِه: ِمثْلَه، وقَالَ
5433 ِسيولَى الْبِد اَألعبع نب نسالْحو ،اِنيعنةَ الصرِن بِد بمحم نب اِهيمرا ِإبثَندح 

أنبأ سفْيانُ الثَّوِري، عِن ابِن أَِبي نِجيٍح، عن : دثَنا عبد الرزاِق، قَالَح: الصنعاِني، قَاال
 دخلَ مكَّةَ يوم الْفَتِح، وحولَ الْكَعبِة �أَنّ النِبي : مجاِهٍد، عن أَِبي معمٍر، عِن ابِن مسعوٍد
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جاَء الْحق وزهق الْباِطلُ ِإنَّ الْباِطلَ كَانَ {: فَجعلَ يطْعنها، وهو يقُولُثَالثُِمائٍَة وِستونَ صنما 
   ].81سورة اإلسراء آية [}زهوقًا

بيانُ حظِْر قَتِل أَحٍد ِمن قُريٍش صبرا، والدليل على أم قتلوا يوم الفتح صرباً، وعلى 
  رباًإباحة قتل غريهم من املشركني ص

أنبأ زكَِريا بن أَِبي زاِئدةَ، : حدثَنا جعفَر بن عوٍن، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 5434
 �سِمعت رسولَ اللَِّه : عِن الشعِبي، عن عبِد اللَِّه بِن مِطيٍع، عن مِطيٍع رِضي اللَّه عنه، قَالَ

فَت موقُولُيكَّةَ، يِة، قَالَ: ِح مامِم الِْقيوا ِإلَى يدا أَبربص ِشيلُ قُرقْتال ي : المِرِك اِإلسدي لَمو
 ِبيالن اهما، فَسصالْع همِطيٍع، كَانَ اسم رٍش غَيياةُ قُرصا�عِطيعم .  

حدثَنا أَبو أُميةَ، )  ح(حدثَنا وِكيع بن الْجراِح: الَ  حدثَنا أَحمد بن أَِبي رجاٍء ق5435َ
حدثَنا زكَِريا بن أَِبي زاِئدةَ، عن عاِمٍر، عن عبِد : حدثَنا يحيى، ويعلَى بن عبيٍد، قَاال: قَالَ 

ال :  يقُولُ يوم فَتِح مكَّةَ�سِمعت رسولَ اللَِّه : ولُسِمعت مِطيعا، يقُ: اللَِّه بِن مِطيٍع، قَالَ
  .يقْتلُ قُرِشي بعد هذَا الْيوِم، وقَالَ يعلَى ال يقْتلُ قُرِشي بعدها صبرا ِإلَى يوِم الِْقيامِة 

حدثَنا زكَِريا، عِن :  بن يوسف، قَالَ حدثَنا ِإسحاق:  حدثَنا ابن الْمناِدي، قَالَ 5436
ال يقْتلُ قُرِشي بعد : �قَالَ رسولُ اللَِّه : الشعِبي، عن عبِد اللَِّه بِن مِطيٍع، عن أَِبيِه مِطيٍع، قَالَ

  .هذَا الْيوِم صبرا ِإلَى يوِم الِْقيامِة
أنبأ زكَِريا، ِبهذَا : حدثَنا الْقَاِسم بن الْحكَِم، قَالَ:  بن أَحمد، قَالَ  حدثَنا ِعيسى5437

  .ال يقْتلُ قُرِشي صبرا ِإلَى يوِم الِْقيامِة:  يقُولُ يوم فَتِح مكَّةَ�اِإلسناِد، سِمعت رسولَ اللَِّه 
 ِبيِة النالَحصانُ ميِة، والدليل على اإلباحة لإلمام صرف  ا�بِبييدالْح موي ِرِكنيشلْم

  أصحابة عن العدو، وإجابتهم إىل ما ليس هلم ىف الصلح إذا ظن إن ذلك أصلح للمسلمني
ي حدثَنا شعبةُ، عن أَِب: حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 5438

 مشِرِكي قُريٍش �لَما صالَح رسولُ اللَِّه : ِإسحاق، عِن الْبراِء بِن عاِزٍب رِضي اللَّه عنه، قَالَ
لَو عِلمنا أَنك رسولُ : ، فَقَالُوا�هذَا ما صالَح علَيِه محمد رسولُ اللَِّه : كَتب بينهم ِكتابا

هذَا :  وكَتب�امحه، فَأَبى، فَمحاه رسولُ اللَِّه : ِه لَم نقَاِتلْك، فَقَالَ ِلعِلي رِضي اللَّه عنهاللَّ
ما صالَح علَيِه محمد بن عبِد اللَِّه، واشترطُوا علَيِه أَنْ يِقيموا ثَالثًا، وال يدخلُوا مكَّةَ ِبِسالٍح 

السيف ِبقُراِبِه أَو : ما جلُبانُ السالِح، قَالَ: قُلْت َألِبي ِإسحاق: ِإال جلُباِن السالِح، قَالَ شعبةُ
  .ِبما ِفيِه
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ي حدثَنا يحيى بن سِعيٍد، قَالَ حدثَِن: حدثَنا عفَّانُ، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 5439
 �صالَح رسولُ اللَِّه : سِمعت الْبراَء بن عاِزٍب، يقُولُ: حدثَِني أَبو ِإسحاق، قَالَ: شعبةُ، قَالَ

الِح، قُلْتاِن السلُبا ِإال ِبجلَهخدلَى أَنْ ال يعا ثَالثًا، وِبه ِقيملَى أَنْ يكَّةَ علَ مانُ : أَهلُبا جمو
: حدثَنا أَبو حذَيفَةَ، قَالَ : الِْقراب وما ِفيِه، حدثَنا محمد بن حيويِه، قَالَ: لسالِح؟، قَالَا

  .حدثَنا سفْيانُ بن سِعيٍد، عن أَِبي ِإسحاق، عِن الْبراِء، ِبنحِو هذَا
أنبأ ِإسراِئيلُ، عن : حدثَنا عبيد اللَِّه بن موسى، قَالَ: اال حثنا أَبو أُميةَ، وعمار، ق5440َ

 ِفي ِذي الْقَعدِة، فَأَبى أَهلُ مكَّةَ أَنْ �اعتمر رسولُ اللَِّه : أَِبي ِإسحاق، عِن الْبراِء، قَالَ
ثَالثَةَ أَي ِقيملَى أَنْ يع ماهى قَاضتح وهعدوايبكَت ابوا الِْكتبا كَتِه : اٍم، فَلَملَيى عا قَاضذَا مه

ال نِقر ِبهذَا لَو نعلَم أَنك رسولُ اللَِّه ما منعناك شيئًا، ولَِكن أَنت : محمد رسولُ اللَِّه، قَالُوا
امح رسولَ : اللَِّه، وأَنا محمد بن عبِد اللَِّه، قَالَ ِلعِليأَنا رسولُ : محمد بن عبِد اللَِّه، قَالَ

 الِْكتاب، ولَيس يحِسن يكْتب، �واللَِّه ال أَمحوك أَبدا، فَأَخذَ رسولُ اللَِّه : اللَِّه، قَالَ
بِد اللَّ: فَكَتبع نب دمحِه ملَيى عا قَاضذَا مِفي : ِهه فيِإال الس الحكَّةَ السلَ مخدأَنْ ال ي

الِْقراِب، وال يخرج ِمن أَهِلها ِبأَحٍد أَراد أَنْ يتبعه، وال يمنع أَحدا ِمن أَصحاِبِه ِإذَا أَراد أَنْ 
ِليا عولُ أَتى اَألجضما ولَهخا دا، فَلَمِبه ِقيمى : ا، فَقَالُوايضم ا فَقَدنع جرخي اِحِبكقُلْ ِلص

  .�اَألجلُ، فَخرج رسولُ اللَِّه 
حدثَنا سهلُ بن محمٍد :  حدثَنا أَحمد بن سهِل بِن أَيوب اَألهواِزي، قَالَ 5441

ٍم، قَالَ أَبكْركَِر مسع ِمن كَِريسةَالْعانوا، قَالَ : و عتوم مأَقْدانَ، وثْمِن عِل بهس لُ ِمنبأَن :
خرج : حدثَنا يحيى بن زكَِريا بِن أَِبي زاِئدةَ، عن أَِبيِه، عن أَِبي ِإسحاق، عِن الْبراِء، قَالَ

 ِبيالن�ِة، فَلَمدا ِفي ِذي الْقَعِمرتعِت ميِن الْبع ِصرفَأُح ،شيقُر هدةَ صِبييدلَ الْحزا ن.  
حدثَنا يحيى بن : حدثَنا أَسد بن موسى، قَالَ :  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَال5442َ

أَقَام : سحاق، عِن الْبراِء بِن عاِزٍب، قَالَحدثَِني أَِبي، عن أَِبي ِإ: زكَِريا بِن أَِبي زاِئدةَ، قَالَ
ِإنَّ هذَا آِخر :  ثَالثَةَ أَياٍم ِفي عمرِة الْقَضاِء فَلَما كَانَ يوم الثَّاِلِث، قَالُوا ِلعِلي�رسولُ اللَِّه 

ِبذَِلك ثَهدفَح ،جرخفَلْي هرفَم اِحِبكِط صرش ٍم ِمنوقَالَي ، : جرخفَلْن ،معن.  
: حدثَنا موسى بن مسعوٍد أَبو حذَيفَةَ، قَالَ :  حدثَنا محمد بن حيويِه، قَالَ 5443

ح النِبي صالَ: حدثَنا أَبو ِإسحاق، عِن الْبراِء بِن عاِزٍب، قَالَ: حدثَنا سفْيانُ بن سِعيٍد، قَالَ 
علَى من أَتاه ِمن الْمشِرِكني رده ِإلَيِهم، ومن :  الْمشِرِكني يوم الْحديِبيِة علَى ثَالثَِة أَشياَء�
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م، وعلَى أَنْ أَتاهم ِمن الْمسِلِمني لَم يردوه، فَجاَء أَبو جندٍل فَحجلَ ِفي قُيوِدِه فَرده ِإلَيِه
  .يدخلَها ِمن قَاِبٍل فَيِقيم ِبها ثَالثَةَ أَياٍم وال يدخلُها ِإال ِبجلُباِن السالِح

حدثَنا عفَّانُ بن :  حدثَنا أَبو بكٍْر الصغاِني، وجعفَر بن محمٍد الصاِئغُ، قَاال5444
أَنَّ قُريشا : دثَنا حماد بن سلَمةَ، أنبأ ثَاِبت، عن أَنِس بِن ماِلٍك رِضي اللَّه عنهح: مسِلٍم، قَالَ 
 ِبيواالنالَحص� ِبيٍرو، فَقَالَ النمع نلُ بيهس ِفيِهم ،�ِليِن :  ِلعمحِم اللَِّه الرِبس باكْت

هِحيِم، فَقَالَ سلٌالرِحيِم، : يِن الرمحِم اللَِّه الرا ِبسِري مدِحيِم فَال نِن الرمحِم اللَِّه الرا ِبسأَم
لَو عِلمنا : اكْتب ِمن محمٍد رسوِل اللَِّه، فَقَالَ: ولَِكِن اكْتب ما نعِرف ِباسِمك اللَّهم، فَقَالَ

اكْتب ِمن : � التبعناك، ولَِكِن اكْتِب اسمك واسم أَِبيك، فَقَالَ النِبي أَنك رسولُ اللَِّه
 ِبيلَى النطُوا عرتِد اللَِّه، فَاشبِن عِد بمحم� : نمو ،كُملَيع هدرن لَم كُماَء ِمنج نأَنَّ م

لَيع وهمتددا رِمن اَءكُما، فَقَالَجذَا؟، قَالَ: نه بكْتولَ اللَِّه أَتسا را : يِمن بذَه نم هِإن ،معن
  .ِإلَيِهم فَأَبعده اللَّه عز وجلَّ، ومن جاَءنا ِمنهم فَسيجعِل اللَّه لَه فَرجا ومخرجا

5445ٍب، والصرح نب ِليا عثَنداٍء، قَالُوا حجر نب ارمعو ،اِنيغ : نلَى بعا يثَندح
حدثَنا عبد الْعِزيِز بن ِسياٍه، عن حِبيِب بِن أَِبي ثَاِبٍت، عن أَِبي واِئٍل رِضي اللَّه : عبيٍد، قَالَ 
أَيها الناس، اتِهموا أَنفُسكُم لَقَد رأَيتنا : ، فَقَالَتكَلَّم سهلُ بن حنيٍف يوم ِصفِّني: عنه، قَالَ

 وبين الْمشِرِكني، ولَو نرى ِقتاال �يوم الْحديِبيِة ِفي الصلِْح الَِّذي كَانَ بين رسوِل اللَِّه 
أَلَسنا علَى الْحق وهم علَى الْباِطِل؟ : ، فَقَالَ�نِبي لَقَاتلْنا، فَجاَء عمر رِضي اللَّه عنه ِإلَى ال

يا ابن الْخطَّاِب، : أَلَيس قَتالنا ِفي الْجنِة، وقَتالهم ِفي الناِر، فَِفيم نعِطي الدِنيةَ ِفي ِديِننا؟ فَقَالَ
ِني أَبعيضي لَنولُ اللَِّه، وسي را، قَالَِإنكٍْر : دا بى أَبى أَتتح ِبرصي ظٌ، فَلَميغتم وهو عجفَر

 ِبيا قَالَ ِللنكَم فَقَالَ لَه ،هنع اللَّه ِضير�ادزكٍْر: ، وو با، فَقَالَ أَبننيب كُِم اللَّهحا يلَما : وي
 �ونزلَت سورةُ الْفَتِح، فَأَرسلَ النِبي : ِه ولَن يضيعه أَبدا، قَالَابن الْخطَّاِب، ِإنه رسولُ اللَّ
نعم، رواه ابن نميٍر، عن عبِد : يا رسولَ اللَِّه، أَو فَتح هو؟ قَالَ: ِإلَى عمر فَأَقْرأَها ِإياه، فَقَالَ

ادزِزيِز، والْع :تقَالُواطَاب ،اِنيغٍب، والصرح نب ِليعاٍء، وجر نب ارما عثَندح عجفَر هفْسن  :
حدثَنا عبد الْعِزيِز يعِني ابن ِسياٍه، عن حِبيِب بِن أَِبي ثَاِبٍت، : حدثَنا يعلَى بن عبيٍد، قَالَ 

 ِفي مسِجِد أَهِلِه أَسأَلُه عن هؤالِء الْقَوِم الَِّذين قَتلَهم عِلي ِبالنهرواِن وِفيم أَتيت أَبا واِئٍل: قَالَ
كُنا ِبِصفِّني، فَلَما استحر الْقَتلُ ِبأَهِل : استجابوا لَه، وِفيم فَارقُوه، وِفيم استحلَّ ِقتالَهم، فَقَالَ

الش ِليِسلْ ِإلَى عا أَرمهنع اللَّه ِضيةَ راِويعاِص ِلمالْع نو برملٍّ، فَقَالَ عتوا بمصتاِم اع
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بيننا وبينكُم : ِبالْمصحِف فَادعه ِإلَى ِكتاِب اللَِّه، فَِإنه لَن يأْبى علَيك فَجاَء ِبِه رجلٌ، فَقَالَ
اباللَِّهِكت  :} مهنيب كُمحاِب اللَِّه ِلينَ ِإلَى ِكتوعداِب يالِْكت ا ِمنِصيبوا نأُوت ِإلَى الَِّذين رت أَلَم

نعم ِإنا أَولَى : ، فَقَالَ عِلي ]23سورة آل عمران آية [}ثُم يتولَّى فَِريق ِمنهم وهم معِرضونَ
يب ِبذَِلك ميوفُهساَء، والْقُر موهعدِئٍذ نموي نحنو ،اِرجوالْخ هاَءتاللَِّه، فَج ابِكت كُمنيبا ونن

يا أَِمري الْمؤِمِنني، ما ننتِظر ِبهؤالِء الْقَوِم الَِّذين علَى التلِّ ِإال نمِشي : علَى عواِتِقِهم، فَقَالُوا
: لَيِهم ِبسيوِفنا، حتى يحكُم اللَّه بيننا وبينهم، فَتكَلَّم سهلُ بن حنيٍف رِضي اللَّه عنه، فَقَالَِإ

يلِْح الَِّذي كَانَ بِة ِفي الصِبييدالْح موا ينتأَير فَلَقَد ،كُمفُسوا أَنِهمات ،اسا النهوِل اللَِّه أَيسر ن
�ِمثْلَه فَذَكَر ِرِكنيشالْم نيبو .  

حدثَنا أَبو معاِويةَ، عِن اَألعمِش، عن أَِبي واِئٍل، :  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَالَ 5447
س، اتِهموا رأْيكُم، فَواللَِّه لَقَد أَيها النا: سِمعت سهلَ بن حنيٍف، ِبِصفِّني وهو يقُولُ: قَالَ

 لَرددت، واللَِّه ما وضعنا �رأَيتِني يوم أَِبي جندٍل، ولَو أَستِطيع أَنْ أَرد أَمر رسوِل اللَِّه 
 نعِرفُه، ِإال أَمركُم هذَا، حدثَنا عمار، سيوفَنا علَى عواِتقَنا ِإلَى أَمٍر قَطُّ، ِإال أَسهلْن ِبنا ِإلَى أَمٍر

: سِمعت أَبا واِئٍل، يقُولُ: حدثَنا شعبةُ، عِن اَألعمِش، قَالَ: حدثَنا أَبو داود، قَالَ : قَالَ 
ال أَمرنا هذَا، حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ ِإ: سِمعت سهلَ بن حنيٍف، يقُولُ يوم ِصفِّني ِبِمثِْلِه، وقَالَ

  .حدثَنا أَبو عوانةَ، عِن اَألعمِش، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه: حدثَنا أَبو النعماِن، قَالَ : 
ن أَِبي واِئٍل، حدثَنا محاِضر، عِن اَألعمِش، ع:  حدثَنا الْعباس بن محمٍد، قَال5448َ

يا أَيها الناس، اتِهموا رأْيكُم، فَواللَِّه لَقَد رأَيتِني : سِمعت سهلَ بن حنيٍف، ِبِصفِّني يقُولُ: قَالَ
 ما وضعنا سيوفَنا علَى  لَرددته، واللَِّه�يوم أَِبي جندٍل، ولَو أَستِطيع أَنْ أَرد أَمر رسوِل اللَِّه 

، ِإال أَسهلَ ِبنا ِإلَى أَمٍر نعِرفُه ِإال ِقتالَنا هذَا ِفي يوِم �عواِتقَنا ِإلَى أَمٍر قَطُّ مع رسوِل اللَِّه 
 ِصفِّني.  

: حدثَنا سفْيانُ، قَالَ: الَ حدثَنا الْحميِدي، قَ:  حدثَنا محمد بن حيويِه، قَالَ 5449
لَما كَانَ يوم ِصفِّني وحكِّم الْحكَميِن : سِمعت أَبا واِئٍل، يقُولُ: سِمعت اَألعمش، يقُولُ

 �ا مع رسوِل اللَِّه يا أَيها الناس، اتِهموا رأْيكُم، فَلَقَد رأَيتن: سِمعت سهلَ بن حنيٍف، يقُولُ
 أَمره لَرددناه، وايم اللَِّه، ما وضعنا �يوم أَِبي جندٍل، ولَو نستِطيع أَنْ نرد علَى رسوِل اللَِّه 

مٍر نعِرفُه أَال، وِإنَّ هذَا اَألمر سيوفَنا علَى عواِتِقنا منذُ أَسلَمنا َألمٍر يفِْظعنا ِإال أَسهلَت ِبنا ِإلَى أَ
آِخر مصخ ها ِمننلَيع حفَتا ِإال انمصخ هِمن دسا نم.  



com.wordpress.masgunku.www  
 

1242 

حدثَنا ماِلك بن : حدثَنا محمد بن ساِبٍق، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَاال5450
نٍل، عوٍن، قَالَِمغيصاِئٍل:  أَِبي حو وقَالَ أَب : اهنيأَت ِصفِّني ٍف ِمنينح نلُ بهس ا قَِدملَم

اتِهموا الرأْي، فَلَقَد رأَيتِني يوم أَِبي جندٍل، ولَو أَستِطيع أَنْ أَرد علَى رسوِل : نستخِبره، فَقَالَ
مره لَرددت، واللَّه ورسولُه أَعلَم ما وضعنا سيوفَنا علَى عواِتِقنا َألمٍر يفِْظعنا ِإال  أَ�اللَِّه 

أَسهلَ ِبنا ِإلَى أَمٍر نعِرفُه قَبلَ هذَا اَألمِر، ما نسد ِمنه خصما ِإال انفَجر علَينا خصم، ما ندِري 
اِلٍككَيم نةَ، عامو أُسأَب اهور ،أِْتي لَهن ف.  

حدثَنا :  حدثَنا أَبو الْحسِن جعفَر بن محمِد بِن الْحجاِج بِن فَرقٍَد الرقِّي، قَالَ 5451
الدمشِقي، وأَحمد بن سهِل بِن عبد اللَِّه بن عمر الْخطَّاِبي، وحدثَنا موسى بن أَِبي عوٍف 

: حدثَنا الْمعتِمر بن سلَيمانَ، قَالَ: حدثَنا عاِصم بن النضِر، قَاال: أَيوب اَألهواِزي، قَاال
لَما رجعنا ِمن : نه، قَالَحدثَنا قَتادةُ، عن أَنِس بِن ماِلٍك رِضي اللَّه ع: سِمعت أَِبي، قَالَ 

فَأَنزلَ اللَّه : فَنحن بين الْحزِن والْكَآبِة، قَالَ: غَزوِة الْحديِبيِة، وقَد ِحيلَ بيننا وبين نسِكنا، قَالَ
: ، ِإلَى قَوِلِه ]2: 1سورة الفتح آية [}ِإنا فَتحنا لَك فَتحا مِبينا ِليغِفر لَك اللَّه{: عز وجلَّ

لَقَد أُنِزلَت علَي : �، أو كَما شاَء اُهللا، فَقَالَ رسولُ اللَِّه  ]2سورة الفتح آية [}مستِقيما{
اِصمقَالَ عا، وِميعا جينالد ِمن ِإلَي بأَح ةٌ ِهيِمي: آيا جينالد ِمن ريةٌ خاآيع.  

حدثَنا يونس بن محمٍد، :  حدثَنا محمد بن أَِبي داود أَبو جعفٍَر الْمناِدي، قَالَ 5452
 �ِإنما أُنِزلَت علَى نِبي اللَِّه : حدثَنا أَنس بن ماِلِك: حدثَنا شيبانُ، عن قَتادةَ، قَالَ : قَالَ 
عه ِمن الْحديِبيِة، وأَصحابه مخاِلطُونَ الْحزنَ والْكَآبةَ قَد ِحيلَ بينهم وبين مناِسِكِهم مرِج

لَقَد أُنِزلَت علَي آيةٌ أَحب ِإلَي ِمن الدنيا : �ونحروا الْهدي ِبالْحديِبيِة، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
اِبِه، فَقَالُواجحلَى أَصا عأَها، فَقَرِميع : لُ ِبكفْعاذَا يم اللَّه نيب ولَ اللَِّه، قَدسا رِريئًا يِنيئًا مه

لَّ ِفي ذَِلكجو زع لَ اللَّهزا؟ فَأَنلُ ِبنفْعاذَا يفَم :}اٍت تناِت جِمنؤالْمو ِمِننيؤِخلَ الْمدِري ِليج
ئَاِتِهميس مهنع كَفِّريا وِفيه اِلِدينخ ارها اَألنِتهحت 5سورة الفتح آية [}ِمن. [   

حدثَنا :  حدثَنا يعقُوب بن سفْيانَ الْفَاِرِسي، وأَبو داود الْحراِني، وأَبو أُميةَ، قَالُوا5453
أُنِزلَت علَى : حدثَنا همام، عن قَتادةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ: ، قَالَ عمرو بن عاِصٍم

، مرِجعهم ِمن الْحديِبيِة،  ]1سورة الفتح آية [}ِإنا فَتحنا لَك فَتحا مِبينا{: �رسوِل اللَِّه 
ِليغِفر لَك اللَّه ما تقَدم {: فَقَرأَها علَيِهم حتى بلَغَ: آبةَ، قَالَوقَد خالَطَ أَصحابه الْحزنَ والْكَ

ِمن ذَنِبك وما تأَخر ويِتم ِنعمته علَيك ويهِديك ِصراطًا مستِقيما وينصرك اللَّه نصرا 
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هِنيئًا لَك يا رسولَ اللَِّه، قَد بين اللَّه لَك ما : رجلٌ، فَقَالَ  ]3: 2سورة الفتح آية [}عِزيزا
ِليدِخلَ الْمؤِمِنني والْمؤِمناِت {: يفْعلُ ِبك، فَماذَا يفْعلُ ِبنا؟ فَأَنزلَ اللَّه اآليةَ اُألخرى بعدها

ين ِفيها ويكَفِّر عنهم سيئَاِتِهم وكَانَ ذَِلك ِعند اللَِّه فَوزا جناٍت تجِري ِمن تحِتها اَألنهار خاِلِد
، زعم بعض الناِس أَنَّ الصِحيح ِمن هذَا الْحِديِث عن أَنٍس،  ]5سورة الفتح آية [}عِظيما

ٍة، ِهيادِبِزي ِمييانُ التملَيى سوا رم وقَ: ه ناٍمعمه نع ،داوو دأَب اهورةَ، وِعكِْرم نةَ، عادت.  
: حدثَنا الْمداِئِني محمد بن جعفٍَر، قَالَ :  حدثَنا سِعيد بن مسعوٍد، قَالَ 0 5454

ِإنا فَتحنا لَك {:  ِبالْحديِبيِة، فَنزلَت�كُنا مع النِبي : حدثَنا شعبةُ، عن قَتادةَ، عن أَنٍس، قَالَ
   ].1سورة الفتح آية [} فَتحا مِبينا
 رواه مسِلم، عن نصِر بِن عِلي، عن خاِلِد بِن الْحاِرِث، عن سِعيِد بِن أَِبي 5455

لَم ،مثَهدٍس، حأَن نةَ، عادقَت نةَ، عوبرع لَتزا{ا نِبينا محفَت ا لَكنحا فَتسورة الفتح آية [}ِإن
، مرِجعه ِمن الْحديِبيِة، وهم مخاِلطُهم الْحزنُ والْكَآبةُ وقَد نحر الْهدي ِبالْحديِبيِة،  ]1

  ن الدنيا وما ِفيهالَقَد أُنِزلَت علَي آيةٌ ِهي أَحب ِإلَي ِم: فَقَالَ
حدثَنا عبد الرحمِن بن ِزياٍد :  حدثَنا سلَيمانُ بن شعيٍب الْكَيساِني، قَالَ 5456

ِذِه أُنِزلَت ه: سِمعت أَنس بن ماِلٍك، يقُولُ: حدثَنا شعبةُ، عن قَتادةَ، قَالَ: الرصاِصي، قَالَ 
 1سورة الفتح آية [}ِإنا فَتحنا لَك فَتحا مِبينا{:  ِمن الْحديِبيِة�اآليةُ ِحني رجع رسولُ اللَِّه 

.[  
أنبأ شعبةُ، عن : حدثَنا عثْمانُ بن عمر، قَالَ:  حدثَنا أَبو جعفٍَر الداِرِمي، قَالَ 5457
نةَ، عادٍسقَتلَّ:  أَنجو زِلِه عا{: ِفي قَوِبينا محفَت ا لَكنحا فَتقَالَ ]1سورة الفتح آية [}ِإن ، :

 ِبيالن ابحِة، قَالَ أَصِبييدالْح حفَت� : ،ِبكذَن ِمن مقَدا تم لَك ولَ اللَِّه، غُِفرسا ري ِنيئًا لَكه
فَم ،رأَخا تملَّوجو زع لَ اللَّهزا؟ فَأَنا لَن :} ِري ِمنجاٍت تناِت جِمنؤالْمو ِمِننيؤِخلَ الْمدِلي
ارها اَألنهتحت{] ِلِه ]5سورة الفتح آيةِإلَى قَو ، :}اِظيما عزقَالَ  ]5سورة الفتح آية [}فَو ،

تهم ِبهذَا الْحِديِث، عن قَتادةَ، عن أَنٍس، فَلَما رجعنا ِإلَى الْبصرِة فَأَتيت الْكُوفَةَ، فَحدثْ: شعبةُ
: أَما اَألولُ فَتح الْحديِبيِة، فَهو عن أَنٍس، وأَما هذَا قَولُ أَصحاِبِه: سأَلْت عنه قَتادةَ، فَقَالَ
  .مةَهِنيئًا لَك هذَا، عن ِعكِْر

حدثَنا شعبةُ، عن قَتادةَ، عن : حدثَنا أَبو النضِر، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 0 5458
ِإنا {:  ِمن الْحديِبيِة�أُنِزلَت هِذِه اآليةُ ِحني رجع النِبي : سِمعته يقُولُ: أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ
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رأَخا تمو ِبكذَن ِمن مقَدا تم اللَّه لَك ِفرغا ِليِبينا محفَت ا لَكنح2: 1سورة الفتح آية [}فَت.[   
   

 ِبياِب النحِد أَصدع ابم بايعوه حتت الشجرة�بِة، وأِبييدالْح موي   
حدثَنا ِعيسى بن يونس، عن : نا عِلي بن بحٍر، قَالَ حدثَ:  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 5459

نزلْنا الْحديِبيةَ، : زكَِريا بِن أَِبي زاِئدةَ، عن أَِبي ِإسحاق، عِن الْبراِء رِضي اللَّه عنه، قَالَ
اِس، فَجاِئلُ النأَو هِربش ا قَداَءها مندجفَو ِبيالن لَس� ذَها، فَأَخهلٍْو ِمنا ِبدعد لَى الِْبئِْر، ثُمع 

اسى النورى تتا حهاؤم فَكَثُر ،ا اللَّهعدا، وِفيه هجم ِبِفيِه، ثُم.  
ن عمٍرو، عن جاِبِر بِن حدثَنا سفْيانُ، ع: أنبأ الشاِفِعي، قَالَ :  حدثَنا الرِبيع، قَال5460َ

أَنتم الْيوم : �كُنا يوم الْحديِبيِة أَلْفًا وأَربعِمائٍَة، وقَالَ النِبي : عبِد اللَِّه رِضي اللَّه عنهما، قَالَ
اِبرِض، قَالَ جِل اَألرأَه ريِض: خوم كُمتيَألر ِصرأُب تكُن ِةلَورجالش ع.  

حدثَنا زهير، : حدثَنا الْحسن بن أَعين، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 5461
يوم  �أَنهم كَانوا مع رسوِل اللَِّه : أَنبأَنا الْبراُء بن عاِزٍب: حدثَنا أَبو ِإسحاق، قَالَ: قَالَ 

 فَأَتى �الْحديِبيِة أَلْفًا وأَربعِمائٍَة أَو أَقَلَّ أَو أَكْثَر، فَنزلُوا علَى ِبئٍْر فَنزحوها، فَأَتوا رسولَ اللَِّه 
دعوها : دعا، ثُم قَالَائْتوِني ِبدلٍْو ِمن ماِئها، فَأُِتي فَبسق و: الِْبئْر، فَقَعد علَى شِفِريها، ثُم قَالَ

  .ساعةً، فَأَرووا أَنفُسهم، وِركَابهم حتى ارتحلُوا
حدثَنا : حدثَنا النضر بن محمٍد، قَالَ :  حدثَنا أَحمد بن يوسف السلَِمي، قَالَ 5462

: ا ِإياس بن سلَمةَ بِن اَألكْوِع، عن أَِبيِه رِضي اللَّه عنه، قَالَحدثَن: ِعكِْرمةُ بن عماٍر، قَالَ 
 ِبيِإلَى الن تجروِلِه �خسرلَّ، وجو زاِلي ِإلَى اللَِّه عمِلي وأَه كْترتثٌ، ودح ا غُالمأَنو ،

ِه رِضي اللَّه عنه أَخِدمه، وآكُلُ معه ِمن طَعاِمِه، فَقَِدمنا ، فَكُنت تِبيعا ِلطَلْحةَ بِن عبيِد اللَّ�
 ِبيالن عةَ ِمائٍَة مرشع عبأَر نحنةَ، وِبييدا، �الْحِويهرا تاةً مونَ شسمِئٍذ خموا يهلَيعو ،

فَِإما بسق ِفيها، وِإما دعا، فَما نِزحت : باها، قَالَ ِحني قَعد علَى ج�فَرأَيت رسولَ اللَِّه 
 بايعنا تحت الشجرِة فَبايعته ِفي أَوِل الناِس، ثُم بايع حتى كَانَ ِفي �بعد، ثُم ِإنَّ نِبي اللَِّه 

يا رسولَ اللَِّه، بايعتك ِفي أَوِل : ال تباِيعِني؟، قُلْتيا سلَمةُ، أَ: وسٍط ِمن الناِس، ثُم قَالَ
يا سلَمةُ أَما لَك جنةٌ؟، فَأَعطَاِني جحفَةً، أَو قَالَ درقَةً ثُم بايع، : وأَيضا، ثُم قَالَ: الناِس، قَالَ

يا رسولَ اللَِّه، قَد : قُلْت: لَمةُ، أَال تباِيعِني؟، قَالَيا س: حتى ِإذَا كَانَ ِفي آِخِر الناِس، قَالَ
يا سلَمةُ، أَين جحفَتك؟ أَو : وأَيضا، ثُم قَالَ: بايعتك، واللَِّه أَولَ الناِس وِفي أَوسِطِهم، قَالَ
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ا رسولَ اللَِّه، أَعطَيتها عمي عاِمرا رِضي اللَّه عنه، ي: قُلْت: درقَتك الَِّتي أَعطَيتك؟، قَالَ: قَالَ
اللَّهم ابِغِني حِبيبا : ِإنك كَالَِّذي قَالَ اَألولُ:  وضِحك�وكَانَ أَعزلَ، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

ني ِمن أَهِل مكَّةَ كَانَ بيننا وبينهم صلْح حتى أَحب ِإلَي ِمن نفِْسي، ثُم ِإنَّ قَوما ِمن الْمشِرِك
تمشت بعضنا ِفي بعٍض، واختلَطْنا، فَأَتيت الشجرةَ فَكَسحت شوكَها، ثُم نزلْت ِفي ِظلِّها 

مشِرِكني يتماشونَ، فَجلَسوا ِإلَي ثُم اضطَجعت، ووضعت ِسالِحي، فَأَتاِني أَربعةٌ ِمن الْ
 ِبيونَ ِفي النقَعلُوا يعوا �فَجعضا أَنْ ودا عى، فَمرٍة أُخرجِإلَى ش لْتوحفَت ،مهتضغفَأَب 

: مهاِجِرين، قُِتلَ ابن زنيٍم، قَالَِثيابهم، وعلَّقُوا ِسالحهم، ِإذْ نادى مناٍد ِمن أَسفَِل الْواِدي يا لَلْ
 ال يمد �والَِّذي كَرم وجه محمٍد : فَأَشد علَيِهم حتى أَِقف علَى رؤِسِهم ِبالسيِف، ثُم قَالَ

ض ثُم ،اهنيالَِّذي ِفيِه ع تبرِإلَى ِسالِحِه ِإال ض هدي كُمِمن اِحدو مهقْتسو ،مهِسالح تمم
 ِبيالن ِبِهم ى آِتيتِفي حيالِت �ِبسبالْع ٍل ِمنجٍز، رِن ِمكْرٍز أَِو ابِبِمكْر اِمري عماَء عجو ،

ذَروهم يكُن لَهم : ، قَالَ�يقُود ِبِه فَرسه متسلِّحا ِفي سبِعني رجال، فَلَما نظَر ِإلَيِهم نِبي اللَِّه 
بدُء الْفُجوِر وِثناه، ثُم رجعنا ِإلَى الْمِدينةَ، فَمررنا علَى جبٍل بيننا وبين الْعدو فَاستغفَر رسولُ 

مرتيِن، ثُم قَِدمنا الْمِدينةَ، فَخرجت  ِلمن طَلَعه ِتلْك اللَّيلَةَ فَأُطِْلعته ثَالثَ مراٍت أَو �اللَِّه 
 ِفي �ِبفَرِس طَلْحةَ بِن عبيِد اللَِّه رِضي اللَّه عنه مع رباٍح رِضي اللَّه عنه غُالِم رسوِل اللَِّه 

حمِن بِن عيينةَ بِن بدٍر الْفَزاِري، قَد ، فَلَما كَانَ ِبغلٍَس ِإذَا نحن ِبعبِد الر�ظَهِر رسوِل اللَِّه 
يا رباح، اركَب :  فَاستاق هو وأَصحابه وقَتلُوا راِعيها، فَقُلْت�أَغَار علَى سرِح رسوِل اللَِّه 

مشِرِكني قَد أَغَاروا علَى سرِحِه وقَتلُوا  أَنَّ الْ�هذَا الْفَرس، فَأَبِلغه طَلْحةَ، وأَخِبر رسولَ اللَِّه 
ثُم اتبعت ! يا صباحاه : وأَشرقْت شرقًا ِمن اَألرِض ثُم ناديت ِبأَعلَى صوِتي: راِعيه، قَالَ

  :الْقَوم أَرِميِهم ِبالنبِل، وأَقُولُ
  م يوم الرضِعوالْيو    أَنا ابن اَألكْوِع 

قُلْت ِض الْكَِتِف، ثُمعِفي ب هعٍم فَأَضهِبس مهٍل ِمنجى ِلروأَهو :  
  والْيوم يوم الرضِع  خذْها وأَنا ابن اَألكْوِع 

، ثُم نثَرت نبِلي فَعِقرت ِبِهم، فَلَم أَزلْ أَرِميِهم ِبالنبِل، فَِإذَا حملُوا علَي لَجأْت ِإلَى شجرٍة
وِإذَا تضايق الْواِدي علَوت علَيِهم الْجبلَ فَرميتهم ِبالِْحجارِة حتى أَحرزت الظَّهر الَِّذي أَخذُوا 

مر ثَالِثني ِمن أَكْثَر ى ذَِلكِسو مهاتشم ِمن ذْتأَخو ،ا ال كُلَّههونحطَرةً يدرب ثَالِثنيا وح
 وأَصحاِبِه، وجعلْت علَيِه ِحجارةً عالمةً �أَضم ِمنها شيئًا ثَمةَ ِإال جعلْته طَِريق رسوِل اللَِّه 
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رحمِن قَد أَتاهم مددا، فَنزلُوا ِليعِرفُوا، فَلَما امتد الضحى ِإذَا عيينةُ بن بدٍر أَبو عبِد ال
: ما هذَا الَِّذي أَرى؟ قَالُوا: يتضحونَ، وعلَوت علَيِهم الْجبلَ فَقَعدت فَنظَر ِإلَي عيينةُ، فَقَالَ

 ،هكَانذَا مى هتلٍَس حا ِبغقَنا فَاراَء محرذَا الْبه ا ِمنقَالَلَِقين : فَقَام ،كُمِمن فَرِه نِإلَي قُومأَفَال ي
ي، قُلْتا ِمنونا دِل، فَلَمبوا ِإلَى الْجدنفَس مهةٌ ِمنعبأَر الَِّذي : ِإلَيِع، واَألكْو نا ابِرفُوِني أَنعأَت

ِإنا نظُن فَرجعوا، ثُم ِإذَا : وال أَطْلُبه فَيفُوتِني، قَالُوانفِْسي ِبيِدِه ال يطْلُبِني رجلٌ ِمنكُم فَيلْحقُِني 
 أَولُهم اَألخرم اَألسِدي، وأَبو قَتادةَ، والِْمقْداد بن اَألسوِد رِضي �أَنا ِبفَواِرس رسوِل اللَِّه 

: أَعرض اَألخرم وهو أَولُ الْقَوِم فَآخذُ ِبِعناِن فَرِسِه، فَقُلْتاللَّه عنهم، فَانحدرت ِمن الْجبِل، فَ
يا سلَمةُ، ِإنْ :  وأَصحابه؟ فَقَالَ�يا أَخرم، أَتذَر الْقَوم أَنْ يقْتِطعوك حتى يلْحق رسولُ اللَِّه 

ِر، وتعلَم أَنَّ الْجنةَ حق والنار حق، فَال تحلْ بيِني وبين الشهادِة كُنت تؤِمن ِباللَِّه والْيوِم اآلِخ
 ،هسِن فَرمحِد الربِبع ِقرِن فَعيتنلَفَا طَعتةَ، فَاخنييع نِن بمحالر دبعو وقَى هفَالْت مقَدفَت ،هكْترفَت

ع هنطَعلَفَا وتةَ فَاخادو قَتأَبِن ومحالر دبقَى عِسِه فَالْتلَى فَرلَ عوحت ثُم ،لَهِن فَقَتمحالر دب
و ِسِه، ثُملَى فَرلَ عوحتو ،لَهةَ فَقَتادو قَتأَب هنطَعةَ، وادِن ِبأَِبي قَتمحالر دبع قَرِن فَعيتنلَّى طَع

 وال �الْقَوم ال يلْوونَ علَى شيٍء، فَاتبعتهم علَى ِرجلَي حتى ما أَرى ِمن فُرساِن رسوِل اللَِّه 
ع مهتلَّيفَح ماَءهروِني ورصٍد فَأَبذُو قَر قَالُ لَهاٍء، يالُوا ِإلَى مم ا، ثُمدأَح الَِتِهمجر ِمن مهو ،هن

ِعطَاش، حتى أَلْحق ِفي ثَِنيِة ِذي الدِثِري، فَأَلْحق رجال علَى راِحلَِتِه ِفي مؤخِر الْقَوِم فَأَرِميِه 
ٍم، فَقُلْتهِع: ِبساَألكْو نا ابأَنا وذْهِع قَالَ  خضالر موي موالْيي :  واثُكْلُ أُمو !ةً، أَكْوكْرا بِعي

ى أَلْقَى : قُلْتتِعي حا ممهقْتِة، فَسا ِفي الثَِّنيِديِهمِن أُريسِبفَر ذْتأَخفِْسِه، ون ودع أَي معن
 واُألخرى ماٌء عمي عاِمرا ِفي الظَّالِم علَى بِعٍري معه سِطيحتاِن ِإحداهما مذْقَةٌ أَي بِقيةٌ ِمن لَبِن

 ناِزال علَى الْماِء الَِّذي حلَّيتهم عنه ذُو قَرٍد �فَتوضأْت وصلَّيت، حتى آِتي نِبي اللَِّه 
ِوياِإلِبِل الَِّتي ح ِمن ِحروٍر نزج ا ِمنامِسنا وِوي كَِبدشي هنع اللَّه ِضيِبالال ر تدجوو ِمن ت

فَقُلْت ،ِرِكنيشالْم : ِهملَيذُ عِم ِمائَةً، فَآخالْقَو ِمن ِخبتِني فَأَني، ذَرأُمو تاللَِّه، ِبأَِبي أَن ِبيا ني
ي  ضِحك حتى بدت نواِجذُه ِف�بالْعشوِة فَأُصِبح، ولَم يبق مخِبر، فَرأَيت رسولَ اللَِّه 

نعم، والَِّذي بعثَك : يا سلَمةُ، أَكُنت فَاِعال؟، قُلْت: �عشوِة الناِر، ثُم قَالَ رسولُ اللَِّه 
ِإنهم اآلنَ لَيقَرونَ ِفي غَطَفَانَ، فَما بِرحت حتى جاَء رجلٌ، : �ِبالْحق، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

ولَ اللَِّه، نزلُوا ِبفُالٍن الْغطَفَاِني فَنحر لَهم جزورا، ثُم أَبصروا الْغبرةَ، فَقَذَف اللَّه يا رس: فَقَالَ
 سهم الْفَاِرِس �وأَعطَاِني رسولُ اللَِّه : ِفي قُلُوِبِهم الرعب، فَخرجوا وتركُوا ِقراهم، قَالَ
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 جِميعا، وأَردفَِني خلْفَه علَى الْعضباِء، فَلَما كَانَ بيننا وبين الْمِدينِة كَالروحِة أَِو وسهم الراِجِل
هلْ ِمن مساِبٍق؟ أَال هلْ ِمن مساِبٍق : الْغدوِة أَتانا رجلٌ ِمن اَألنصاِر كَانَ ال يسبق، فَقَالَ

 ِن أَويترِريفًا؟ قَالَمش ابهال تا، وِه كَِرميلَيع كِْرما تأَم ِه، فَقُلْتلَيع لْتال ِإال : ثَالثًا، فَأَقْب
ِإنْ ِشئْت، : يا رسولَ اللَِّه، ِبأَِبي أَنت وأُمي، أَفَال أُساِبق الرجلَ؟ قَالَ: ، قُلْت�رسولَ اللَِّه 

 ،لَيِرج تيفَثَنقُلْت اقَِة، ثُمِر النظَه نع تفَطَفَر : فًا أَورِه شلَيع طْتبرو ،كِإلَي باذْه
قُلْت ِه، ثُمكَِتفَي نيب كَكْتفَص ،قَهى أَلْحتح تفَّعرت ِن، ثُمفَيراللَِّه، قَالَ: شو كقْتبي : سِإن

 ِإلَى خيبر، فَخرجت �مِدينةَ فَما لَِبثْنا ِبها ِإال ثَالثًا، حتى خرج رسولُ اللَِّه أَظُن، ثُم قَِدمنا الْ
  : وعمي عاِمر بن اَألكْوِع، فَجعلَ يرتِجز الْقَوم، ويقُولُ

  تالَلَِّه لَوال اُهللا ما اهتدينـــا
لَّيال صا وقْندصال تـــاون  

  ِإنَّ الَِّذين هم بغوا علَينـــا
  ِإذَا أَرادوا ِفتنةً أَبينـــــا
  ونحن عن فَضِلك ما استغنينا
  فَثَبِت اَألقْدام ِإنْ القَينـــا
  وأَنِزلَن سِكينةً علَينــــا

غَفَر لَك ربك، : يا رسولَ اللَِّه، هذَا عاِمر، فَقَالَ: امن هذَا؟، قَالُو: �فَنادى رسولُ اللَِّه 
فَناداه عمر بن :  قَطُّ يخصه ِلرجٍل ِإال استشِهد، قَالَ�فَواللَِّه ما استغفَر رسولُ اللَِّه : قَالَ

يا رسولَ اللَِّه، لَو متعتنا ِبعاِمٍر، : ي ناِحيِة الْقَوِمالْخطَّاِب رِضي اللَّه عنه وهو علَى راِحلَِتِه ِف
 شاِك السالِح بطَلٌ  قَد عِلمت خيبر أَني مرحب: فَلَما قَِدمنا خيبر أَقْبلَ مرحب، فَقَالَ: قَالَ

قَد عِلمت خيبر أَني عاِمر شاِك السالِح بطَلٌ : عاِمرمجرب ِإذَا الْحروب أَقْبلَت تلَهب، فَقَالَ 
 ابِه، فَأَصلَياِمٍر عع فيس عجراِمٍر وِس عرٍب ِفي تحرم فيس قَعِن، فَويتبرلَفَا ضتفَاخ اِمرغم

بطَلَ :  وهم يقُولُونَ�فٍَر ِمن أَصحاِب النِبي فَمررت علَى ن: ساق نفِْسِه فَأَتى لَه ِفيها، قَالَ
 ِبيالن تياِمٍر، فَأَتلُ عمع�ِكي، فَقُلْتولَ اللَِّه :  أَبسا راِمٍر؟ قَالَ! يلُ عمطَلَ عقَالَ : أَب نمو

ثُم أَرسلَ نِبي : ه أَجره مرتيِن، قَالَكَذَب ذَاك، بلْ لَ: بعض أَصحاِبك، قَالَ: قُلْت: ذَاك؟، قَالَ
يا نِبي اللَِّه، ِإنه أَرمد، فَِجئْت ِبِه أَقُوده :  ِإلَى عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب رِضي اللَّه عنه، فَِقيلَ�اللَِّه 

 ِبيولُ اللَِّه �ِإلَى النسقَالَ ر قَدلَ ذَِل�، وقَب ك : ولَهسرو اللَّه ِحبال يجةَ رايالر نِطيُألع
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 ِفي عينيِه، ثُم أَعطَاه الرايةَ، فَكَانَ الْفَتح علَى يديِه، �ويِحبه اللَّه ورسولُه، فَبسق رسولُ اللَِّه 
  :ولَما برز عِلي فَارتجز مرحب، فَقَالَ

بحري مأَن ربيخ تِلمع قَد  
برجطَلٌ مالِح باِك السش  
بلَهت لَتأَقْب وبرِإذَا الْح  

  :فَقَالَ عِلي رِضي اللَّه عنه: قَالَ
هرديي حِني أُمتما الَِّذي سأَن  
هظَرناٍت كَِريِه الْمِث غَابكَلَي  

ِبالص أُوِفيِهمهردنلَ الساِع كَي  
  .فَفَلَق عِلي رأْسه وكَانَ الْفَتح علَى يديِه : فَقَالَ

حدثَنا ِعكِْرمةُ بن : حدثَنا أَبو حذَيفَةَ، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 5463
نةَ، علَمِن ساِس بِإي ناٍر، عموِل اللَِّه :  أَِبيِه، قَالَعسر عةَ مِبييدا الْحنِفي �قَِدم اهنعايفَب ،

باِيعِني يا سلَمةُ، : أَصِل شجرٍة وبايعته ِفي أَوِل الناِس، فَلَما كَانَ ِفي وسٍط ِمن الناِس، قَالَ
اللَِّه: فَقُلْتو اللَِّه، قَد ِبيا ناِس، قَالَيِل النِفي أَو كتعايا، قَالَ:  بضأَيولُ : وسآِني رفَر ،هتعايفَب
جحفَةً، فَلَِقيِني عمي عاِمر، :  أَعزلُ لَيس مِعي جنةٌ استِجن ِبها فَأَعطَاِني درقَةً، أَو قَالَ�اللَِّه 

أَال : �أَعطَيته ِإياها، فَلَما كَانَ ِفي آِخِر الناِس، قَالَ ِلي رسولُ اللَِّه وهو أَعزلُ، فَسأَلَِنيها فَ
ةُ؟، فَقُلْتلَما سِني يايعبفَقَالَ: ت ،ِطِهمسِفي واِس وِل النِفي أَو كتعاياللَِّه بو اللَِّه، قَد ِبيا ني :

ثُم ،هتعايا، فَبضأَيقَالَو  :؟، فَقُلْتكتطَيقَةُ الَِّتي أَعرفَةُ أَِو الدحالْج نةُ، أَيلَما ساللَِّه، : ي ِبيا ني
 ثُم �فَضِحك رسولُ اللَِّه : سأَلَِنيها عمي عاِمر وهو أَعزلُ فَأَعطَيته ِإياها وآثَرته ِبها، قَالَ

ثُم ِإنَّ : اللَّهم أَبِغِني حِبيبا هو أَحب ِإلَي ِمن نفِْسي، قَالَ: الَِّذي قَالَ اَألولَِإنك كَ: قَالَ
: الْمشِرِكني ِمن أَهِل مكَّةَ واسونا الصلْح حتى مشى بعضهم ِإلَى بعٍض واصطَلَحنا، قَالَ

ةَ با ِلطَلْحِبيعت تكُنو تكُنوِلِه، وسرا ِإلَى اللَِّه واِجرهاِلي ممِلي وأَه كْترتِد اللَِّه، ويبِن ع
آكُلُ ِمن طَعاِمِه وأُحِسن فَرسه، وأَسِقيِه وأَخِدمه، فَأَتيت شجرةً فَكَسحت شوكَها، 

: ، قَالَ�لْمشِرِكني، فَجعلُوا يقَعونَ ِفي رسوِل اللَِّه واضطَجعت ِفيها، فَأَتاِني أَربعةٌ ِمن ا
وعلَّقُوا أَسِلحتهم ووضعوا ِثيابهم ِفي الشجرِة واضطَجعوا ِفي ِظلِّها، فَأَتيت : فَأَبغضتهم، قَالَ

هتحت تعطَجا فَاضكُهوش تحى، فَكَسرةً أُخرجش اٍد ِمننونَ فَِإذَا مامنذُوا يا أَخدا عا فَم
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فَخرجت أَشتد ِبسيِفي، حتى : يا معشر الْمهاِجِرين، قُِتلَ ابن زنيٍم، قَالَ: أَسفَلَ الْواِدي
ونَ، فَقُلْتطَِجعضم مهو ُءوِسِهملَى رع قَفْتو :جو مالَِّذي كَرٍد ومحم لٌ �هجر فَعرال ي 

 ِدي، ثُمثًا ِفي يِضغ هلْتعفَج ،مهِسالح ذْتا أَخفَلَم ،اهنيالَِّذي ِفيِه ع تبرِإال ض هأْسر كُمِمن
 رجال ِمنهم ، وجاَء عمي هو وأَصحاب لَه ِبسبِعني�ِجئْت ِبِهم أَسوقُهم ِإلَى رسوِل اللَِّه 

ِمكِْرز رجلٌ ِمن الْعبالِت ِمن قُريٍش يقُود ِبِه عمي مجفٍَّف علَى فَرٍس فَلَما نظَر ِإلَيِهم رسولُ 
: اللَّه، فَقَالَ �دعوهم يكُونُ بدُء الْفُجوِر وِثناه ِمنهم، فَخالهم رسولُ اللَِّه : ، قَالَ�اللَِّه 
} كُمِد أَنْ أَظْفَرعب كَّةَ ِمنطِْن مِبب مهنع كُمِديأَيو كُمنع مهِديأَي الَِّذي كَف وهو

ِهملَيِني : ، قَالَ ]24سورة الفتح آية [}عانَ، أَو بيِني ِلحب نيبا وننيبِة، وِدينا ِإلَى الْمنعجر ثُم
 ِلمن رقَى ِفي هذَا الْجبِل، �فَاستغفَر رسولُ اللَِّه : ، رأْس ِمن الْمشِرِكني جبلٌ، قَالَذَكْوانَ
فَرقَيته ِتلْك اللَّيلَةَ مرتيِن :  َألحٍد قَطُّ يخصه ِإال استشِهد، قَالَ�وما استغفَر رسولُ اللَِّه : قَالَ

 ِبظَهِرِه ِإلَى الْغابِة ينديِه، فَخرجت أَنا �ثُم قَِدمنا الْمِدينةَ فَبعثَ نِبي اللَِّه : ثَةً، قَالَأَو ثَال
، وخرجت مِعي ِبفَرٍس ِلطَلْحةَ بِن عبيِد اللَِّه أُنديِه، فَلَما كَانَ ِعند �ورباح غُالم رسوِل اللَِّه 

 �لصبِح ِإذَا عبد الرحمِن بن عيينةَ بِن بدٍر الْفَزاِري، قَد أَغَار علَى سرِح رسوِل اللَِّه ا
فَقُلْت ،هاِعيلَ رقَتِبِه، و بفَذَه ،هدِد : فَطَريبع نةَ بطَلْح هِلغفَأَب ،سذَا الْفَرذْ هخ ،احبا ري

 أَنَّ الْمشِرِكني قَد أَغَاروا علَى سرِحِه، فَقَعد رباح علَى الْفَرِس �، وأَخِبر رسولَ اللَِّه اللَِّه
يا صباحاه، ثُم : وقُمت علَى أَكَمٍة، ووجهت وجِهي ِقبلَ الْمِدينِة، ثُم ناديت ثَالثَ دعواٍت

الْقَو تعبأَقُولُأَتو ،ِميِهمأَر ِجزتأَرِل وبِبالن مقُهشأَر لْتعفَج م:  
   والْيوم يوم الرضِع  أَنا ابن اَألكْوِع

وأَعِقر ِبِهم حتى أَلْحق رجال ِمنهم راِكبا علَى رحِلِه، فَأَصك ِرجلَه ِبسهٍم حتى نفَذَ ِفي 
  :ِفِه، فَقُلْتكَِت

   والْيوم يوم الرضِع    خذْها وأَنا ابن اَألكْوِع
قَالَ فَما ِزلْت أَعِقر ِبِهم وأَرتِجز، فَِإذَا رجلٌ علَى فَرٍس، فَجثَمت ِإلَى شجرٍة فَنثَرت نبِلي 

ما زالَ ذَِلك شأِْني وشأْنهم حتى ما تركْت شيئًا ِمن فَ: ثُم عقَرت ِبِه، وال يقْدم علَي، قَالَ
وطَرحوا أَكْثَر ِمن ثَالِثني بردةً :  ِإال استنقَذْته، وجعلْته وراَء ظَهِري، قَالَ�ظَهِر رسوِل اللَِّه 

وأَجعلُ علَيِه آراما حتى ال يخفَى علَى رسوِل اللَِّه وثَالِثني رمحا كُلُّ ذَِلك يستِخفُّونَ ِمني، 
ودخلُوا الْمِضيق علَوت الْجبلَ، : ، وال علَى أَصحاِبِه حتى ِإذَا امتد الضحى اَألكْبر، قَالَ�
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د جاَء مددا ِللْمشِرِكني فَنزلُوا يتضحونَ، وجعلْت أُرديِهم ِبالِْحجارِة ِإذَا عيينةُ بن بدٍر، قَ
هذَا لَِقينا ِمنه الْبرح، : ما هذَا الَِّذي أَرى؟ قَالُوا: فَأَشرف علَى جبٍل فَأَقْعد علَيِه، فَقَالَ عيينةُ
قَذَ كُلَّ شنتى استلٍَس حا ِبغقَناللَِّه ِإنْ فَارةُفَونييا، فَقَالَ عِدينٍء ِفي أَيي : اَءهرى ورذَا يال أَنَّ هلَو

 مهتعما أَسِل، فَلَمبِفي الْج وا ِإلَيدنةٌ فَسعبأَر فَقَام ،كُمِعي ِمنِه مِإلَي قُمِلي كَكُمرا، لَتطَلَب
ملَه قُلْت ،توِرفُوِني؟ قَالُ: الصعواأَت :؟ قُلْتتأَن نمو : هجو مالَِّذي كَرِع، واَألكْو نا ابأَن

ِإني أَظُن، :  ال يطْلُبِني رجلٌ ِمنكُم فَيدِركُِني وال أَطْلُبه فَيفُوتِني، فَقَالَ أَحدهم�محمٍد 
 تأَيى رتح ِدي ذَاكقْعم تِرحا باللَِّه موِل اللَِّه فَوسر اِرسفَو� ملُهفَِإذَا أَو ،رجلَّلُونَ الشختي 

اَألخرم اَألسِدي، وِإذَا علَى ِإثِْرِه أَبو قَتادةَ، وِإذَا علَى ِإثِْر أَِبي قَتادةَ الِْمقْداد بن اَألسوِد 
يا أَخرم، : خرم اَألسِدي، فَآخذُ ِبِعناِن فَرِسِه، فَقُلْتالِْكنِدي، وولَّوا مدِبِرين، فَأَعرض اَأل

 �أَنِذرهم، فَِإنَّ الْقَوم قَِليلٌ خِبيثٌ، وال آمنهم أَنْ يقْتِطعوك حتى يلْحق رسولُ اللَِّه 
ِه والْيوِم اآلِخِر، وتعلَم أَنَّ الْجنةَ حق والنار يا سلَمةُ، ِإنْ كُنت تؤِمن ِباللَّ: وأَصحابه، فَقَالَ

والتقَى هو وعبد الرحمِن، فَاختلَفَا ضربتيِن فَقَتلَه، : حق، فَال تحلْ بيِني وبين الشهادِة، قَالَ
دبلَ عوحتو ،هسِن فَرمحالر دبع قَرعو ةَ فَاِرسادو قَتأَب قُهلْحيِم، ورِس اَألخلَى فَرِن عمحالر 

 فَاختلَفَا طَعنتيِن، فَقَتلَه أَبو قَتادةَ، وعِقر ِبأَِبي قَتادةَ فَرسه، وتحولَ أَبو قَتادةَ �رسوِل اللَِّه 
فَوالَِّذي كَرم وجه : لْمشِركُونَ ال يلْوونَ علَى شيٍء، قَالَوخرج ا: علَى فَرِس اَألخرِم، قَالَ

 حتى ما أَرى � ِإني ِبطَلَِب الْخيِل، والركَاِب، والرجاِل الَِّذين مع رسوِل اللَِّه �محمٍد 
ذُو قَرٍد يِريدونَ أَنْ يشربوا ِمنه وهم ِعطَاش، : فَعرضوا الشعب ِفيِه ماٌء يقَالُ لَه: غُبارهم، قَالَ

فَحْألتهم، فَما ذَاقُوا ِمنه قَطْرةً وهم ِعطَاش حتى سِندوا : فَنظَروا ِإلَي أَعدو وراَءهم، قَالَ: قَالَ
قَالُ لَهٍة، يقَالَ: ِفي ثَِني ،ريال : نجر قأَلْحِص وغٍم ِفي نهِبس طَكُّهِة فَأَصالثَِّني دِعن آِخِرِهم ِمن

كَِتِفِه، فَقُلْت:  
  خذْها وأَنا ابن اَألكْوِع والْيوم يوم الرضِع

ك فَرسيِن علَى فَأَدر: نعم، أَي عدو نفِْسِه، قَالَ: أَكْوِعيا بكْرةً؟ فَقُلْت! واثُكْلَ أُمي : قَالَ
 حتى وجدته علَى الْماِء الَِّذي حْألتهم عنه �الْعقَبِة فَِجئْت ِبِهما أَسوقُهما ِإلَى رسوِل اللَِّه 

، والْبرد،  ِفي ِمائٍَة ِمن أَصحاِبِه قَد نزلُوا الْماَء، وأَخذُوا اِإلِبلَ�ذُو قَرٍد، وِإذَا رسولُ اللَِّه 
، فَنحر جزورا ِمن اِإلِبِل الَِّذي �وكُلَّ شيٍء خلَّفْت وراِئي، وِإذَا ِباللٌ قَد أَمره رسولُ اللَِّه 

وجاَء عمي عاِمر :  ِمن سناِمها وكَِبِدها، قَالَ�عديت لَهم، وِإذَا هو يشِوي ِلرسوِل اللَِّه 
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فَقُلْت ،تِربشو تلَّيص ثُم أْتضواٌء، فَتا مى ِفيهرٍة أُخِطيحسٍن، ولَب ذْقَةٌ ِمنا مٍة ِفيهِطيحِبس :
ى يا رسولَ اللَِّه، خلِِّني فََألنتِخب ِمن الْقَوِم ِمائَةَ رجٍل فَآخذُ علَى الْمشِرِكني ِبالْعشرِة، فَال يبقَ

أَكُنت :  حتى نظَرت ِإلَى نواِجِذِه ِفي ضوِء الناِر، فَقَالَ�ِمنهم رجلٌ، فَضِحك رسولُ اللَِّه 
ةُ؟، قُلْتلَما سفَقَالَ: فَاِعال ي ،كهجو مالَِّذي كَرو ،معِض غَطَفَانَ، : ننَ ِبأَروقْراآلنَ لَي مهِإن

نحر لَهم فُالنٌ الْغطَفَاِني جزورا، فَلَما :  بِرحنا حتى جاَء رجلٌ ِمن غَطَفَانَ، فَقَالَفَما: قَالَ
هذَا غُبار الْقَوِم فَما خافُوها وولَّى الْقَوم، فَلَما أَصبحنا : كَشطَ ِجلْدها رأَوا غُبارا، فَقَالُوا

كَانَ خير : �وقَالَ رسولُ اللَِّه :  سهم الْفَاِرِس والراِجِل جِميعا، قَالَ� اللَِّه أَعطَاِني رسولُ
موا الْياِننسا: فُرالَِتنجر ريخةَ، وادو قَتةُ، قَالَ: أَبلَماللَِّه : س ِبيفَِني ندأَر ِإلَى �ثُم اِجِعنير 
لَى نِة عِديناِر ال الْمصاَألن لٌ ِمنجا رِفينةً، ووحِة ضِدينالْم نيبا وننيا كَانَ باِء، فَلَمبضاقَِتِه الْع

هلْ ِمن مساِبٍق ِإلَى الْمِدينِة، أَال ِمن مساِبٍق فَأَعادها ِمرارا وأَنا ساِكت، ثُم : يسِبق عدوا، قَالَ
لَه ِريفًا، فَقَالَ: قُلْتش ابهال تا، وكَِرمي كِْرما تولَ اللَِّه : مسكُونَ رال ِإال أَنْ ي�ا : ، قُلْتي

اذْهب ِإلَيك، : ِإنْ ِشئْت، فَقُلْت: رسولَ اللَِّه، ذَرِني ِبأَِبي أَنت وأُمي ُألساِبق الرجلَ، قَالَ
وأَطْفُر دتشي جر؟ فَخطْتبا رم هأَلْتِن، فَسفَيرش فًا أَورِه شلَيع طْتبو فَردأَع اقَِة، ثُمِن النع 

: استبقَيت نفِْسي، ثُم ِإني عدوت عدوِتي حتى أَلْحقَه وأَصك بين كَِتفَيِه، فَقُلْت: فَقَالَ
حتى ورد الْمِدينةَ فَما لَِبثْنا ِإال : ِإني أَظُن، قَالَ: نظَر ِإلَي فَضِحك، وقَالَفَ: سبقْتك واللَِّه، قَالَ

 وهو ،ِبِهم وقسي وهِم، وِبالْقَو ِجزتري اِمري عملَ ععفَج ،ربيا ِإلَى خنجرى ختاٍل، حثَالثَ لَي
  : يقُولُ

  وال اُهللا ما اهتدينـــاتالَلَِّه لَ
  وال تصدقْنا وال صلَّينـــا
  ِإنَّ الَِّذين هم بغوا علَينـــا
  ِإذَا أَرادوا ِفتنةً أَبينـــــا
  ونحن عن فَضِلك ما استغنينا
  فَثَبِت اَألقْدام ِإنْ القَينـــا

ةً عِكينس ِزلَنأَنــــاونلَي  
   ِإنَّ الَِّذين كَفَروا بغوا علَينــا
  ِإذَا أَرادوا ِفتنةً أَبينــــــا
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غَفَر لَك ربك، : عمي عاِمر يا نِبي اللَِّه، فَقَالَ: من هذَا؟، فَقُلْت: �فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
ِل الْقَوِفي أَو وهو رمِمفَقَالَ ع : هصخاٍن قَطُّ يسِإلن فَرغتا اسماِمٍر، وا ِبعنتعتا مماللَِّه، لَو ِبيا ني

قَد عِلمت خيبر أَني : ِإال استشِهد، فَلَما قَِدمنا خيبر خرج مرحب يخِطر ِبسيِفِه يقُولُ
بحرم  

  مجربشاِك السالِح بطَلٌ 
بلَهت لَتأَقْب وبرِإذَا الْح  

  :فَبرز عاِمر، فَقَالَ
اِمري عأَن ربيخ تِلمع قَد  
اِمرغطَلٌ مالِح باِك السش   

عجفَر ،فُلُ لَهسي اِمرع بذَهاِمٍر، وِس عرٍب ِفي تحرم فيس قَعِن فَويتبرلَفَا ضتاخ فُهيس 
 ِإال وهم �فَما مررت علَى نفٍَر ِمن أَصحاِب النِبي : علَى نفِْسِه، فَكَانت ِفيِه نفْسه، قَالَ

أَبطَلَ عملُ عاِمٍر؟ :  أَبِكي، فَقُلْت�بطَلَ عملُ عاِمٍر، قَتلَ نفْسه، فَأَتيت نِبي اللَِّه : يقُولُونَ
كَذَب من قَالَ ذَِلك؟ : نفَر ِمن أَصحاِبك، فَقَالَ: من قَالَ ذَِلك؟، فَقُلْت: �الَ رسولُ اللَِّه فَقَ

ُألعِطين الرايةَ رجال يِحب اللَّه ورسولَه ويِحبه : �بلْ لَه أَجره مرتيِن، ثُم قَالَ رسولُ اللَِّه 
و قَالَاللَّه ،اسا النا لَهنفَد ،ولُهسولُ اللَِّه : رسلَِني رسِبِه �فَأَر ِن أَِبي طَاِلٍب فَِجئْتب ِليِإلَى ع 

 ِفي عينيِه، فَبرأَ، وأَعطَاه الرايةَ، فَخرج مرحب يخطُر �أَقُوده وهو أَرمد فَبزق رسولُ اللَِّه 
قُولُِبسيِفِه، وي:  

 بحري مأَن ربيخ تِلمع قَد  
برجطَلٌ مالِح باِك السش  
بلَهت لَتأَقْب وبرِإذَا الْح  
  :فَقَالَ عِلي بن أَِبي طَاِلٍب

 هرديي حِني أُمتما الَِّذي سأَن  
هظَرناٍت كَِريِه الْمِث غَابكَلَي  

  ِهم ِبالصاِع كَيلَ السندرهأُوِفي
  .فَفَلَق رأْس مرحٍب ِبالسيِف وكَانَ الْفَتح علَى يديِه

حدثَنا ِعكِْرمةُ بن : حدثَنا شعيب بن حرٍب، قَالَ :  حدثَنا ابن أَِبي رجاٍء، قَالَ 5464
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خرج عمي عاِمر ِإلَى مرحٍب، فَذَهب يسفُلُ لَه، : ، عن أَِبيِه، قَالَعماٍر، عن ِإياِس بِن سلَمةَ
اسفَقَالَ الن ،هفْسا نِفيه تِه فَكَانلَيع فيالس عجفَر : ِبيلَغَ النفَب ،هفْسلَ نا قَتاِمرِإنَّ ع� 

  .لَه أَجره مرتيِن: فَقَالَ
5465قَالَ  ح ،اِويكْرةَ الْببيقُت نب كَّارا بثَنقَالَ : د ،سوني نب رما عثَندا : حثَندح

غَزونا : حدثَِني ِإياس بن سلَمةَ، عن أَِبيِه، قَالَ: حدثَنا ِإياس، أَو قَالَ: ِعكِْرمةُ بن عماٍر، قَالَ 
ُألعِطين الرايةَ الْيوم رجال يِحبه اللَّه ورسولُه، يفْتح اللَّه علَى : �لَ رسولُ اللَِّه خيبر، فَقَا

 اها ِإيطَاهأَِبي طَاِلٍب، فَأَع نب ِليا ععِه، فَديدي.  
حدثَنا يِزيد بن : ن ِعيسى، قَالَ حدثَنا صفْوانُ ب:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَالَ 5466

:  يوم الْحديِبيِة؟ قَالَ�علَى أَِي شيٍء بايعتم النِبي : قُلْت ِلسلَمةَ بِن اَألكْوِع: أَِبي عبيٍد، قَالَ
  .بايعناه علَى الْموِت

وحدثَنا ِإسحاق بن )  ح(ثَنا صفْوانُ بن ِعيسىحد:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَالَ 5467
حدثَنا أَبو عاِصٍم، عن يِزيد بِن أَِبي عبيٍد، عن سلَمةَ بِن اَألكْوِع، : سياٍر، وأَبو داود، قَاال

ابةَ، ِإذَا أَنا ِبغالٍم ِلعبِد الرحمِن بِن عوٍف، خرجت وأَنا أُِريد الْغابةَ، حتى ِإذَا أَتيت الْغ: قَالَ
: غَطَفَانُ، وبنو فَزارةَ، قَالَ: من أَخذَها؟ قَالَ: ، قُلْت�أَخذْت ِلقَاح رسوِل اللَِّه : يقُولُ

باحاه، ثُم انطَلَقْت ِفي واص: فَصِعدت فَِصحت ثَالثَةَ أَصواٍت، فَأَسمعت ما بين البتيها
يا رسولَ اللَِّه، الْقَوم ِعطَاش :  ِفي ناٍس، قُلْت�آثَاِرِهم فَاستنقَذْتها ِمنهم، وجاَء رسولُ اللَِّه 

ي غَطَفَانَ اآلنَ يا ابن اَألكْوِع، ِإنهم ِف: علَى كَاللَِتِهم، ولَيس معهم ماٌء ِلِشفِْتِهم، فَقَالَ
ولَِحقَِني رسولُ اللَِّه : يا سلَمةُ، ِإذَا ملَكْت فَأَسِجح، معنى حِديِثِهم واِحد، قَالَ: يقْرونَ، وقَالَ

� لَم ،داوو دأَباِصٍم، ِبِمثِْلِه، وأَِبي ع نةَ، عيو أُمثَِني أَبدحو ،لْفَهفَِني خدفَِني ، فَأَردأَر ذْكُري
وهاقُونَ ذَكَرالْبفَقَطْ، و لْفَهخ.  

حدثَنا مكِّي بن ِإبراِهيم، قَالَ :  حدثَنا عِلي بن حرٍب، وِإبراِهيم بن مرزوٍق، قَاال5468
خرجت ِمن الْمِدينِة : َألكْوِع، يقُولُسِمعت سلَمةَ بن ا: حدثَنا يِزيد بن أَِبي عبيٍد، قَالَ: 

أَخذْت : نحو الْغابِة، حتى ِإذَا كُنت ِبثَِنيِة الْغابِة لَِقيِني غُالم ِلعبِد الرحمِن بِن عوٍف، فَقَالَ
فَصرخت ثَالثَ :  قَالَغَطَفَانُ، وفَزارةُ،: من؟ قَالَ: قُلْت: ، قَالَ�ِلقَاح رسوِل اللَِّه 

  : يا صباحاه، ثُم دفَعت حتى أَلْقَاهم فَجعلْت أَرِميِهم، وأَقُولُ! يا صباحاه : صرخاٍت
  أَنا ابن اَألكْوِع والْيوم يوم الرضِع
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لْتأَقْبوا، وبرشلَ أَنْ يقَب ،مها ِمنهقَذْتنتولُ اللَِّه واسسِني را، فَلَِقيوقُهأَس �ا : ، فَقُلْتي
يا ابن : رسولَ اللَِّه، ِإنَّ الْقَوم ِعطَاش وِإني أَعجلْتهم قَبلَ أَنْ يشربوا، فَابعثْ ِفي ِإثِْرِهم، فَقَالَ

  .قَوِمِهماَألكْوِع، ملَكْت فَأَسِجح، ِإنَّ الْقَوم يقْرونَ ِفي 
حدثَنا أَبو عاِصٍم، عن يِزيد بِن أَِبي :  حدثَنا ابن الْجنيِد، وعباس الدوِري، قَاال5469

:  يوم الْحديِبيِة تحت الشجرِة، قَالَ�بايعت رسولَ اللَِّه : عبيٍد، عن سلَمةَ بِن اَألكْوِع، قَالَ
يا رسولَ اللَِّه، قَد بايعت، : يا ابن اَألكْوِع، أَال تباِيع؟، فَقُلْت: تنحيت فَبايع وبايع، فَقَالَفَ

: لَفَبايعته، قَا: وأَيضا، قَالَ: يا رسولَ اللَِّه، قَد بايعت، قَالَ: فَبايعته، قُلْت: وأَيضا، قَالَ: قَالَ
  .علَى الْموِت: قُلْت علَى ما بايعتموه يا أَبا مسِلٍم؟ قَالَ

حدثَنا ِعكِْرمةُ، عن : حدثَنا أَبو الْوِليِد، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 5470
  :ى خيبر، فَكَانَ عمي يرتِجز ِبالْقَوِم، وهو يقُولُخرجنا ِإلَ: ِإياِس بِن سلَمةَ، عن أَِبيِه، قَالَ

  واللَِّه لَوال اللَّه ما اهتدينــا
  وال تصدقْنا وال صلَّينـــا
  ونحن عن فَضِلك ما استغنينا
  فَثَبِت اَألقْدام ِإنْ القَينـــا

ةً عِكينس ِزلَنــــافَأَننلَي  
غَفَر اللَّه لَك يا عاِمر، وما استغفَر : عاِمر، قَالَ: من هذَا؟، قَالُوا: �فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

 يا رسولَ اللَِّه، لَوما متعتنا: رسولُ اللَِّه ِلرجٍل يخصه ِإال استشِهد، فَنادى عمر بن الْخطَّاِب
  :ِبعاِمٍر، فَلَما قَِدمنا خيبر خرج مرحب يخِطر ِبسيِفِه، وهو مِلكُهم، وهو يقُولُ

بحري مأَن ربيخ تِلمع قَد  
برجطَلٌ مالِح باِكي السش  
بلَهت لَتأَقْب وبرِإذَا الْح  

  :الَفَبرز لَه عاِمر، فَقَ: قَالَ
اِمري عأَن ربيخ تِلمع قَد  
اِمرغطَلٌ مالِح باِكي السش  

 فُهيس عجفَر ،فُلُ لَهسي اِمرع بذَهاِمٍر، وِس عرٍب ِفي تحرم فيس قَعِن ويتبرلَفَا ضتفَاخ
فْسا نِفيه تفَكَان ،لَهأَكْح قَطَعفِْسِه، ولَى نولَ اللَِّه عسر تيفَأَت ،ه�ِكي، فَقُلْتا أَبأَنا :  وي
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كَِذب : نفَر ِمن أَصحاِبك، فَقَالَ: من قَالَ ذَاك؟، قُلْت: رسولَ اللَِّه، بطُلَ عملُ عاِمٍر، فَقَالَ
 ِإلَى عِلي، وهو أَرمد حتى أَتيت �لُ اللَِّه من قَالَ ذَِلك، بلْ لَه أَجره مرتيِن، ثُم أَرسلَِني رسو

 ِبيفَقَالَ�ِبِه الن ،بحرم جرخةَ، وايالر طَاهأَع أَ ثُمرِنِه، فَبيِفي ع قسفَب ،:  
بحري مأَن ربيخ تِلمع قَد  
برجطَلٌ مالِح باِكي السش  

وبرِإذَا الْحبلَهت لَتأَقْب   
هنع اللَّه ِضير ِليفَقَالَ ع:  

 هرديي حِني أُمتما الَِّذي سأَن  
 هظَرناٍت كَِريِه الْمِث غَابكَلَي  
هردنلَ الساِع كَيِبالص أُوِفيِهم  

ع حكَانَ الْفَتو ،لَهٍب فَقَتحرم أْسر فَفَلَق هبرفَض اللَّه ِضيِن أَِبي طَاِلٍب رب ِليع يدلَى ي
هنع.  

بيانُ الْخبِر الدالِّ علَى أَنَّ الشِهيد ِفي الْمعركَِة جاِئز غُسلُه والصالة عليه، وأن القاتل 
  نفسه خطأ ىف حرب العدو وهو شهيد يعطى أجره مرتني

حدثَنا يِزيد بن أَِبي : حدثَنا صفْوانُ بن ِعيسى، قَالَ: ، قَالَ  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن5471
أَال رجلٌ : �لَما خرجنا ِإلَى خيبر، قَالَ رسولُ اللَِّه : عبيٍد، عن سلَمةَ بِن اَألكْوِع، قَالَ

اِمرا؟، فَقَالَ عنِمعسي:  
م تال أَنلَو مااللَّهنيدتا اه  

  وال تصدقْنا وال صلَّينا
  فَأَنِزِل السِكينةَ علَينا

  وثَبِت اَألقْدام ِإنْ القَينا
فَلَما قَِدمنا خيبر ضرب عاِمر رجال ِمن الْيهوِد ِبسيِفِه، فَأَصاب ذُباب السيِف ركْبةَ : قَالَ
ِإنَّ عاِمرا قَد حِبطَ عملُه، قَد : ت ِمنها، فَخاض ِفي ذَِلك ناس ِمن اَألنصاِر، وقَالُواعاِمٍر فَما

من هؤالِء؟، : قُلْت يا رسولَ اللَِّه، ِإنَّ قَوما زعموا أَنَّ عاِمرا حِبطَ عملُه، قَالَ: قَتلَ نفْسه، قَالَ
فُ: قُلْتالنٌ، قَالَفُالنٌ و :اِهدجم داها جاِمرِإنَّ عِن، ويِن اثْنيراِمٍر أَجوا ِإنَّ ِلعكَذَب.  

حدثَنا يِزيد بن : حدثَنا مكِّي بن ِإبراِهيم، قَالَ :  حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، قَالَ 5472
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:  ِإلَى خيبر، قَالَ رجلٌ ِمن الْقَوِم�لَما خرجنا مع رسوِل اللَِّه : أَِبي عبيٍد، عن سلَمةَ، قَالَ
: مِن الساِئق؟، قَالُوا: �فَحدا ِبِهم، فَقَالَ رسولُ اللَِّه : أَسِمعنا يا عاِمر ِمن هنياِتك، قَالَ

حِبطَ : فَأُِصيب صِبيحةَ لَيلَِتِه، فَقَالَ الْقَوم: هال أَمتعتنا؟ قَالَ: رِحمه اللَّه، قَالَ عمر: عاِمر، قَالَ
فَقُلْت ،لُهمِبطَ عا حاِمرثُونَ أَنَّ عدحتي مهو تعجا رفَلَم ،هفْسلَ نقَت ،لُهمع : ،اللَّه ِبيا ني

وا أَنَّ عمعي، زأُمأَِبي و اكقَالَِفد ،لُهمِبطَ عا حاِمر : هِن، ِإنيترم هرأَج ا، ِإنَّ لَهقَالَه نم كَِذب
  .لَجاِهد مجاِهد، وأَي قَتٍل يِزيدك علَيِه 

أنبأ ابن : أنبأ عبد الرزاِق، قَالَ:  حدثَنا محمد بن عِلي الصنعاِني، ِبصنعاَء قَال5473َ
أَخبرِني عبد الرحمِن بن كَعِب بِن ماِلٍك اَألنصاِري، : حدثَِني ابن ِشهاٍب، قَالَ: جريٍج، قَالَ

 اللَِّه لَما كَانَ يوم أَظُنه خيبر قَاتلَ أَِخي ِقتاال شِديدا مع رسوِل: أَنَّ سلَمةَ بن اَألكْوِع، قَالَ
رجلٌ مات ِبِسالِحِه، وشكُّوا :  ِفيِه� فَارتد علَيِه سيفُه فَقَتلَه، فَقَالَ أَصحاب رسوِل اللَِّه �

يا رسولَ :  ِمن خيبر، أَو قَالَ حنيٍن، فَقُلْت�فَقَفَلَ رسولُ اللَِّه : ِفي بعِض أَمِرِه، فَقَالَ سلَمةُ
  :فَقُلْت: انظُر ما تقُولُ، قَالَ: لَِّه، أَتأْذَنُ ِلي أَنْ أَرجز ِبك فَأَِذنَ ِلي، فَقَالَ ِلي عمرال

  اللَّهم لَوال أَنت ما اهتدينا
  وما صمنا وال صلَّينــا
  فَأَنِزلَن سِكينةً علَينــا
نِإنْ القَي امِت اَألقْدثَبـاو  

  والْمشِركُونَ قَد بغوا علَينا
من قَالَ هِذِه؟، : �ِإذَا يقُولُونَ اكْفُروا أَبينا فَلَما قَضيت رجِزي، قَالَ ِلي رسولُ اللَِّه 

ولُ اللَِّه : قُلْتسا أَِخي، فَقَالَ رقَالَ: �قَالَه ،اللَّه همحري :ولَ: فَقُلْتسا را ياساللَِّه، ِإنَّ أُن 
مات جاِهدا : �لَيهابونَ أَنْ يصلُّوا علَيِه، ويقُولُونَ رجلٌ مات ِبِسالِحِه، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

ي عبد ثُم أَتيت ابن سلَمةَ، فَحدثَِني عن أَِبيِه ِمثْلَ الَِّذي حدثَِن: مجاِهدا، قَالَ ابن ِشهاٍب
حتى قُلْت ما قُلْت يهابونَ الصالةَ : غَير أَنَّ ابن سلَمةَ بن اَألكْوِع، قَالَ مع ذَِلك: الرحمِن
  . ِبأُصبعيِه�مات جاِهدا مجاِهدا، فَلَه أَجره مرتيِن، فَقَالَ رسولُ اللَِّه : علَيِه، قَالَ
5474دقَالَ ح ،طَاِكياذَ اَألنزرخ نانُ بثْما عٍر، قَالَ: ثَنفَيِن عكَِثِري ب نب ِعيدثَِني سدح :

حدثَِني اللَّيثُ بن سعٍد، عن عبِد الرحمِن بِن خاِلِد بِن مساِفٍر، عِن ابِن ِشهاٍب، عن عبِد 
ِب بِن كَعِن بمحِع، قَالَالراَألكْو نةَ بلَماِلٍك، أَنَّ ساال : ِن ملَ أَِخي ِقتقَات ،ربيخ موا كَانَ يلَم
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:  ِفي ذَِلك�، فَارتد علَيِه سيفُه فَقَتلَه، فَقَالَ أَصحاب رسوِل اللَِّه �شِديدا مع رسوِل اللَِّه 
شِفي ِسالِحِه، و اتلٌ مجةُرلَمِرِه، قَالَ سِض أَمعولُ اللَِّه : كُّوا ِفي بسا قَفَلَ رفَلَم� ِمن 

قُلْت ،ربيولُ اللَِّه : خسفَأَِذنَ ِلي ر ،ِبك زجولَ اللَِّه، ائْذَنْ ِلي أَنْ أَرسا ري� نب رمفَقَالَ ع ،
  :فَقُلْت: اعلَم ما تقُولُ، قَالَ: الْخطَّاِب

  لَوال اللَّه ما اهتدينا
  صدقْت: �فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

  وال تصدقْنا وال صلَّينا
  صدقْت : �فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

  وأَنِزلَن سِكينةً علَينــا 
  وثَبِت اَألقْدام ِإنْ القَينــا 
  والْمشِركُونَ قَد بغوا علَينا

من قَالَ هذَا؟، : �قَالُوا اكْفُروا قُلْنا لَهم أَبينا فَلَما قَضيت رجِزي، قَالَ رسولُ اللَِّه  
ولُ اللَِّه : قُلْتسأَِخي، فَقَالَ ر قَالَ: �قَالَه ،اللَّه همحري :ا : فَقُلْتاسولَ اللَِّه، ِإنَّ نسا ري

مات جاِهدا : �رجلٌ مات ِبِسالِحِه، فَقَالَ رسولُ اللَِّه :  علَيِه، يقُولُونَلَيهابونَ الصالةَ
ثُم سأَلْت ابن سلَمةَ بن اَألكْوِع، فَحدثَِني عن أبيه كَذَِلك الَِّذي : مجاِهدا، قَالَ ابن ِشهاٍب

ِن، ِإال أَنمحالر دبثَِني ِبِه عدحقُلْت قَالَ ِحني كُّوا ِفي : هش قَدِه، ولَيالةَ عونَ الصابها لَياسِإنَّ ن
  .كَذَبوا مات جاِهدا مجاِهدا، فَلَه أَجراِن اثْناِن: �شأِْنِه، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

حدثَِني ابن : مةُ، عن عقَيٍل، قَالَ حدثَنا محمد بن عِزيٍز اَأليِلي، حدثَنا سال5475
لَما كَانَ : حدثَِني عبد الرحمِن بن كَعِب بِن ماِلٍك، أَنَّ سلَمةَ بن اَألكْوِع، قَالَ: ِشهاٍب، قَالَ

يِه سيفُه فَقَتلَه، فَقَالَ أَصحاب  ِقتاال شِديدا، فَارتد علَ�يوم خيبر، قَاتلَ أَِخي مع رسوِل اللَِّه 
رجلٌ مات ِبِسالِحِه، فَشكُّوا ِفي بعِض أَمِرِه، قَالَ :  ِفي ذَِلك وشكُّوا ِفي أَمِرِه�رسوِل اللَِّه 

رجز ِبك، فَأَِذنَ لَه يا رسولَ اللَِّه، ائْذَنْ ِلي أَ:  ِمن خيبر، فَقُلْت�فَقَفَلَ رسولُ اللَِّه : سلَمةُ
  :اعلَم ما تقُولُ، فَقُلْت: فَقَالَ عمر بن الْخطَّاِب: ، قَالَ�رسولُ اللَِّه 

  واللَِّه لَوال اللَّه ما اهتدينا
  وال تصدقْنا وال صلَّينـا

  صدقْت : �فَقَالَ النِبي : قَالَ
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   علَينــافَأَنِزلَن سِكينةً
  وثَبِت اَألقْدام ِإنْ القَينـا
  والْمشِركُونَ قَد بغوا علَينا

قَالَها أَِخي، فَقَالَ رسولُ : من قَالَ هذَا؟، قُلْت: �فَلَما قَضيت رجِزي، قَالَ رسولُ اللَِّه 
ثُم سأَلْت ابن سلَمةَ بن اَألكْوِع، :  قَالَ ابن ِشهاٍبيرحمه اللَّه، ِبِمثِْلِه مجتِهدا،: �اللَِّه 

: فَلَه أَجره مرتيِن، قَالَ: قَالَ: فَحدثَِني عن أَِبيِه، ِمثْلَ الَِّذي حدثَِني عبد الرحمِن غَير أَنه قَالَ
  . ِبأُصبعيِه�وأَشار رسولُ اللَِّه 

5476قَالَ  ح ،ِزيجالس داوو دا أَبثَناِلٍح، قَالَ : دص نب دما أَحثَندح : نا ابثَندح
أَخبرِني عبد الرحمِن بن كَعِب بِن ماِلٍك، أَنَّ : وهٍب، عن يونس، عِن ابِن ِشهاٍب، قَالَ

 كَانَ يوم خيبر قَاتلَ أَِخي ِقتاال شِديدا، فَارتد علَيِه سيفُه فَقَتلَه، لَما: سلَمةَ بن اَألكْوِع، قَالَ
مات : �، وشكُّوا ِفيِه َألنه مات ِبِسالِحِه، فَقَالَ رسولُ اللَِّه �فَقَالَ أَصحاب رسوِل اللَِّه 

 سأَلْت ابن سلَمةَ بن اَألكْوِع، فَحدثَِني عن أَِبيِه ِبِمثِْل ثُم: جاِهدا مجاِهدا، قَالَ ابن ِشهاٍب
  .كَذَبوا، مات جاِهدا مجاِهدا، فَلَه أَجره مرتيِن : �قَالَ رسولُ اللَِّه : ذَِلك، غَير أَنه قَالَ

يِهم عهد اللَِّه عز وجلَّ، وِميثَاقَه أنه ال يعني عليهم، بيانُ السنِة ِفيمن يأْخذُه الْعدو فَيعِط
  والدليل على إجياب األميان املكرهة

أنبأ الْوِليد بن : حدثَنا عبيد اللَِّه بن موسى، قَالَ:  حثنا عباس الدوِري، قَالَ 5477
ذَيح نِل، عأَِبي الطُّفَي نٍع، عيمقَالَج ،هنع اللَّه ِضياِن رمِن الْيا : فَةَ بردب دهشا أَنْ ننعنا مم

ِإنكُم تِريدونَ : ، فَأَخذَنا كُفَّار قُريٍش، فَقَالُوا�ِإال أَني خرجت أَنا، وأَِبي نِريد رسولَ اللَِّه 
ا نِريد الْمِدينةَ، فَأَخذُوا علَينا عهد اللَِّه وِميثَاقَه، لَننصِرفَن ِإلَى ما نِريده ِإنم: محمدا؟ فَقُلْنا

وال نقَاِتلَن مع محمٍد، فَلَما جاوزناهم أَتينا رسولَ : الْمِدينِة، وال نقَاِتلُ مع محمٍد، أَو قَالَ
  .انصِرفَا، نفْي لَهم ِبعهِدِهم، ونستِعني اللَّه عز وجلَّ: خبر، فَقَالَ، أَخبرناه الْ�اللَِّه 

حدثَنا الْوِليد بن : حدثَنا جعفَر بن عوٍن، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 5478
ما منعنا أَنْ نشهد بدرا ِإال أَنا أَقْبلْنا أَنا، : يِل، عن حذَيفَةَ، قَالَحدثَِني أَبو الطُّفَ: جِميٍع، قَالَ

ِإنكُم :  ِببدٍر، عارضنا كُفَّار قُريٍش فَأَخذُونا، فَقَالَ�وأَِبي يعِني الْيمانَ نِريد رسولَ اللَِّه 
فَأَعطُونا عهد اللَِّه وِميثَاقَه لَتنصِرفُن ِإلَى الْمِدينِة، : ما نِريده، قَالَ: اقُلْن: تِريدونَ محمدا؟ قَالَ

 فَأَخبرناه �فَأَتينا النِبي : وال تقَاِتلُونا فَأَعطَيناهم عهد اللَِّه وِميثَاقَه لَننصِرفَن ِإلَى الْمِدينِة، قَالَ
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نستِعني اللَّه علَيِهم، ونفْي لَهم ِبعهِدِهم، ارِجعا ِإلَى الْمِدينِة، فَذَِلك الَِّذي : ِلك، فَقَالَِبذَ
  .منعنا

 حدثَنا أَبو أُسامةَ، عِن الْوِليِد: حدثَنا ابن أَِبي شيبةَ، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال5479َ
ما منعِني أَنْ أَشهد : حدثَنا حذَيفَةُ بن الْيماِن، قَالَ: حدثَنا أَبو الطُّفَيٍل، قَالَ : بِن جِميٍع، قَالَ 

ما : لْناِإنكُم تِريدونَ محمدا، فَقُ: بدرا ِإال أَني خرجت أَنا وأَِبي، فَأَخذَنا كُفَّار قُريٍش، فَقَالَ
نِريد ِإال الْمِدينةَ، فَأَخذُوا ِمنا عهد اللَِّه وِميثَاقَه لَننصِرفَن ِإلَى الْمِدينِة، وال نقَاِتلُ معه، فَأَتينا 

  .ِعني اللَّه تعالَى علَيِهمانصِرفَا، نِفي لَهم ِبعهِدِهم، ونست:  فَأَخبرناه الْخبر، فَقَالَ�رسولَ اللَِّه 
بيانُ السنِة ِفي توِجيِه الطَِّليعِة واملخاطرة به، والسنة ىف ترك التعرض للعدو إن قدر على 

  ذلك، وثوابه وثواب حارس املسلمني
حدثَنا : رٍب، قَالَ حدثَنا زهير بن ح:  حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ الصاِئغُ، قَالَ 5480

لَو : كُنا ِعند حذَيفَةَ، فَقَالَ رجلٌ: جِرير، عِن اَألعمِش، عن ِإبراِهيم التيِمي، عن أَِبيِه، قَالَ
لَقَد رأَيتنا مع أَنت كُنت تفْعلُ، :  قَاتلْت معه وأَبلَيت، فَقَالَ حذَيفَةُ�أَدركْت رسولَ اللَِّه 

أَال رجلٌ : � لَيلَةَ اَألحزاِب، وأَخذَتنا ِريح شِديدةٌ وقَر، وقَالَ رسولُ اللَِّه �رسوِل اللَِّه 
دا أَحِمن هِجبي ا فَلَمنكَتِة؟، فَسامالِْقي موِعي يم اللَّه لَهعِم جِر الْقَوبا ِبخأِْتينقَالَي لٌ : ، ثُمجأَال ر

قُم يا : يأِْتينا ِبخبِر الْقَوِم جعلَه اللَّه مِعي يوم الِْقيامِة؟، فَسكَتنا فَلَم يِجبه أَحد ِمنا، فَقَالَ
اذْهب فَأِْتِني ِبخبِر : قُوم، قَالَحذَيفَةُ، فَأِْتنا ِبخبِر الْقَوِم، فَلَم أَِجد بدا ِإذْ دعاِني ِباسِمي أَنْ أَ

 مهتيى أَتتاٍم، حمِشي ِفي حا أَممكَأَن لْتعِدِه جِعن ِمن تلَّيا وفَلَم ،لَيع مهرذْعال تِم والْقَو
ِد الْقَوِس، فَأَردت أَنْ أَرِميه، فَرأَيت أَبا سفْيانَ يصِلي ظَهره ِبالناِر، فَوضعت سهما ِفي كَِب

ال تذْعرهم علَي، ولَو رميته َألصبته، فَرجعت وأَنا أَمِشي ِفي : �فَذَكَرت قَولَ رسوِل اللَِّه 
قُِرر غْتفَرِم، والْقَو ربخ هتربفَأَخ هتيا أَتاِم، فَلَممولُ اللَِّه ِمثِْل الْحسِني رسفَأَلْب ِل �تفَض ِمن 

 تحبى أَصتا حاِئملْ نأَز ا، فَلَملِّي ِفيهصِه يلَيع تاَءٍة كَانبع.  
 حدثَنا خاِلد يعِني ابن عبِد: حدثَنا محمد بن بكَيٍر، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 5481

لَو كُنت مع : قَالَ رجلٌ ِعند حذَيفَةَ: اللَِّه، عن أَِبي سعٍد، عن ِإبراِهيم التيِمي، عن أَِبيِه، قَالَ
: ولُ يقُ�لَقَد رأَيتنا لَيلَةَ اَألحزاِب، والنِبي :  لَخدمته ولَفَعلْت، فَقَالَ حذَيفَةُ�رسوِل اللَِّه 

يا أَبا : �فَما قَام أَحد، فَقَالَ رسولُ اللَِّه : أَال رجلٌ يأِْتي هؤالِء الْقَوِم فَيأِْتينا ِبخبِرِهم؟، قَالَ
ا ي: يا رسولَ اللَِّه، اعِفِني، فَقَالَ: يا عمر، فَقَالَ عمر: اعِفِني، فَقَالَ: بكٍْر، فَقَالَ أَبو بكٍْر
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فَةُ، فَقُلْتذَيولَ اللَِّه، قَالَ: حسا ري كيال : لَبو ،ِرِهمبِم، فَأِْتِني ِبخالِء الْقَوؤِإلَى ه طَِلقان
ديِه، اللَّهم احفَظْه ِمن بيِن ي: ِفي لَيلٍَة قُرٍة شِديدِة الْقُر، فَقَالَ: تحِدثَن شيئًا حتى ترِجع، قَالَ

فَأَخذْت قَوِسي وشددت علَي ِثياِبي، : وِمن خلِْفِه، وعن يِميِنِه، وعن يساِرِه حتى يرِجع، قَالَ
ِم، وِإذَا أَبو سفْيانَ ِفي الْقَو: فَانطَلَقْت حتى أَتيت الْقَوم فَِإذَا هم ِعند ناِرِهم يصطَلُونَ، قَالَ

أَِفيكُم ِمن غَيِركُم، لَعلَّ ِفيكُم غَيركُم : فَقَالَ أَبو سفْيانَ: فَجلَست بين رجلَيِن، قَالَ: قَالَ
فَأَرسلَ : أَنا فُالنٌ، قَالَ: من أَنت؟ فَقَالَ: فَبادرت صاِحِبي، وقُلْت: ِلينظُِر الرجلُ جِليسه، قَالَ

فَجعلَ : فَقَطَعت أَطْنابهم، وأَطْفَت نارهم، ولَقُوا ِشدةً وبالًء، قَالَ: ه علَيِهم الريح، قَالَاللَّ
فَأَخذْت قَوِسي ثُم أَخذْت سهما ِمن ِكنانِتي : الرجلُ يِثب ِإلَى بِعِريِه، وِإنه لَمعقُولٌ، قَالَ

تعضفَو ِبيلَ النقَو تذَكَر ٍب، ثُمرِن حانَ بفْيا سأَب ِميأَنْ أَر تممه ِسي، ثُمِفي كَِبِد قَو ه
 فَأَخبرته �فَرددت سهِمي، ثُم رجعت ِإلَى النِبي : ال تحِدثَن شيئًا حتى ترِجع، قَالَ: �

فَلَما انتهيت أَخبرته عاد ِإلَي الْقُر، :  أَمِشي ِفي حماٍم ذَاِهبا وجاِئيا، قَالَالْخبر، ولَكَأَني
 ِبيِم النقَد و ِمننأَد لْتعقَالَ فَج ،ِة الْقُرِشد ةُ ِمندعِني الرذَتفَأَخ� اسبا عثَندح ،هرا سبقُر 

 ،وِريقَالَ : قَالَ الد ،سوني نب دما أَحثَنداِدِه : حنٍد، ِبِإسعأَِبي س نكٍْر، عو با أَبثَندح
هوحن.  

: حدثَنا أَبو حذَيفَةَ بن موسى بِن مسعوٍد الثَّقَِفي، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 5482
 بن عماٍر، عن محمِد بِن عبيٍد أَِبي قُدامةَ الْحنِفي، عن عبِد الْعِزيِز ابِن أَِخي حدثَنا ِعكِْرمةُ
أَما واللَِّه لَو كُنا شِهدنا : ، فَقَالَ جلَساؤه�ذَكَر حذَيفَةُ مشاِهدهم مع النِبي : حذَيفَةَ، قَالَ
ال تمنوا ذَِلك، فَلَقَد رأَيتنا لَيلَةَ اَألحزاِب، ونحن صافُّونَ قُعودا : علْنا، فَقَالَ حذَيفَةُلَفَعلْنا ولَفَ

أَبو سفْيانَ، ومن معه ِمن اَألحزاِب فَوقَنا، وقُريظَةُ الْيهوِد أَسفَلُ ِمنا، نخافُهم علَى ذَراِرينا، 
و ِهياِعِق، ووثَالُ الصا أَماِت ِرِحيهوا ِفي أَصها ِمنِرحي دال أَشةً، وظُلْم دلَةٌ أَشا لَينلَيع تا أَتم

 بيوتنا: ، ويقُولُونَ�مظِْلمةٌ ما يرى أَحدنا ِإصبعه، وجعلَ الْمناِفقُونَ يستأِْذنونَ رسولَ اللَِّه 
 نحنلُّونَ، وسنفَي مأْذَنَ لَهفَي ِإال أَِذنَ لَه مهِمن دأَح هأِْذنتسا يٍة، فَمروِبع ا ِهيمةٌ، وروع

وِم من يأِْتينا ِبخبِر الْقَ:  رجال رجال، فَقَالَ�ثَالثُِمائٍَة أَو نحو ذَِلك، ِإِذ استقْبلَنا رسولُ اللَِّه 
فَما زالَ : فَما ِمنهم رجلٌ يقُوم، قَالَ: اللَّيلَةَ جعلَه اللَّه رِفيقًا ِلمحمٍد يوم الِْقيامِة؟، قَالَ

ِد ِإال ِمررالْب ال ِمنو ،ودالْع ةٌ ِمننج لَيا عمو ،لَيع رى متال حجال رجر مقِْبلُهتسطٌ ال ي
: قَالَ: من هذَا؟، فَقَالَ حذَيفَةُ: فَأَتاِني وأَنا جاِثي علَى ركْبِتي، فَقَالَ: يجاِوز ركْبِتي، قَالَ
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ِض، فَقُلْتِباَألر ترقَاصفَةُ؟، فَتذَيفَقَالَ: ح ،ةَ أَنْ أَقُوماِهيولَ اللَِّه، كَرسا رلَى يب : ،قُم
وأَنا ِمن أَشد الرجاِل فَزعا : ِإنه كَاِئن ِفي الْقَوِم خبر فَأِْتِني ِبخبِر الْقَوِم، قَالَ: الَفَقُمت، فَقَ

اللَّهم احفَظْه ِمن بيِن يديِه، وِمن خلِْفِه، وعن : �وأَشدهم قُرا، فَخرجت، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
فَواللَِّه ما خلَق اللَّه عز وجلَّ فَزعا وال قُرا : ، وعن ِشماِلِه، وِمن فَوِقِه، وِمن تحِتِه، قَالَيِميِنِه

أَِجده ِفي جوِفي ِإال خرج ِمن جوِفي حتى ِإذَا دنوت ِمن عسكَِر الْقَوِم نظَرت ِفي ضوِء ناٍر 
الرِحيلَ، : د، وِإذَا رجلٌ ضخم آدم يقُولُ ِبيديِه علَى الناِر ويسخن خاِصرته، ويقُولُلَهم توقَ

ولَم أَكُن أَعِرف أَبا سفْيانَ قَبلَ ذَِلك، فَانتزعت سهما ِمن ِكنانِتي أَبيض الريِش فَأَضعه علَى 
ال تحِدثَن شيئًا حتى : � َألرِمي ِبِه ِفي ضوِء الناِر، فَذَكَرت قَولَ رسوِل اللَِّه كَِبِد قَوِسي

تأِْتي، فَأَمسكْت ورددت سهِمي، ثُم ِإني شجعت نفِْسي حتى دخلْت الْعسكَر، فَِإذَا أَدنى 
يا آلَ عاِمٍر، الرِحيلَ، ال مقَام لَكُم، وِإنَّ الريح ِفي عسكَِرِهم ما : الناِس بِني عاِمٍر، ويقُولُونَ

 تلَساِب، فَجرالت ا ِمنونَ ِبهِترتسي ،مهاِفسطَنو مالَهِرح تفَند ا، قَدرِشب مهكَرسع اِوزجت
نيب تيوتا اسِن، فَلَمياثْن نيلُبجالر ا قَالَ ذَِلكمٍل : هجأَلْ كُلُّ رسلَةُ طَالِئٍع، فَلْيلَةُ لَياللَّي

 ا فَقُلْتِبه مهِربضت يحالر ،ِشِهمفُرو اِلِهمِة ِفي ِرحارالِْحج توص عمي َألساللَِّه ِإنفَو ،هِليسج
، �لْت ِللَِّذي عن ِشماِلي من أَنت؟ ثُم خرجت نحو النِبي من أَنت؟ وقُ: ِللَِّذي عن يِميِني

: فَلَما انتصف ِبي الطَِّريق أَو نحو ذَِلك ِإذَا أَنا ِبنحٍو ِمن ِعشِرين فَاِرسا معتمني، فَقَالُوا ِلي
، وهو مشتِملٌ ِبشملٍَة �وم، فَرجعت ِإلَى رسوِل اللَِّه أَخِبر صاِحبك أَنَّ اللَّه قَد كَفَاه الْقَ

 ِإلَي �يصلِّي، فَواللَِّه ما عدا أَنْ رجعت رجع ِإلَي الْقُر رجعت أُقَرِقف، فَأَومأَ رسولُ اللَِّه 
لَ عبفَأَس هِمن تونلِّي فَدصي وهِدِه، وولُ اللَِّه ِبيسكَانَ رو ،هلَتمش لَّى �لَيص رأَم هبزِإذَا ح 

يأَيها الَِّذين آمنوا اذْكُروا {: فَأُخِبر خبر الْقَوِم، وأُخِبر أَنهم يترحلُونَ فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ
كُماَءتِإذْ ج كُملَياللَِّه ع تماِنعلْنسفَأَر ودنِة ]9سورة األحزاب آية [} جِإلَى آِخِر اآلي ،.  

حدثَنا سفْيانُ، : حدثَنا شعيب بن حرٍب، قَالَ :  حدثَنا أَحمد بن أَِبي رجاٍء قَالَ 5483
حدثَنا : رنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ وأَخب)  ح(حدثَنا محمد بن الْمنكَِدِر، عن جاِبٍر: قَالَ 

حدثَنا حماد بن زيٍد، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن وهِب بِن كَيسانَ، : محمد بن عبيٍد، قَالَ 
نه لَما كَانَ يوم الْخندِق اشتد أَشهد علَى جاِبِر بِن عبِد اللٍَّه رِضي اللَّه عنهما، يحدثُنا أَ: قَالَ

 ِبيقَالَ الن ،رِفي الثَّاِلثَِة�اَألم  : اِريوح ريبِإنَّ الزا، واِريوح ِبيِإنَّ ِلكُلِّ ن.  
عن محمِد بِن حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ 5484
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 الناس يوم الْخندِق، فَانتدب الزبير، ثُم �ندب رسولُ اللَِّه : الْمنكَِدِر، سِمع جاِبرا، يقُولُ
 ِبيفَقَالَ الن ،ريبالز بدتفَان ،مهبدن ثُم ،ريبالز بدتفَان ،مهبدِلكُلِّ : �ن ،اِريوح ِبين

سونقَالَ ي ،ريبالز اِريوحانُ: وفْيا سقَالَ لَن :اِصرالن اِريووالْح.  
  

 ِبيِت النابِة الَِّتي أَصدانُ الشيِفي غزوة ذات الرقاع، ويوم أحد وحماربته �ب هابحأَصو 
  أعداءه

5485بع نب دما أَحثَندقَاال ح ،ِريبنالْع ِريتخو الْبأَبِميِد، وةَ، : ِد الْحامو أُسا أَبثَندح
 ِفي غَزاٍة، �خرجنا مع النِبي : عن بريٍد، عن أَِبي بردةَ، عن أَِبي موسى رِضي اللَّه عنه، قَالَ

ِعريا بننيفٍَر، بةُ نِست نحنا وأَظْفَاِري، فَكُن قَطَتسو ،ايمقَد تِقبا، فَننامأَقْد تِقبفَن ،هِقبتعن 
فَسميت غَزوةَ ذَاِت الرقَاِع ِمما كُنا نعِصب علَى أَرجِلنا ِمن : نلُف علَى أَرجِلنا الِْخرق، قَالَ

ما كُنت أَصنع :  فَحدثَنا أَبو موسى ِبهذَا الْحِديِث، ثُم كَِره ذَاك، قَالَ:الِْخرِق، فَقَالَ أَبو بردةَ
واللَّه يجِزي ِبِه، قَالَ أَبو : ِبأَنْ أَذْكُره كَأَنه كَِره أَنْ يكُونَ شيئًا ِمن عمِلِه أَفْشاه، وقَالَ

ِريتخةَ: الْبامو أُسقَالَ أَب :هرِني غَيادزِزي ِبِه : وجي اللَّهو.  
حدثَنا الْحسن بن محمِد بِن أَعين، :  حدثَنا سلَيمانُ بن سيٍف الْحراِني، قَالَ 5486

ق، سِمعت الْبراَء رِضي اللَّه حدثَنا أَبو ِإسحا: حدثَنا زهير، قَالَ : وأَبو جعفَر بن نفَيٍل، قَاال
حدثَنا حسين بن عياٍش أَبو بكٍْر السلَِمي، : وحدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء، قَالَ )  ح(عنه يحدثُ

سِمعت الْبراَء، : حاق، قَالَحدثَنا زهير بن معاِويةَ أَبو خيثَمةَ الْجعِفي، عن أَِبي ِإس: قَالَ 
 علَى الرماِة يوم أُحٍد، وكَانوا خمِسني رجال عبد اللَِّه بن �جعلَ رسولُ اللَِّه : يحدثُ قَالَ

وا ِمن مكَاِنكُم هذَا حتى ِإنْ رأَيتمونا يتخطَّفُنا الطَّير، فَال تبرح: جبيٍر رِضي اللَّه عنه، وقَالَ
نيسقَالَ حو ،مهطَأْتأَوو ما الْقَونمزا هونمتأَيِإنْ رو ،كُمِسلَ ِإلَيوا : أُرحربفَال ت ماهطَأْنأَوو

اَء يشتدونَ علَى الْجبِل قَد بدت فَهزمهم اللَّه، فَأَنا واللَِّه رأَيت النس: حتى أُرِسلَ ِإلَيكُم، قَالَ
أَي قَوِم : خالِخلُهن وسوقُهن راِفعاٍت ِثيابهن، فَقَالَ أَصحاب عبِد اللَِّه بِن جبيٍر الْغِنيمةَ

ج ناللَِّه ب دبونَ؟ فَقَالَ عِظرتنا تفَم كُمابحأَص رةَ ظَهِنيمٍرالْغيولُ اللَِّه : بسر ا قَالَ لَكُمم مِسيتأَن
ِإنا واللَِّه لَنأِْتين الناس، فَلَنِصيبن ِمن الْغِنيمِة، فَلَما أَتوهم صِرفَت وجوههم فَأَقْبلُوا : ؟ فَقَالُوا�

نيسقَالَ حو ،ِزِمنيهنال: م موهعدِإذْ ي وِل اللَِّه فَذَِلكسر عم قبي فَلَم ،ماهرولُ ِفي أُخسر� 
 أَصاب ِمن الْمشِرِكني يوم �غَير اثْني عشر رجال فَأَصابوا ِمنا سبِعني، وكَانَ رسولُ اللَِّه 
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أَِفي الْقَوِم محمد؟ أَِفي الْقَوِم : الَ أَبو سفْيانَبدٍر أَربِعني وِمائَةً سبِعني أَِسريا وسبِعني قَِتيال، فَقَ
أَِفي الْقَوِم ابن أَِبي قُحافَةَ؟ ثَالثَ مراٍت، :  أَنْ يِجيبوه، ثُم قَالَ�محمد؟ فَنهاهم رسولُ اللَِّه 

أَما هؤالِء فَقَد قُِتلُوا، قَالَ : لَى أَصحاِبِه، فَقَالَأَِفي الْقَوِم ابن الْخطَّاِب؟ ثَالثَ مراٍت ثُم رجع ِإ
كَذَبت واللَِّه يا عدو اللَِّه، ِإنَّ الَِّذين عددت َألحياٌء كُلُّهم، وقَد : فَما ملَك عمر نفْسه، فَقَالَ

 ِبيوِم بدٍر، والْحرب ِسجالٌ، ِإنكُم ستِجدونَ ِفي يوم: بِقي لَك ما يسوُءك، فَقَالَ أَبو سفْيانَ
أَال : �الْقَوِم مثْلَةً لَم آمر ِبها ولَم تسؤِني، ثُم أَخذَ يرتِجز اعلُ هبلْ، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

ِإنَّ لَنا الْعزى : اللَّه أَعلَى وأَجلُّ، قَالَ: ولُواقُ: يا رسولَ اللَِّه، ما نقُولُ؟، قَالَ: تِجيبوه؟، قَالُوا
: يا رسولَ اللَِّه، ما نقُولُ؟، قَالَ: أَال تِجيبوه؟، قَالُوا: �وال عزى لَكُم، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

: اود، وحِديِث الْحسِن ِبِمثِْلِه، وقَالَاللَّه موالنا وال مولَى لَهم، هذَا لَفْظُ حِديِث أَِبي د: قُولُوا
اللَّه موالنا وال : قُولُوا: أَال تِجيبونه؟، وقَالَ: �اعلُ هبلْ، اعلُ هبلْ مرتيِن، وقَالَ رسولُ اللَِّه 

ِمثْلَه ةُ كُلَّهِقيالْبو ،لَكُم أَو ،ملَى لَهوم.  
)  ح(حدثَنا زهير: حدثَنا ماِلك بن ِإسماِعيلَ، قَالَ : صغاِني، قَالَ  حدثَنا ال5487

حدثَنا أَبو : حدثَنا زهير، قَالَ : حدثَنا أَبو غَسانَ، والنفَيِلي، قَاال: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 
 علَى الرماِة يوم �جعلَ رسولُ اللَِّه : براَء بن عاِزٍب، يحدثُ قَالَسِمعت الْ: ِإسحاق، قَالَ

مقَالَ لَها، وكَانم مهعضٍر ويبج ناللَِّه ب دبال عجر ِسنيموا خكَانٍد، وا : أُحونمتأَيِإنْ ر
كَانوا محربفَال ت ،را الطَّيطَفُنخت ما الْقَونمزا هونمتأَيِإنْ رو ،كُمِسلَ ِإلَيى أُرتذَا حه كُم

 ِفيمن معه �مضى رسولُ اللَِّه : وأَوطَأْناهم، فَال تبرحوا حتى أُرِسلَ ِإلَيكُم، وساروا، وقَالُوا
 يشتِددنَ علَى الْجبِل قَد بدت خالِخلُهن وسوقُهن راِفعاٍت فَهزمهم، فَأَنا واللَِّه رأَيت النساَء

اللَّه موالنا : قُولُوا: فَذَاك ِإذْ يدعوهم الرسولُ، وقَالَ: ِبثَوِبِهن، فَذَكَر الْحِديثَ ِبِمثِْلِه، وقَالَ
 لَى لَكُموال مو.  
5488 دما أَحثَنداٍء قَالَ  حجِن أَِبي رِد بمحم نٍب، قَالَ : برح نب بيعا شثَندح :

لَما قُِتلَ ِمن أَصحاِب رسوِل : سِمعت الْبراَء، يقُولُ: حدثَنا ِإسراِئيلُ، عن أَِبي ِإسحاق، قَالَ
أَِفي الْقَوِم محمد؟ قَالَ رسولُ اللَِّه : يانَ علَى نشٍز، فَقَالَ من قُِتلَ يوم أُحٍد، قَام أَبو سفْ�اللَِّه 
  .الْحرب ِسجالٌ يوم ِبيوِم بدٍر: أَبو سفْيانَ: ال تِجيبوه، وقَالَ ِفي آِخِرِه، قَالَ: �

حدثَنا : فَّانُ بن مسِلٍم، قَالَ حدثَنا ع:  حدثَنا جعفَر بن محمٍد الصاِئغُ، قَالَ 5489
بارزت سبِعني ِمن : حماد بن سلَمةَ، عن ثَاِبٍت، عن أَنِس بِن ماِلٍك رِضي اللَّه عنه، قَالَ
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سةَ، وتؤم موي ِعنيبسةَ، وونعِبئِْر م موي ِعنيبسٍد، وأُح مواِر يصِةاَألناممالْي موي ِعنيب.  
حدثَنا سلَيمانُ : حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، وأَبو أُميةَ، قَاال5490

 أَنس بن النضِر كَانَ عمي: بن الْمِغريِة الْقَيِسي، عن ثَاِبٍت الْبناِني، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ
أَولُ مشهٍد شِهده رسولُ :  بدرا، فَقَالَ�رِضي اللَّه عنه سميت ِبِه، لَم يشهد مع رسوِل اللَِّه 

ي ما أَصنع،  ِليراِن� ِغبت عنه، أَما واللَِّه إلنْ أَشهدِني اللَّه مشهدا مع رسوِل اللَِّه �اللَِّه 
 اللَّه ِضياٍذ رعم نب دعس ها، فَلَِقيدأُح ِهدقِْبِل شاِم الْمالْع ا كَانَ ِمنا، فَلَمهرقُولَ غَيأَنْ ي ابفَه

فَقَالَ لَه ،هن؟ فَقَالَ: عنٍرو، أَيما عا أَبٍد: يونَ أُحد هِة أَِجدنا ِلِريِح الْجاهى : ، قَالَوتلَ حفَقَات
هتأُخ ٍة، قَالَتنطَعٍة وبرضٍة ويمر نيب اِننيثَما وعِبِه ِبض ِجداِنِه، : قُِتلَ، فَونا أَِخي ِإال ِببفْنرا عفَم

وا ما عاهدوا اللَّه علَيِه ِمن الْمؤِمِنني ِرجالٌ صدقُ{: وكَانَ حسن الْبناِن، ونزلَت هِذِه اآليةُ
هبحى نقَض نم مهاِبِه،  ]23سورة األحزاب آية [}فَِمنحِفي أَصِفيِه و لَتزا نهى أَنرا نفَكُن ،
، وحماد بن سلَمةَ، حدثَنا سلَيمانُ بن الْمِغريِة: حدثَنا أَبو داود، قَالَ : حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 

حدثَنا حماد بن : حدثَنا عفَّانُ، قَالَ : عن ثَاِبٍت، عن أَنٍس، ِبِمثِْلِه، حدثَنا جعفَر الصاِئغُ، قَالَ 
تغيبت عن أَوِل : ، فَقَالَسلَمةَ، عن ثَاِبٍت، عن أَنٍس، أَنَّ أَنس بن النضِر، تغيب عن ِقتاِل بدٍر

، لَم يخرجه  ]23سورة األحزاب آية [}ِرجالٌ صدقُوا{: مشهٍد، وذَكَر الْحِديثَ ِإلَى قَوِلِه
  .مسِلم، ِإال عن سلَيمانَ بِن الْمِغريِة، فَقَطْ

حدثَنا حماد بن سلَمةَ، : انُ بن مسِلٍم، قَالَ حدثَنا عفَّ:  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 5491
حدثَنا عبيد اللَِّه بن : حدثَنا جعفَر بن محمٍد الصاِئغُ، قَالَ )  ح(حدثَنا ثَاِبت، عن أَنٍس: قَالَ 

نَّ أَبا طَلْحةَ، كَانَ يرِمي يوم أُحٍد بين يدي أَ: أنبأ حماد، عن ثَاِبٍت، عن أَنٍس: محمٍد، قَالَ
 خلْفَه، وكَانَ راِميا، وكَانَ ِإذَا رمى رفَع رأْسه ينظُر أَين �، وكَانَ رسولُ اللَِّه �رسوِل اللَِّه 

كَذَا ِبأَِبي أَنت وأُمي يا رسولَ اللَِّه، ال ه: يقَع سهمه، وكَانَ أَبو طَلْحةَ يرفَع صدره، يقُولُ
، �يِصيبك سهم، نحِري دونَ نحِرك، وكَانَ أَبو طَلْحةَ يشِرف نفْسه بين يدي رسوِل اللَِّه 

ي ِفي حواِئِجك، واللَّفْظُ يا رسولَ اللَِّه، ِإني قَِوي جلْد، فَمرِني ِبما ِشئْت وابعثِْن: يقُولُ
 اِنيغِللْص.  
)  ح(حدثَنا أَبو مسِهٍر:  حدثَنا أَبو زرعةَ عبد الرحمِن بن عمٍرو الدمشِقي، قَالَ 5492

حدثَنا ِإسماِعيلُ بن : ِب، قَاالوحدثَنا أَبو يحيى الْعسقَالِني، وعبيد بن الْوِليِد بِن أَِبي الساِئ
حدثَنا أَبو ِإسحاق : وحدثَنا الْعباس بن محمٍد الدوِري، قَالَ )  ح(عبِد اللَِّه بِن سماعةَ
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 عبِد اللَِّه بِن أَِبي طَلْحةَ، الطَّالْقَاِني، عِن ابِن الْمبارِك، ِكالهما عِن اَألوزاِعي، عن ِإسحاق بِن
، �كَانَ أَبو طَلْحةَ حسن الرمِي، وكَانَ ِإذَا رمى يشِرف النِبي : عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ

نظُر ِإلَى مواِقِع كَانَ يقْعد خلْف ترِسِه ي: فَينظُر ِإلَى موِضِع نبِلِه، قَالَ أَبو زرعةَ ِفي حِديِثِه
حدثَنا ابن الْمبارِك، عِن : حدثَنا نعيم بن حماٍد، قَالَ : نبِلِه، حدثَنا عالنُ بن الْمِغريِة، قَالَ 

  .اَألوزاِعي، ِبنحِوِه
حدثَنا :  عفَّانُ بن مسِلٍم، قَالَ حدثَنا:  حدثَنا جعفَر بن محمٍد الصاِئغُ، قَالَ 5493

 يوم أُحٍد وهو �رأَيت رسولَ اللَِّه : حماد بن سلَمةَ، عن ثَاِبٍت، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ
كَسروا رباِعيته، وهو كَيف يفِْلح قَوم شجوا نِبيهم، و: يسلُت الدم عن وجِهِه، وهو يقُولُ

لَ اللَّهزلَّ، فَأَنجو زِإلَى اللَِّه ع موهعدٌء{: ييِر شاَألم ِمن لَك سسورة آل عمران آية [}لَي
128.[   

حماد بن حدثَنا : حدثَنا سهلُ بن بكَّاٍر، قَالَ :  حدثَنا محمد بن حيويِه، قَال5494َ
 ينفُض الدم عن جبهِتِه يوم أُحٍد، �كَانَ النِبي : سلَمةَ، عن ثَاِبٍت، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ

 وجلَّ، كَيف يفِْلح قَوم شجوا نِبيهم، وكَسروا رباِعيته، وهو يدعوهم ِإلَى اللَِّه عز: ويقُولُ
لَيس لَك ِمن اَألمِر شيٌء أَو يتوب علَيِهم أَو يعذِّبهم فَِإنهم {: فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ

حدثَنا أَسد بن : ، حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ ]128سورة آل عمران آية [}ظَاِلمونَ
  .وكَذَّبوه:  حدثَنا حماد بن سلَمةَ، ِبِمثِْلِه وزاد:موسى، قَالَ 
أنبا ابن الْمبارِك، عِن : حدثَنا عِلي بن ِإسحاق، قَالَ:  حدثَنا مهِدي، قَالَ 5495

كَانَ أَبو طَلْحةَ : نِس بِن ماِلٍك، قَالَاَألوزاِعي، عن ِإسحاق بِن عبِد اللَِّه بِن أَِبي طَلْحةَ، عن أَ
 ِبيالن عم سرتتي� ِبين فرشتى يمِي، فَكَانَ ِإذَا رمالر نسةَ حو طَلْحكَانَ أَباِحٍد، وٍس ورِبت 

  .، فَينظُر ِإلَى موِقِع نبِلِه�اللَِّه 
5496بع نب سونا يثَندلَى، قَالَ حٍب، قَالَ: ِد اَألعهو ناِزٍم، : أنبأ ابأَِبي ح نا ابثَندحو

أَما واللَِّه ِإني : ، فَقَالَ�عن سهِل بِن سعٍد رِضي اللَّه عنه، أَنه سِئلَ عن جِرِح رسوِل اللَِّه 
 ِبيالن حرِسلُ جغكَانَ ي نم ِرفِت ،�َألعِبِه، كُِسر وِوياذَا دِبماَء، والْم كُبسكَانَ ي نمو 

: هاِت يا أَبا الْعباِس، فَحدثَنا قَالَ: الْبيضةُ علَى رأِْسِه، وكُِسرت رباِعيته وجِرح وجهه، قَالُوا
 عِلي رِضي اللَّه عنه يسكُب الْماَء ِبالِْمجن، فَلَما كَانت فَاِطمةُ رِضي اللَّه عنها تغِسلُه، وكَانَ

رأَت فَاِطمةُ أَنَّ الْماَء ال يِزيد الدم ِإال كَثْرةً، أَخذَت ِقطْعةً ِمن حِصٍري فَأَحرقَتها، وأَلْصقَتها 
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ا الرثَندح ،مالد كسمتِحِه فَاسرلَى جانَ، قَالَعملَيس نب اٍد، قَالَ: ِبيعبأَِبي ع نا ابثَندح :
 اِدِه ِمثْلَهناِزٍم، ِبِإسأَِبي ح نِزيِز بالْع دبا عثَندح.  

عِزيِز بن أَِبي حدثَنا عبد الْ: حدثَنا النفَيِلي، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 5497
:  يوم أُحٍد، فَقَالَ�أَخبرِني أَِبي، أَنه سِمع سهلَ بن سعٍد، سِئلَ عن جرِح النِبي : حاِزٍم، قَالَ

هتنةُ ابفَاِطم تأِْسِه، فَكَانلَى رةُ عضيِت الْبِشمهو ،هتاِعيبر تكُِسرو ،ههجو ِرحِسلُ جغت 
الدم، وعِلي يسكُب الْماَء، فَلَما رأَت أَنَّ الْماَء ال يِزيد الدم ِإال كَثْرةً، أَخذَت ِقطْعةَ حِصٍري 

مالد كسمتاس حرالْج هقَتا، أَلْصادمر ارى ِإذَا صتح هقَترفَأَح.  
5498وو اَألحا أَبثَندقَاال ح ،ددسمو ،اِهيمرِإب ناِعيلُ بمةُ : ِص ِإسبياٍء قُتجو را أَبثَندح

حدثَنا يعقُوب بن عبِد الرحمِن بِن محمِد بِن عبِد اللَِّه بِن عبٍد الْقَاِري : بن سِعيٍد، قَالَ 
اِزٍم، أَنأَِبي ح نع ،ِشيوِل اللَِّه الْقُرسِح ررج نأَلُ عسي وهٍد، وعس نلَ بهأَى سر ه� ،

، ومن كَانَ يسكُب الْماَء، �أَما واللَِّه ِإني َألعِرف من كَانَ يغِسلُ جرح رسوِل اللَِّه : فَقَالَ
 تغِسلُه، وعِلي يسكُب الْماَء ِبالِْمجن، � اللَِّه كَانت فَاِطمةُ ِبنت رسوِل: وِبماذَا دوِوي، قَالَ

فَلَما رأَت فَاِطمةُ أَنَّ الْماَء ال يِزيد الدم ِإال كَثْرةً، أَخذَت ِقطْعةً ِمن حِصٍري، فَأَحرقَتها 
وي هتاِعيبر تكُِسرو ،مالد كسمتا فَاسهقَتأَلْصةُوضيِت الْبكُِسرو ههجو ِرحجِئٍذ، وم.  

حدثَنا أَبو غَسانَ محمد بن : أنبا ابن أَِبي مريم، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَال5499َ
ضةُ علَى رأِْس رسوِل هِشمِت الْبي: حدثَِني أَبو حاِزٍم، عن سهِل بِن سعٍد، قَالَ: مطَرٍف، قَالَ

 �فَكَانت فَاِطمةُ ِبنت رسوِل اللَِّه :  يوم أُحٍد، وكُِسرت رباِعيته وجِرح وجهه، قَالَ�اللَِّه 
الْم حرالْج ابا أَصاِء، فَلَما ِبالْمأِْتيهأَِبي طَاِلٍب ي نب ِليعو ،مالد هنِسلُ عغت فَلَم ،همد اُء كَثُر

يرقَِأ الدم حتى أَخذَت ِقطْعةَ حِصٍري فَأَحرقَته حتى عاد رمادا، ثُم جعلَته علَى الْجرِح فَرقَأَ 
مالد.  

ن أَِبي حدثَِني ِهشام بن سعٍد، ع: أنبأ ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس، قَال5500َ
 تحِرق الْحِصري �أَنَّ فَاِطمةَ، كَانت يوم أُِصيب وجه رسوِل اللَِّه : حاِزٍم، عن سهِل بِن سعٍد

تداِويِه ِبِه تلِْصقُه علَيِه رواه مسِلم، عن عمِرو بِن سواٍد، عِن ابِن وهٍب، عن عمِرو بِن 
  .ِث، عن سِعيِد بِن أَِبي ِهالٍل، عن أَِبي حاِزٍمالْحاِر

أنبأ عِلي بن مسِهٍر، : حدثَنا ِإسماِعيلُ بن الْخِليِل، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 5501
لَكَأَني أَنظُر ِإلَى النِبي : ، قَالَحدثَنا اَألعمش، عن شِقيٍق، عن عبِد اللَِّه رِضي اللَّه عنه: قَالَ 
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حكَى نِبيا ِمن اَألنِبياِء ضربه قَومه حتى أَدموا وجهه، فَجعلَ يمسح الدم عن وجِهِه، : �
ٍر محمد بن الْجنيِد الدقَّاق، قَالَ رب اغِْفر ِلقَوِمي، فَِإنهم ال يعلَمونَ، حدثَنا أَبو جعفَ: ويقُولُ

حدثَنا أَبو معاِويةَ، عِن اَألعمِش، عن شِقيٍق، : حدثَنا ِإسحاق بن ِإسماِعيلَ الطَّالْقَاِني، قَالَ : 
  .ا ِمن اَألنِبياِء قَد ضربه قَومه، ِبِمثِْلِه  حكَى نِبي�لَكَأَني أَنظُر ِإلَى النِبي : عن عبِد اللَِّه، قَالَ
حدثَنا : حدثَنا محمد بن ِبشٍر، وأَبو معاِويةَ، قَاال:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال5502َ

نِبيا ضربه :  يحِكي�سوِل اللَِّه كَأَني أَنظُر ِإلَى ر: اَألعمش، عن شِقيٍق، عن عبِد اللَِّه، قَالَ
  .رب اغِْفر ِلقَوِمي، فَِإنهم ال يعلَمونَ: قَومه يمسح الدم عن وجِهِه، ويقُولُ

ل بيانُ ِشدِة غَِضِب اللَِّه سبحانه علَى من قَتلَه رسولُ اللَِّه صلَّى اهللا عليه وسلم ىف سبي
اهللا، واإلباحة ملن خياطر بنفسه ىف حرب العدو عن األمام، وبيان ثوابه، والدليل على أنه 

  يكره لإلمام إذا أمر رعيته بذلك ومل ينصفهم
أنبأ معمر، عن : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ:  حدثَنا أَحمد بن يوسف السلَِمي، قَال5503َ

اِم بمٍه، قَالَهبنوِل اللَِّه : ِن مسٍد رمحم نع ،هنع اللَّه ِضيةَ رريرو ها أَبثَندا حذَا مه� ،
، �اشتد غَضب اللَِّه علَى قَوٍم فَعلُوا ِبرسوِل اللَِّه : �فَذَكَر أَحاِديثَ ِمنها، وقَالَ رسولُ اللَِّه 

 ِفي �اشتد غَضب اللَِّه علَى رجٍل يقْتلُه رسولُ اللَِّه :  يِشري ِإلَى رباِعيِتِه، وقَالَوهو يومِئٍذ
  .سِبيِل اللَِّه
حدثَنا : حدثَنا عفَّانُ بن مسِلٍم، قَالَ :  حدثَنا جعفَر بن محمٍد الصاِئغُ، قَالَ 5504
س نب ادمةَ، قَالَحا : لَملَم ِرِكنيشأَنَّ الْم ،هنع اللَّه ِضياِلٍك رِن مِس بأَن نع ،أنبأ ثَاِبت
 ِبيِهقُوا النٍش، قَالَ�ريقُر ِن ِمنلَيجراِر وصاَألن ٍة ِمنعبِفي س وهو ، : وها، ونع مهدري نم

من : ، فَجاَء رجلٌ ِمن اَألنصاِر، فَقَاتلَ حتى قُِتلَ، فَلَما رِهقُوه أَيضا، قَالَرِفيِقي ِفي الْجنِة؟
يردهم عنا وهو رِفيِقي ِفي الْجنِة؟، فَتقَدم رجلٌ ِمن اَألنصاِر، فَقَاتلَ حتى قُِتلَ، فَلَم يزلْ 

ى قُِتلَ الستح ةُ، قَالَكَذَِلكعولُ اللَِّه : بسِه�فَقَالَ رياِحبا :  ِلصنابحا أَصفْنصا أَنم.  
حدثَنا حماد بن : حدثَنا عمرو بن عاِصٍم، قَالَ :  حدثَنا سِعيد بن مسعوٍد، قَالَ 5505

أَن نٍد، عيز نب ِليعثَاِبٍت، و نةَ، علَماِلٍكسِن مِس ب : ِبيِركُونَ �أَنّ النشالْم ِهقَها رلَم ،
من يردهم عنا : �يوم أُحٍد، ومعه سبعةٌ ِمن اَألنصاِر، ورجالِن ِمن قُريٍش، قَالَ رسولُ اللَِّه 

ِر، فَقَاتلَ حتى قُِتلَ، ثُم قَالَ ِمثْلَها، فَقَام آخر، وهو رِفيِقي ِفي الْجنِة؟، فَقَام رجلٌ ِمن اَألنصا
فَقَاتلَ حتى قُِتلَ، ثُم قَالَ ِمثْلَها، فَقَام آخر، فَقَاتلَ حتى قُِتلَ، فَلَم يزالُوا كَذَِلك حتى قُِتلَ 



com.wordpress.masgunku.www  
 

1268 

  .ما أَنصفْنا أَصحابنا:  ِلصاِحبيِه�السبعةُ جِميعا، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
  بيانُ اإلباحِة ِفي االسِتعانِة ِبالنساِء والْعِبيِد ِلِإلماِم ِفي مغاِزيِه

: حدثَنا عفَّانُ بن مسِلٍم، قَالَ:  أَخبرنا الصغاِني، وأَبو أُميةَ، وجعفَر الصاِئغُ، قَالُوا5506
ثَنداِلٍكحِن مِس بأَن نثَاِبٍت، ع نةَ، علَمس نب ادما ح : تا، كَانهنع اللَّه ِضيٍم رلَيس أَنَّ أُم

ما هذَا : مع أَِبي طَلْحةَ رِضي اللَّه عنه يوم حنيٍن، فَِإذَا مع أُم سلَيٍم ِخنجر، فَقَالَ أَبو طَلْحةَ
اتخذْته ِإنْ دنا ِمني أَحد ِمن الْكُفَّاِر أَنْ أَبعج ِبِه بطْنه، قَالَ أَبو :  يا أُم سلَيٍم؟ قَالَتمعِك
يا نِبي اللَِّه، أَما تسمع ما تقُولُ أُم سلَيٍم، قَالَت كَذَا وكَذَا، فقالت يا رسولَ اللَِّه، قُِتلَ : طَلْحةَ

يا أُم سلَيٍم، ِإنَّ : �فَقَالَ رسولُ اللَِّه : من بعدنا ِمن الطُّلَقَاِء، انهزموا ِبك يا رسولَ اللَِّه، قَالَ
نسأَحكَفَى و قَد اللَّه.  

ا عبد السالِم بن حدثَن:  حدثَنا عثْمانُ بن خرزاذَ، وأَبو داود السِجستاِني، قَاال5507
حدثَنا جعفَر بن : حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، قَاال: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ )  ح(مطَهٍر

أُم سلَيٍم  يغزو ِب�كَانَ رسولُ اللَِّه : حدثَنا ثَاِبت، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ: سلَيمانَ، قَالَ 
  .معه، وِنسوٍة ِمن اَألنصاِر يسِقني الْماَء، ويداِوين الْجرحى

: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ )  ح(حدثَنا أَبو داود:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 5508
نا حماد بن سلَمةَ، عن ِإسحاق بِن عبِد اللَِّه بِن أَِبي حدثَ: حدثَنا حجاج بن ِمنهاٍل، قَاال
جاَءت هواِزنُ يوم حنيٍن ِبالنساِء، والصبياِن، واِإلِبِل والْغنِم، : طَلْحةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ

سلَى رع ونَ ِبِهمكْثُرفُوفًا يص ملَهعلَّى �وِل اللَِّه فَجِركُونَ، فَوشالْمونَ وِلمسقَى الْمفَالْت ،
يا ِعباد اللَِّه، أَنا عبد اللَِّه : �الْمسِلمونَ مدِبِرين كَما قَالَ اللَّه عز وجلَّ، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

ا عبد اللَِّه ورسولُه، فَهزم اللَّه الْمشِرِكني، ولَم يضِرب يا معشر اَألنصاِر، أَن: ورسولُه، ثُم قَالَ
من قَتلَ كَاِفرا، فَلَه سلَبه، فَقَتلَ أَبو :  يومِئٍذ�ِبالسيِف، ولَم يطْعن ِبرمٍح، وقَالَ رسولُ اللَِّه 

مهالبذَ أَسأَخال وجر ِرينةَ ِعشقَالَطَلْح ، :ادقَالَ الِْمقْدال : وجر تبري ضولَ اللَِّه، ِإنسا ري
  .علَى حبِل الْعاِتِق، وعلَيِه ِدرع، وذَكَر الْحِديثَ

أَردت : ما هذَا يا أُم سلَيٍم؟ قَالَت: وجاَءت أُم سلَيٍم ومعها ِخنجر، فَقَالَ:  قَال5509َ
قَالَو ،هطْنِبِه ب جعأَنْ أَب مهِمن دي أَحا ِمنناللَِّه ِإنْ د : ِبيةَ النو طَلْحأَب ربقَالَ�فَأَخ ،ِبذَِلك  :

ٍم، فَقَالَتلَيس أُم اَءتجولَ اللَِّه، فَقَالَ: وسا ري وا ِبكمزها الطُّلَقَاُء انِدنعب قُِتلَ ِمن :ي ا أُم
نسأَحكَفَى و ٍم، ِإنَّ اللَّهلَيس.  
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حدثَنا أَبو معمٍر عبد اللَِّه :  حدثَنا محمد بن الْحسيِن أَبو جعفٍَر الْحنيِني، قَالَ 5510
: يِز بن صهيٍب، عن أَنٍس، قَالَحدثَنا عبد الْعِز: حدثَنا عبد الْواِرِث، قَالَ : بن عمٍرو، قَالَ

 ِبيِن الناِس عالن ِمن اسن مزهٍد انأُح موا كَانَ ياللَِّه �لَم ِبين يدي نيةَ بو طَلْحأَبو ،� 
ِع، وكَسر يومِئٍذ قَوسيِن وكَانَ أَبو طَلْحةَ رجال راِميا شِديد النز: مجوب علَيِه ِبجحفٍَة، قَالَ

: انثُرها َألِبي طَلْحةَ، قَالَ: وكَانَ الرجلُ يمر معه الْجعبةُ ِمن النبِل، فَيقَالُ: أَو ثَالثًا، قَالَ
 اللَِّه، ِبأَِبي أَنت وأُمي، ال يا نِبي:  فَينظُر ِإلَى الْقَوِم، فَيقُولُ أَبو طَلْحةَ�فَيشِرف نِبي اللَِّه 

 ِركحونَ نِري دحِم ناِم الْقَوِسه ِمن مهس كِصيبي ،ِرفشت.  
ولَقَد رأَيت عاِئشةَ ِبنت أَِبي بكٍْر، وأُم سلَيٍم وِإنهما لَمشمرتاِن، أَرى خدم :  قَال5511َ
ِن الِْقرب علَى متوِنِهما، ثُم تفِْرغَاِنِه ِفي أَفْواِه الْقَوِم، ثُم ترِجعاِن فَتمَآلِنها، ثُم سوِقِهما تنقُال

ا تِجيئَاِن فَتفِْرغَاِنِه ِفي أَفْواِه الْقَوِم، ولَقَد وقَع السيف ِمن يدي أَِبي طَلْحةَ ِإما مرتيِن وِإما ثَالثً
  .ِمن النعاِس
حدثَنا أَبو : حدثَنا محمد بن الْعالِء، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 5512
افَقْنا قَِدمنا فَو: حدثَنا بريد، عن أَِبي بردةَ، عن أَِبي موسى رِضي اللَّه عنه، قَالَ: أُسامةَ، قَالَ 
فَأَعطَانا ِمنها، وما قَسم َألحٍد غَاب عن :  ِحني افْتتح خيبر فَأَسهم لَنا، أَو قَالَ�رسولَ اللَِّه 

صحابه، فَتِح خيبر ِمنها شيئًا ِإال ِلمن شِهد معه، ِإال أَصحاب سِفينِتنا جعفَر بن أَِبي طَاِلٍب وأَ
هعم نِلم مهأَس.  
حدثَنا : حدثَنا حمزةُ بن سِعيٍد الْمروِزي، قَالَ :  حدثَنا ِإسحاق بن سياٍر، قَالَ 5513

: ِبي موسى، قَالَحفْص بن ِغياٍث، عن بريِد بِن عبِد اللَِّه بِن أَِبي بردةَ، عن أَِبيِه، عن جدِه أَ
  . بعد خيبر ِبثَالٍث، فَأَسهم لَنا، ولَم يسِهم َألحٍد لَم يشهد غَيِرنا�قَِدمنا علَى رسوِل اللَِّه 

م أنبأ ِهشا: أنبأ النضر بن شميٍل، قَالَ:  حدثَنا سِعيد بن مسعوٍد الْمروِزي، قَال5514َ
ا قَالَتهةَ، أَنِطيع أُم نةَ، عفْصح نانَ، عسح نوِل اللَِّه : بسر عم تواٍت، �غَزوغَز عبس 

فَكُنت أَصنع لَهم الطَّعام، وأَقُوم علَى الْمرضى، وأُداِوي الْجرحى، حدثَنا أَبو الْبختِري، قَالَ 
 :دةَ، قَالَ حامو أُسا أَبثَن :اِلِهمِفي ِرح ملُفُهأَخو ادزو اِدِه ِمثْلَهنانَ، ِبِإسسح نب اما ِهشثَندح.  

: حدثَنا أَِبي، قَالَ: حدثَنا وهب بن جِريٍر، قَالَ :  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَالَ 5515
كَتب نجدةُ بن عاِمٍر ِإلَى ابِن عباٍس رِضي : ، يحدثُ، عن يِزيد بِن هرمز، قَالَسِمعت قَيسا
ِمن ذَِوي الْقُربى الَِّذين ذَكَر اللَّه عز وجلَّ، وفَرض لَهم ِمما أَفَاَء : أَِن اكْتب ِإلَي: اللَّه عنهما
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سلَى رع اللَّه ِبيلْ كَانَ النهِتيِم؟ والْي متقَِضي ينى يتموِلِه؟ و� ِرِكنيشالِد الْمأَو لُ ِمنقْتي 
واللَِّه : أَحدا؟ وهلْ كَانَ ِللْمرأَِة أَِو الْعبِد ِإذَا حضر الْبأْس ِمن سهٍم معلُوٍم؟ فَقَالَ ابن عباٍس

دال أَنْ أَرلَواِهدا شأَنِه وِإلَي بٍن، فَكَتيةَ عمال ِنعِه، وِإلَي تبا كَتِفيِه م قَعٍء ييش نع ا : هأَم
 هم، فَأَبى ذَِلك علَينا قَومنا، وأَما الْيِتيم، فَِإذَا �ذَوو الْقُربى، فَكُنا نرى أَنَّ قَرابةَ رسوِل اللَِّه 

فَِإنَّ ب ِرِكنيشالْم الدا أَوأَمو ،همتى يقَضقَِد انو الُهِه مِإلَي ِفعد دشالر هِمن أُوِنسو لُملَغَ الْح
هم  كَانَ ال يقْتلُ ِمنهم أَحدا، فَأَنت ال تقْتلْ ِمنهم أَحدا ِإال أَنْ تكُونَ تعلَم ِمن�رسولَ اللَِّه 

ما عِلم الْخِضر علَيِه السالم ِمن الْغالِم ِحني قَتلَه، وأَما الْمرأَةُ والْعبد، فَِإنه لَم يكُن لَهما ِإذَا 
  .حضرا الْبأْس سهم معلُوم ِإال أَنْ يحذَيا ِمن غَناِئِم الْقَوِم 

5516اِرثُ با الْحثَندةَ، قَالَ حامأَِبي أُس طَاٍء، قَالَ : نع ناِب بهالْو دبا عثَندا : حثَندح
: حدثَنا أَبو النعماِن، قَالَ : وحدثَنا سلَيمانُ بن سيٍف الْحراِني، قَالَ )  ح(جِرير بن حاِزٍم
ِريرا جثَندح(ح  (حا مثَندحِه، قَالَويويح نب دقَالَ : م ،اججا الْحثَندح : نب ِريرا جثَندح

كَتب : حدثَِني قَيس بن سعٍد، عن يِزيد بِن هرمز، قَالَ: حاِزٍم، وهذَا لَفْظُ سلَيمانَ، قَالَ
أَلُهساٍس يبِن عاِمٍر ِإلَى ابع نةُ بدجن ِحنيو ،هابأَ ِكتقَر اٍس ِحنيبع ناب تِهداَء، فَشيأَش نع 

كَتب الْجواب فَكَتب ِإلَيِه ِإنك سأَلْتِني عن سهِم ِذي الْقُربى الَِّذين ذَكَرهم من هم؟ وِإنا كُنا 
بى ذَِلك علَينا قَومنا، وسأَلْت عِن الْيِتيِم متى ينقَِضي يتمه؟  هم فَأَ�نرى أَنَّ قَرابةَ رسوِل اللَِّه 

وِإنه ِإذَا بلَغَ النكَاح وأُوِنس ِمنه رشد، دِفع ِإلَيِه مالُه فَقَِد انقَضى يتمه، وسأَلْت هلْ كَانَ 
 لَم يكُن يقْتلُ ِمنهم � الْمشِرِكني أَحدا؟ وِإنَّ رسولَ اللَِّه  يقْتلُ ِمن ِصبياِن�رسولُ اللَِّه 

 الِم ِحنيالْغ ِمن ِضرالْخ ِلما عم مهِمن لَمعكُونَ تا ِإال أَنْ تدأَح مهلْ ِمنقْتال ت تأَنا، ودأَح
 هلْ كَانَ لَهما سهم معلُوم ِإذَا حضروا الْبأْس؟ وِإنهم لَم قَتلَه، وسأَلْت عِن الْمرأَِة، والْعبِد

حدثَنا الْحسن : يكُن لَهم معلُوم ِإال أَنْ يحذَيا ِمن غَناِئِم الْقَوِم، حدثَنا الدوِري عباس، قَالَ 
حدثَِني جِرير بن حاِزٍم، عن قَيِس بِن سعٍد، عن : لْمبارِك، قَالَحدثَنا ابن ا: بن الرِبيِع، قَالَ 

  .يِزيد بِن هرمز، عِن ابِن عباٍس، ِبنحِوِه
 بِن حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عن ِإسماِعيلَ:  حدثَنا أَحمد بن شيبانَ الرمِلي، قَالَ 5517

كَتب نجدةُ ِإلَى ابِن عباٍس يسأَلُه : أُميةَ، عن سِعيِد بِن أَِبي سِعيٍد، عن يِزيد بِن هرمز، قَالَ
ِم شنغالْم ا ِمنملْ لَهه حاِن الْفَترضحِد يبالْعأَِة ورِن الْمعو ،مه نى مبِم ِذي الْقُرهس نٌء؟ عي

واللَِّه لَوال أَنْ يقَع ِفي أُحموقٍَة ما : وعن قَتِل الِْولْداِن، وعِن الْيِتيِم متى ينقَِضي يتمه؟ فَقَالَ
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ِزيدا يي باكْت ،هتبأَ: أَجا، ونما قَونلَيع ى ذَِلكى فَأَببذَوو الْقُر نحا نا أَننمعا زأَةُ ِإنرا الْمم
 هِمن فَِإذَا أُوِنس ِتيما الْيأَما، وذَيحٌء ِإال أَنْ ييِم شنغالْم ا ِمنملَه سفَلَي منغاِن الْمرضحي دبالْعو

 فَال تقْتلْهم ِإال أَنْ تعلَم  لَم يقْتلْهم�رشد فَقَِد انقَضى يتمه، وأَما الصبيانُ فَِإنَّ رسولَ اللَِّه 
  .ِمنهم ما عِلم صاِحب موسى ِمن الْغالِم

حدثَنا سلَيمانُ بن ِبالٍل، عن : حدثَنا الْقَعنِبي، قَالَ :  حدثَنا أَبو الْمثَنى، قَالَ 5518
حدثَنا سلَيمانُ : حدثَنا خاِلد بن مخلٍَد، قَالَ : ِمي، قَالَ وحدثَنا السلَ)  ح(جعفَِر بِن محمٍد

: حدثَنا الْقَعنِبي، قَالَ : وحدثَنا ابن أَِبي مسرةَ، قَالَ )  ح(بن ِبالٍل، عن جعفَِر بِن محمٍد
فَِر بعج نِبالٍل، ع نانُ بملَيا سثَندح بةَ، كَتدجأَنَّ ن ،زمرِن هب ِزيدي نأَِبيِه، ع نٍد، عمحِن م

 لَم �وأَما الصبيانُ فَِإنَّ رسولَ اللَِّه : وعن قَتِل الِْولْداِن، وقَالَ: ِإلَى ابِن عباٍس، ِإلَى أَنه قَالَ
ِإلَى أَنْ ت ملْهقْتفَال ت ملْهقْتا يثَندح ،،لَهالِم الَِّذي قَتالْغ ى ِمنوسم اِحبص ِلما عم مهِمن لَمع

حدثَنا ِإسماِعيلُ بن أُميةَ، : حدثَنا سفْيانُ، قَالَ : حدثَنا الْحميِدي، قَالَ : ابن أَِبي مسرةَ، قَالَ
كَتب نجدةُ ِإلَى ابِن عباٍس، : لْمقْبِري، عن يِزيد بِن هرمز، قَالَعن سِعيِد بِن أَِبي سِعيٍد ا

ِمثْلَه فَذَكَر.  
حدثَنا أَبو ِإسحاق : حدثَنا معاِويةُ بن عمٍرو، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 5519

وقَد سِمعته ِمن زاِئدةَ، عِن اَألعمِش، عِن الْمختاِر بِن :  معاِويةُالْفَزاِري، عن زاِئدةَ، قَالَ
كَتب نجدةُ ِإلَى ابِن عباٍس، يسأَلُه عِن الْيِتيِم، متى ينقَِطع : صيِفي، عن يِزيد بِن هرمز، قَالَ

لِْولْداِن، وعِن الْمملُوِك أَلَه ِمن الْفَيِء شيٌء؟ وعِن النساِء هلْ كُن عنه اسم الْيتِم؟ وعن قَتِل ا
؟ وهلْ لَهن نِصيب ِمن الْفَيِء؟ وعِن الْخمِس ِلمن هو؟ قَالَ ابن �يخرجن مع رسوِل اللَِّه 

أَما الْيِتيم فَِإذَا احتلَم وأُوِنس ِمنه : بت ِإلَيِه، ثُم كَتب ِإلَيِهلَوال أَنْ يأِْتي حموقَةً ما كَت: عباٍس
 ،ملْهقْتِإال فَال تو ِضرالْخ ِلما عم لَمعت تانُ فَِإنْ كُنا الِْولْدأَمو ،متالْي هنع قَطَعةٌ، فَقَِد اندِرش

فَقَد لُوكما الْمأَما وأَماَء، والْم ِقنيسيى، وحرالْج اِويندي كُن اُء فَقَدسا النأَمذَى، وحكَانَ ي 
حدثَنا : الْخمس فَنزعم أَنه لَنا، ويزعم قَومنا أَنه لَيس لَنا، حدثَنا أَبو خراسانَ، والصغاِني، قَاال

حدثَنا أَبو ِإسحاق الْفَزاِري، عن زاِئدةَ، عِن اَألعمِش، عِن الْمختاِر :  بن عمٍرو، قَالَ معاِويةُ
: بِن صيِفي، عن يِزيد بِن هرمز، ثُم ذَكَر ِإلَى آِخِرِه ِمثْلَه، حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 

حدثَنا أَبو ِإسحاق الْفَزاِري، عن زاِئدةَ، عِن : أَبو صاِلٍح محبوب بن موسى، قَالَ حدثَنا 
هوحاِدِه ننِبِإس ،ِفييِن صاِر بتخم نِش، عماَألع.  
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اٍض، عن جعفَِر بِن حدثَنا أَنس بن ِعي:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ 5520
محمٍد، عن أَِبيِه، عن يِزيد بِن هرمز، أَنَّ نجدةَ كَتب ِإلَى ابِن عباٍس يسأَلُه عن خمِس ِخالٍل، 

ال أَني أَخاف أَنْ ِإنَّ ابن عباٍس يكَاِتب الْحروِريةَ، ولَو: ِإنَّ الناس يقُولُونَ: فَقَالَ ابن عباٍس
 يغزو �أَما بعد فَأَخِبرِني هلْ كَانَ رسولُ اللَِّه : أَكْتم ِعلْما لَم أَكْتب ِإلَيِه، فَكَتب ِإلَى نجدةَ

ي متى ينقَِضي يتم ِبالنساِء؟ وهلْ كَانَ يضِرب لَهن ِبسهٍم؟ وهلْ كَانَ يقْتلُ الصبيانَ؟ وأَخِبرِن
 �كَتبت تسأَلُِني هلْ كَانَ رسولُ اللَِّه : الْيِتيِم؟ وعِن الْخمِس ِلمن هو، فَكَتب ِإلَيِه ابن عباٍس

ِنيمالْغ ِمن نذَيحيى، وحرالْج اِويندفَي و ِبِهنزغكَانَ ي اِء؟ فَقَدسو ِبالنزغي فَلَم مها سأَمِة، و
 لَم يكُن يقْتلُ الصبيانَ، فَال تقْتِل الصبيانَ ِإال أَنْ �يضِرب لَهن ِبسهٍم، وِإنَّ رسولَ اللَِّه 

الْم ِمن الْكَاِفر زيمفَت ،لَهالَِّذي قَت ِبيالص ِمن ِضرالْخ ِلما عم لَمعكُونَ تت لَ الْكَاِفرقْتِمِن فَتؤ
 هِإنو هتيِلح تبنلَ لَتجِري ِإنَّ الرملَعِتيِم؟ والْي متقَِضي ينى يتأَلُِني مست تبكَتو ،ِمنؤالْم عدتو

ِح ما يأْخذُ الناس، فَقَِد لَضِعيف اَألخِذ ِلنفِْسِه ضِعيف اِإلعطَاِء، فَِإذَا أَخذَ ِلنفِْسِه ِمن صاِل
انقَطَع عنه، وكَتبت تسأَلُِني عِن الْخمِس ِلمن هو؟ وِإنا نقُولُ هو لَنا فَأَبى ذَِلك علَينا قَومنا، 

ِه، حدثَنا الرِبيع بن عن أَنِس بِن ِعياٍض، ِبِمثِْل: أَنا ابن وهٍب، قَالَ: أَخبرنا يونس، قَالَ
أنبأ حاِتم بن ِإسماِعيلَ، عن جعفَِر بِن محمٍد، عن أَِبيِه، : أنبأ الشاِفِعي، قَالَ: سلَيمانَ، قَالَ

ِإنَّ :  ابن عباٍسعن يِزيد بِن هرمز، أَنَّ نجدةَ، كَتب ِإلَى ابِن عباٍس يسأَلُه عن ِخالٍل، فَقَالَ
ِإنَّ ابن عباٍس يكَاِتب الْحروِريةَ، وذَكَر الْحِديثَ، وكَتب يسأَلُ عِن الْخمِس، : ناسا يقُولُونَ
أنبأ ابن وهٍب، : لَهو لَنا فَأَبى ذَِلك علَينا قَومنا فَصبرنا علَيِه، أَخبرنا يونس، قَا: وِإنا نقُولُ

حدثَِني يونس بن يِزيد، وغَيره أَنَّ ابن ِشهاٍب، أَخبرهم عن يِزيد بِن هرمز، عِن ابِن : قَالَ
ِو ذَِلكحاٍس، ِبنبع.  
نا لَيثٌ، عن عقَيٍل، حدثَ: حدثَنا حجاج، قَالَ :  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 5521

عِن ابِن ِشهاٍب، أَنَّ يِزيد بن هرمز، حدثَه، أَنَّ نجدةَ صاِحب الْيمامِة كَتب ِإلَى ابِن عباٍس 
مكَانَ ع قَدا، ولَن هاٍس أَنبع نِه ابِإلَي بى، فَكَتبِم ِذي الْقُرهس نع أَلُهسا يانعطَّاِب دالْخ نب ر

: ِلينِكح ِفيِه أَبناَءنا، ويكِْرم ِمنه غَاِئبنا فَأَبينا ِإال أَنْ يسِهم لَنا، حدثَنا ابن أُخِت غَزاٍل، قَالَ
اٍب، حدثَه أَنَّ ابن هرمز، حدثَنا ماِلك ابن أَنٍس، أَنَّ ابن ِشه: حدثَنا سِعيد بن داود، قَالَ

: حدثَه، أَنَّ نجدةَ صاِحب الْيمامِة كَتب ِإلَى ابِن عباٍس، حدثَنا ابن أَِبي داود الْبرلُِّسي، قَالَ
 عِن الزهِري، أَنَّ يِزيد بن هرمز، حدثَنا جويِريةُ، عن ماِلٍك،: حدثَنا عبد اللَِّه بن محمٍد، قَالَ 
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  .حدثَه أَنَّ نجدةَ، وذَكَر الْحِديثَ ِبطُوِلِه
حدثَنا أَنس بن : حدثَنا عِلي بن عبِد اللَِّه، قَالَ:  حدثَنا ِإسماِعيلُ الْقَاِضي، قَالَ 5522
د اللَِّه بن عمر، عِن ابِن ِشهاٍب، أَنَّ يِزيد بن هرمز، حدثَه عن حدثَِني عبي: ِعياٍض، قَالَ

 نِه ابِإلَي بى، فَكَتبِم ِذي الْقُرهس نع أَلُهساٍس، يبِن عِإلَى اب بِة كَتامماِحِب الْيةَ، صدجن
عمر بن الْخطَّاِب دعانا أَنْ ينِكح إماُءنا، ويقِْضي ِمنه عِن عباٍس، أَنه كَانَ لَنا، وقَد كَانَ 

 رمع ى ذَِلكا فَأَبلَن ها أَننأَيرو ،ا كُلَّهنِإلَي هلِّمسا ِإال أَنْ ينيا، فَأَبِمن اِرِمنيالْغ.  
حدثَِني : ثَنا عبد الْعِزيِز بن يحيى، قَالَحد:  حدثَنا سلَيمانُ بن سيٍف، قَال5523َ

محمد بن سلَمةَ، عن محمِد بِن ِإسحاق، عن يِزيد بِن هرمز، وعن محمِد بِن عِلي بِن 
وحدثَنا أَبو داود )  ح(ٍسكَتب نجدةُ ِإلَى ابِن عبا: حسيٍن، عن يِزيد بِن هرمز، قَالَ

حدثَنا ابن : حدثَنا أَحمد بن خاِلٍد، قَالَ : حدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ : السجِزي، قَالَ
رةُ الْحدجن بكَت ،زمرِن هب ِزيدي نع ،ِريهالزفٍَر، وعأَِبي ج نع ،اقحِن ِإسِإلَى اب وِري

هلْ كُن يشهدنَ الْحرب مع رسوِل اللَِّه؟ وهلْ كَانَ يضِرب لَهن : عباٍس يسأَلُه عِن النساِء
ما أَنْ ، فَأَ�قَد كُن يحضرنَ مع رسوِل اللَِّه : ِبسهٍم، فَأَنا كَتبت ِكتاب ابن عباٍس ِإلَى نجدةَ
نلَه خضكَانَ ر قَدٍم فَال، وهِبس نلَه ِربضي.  

حدثَنا ِبشر بن : حدثَنا أَحمد بن حنبٍل، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 5524
شِهدت خيبر مع :  مولَى آِبي اللَّحِم، قَالَحدثَِني عمير: الْمفَضِل، عن محمِد بِن زيٍد، قَالَ
، فَأَمرِني فَقُلِّدت سيفًا، فَِإذَا أَنا أَجره فَأُخِبر أَني مملُوك، �سادِتي، وكَلَّموا ِفي رسولَ اللَِّه 
  .فَأَمر ِلي ِبشيٍء ِمن خرِثي الْمتاِع

5525ا أَحثَندقَالَ  ح ،طَاِرِدياِر الْعبِد الْجبع نب دم : ناٍث، عِغي نب فْصا حثَندح
شِهدت خيبر وأَنا عبد مملُوك، : حدثَِني عمير مولَى آِبي اللَّحِم، قَالَ: محمِد بِن زيٍد، قَالَ

ِلي: فَقُلْت ِهمولَ اللَِّه، أَسسفًا، فَقَالَريطَاِني سفَأَع  : لَماٍع وتم ِثيرطَاِني خأَعذَا، وه قَلَّدت
  .يسِهم ِلي

  بيانُ السنِة ِفي ترِك االسِتعانِة ِلِإلماِم ِبمن ال يؤِمن ِباللَِّه ورسوِلِه وباملشركني ىف مغازيه، 
  يسهم هلموالدليل على أم إن حضروا الفتح مل 

وحدثَِني ِعيسى بن )  ح(أنبا ابن وهٍب:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال5526َ
حدثَِني ماِلك بن أَنٍس، عِن الْفُضيِل بِن أَِبي عبِد اللَِّه، : حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ: أَحمد، قَالَ
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ِد اللَِّه ببع نعا قَالَتها، أَنهنع اللَّه ِضيةَ راِئشع نِر، عيبِن الزةَ بورع نع ،لَِمياٍر اَألسِن ِني :
 قَبلَ بدٍر، فَلَما كَانَ ِبحرِة الْوبرِة، أَدركَه رجلٌ قَد كَانَ يذْكَر ِمنه �خرج رسولُ اللَِّه 

دجنأَةٌ، وروِل اللَِّه جسر ابحأَص وِل اللَِّه �ةٌ، فَفَِرحسقَالَ ِلر ،كَهرا أَدفَلَم هأَور ِحني � 
: ال، قَالَ: تؤِمن ِباللَِّه ورسوِلِه؟، قَالَ: �ِجئْت َألتبعك، وأُِصيب معك، فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 

ثُم مضى حتى كَانَ ِبالشجرِة أَدركَه الرجلُ، فَقَالَ لَه : مشِرٍك، قَالَتفَارِجع فَلَن أَستِعني ِب
 ِبيالن ٍة، فَقَالَ لَهرلَ ما قَالَ أَوٍة، قَالَ�كَمرلَ ما قَالَ أَوال، قَالَ:  كَم : ِعنيتأَس فَلَن ِجعفَار

ِرٍك، قَالَتشثُ: ِبم ،عجٍةفَررلَ ما قَالَ أَوكَم اِء، فَقَالَ لَهديِبالْب كَهرأَد وِلِه؟، : مسرِباللَِّه و ِمنؤت
: حدثَنا ِبشر بن عمر، قَالَ: فَانطَِلق، حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ: �نعم، فَقَالَ رسولُ اللَِّه : قَالَ

اِلكا مثَندح(ح( َِه، قَاليويح نب دمحا مثَندحٍر، قَالَ:   وفَيع نا ابثَندح :اِلكثَِني مدح)ح  (
حدثَِني ماِلك، : حدثَنا ِإسماِعيلُ بن أَِبي أُويٍس، قَالَ: وحدثَنا محمد بن ِزياٍد الِْعجِلي، قَالَ

ِل بيِن الْفُضعةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عورع ناٍر، عِن ِنيِد اللَِّه ببع نِد اللَِّه، عبِن أَِبي ع : جرخ
 ِبيالن�اهنعمو ِمثْلَه ٍر، فَذَكَردِإلَى ب .  
   

 ِبيِت النابِة الَِّتي أَصدانُ الشيِة وعفوة عمن عصاه بعد قد�بقَبالْع مورته عليه وعمن  ي
  آذاه بالقول
وحدثَنا ابن أَِبي الدنيا، )  ح(حدثَنا عمي:  حدثَنا أَحمد بن عبِد الرحمِن، قَال5527َ

أنبأ يونس، عِن ابِن ِشهاٍب، : حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ: حدثَنا خاِلد بن ِخداٍش، قَالَ : قَالَ
يا رسولَ اللَِّه، هلْ : قُلْت: حدثَِني عروةُ بن الزبيِر، عن عاِئشةَ رِضي اللَّه عنها، قَالَت: قَالَ

م لَقَد لَِقيت ِمن قَوِمِك شرا، وأَشد ما لَِقيت ِمنهم يو: مر علَيك يوم أَشد ِمن يوِم أُحٍد؟ قَالَ
 ِزينا حأَنو ،طَلَقْتفَان تدا أَرِني ِإلَى مِجبي ِن كُالٍل، فَلَماِليِل بِد يبِن علَى ابفِْسي عن تضرع

ه قَد يا محمد، ِإنَّ اللَّ: حتى بلَغت قَرنَ الثَّعاِلِب، فَِإذَا ِبِظلِِّه، فَِإذَا ِجبِريلُ علَيِه السالم، فَقَالَ
 لَكم لَيع لَّمسو ِركِبأَم ِفيِهم هرأْماِل ِلتالِْجب لَكم كثَ ِإلَيعب قَدو ،لَك ِمكلَ قَوقَو ِمعس

ك يا محمد، ِإنَّ اللَّه قَد سِمع قَولَ قَوِمك لَك، وما ردوا علَيك، وأَنا ملَ: الِْجباِل، فَقَالَ
 ،لْتِن فَعيبشاَألخ ِهملَيع أَنْ أُطِْبق ِإنْ ِشئْتِني ِبِه، وترا أَمِفيم كِني أَنْ أُِطيعرأَم قَداِل والِْجب

يك بلْ أَرجو أَنْ يخِرج اللَّه ِمن أَصالِبِهم من يعبد اللَّه، ويوحده ال شِر: �قَالَ رسولُ اللَِّه 
 لَه.  
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حدثَنا ابن وهٍب، : حدثَنا عبد اللَِّه بن يوسف، قَالَ :  حدثَنا بكْر بن سهٍل، قَال5528َ
 يا رسولَ اللَِّه، هلْ أَتى علَيك يوم كَانَ أَشد: أَنَّ عاِئشةَ حدثَته، أَنها قَالَت: ِبهذَا اِإلسناِد

لَقَد لَِقيت ِمن قَوِمك وكَانَ أَشد ما لَِقيت ِمنهم يوم الْعقَبِة ِإذْ : علَيك ِمن يوِم أُحٍد؟ قَالَ
فَانطَلَقْت وأَنا مهموم علَى : عرضت نفِْسي علَى ابِن عبِد ياِليِل، فَذَكَر نحوه ِإال أَنه، قَالَ

ي فَلَم أَستِفق ِإال وأَنا ِبقَرِن الثَّعاِلِب، فَرفَعت رأِْسي فَِإذَا أَنا ِبسحابةَ أَظَلَّتِني فَنظَرت، فَِإذَا وجِه
  .فَناداِني ملَك الِْجباِل فَسلَّم علَي: ِفيها ِجبِريلُ علَيِه السالم فَناداِني، وقَالَ ِفيِه أَيضا

حدثَنا أَحمد :  حدثَنا أَبو الْحسِن املَيموِني، ومحمد بن ِإسماِعيلَ الصاِئغُ، قَاال5529
حدثَِني عروةُ بن : حدثَنا أَِبي، عن يونس، عِن ابِن ِشهاٍب، قَالَ: بن شِبيِب بِن سِعيٍد، قَالَ

ِر، أَنَّ عيبالز ِبيالن جوةَ زوِل اللَِّه �اِئشسِلر ا قَالَتهأَن ،هثَتدى : � حلْ أَتولَ اللَِّه، هسا ري
لَقَد لَِقيت ِمن قَوِمِك، وكَانَ أَشد ما لَِقيت : علَيك يوم كَانَ أَشد علَيك ِمن يوِم أُحٍد؟ قَالَ

الْع موي مها ِمنِني ِإلَى مِجبي ِد كُالٍل، فَلَمبِن عاِليِل بِد يبِن علَى ابفِْسي عن تضرِة ِإذْ عقَب
أَردت، فَانطَلَقْت وأَنا مهموم علَى وجِهي فَلَم أَستِفق ِإال ِبقَرِن الثَّعاِلِب، فَرفَعت رأِْسي فَِإذَا 

 ٍة قَدابحا ِبسىأَنادِريلُ فَنا ِجبِني فَِإذَا ِفيهوا : أَظَلَّتدا رمو ،لَك ِمكلَ قَوقَو ِمعس قَد ِإنَّ اللَّه
ِإنَّ اللَّه : علَيك وقَد بعثَ ِإلَيك ملَك الِْجباِل ِلتأْمره ِبما ِشئْت ِفيِهم، قَالَ فَنادى ملَك الِْجباِل

ولَ قَوِمك لَك، وأَنا ملَك الِْجباِل وقَد بعثَِني ربك ِإلَيك ِلتأْمرِني أَمرك ِبما ِشئْت، قَد سِمع قَ
بلْ أَرجو أَنْ يخِرج اللَّه ِمن : �ِإنْ ِشئْت أَنْ أُطِْبق علَيِهم اَألخشبيِن، فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 

 الِبِهماِئغُأَصقَالَ الصئًا، ويِبِه ش ِركشال ي ،اللَّه دبعي نم :لَه ِريكال ش هدحو اللَّه دبعي نم.  
حدثَِني : حدثَنا أَبو أُسامةَ، قَالَ:  حدثَنا الْحسن بن عِلي بِن عفَّانَ الْعاِمِري، قَال5530َ
 �دِمي النِبي : أَخبرِني اَألسود بن قَيٍس، أَنه سِمع جندبا رِضي اللَّه عنه، يقُولُ: سفْيانُ، قَالَ

هلْ أَنت ِإال أَصبع دِميِت، وِفي سِبيِل اللَِّه ما لَِقيت، فَمكَثَ لَيلَتيِن : ِبحجٍر ِفي ِإصبِعِه، فَقَالَ
ثَالثًا ال ي أَةٌأَورام لَه فَقَالَت ،قُوم :لَتزفَن كَكرت ِإال قَد كطَانيى شا أَرا : مثَندى، ححالضو

  .ما لَِقيِت: حدثَنا سفْيانُ، ِبِمثِْلِه ِإلَى قَوِلِه: حدثَنا أَبو نعيٍم، قَالَ: الْغزي، والصغاِني، قَاال
وحدثَنا يونس بن حِبيٍب، وعمار )  ح(حدثَنا أَبو قُتيبةَ:  أَبو اَألزهِر، قَالَ حدثَنا5531

: حدثَنا شعبةُ، عِن اَألسوِد بِن قَيٍس، عن جندٍب، قَالَ: حدثَنا أَبو داود، قَاال: بن رجاٍء، قَاال
 ِبيالن جرفَقَالَ ِإلَى �خ ،تِميفَد هعبِإص تثَرالِة، فَعِميِت: الصد عبِت ِإال أَصلْ أَنِفي   هو ،

  .سِبيِل اللَِّه ما لَِقيِت 
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حدثَنا سفْيانُ، عِن اَألسوِد بِن :  حدثَنا شعيب بن عمٍرو، وأَحمد بن شيبانَ، قَاال5532
ج نٍس، عٍب، قَالَقَيدن : ِبيالن عا مفَقَالَ�كُن ،هعبِإص تِكبِفي غَاٍر، فَن  : عبِت ِإال أَصلْ أَنه

  .دِميِت، وِفي سِبيِل اللَِّه ما لَِقيِت
، عن حدثَنا سفْيانُ، عِن اَألسوِد بِن قَيٍس:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال5533َ
قَد ودع محمد، فَأَنزلَ اللَّه عز : ، فَقَالَ الْمشِركُونَ�أَبطَأَ ِجبِريلُ عِن النِبي : جندٍب، قَالَ

   ].3: 1سورة الضحى آية [}والضحى واللَّيِل ِإذَا سجى ما ودعك ربك وما قَلَى{: وجلَّ
: حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  يونس بن حِبيٍب، وعمار بن رجاٍء، قَاال حدثَنا0 5534

، �أَبطَأَ ِجبِريلُ علَى النِبي : سِمعت جندبا، يقُولُ: حدثَنا شعبةُ، عِن اَألسوِد بِن قَيٍس، قَالَ
سورة الضحى آية [} والضحى واللَّيِل{: ال قَد قَاله، فَنزلَتما أَرى صاِحبه ِإ: فَقَالَِت امرأَةٌ

1 :2.[   
حدثَنا : حدثَنا أَبو نعيٍم، قَالَ:  حدثَنا الْغزي، والصغاِني، وعمار، قَالُوا0 5535

، فَلَم يقُم لَيلَةً أَو �اشتكَى النِبي : ، يقُولُسِمعت جندبا: سفْيانُ، عِن اَألسوِد بِن قَيٍس، قَالَ
أَةٌ، فَقَالَترِت امِن، فَأَتيلَتلَّ: لَيجو زع لَ اللَّهزفَأَن ،كَكرت ِإال قَد كطَانيى شا أَرم ،دمحا مي :

  .والضحى
وحدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء، )  ح(حدثَنا أَبو غَسانَ: لَ حدثَنا عباس بن الدوِري، قَا5536

: حدثَنا اَألسود بن قَيٍس، قَالَ: حدثَنا زهير، قَالَ : حدثَنا حسين بن عياٍش، قَاال: قَالَ
: م لَيلَتيِن أَو ثَالثًا، فَجاَءته امرأَةٌ، فَقَالَت فَلَم يقُ�اشتكَى رسولُ اللَِّه : سِمعت جندبا، يقُولُ

يا محمد، ِإني أَرجو أَنْ يكُونَ شيطَانك قَد تركَك لَم أَره قَِربك منذُ لَيلَتيِن أَو ثَالٍث، فَأَنزلَ 
  .والضحى: اللَّه عز وجلَّ

   عمن دعاه ِإلَى اِإلمياِن باهللا فرد عليه قوله وأمسعه�ي بيانُ عفِْو النِب
حدثَنا لَيثُ بن سعٍد، عن : حدثَنا حجاج، قَالَ :  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 5537

أَنّ : بن زيٍد رِضي اللَّه عنهما أَخبرهعقَيٍل، عِن ابِن ِشهاٍب، عن عروةَ بِن الزبيِر، أَنَّ أُسامةَ 
 رِكب علَى ِحماٍر علَى ِإكَاٍف علَى قَِطيفٍَة، وأَردف أُسامةَ بن زيٍد وراَءه يعود �رسولَ اللَِّه 

 قَبلَ وقْعِة بدٍر، فَسار حتى مر سعد بن عبادةَ رِضي اللَّه عنه ِفي بِني الْحاِرِث بِن الْخزرِج
 الطٌ ِمنِلِس أَخجاللَِّه، فَِإذَا ِفي الْم دبع ِلمسلَ أَنْ يلُوٍل قَبس ناب يأُب ناللَِّه ب دبِلٍس ِفيِه عجِبم

 الْمسِلِمني عبد اللَِّه بن رواحةَ الْمسِلِمني، والْمشِرِكني، وعبدِة اَألوثَاِن والْيهوِد، وِفي
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اَألنصاِري رِضي اللَّه عنه، فَلَما غَِشيِت الْمجِلس عجاجةُ الدابِة خمر عبد اللَِّه بن أُبي ِبِرداِئِه، 
قَف فَدعاهم ِإلَى اللَِّه، وقَرأَ علَيِهم الْقُرآنَ،  وو�ال تغبروا علَينا، فَسلَّم رسولُ اللَِّه : ثُم قَالَ

يأُب ناللَِّه ب دبع ا ِبِه ِفي : فَقَالَ لَهِذنؤا فَال تققُولُ ِإنْ كَانَ حا تِمم نسال أَح هُء، ِإنرا الْمها أَيي
بلَى يا : ك فَاقْصص علَيِه، قَالَ عبد اللَِّه بن رواحةَمجاِلِسنا وارِجع ِإلَى رحِلك فَمن جاَء

رسولَ اللَِّه، فَاغِْشنا ِبِه ِفي مجاِلِسنا فَِإنا نِحب ذَِلك، فَاستب الْمسِلمونَ، والْمشِركُونَ، 
 يخفِّضهم حتى سكَتوا، فَرِكب � اللَِّه والْيهود حتى كَادوا يتثَاورونَ، فَلَم يزلْ رسولُ

أَي سعد، أَلَم تسمع ما قَالَ أَبو :  دابته حتى دخلَ علَى سعِد بِن عبادةَ، فَقَالَ�رسولُ اللَِّه 
دعكَذَا، قَالَ سقَال كَذَا و ،يأُب ناللَِّه ب دبع ِريداٍب؟، يبح : فاع تولَ اللَِّه، ِبأَِبي أَنسا ري

 ،وهجوتِة أَنْ يريحِذِه الْبلُ هأَه عمتلَقَِد اجو ،طَاكا أَعم اللَّه طَاكأَع فَقَد ،فَحاصو هنع
طَاكالَِّذي أَع قِبالْح ذَِلك اللَّه دا رةَ، فَلَمابِبالِْعص وهبصعيا وِبِه م لَ اللَّهفَع فَذَِلك ،ِبذَِلك ِرقش 

  .�رأَيت، فَعفَا عنه رسولُ اللَِّه 
وحدثَنا الدبِري، عن عبِد )  ح(حدثَنا عبد الرزاِق:  حدثَنا محمد بن يحيى، قَال5538َ
 �الزهِري، عن عروةَ، أَنَّ أُسامةَ بن زيٍد أَخبره، أَنّ النِبي أنبأ معمر، عِن : الرزاِق، قَالَ

 فدأَرةٌ، وِكيقَِطيفَةٌ فَد هتحت ِه ِإكَافلَيا عارِحم ِكبر� نب دعس ودعي وهةَ، وامأُس اَءهرو 
زِن الْخاِرِث بِني الْحةَ ِفي بادبِلٍس ِفيِه عجِبم رى متح ارٍر، فَسدِة بقْعلَ وقَب ذَِلكِج، ور

أَخالطٌ ِمن الْمسِلِمني، والْمشِرِكني عبدِة اَألوثَاِن، والْيهوِد، وِفيِهم عبد اللَِّه بن أُبي، وِفي 
 غَِشيِت الْمجِلس عجاجةُ الدابِة، خمر عبد اللَِّه بن أُبي الْمجِلِس عبد اللَِّه بن رواحةَ، فَلَما

 ثُم وقَف فَنزلَ فَدعاهم ِإلَى اللَِّه عز وجلَّ �ال تغبروا علَينا، فَسلَّم علَيِه النِبي : أَنفَه، ثُم قَالَ
أَيها الْمرُء، ال أَحسن ِمن هذَا ِإنْ كَانَ ما تقُولُ : فَقَالَ عبد اللَِّه بن أُبيوقَرأَ علَيِهم الْقُرآنَ، 

حقا فَال تؤِذنا ِفي مجاِلِسنا، وارِجع ِإلَى رحِلك فَمن جاَءك ِمنا فَاقْصص علَيِه، فَقَالَ عبد اللَِّه 
ا ِفي مجاِلِسنا فَِإنا نِحب ذَِلك، فَاستب الْمسِلمونَ، والْمشِركُونَ، والْيهود اغِْشن: بن رواحةَ

 ِبيِل النزي وا، فَلَماثَبوتوا أَنْ يمى هتِن �حِد بعلَى سلَ عخى دتح هتابد ِكبر ثُم مهفِّضخي 
ي سعد، أَلَم تسمع ما قَالَ أَبو حباٍب؟، يِريد عبد اللَِّه بن أُبي، قَالَ كَذَا أَ: عبادةَ، فَقَالَ
اعف عنه يا رسولَ اللَِّه واصفَح، فَواللَِّه لَقَد أَعطَاك اللَّه الَِّذي أَعطَاك، ولَقَِد : وكَذَا، فَقَالَ

بحيرِة علَى أَنْ يتوجوه فَيعصبونه ِبالِْعصابِة، فَلَما رد اللَّه ذَِلك ِبالْحق اصطَلَح أَهلُ هِذِه الْ
 ِبيالن هنفَا عفَع ،تأَيا رلَ ِبِه مفَع فَذَِلك ،ِبذَِلك ِرقش طَاكَهالَِّذي أَع�.   
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 ِسبويِه، ومحمد بن عبِد اللَِّه بِن مهلٍّ الصنعاِني،  حدثَنا محمد بن ِإسحاق بِن5539
 �حدثَنا عبد الرزاِق، عن معمٍر، عِن الزهِري، عن عروةَ، عن أُسامةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه : قَاال

ِمن الْمسِلِمني والْيهوِد، والْمشِرِكني، وعبدِة مر ِبمجِلٍس، وهو علَى ِحماٍر ِفيِه أَخالطٌ 
أنبأ : أنبأ أَبو الْيماِن، قَالَ: اَألوثَاِن ِفيِهم عبد اللَِّه بن أُبي فَسلَّم علَيِهم، حدثَنا الصغاِني، قَالَ

 رِكب علَى ِحماٍر �أَنّ النِبي : ، أَنَّ أُسامةَ، أَخبرهحدثَِني عروةُ: شعيب، عِن الزهِري، قَالَ
  .علَى ِإكَاٍف، فَذَكَر نحو حِديِث عقَيٍل ِبنحِوِه ِبطُوِلِه

 حدثَنا الْمعتِمر بن: حدثَنا نعيم بن حماٍد، قَالَ:  حدثَنا عبيد بن شِريٍك، قَال5540َ
فَانطَلَق ِإلَيِه : لَو أَتيت عبد اللَِّه بن أُبي؟ قَالَ: �ِقيلَ ِللنِبي : سلَيمانَ، عن أَِبيِه، عن أَنٍس، قَالَ

 ِبيالن اها أَتاِبِه، فَلَمحأَص ِمن مقَو هعم ِكبرا، وارِحم ِكبراللَِّه�و دبع قَالَ لَه ،يأُب نب  :
 �واللَِّه لَِحمار رسوِل اللَِّه : فَقَالَ رجلٌ ِمن الْمسِلِمني: تنح، فَقَد آذَاِني نتن ِحماِرك، قَالَ

عاِل، فَتضاربوا ِبالْجِريِد والن: فَغِضب ِلكُلِّ واِحٍد ِمنهما قَومه، قَالَ: أَطْيب ِرحيا ِمنك، قَالَ
ةُ ِفيِهمِذِه اآليه لَتزا نها أَننلَغوا {: فَبِلحلُوا فَأَصتاقْت ِمِننيؤالْم اِن ِمنِإنْ طَاِئفَتو

حدثَنا عبيد اللَِّه : ، حدثَنا أَحمد بن سهٍل اَألهواِزي، قَالَ ]9سورة احلجرات آية [}بينهما
، فَذَكَر �ِقيلَ ِللنِبي : وحدثَ أَِبي، أَنَّ أَنسا، قَالَ: حدثَنا الْمعتِمر، قَالَ: ، قَالَ بن معاٍذ

ِمثْلَه.  
 ِبيِب الندانُ نيِه واملؤذى له، وإباحته هلم املكر به بالقول والفعل�بودِإلَى ع هابحأَص   

5541ع نب سونا يثَندلَى، قَالَ حِد اَألعاٍر، : بِن ِدينِرو بمع نةَ، عنييع نانُ بفْيا سثَندح
من ِلكَعِب بِن اَألشرِف؟ فَِإنه قَد آذَى : �قَالَ رسولُ اللَِّه : عن جاِبٍر رِضي اللَّه عنه، قَالَ

سم نب دمحم فَقَام ،ولَهسرو فَقَالَاللَّه ،هنع اللَّه ِضيةَ ر؟ : لَملَهأَنْ أَقْت ِحبولَ اللَِّه، أَتسا ري
ِإنَّ هذَا الرجلَ سأَلَنا الصدقَةَ وقَد عنانا، : فَائْذَنْ ِلي أَقُولَ شيئًا فَأَتاه، فَقَالَ لَه: نعم، قَالَ: قَالَ

نحنو ،اهنعبقَِد اتقَالَو ،هرأَم ِصريٍء ييش ِإلَى أَي ظُرنى نتح هعدأَنْ ن هكْرأَنْ :  ن تدأَر قَدو
: ترهنوِني ِنساَءكُم، قَالُوا: وما تِريد ِمنا؟ قَالَ: فَأَي شيٍء ترهنونَ، قَالُوا: تسلِّفَِني سلَفًا، قَالَ
لُ الْعمأَج تا، قَالَأَننلَيا عارع كُونُ ذَِلكا؟ ياَءنِنس كنهرن فِب كَير : ،كُمالدوِني أَونهرت

: رِهنت ِبوسٍق أَو وسقَيِن ِمن تمٍر، قَالُوا: سبحانَ اللَِّه يسب ابن أَحِدنا، فَيقَالُ لَه: قَالُوا
نعم يِريد السالح، فَلَما أَتاه ناداه فَخرج ِإلَيِه وهو يتطَيب، فَلَما أَنْ : نرهنك الْألمةَ؟ قَالَ

فَذَكَروا لَه، : جلَس ِإلَيِه وكَانَ قَد جاَء معه ِبنفٍَر ثَالثٍَة أَو أَربعٍة وِريح الطِّيِب ينفَح ِمنه، قَالَ
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فَوضع : نعم، قَالَ: تأْذَنُ ِلي فَأَشم؟ قَالَ: نةُ وِهي ِمن أَعطَِر ِنساِء الناِس، قَالَِعنِدي فُال: قَالَ
دونكُم فَضربوه : نعم، فَلَما استمكَن ِمن رأِْسِه، قَالَ: أَعود؟ قَالَ: يده ِفي رأِْسِه فَشمه، قَالَ

أنبأ ابن وهٍب عِن ابِن عيينةَ، ِبِمثِْلِه، حدثَنا موسى بن ِإسحاق :  يونسحتى قَتلُوه، قَالَ
سِمعت : أنبأ ابن عيينةَ، عن عمٍرو، قَالَ: حدثَنا عبدةُ بن عبِد الرِحيِم، قَالَ: اَألنصاِري، قَالَ 

ِد اللَِّه، يبع نب اِبرولُ اللَِّه : قُولُجسقَالَ ر� : آذَى اللَّه ِف؟ فَقَدرِن اَألشِب بِلكَع نم
  .، فَأَخبره �فَقَتلَه، فَرجع ِإلَى النِبي : ورسولَه، وذَكَر الْحِديثَ، وقَالَ

لشدة الىت أصابتهم بيانُ ِصفَِة حفِْر الْخندِق ونقل النىب صلى اهللا عليه وسلم التراب، وا
  يوم هزم األحزاب
حدثَنا شعبةُ، عن أَِبي : حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال5542َ

يت التراب  يحِفر معنا حتى رأَ�رأَيت رسولَ اللَِّه : ِإسحاق، عِن الْبراِء رِضي اللَّه عنه، قَالَ
واللَِّه لَوال اللَّه ما اهتدينا، وال تصدقْنا وال صلَّينا، فَأَنِزلَن : قَد وارى بياض ِإبطَيِه، وهو يقُولُ

د بغوا علَينا، ِإذَا أَرادوا ِإنَّ الْمال قَ: وِحفِْظي: سِكينةً علَينا، وثَبِت اَألقْدام ِإنْ القَينا، قَالَ شعبةُ
  .أَبينا أَبينا، يرفَع ِبها صوته : �فَيقُولُ رسولُ اللَِّه : ِفتنةً أَبينا، قَالَ
 عن حدثَنا شعبةُ،: حدثَنا أَبو زيٍد سِعيد بن الرِبيِع، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال5543َ

 يوم اَألحزاِب ينقُلُ معنا التراب، �كَانَ رسولُ اللَِّه : سِمعت الْبراَء، قَالَ: أَِبي ِإسحاق، قَالَ
 اللَّهم لَوال أَنت ما اهتدينا، وال تصدقْنا وال: ولَقَد وارى التراب بياض بطِْنِه، وهو يقُولُ

ِإنَّ اُألولَى قَد بغوا علَينا، ِإذَا أَرادوا ِفتنةً أَبينا، ويرفَع : صلَّينا، فَأَنِزلَن سِكينةً علَينا، وربما قَالَ
هتوا صنيِبأَب.  
 يونس بِن بكَيٍر، حدثَنا حدثَنا بكْر بن:  حدثَنا أَحمد بن عثْمانَ اَألوِدي، قَالَ 5544

 علَى قَوٍم يرمونَ �مر النِبي : لَيثُ بن سعٍد، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر رِضي اللَّه عنهما، قَالَ
  .لَِّه، أَصبت واللَِّهأَخطَأْت وال: ارموا، وال ِإثْم علَيكُم، وهم يقُولُونَ: ويتحالَفُونَ، فَقَالَ
5545 تِمعٍر، سيمِن عِلِك بِد الْمبع نةَ، عانوو عا أَبثَندوٍق، حزرم نب اِهيمرا ِإبثَندح 

  . خير ِلعِبكُمتعلَّموا الرمي، فَِإنه: سِمعت سعدا رِضي اللَّه عنه، يقُولُ: مصعب بن سعٍد، قَالَ
حدثَنا أَبو نعيٍم، :  حدثَنا أَبو حاِتٍم الراِزي، ومحمد بن خلٍَف الْعسقَالِني، قَاال5546

ولُ اللَِّه قَالَ رس: حدثَنا ابن الْغِسيِل، عن حمزةَ بِن أَِبي أُسيٍد، عن أَِبيِه رِضي اللَّه عنه، قَالَ
  .ِإذَا كَثَبوا ِبكُم، فَارموهم ِبالنبِل:  يوم بدٍر ِحني صفُّوا ِلقُريٍش، وصفُّوا لَنا�
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 حدثَنا أَبو داود الْحراِني، حدثَنا أَبو عاِصٍم، وسأَلْته عن سفْيانَ، عن ِإسماِعيلَ، 5547
أَِخيِه، ع نقَالَع ،هنع اللَّه ِضيأَِبيِه ر نةَ، عدرأَِبي ب ن : نيِريعاَألش الِن ِمنجرا وأَن لْتخد

ِإنَّ أَخونكُم ِعنِدي من طَلَبه وعلَيكُم : ، فَتكَلَّما وعرضنا ِبالْعمِل، فَقَالَ�علَى رسوِل اللَِّه 
  .ِبتقْوى اللَِّه
 حدثَنا أَبو أُميةَ، حدثَنا أَبو نعيٍم، حدثَنا ابن الْغِسيِل، عن حمزةَ، عِن الْحاِرِث 5548

 يوم الْخندِق، وهو يباِيع الناس علَى الِْهجرِة، �أَتيت النِبي : بِن ِزياٍد رِضي اللَّه عنه، قَالَ
ِإنكُم معشر : ابن عمي، قَالَ: ومن هذَا؟، قُلْت: يا رسولَ اللَِّه، بايع هذَا، قَالَ: تفَقُلْ

 ِحبِدِه، ال يفِْسي ِبيالَِّذي نو ،كُمونَ ِإلَياِجرهي اسالن لَِكنٍد، ووا ِإلَى أَحاِجرهاِر ال تصاَألن
تلٌ حجر ارصلْقَى اَألنى يتلٌ حجر ارصاَألن ِغضبال يو ،هِحبي وهو اللَّه ِإال لَِقي لْقَى اللَّهى ي

هِغضبي وهو اللَّه ِإال لَِقي اللَّه.  
5549نةُ، عبعا شثَنداِمٍر، حع نب ِعيدا سثَندح ،اِرِميفٍَر الدعو جا أَبثَندلَى  حواٍب متع 

 علَى السمِع �بايعت رسولَ اللَِّه : هرمز، أَنه سِمع أَنس بن ماِلٍك رِضي اللَّه عنه، يقُولُ
تطَعتا اسِة ِفيمالطَّاعو.  

5550هانَ النو غَسا أَبثَندح ،ِمِذيراِعيلَ التمو ِإسا أَبثَندِسيِل،  حالْغ نا ابثَندح ،ِدي
أُِصيبت عينه يوم : حدثَنا عاِصم بن عمر بِن قَتادةَ، عن أَِبيِه، عن جدِه رِضي اللَّه عنه، قَالَ

 �نأِْتي رسولَ اللَِّه : م قَالُواأُحٍد، أَو يوم بدٍر، فَسالَت علَى وجنِتِه، فَأَرادوا أَنْ يقْطَعوها، ثُ
 ِبيا النوفَأَت ،هِشريتسقَالَ�ن ،لَه وا ذَِلكِتِه، : ، فَذَكَراحا ِبرهزغَم ا، ثُمِضِعهوا ِفي مهعضفَو

  .نيِه أُِصيبتفَما يدِري من لَِقيه أَي عي: اللَّهم أَكِْسبه جماال، قَالَ: ثُم قَالَ
)  ح(حدثَنا أَسد بن موسى:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ صاِحب الشاِفِعي، قَال5551َ

سِمعت أَنس بن : حدثَنا شعبةُ، عن قَتادةَ، قَالَ: أنبأ أَبو النضِر، قَاال: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ
قُولُماِلٍك، ي : ِبيِن النقُولُ�عكَانَ ي هاِر :  ِإنصِلَألن فَاغِْفر ،هاآلِخر شيِإال ع شيال ع ماللَّه

 هاِجرهالْمو.  
يةَ بِن حدثَنا شعبةُ، عن معاِو: حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَال5552َ
ال عيش ِإال عيش اآلِخره، فَأَصِلِح :  أَنه قَالَ�سِمعت أَنسا يحدثُ، عِن النِبي : قُرةَ، قَالَ

نٍس، اَألنصار والْمهاِجره، حثنا الصغاِني، أنبأ أَبو النضِر، أنبأ شعبةُ، عن معاِويةَ بِن قُرةَ، عن أَ
 ِبيِن النِبِمثِْلِه�ع .  
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: حدثَنا عفَّانُ بن مسِلٍم، قَالَ:  حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ بِن ساِلٍم الْمكِّي، قَالَ 5553
 معهم، �سولُ اللَِّه كَانوا يرتِجزونَ، ور: حدثَنا عبد الْواِرِث، عن أَِبي التياِح، عن أَنٍس، قَالَ

  .اللَّهم ال خير ِإال خير اآلِخره، فَاغِْفر ِلَألنصاِر والْمهاِجره: وهم يقُولُونَ
حدثَنا شعبةُ، وحماد بن : حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال5554َ

فَجعلُوا يرتِجزونَ ورسولُ :  عن أَِبي التياِح، عن أَنٍس، ِفي حِديٍث طَِويٍل ذَكَره، قَالَسلَمةَ،
ال خير ِإال خير اآلِخره، فَاغِْفر ِلَألنصاِر : اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم معهم، يقولون

  .والْمهاِجره
حدثَنا حماد بن سلَمةَ، عن أَِبي : حدثَنا أَبو الْوِليِد، قَالَ : قَالَ  حدثَنا أَبو أُميةَ، 5555

اللَّهم ِإنَّ الْخير خير اآلِخره، فَاغِْفر :  وهو يبِني الْمسِجد�قَالَ النِبي : التياِح، عن أَنٍس، قَالَ
هاِجرهالْماِر وصِلَألن.  

5556كِّيِليِد الْمِن الْوِد بمحم نب دما أَحثَندح ،اِنيغا الصثَندو )  ح( حا أَبثَندحو
حدثَنا عبد الْعِزيِز بن أَِبي حاِزٍم، عن أَِبيِه، : حدثَنا محمد بن الْقَاِسِم سحيم، قَاال: أُميةَ، قَالَ 

قَالَع ،هنع اللَّه ِضيٍد رعِن سِل بهس ولُ اللَِّه : نسا راَءنقُلُ �جننو ،قدنالْخ ِفرحن نحنو 
  .اللَّهم ال عيش ِإال عيش اآلِخرِة، فَاغِْفر ِللْمهاِجِرين واَألنصاِر: التراب علَى أَكْتاِفنا، فَقَالَ

5557دٍب، قَالَ  حرح نب ِليا عِن : ثَناِحِد بِد الْوبع ناِح، عرالْج نب ِكيعا وثَندح
 وأَصحابه ثَالثًا يحِفرونَ �مكَثَ النِبي : أَيمن، عن أَِبيِه، عن جاِبٍر رِضي اللَّه عنه، قَالَ

 قَد شد بطْنه ِبحجٍر ِمن الْجوِع، حدثَنا �فَاتةٌ، فَرأَيت رسولَ اللَِّه الْخندق فَحانت ِمني الِْت
حدثَنا الْمحاِرِبي، عن : حدثَنا أَبو بكِْر بن أَِبي شيبةَ، قَالَ : أَبو ِبشٍر مسرور بن نوٍح، قَالَ 

ع ،نمِن أَياِحِد بِد الْوبأَِبيِه، قَالَع ن : ناب اهوِديثًا طَِويال، رح ذَكَرِد اللَِّه، وبِن عاِبِر بِلج قُلْت
اهنعاِبٍر، ِبمج نأَِبيِه، ع نع ،نمِن أَياِحِد بِد الْوبع نٍل، عيِن فُضِد بمحم نع ،رمأَِبي ع.  

5558نكِْر ابو با أَبثَندِن  حوِر بصنم نب اقحا ِإسثَندح ،ِفيعالْج ِليِن عِن بيسأَِخي ح 
قَالَ : حيانَ، عن عاِصِم بِن محمٍد الْعمِري، عن أَِبيِه، عِن ابِن عمر رِضي اللَّه عنهما، قَالَ

  .قُريٍش ما بِقي ِمنهم اثْناِنال يزالُ هذَا اَألمر ِفي : �رسولُ اللَِّه 
:  حدثَنا الداِرِمي، حدثَنا حجاج بن نصيٍر، حدثَنا عمارةُ يعِني ابن ِمهرانَ، قَال5559َ

ح ،اِرِميا الدثَندح ،طِْريبذَا التآِن هِبالْقُر اتواَألص هكْري نسا كَانَ الْحثَندح ،اججا الْحثَند
  .عمارةُ، عن ثَاِبٍت، عن أَنٍس، أَنه كَانَ يكْره هذَا أَيضا
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حدثَنا أَبو عاِصٍم :  حدثَنا عباس بن محمٍد الدوِري، مرةً ِمن ِحفِْظِه، قَالَ 5560
سِمعت جاِبر : حدثَنا سِعيد بن ِميناَء، قَالَ: ةُ بن أَِبي سفْيانَ، قَالَ حدثَنا حنظَلَ: النِبيلُ، قَالَ 

 � ِبحفِْر الْخندِق، رأَيت ِبرسوِل اللَِّه �لَما أَمر رسولُ اللَِّه : بن عبِد اللَِّه اَألنصاِري، قَالَ
 خمصا شِديدا، �ِإني رأَيت ِبرسوِل اللَِّه : أَهِلي، فَقُلْتخمصا شِديدا، فَانكَفَأْت ِإلَى 

فَأَخرجت ِإلَي امرأَِتي مدا ِمن شِعٍري، فَطَحنته، ولَنا بهيمةٌ داِجن، فَذَبحتها، وقَطَّعتها ِفي 
اِغي، فَقُلْتِإلَى فَر غَتا، فَفَرِتهمرب :تولَ اللَِّه حسر ى آِتي�فَقَالَت ،وهعِني :  فَأَدحفْضال ت
 ِبيالن تيفَأَت ،هعم نموِل اللَِّه وسِبر� ِبيالن احفَص ،هتربا : � فَأَخاِبرِق، ِإنَّ جدنلَ الْخا أَهي

يا جاِبر، ال تخِبزنَّ :  ِفي أَصحاِبِه، فَقَالَ�ي قَد عِملَ سورا فَهلُم هال ِبكُم، فَجاَء النِب
ا، فَقَالَتهتربأَِتي فَأَخرِإلَى ام ى أَِجئَ، فَِجئْتتح كُمرِقد نخطْبال تو ،كُمِجينع : ،ِبكو ِبك

 ِبياَء النجو�اربِفيِه، و قصا فَبِجينع ا لَهنجرا ، فَأَخِفيه قصا، فَبنرِقد ا لَهنجرأَخو ،ك
يا جاِبر، أَدِخلْ علَي عشرةً : ثُم قَالَ: هلُمي خاِبزةً تخِبز معِك، قَالَ: وبارك، ثُم قَالَ المرأَِتي

 أْكُلُونَ، ثُما فَيِرنِقد ِمن ملَه حقْدا نلْنعةً، فَجرشع مها وِميعى أَكَلُوا جتةً حرشلُ عخدي
 زبخا لَتنتِجينِإنَّ عو ا ِهيِغطُّ كَما لَتنرِإنَّ ِقدوا وِبعى شتأَكَلُوا ح ِباللَِّه لَقَد ِمائٍَة، فَأُقِْسمعبأَر

أُِحب أَنْ : ي أَبو الدرداِء الْمروِزي، فَقَالَجاَءِن: قَالَ ِلي الْعباس: كَما ِهي، قَالَ أَبو عوانةَ
 ِبالْفَاِرِسيِة ِفي هذَا �تكَلَّم النِبي : وقَالَ ِلي يحيى بن مِعٍني: تمِليه علَي فَأَملَيته علَيِه، قَالَ

  .قُوموا، فَِإنَّ جاِبرا صنع سورا : الْحِديِث، فَقَالَ
حدثَنا عبيد اللَِّه بن محمِد بِن عاِئشةَ :  حدثَنا جعفَر بن محمٍد الصاِئغُ، قَالَ 5561

حدثَنا حماد بن سلَمةَ، عن ثَاِبٍت، عن أَنٍس رِضي اللَّه عنه، أَنَّ أَصحاب : الْقُرِشي، قَالَ 
 علَى اِإلسالِم  نحن الَِّذين بايعوا محمدا:  كَانوا يقُولُونَ وهم يحِفرونَ الْخندق� رسوِل اللَِّه

اللَّهم ِإنَّ الْخير خير اآلِخره، فَاغِْفر ِلَألنصاِر :  يقُولُ�ما بِقينا أَبدا، ورسولُ اللَِّه 
ربأَخ ،هاِجرهالْمةَ، قَالَ وانوو عا أَبِديِزيلَ، قَالَ : ن نب اِهيمرا ِإبثَندأَِبي : ح نب ما آدثَندح

كَانِت : سِمعت أَنس بن ماِلٍك، يقُولُ: حدثَنا شعبةُ، عن حميٍد الطَِّويِل، قَالَ: ِإياٍس، قَالَ 
ِق، تدنالْخ موي ارصقُولُاَألن :ِمثْلَه ذَكَر ا، ثُمدمحوا معايب الَِّذين نحن.  
 ِبيافَاِت النوانُ ميم وفتحها�بوصفة حماربتهم وحمصار ربيخ   

حدثَنا عبد : حدثَنا أَبو معمٍر، قَالَ :  حدثَنا ِإسحاق بن سياٍر النِصيِبي، قَال5562َ
أَنّ : حدثَنا أَنس بن ماِلٍك رِضي اللَّه عنه: حدثَنا عبد الْعِزيِز بن صهيٍب، قَالَ : الْواِرِث، قَالَ
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، �فَرِكب النِبي : فَصلَّينا ِعندها صالةَ الْغداِة ِبغلٍَس، قَالَ:  غَزا خيبر، قَالَ�رسولَ اللَِّه 
راللَِّه و ِبيى نرةَ، فَأَجَألِبي طَلْح فا ِردأَنو ،هنع اللَّه ِضيةَ رو طَلْحأَب قَاِق �ِكبِفي ز 

، �، وقَِد انحسر اِإلزار عن فَِخِذ نِبي اللَِّه �خيبر، وِإنَّ ركْبِتي لَتمس فَِخذَي نِبي اللَِّه 
ى بي َألرِإنِه، قَالَوفَِخذَي اضاللَِّه : ي ِبيلَ نخا دةَ، قَالَ�فَلَميالْقَر  : ربيخ تِربخ ،رأَكْب اللَّه

: وقَد خرج الْقَوم ِإلَى أَعماِلِهم، فَقَالُوا: ِإنا ِإذَا نزلْنا ِبساحِة قَوٍم فَساَء صباح الْمنذَِرين، قَالَ
محقَالَم ،دمحم ا: داِبنحأَص ضعقَالَ بو :ِميسالْخو ،ِميسالْخةً : وونا عاهنبفَأَص ،شيالْج

يا رسولَ اللَِّه، أَعِطِني جاِريةً ِمن السبِي، : فَجمع السبي، فَجاَء ِدحيةُ رِضي اللَّه عنه، فَقَالَ
 فَخذْ جاِريةً، فَأَخذَ صِفيةَ ِبنت حيي رِضي اللَّه عنها، فَجاَء رجلٌ ِإلَى نِبي اللَِّه اذْهب: فَقَالَ
يا رسولَ اللَِّه، أَعطَيت ِدحيةَ صِفيةَ ِبنت حيي سيدةَ قُريظَةَ والنِضِري، ما تصلُح ِإال : ، فَقَالَ�

خذْ جاِريةً ِمن السبِي : ، قَالَ�ادعوه ِبها، فَِجئَ ِبها، فَلَما نظَر ِإلَيها نِبي اللَِّه : لَك، قَالَ
: يا أَبا حمزةَ، ما أَصدقَها؟ قَالَ:  أَعتقَها، وتزوج ِبها، فَقَالَ ثَاِبت�وِإنَّ النِبي : غَيرها، قَالَ

، أَعتقَها، وتزوجها، حتى ِإذَا كُنا ِبالطَِّريِق جهزتها أُم سلَيٍم، فَأَهدتها ِإلَيِه ِمن اللَّيِل، نفْسها
وبسطَ ِنطَعا، : من كَانَ ِعنده شيٌء، فَلْيِجئْ ِبِه، قَالَ:  عروسا، وقَالَ�فَأَصبح رسولُ اللَِّه 

علَ فَجعجِويِق، وِجئُ ِبالسلُ يجلَ الرعجِر، ومِجئُ ِبالتلُ يجلَ الرعجِجئُ ِباَألِقِط، ولُ يجلَ الر
  .�الرجلُ يِجئُ ِبالسمِن، فَحاسوا حيسا، فَكَانت وِليمةَ نِبي اللَِّه 

حدثَنا حماد بن زيٍد، نا : ا عبيد اللَِّه بن عمر، قَالَ حدثَن:  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 5563
 صالةَ الصبِح �صلَّى رسولُ اللَِّه : ثَاِبت، وعبد الْعِزيِز بن صهيٍب، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ

يبر، ِإنا ِإذَا نزلْنا ِبساحِة قَوٍم فَساَء صباح خِربت خ: ِبغلٍَس، ثُم رِكب فَأَتى خيبر، فَقَالَ
  .الْمنذَِرين، فَخرجوا يسعونَ 

حدثَنا حماد بن : حدثَنا عبيد اللَِّه بن محمٍد، قَالَ :  حدثَنا جعفَر الصاِئغُ، قَالَ 5564
كُنت رِديفًا َألِبي طَلْحةَ يوم خيبر، وِإنَّ قَدِمي : نِس بِن ماِلٍك، قَالَسلَمةَ، عن ثَاِبٍت، عن أَ

 ِبيالن مقَد سملَت� ،وِسِهمفُؤو ،اِشيِهمووا ِبمجرخ قَدو ،سمغَِت الشزب ا ِحنينيفَأَت ،
د، والْخِميس، محمد ، والْخِميس، فَقَالَ رسولُ اللَِّه محم: ومروِرِهم، ومكَاِتِلِهم، فَقَالُوا

� : ِبين ملَهفَقَات ،ذَِريننالْم احباَء صٍم، فَسِة قَواحا ِبسلْنزا ِإذَا نِإن ،ربيخ تِربخ ،رأَكْب اللَّه
حدثَنا ابن عوٍن، : حدثَنا عثْمانُ بن عمر، قَالَ : دوِري، قَالَاللَِّه، فَظَهر علَيِهم حدثَنا عباس ال

كُنت رِديف أَِبي طَلْحةَ يوم أَتينا خيبر وِبأَيِديِهم : عن عمِرو بِن سِعيٍد، عن أَنٍس، قَالَ
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  . ما ِبأَيِديِهم، وذَكَر ِمثْلَهالْمساِحي، والفُؤوس، فَلَما رأَونا أَلْقُوا
حدثَنا سلَيمانُ :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، وِإسماِعيلُ بن ِإسحاق الْقَاِضي، قَاال5566

 صلَّى �ِه أَنّ رسولَ اللَّ: حدثَنا حماد، عن ثَاِبٍت، عن أَنِس بِن ماِلٍك: بن حرٍب، قَالَ 
اللَّه أَكْبر، خِربت خيبر، : الصبح يوما ِبغلٍَس، وهو قَِريب ِمن خيبر، ثُم أَغَار علَيِهم، وقَالَ

فَخرجوا : اللَّه أَكْبر، خِربت خيبر، ِإنا ِإذَا نزلْنا ِبساحِة قَوٍم، فَساَء صباح الْمنذَِرين، قَالَ
وقَتلَ رسولُ اللَِّه : محمد والْخِميس، محمد والْخِميس، قَالَ: يسعونَ ِفي السكَِك، ويقُولُونَ

 الْمقَاِتلَةَ، وسبى الذُّريةَ، وكَانت ِفي ذَِلك السبِي صِفيةُ ِبنت حيي فَصارت ِلِدحيةَ �
، فَأَعتقَها، وتزوجها، وجعلَ ِعتقَها صداقَها، فَقَالَ �لِْبي، ثُم صارت بعد ِلرسوِل اللَِّه الْكَ

أَصدقَها : يا أَبا محمٍد، أَنت قُلْت َألنٍس ما أَصدقَها؟ قَالَ: عبد الْعِزيِز بن صهيٍب ِلثَاِبٍت
ا، وهفْسِديثَنالْح ذَكَر.  
حدثَنا : حدثَنا النضر بن شميٍل، قَالَ :  ذَكَر أَحمد بن سِعيٍد الداِرِمي، قَالَ 5567

لْنا ِإنا ِإذَا نز:  خيبر، قَالَ�لَما أَتى رسولُ اللَِّه : شعبةُ، عن قَتادةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ
حدثَنا النضر بن شميٍل، : ِبساحِة قَوٍم، فَساَء صباح الْمنذَِرين، حدثَنا تمام، حدثَنا زاج، قَالَ 

  وهو حِديثُ النضِر: ِبنحِوِه، قَالَ أَبو عوانةَ
حدثَنا : حدثَنا أَبو عِلي الْحنِفي، قَالَ : الَ  حدثَنا سلَيمانُ بن سيٍف الْحراِني، ق5568َ

خِربت خيبر، ِإنا ِإذَا :  قَالَ�أَنّ رسولَ اللَِّه : حدثَنا قَتادةُ، عن أَنٍس: قُرةُ بن خاِلٍد، قَالَ 
ذَِريننالْم احباَء صٍم، فَسِة قَواحا ِبسلْنزن.  

حثنا ِعكِْرمةُ بن عماٍر، : حدثَنا عمر بن يونس، قَالَ: حدثَنا بكَّار بن قُتيبةَ، قَالَ  5569
ُألعِطين الرايةَ : �غَزونا خيبر، فَقَالَ رسولُ اللَِّه : حدثَنا ِإياس بن سلَمةَ، عن أَِبيِه، قَالَ: قَالَ
موالْي اها ِإيطَاهفَأَع ،هنع اللَّه ِضيا رِليا ععِه، فَديدلَى يع اللَّه حفْتي ولُهسرو اللَّه هِحبال يجر .  

ن حدثَنا يِزيد ب: حدثَنا مكِّي بن ِإبراِهيم، قَالَ :  حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، قَالَ 5570
 ِإلَى �لَما خرجنا مع رسوِل اللَِّه : أَِبي عبيٍد، عن سلَمةَ بِن اَألكْوِع رِضي اللَّه عنه، قَالَ

: �فَحدا ِبِهم، فَقَالَ رسولُ اللَِّه : أَسِمعنا يا عاِمر هنياِتك، قَالَ: خيبر قَالَ رجلٌ ِمن الْقَوِم
يا رسولَ اللَِّه، هال أَمتعتنا ِبِه فَأُِصيب : رِحمه اللَّه، قَالُوا: عاِمر، قَالَ:  الساِئق؟، فَقَالُوامِن

ملَِتِه، فَقَالَ الْقَوةَ لَيِبيحص اِمرثُونَ أَنَّ : عدحتي مهو تعجا رفَلَم ،هفْسلَ نقَت ،لُهمِبطَ عح
يا نِبي اللَِّه، ِفداك أَِبي وأُمي زعموا أَنَّ : ، فَقُلْت�را حِبطَ عملُه، فَِجئْت ِإلَى نِبي اللَِّه عاِم
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 كَذَب من قَالَها، ِإنَّ لَه َألجريِن اثْنيِن، ِإنه لَجاِهد مجاِهد، وأَي قَتٍل: عاِمرا حِبطَ عملُه، قَالَ
  .يِزيدك علَيِه
حدثَنا يِزيد بن : حدثَنا صفْوانُ بن ِعيسى، قَالَ :  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَالَ 5571

 أَال رجلٌ: �لَما خرجنا ِإلَى خيبر، قَالَ رسولُ اللَِّه : أَِبي عبيٍد، عن سلَمةَ بِن اَألكْوِع، قَالَ
اِمرا؟، فَقَالَ عنِمعسي:  

  اللَّهم لَوال أَنت ما اهتدينا
  وال تصدقْنا وال صلَّينـا
  فَأَنِزلَن سِكينةً علَينــا
  وثَبِت اَألقْدام ِإنْ القَينـا

ِه، فَأَصاب ذُباب السيِف ركْبةَ عاِمٍر، فَلَما قَِدمنا خيبر ضرب عاِمر رجال ِمن الْيهوِد ِبسيِف
: ِإنَّ عاِمرا حِبطَ عملُه قَتلَ نفْسه، قَالَ: فَمات ِمنها فَخاض ِفي ذَِلك ناس ِمن اَألنصاِر، وقَالُوا

لُ: قُلْتمِبطَ عا حاِمروا أَنَّ عمعا زمولَ اللَِّه، ِإنَّ قَوسا رقَالَي ،ه :الِء؟ قُلْتؤه نفُالنٌ : م
  .كَذَبوا، ِإنَّ ِلعاِمٍر أَجريِن اثْنيِن، وِإنَّ عاِمرا جاهد مجاِهد: وفُالنٌ، قَالَ

   
 ِبياِت النوِد غَزدانُ عيب�  

حدثَنا : لدوِري، وأبو أمية، قَالُوا حدثَنا ِإسحاق بن سياٍر، وابن الْجنيِد، وعباس ا5572
 سبع �غَزوت مع النِبي : أَبو عاِصٍم، عن يِزيد بِن أَِبي عبيٍد، عن سلَمةَ بِن اَألكْوِع، قَالَ
  . يؤمره علَينا�ي غَزواٍت، ومع زيِد بِن حاِرثَةَ رِضي اللَّه عنه ِتسع غَزواٍت، كَانَ النِب

حدثَنا محمد بن :  حدثَنا محمد بن عِلي بِن داود ابن أُخِت غَزاٍل، قَالَ 5573
:  قَالَحدثَنا يحيى يعِني ابن غَيالنَ،: وحدثَنا محمد بن أَحمد بِن الْجنيِد، قَالَ )  ح(عباٍد

: سِمعت سلَمةَ بن اَألكْوِع، يقُولُ: حدثَنا حاِتم بن ِإسماِعيلَ، عن يِزيد بِن أَِبي عبيٍد، قَالَ
 سبع غَزواٍت، وخرجت ِفيما يبعثُ ِمن الْبعوِث ِتسع غَزواٍت، مرةً �غَزوت مع رسوِل اللَِّه 

لَيعاِتمٍد، كَذَا قَالَ حيز نةُ باما أُسنلَيةً عرمو ،هنع اللَّه ِضيكٍْر رو با أَبٍد : نيز نةُ بامأُس
زيد بن حاِرثَةَ، وكَذَا رواه عمر بن حفٍْص، عن أَِبيِه، : رِضي اللَّه عنهما، وأَبو عاِصٍم، قَالَ

ي ناِتٍمعِة حايِمثْلَ ِرو ،ِزيد.  
أَنبأَنا أَبو : حدثَنا شعبةُ، قَالَ: حدثَنا أَبو الْوِليِد، قَالَ:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 5574
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م، ما بيِني وبينهم خرج الناس يستسقُونَ، وزيد بن أَرقَم رِضي اللَّه عنه معه: ِإسحاق، قَالَ
كَم : ِتسع عشرةَ غَزوةً، قُلْت:  ِمن غَزوٍة؟ قَالَ�كَم غَزا رسولُ اللَِّه : قُلْت: ِإال رجلٌ، قَالَ

ذُو : أَولُ غَزوٍة غَزاها؟، قَالَ: سبع عشرةَ، قُلْت ِلزيٍد: ؟ قَالَ�غَزوت مع رسوِل اللَِّه 
  .الْعِشريِة، أَو العِسريا 

حدثَنا شعبةُ، عن أَِبي : حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 5575
: ، قُلْتِتسع عشرةَ غَزوةً: ؟ قَالَ�كَم غَزا رسولُ اللَِّه : قُلْت ِلزيِد بِن أَرقَم: ِإسحاق، قَالَ

: أَولُ غَزوٍة غَزاها؟ قَالَ: سبع عشرةَ غَزوةً، قُلْت ِلزيٍد: ؟ قَالَ�كَم غَزوت مع رسوِل اللَِّه 
  .ِفي هذَا الْحِديِث ذَات العِشريا أَِو الْعِشِري: ذَا الْعِشِري، أَِو الْعِشريِة، قَالَ محمد بن جعفٍَر

حدثَنا أَبو )  ح(حدثَنا حسين بن عياٍش، عن زهيٍر:  حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء، قَال5576َ
: حدثَنا زهير، عن أَِبي ِإسحاق، قَالَ: حدثَنا اَألسود بن عاِمٍر، والنفَيِلي، قَاال: أُميةَ، قَالَ 
يِلز قُلْتقَمِن أَرِد ب : ِبيالن عم توغَز ةَ: ؟ قَالَ�كَمرشع عبس.  

5577اقحو ِإسقَالَ أَب  :قَمأَر نب ديثَِني زدحولَ اللَِّه : وسةَ �أَنّ ررشع عا ِتسغَز 
  .الْوداِعغَزوةً، وأَنه حج بعد ما هاجر حجةً واِحدةً، حجةَ 

حدثَنا أَبو : حدثَنا زهير، قَالَ :  حدثَنا محمد بن عاِمٍر، حدثَنا النفَيِلي، قَال5578َ
عد  غَزا ِتسع عشرةَ غَزوةً، وأَنه حج ب�أَنّ رسولَ اللَِّه : حدثَِني زيد بن أَرقَم: ِإسحاق، قَالَ

اقحو ِإسا، قَالَ أَبهرغَي ججحي اِع لَمدةَ الْوجح راجا هقَالَ: مكَّةَ، وى ِبمرأُخو : ديز أَلْتس
قَمأَر نب : ِبيالن عم توغَز ةَ: ؟ قَالَ�كَمرشع عبس.  

حدثَنا : حدثَنا أَحمد بن حنبٍل، قَالَ : الَ حدثَنا موسى بن سِعيٍد الدنداِني، ق5579َ
حدثَنا أَبو الزبيِر، أَنه سِمع جاِبر بن : حدثَنا زكَِريا بن ِإسحاق، قَالَ : روح بن عبادةَ، قَالَ 

:  ِتسع عشرةَ غَزوةً، قَالَ جاِبر�ع رسوِل اللَِّه غَزوت م: عبِد اللَِّه رِضي اللَّه عنهما، يقُولُ
ابن حراٍم، يوم : لَم أَشهد بدرا وال أُحدا، منعِني أَِبي، فَلَما قُِتلَ عبد اللَِّه بن عمٍرو، يعِني

  .اها ِفي غَزوٍة غَز�أُحٍد، لَم أَتخلَّف عن رسوِل اللَِّه 
أنبأ الْجريِري، : أنبأ عبد الْوهاِب، قَالَ:  حدثَنا عبد اللَِّه بن محمٍد الْمعدلُ، قَال5580َ

 ِتسع عشرةَ غَزوةً، �أَنَّ أَباه رِضي اللَّه عنه غَزا مع رسوِل اللَِّه : عن عبِد اللَِّه بِن بريدةَ
  .نعم: أَكَانَ ِمن أَصحاِب الشجرِة؟ قَالَ: لْتقُ

حدثَنا الْحسين : حدثَنا عِلي بن الْحسِن بِن شِقيٍق، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 5581
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 غَزا ِتسع عشرةَ غَزوةً، � رسولَ اللَِّه أَنّ: حدثَنا عبد اللَِّه بن بريدةَ، عن أَِبيِه: بن واِقٍد، قَالَ
  .قَاتلَ ِفي ثَماٍن 
حدثَنا : حدثَنا محمد بن ِعيسى بِن الطَّباِع، قَالَ :  حدثَنا محمد بن عاِمٍر، قَال5582َ

 ِتسع �غَزا النِبي : بِن بريدةَ، عن أَِبيِه، قَالَحدثَنا حسين بن واِقٍد، عِن ا: أَبو تميلَةَ، قَالَ 
  .عشرةَ غَزاةً، قَاتلَ ِمنها ِفي ثَماٍن

  . غَزا ِبنفِْسِه ِستةً وِعشِرين غَزوةً�أَنَّ النِبي :  يروى5583
حدثَنا الْحجاج بن أَِبي مِنيٍع : شلُّ، قَالَ حدثَِني أَحمد بن هاِشٍم اَألنطَاِكي أَبو بكٍْر اَأل

حدثَِني جدي : وهو الْحجاج بن يوسف ويكَنى يوسف أَبا مِنيٍع، سنةَ ِعشِرين وِمائَتيِن، قَالَ
 بن مسِلٍم الزهِري، ِمما سأَلْناه عنه ِمن هذَا ما ذَكَر لَنا محمد: عبيد اللَِّه بن أَِبي ِزياِد، قَالَ

 ِبيِج النرخِل مولُ اللَِّه �أَوسر هِهدٍد شهشلُ مِديِث، فَكَانَ أَوالْح ا ِمنردص فَذَكَر ،� 
 عبِد شمٍس، فَالْتقَوا ِببدٍر يوم الْجمعِة يوم بدٍر، ورِئيس الْمشِرِكني يومِئٍذ عتبةُ بن رِبيعةَ بِن

 يومِئٍذ ثَالثُِمائٍَة وِبضعةَ عشر �ِلسبع عشرةَ لَيلَةً خلَت ِمن رمضانَ، وأَصحاب رسوِل اللَِّه 
ي ِعِمائٍَة فَكَانَ ذَِلكساَأللِْف والت نيِركُونَ بشالْمال، وجر قالْح اللَّه قفَر موقَاِن، يالْفُر مو

 اللَّه ِضيطَّاِب رِن الْخب رملَى عوم ِجعهم ِلِمنيسالْم ِئٍذ ِمنمولُ قَِتيٍل قُِتلَ يكَانَ أَواِطلَ، والْبو
طَاِئفَةٌ ِمن مهِضِري، وِني النةُ بوغَز تكَان ا، ثُممهنِة عقْعو ٍر ِمنهِة أَشأِْس ِستلَى روِد عهالْي 

 حتى نزلُوا علَى �بدٍر، وكَانَ منِزلَهم ونخلَهم ِبناِحيِة الْمِدينِة، فَحاصرهم رسولُ اللَِّه 
مِتعِة ِإال الْحلْقَةَ، وهو السالح فَأَجالهم الْجالِء، وعلَى أَنَّ لَهم ما أَقَلَِّت اِإلِبلُ ِمن اَألمواِل واَأل

:  ِقبلَ الشاِم، فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ ِفيِهم ِمن أَوِل سورِة الْحشِر ِإلَى قَوِلِه�رسولُ اللَِّه 
}الْفَاِسِقني ِزيِليخٍد ] 5سورة احلشر آية [}وةُ أُحقْعو تكَان ِة ثُمأِْس ِستلَى راٍل عوِفي ش 

أَشهٍر ِمن وقْعِة بِني النِضِري، ورِئيس الْمشِرِكني يومِئٍذ أَبو سفْيانَ بن حرٍب، فَلَما نزلَ أَبو 
يلَةَ أَني ِفي ِدرٍع ِإني رأَيت اللَّ:  َألصحاِبِه�سفْيانَ ِبالْمشِرِكني أُحدا، قَالَ رسولُ اللَِّه 

حِصينٍة، وِإني أَولْتها الْمِدينةَ فَاجِلسوا ِفي صنِعكُم، وقَاِتلُوا ِمن وراِئِه، وكَانوا قَد شكَوا أَِزقَّةَ 
يا رسولَ : ِهدوا بدرا لَم يكُونوا ش�الْمِدينِة ِبالْبنياِن، فَقَالَ ِرجالٌ ِمن أَصحاِب رسوِل اللَِّه 

 � حتى لَِبس ْألمته، فَلَما لَِبس رسولُ اللَِّه �اللَِّه، اخرج ِبنا ِإلَيِهم، فَلَم يزالُوا ِبرسوِل اللَِّه 
ِإني رأَيت ِفي النوِم بقَرا أَما ِإني أَظُن الصرعى مستكِْثر ِمنكُم، وِمنهم الْيوم : ْألمته، فَقَالَ

يا : بقَر، واللَِّه خير، فَتقَدم الَِّذين كَانوا يدعونه ِإلَى الْخروِج، فَقَالُوا: منحرةً، فَأَراِني أَقُولُ



com.wordpress.masgunku.www  
 

1288 

نْ يلِْبس ْألمته، ثُم ينتِهي حتى ِإنه ال ينبِغي ِلنِبي أَ: �رسولَ اللَِّه، امكُثْ، قَالَ رسولُ اللَِّه 
 ِبأَصحاِبِه، حتى الْتقَوا هم والْمشِركُونَ ِبأُحٍد، �يأِْتي الْبأْس، فَخرج رسولُ اللَِّه 

: اقْتتلُوا، قَالَ اللَّهوالْمسِلمونَ يومِئٍذ قَِريب ِمن أَربِعِمائٍَة، والْمشِركُونَ ِمن ثَالثَِة آالٍف فَ
: ، ِإلَى قَوِلِه ]152سورة آل عمران آية [}ولَقَد صدقَكُم اللَّه وعده ِإذْ تحسونهم ِبِإذِْنِه{
، وكَانَ ِفيمن قُِتلَ ِمن أَصحاِب رسوِل اللَِّه ]153آل عمران آية [} واللَّه خِبري ِبما تعملُونَ{
�وا،  يمهنع اللَّه ِضياِر رِد الدبِني عب ٍر ِمنيمع نب بعصمطَِّلِب، وِد الْمبع نةُ بزمِئٍذ حم

 ،فَاقالن مجن موي ا فَذَِلكهمقْدلَ أَنْ يِة، قَبِدينِبالْم ِلِمنيسةَ ِللْمعمالْج عمج نلُ مأَو وهو
سولَ اللَِّه وسذَلُوا رخ الَِّذين مهو ،اِفِقنينوا الْمٍد، �مِبأُح ِرِكنيشِإلَى الْم ضهن ِحني 

 حتى ِإذَا بلَغوا �، فَمشوا مع رسوِل اللَِّه �وكَانوا قَِريبا ِمن ثُلُِث أَصحاِب رسوِل اللَِّه 
وا ِمنزربةَ، وانبالْج ،يأُب ناللَِّه ب دبِئٍذ عموي مهأْسرو ،ِليِهمفُوا ِإلَى أَهرصِة انِدينوِر الْمد 

 موي ذَِلكِن، ويتناِب ِلسزةُ اَألحقْعو تكَان ِة ثُماِهِليِة ِفي الْجريحالْب ِل ِتلْكأَه ِظيمكَانَ عو
 والْمسِلمونَ الْخندق ِبجبانِة الْمِدينِة، ورِئيس الْكُفَّاِر يومِئٍذ أَبو سفْيانَ � خندق رسولُ اللَِّه

 وأَصحابه ِبضع عشرةَ لَيلَةً، فَخلُص ِإلَى الْمسِلِمني �بن حرٍب، فَحاصروا رسولَ اللَِّه 
اللَّهم ِإني : ، كَما أَخبرِني سِعيد بن الْمسيِب�رسولُ اللَِّه الْكَرب واَألزلُ، حتى قَالَ 

 نمانَ وفْيظَةَ ِإلَى أَِبي سيو قُرنب لَتسأَرو ،دبعأْ ال تشِإنْ ت كِإن ماللَّه ،كدعوو كدهع كدشأَن
 فَِإنا سنِغري علَى بيضِة الْمسِلِمني ِمن وراِئِهم، فَسِمع ِبذَِلك نعيم أَِن اثْبتوا: معه ِمن اَألحزاِب

، وكَانَ نعيم رجال ال يكْتم الْحِديثَ، �بن عمٍرو اَألشجِعي، وهو مواِدع ِلرسوِل اللَِّه 
 وبعثَ اللَّه علَيِهم الريح حتى ما يكَاد أَحد ِمنهم، يهتِدي ، فَأَخبره�فَأَقْبلَ ِإلَى رسوِل اللَِّه 

لَ اللَّهزفَأَن ،ِزِمنيهنا ملَّوولُوا، وحتِلِه، فَارِضِع ِرجوةَ اللَِّه {: ِلمموا ِنعوا اذْكُرنآم ا الَِّذينهأَيي
نج كُماَءتِإذْ ج كُملَيعا{ِإلَى  ] 9سورة األحزاب آية [}ودِسريا ِإال يثُوا ِبهلَبا تمسورة [}و

 ِبمن معه ِمن الْمسِلِمني حتى �، فَلَما ولَّى الْكُفَّار، طَلَبه رسولُ اللَِّه  ]14األحزاب آية 
قَالُ لَهال يبوا جلَغلَ اللَّ: بزِد، فَأَناُء اَألسرملَّحجو زع ه :} ِمِننيؤالْم كَفَى اللَّهو

سورة [}وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَِديرا{: ، ِإلَى قَوِلِه ]25سورة األحزاب آية [}الِْقتالَ
ى بِني  ِبمن معه ِإلَ�، فَأَنزلَ اللَّه هذَا ِفي طَلَِبِهم، وسار رسولُ اللَِّه  ]27األحزاب آية 

قُريظَةَ، فَحاصرهم حتى نزلُوا علَى حكِْم سعِد بِن معاٍذ رِضي اللَّه عنه ثُم كَانت غَزوةُ 
 ِبيلَّ النأَهِة وِبييدالْح�ةَ ِمائٍَة ِمنرشع عِئٍذ ِبضموي هعم نمٍة، ورمفَِة ِبعلَيِذي الْح ِمن  
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ِإنا لَم نأِْت ِلِقتاِل أَحٍد، ولَِكنا ِجئْنا ِلنطُوف ِبالْبيِت، فَمن : �الْمسِلِمني، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
ق  هديه، وحلَ�صدنا عنه قَاتلْناه، ورِئيسهم يومِئٍذ أَبو سفْيانَ بن حرٍب، فَنحر رسولُ اللَِّه 

رأْسه، ثُم انصرف ِإلَى الْمِدينِة علَى أَنْ يخلُّوا بينه وبين الْبيِت عاما قَاِبال، فَيطُوف ِبِه ثَالثَ 
سورة [} وعدكُم اللَّه مغاِنم كَِثريةً تأْخذُونها{: لَياٍل، ونزلَ ِبخيبر، وأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ

 وفَتحها، فَقَسم ِفيها ِلمن بايعه ِبالْحديِبيِة، تحت �، فَغزاها رسولُ اللَِّه  ]20الفتح آية 
الشجرِة ِمن غَاِئٍب أَو شاِهٍد ِمن أَجِل أَنَّ اللَّه عز وجلَّ كَانَ وعدهم ِإياها، وخمس رسولُ 

 خيبر، ثُم قَسم ساِئرها مغاِنم بين من شِهدها ِمن الْمسِلِمني، وغَاب عنها ِمن أَهِل �اللَِّه 
 الْعام الْقَاِبلَ ِفي ِذي الْقَعدِة ِفي الْمدِة آِمنا، فَخرج كُفَّار �الْحديِبيِة، ثُم اعتمر رسولُ اللَِّه 

 وخلَّفُوا حويِطب بن عبِد الْعزى، وأَمروه ِإذَا طَاف � ِمن مكَّةَ، وخلَوها ِلرسوِل اللَِّه قُريٍش
 � ِبالْكَعبِة ثَالثَ لَياٍل أَنْ يأِْتيه، فَيسأَلَه أَنْ يرتِحلَ، فَأَتى حويِطب رسولَ اللَِّه �رسولُ اللَِّه 

الٍث، فَكَلَّمه ِفي الرِحيِل، فَارتحلَ قَاِفال ِإلَى الْمِدينِة ثُم كَانت غَزوةُ الْفَتِح فَتِح مكَّةَ، بعد ثَ
 ِمن الْمِدينِة ِفي رمضانَ، ومعه ِمن الْمسِلِمني عشرةُ آالٍف، وذَِلك علَى �فَخرج رسولُ اللَِّه 

ي ِسِنني وِنصِف سنٍة ِمن مقِْدِمِه الْمِدينةَ، فَسار ِبمن معه ِمن الْمسِلِمني ِإلَى مكَّةَ، رأِْس ثَماِن
 خاِلد بن الْوِليِد �فَافْتتح مكَّةَ ِلثَالثَ عشرةَ لَيلٍَة خلَت ِمن رمضانَ، وبعثَ رسولُ اللَِّه 

هنع اللَّه ِضيولُ رسلَ رسأَر ثُم ،مهمزى هتكَّةَ حفَلَ مٍش ِبأَسيقُر فُوفص هعم نلَ ِبمفَقَات ،
ِإذَا جاَء نصر اللَِّه :  يومِئٍذ ِبالسالِح، فَرفَع عنهم ودخلُوا ِفي الديِن وأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ�اللَِّه 

 ِبمن معه ِمن الْمسِلِمني وِبمن أَسلَم يوم الْفَتِح ِمن �م أَخره ثُم خرج رسولُ اللَِّه والْفَتح، ثُ
قُريٍش، وبِني ِكنانةَ قَبلَ حنيٍن، وحنيٍن واٍد قَبلَ الطَّاِئِف ذُو ِمياٍه ِبِه ِمن الْمشِرِكني يومِئٍذ 

زجلُوا الْعفَقَت ،ِريضٍف النوع نب اِلكِئٍذ مموي ِرِكنيشالْم ِئيسرو ،ثَِقيف مهعاِزنَ موه ِمن 
 هِبيلَّ نجو زع اللَّه رصٍن، فَنينِبح� زع لَ اللَّهزأِْس فَأَنالْب ِديدا شموكَانَ يو ،ِلِمنيسالْمو 

 �، فَسبى رسولُ اللَِّه  ]25سورة التوبة آية [}لَقَد نصركُم اللَّه ِفي مواِطن كَِثريٍة{: وجلَّ
 ،هددى عردا ال ياِة مالشاِإلِبِل و ذَ ِمنأَخو ،اِريالذَّراِء وسالن ي ِمنبةَ آالٍف سِئٍذ ِستموي

قَِد اجتحت : بي واَألموالَ، ثُم جاَءه وفْد هواِزنَ مستأِْمِنني، فَقَالُوا الس�وخمس رسولُ اللَِّه 
لَست رادا ِإلَيكُم كُلَّه، فَاختاروا ِإنْ : ِنساَءنا وذَراِرينا، وأَموالَنا، فَاردد ِإلَينا ذَِلك كُلَّه، قَالَ

اَء وسالن مالَ، قَالُواِشئْتواَألم مِإنْ ِشئْتو اِريولُ اللَِّه : الذَّرسر دا، فَرناِريذَرا واَءنِنس ارتخا نفَِإن
م  ِإلَيِهم ِنساَءهم وذَراِريهم، وقَسم النعم، والشاَء بين من معه ِمن الْمسِلِمني ِبالِْجعرانِة، ثُ�
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 ِبعمرٍة، وذَِلك ِفي ِذي الْقَعدِة، ثُم قَفَلَ ِإلَى الْمِدينِة حتى ِإذَا قَِدمها �أَهلَّ ِمنها رسولُ اللَِّه 
و يِريد  غَزوةَ تبوك، وه�أَمر أَبا بكٍْر الصديق رِضي اللَّه عنه علَى الْحج ثُم غَزا رسولُ اللَِّه 

 فْدا وِبه هلَِقيلَةً، وةَ لَيرشع عا ِبضِبه أَقَام وكبلَغَ تى ِإذَا بتاِم، حِب ِبالشرالْع كُفَّارو ،ومالر
 ِمن تبوك، � علَى الِْجزيِة، ثُم قَفَلَ رسولُ اللَِّه �أَذْرح، ووفْد أَيلَةَ، فَصالَحهم رسولُ اللَِّه 
لَقَد تاب اللَّه علَى النِبي والْمهاِجِرين {: ولَم يجاِوزها، فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ

 118سورة التوبة آية [}وعلَى الثَّالثَِة الَِّذين خلِّفُوا{،  ]117سورة التوبة آية [}واَألنصاِر
 ِفي ِتلْك الْغزوِة ِفي بضعٍة وثَماِنني رجال، فَلَما رجع �ا عن رسوِل اللَِّه ، وكَانوا قَد تخلَّفُو]

 صدقَه أُولَِئك الثَّالثَةُ، واعترفُوا ِبذَنِبِهم، وكَذَبوا ساِئرهم، فَحلَفُوا ِلرسوِل اللَِّه �رسولُ اللَِّه 
�ذْرِإال ع مهسبا حولُ اللَِّه  مسر مهالَى، �، فَقَِبلَ ِمنعِإلَى اللَِّه ت اِئِرِهمرِفي س مكَّلَهوو 

 ِفي شهِر رِبيٍع � غَزوةً بعد حتى توفَّاه اللَّه عز وجلَّ، وكَانت وفَاته �ولَم يغز رسولُ اللَِّه 
لَمٍر، وشةَ عنِل سولُ اللَِّه اَألوسر زغا � يٍر ِفيههش اٍء أَوِلو تحا تِفيه ِلسجةً قَطُّ يوغَز 

 حجةَ الْوداِع، وتمتع ِفيها ِبعمرٍة وساق �سيوفًا ِإال ذُِكر ِفي الْقُرآِن، ثُم حج رسولُ اللَِّه 
 حجةَ الْوداِع قَفَلَ ِإلَى الْمِدينِة، فَلَِبثَ شهريِن وبعض �اللَِّه الْهدي معه، فَلَما قَضى رسولُ 

  شهٍر، ثُم شكَا شكْواه الَِّتي توفَّاه اللَّه عز وجلَّ ِفيِه
 محمِد بِن ِإسحاق، حدثَنا سِعيد بن بِزيٍع، عن: حدثَنا سلَيمانُ بن سيٍف الْحراِني، قَالَ

:  ِستا وِعشِرين غَزوةً، أَولُ غَزوٍة غَزاها ِبنفِْسِه�وكَانَ جِميع ما غَزا رسولُ اللَِّه : قَالَ
ريِة، ِمن بطِْن الْعِش: بواٍط ِإلَى ناِحيِة رضوى، ثُم غَزوةُ: ودانُ، وِهي غَزوةُ اَألبواِء، ثُم غَزوةُ

بدٍر الَِّتي قُِتلَ ِفيها صناِديد : بدٍر اُألولَى يطْلُب كُرز بن جاِبٍر، ثُم غَزوةُ: ينبع، ثُم غَزوةُ
لُب أَبا سفْيانَ بن يطْ: بِني سلَيٍم حتى بلَغَ الكُدر ماًء ِلبِني سلَيٍم، ثُم غَزوةٌ: قُريٍش، ثُم غَزوةُ

: غَطَفَانَ ِإلَى نجٍد، وِهي غَزوةُ ِذي أَمر، ثُم غَزوةُ: حرٍب حتى بلَغَ قَرقَر الكُدِر، ثُم غَزوةُ
: ِد، ثُم غَزوةُحمراَء اَألس: أُحٍد، ثُم غَزوةُ: نجرانَ، معِدنٌ ِبالِْحجاِز فَوق الْفَرِع، ثُم غَزوةُ

بدٍر، اآلِخرِة : ذَاِت الرقَاِع ِمن نجرانَ، ثُم غَزوةُ: بِني النِضِري، أَجالهم ِإلَى خيبر، ثُم غَزوةُ
 الْخندِق، ثُم دومِة الْجندِل، ثُم غَزوةُ: ِلِميعاِد أَِبي سفْيانَ وِهي غَزوةُ السِويِق، ثُم غَزوةُ

ِذي قَرٍد يطْلُب عيينةَ بن : بِني ِلحيانَ ِمن هذَيٍل، ثُم غَزوةُ: بِني قُريظَةَ، ثُم غَزوةُ: غَزوةُ
 فَصده الْحديِبيِة ال يِريد ِقتاال: بِني الْمصطَِلِق ِمن خزاعةَ، ثُم غَزوةُ: ِحصٍن، ثُم غَزوةُ

: الْفَتِح فَتِح مكَّةَ، ثُم غَزوةُ: خيبر، ثُم اعتمر عمرةَ الْقَضاِء، ثُم غَزوةُ: الْمشِركُونَ، ثُم غَزوةُ
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: ِع غَزواٍت ِمن ذَِلك ِفي ِتس�تبوك قَاتلَ رسولُ اللَِّه : الطَّاِئِف، ثُم غَزوةُ: حنيٍن، ثُم غَزوةُ
غَزوِتِه بدرا، وغَزوِتِه أُحدا، وغَزوِتِه الْخندق، وغَزوِتِه بِني قُريظَةَ، وغَزوِتِه بِني الْمصطَِلِق، 

ِتِه الطَّاِئفوغَزا، ونينِتِه حوغَزكَّةَ، وم حفَت حِتِه الْفَتوغَزو ،ربيِتِه خوغَزولُ وسا رايرس تكَانو 
 وبعوثُه ِفيما بين قَِدم الْمِدينةَ، وبين أَنْ قَبضه اللَّه عز وجلَّ خمسا وثَالِثني، بين بعٍث �اللَِّه 

لَى إخنا أَسفَلَ ِمن ثَِنيِة الْمرِة، غَزوةُ عبيدةَ بِن الْحاِرِث بِن الْمطَِّلِب رِضي اللَّه عنه ِإ: وسِريٍة
 ِر ِمنحاِحِل الْبِإلَى س هنع اللَّه ِضيطَِّلِب رِد الْمبِن عةَ بزمةُ حوغَز اِز، ثُماٌء ِبالِْحجم وهو

مطَِّلِب علَى غَزوِة عبيدةَ، ثُم غَزوةُ ناِحيِة الِْعيِص، وبعض الناِس يقَدم غَزوةَ حمزةَ بِن عبِد الْ
سعِد بِن أَِبي وقَّاٍص رِضي اللَّه عنه الْخزار ِمن أَرِض الِْحجاِز، ثُم غَزوةُ عبِد اللَِّه بِن جحٍش 

اِرثَةَ رِن حِد بيةُ زوغَز لَةَ، ثُمخِإلَى ن هنع اللَّه ِضير كِد، الشِة أَِو الْقَردِإلَى الِْقر هنع اللَّه ِضي
ِمن أَِبي عوانةَ، ثُم غَزوةُ مرثَِد بِن أَِبي مرثٍَد رِضي اللَّه عنه الرِجيِع، ثُم غَزوةُ الْمنِذِر بِن عمٍرو 

 أَِبي عبيدةَ بِن الْجراِح رِضي اللَّه عنه ِإلَى ِذي الْقَصِة ِمن رِضي اللَّه عنه ِبئِْر معونةَ، ثُم غَزوةُ
طَِريِق الِْعراِق، ثُم غَزوةُ عمر بِن الْخطَّاِب رِضي اللَّه عنه تربةَ ِمن أَرِض بِني عاِمٍر، ثُم غَزوةُ 

اللَّه ِضيِن أَِبي طَاِلٍب رب ِليٍث علَي كَلْب ،ِد اللَِّه الْكَلِْبيبِن عةُ غَاِلِب بوغَز ِن، ثُممالْي هنع 
 ٍد ِمنعِن سِد اللَِّه ببِني عِن أَِبي طَاِلٍب ِإلَى بب ِليةُ عوغَزِح، ولَوِني الْمب ابفَأَص هنع اللَّه ِضير

نةُ ابوغَزو ،كِل فَدأَه وا هِبه ٍم أُِصيبلَيِني سب ضأَر هنع اللَّه ِضير لَِمياِء السجوأَِبي الْع 
وأَصحابه جِميعا، وغَزوةُ عكَّاشةَ بِن ِمحصٍن رِضي اللَّه عنه الغمرةَ، وغَزوةُ أَِبي سلَمةَ بِن 

نع اللَّه ِضيِد رِد اَألسبع نب ودعسا مٍد قُِتلَ ِفيهجِة ناِحين ٍد ِمنِني أَساِه بِمي اٍء ِمنم قَطَن ه
عروةَ رِضي اللَّه عنه، وغَزوةُ محمِد بِن مسلَمةَ رِضي اللَّه عنه أَِخي بِني حاِرثَةَ ِإلَى القُرطَا 

 بِن سعِد بِن مرةَ رِضي اللَّه عنه ِبفَدك، وغَزوةُ بِشِري بِن سعٍد أَيضا ِمن هواِزنَ، وغَزوةُ بِشِري
 ِمن وممالْج هنع اللَّه ِضياِرثَةَ رِن حِد بيةُ زوغَزو ،ربيِض خأَر ِن ِمنيلَدانَ بنحِمٍر وِإلَى ن

 زيِد بِن حاِرثَةَ أَيضا جذَاٍم ِمن أَرِض حسمى، وغَزوةُ زيِد بِن حاِرثَةَ أَرِض بِني سلَيٍم، وغَزوةُ
أَيضا الطَّرِف ِمن ناِحيِة نخٍل ِمن طَِريِق الِْعراِق، وغَزوةُ زيِد بِن حاِرثَةَ واِدي الْقُرى لَِقي ِبِه 

ا أُنِبه أُِصيبةَ وارِني فَزب نب درو ا أُِصيبِفيهلَى، وِن الْقَتيب ِمن ديثَّ زتاِبِه وارحأَص ِمن اس
عمِرو بِن مداٍس، فَلَما قَِدم زيد بن حاِرثَةَ نذَر أَنْ ال يمس رأْسه غُسلٌ ِمن جنابٍة حتى يغزو 

 ِفي جيٍش ِإلَى بِني فَزارةَ، فَلَِقيهم ِبواِدي �راِحِه، بعثَه رسولُ اللَِّه فَزارةَ، فَلَما استلَّ ِمن ِج
الْقُرى فَأَصاب ِمنهم، وقَتلَ قَيس بن اِملشجِر الْيعمِري، ومسعدةَ بن ِحكْمةَ بِن ماِلِك بِن بدٍر، 
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ِبنت رِبيعةَ بِن زيٍد، كَانت ِعند ماِلِك بِن حذَيفَةَ بِن بدٍر، وغَزوةُ عبِد وأَسر أُم ِقرفَةَ فَاِطمةَ 
 ،وِديهاٍم الْيِرز نب ِشريا الْبِفيه ابا الَِّتي أَصماهدِن، ِإحيترم هنع اللَّه ِضيةَ راحوِن راللَِّه ب

ِه بِن عِتيٍك رِضي اللَّه عنه ِإلَى خيبر، فَأَصاب ِفيها أَبا راِفٍع سالم بن أَِبي وغَزوةُ عبِد اللَّ
 بعثَ محمد بن مسلَمةَ رِضي اللَّه عنه وأَصحابه ِفيما بين �الْحقَيِق، وقَد كَانَ رسولُ اللَِّه 

ٍد ِإلَى كَعأُحٍر ودولُ اللَِّه بسثَ رعبو ،لُوهِف فَقَترِن اَألشِب ب� اللَّه ِضيٍس ريأُن ناللَِّه ب دبع 
 الناس �عنه ِإلَى خاِلِد بِن سفْيانَ بِن نبيٍح الْهذَِلي وهو ِبنخلَةَ أَو ِبعرنةَ يجمع ِلرسوِل اللَِّه 

فَقَت وهزغِلي ،هنع اللَّه ِضيةَ راحوِن رِد اللَِّه ببعِن أَِبي طَاِلٍب، وفَِر بعجاِرثَةَ، وِن حةُ ابوغَزو ،لَه
 ذَات هنع اللَّه ِضير ٍر الِْغفَاِرييمِن عِب بةُ كَعوغَزا، ووا ِبهاِم فَأُِصيبِض الشأَر ةَ ِمنتؤم

فَةَ أَطْالٍح ِمنذَيِن حِن بِن ِحصةَ بنييةُ عوغَزا، وِميعج هابحأَصو وا هِبه اِم أُِصيبِض الشأَر 
بلْعنبر ِمن بِني تِميٍم، وغَزوةُ غَاِلِب بِن عبِد اللَِّه الْكَلِْبي، كَلْب لَيٍث أَرض بِني مرةَ، وغَزوةُ 

الْعاِص بِن واِئٍل رِضي اللَّه عنه ذَات السالِسِل ِمن أَرِض بِلي وعذْرةَ، وغَزوةُ ابِن عمِرو بِن 
أَِبي حدرٍد رِضي اللَّه عنه وأَصحاِبِه ِإلَى بطِْن أَصم، وكَانَ قَبلَ الْفَتِح، وغَزوةُ ابِن أَِبي حدرٍد 

 لَِميِن اَألسةَ بديبةُ أَِبي عِريس ثُم ،هنع اللَّه ِضيٍف روِن عِن بمحِد الربةُ عِريسِة، وابِإلَى الْغ
: فَحدثَنا سِعيد، قَالَ: الْجراِح رِضي اللَّه عنه ِإلَى سيِف الْبحِر، وزودهم ِجرابا ِمن تمٍر، قَالَ

 مسيِلمةُ بن حِبيٍب ِبالْيمامِة ِفي بِني �وقَد كَانَ تكَلَّم ِفي عهِد رسوِل اللَِّه :  ابن ِإسحاققَالَ
  حِنيفَةَ، واَألسود بن كَعٍب الْعنِسي ِبصنعاَء

 ِبياِت النوِد غَزداِب عةُ بِقيب�  
نب اِهيمرا ِإبثَندوٍق، قَالَ حزرِزيٍن، قَالَ :  مأَِبي ر نو برما عثَندأَِبي : ح نب اما ِهشثَندح

أَربع وِعشِرين :  وسراياه كَانت ثَالثَةً وأَربِعني�عبِد اللَِّه، عِن قَتادةَ، أَنَّ مغاِزي رسوِل اللَِّه 
بدرا، وأُحدا، : ، وِتسع عشرةَ غَزوةً خرج ِفيها يلْقَى ثَماٍن ِبنفِْسِه� اللَِّه سِريةً بعثَها رسولُ

 ،ِة ِستنةُ ِفي سِبييدِت الْحكَانا، ونينكَّةَ، وحم حفَتو ،ربيا، وخديقُدو ،ِسيعيواملُر ،ابزواَألح
ةُ، فَصرمِت الْعكَانٍع، وبةَ سنس رمتاعقِْبلَ والْم امالْع ِمرتعلَى أَنْ يع مهالَحصِركُونَ وشالْم هد

 نب ِليأَ عقَرٍع، وةَ ِتسنس هنع اللَّه ِضيكٍْر رو بأَب جحاٍن، وةَ ثَمنانَ سضمِفي ر حكَانَ الْفَتو
 سنةَ �براَءةٌ ِمن اللَِّه ورسوِلِه، وحج رسولُ اللَِّه : للَّه عنه علَى الناِسأَِبي طَاِلٍب رِضي ا

  عشٍر، وصدر ِإلَى الْمِدينِة فَتوفِّي ِبها ِفي شهِر رِبيٍع اَألوِل
: مانَ الْجزِري، عن ِمقْسٍم، قَالَحدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عن معمٍر، عن عثْ
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  كَانِت السرايا أَربعا وِعشِرين، واملَغاِزي ثَماِني عشرةَ أَو ِتسع عشرةَ
 الِْحزاِمي، حدثَنا ِإبراِهيم بن الْمنِذِر: حدثَنا محمد بن عبِد الْحكَِم الْقَطِْري ِبالرملَِة، قَالَ 

 �حدثَِني محمد بن فُلَيِح بِن سلَيمانَ، عن موسى بِن عقْبةَ، ذَكَر مغاِزي رسوِل اللَِّه : قَالَ
 ِإلَى �اللَِّه الَِّتي قَاتلَ ِفيها ِبنفِْسِه، فَلَما قَضى اللَّه ِفعلَه ِمن الْمشِرِكني يوم بدٍر، ورجع رسولُ 

 انَ، ثُمرجٍم ِبنلَيِني سبا وشيا قُرغَز ٍل، ثُمخا غَطَفَانَ ِبنغَز ِة، ثُمرٍم ِبالْكُدلَيِني سا بِة، غَزِدينالْم
ملَغَ حى بتح ودالْع طَلَب ٍد، ثُمأُح موا يغَز ا، ثُمدأَح لْقي لَمو ،عجا رغَز ِد، ثُماَء اَألسر

قُريشا ِلموِعِدِهم فَأَخلَفُوه، ثُم غَزا بِني النِضِري الْغزوةَ الَِّتي أَجالهم ِمنها ِإلَى خيبر، ثُم غَزا 
ِتي قُِصرت ِفيها الصالةُ صالةُ ِتلْقَاَء نجٍد يِريد محاِربا، وبِني ثَعلَبةَ، وِهي غَزوةُ ذَاِت الرقَاِع الَّ

الْخوِف، ثُم غَزوةُ دومِة الْجندِل، ثُم غَزوةُ الْخندِق، ثُم غَزوةُ بِني قُريظَةَ، ثُم غَزوةُ بِني 
يوج ِتِه ِتلْكوى ِفي غَزبسو اللَّه مهمزفَه ِسيعيرطَِلِق ِبالْمصِن أَِبي الْماِرِث بالْح تةَ ِبنِري

ِضراٍر، فَقَسم لَها، فَكَانت ِمن ِنساِئِه رِضي اللَّه عنها، وزعم بعض بِني الْمصطَِلِق أَنَّ أَباها 
 ِبيالن ا ِمناهدا فَافْتهطَلَب�تكَان ثُم ،اها ِإيهجوا فَزهطَبخ ثُم ، ودعسا مةُ قَطٍَن قُِتلَ ِفيهوغَز 

بن عروةَ، وغَزوةُ زيِد بِن حاِرثَةَ رِضي اللَّه عنه ِبثَِنيِة الِْقردةَ، وغَزوةُ الْجموِم ِتلْقَاَء أَرِض بِني 
قُرى وقْعةُ ورِد بِن ِمرداٍس، قَالَ ابن سلَيٍم، وغَزوةُ بحسمى، وغَزوةُ الطَّرِف، وغَزوةُ واِدي الْ

 الَِّتي قَاتلَ ِفيها يوم بدٍر ِفي رمضانَ سنةَ ِثنتيِن، ثُم قَاتلَ �وذَكَر مغاِزي رسوِل اللَِّه : ِشهاٍب
ِق، ودنالْخ مولَ يقَات ِة ثَالٍث، ثُمنس اٍل ِمنوا ِفي شدظَةَ ِفي أُحيِني قُرباِب، وزاَألح موي وه

 مولَ يقَات ٍس، ثُممِة خنس انَ ِمنبعانَ ِفي شيِني ِلحبطَِلِق وصِني الْملَ بقَات ٍع، ثُمبةَ أَرناٍل سوش
ن سنِة ثَماٍن، ثُم قَاتلَ يوم حنيٍن، خيبر ِمن سنِة ِست، ثُم قَاتلَ يوم الْفَتِح ِفي رمضانَ ِم

 جح ٍع، ثُمةَ ِتسنس هنع اللَّه ِضيكٍْر رو بأَب جح اٍن، ثُمةَ ثَمناٍل سولَ الطَّاِئِف ِفي شأَه رصحو
 ِثنتي عشرةَ غَزوةً، لَم يكُن ِفيها � حجةَ التماِم سنةَ عشٍر وغَزا رسولُ اللَِّه �رسولُ اللَِّه 

ِذي الْعِشريِة ِمن ِقبِل ينبع، يِريد كُرز بن : اَألبواَء، وغَزوةُ: ِقتالٌ وكَانت أَولُ غَزوٍة غَزاها
طَفَانَ، ثُم غَزوةُ الْخندِق يوم جاِبٍر، وكَانت معه قُريش، وغَزوةُ بدٍر اآلِخرِة، وغَزوةُ غَ

اَألحزاِب، وغَزوةُ بِني سلَيٍم ِبالْكُدِر، وغَزوةُ بواٍط، وغَزوةُ نجرانَ، وغَزوةُ الطَّاِئِف، وغَزوةُ 
 ِبيا الناهٍة غَزوغَز آِخر ِهيو وكبةُ توغَزِة، وِبييدالْح�  

  
باِءمراِب اُألمأُ ِكتدت  
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  بيانُ ِإثْباِت الِْخالفَِة ِلقُريٍش وأَنها ِفيِهم أَبدا، وأم املقتدى م ىف اإلسالم والكفر
: وحدثَنا السلَِمي، قَالَ)  ح(أنا عبد الرزاِق:  حدثَنا الْحسن بن أَِبي الرِبيِع، قَال5597َ

هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ، : حدثَنا معمر، عن هماِم بِن منبٍه، قَالَ: نا عبد الرزاِق، قَالَحدثَ
الناس تبع ِلقُريٍش ِفي هذَا الشأِْن، أُراه يعِني : �قَالَ رسولُ اللَِّه : وذَكَر أَحاِديثَ، وقَالَ

اراِإلم ِلكَاِفِرِهم عبت مهكَاِفرو ،ِلِمِهمسِلم عبت مهِلمسةَ، م.  
حدثَنا سفْيانُ، عن أَِبي الزناِد، عِن اَألعرِج، :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال5598َ

: حدثَنا الْحميِدي، قَالَ: نا أَبو ِإسماِعيلَ، قَالَوحدثَ)  ح(�يبلُغُ ِبِه النِبي : عن أَِبي هريرةَ
: �قَالَ رسولُ اللَِّه : حدثَنا أَبو الزناِد، عِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ: حدثَنا سفْيانُ، قَالَ

ِلم مهِلمسأِْن مذَا الشٍش ِبهيِلقُر عبت اسقَالَالن ،ِتيا الِْبرثَندح ،ِلكَاِفِرِهم مهكَاِفرو ،ِلِمِهمس :
ِبينا الْقَعثَندقَالَ)  ح(ح ،اِزيكٍْر الرو با أَبثَندحقَالَ: و ،اِنيلٍَد الْقَطَوخم نب اِلدا خثَندأنبأ : ح

أَِبي الز نع ،اِميةُ الِْحزِغريالْم ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نِج، عرِن اَألعاِد، عقَالَ�ن  : عبت اسالن
  .ِلقُريٍش ِفي هذَا الشأِْن مسِلمهم، ِبِمثِْلِه

 حدثَِني أَبو: حدثَنا حجاج، عِن ابِن جريٍج، قَالَ:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال5599َ
الناس : �قَالَ رسولُ اللَِّه : الزبيِر، أَيضا أَنه سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه رِضي اللَّه عنهما، يقُولُ

 أنا أَبو :تبع ِلقُريٍش ِفي الْخيِر والشر، حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، وابن الْجنيِد، والصغاِني، قَالُوا
اِدِه ِمثْلَهنٍج، ِبِإسيرِن جِن اباِصٍم، عع.  

حدثَنا عاِصم بن : حدثَنا حجاج بن محمٍد، قَالَ:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال5600َ
رمِن عِن ابأَِبيِه، ع نٍد، عمحح(م  (محم نب فَرعا جثَندقَالَح ،طَاِكيٍد اَألن : ثَميا الْهثَندح

حدثَنا عاِصم بن : حدثَنا أَبو الْمنِذِر، قَاال: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ)  ح(هو ابن جِميٍل
ثَنا أَبو داود، حدثَنا عاِصم حد: وحدثَنا يونس بن حِبيٍب، وأَبو عبيِد اللَِّه، قَاال)  ح(محمٍد
ِريماَء، قَالَ)  ح(الْععنِبص ِريمٍد الْعمحم نب رمفٍْص عو حا أَبثَندحِليِد، : وو الْوا أَبثَندح

قَالَ : مر رِضي اللَّه عنه، قَالَعن أَِبيِه، عِن ابِن ع: حدثَنا عاِصم بن محمٍد، كُلُّهم، قَالُوا: قَالَ
ما : ال يزالُ هذَا اَألمر ِفي قُريٍش ما بِقي ِمن الناِس اثْناِن، وقَالَ أَبو عبيِد اللَِّه: �رسولُ اللَِّه 

  .بِقي ِمنهم اثْناِن
)  ح(حدثَنا الْهيثَم، أَيضا: صوِري، قَالَ حدثَنا أَحمد بن يحيى بِن أَِبي زنبٍر ال5601

حدثَنا عاِصم بن محمٍد، عن أَِبيِه، عِن : حدثَنا أَحمد بن يونس، قَاال: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ
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َألمر ِفي قُريٍش ما بِقي ِمن الناِس اثْناِن، ال يزالُ هذَا ا:  يقُولُ�سِمعت النِبي : ابِن عمر، قَالَ
هرغَيو ،سوني نب دمأَح ادكَذَا: زِه هيعبقُولُ ِبِإصيو.  

 الَِّذين ينصرون على من خالفهم ويعز اهللا م �بيانُ عدِد الْخلَفَاِء بعد رسوِل اللَِّه 
  لدليل على إبطال قول اخلوارجالدين وأم كلهم من قريش وا

حدثَنا : حدثَنا داود بن منصوٍر الْقَاِضي، قَالَ:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال5602َ
ِبي قَالَ الن: وهيب، عِن ابِن عوٍن، عِن الشعِبي، عن جاِبِر بِن سمرةَ رِضي اللَّه عنهما، قَالَ

� : رشع يةُ ِإلَى اثْناعالس قُومى تتح ،أَهاون نم هرضِنيفًا، ال يا مِزيزع رذَا اَألمالُ هزال ي
  .خِليفَةً كُلُّهم ِمن قُريٍش 

 محبوب بن الْحسِن، حدثَنا: حدثَنا عقْبةُ بن مكْرٍم، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال5603َ
: �قَالَ رسولُ اللَِّه : حدثَنا داود بن أَِبي ِهنٍد، عِن الشعِبي، عن جاِبِر بِن سمرةَ، قَالَ: قَالَ

 كَِلمةً خِفيت �ي فَضج الناس، وقَد قَالَ النِب: ال يزالُ اَألمر عِزيزا ِإلَى اثْني عشر خِليفَةً، قَالَ
حدثَنا : كُلُّهم ِمن قُريٍش، حدثَنا ابن الْجنيِد، قَالَ: قَالَ: ما قَالَ؟ قَالَ: علَي، فَقُلْت َألِبي

هوحاِدِه ننِبِإس ،داود نةَ، علَمِن ساِد بمح ناِمٍر، عع نب دواَألس.  
: حدثَنا زاِئدةُ، قَالَ : نا خلْف بن تِميٍم، قَالَ :  يوسف بن مسِلٍم، قَالَ حدثَنا5604

:  يقُولُ علَى الِْمنبِر�سِمعت رسولَ اللَِّه : حدثَنا جاِبر بن سمرةَ، قَالَ: حدثَنا حصين، قَالَ
تا حقَاِئم ينذَا الدالُ هزَألِبيال ي فَقُلْت ،همأَفْه ٍء لَميِبش كَلَّمت ِليفَةً، ثُمخ رشا عاثْن قُومى ي :

  .كُلُّهم ِمن قُريٍش: قَالَ: ما قَالَ؟ قَالَ
وفَِة،  حدثَِني أَبو عبِد اللَِّه جعفَر بن محمِد بِن قُتيبةَ اَألنصاِري ِفي أَشجع ِبالْك5605ُ

حدثَنا عبثَر، عن حصيٍن، عن جاِبِر بِن سمرةَ، : حدثَنا أَحمد بن ِإبراِهيم الْموِصِلي، قَالَ: قَالَ
ِإنَّ هذَا اَألمر لَن ينقَِضي حتى يكُونَ : ، سِمعت يقُولُ�دخلْت مع أَِبي علَى النِبي : قَالَ
كُلُّهم : قَالَ: ما قَالَ؟ قَالَ: ثُم قَالَ شيئًا لَم أَسمعه، قُلْت َألِبي: يِهِم اثْنا عشر خِليفَةً، قَالَِف

  .ِمن قُريٍش
 عبِد حدثَنا سفْيانُ، عن: حدثَنا الِْفرياِبي، قَالَ:  حدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، قَال5606َ

ال يزالُ أَمر الناِس :  يقُولُ�سِمعت النِبي : الْمِلِك بِن عميٍر، عن جاِبِر بِن سمرةَ، قَالَ
  .صاِلحا حتى يكُونَ اثْنا عشر أَِمريا كُلُّهم ِمن قُريٍش

حدثَنا حماد بن سلَمةَ، : بو داود، قَالَ حدثَنا أَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 5607
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حدثَنا ِإسماِعيلُ بن : وحدثَنا ِإبراِهيم بن محمٍد الصفَّار الرقِّي، قَالَ )  ح(عن عبِد الْمِلِك
نا زكَِريا بن أَِبي زاِئدةَ، عن ِسماِك : ، قَالَحدثَنا ِإسحاق اَألزرق: عبِد اللَِّه بِن زرارةَ، قَالَ 

ال يزالُ :  يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : سِمعت جاِبر بن سمرةَ، يقُولُ: بِن حرٍب، قَالَ
: ما قَالَ؟ قَالَ:  فَقُلْت َألِبياِإلسالم عِزيزا ِإلَى اثْني عشر خِليفَةً، ثُم قَالَ كَِلمةً لَم أَفْهمها،

  .كُلُّهم ِمن قُريٍش
حدثَنا بكَير بن جعفٍَر الْجرجاِني الزاِهد، :  حدثَنا أَحمد بن يحيى الساِبِري، قَال5608َ

بِن عبِد الرحمِن، كلهم، عن جاِبِر عن أَِبي خيثَمةَ، عن ِسماٍك، وِزياِد بِن ِعالقَةَ، وحصيِن 
 ِبيِن النةَ، عرمِن سٍش: ، قَالَ�بيقُر ِمن ما كُلُّهأَِمري رشا عِدي اثْنعكُونُ بي.  

ا زهير، حدثَن: حدثَنا عِلي بن الْجعِد، قَالَ :  حدثَنا ابن شاذَانَ الْجوهِري، قَالَ 5609
 ِبيةَ، أَنّ النرمِن ساِبِر بج نٍن، كلهم، عيصحِن ِعالقَةَ، واِد بِزياٍك، وِسم نكُونُ :  قَالَ�عي

  .بعِدي اثْنا عشر أَِمريا كُلُّهم ِمن قُريٍش
حدثَنا :  بن عبِد اللَِّه بِن نميٍر، قَالَحدثَنا محمد:  حدثَنا أَبو زرعةَ الرِزاي، قَال5610َ

سِمعت عبد الْمِلِك بن عميٍر، وِزياد بن ِعالقَةَ، عن جاِبِر : ِإبراِهيم بن محمِد بِن ماِلٍك، قَالَ
يكُونُ بعِدي اثْنا عشر خِليفَةً، :  يقُولُ مع أَِبي، فَسِمعته�كُنت ِعند النِبي : بِن سمرةَ، قَالَ

اثْنا عشر خِليفَةً، ولَم أَسمع ما :  يقُولُ�يا أَبه، سِمعت النِبي : ثُم أَخفَى صوته، فَقُلْت َألِبي
  .كُلُّهم ِمن قُريٍش: بعده، قَالَ
5611ةَ الرعرو زا أَبثَندقَالَ ح ،اِزي :اِريِريالْقَو رمع ناللَِّه ب ديبا عثَندا )  ح(حثَندحو

حدثَنا : أنبأ عمر بن عبيٍد الطَّناِفِسي، قَالَ: حدثَنا أَِبي، قَالَ: أَحمد بن محمِد بِن طَِريٍف، قَالَ
يكُونُ بعِدي اثْنا عشر :  يقُولُ�سِمعت النِبي : بِن سمرةَ، قَالَِسماك بن حرٍب، عن جاِبِر 

كُلُّهم ِمن قُريٍش، : أَِمريا، ثُم تكَلَّم فَخِفي علَي، فَسأَلْت الَِّذي يِليِني أَو بعض الْقَوِم، فَقَالَ
: حدثَنا عمر بن عبيٍد، قَالَ: حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، قَالَ : حدثَنا أَبو زرعةَ الراِزي، قَالَ

 ِبيِن النةَ، عرمِن ساِبِر بج نى، عوسِن أَِبي مكِْر بأَِبي ب نثَِني أَِبي، عدِبِمثِْلِه�ح ،.  
حدثَنا :  حدثَنا محمد بن سِعيِد بِن ساِبٍق، قَالَ : حدثَنا أَبو زرعةَ الراِزي، قَالَ 5612

: عمرو بن أَِبي قَيٍس، عن فُراٍت الْقَزاِز، عن عبيِد اللَِّه بِن أَِبي عباٍد، عن جاِبِر بِن سمرةَ، قَالَ
 ِبيلَى النأَِبي، عا وأَن لْتخا�دلَّى ِبناال  فَصِشما وِميني ِديِهمِبأَي اسأَ النمأَو لَّما سفَلَم ،

ما شأْنكُم تقَلِّبونَ أَيِديكُم كَأَنها الْخيلُ الشمس، ِإذَا سلَّم أَحدكُم فَلْيسلِّم : فَأَبصرهم، فَقَالَ
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نلَى مع لِّمسلْيِميِنِه، ولَى يع نلَى ماِرِه، قَالَعسلَى يع  : لُوا ذَِلكفْعي ا لَمضأَي هعلُّوا ما صفَلَم
  .فَجلَسنا معه: قَالَ

ال يزالُ اَألمر ظَاِهرا حتى يكُونَ اثْنا عشر أَِمريا أَو خِليفَةً كُلُّهم ِمن :  فَقَال5613َ
  .قُريٍش

5614نى بوسا مثَندقَالَ ح ،وِريابسيدنانَ الْجفْيِم، قَالَ:  سهالْج ناللَِّه ب دبا عثَندح :
سِمعت النِبي : حدثَنا عمرو بن أَِبي قَيٍس، عن ِسماِك بِن حرٍب، عن جاِبِر بِن سمرةَ، قَالَ

كُلُّهم : ا، وقَالَ كَِلمةً لَم أَسمعها فَزعم الْقَوم أَنه، قَالَيكُونُ بعِدي اثْنا عشر أَِمري:  يقُولُ�
  .ِمن قُريٍش
نا عمر بن عبِد اللَِّه بِن رِزيٍن، عن :  حدثَنا أَحمد بن يوسف السلَِمي، قَال5615َ

ِعيِد بس نٍن، عيسح نِني ابعانَ يفْيِن ساِبِر بج نع ،ِبيعاِمٍر الشع نع ،عوِن أَشِرو بمِن ع
:  يخطُب، فَسِمعته يقُولُ�ِجئْت مع أَِبي ِإلَى الْمسِجِد ورسولُ اللَِّه : سمرةَ السواِئي، قَالَ

ِر مأَد فَلَم هتوص فَضخ ثُم ،رشا عِدي اثْنعب َألِبيِمن قُولُ، قُلْتقُولُ؟ قَالَ: ا يا يم : مكُلُّه
ابن أَشوع يجمع حِديثَه، وهذَا ِمما انتخبه أَبو زكَِريا اَألعرج، : ِمن قُريٍش، قَالَ أَبو عوانةَ
نسح نسِديثٌ حح وهو.  

5616الس فوسي نب دما أَحثَندِن، قَالَ حسو الْحأَب ى، : لَِمييحي نى بيحا يثَندح
حدثَنا ِإسماِعيلُ بن عياٍش، عن أَِبي اَألشهِب جعفَِر بِن الْحاِرِث، عِن الْعواِم، عِن : قَالَ

ِإنَّ هذَا اَألمر ال يزالُ ظَاِهرا ال : �ِبي قَالَ الن: الْمسيِب بِن راِفٍع، عن جاِبِر بِن سمرةَ، قَالَ
  .يضره ِخالف من خالَفَه حتى يؤمر اثْنا عشر ِمن أُمِتي كُلُّهم ِمن قُريٍش

 بِن طَلْحةَ، حدثَنا ِبشر بن الْوِليِد، حدثَنا ِإسحاق بن يحيى:  حدثَِني مِطني، قَال5617َ
 ِبيِن النةَ، عرمِن ساِبِر بج ناِلٍد، عِن خِد ببعم نقَالَ�ع ، : رشا عِدي اثْنعب كُونُ ِمني

  .أَِمريا
باٍد، حدثَنا ِشهاب بن ع:  حدثَنا محمد بن عِلي بِن داود السندِفي الِْمصِري، قَال5618َ

سِمعت : سِمعت أَِبي، قَالَ: حدثَنا ِإبراِهيم بن حميٍد، عن ِإسماِعيلَ بِن أَِبي خاِلٍد، قَالَ: قَالَ
 قَالَ كَِلمةً لَم أَفْهمها، فَقُلْت �اثْنا عشر خِليفَةً، فَسِمعت النِبي : جاِبر بن سمرةَ، يقُولُ

حدثَنا محمد بن عبِد الرحمِن : كُلُّهم ِمن قُريٍش، حدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ: ما يقُولُ؟ قَالَ: ِبيَأل
 حدثَنا محمد بن سواٍء، عن سِعيِد بِن أَِبي عروبةَ، عن قَتادةَ، عِن الشعِبي، عن: العالف، قَالَ
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  .وذَكَر الْحِديثَ:  يقُولُ�سِمعت النِبي : جاِبِر بِن سمرةَ، قَالَ
حدثَنا مروانُ بن : حدثَنا دحيم، قَالَ :  حدثَنا عِلي بن عثْمانَ النفَيِلي، قَالَ 5619
سِمعت :  خاِلٍد، عن أَِبيِه، عن جاِبِر بِن سمرةَ، قَالَحدثَنا ِإسماِعيلُ بن أَِبي: معاِويةَ، قَالَ

 ِبيقُولُ�النِه :  يلَيع ِمعتجي مِليفَةً كُلُّهخ رشا عكُونَ اثْنى يتا حقَاِئم ينذَا الدالُ هزال ي
 ِبيالن ا ِمنكَالم تِمعةُ، ساُألم� همأَفْه َألِبي لَم قُولُ؟، قَالَ: فَقُلْتا يٍش: ميقُر ِمن مكُلُّه.  

: حدثَنا عِلي بن بحِر بِن الْبري، قَالَ:  حدثَنا محمد بن ِإسحاق الصغاِني، قَال5620َ
ِمسماٍر، عن عاِمِر بِن سعِد بِن أَِبي حدثَنا الْمهاِجر بن : حدثَنا حاِتم بن ِإسماِعيلَ، قَالَ

كَتبت ِإلَى جاِبِر بِن سمرةَ مع غُالِمي ناِفٍع، أَنْ أَخِبرِني ِبشيٍء سِمعته ِمن : وقَّاٍص، قَالَ
ِشيةَ رجم اَألسلَِمي،  يقُولُ يوم جمعٍة ع�سِمعت رسولَ اللَِّه : ، فَكَتب ِإلَي�رسوِل اللَِّه 

  .ال يزالُ الدين قَاِئما حتى تقُوم الساعةُ : يقُولُ
  . أَو يكُونُ علَيكُم اثْنا عشر خِليفَةً كُلُّهم ِمن قُريٍش5621
اَألبيض بيت ِكسرى وآِل عصيبةٌ ِمن الْمسِلِمني يفْتِتحونَ الْبيت :  وسِمعته يقُول5622ُ

  .ِكسرى
  .ِإنَّ بين يدِي الساعِة كَذَّاِبني فَاحذَروهم:  وسِمعته يقُول5623ُ
  .ِإذَا أَعطَى اللَّه أَحدكُم خيرا، فَلْيبدأْ ِبنفِْسِه وأَهِل بيِتِه:  وسِمعته يقُول5624ُ
5625هتِمعسقُولُ وِض:  يولَى الْحطُ عا الْفَرأَن.  
: حدثَنا يحيى بن غَيالنَ، قَالَ:  حدثَنا محمد بن أَحمد بِن الْجنيِد الدقَّاق، قَال5626َ

أَنا الْفَرطُ علَى : عته يقُولُكُلُّهم ِمن قُريٍش، وسِم: حدثَنا حاِتم بن ِإسماِعيلَ، ِبِمثِْلِه ِإلَى قَوِلِه
  .الْحوِض

حدثَنا ابن أَِبي :  أَخبرنا محمد بن عبِد اللَِّه بِن عبِد الْحكَِم الِْمصِري، قَال5627َ
لَ ِإلَى ابسأَر هٍد، أَنعِن ساِمِر بع ناٍر، عمِن ِمساِجِر بهم نٍك، عيفُدِويدةَ الْعرما : ِن سثَندح

ال يزالُ الدين قَاِئما :  يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : ، فَقَالَ�ما سِمعت ِمن رسوِل اللَِّه 
م يخرج حتى يكُونَ اثْنا عشر خِليفَةً ِمن قُريٍش، ثُم يخرج كَذَّابونَ بين يدِي الساعِة، ثُ

 ِطيِإذَا أُعى، ورآِل ِكسى ورِكس زِض كَنيِر اَألبالْقَص زونَ كَنِرجختسي ِلِمنيسالْم ةٌ ِمنابِعص
  .أَحدكُم خيرا، فَلْيبدأْ ِبنفِْسِه وأَهِلِه وماِلِه، وأَنا فَرطُكُم علَى الْحوِض

 لَم يستخِلف، والدليل على أن املستخلف خليفة يكون �مِبِني أَنَّ النِبي ِذكْر الْخبِر الْ
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  عليه مثل وزره فيما يأتى إىل رعيته مما ال جيوز
حدثَنا أَبو أُسامةَ، عن ِهشاِم بِن عروةَ، :  حدثَنا الْحسن بن عِلي بِن عفَّانَ، قَال5628َ

: حضرت أَِبي ِحني أُِصيب، فَأَثْنوا علَيِه وقَالُوا: ، عِن ابِن عمر رِضي اللَّه عنهما، قَالَعن أَِبيِه
أَتحملُ أَمركُم حيا وميتا، : استخِلف، فَقَالَ: راِغب وراِهب، فَقَالُوا: جزاك اللَّه خيرا، فَقَالَ

نَّ حظِّي ِمنها الْكَفَاف، ال علَي، وال ِلي، فَِإنْ أَستخِلف فَقَِد استخلَف من هو خير لَوِددت أَ
أَبا بكٍْر رِضي اللَّه عنه، وِإنْ أَتركْكُم فَقَد تركَكُم من هو خير ِمني رسولُ اللَِّه : ِمني يعِني

�دبولَ اللَِّه :  اللَِّه، قَالَ عسر ذَكَر ِحني هأَن فْترِلٍف�فَعختسم رغَي .  
حدثَنا ِهشام بن : نا محاِضر بن الْمورِع، قَالَ :  حدثَنا محمد بن يحيى، قَال5629َ

لَِو استخلَفْت علَينا؟ : الْمهاِجِرين، قَالُوا ِلعمرعروةَ، عن أَِبيِه، عن عبِد اللَِّه بِن عمر، أَنَّ 
، �أَتحملُ أَموركُم حيا وميتا، ِإنْ أَدعكُم فَقَد ودعكُم من هو خير ِمني رسولُ اللَِّه : فَقَالَ

خ وه نم لَفختفَقَِد اس كُملَيع ِلفختِإنْ أَسكٍْر وو بي أَبِمن ري.  
حدثَنا : حدثَنا محمد بن ِبشٍر، قَالَ :  حدثَنا عباس بن محمٍد الدوِري، قَالَ 5630

ِقيلَ لَه ،رمأَنَّ ع ،رمِن عِن ابأَِبيِه، ع نةَ، عورع نب ام؟ قَالَ: ِهشِلفختسِإنْ أَ: أَال ت فَقَد كرت
  .ترك من هو خير ِمني، وِإنْ أَستخِلف فَقَِد استخلَف من هو خير ِمني أَبو بكٍْر

5631رمِد عنسى، ِفي ميحي نب دمحا مثَندح( ح  ( فوسي نب دما أَحثَندحو
أنبأ معمر، عِن الزهِري، عن : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ: ي، قَاالالسلَِمي، ِفي ِكتاِب الزهِر

: دخلْت علَى حفْصةَ رِضي اللَّه عنها، فَقَالَت: ساِلٍم، عِن ابِن عمر رِضي اللَّه عنهما، قَالَ
فَحلَفْت : ِإنه فَاِعلٌ، قَالَ: ما كَانَ ِليفْعلَ، قَالَت: قُلْت: لَعِلمت أَنَّ أَباِك غَير مستخِلٍف، قَا

لَِميقَالَ السو ،توى غَدتح كَتفَس ،ِفي ذَِلك هأَنْ أُكَلِّم : لَماةً وغَز ا أَوفَرس تجرى ختح
لُ ِبيِميِني جبال حتى رجعت، فَدخلْت علَيِه فَكُنت ِفي سفَِري كَأَنما أَحِم: أُكَلِّمه، قَالَ

قُلْت ثُم ،هِبرا أُخأَناِس واِل النح نأَلُِني عسلَ يعقُولُونَ : فَجي اسالن تِمعي سِإن ،اهتا أَبي
سم رغَي كوا أَنمعز ،ا لَكأَنْ أَقُولَه تقَالَةً، فَآلَيم اِعير ِإِبٍل أَو اِعيكَانَ ر لَو هِإنِلٍف، وخت

لَِميقَالَ السا، وكَهرتو اَءكج ٍم ثُماِس : غَنةَ الناِعيفَر عيض أَنْ قَد تأَير هتايِرع كرتاَء وجو
فَأَطَرق مِليا ثُم رفَع : م رفَعه، وقَالَ السلَِميفَوافَقَه قَوِلي فَوضع رأْسه ساعةً ثُ: أَشد، قَالَ

 لَم يستخِلف، �ِإنَّ اللَّه يحفَظُ ِدينه وِإني ِإال أَستخِلف، فَِإنَّ رسولَ اللَِّه : رأْسه ِإلَي، وقَالَ
 فَعِلمت �فَما هو ِإال أَنْ ذَكَر رسولَ اللَِّه : ف، قَالَوِإِن استخلَفْت فَِإنَّ أَبا بكٍْر قَِد استخلَ
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ِإنَّ اللَّه يحفَظُ :  أَحدا وأَنه غَير مستخِلٍف، لَم يقُِل السلَِمي�أَنه لَم يكُن ِليعِدلَ ِبرسوِل اللَِّه 
: حدثَنا يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد، قَالَ:  الدوِري، قَالَِدينه فَقَطْ، حدثَنا عباس بن محمٍد

أَخبرِني ساِلم، أَنه سِمع ابن عمر، فَذَكَر : حدثَنا أَِبي، عن صاِلٍح، عِن ابِن ِشهاٍب، قَالَ
اِلِد بخ نب دمحا مثَندِوِه، ححقَالَِبطُوِلِه ِبن ،لِّيٍب، قَالَ: ِن خيعش نب را ِبشثَندا : حثَندح

قَالَت ِلي : حدثَِني ساِلم بن عبِد اللَِّه، أَنَّ عبد اللَِّه بن عمر، قَالَ: أَِبي، عِن الزهِري، قَالَ
 ِبيالن جوةُ زفْصغَ�ح اكأَنَّ أَب ترعلْ شا  هثَندِديثَ، حالْح ذَكَرو ،هدعِلٍف بختسم ري

حدثَنا أَِبي، عن : حدثَنا محمد بن موسى بِن أَعين، قَالَ : محمد بن كَِثٍري الْحراِني، قَالَ
بن عبِد اللَِّه، أَنَّ عبد اللَِّه بن عمر، أَخبرِني ساِلم : ِإسحاق بِن راِشٍد، عِن الزهِري، قَالَ

  .وذَكَر الْحِديثَ ِبطُوِلِه
بيانُ حظِْر طَلَِب اِإلمارِة واألستشراف هلا والدليل على إباحة الدخول فيها إذا قلدها من 

  غري سؤال وأن اإلمام جيب عليه منعها من يسأهلا أو حيرص عليها
حدثَنا : حدثَنا ِإبراِهيم بن صدقَةَ، قَالَ : يد بن ِسناٍن الْبصِري، قَالَ حدثَنا يِز5632

 هعا مغَز كَانَ قَدو ،هنع اللَّه ِضيةَ ررمِن سِن بمحِد الربع نِن، عسِن الْحٍد، عيبع نب سوني
يا عبد الرحمِن، ال تسأَِل اِإلمارةَ، فَِإنك ِإنْ : ، قَالَ�، أَنّ رسولَ اللَِّه كَابلَ شتوةً أَو شتوتيِن

أُعِطيتها عن مسأَلٍَة وِكلْت ِإلَيها، وِإنْ أُعِطيتها ِمن غَيِر مسأَلٍَة أُِعنت علَيها، وذَكَر الْحِديثَ، 
حدثَنا ساِلم بن نوٍح، ومحبوب بن الْحسِن، عن يونس بِن : ناٍن، قَالَ حدثَنا يِزيد بن ِس

 فَذَكَر ِمثْلَه، ولَم �جاَء ِإلَى النِبي : عبيٍد، عِن الْحسِن، عن عبِد الرحمِن بِن سمرةَ، قَالَ
  .يذْكُر كَابلَ 
5633يا أُسثَنداِصٍم، قَالَ حع نب فٍْص، قَالَ : دح نب نيسا الْحثَندانُ، : حفْيا سثَندح

ال : �قَالَ ِلي النِبي : عن يونس بِن عبيٍد، عِن الْحسِن، عن عبِد الرحمِن بِن سمرةَ، قَالَ
  .تسأَِل اِإلمارةَ، ِبِمثِْلِه

5634ثَندقَالَ  ح ،وِريالد اسبقَالَ : ا ع ،ِخيٍر املَطْبصن نلُ بها سثَندا : حثَندح
 �إنَّ النِبي : هشيم، عن يونس، ومنصوٍر، عِن الْحسِن، عن عبِد الرحمِن بِن سمرةَ، قَالَ

اِإلمارةَ، فَِإنك ِإنْ أُعِطيتها عن مسأَلٍَة وِكلْت ِإلَيها، وِإنْ يا عبد الرحمِن، ال تسأَِل : قَالَ
حدثَنا سِعيد بن منصوٍر، : أُعِطيتها عن غَيِر مسأَلٍَة أُِعنت علَيها، حدثَنا ِبشر بن موسى، قَالَ 

نصور، ويونس، وحميد، عِن الْحسِن، عن عبِد الرحمِن، عِن أنبا م: حدثَنا هشيم، قَالَ: قَالَ
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 ِبيِبِمثِْلِه�الن .  
حدثَنا عبد اللَِّه بن :  حدثَنا جعفَر بن محمٍد الْقَالِنِسي الرمِلي، ِفي آخِرين، قَالُوا5635

ِبيجاِب الْحهِد الْوبٍد، قَالَ : ، قَالَ عيز نب ادما حثَندح :ادمٍد، قَالَ حيبع نب سونا يثَندح :
: وحدثَنا ِسماك بن عِطيةَ، وِهشام بن حسانَ، عِن الْحسِن، عن عبِد الرحمِن بِن سمرةَ، قَالَ

 ِبيقَالَ ِلي الن� :سا ال تهِطيتِإنْ أُعا، وهِإلَي ِكلْتأَلٍَة وسم نا عهِطيتِإنْ أُع كةَ، فَِإنارأَِل اِإلم
  .عن غَيِر مسأَلٍَة أُِعنت علَيها

فٍَر وحدثَنا أَبو جع)  ح(حدثَنا أَسد بن موسى:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ 5636
حدثَنا جِرير بن حاِزٍم، عِن : حدثَنا اَألسود بن عاِمٍر، قَاال: محمد بن أَحمد بِن الْجنيِد، قَالَ 

قَالَ : حدثَنا عبد الرحمِن، قَالَ: سِمعت عبد الرحمِن بن سمرةَ، وقَالَ الدقَّاق: الْحسِن، قَالَ
يا عبد الرحمِن، ال تسأَِل اِإلمارةَ، فَِإنك ِإنْ أُوِتيتها عن مسأَلٍَة وِكلْت : �ِلي رسولُ اللَِّه 

  .ِإلَيها، وِإنْ أُوِتيتها عن غَيِر مسأَلٍَة أُِعنت علَيها، وذَكَر الْحِديثَ
حدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه اَألنصاِري، : راِزي، وأَبو ِقالبةَ، قَاال حدثَنا أَبو حاِتٍم ال5637

يا عبد : �قَالَ ِلي النِبي : نا ابن عوٍن، عِن الْحسِن، عن عبِد الرحمِن بِن سمرةَ، قَالَ: قَالَ
نك ِإنْ أُوِتيتها عن مسأَلٍَة وِكلْت ِإلَيها، وِإنْ أُوِتيتها عن غَيِر الرحمِن، ال تسأَِل اِإلمارةَ، فَِإ

  .مسأَلٍَة أُِعنت علَيها
حدثَِني ابن فُضيٍل، عن ِإسماِعيلَ، عِن الْحسِن، عن عبِد :  حدثَنا الْعطَاِرِدي، قَال5638َ

مِن سِن بمحالر ِبيِن النةَ، عِديثَ: ، قَالَ�رةَ، الْحارأَِل اِإلمسال ت.  
حدثَنا ثَاِبت : حدثَنا غَسانُ بن الرِبيِع، قَالَ:  حدثَنا محمد بن غَاِلٍب تمتام، قَالَ 5639

متسِن راِلِح باِمٍر صأَِبي ع نٍد، عيو زأَب ِزيدي نب ِبيٍد، أن النمحمِن، وسِن الْحا :  قَالَ�، عي
عبد الرحمِن بن سمرةَ، ال تسأَِل اِإلمارةَ، فَِإنك ِإنْ أُعِطيتها عن مسأَلٍَة وِكلْت ِإلَيها، وِإنْ 

  .حِديثَأُعِطيتها عن غَيِر مسأَلٍَة أُِعنت علَيها، وذَكَر الْ
: حدثَنا أَبو أُسامةَ، قَالَ:  حدثَنا الْحسن بن عِلي الْعاِمِري، وأَبو الْبختِري، قَاال5640

 �دخلْت علَى النِبي : حدثَِني بريد، عن جدِه أَِبي بردةَ، عن أَِبي موسى رِضي اللَّه عنه، قَالَ
أَمرنا علَى بعِض ما والك اللَّه، وقَالَ اآلخر : أَنا ورجالِن ِمن بِني عمي، فَقَالَ أَحد الرجلَيِن

  .ِإنا واللَِّه ال نولِّي هذَا الْعملَ أَحدا سأَلَه، وال أَحدا ِحرص علَيِه: ِمثْلَ ذَِلك، فَقَالَ
5641قَالَ حثنا أَب ،اِنيرالْح داواٍب، قَالَ: و دتو عنا أَب : ناِلٍد، عخ نةُ با قُرثَندح
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 ومعه �جاَء أَبو موسى ِإلَى النِبي : حميِد بِن ِهالٍل، عن أَِبي بردةَ، عن أَِبي موسى، قَالَ
مِكالهو ،نيِريعاَألش الِن ِمنجلَ، قَالَرمالْع أَلُهسا ي : دبا عي ى، أَووسا ما أَبقُولُ يا تم تأَن

: �والَِّذي بعثَك ِبالْحق ما أَطْلَعاِني علَى ما ِفي أَنفُِسِهما، فَقَالَ النِبي : اللَِّه بن قَيٍس،، قَالَ
لَبه، وكَأَنما أَنظُر ِإلَى السواِك، قَد قَلَص وهو يستاك، ولَِكن ِإنا ال نستعِملُ علَى عمِلنا من طَ

  .يا أَبا موسى، اذْهب ِإلَى الْيمِن أَِمريا
 ِإلَيكُم، �ِإني رسولُ رسوِل اللَِّه :  ثُم بعثَ معاذَ بن جبٍل رِضي اللَّه عنه، فَقَال5642َ

كَانَ يهوِديا : ما هذَا؟ قَالَ: اجِلس، فَقَالَ: ِإذَا هو ِبرجٍل موثٍَق فَأَلْقَيت ِلمعاٍذ ِوسادةً، فَقَالَفَ
ما أَنا ِبجاِلٍس حتى يقْتلَ قَضاُء اللَِّه ورسوِلِه، قَالَ ذَِلك : فَأَسلَم، ثُم رجع ِإلَى ِديِنِه، فَقَالَ

أَما أَنا فَأَنام وأَقُوم : ثًا، فَأَمر ِبِه فَقُِتلَ، ثُم تذَاكَرا الِْقيام ِمن اللَّيِل، فَقَالَ أَحدهما معاذٌثَال
  .وأَرجو ِفي نومِتي ما أَرجو ِفي قَومِتي

حدثَنا يحيى بن : ِبي بكٍْر، قَالَحدثَنا محمد بن أَ:  حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَال5643َ
حدثَنا أَبو بردةَ، عن أَِبي : حدثَنا حميد بن ِهالٍل، قَالَ: حدثَنا قُرةُ، قَالَ: سِعيٍد، قَالَ 
ِإني : فَقَالَ ِلي: ِوِه، وقَالَ ومِعي رجالِن ِمن اَألشعِريني ِبنح�أَقْبلْت ِإلَى النِبي : موسى، قَالَ

هادأَر نا مِلنملَى عِملُ ععتال أَس.  
حدثَنا عمر بن : حدثَنا سلَيمانُ بن حرٍب، قَالَ:  حدثَنا ِإسحاق بن ِسناٍن، قَال5644َ

: ن سِعيِد بِن أَِبي بردةَ، عن أَِبيِه، عن جدِه، قَالَحدثَنا أَبو عميٍس، ع: عِلي بِن مقَدٍم، قَالَ
 حاجةً، فَاذْهب معنا فَذَهبت معهم، �ِإنَّ لَنا ِإلَى رسوِل اللَِّه : جاَء أُناس ِمن قَوِمي، فَقَالُوا

ِإنا ال نستعِملُ ِفي عمِلنا : �الَ رسولُ اللَِّه يا رسولَ اللَِّه، استِعن ِبنا ِفي عمِلك، فَقَ: فَقَالُوا
  .فَاعتذَرت ِمما قَالُوا وِإني لَم أَعلَم حاجتهم : من سأَلَناه، قَالَ أَبو موسى

  بيانُ الترِغيِب ِفي اجِتناِب اِإلمارِة والْكَراِهيِة ِفي الدخوِل ِفيها
5645قَاال ح ،ِفيعكٍْر الْجو بأَبةَ، ورسأَِبي م نى بيحو يا أَبثَند : ِزيدي ناللَِّه ب دبنا ع
حدثَِني عبيد اللَِّه بن أَِبي جعفٍَر، عن ساِلِم : حدثَنا سِعيد بن أَِبي أَيوب، قَالَ: الْمقِْرئ، قَالَ
يا أَبا ذَر، : �قَالَ النِبي : ِلٍم الْجيشاِني، عن أَِبيِه، عن أَِبي ذَر رِضي اللَّه عنه، قَالَبِن أَِبي سا

  .ِإني أَراك ضِعيفًا، وِإني أُِحب لَك ما أُِحب ِلنفِْسي، ال تولَّين مالَ يِتيٍم، وال تأَمرنَّ علَى اثْنيِن
  بيانُ ثَواِب اِإلماِم الْعاِدِل الْمقِْسِط

حدثَِني ماِلك : حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا ِعيسى بن أَحمد الْعسقَالِني، قَال5646َ
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نع ،رمِن عاِصِم بِن عفِْص بح نِن، عمحِد الربِن عِب بيبخ نٍس، عأَن نأَِبي ب ةَ، أَوريرأَِبي ه 
سبعةٌ يِظلُّهم اللَّه ِفي ِظلِِّه يوم ال : �قَالَ رسولُ اللَِّه : سِعيٍد الْخدِري رِضي اللَّه عنهما، قَالَ

ِظلَّ ِإال ِظلُّه :ذَكَرلَّ، وجو زِة اللَِّه عادأَ ِبِعبشن ابشاِدلٌ، وع امِديثَِإمالْح .  
حدثَنا سفْيانُ، عن : حدثَنا هارونُ بن معروٍف، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال5647َ

قَالَ رسولُ اللَِّه : عمِرو بِن ِديناٍر، عن عمِرو بِن أَوٍس، عن عبِد اللَِّه بِن عمِرو بِن الْعاِص، قَالَ
ِبما : ِسطُونَ يوم الِْقيامِة ِعند اللَِّه علَى مناِبر ِمن نوٍر، علَى يِمِني الرحمِن، وربما قَالَالْمقْ: �

  .أَقْسطُوا لَه ِفي الدنيا
5648ِني ابعلَةَ يمرح نٍب، عهِن وِن ابع ،قَالِنيسالْع دمأَح نى با ِعيسثَندانَ  حرِعم ن

أَتيت عاِئشةَ رِضي اللَّه عنها : التِجيِبي، عِن ابِن ِشماسةَ وهو عبد الرحمِن الْمهِري، قَالَ
ٍء، فَقَالَتيأسأهلا عن ش :؟ قُلْتتأَن نِمم :قَالَت ،رِل ِمصأَه لٌ ِمنجكَانَ : ر فكَي

لَكُم كُماِحبِذِه؟ قَالَصه اِتكُمِفي غَز  : ِعريا الْبِل ِمنجِللر وتمِإنْ كَانَ لَيئًا، ويش ها ِمننقَما نم
فَقَةَ، فَقَالَتالن هِطيعفَقَِة فَيِإلَى الن اجتحيو ،دبالْع هِطيعفَي دبالْعو ،ِعريالْب هِطيعفَي : ها ِإنال أَم

يمنعِني الَِّذي فَعلَه ِفي محمِد بِن أَِبي بكٍْر رِضي اللَّه عنهما أَنْ أُخِبرك ما سِمعت ِمن رسوِل 
ِه، اللَّهم من وِلي ِمن أَمِر أُمِتي شيئًا، فَشق علَيِهم فَاشقُق علَي: ، يقُولُ ِفي بيِتي هذَا�اللَِّه 

  .ومن وِلي ِمن أُموِرِهم شيئًا، فَرفَق ِبِهم فَارفُق ِبِه
من وِلي ِمن أَمِر : �قَالَ النِبي : وسِمعت عياش بن عباٍس، يقُولُ:  قَالَ حرملَة5649ُ

: ي ِمنهم شيئًا، فَشق علَيِهم فَعلَيِه بهلَةُ اللَِّه، قَالُواأُمِتي شيئًا، فَرفَق ِبِهم فَرفَق اللَّه ِبِه، ومن وِل
  .لَعنةُ اللَِّه : يا رسولَ اللَِّه، وما بهلَةُ اللَِّه؟ قَالَ

ثَنا حد: حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا موهب بن يِزيد بِن خاِلٍد الرمِلي، قَال5650َ
 ،كِْمِهمِدلُونَ ِفي حعي ِت الَِّذينِمعا سهةَ، أَناِئشع نةَ، عاسِن ِشمِن بمحِد الربع نلَةُ، عمرح

 ِبيِني النعقُولُ�يي  :مِه، ولَيع قفَش ِهملَيع قئًا، فَشيِتي شِر أُمأَم ِمن ِليو نم ماللَّه فَقر ن
  .ِبِهم فَارفُق ِبِه
 حدثَنا حمدانُ بن عِلي الْوراق، ومحمد بن صاِلٍح كَيلَجةَ، وِهاللُ بن الْعالِء، 5651

دثَِني ح: حدثَنا جِرير بن حاِزٍم، قَالَ: حدثَنا أَبو سلَمةَ موسى بن ِإسماِعيلَ، قَالَ: قَالُوا
دخلْت علَى عاِئشةَ : حرملَةُ بن ِعمرانَ الِْمصِري، عن عبِد الرحمِن بِن ِشماسةَ الْمهِري، قَالَ

 كَيف وجدتم ابن حديٍج: ِمن أَهِل ِمصر، قَالَت: ِممن أَنت؟ قُلْت: أُم الْمؤِمِنني، فَقَالَت ِلي
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ِذِه؟ فَقُلْته اِتكُمِفي غَز : ِعريال با، ودبع طَاهِإال أَع دبا عٍل ِمنجِلر اتا مأَِمٍري، م ريخ اهندجو
ا، فَقَالَتسفَر طَاهِإال أَع سال فَرا وِعريب طَاهِإال أَع :أَِخي أَنْ س لَهِني قَتعنمال ي ها ِإنأَم ِمن تِمع

من وِلي ِمن أَمِر أُمِتي شيئًا، فَرفَق :  يقُولُ�، فَأَخِبره أَني سِمعت رسولَ اللَِّه �رسوِل اللَِّه 
ِسياِن الطَّبرِمه ناللَِّه ب دبا عثَندِه، حلَيع قفَش ِهملَيع قش نمِبِه، و فُقفَار ا : ، قَالَِبِهمثَندح

  .أَبو سلَمةَ، ِبِمثِْلِه
بيانُ اَألخباِر الدالَِّة علَى أَنه يِجب علَى اِإلماِم ِحفْظَ رِعيِتِه وتعاهدهم وحفظ أحواهلم 

  وحياطتهم والذب عنهم وأنه مسئول عنهم إذا ضيعهم ولن حيوطهم
حدثَنا حماد بن : ثَنا محمد بن الْفَضِل عاِرم، قَالَحد:  حدثَنا الصغاِني، قَال5652َ
: �قَالَ رسولُ اللَِّه : حدثَنا أَيوب، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر رِضي اللَّه عنهما، قَالَ: زيٍد، قَالَ

، وهو مسئُولٌ، والرجلُ راٍع علَى أَهِلِه، وهو كُلُّكُم راٍع، وكُلُّكُم مسئُولٌ، فَاَألِمري راٍع
 وهِدِه، وياِل سلَى ماٍع عر دبالْعئُولَةٌ، وسم ِهيا، وِجهوِت زيلَى بةٌ عاِعيأَةُ ررالْمئُولٌ، وسم

ِعير نئُولٌ عسم كُلُّكُماٍع، ور كُلُّكُمئُولٌ، أَال وسلٍّ، قَالَمهم نب دمحا مثَندا : ِتِه، حثَندح
حدثَنا يحيى بن أَِبي بكَيٍر، : وحثنا الصاِئغُ ِبمكَّةَ، قَالَ )  ح(حدثَنا معمر: عبد الرزاِق، قَالَ

  .وب، ِبِإسناِدِه نحوهحدثَنا ِإبراِهيم بن طَهمانَ، ِكالهما عن أَي: قَالَ 
حدثَنا ابن علَيةَ، عن أَيوب، عن :  حدثَنا محمد بن سلَيمانَ ابن ابنِة مطٍَر، قَالَ 5653

 ِبيِن النع ،رمِن عِن اباِفٍع، عِت: ، قَالَ�نِعير نئُولٌ عسم كُلُّكُماٍع، ور كُلُّكُم ذَكَرِه، و
  .الْحِديثَ 
حدثَنا عبيد اللَِّه :  حدثَنا موسى بن ِإسحاق الْقَواس، نا عبد اللَِّه بن نميٍر، قَالَ 5654

ئُولٌ عن كُلُّكُم راٍع، وكُلُّكُم مس: ، قَالَ�بن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه 
رِعيِتِه، أَال فَاَألِمري الَِّذي علَى الناِس راٍع علَيِهم، وهو مسئُولٌ عن رِعيِتِه، أَال فَِإنَّ الرجلَ راٍع 

وِهي مسئُولَةٌ علَى أَهِل بيِتِه، وهو مسئُولٌ عنهم، أَال وِإنَّ الْمرأَةَ راِعيةٌ علَى بيِت بعِلها، 
 كُلُّكُماٍع، ور أَال فَكُلُّكُم ،هنئُولٌ عسم وهِدِه، وياِل سلَى ماٍع عر دبِإنَّ الْعأَال و ،مهنع

  .مسئُولٌ عن رِعيِتِه
حدثَنا أَحمد : ، قَالَوحثنا السلَِمي)  ح(حدثَنا أَبو النضِر:  حدثَنا الصغاِني، قَال5655َ
سوني نِن طَاِرٍق، قَالَ)  ح(بِبيِع بِن الرِرو بمع نب ا طَاِهرثَندحثَِني أَِبي، قَالُوا: ودا : حثَندح

 ِبيِن النع ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نٍد، ععس نثُ بقَالَ�اللَّي هأَال كُلُّ: ، أَن كُلُّكُماٍع، ور كُم
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مسئُولٌ عن رِعيِتِه، فَاَألِمري الَِّذي علَى الناِس راٍع، وهو مسئُولٌ عن رِعيِتِه، والرجلُ راٍع علَى 
سم ِهيا، وِلهعِت بيلَى بةٌ عاِعيأَةُ ررالْمو ،مهنئُولٌ عسم وهِتِه، ويِل باٍع أَهر دبالْعو ،هنئُولَةٌ ع

  .علَى ماِل سيِدِه، وهو مسئُولٌ عنه، أَال فَكُلُّكُم راٍع، وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رِعيِتِه
ي حدثَِن: حدثَنا ابن أَِبي فُديٍك، قَالَ:  حدثَنا أَحمد بن الْفَرِج الِْحمِصي، قَالَ 5656

أَال كُلُّكُم راٍع، فَاَألِمري :  قَالَ�الضحاك بن عثْمانَ، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه 
ى راٍع علَى رِعيِتِه، والرجلُ راٍع علَى بيِتِه، والْمرأَةُ راِعيةٌ علَى بيِت زوِجها، والْعبد راٍع علَ

  .ماِل سيِدِه، أَال كُلُّكُم راٍع وكُلُّكُم مسئُولٌ
أنبأ : حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، وِعيسى بن أَحمد، قَاال5657

 ِبيِن النع ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نٍد، عيز نةُ بامقَالَ�أُس ، : نئُولٌ عسماٍع، ور كُلُّكُم
رِعيِتِه، فَاَألِمري الَِّذي علَى الناِس راٍع، ومسئُولٌ عن رِعيِتِه، والرجلُ راٍع علَى أَهِل بيِتِه، 

ملَِدِه، ووا وِجهوِت زيلَى بةٌ عاِعيِل رجأَةُ الررامو ،مهنئُولٌ عسمِل وجالر دبعو ،مهنئُولَةٌ عس
 ا لَمنه ِتِه، ِمنِعير نئُولٌ عسم كُلُّكُماٍع، ور أَال فَكُلُّكُم ،هنئُولٌ عسمِل، وجاِل الرلَى ماٍع عر

اهجرخي.  
: حدثَنا جعفَر بن سلَيمانَ، قَالَ: لَحدثَنا أَِبي، قَا:  حدثَنا أَبو ِقالبةَ الرقَاِشي، قَال5658َ

اَألِمري مسئُولٌ عن :  قَالَ�حدثَنا أَسماُء بن عبيٍد، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه 
هِل بيِتِه، ومسئُولٌ عنهم، والْمرأَةُ رِعيِتِه، قَام ِبأَمِر اللَِّه ِفيِهم أَو ضيع، والرجلُ راٍع علَى أَ

راِعيةٌ علَى بيِتها وما وِليت ِمن أَمِر زوِجها، ومسئُولَةٌ عنه، والْعبد راٍع علَى ماِل سيِدِه، 
  .ومسئُولٌ عنه، أَال وكُلُّكُم راٍع، وكُلُّكُم مسئُولٌ

5659داِلٍك،  حِن مِس بلَِد أَنو ِمن ِريصاِلٍد الْبخ نب سأَن اِريصةَ اَألنزمو حا أَبثَن
حدثَنا الْحسن بن حفٍْص، : ومحمد بن ِإسماِعيلَ الْمكِّي، وأُسيد بن عاِصٍم اَألصبهاِني، قَالُوا

كُلُّكُم : �قَالَ النِبي :  بن سعٍد، عن زيِد بِن أَسلَم، عِن ابِن عمر، قَالَحدثَنا ِهشام: قَالَ 
مهضعقَالَ بو ،امِتِه، فَاِإلمِعير نئُولٌ عسم كُلُّكُماٍع، ور : وهاٍع واِس رلَى النالَِّذي ع فَاَألِمري

لرجلُ راٍع علَى أَهِلِه مسئُولٌ عن رِعيِتِه، والْمرأَةُ راِعيةٌ ِفي بيِت مسئُولٌ عن رِعيِتِه، وا
اِريصِتِه، قَالَ اَألنِعير نئُولٌ عسم كُلُّكُماٍع، ور فَكُلُّكُم ،هنئُولَةٌ عسم ِهيا، وِجهوز : دبالْعو

  .الْمرأَةُ راِعيةٌ ِفي بيِت زوِجها: م يقُِلراٍع علَى ماِل سيِدِه، ولَ
5660 ،رِبِمص وِريابسيالن ابشٍد الْخمحِن مفَّاِر بِد الْغبِن عِد بمحم نب كِّيا مثَندح 
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حدثَنا معاذُ بن : بن ِإبراِهيم، قَالَحدثَنا ِإسحاق : وحدثَِني محمد بن محمِد بِن رجاٍء، قَاال
ِإنَّ اللَّه : �قَالَ رسولُ اللَِّه : حدثَِني أَِبي، عن قَتادةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ: ِهشاٍم، قَالَ

 الرجلَ عن أَهِل بيِتِه، هذَا ساِئلٌ كُلَّ راٍع عما استرعاه، حِفظَ ذَِلك أَم ضيع، حتى يسأَلَ
كِّيقَالَ مٍد، ومحِن، : لَفْظُ مسِن الْحةَ، عادقَت نعِتِه، وِعير نئُولٌ عسم كُلُّكُماٍع، ور كُلُّكُم

 ِبيِن النِبِمثِْلِه�ع ،.  
ِمي بن الْهيثَِم الديرعاقُوِلي، وعثمان بن  حدثَنا أَبو زرعةَ الراِزي، وعبد الْكَِر5661

حدثَنا سفْيانُ، عن يِزيد بِن : حدثَنا ِإبراِهيم بن بشاٍر الرماِدي، قَالَ: خرزاذ األنطاكي، قَالُوا
ى روسأَِبي م نةَ، عدرأَِبي ب نةَ، عدرِن أَِبي بِد اللَِّه ببع ِبيأَنَّ الن ،هنع اللَّه قَالَ�ِضي  :

  .كُلُّكُم راٍع، وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رِعيِتِه
حدثَنا أَبو حفٍْص : حدثَنا يحيى بن مِعٍني، قَالَ:  حدثَنا عباس الدوِري، قَال5662َ
 جحادةَ، عن عِطيةَ الْعوِفي، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري رِضي اللَّه حدثَنا محمد بن: اَألبار، قَالَ
  .كُلُّكُم راٍع، وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رِعيِتِه، الْحِديثَ:  يقُولُ�سِمعت النِبي : عنه، قَالَ

5663يو أُمأَبو ،ِهيوٍد الْعيمو حاِن، قَالَ: ةَ، قَاال حثنا أَبمو الْيا أَبثَندح : ،بيعا شثَندح
 �أَخبرِني ساِلم، عن عبِد اللَِّه بِن عمر رِضي اللَّه عنهما،أَنه سِمع النِبي : عِن الزهِري، قَالَ

، اِإلمام راٍع، وهو مسئُولٌ عن رِعيِتِه، والرجلُ ِفي كُلُّكُم راٍع، ومسئُولٌ عن رِعيِتِه: يقُولُ
أَهِلِه راٍع، وهو مسئُولٌ عن رِعيِتِه، والْمرأَةُ ِفي بيِت زوِجها راِعيةٌ، وِهي مسئُولَةٌ عن رِعيِتها، 

سم وهاٍع، وِدِه رياِل سِفي م اِدمالْخِتِه، قَالَوِعير نئُولٌ ع : ِبيالن الِء ِمنؤه تِمعفَس� ،
 ِبيالن بسأَحاٍع، :  قَالَ�ور ِتِه، فَكُلُّكُمِعير نئُولٌ عسم وهاٍع، واِل أَِبيِه رلُ ِفي مجالرو

  .وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رِعيِتِه
حدثَنا : حدثَنا مطَرف، قَالَ : بن عثْمانَ قَاِضي مكَّةَ، قَالَ حدثَنا عمرو 5664

اِلكح(م  (َِزيِز، قَالِد الْعبع نب ِليا عثَندحاِلٍك: وم نع ،ِبينا الْقَعثَندح)ح  ( بيعا شثَندحو
حدثَنا : وحدثَنا أَبو الزنباِع، قَالَ)  ح(يحيى، عن ماِلٍكبن شعيٍب الدمشِقي، عن زيِد بِن 

عن عبِد اللَِّه بِن ِديناٍر، عِن ابِن عمر، أَنّ النِبي : سِمعت ماِلكًا، كُلُّهم قَالُوا: ابن بكَيٍر، قَالَ
عن رِعيِتِه، فَاَألِمري الَِّذي علَى الناِس راٍع علَيِهم، وهو كُلُّكُم راٍع، وكُلُّكُم مسئُولٌ :  قَالَ�

مسئُولٌ عنهم، والرجلُ راٍع علَى أَهِل بيِتِه، وهو مسئُولٌ عنهم، وامرأَةُ الرجِل راِعيةٌ علَى 
نئُولَةٌ عسم ِهيلَِدِه، ووا وِجهوِت زيئُولٌ بسم وهِدِه، وياِل سلَى ماٍع عِل رجالر دبعو ،مه
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عنه أَال فَكُلُّكُم راٍع، وكُلُّكُم مسئُولٌ، حِديثُهم واِحد، وحِديثُ ابِن بكَيٍر نحوه حدثَنا 
  ..عبِد اللَِّه بِن ِديناٍر، ِبنحِوِهحدثَنا سفْيانُ، عن : نا مؤملٌ، قَالَ: بكَّار، قَالَ
  ح5665

وحدثَنا أَبو زرعةَ )  ح(حدثَنا عمي: حدثَنا أَحمد بن عبِد الرحمِن بِن وهٍب، قَالَ 
وحدثَنا محمد بن )  ح(ٍبحدثَِني ابن وه: حدثَنا عبد الْجباِر بن سِعيٍد، قَالَ: الراِزي، قَالَ

حدثَِني : حدثَِني ابن وهٍب، قَالَ: حدثَنا ِإبراِهيم بن الْمنِذِر، قَالَ: ِإسماِعيلَ الصاِئغُ، قَالَ
ع ،ثَهدِعيٍد حِن سِر بسب نِد اللَِّه، عبِن عِر بكَيب ناِرِث، عالْح نو برمع ،رمِن عِد اللَِّه ببع ن

كُلُّ مسترعى مسئُولٌ عما استرِعي، حتى ِإنَّ الرجلَ يسأَلُ عن : ، أَنه قَالَ�عن رسوِل اللَِّه 
أَنبأَ عمرو بن : الَزوجِتِه وولَِدِه وعبِدِه، قَالَ ِإبراِهيم بن الْمنِذِر، وابن أَِخي ابِن وهٍب، قَ

عمرو، ورجلٌ لَم يسمِه : الْحاِرِث، وابن لَِهيعةَ، رواه مسِلم، عِن ابِن أَِخي ابِن وهٍب، فَقَالَ
  .مسِلم ِفي ِكتاِبِه

  ط هلمبيانُ ِعقَاِب الْواِلي الَِّذي يِلي أَمر الناِس وال ينصح هلم ويغشهم وال حيتا
حدثَنا معاذُ بن ِهشاٍم، وعبد الرحمِن بن محمِد بِن :  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَال5666َ
حدثَِني أَِبي، عن قَتادةَ، عن أَِبي الْمِليِح، أَنَّ : أَملَى علَينا معاذُ بن ِهشاٍم، قَالَ: منصوٍر، قَالَ

بِقلٌععم ِضِه، فَقَالَ لَهرِفي م هنع اللَّه ِضياٍر رسي نِقلَ بعم اداٍد، عِزي ناللَِّه ب دي : يِإن
ما ِمن :  يقُولُ�محدثُك ِبحِديٍث لَوال أَني ِفي الْموِت لَم أُحدثْك ِبِه، سِمعت رسولَ اللَِّه 

  .مسِلِمني ثُم ال يجهد لَهم، وال ينصح لَهم، ِإال لَم يدخلْ معهم الْجنةَ أَِمٍري يِلي الْ
حدثَنا عبد اللَِّه بن رشيٍد، وكَانَ ِثقَةً، :  حدثَِني جعفَر بن محمٍد اجلَوِزي، قَال5667َ

أَتينا معِقلَ بن يساٍر : جاعةُ بن الزبيِر الْعتِكي، عِن الْحسِن، قَالَحدثَنا أَبو عبيدةَ م: قَالَ
مِن استرِعي :  يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : نعوده، ِإذْ جاَء عبيد اللَِّه بن ِزياٍد، فَقَالَ معِقلٌ

اِئهرو ِحطْ ِمني ةً، فَلَمِعير قَالَ لَه ،منهج ارن اللَّه لَهخأَد ،ا غَاشلَه وهو اتم ِة، أَوِصيحا بالن
ِإني كُنت ِفي سلْطَاٍن ِسوى : أَال كُنت حدثَتنا هذَا الْحِديثَ قَبلَ الْيوِم، قَالَ: عبيد اللَِّه

ِروايته : الصوام الْقَوام، وقَالَ ابن ِخراٍش: ر شعبةُ مجاعةَ، فَقَالَذَكَ: سلْطَاِنك، قَالَ أَبو عوانةَ
هوند وه نِن ِإلَى مسِن الْحلَ عزن هأَن ِبِه أَي ربتعا يِمم ساِر لَيغِن الصع.  

حدثَنا أَبو اَألشهِب : ن أَِبي بكَيٍر، قَالَحدثَنا يحيى ب:  حدثَنا الصغاِني، قَال5668َ
ما :  يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : جعفَر بن حيانَ، عِن الْحسِن، عن معِقِل بِن يساٍر، قَالَ
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  .ِإال حرم اللَّه علَيِه الْجنةَ ِمن رجٍل يسترِعي رِعيةً يموت ِحني يموت، وهو غَاش ِللرِعيِة، 
حدثَنا ابن فَضالَةَ، وعباد : حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال5669َ

لَى معِقِل بِن يساٍر، دخلَ عبيد اللَِّه بن ِزياٍد ع: بن راِشٍد، وأَبو اَألشهِب، عِن الْحسِن، قَالَ
مِن استرِعي رِعيةً فَمات : سِمعته يقُولُ: ، فَقَالَ�حدثِْني ِبحِديٍث سِمعته ِمن النِبي : فَقَالَ

وذَةُ، عن عوٍف، عِن حدثَنا ه: وهو لَها غَاش، حرم اللَّه علَيِه الْجنةَ، حدثَنا الصغاِني، قَالَ 
  .مِرض معِقلُ بن يساٍر، فَذَكَر الْحِديثَ ِبِمثِْلِه: الْحسِن، قَالَ
حدثَنا سوادةُ : حدثَنا أَسد بن موسى، قَالَ:  حدثَنا بحر بن نصٍر الْخوالِني، قَال5670َ

أَنَّ عبيد اللَِّه بن ِزياٍد، عاد معِقلَ بن : ثَِني أَِبي، عن معِقِل بِن يساٍرحد: بن أَِبي اَألسوِد، قَالَ
ِإنك كُنت لَتكِْرمِني ِفي الصحِة، : يساٍر ِفي مرِضِه الَِّذي مات ِفيِه، فَقَالَ معِقلٌ ِلعبيِد اللَِّه

 �وال ما أَتى ِبِه يعِني الْموت ما حدثْتك ِبِه، سِمعت رسولَ اللَِّه وتعودِني ِفي الْمرِض، ولَ
  .ما ِمن راٍع غَش رِعيته، ِإال وهو ِفي الناِر: يقُولُ

ير بن حاِزٍم، حدثَنا جِر: حدثَنا أَسود بن عاِمٍر، قَالَ :  حدثَنا ابن الْجنيِد، قَالَ 5671
سِمعت الْحسن، عن عاِئِذ بِن عمٍرو رِضي اللَّه عنه، وكَانَ ِمن صاِلِحي أَصحاِب النِبي : قَالَ
، وعاِرم، حدثَنا يِزيد بن هارونَ: ، أَنه دخلَ علَى عبيِد اللَِّه بِن ِزياٍد، حدثَنا الصغاِني، قَالَ�
دخلَ عاِئذُ بن عمٍرو، وكَانَ ِمن : أنبأ الْحسن، قَالَ: حدثَنا جِرير بن حاِزٍم، قَالَ: قَاال

أَي بني، ِإني سِمعت رسولَ :  علَى عبيِد اللَِّه بِن ِزياٍد، فَقَالَ لَه�صاِلِحي أَصحاِب محمٍد 
اجِلس فَِإنما : ِإنَّ شر الرعاِء الْحطَمةُ، فَِإياك أَنْ تكُونَ ِمنهم، فَقَالَ لَه عبيد اللَِّه: يقُولُ �اللَِّه 

فَهلْ كَانت لَه نخالَةٌ؟ ِإنما النخالَةُ ِفي غَيِرِهم، : ، قَالَ�أَنت ِمن نخالَِة أَصحاِب محمٍد 
نمومهدعب .  

حدثَنا شعبةُ، : حدثَنا يحيى بن أَِبي بكَيٍر، قَالَ:  حدثَنا عِلي بن سهٍل الْبزاز، قَال5672َ
ا حدثَن: وحدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، قَالَ)  ح(عن يونس، عِن الْحسِن، أَنَّ عاِئذَ بن عمٍرو

دخلَ عاِئذُ بن عمٍرو الْمزِني، : سِمعت الْحسن، يقُولُ: وهب بن جِريٍر، عن أَِبيِه، جِريٍر، قَالَ
أَي بني، سِمعت رسولَ :  علَى عبيِد اللَِّه بِن ِزياٍد، فَقَالَ�وكَانَ ِمن أَصحاِب رسوِل اللَِّه 

  .ِإنَّ شر الرعاِء الْحطَمةُ، وذَكَر الْحِديثَ: ولُ يقُ�اللَِّه 
بيانُ التشِديِد ِفي قَبوِل الْواِلي هدايا رِعيِتِه وحبسها لنفسه وكتمانه إمامة ما يصيب ىف 

  إمرته
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)  ح(ثَنا يعلَى بن عبيٍدحد:  حدثَنا محمد بن ِإسحاق الْبكَّاِئي، وأَبو أُميةَ، قَاال5673
نا ِإسماِعيلُ بن أَِبي : حدثَنا الْوِليد بن الْقَاِسِم، قَالَ: حدثَنا محمد بن أَحمد بِن الْجنيِد، قَالَ

: ريةَ رِضي اللَّه عنه، قَالَحدثَِني قَيس بن أَِبي حاِزٍم اَألحمِسي، عن عِدي بِن عِم: خاِلٍد، قَالَ
 ِبيالن تِمعقُولُ�سأِْتي :  يي وطًا فَهيا ِمخنمٍل، فَكَتمع ا ِمنلَن كُمِملَ ِمنع نم ،اسا النها أَيي

ا رسولَ اللَِّه، اقْبلْ عني عملَك، ي: ِبِه يوم الِْقيامِة، فَقَام رجلٌ ِمن اَألنصاِر وكَأَني أُراه، فَقَالَ
أَال مِن استعملْناه علَى : وأَنا أَقُولُه: سِمعتك تقُولُ الَِّذي قُلْت، قَالَ: وما لَك؟ فَقَالَ: فَقَالَ

 ِهيا نمو ،ذَهأَخ هِمن ا أُوِتيكَِثِريِه فَمِجئْ ِبقَِليِلِه وٍل، فَلْيمى عهتان هنع.  
أنبأ : حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ:  حدثَنا محمد بن عبِد الْمِلِك الْواِسِطي، قَالَ 5674

يا أَيها : ، يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : ِإسماِعيلُ، عن قَيٍس، عن عِدي بِن عِمريةَ، قَالَ
اسالن موأِْتي ِبِه يغُلٌّ ي وفَه قَها فَوطًا، فَميِمخ ها ِمننمٍل فَكَتملَى عا علَن كُمِملَ ِمنع نم ،

يا رسولَ اللَِّه، اقْبلْ عني : الِْقيامِة، فَقَام رجلٌ ِمن اَألنصاِر أَسود، وكَأَني أُراه اآلنَ، فَقَالَ
،لَكم؟ قَالَ:  قَالَعا ذَاكولُ اللَِّه : مسكَذَا، فَقَالَ رقُولُ كَذَا وت كتِمعأَال : �س ،ا ذَاكأَنو

مِن استعملْناه علَى عمٍل، فَلْيِجئْ ِبقَِليِلِه وكَِثِريِه، فَما أُوِتي ِمنه أَخذَه، وما نِهي عنه انتهى 
خو الْبقَالَحثنا أَب ،ِريةَ، قَالَ: تامو أُسا أَبثَندِوِه: ححاِعيلُ، ِبنما ِإسثَندح.  
حدثَنا قَِبيصةُ، : وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح(حدثَنا الِْفرياِبي:  حدثَنا الْغزي، قَالَ 5675

: ثَنا ِإسماِعيلُ، عن قَيٍس، عن عِدي بِن عِمريةَ الِْكنِدي، قَالَحد: حدثَنا سفْيانُ، قَالَ : قَاال
يا أَيها الناس، مِن استعملْنا ِمنكُم علَى عمٍل فَكَتمنا ِمنه ِمخيطًا :  فَقَالَ�خطَبنا رسولُ اللَِّه 

الِْقي موأِْتي ِبِه يغُلٌّ، ي وفَههوحن ِه، فَذَكَرِإلَي ظُري أَناِر كَأَنصاَألن ِمن دولٌ أَسجر ِة، فَقَامام.  
حدثَنا :  حدثَنا محمد بن الْخِليِل بِن ِإبراِهيم أَبو جعفٍَر الْمخرِمي ِبسرمرا، قَال5676َ

عِن سب اِهيمرِإب نب قُوبعةُ، قَالَ: ٍد، قَالَيبعا شثَندح : ناِلٍد، عأَِبي خ ناِعيلُ بما ِإسثَندح
مِن :  يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : قَيِس بِن أَِبي حاِزٍم، عن عِدي بِن عِمريةَ الِْكنِدي، قَالَ

فَقَام رجلٌ : ما فَوقَه، فَِإنه غُلٌّ يأِْتي ِبِه يوم الِْقيامِة، قَالَاستعملْنا علَى عمٍل فَكَتمنا ِمخيطًا فَ
ِإني : ِلم؟ قَالَ: يا رسولَ اللَِّه، ال حاجةَ ِلي ِفي عمِلك، قَالَ: ِمن اَألنصاِر آدم طَِويلٌ، فَقَالَ

مِن استعملْناه فَلْيأِْتنا ِبقَِليِلِه وكَِثِريِه، فَِإنْ :  أَقُولُه اآلنَوأَنا: سِمعتك قُلْت ما قُلْت آِنفًا، قَالَ
  .نِهي عنه انتهى، فَِإنْ أُوِتي ِمنه أَخذَ

ن حدثَنا ِهشام بن عروةَ، ع: حدثَنا أَبو أُسامةَ، قَالَ:  حدثَنا أَبو الْبختِري، قَال5677َ
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 رجال ِمن اَألزِد �استعملَ رسولُ اللَِّه : أَِبيِه، عن أَِبي حميٍد الساِعِدي رِضي اللَّه عنه، قَالَ
، هذَا ما لَكُم وهذَا هِديةٌ: علَى صدقَاِت بِني سلَيٍم يدعى ابن اُألتِبيةَ، فَلَما جاَء حاسبه، فَقَالَ

 ِبيفَقَالَ الن� : ِبيالن فَقَام ،كأُمو ِت أَِبيكيِفي ب تلَسال جى �فَهأَثْنو اللَّه ِمدا فَحِطيبخ 
، أَما بعد، ِإني أَستعِملُ الرجلَ ِمنكُم علَى الْعمِل ِمما والِني اللَّه عز وجلَّ: علَيِه، ثُم قَالَ

هذَا ما لَكُم وهذَا هِديةٌ أُهِدي ِلي، أَفَال جلَس ِفي بيِت أَِبيِه وأُمِه حتى تأِْتيه هِديته ِإنْ : فَيقُولُ
لِْقيامِة كَانَ صاِدقًا، والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه، ال يأْخذُ أَحد ِمنكُم ِمن ذَِلك شيئًا ِإال جاَء ِبِه يوم ا

 ،رعياٍة تش أَو ،اروا خٍة لَهقَرب غَاٌء، أَور ِعٍري لَهِة ِببامالِْقي مولٌ يجاَء را جم ِرففَال أَع ِملُهحي
  .اللَّهم هلْ بلَّغت: ثُم رفَع يده، وقَالَ ثَالثًا

أنبأ أَنس بن ِعياٍض، عن ِهشاِم بِن عروةَ، : ى، قَالَ حدثَنا يونس بن عبِد اَألعل5678َ
 � أَخا بِني ساِعدةَ حدثَه، أَنَّ رسولَ اللَِّه �عن أَِبيِه، أَنَّ أَبا حميٍد صاِحب رسوِل اللَِّه 

 فَلَما �يٍم، وأَنه جاَء رسولَ اللَِّه استعملَ ابن اُألتِبيةَ أَحد اَألزِد علَى صدقَاِت بِني سلَ
أَال جلَست ِفي : �هذَا ما لَكُم، وهِذِه هِديةٌ أُهِديت ِلي، فَقَالَ رسولُ اللَِّه : حاسبه، قَالَ

خ قَام اِدقًا، ثُمص تِإنْ كُن كتِديه كأِْتيى تتح كأُمو ِت أَِبيكيلَّ بجو زع اللَّه ِمدا، فَحِطيب
: أَما بعد، فَِإني أَستعِملُ الرجلَ ِمنكُم علَى الْعمِل ِمما والِني اللَّه، فَيقُولُ: وأَثْنى علَيِه، ثُم قَالَ

أَال : ت، وذَكَر الْحِديثَ، ثُم قَالَفَهال جلَس: �هذَا ما لَكُم وهذَا هِديةٌ، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
  .بصرت عيناي، وسِمعت أُذُناي: هلْ بلَّغت، قَالَ أَبو حميٍد

بيانُ الْخبِر املُوِجِب محاسبةَ اِإلماِم عاِملَه ِعند انِصراِفِه ِمن عمِلِه والبحث عما أصاب من 
  واليته

5679ثَندقَالَ ح ،ٍب الطَّاِئيرح نب ِليا ع : نةَ، عورِن عاِم بِهش نةَ، عاِويعو ما أَبثَندح
ابن اللُّتِبيةَ علَى :  رجال ِمن اَألزِد، يقَالُ لَه�استعملَ رسولُ اللَِّه : أَِبيِه، عن أَِبي حميٍد، قَالَ

 خِطيبا، فَحِمد �هذَا لَكُم وهذَا أُهِدي ِلي، فَقَام النِبي : يٍم، فَلَما جاَء، قَالَصدقَاِت بِني سلَ
أَما بعد، فَِإني أَستعِملُ رجال ِمنكُم علَى أُموٍر ِمما والِني اللَّه، : اللَّه، وأَثْنى علَيِه، ثُم قَالَ

كُم وهذَا أُهِدي ِلي، أَفَال يجِلس ِفي بيِت أَِبيِه أَو بيِت أُمِه فَتأِْتيِه هِديته، والَِّذي هذَا لَ: فَيقُولُ
 ِرففَال أَع ،ِملُهحِة يامالِْقي مواَء ِبِه يئًا ِإال جيش ذَِلك ِمن كُمِمن دذُ أَحأْخي ِدِه، لَِئنفِْسي ِبين

: يوم الِْقيامِة ِببِعٍري لَه رغَاٌء، أَو بقَرٍة لَها خوار، أَو شاٍة تيعر، ثُم رفَع يديِه، وقَالَ ثَالثًارجال 
تلَّغلْ به ماللَّه.  



com.wordpress.masgunku.www  
 

1311 

ٍج، عن ِهشاِم بِن حدثَنا عبد الرزاِق، أنبأ ابن جري:  حدثَنا ِإسحاق الدبِري، قَال5680َ
 استعملَ ابن اُألتِبيِة أَحد اَألزِد علَى الصدقَِة، �أَنَّ النِبي : عروةَ، عن أَِبيِه، عن أَِبي حميٍد

هذَا : اسبه، قَالَ، فَلَما ح�وِإنه جاَء رسولَ اللَِّه : وذَكَر الْحِديثَ، قَالَ ابن جريٍج ِفي حِديِثِه
حتى تأِْتيه هِديته، فَال، والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه، ال يأْخذُ أَحد : ما لَكُم وهذَا أُهِدي ِإلَي، وقَالَ ِفيِه

د بن ِإسحاق أَبو بصر عينا أَِبي حميٍد، وسِمع أُذُناه، حدثَنا محم: ِمنكُم، وقَالَ ِفي آِخِرِه
حدثَنا سفْيانُ : حدثَنا أَبو منصوٍر الْحاِرثُ بن منصوٍر، قَالَ: جعفٍَر الْخياطُ الْواِسِطي، قَالَ

 بعثَ �اللَِّه الثَّوِري، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، عن أَِبي حميٍد الساِعِدي، أَنَّ رسولَ 
 ِبيالن هباساَء حا جٍم، فَلَملَيِني سقَاِت بدلَى صال عجِلي، : ، فَقَالَ�ر ِديذَا أُههو ذَا لَكُمه

ج بن حدثَنا سري:  فَخطَب الناس، وذَكَر الْحِديثَ، حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ�فَقَام رسولُ اللَِّه 
: حدثَنا سفْيانُ، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، قَالَ أَبو حميٍد رِضي اللَّه عنه: النعماِن، قَالَ

 ِبيالن ِمن اينيع رصبو ايأُذُن ِمعس�ادزِة وِبيِن اُألتِة ابثَ:  ِفي ِقص نب ديلُوا زسو ِضياِبٍت ر
  .اللَّه عنه، فَِإنه كَانَ حاِضرا مِعي

حدثَنا :  حدثَنا سعدانُ بن نصٍر، وشعيب بن عمٍرو، وأَحمد بن شيبانَ، قَالُوا5681
ٍد السيمأَِبي ح نةَ، عورع نع ،ِريهِن الزةَ، عنييع نانُ بفْيس ِبيأَنّ الن ،ال �اِعِديجثَ رعب 

قَالُ لَهقَاِت، يدلَى الصِد عاَألز ِمن :دمأَحو بيعقَالَ شِة، وِبياُألت ناب : اَء ِمنقٍَة، فَجدلَى صع
 �والنِبي : ذَا أُهِدي ِلي، قَالَهذَا لَكُم وه: فَلَما قَِدم، قَالَ: وقَالَ سعدانُ: حيثُ بعثَه، فَقَالَ

: ، فَصِعد الِْمنبر، فَحِمد اللَّه، وأَثْنى علَيِه، ثُم قَالَ�فَغِضب النِبي : علَى الِْمنبِر وقَالَ سعدانُ
هذَا لَكُم، وهذَا أُهِدي ِلي، أَفَال : ما بالُ ِرجاٍل نستعِملُهم علَى الْعمِل، فَيِجئَ أَحدهم، فَيقُولُ

جلَس أَحدهم ِفي بيِت أَِبيِه أَو بيِت أُمِه فَينظُر أَيهدى لَه أَم ال؟ والَِّذي نفْس محمٍد ِبيِدِه، ال 
ِمنها ِبشيٍء ِإال جاَء : بِتِه، وقَالَ سعدانُيأِْتي أَحد ِمنكُم يوم الِْقيامِة ِبشيٍء ِإال جاَء ِبِه علَى رقَ

ِبِه يوم الِْقيامِة يحِملُه علَى رقَبِتِه، ِإنْ كَانَ بِعريا لَه رغَاٌء، أَو كَانت بقَرةٌ لَها خوار أَو شاةٌ 
اللَّهم هلْ بلَّغت، اللَّهم هلْ :  عفْرةَ ِإبطَيِه، ثُم قَالَ يديِه حتى رأَينا�تيعر، ثُم رفَع رسولُ اللَِّه 

  .بلَّغت ثَالثًا: بلَّغت، وقَالَ سعدانُ
وحثنا )  ح(أنبا معمر: نا عبد الرزاِق، قَالَ:  حدثَنا محمد بن يحيى، قَال5682َ

رزاِق، عن معمٍر، عِن الزهِري، عن عروةَ، عن أَِبي حميٍد الساِعِدي، الدبِري، عن عبِد ال
، � ابن اللُّتِبيِة رجال ِمن اَألزِد علَى الصدقَِة، فَجاَء ِبماٍل، فَدفَعه النِبي �استعملَ النِبي : قَالَ
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أَفَال قَعدت ِفي بيِت أَِبيك : � وهِذِه هِديةٌ أُهِديت ِلي، فَقَالَ لَه النِبي هذَا ما لَكُم،: فَقَالَ
 ِبيالن قَام ال؟، ثُم أَم ى لَكدهأَي ظُرنفَت كأُما، فَقَالَ�وِطيبلَى :  خع مِملُهعتساٍم نالُ أَقْوا بم

هذَا لَكُم، وهِذِه هِديةٌ ِلي، أَفَال ِفي بيِت أَِبيِه وأُمِه قَعد فَينظُر أَيهدى لَه أَم : الصدقَِة، فَيقُولُونَ
ال؟ والَِّذي نفْس محمٍد ِبيِدِه، ال يغلُّ أَحد ِمنكُم شيئًا ِإال جاَء ِبِه يوم الِْقيامِة يحِملُه علَى 

نْ كَانَ بِعريا فَِإنه لَه رغَاٌء، وِإنْ كَانت بقَرةٌ جاَء ِبها لَها خوار، وِإنْ كَانت شاةٌ جاَء رقَبِتِه، ِإ
اللَّهم بلَّغت، ثُم رفَع يديِه حتى بدت عفْرةُ ِإبطَيِه، حدثَنا محمد بن : ِبها تيعر، ثُم قَالَ

ى، قَالَييٍد، قَالَ: حعِن سب اِهيمرِإب نب قُوبعا يثَندِه، : حمع ناٍب، عِن ِشهأَِخي اب نا ابثَندح
حدثَِني عروةُ بن الزبيِر، أَنَّ أَبا حميٍد الساِعِدي، وهو رجلٌ ِمن أَصحاِب رسوِل اللَِّه : قَالَ
 بعثَ عاِمال ِمن عماِلِه علَى الصدقَِة، وذَكَر الْحِديثَ، ِإال أَنه �خبره، أَنَّ رسولَ اللَِّه  أَ�
بقَرةٌ لَها خوار، حدثَنا الدبِري، أَيضا عن عبِد الرزاِق، عن معمٍر، عن ِهشاِم بِن عروةَ، : قَالَ
  .ِبيِه، عن أَِبي حميٍد، نحو حِديِث معمٍر، عِن الزهِريعن أَ

أنبأ شعيب، عِن : حدثَنا أَبو الْيماِن، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، والدنداِني، قَاال5683
 استعملَ �ِدي أَنه أَخبره، أَنَّ النِبي أَخبرِني عروةُ، عن أَِبي حميٍد الساِع: الزهِري، قَالَ

يا رسولَ اللَِّه، هذَا الَِّذي : عاِمال علَى الصدقَِة، فَجاَءه الْعاِملُ ِحني فَرغَ ِمن عمِلِه، فَقَالَ
 ِبيفَقَالَ الن ،ِإلَي ِديذَا أُههو ،لَكُم� :يِفي ب تدأَفَال قَع ى لَكدهأَي تظَرفَن كأُمو ِت أَِبيك

 ِبيالن قَام ال؟، ثُم أَم� ،لُهأَه وا هلَى اللَِّه ِبمى عأَثْنو ،دهشِر فَتبلَى الِْمنالِة عالص دعةً بِشيع 
هذَا ِمن عمِلكُم، وهذَا الَِّذي أُهِدي : أِْتينا فَيقُولُأَما بعد، فَما بالُ الْعاِمِل نستعِملُه فَي: ثُم قَالَ

ِلي، أَفَال قَعد ِفي بيِت أَِبيِه وأُمِه فَينظُر هلْ يهدى لَه أَم ال؟ والَِّذي نفْس محمٍد ِبيِدِه، ال يغلُّ 
الِْقي مواَء ِبِه يئًا ِإال جيش كُمِمن دِإنْ أَحغَاٌء، ور اَء ِبِه لَها جِعريِقِه، ِإنْ كَانَ بنلَى عع ِملُهحةَ يام

ثُم : كَانت بقَرةٌ جاَء ِبها لَها خوار، وِإنْ كَانت شاةٌ جاَء ِبها تيعر فَقَد بلَّغت، قَالَ أَبو حميٍد
 ِبيالن فَعر�ى ِإنتِه حيدٍد ييمو حِه، قَالَ أَبطَيِة ِإبفْرِإلَى ع ظُرنا لَن : ِعي ِمنم ذَِلك ِمعس قَدو
:  زيد بن ثَاِبٍت رِضي اللَّه عنه فَسلُوه، حدثَنا موسى بن سِعيٍد الدنداِني، قَالَ�رسوِل اللَِّه 

حدثَنا أَِبي، عن يونس بِن يِزيد، عِن ابِن ِشهاٍب، ِبِإسناِدِه : قَالَحدثَنا أَحمد بن شِبيٍب، 
حدثَنا : حدثَنا محمد بن كَِثٍري، وسِعيد بن سلَيمانَ، قَاال: نحوه، حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 
ِريهِن الزكَِثٍري، ع نانُ بملَيةَ، قَالَسورع نٍد، قَالَ: ، عيمو حِني أَبربأَخ : ِبيلَ النمعتاس� 

  .عاِمال، وذَكَر الْحِديثَ
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حدثَنا أَسباطٌ، عِن الشيباِني، عن عبِد اللَِّه :  حثنا الْحسن بن عِلي الْعاِمِري، قَال5684َ
بعثَ النِبي : بو الزناِد، عن عروةَ بِن الزبيِر، عن أَِبي حميٍد الساِعِدي، قَالَبِن ذَكْوانَ وهو أَ

هذَا ِلي وهذَا :  مصدقًا ِإلَى الْيمِن، فَجاَء ِبسواٍد كَِثٍري، فَلَما قَِدم بعثَ ِإلَيِه من يقِْبضه، فَقَالَ�
، فَأَخبره ِبذَِلك، فَأَقْبلَ يمِشي �ِمن أَين لَك هذَا؟ قَالَ أُهِدي ِلي، فَأَتى النِبي :  لَهلَكُم، فَِقيلَ

أَيها الناس، ما ِلي أَبعثُ أَقْواما ِإلَى : حتى صِعد الِْمنبر فَحِمد اللَّه، وأَثْنى علَيِه، وقَالَ
هذَا ِلي : فَيِجئُ أَحدهم ِبالسواِد الْكَِثِري، فَِإذَا بعثْت ِإلَيِه من يقِْبضه ِمنه، يقُولُالصدقَاِت، 

  .وهذَا لَكُم، فَلَِئن كَانَ صاِدقًا أُهِدي لَه ِفي بيِت أَِبيِه وِفي بيِت أُمِه
حدثَنا عبثَر، عن : حدثَنا اَألشعِثي، قَالَ: ي، قَالَ حدثَنا محمد بن عبيٍد الْكُوِف5685

 ،اِعِديٍد السيمأَِبي ح نةَ، عورع نانَ، عِن ذَكْوِد اللَِّه ببع نع ،اِنيبيالش وهو اقحأَِبي ِإس
ى الصدقَِة، فَجاَء ِبسواٍد كَِثٍري، فَبعثَ رسولُ  ِإلَى الْيمِن رجال علَ�بعثَ رسولُ اللَِّه : قَالَ
: هذَا ِلي وهذَا لَكُم، فَِإذَا ِقيلَ لَه:  من يتوفَّاه ِمنه، فَجعلَ الَِّذي جاَء ِبِه يِميزه، فَيقُولُ�اللَِّه 

ما بالُ الرجِل ِإذَا :  فَخطَب، قَالَ�ِبي أُهِدي ِلي، فَبلَغَ ذَِلك الن: ِمن أَين لَك هذَا؟ قَالَ
: ِمن أَين لَك هذَا؟ قَالَ: هذَا ِلي، وهذَا لَكُم، فَِإذَا ِقيلَ لَه: بعثْته، فَجاَء ِبالسواِد الْكَِثِري، يقُولُ

 والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه، ال أَبعثُ رجال فَيغلَّ أُهِدي ِلي أَفَال أُهِدي لَه، وهو ِفي بيِت أَِبيِه وأُمِه،
 لَه ِعريِقِه بنلَى عِة عامالِْقي موي كُمدِجئَ أَحأَنْ ي اكُمِقِه، فَِإينلَى عع ِملُهحاَء ِبِه يئًا ِإال جيش هِمن

عياةٌ تش أَو ،ورخةٌ تقَرب غُو، أَورغَاٌء ير نب دمحا مثَنداٍت، حرثَالثَ م ،تلَّغلْ بأَال ه ،ر
نا عبد : حدثَنا عبد الْعِزيِز بن عبِد اللَِّه اُألويِسي، قَالَ: النعماِن بِن بِشٍري، ِببيِت الْمقِْدِس، قَالَ 
عن عروةَ بِن الزبيِر، عن أَِبي حميٍد الساِعِدي، أَنّ النِبي اللَِّه بن عمر، عن يِزيد بِن رومانَ، 

 استعملَ رجال فَقَِدم علَيِه، وذَكَر الْحِديثَ، غَِريب لَم يخرجاه، حثنا يونس بن حِبيٍب، �
:  الزهِري، عن عروةَ، عن أَِبي حميٍد، قَالَ أَبو داودنا زمعةُ، عِن: حدثَنا أَبو داود، قَالَ: قَالَ 

: أَخبرِني الْمبارك بن فَضالَةَ، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، عن أَِبي حميٍد الساِعِدي، قَالَ
  . أَو قَالَ علَى الصدقَِة، وذَكَر الْحِديثَ رجال ِمن اَألسِد علَى عمٍل،�بعثَ رسولُ اللَِّه 
)  ح(حدثَنا أَبو معمٍر:  حدثَنا زكَِريا بن يحيى السجِزي خياطُ السنِة، قَال5686َ

سماِعيلُ بن عياٍش، عن يحيى حدثَنا ِإ: حدثَنا محمد بن بكَيٍر، قَاال: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 
هدايا اُألمراِء غُلُولٌ، حدثَنا أَبو حاِتٍم : بِن سِعيٍد، عن عروةَ، عن أَِبي حميٍد الساِعِدي، قَالَ

وحدثَِني أَبو :  الْحاِرِث، قَالَحدثَنا حرملَةُ، حدثَنا ابن وهٍب، حدثَنا عمرو بن: الراِزي، قَالَ
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  .اَألسوِد، عن عروةَ، عن أَِبي حميٍد، ِفي ِقصِة ابِن اُألتِبيِة 
نا أَصبغُ بن الْفَرِج، :  حدثَنا محمد بن مسِلِم بِن وارةَ، ومحمد بن يحيى، قَاال5687

حدثَِني قُرةُ بن عبِد الرحمِن، عن يِزيد بِن أَِبي حِبيٍب، عِن ابِن : بن وهٍب، قَالَحدثَِني ا: قَالَ
 ِبيأَنّ الن ،اِعِديٍد السيمأَِبي ح نةَ، عورع ناٍب، عقَالٌ:  قَالَ�ِشهم قاِحِب الْحِلص.  

ِإنَّ خير : �قَالَ رسولُ اللَِّه : ذَكَر حِديثًا طَِويال، وقَالَفَ:  زاد محمد بن يحيى5688
  .ِعباِد اللَِّه ِمن هِذِه اُألمِة الْموفُونَ الْمطَيبونَ

: حدثَِني اللَّيثُ، قَالَ: حدثَنا أَبو صاِلٍح، قَالَ:  حدثَنا عالنُ بن الْمِغريِة، قَالَ 5689
دح نةَ، عورع نةَ، عورِن عاِم بِهش نع ،اقحِن ِإسِد بمحم نِبيٍب، عأَِبي ح نب ِزيدثَِني ي

 ِبيٍد، أَنَّ النيمقَالُ له�أَِبي حِد، ياَألز ال ِمنجثَ رعب  : قَاِت، فَذَكَردلَى الصِة، عِبياُألت ناب
  .الْحِديثَ

حدثَنا أَبو أُسامةَ، عن أَِبي حيانَ، :  حدثَنا أَحمد بن عبِد الْحِميِد الْحاِرِثي، قَال5690َ
 يوما، فَذَكَر �قَام ِفينا رسولُ اللَِّه : عن أَِبي زرعةَ، عن أَِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنه، قَالَ

ظَّملُولَ فَعقَالَالْغ ثُم ،هرأَم ظَّمعو ،لَى : هِة عامالِْقي موي كُمدِجيُء أَحي نال أُلِْفي ،اسا النهأَي
يا رسولَ اللَِّه، أَِغثِْني، أَقُولُ ال أَمِلك لَك شيئًا قَد أَبلَغتك، ال : رقَبِتِه بِعري لَه رغَاٌء، يقُولُ

نقُولُأُلِْفياٌء، يا ثُغاةٌ لَهِتِه شقَبلَى رِة عامالِْقي موي كُمدِجيُء أَحولَ اللَِّه، أَِغثِْني، أَقُولُ:  يسا ري :
 ال أَمِلك لَك شيئًا قَد أَبلَغتك، ال أُلِْفين يِجيُء أَحدكُم يوم الِْقيامِة علَى رقَبِتِه فَرس لَها

يا رسولَ اللَِّه، أَِغثِْني، أَقُولُ ال أَمِلك لَك شيئًا قَد أَبلَغتك، ال أُلِْفين يِجيُء : حمحمةٌ، يقُولُ
 ال أَمِلك: يا رسولَ اللَِّه، أَِغثِْني، أَقُولُ: أَحدكُم يوم الِْقيامِة علَى رقَبِتِه ِرقَاع تخِفق، يقُولُ

لَك شيئًا قَد أَبلَغتك، ال أُلِْفين يِجيُء أَحدكُم يوم الِْقيامِة علَى رقَبِتِه صاِمت، يعِني الْمالَ، 
ُء ال أَمِلك لَك شيئًا قَد أَبلَغتك، ال أُلِْفين أَحدكُم يِجي: يا رسولَ اللَِّه، أَِغثِْني، أَقُولُ: يقُولُ

: يا رسولَ اللَِّه، أَِغثِْني، أَقُولُ: يوم الِْقيامِة علَى رقَبِتِه نفْس لَها ِصياح، يعِني الْمملُوك، يقُولُ
ن عبيٍد، حدثَنا يعلَى ب: ال أَمِلك لَك شيئًا قَد أَبلَغتك حدثَنا الصغاِني، وعمار بن رجاٍء، قَاال

 خِطيبا �قَام ِفينا رسولُ اللَِّه : حدثَنا أَبو حيانَ، عن أَِبي زرعةَ، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ: قَالَ
ن أَحدكُم، ال أُلِْفي: فَحِمد اللَّه، وأَثْنى علَيِه، ثُم ذَكَر الْغلُولَ فَعظَّمه، وعظَّم أَمره، ثُم قَالَ

  .وذَكَر الْحِديثَ ِبِمثِْلِه
5692 نب فوسيٍد، ويِن زاِد بمِن حاِعيلَ بمِن ِإسب اقحِإس ناِعيلُ بما ِإسثَندح 
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حدثَنا سلَيمانُ : يعقُوب القَاِضياِن، وأيوب بن سافري، وإبراهيم بن أيب داود األسدي، قَالُوا
ٍب، قَالَ برح انَ : نيِن حِعيِد بِن سى بيحانَ ييأَِبي ح نع ،وبأَي نٍد، عيز نب ادما حثَندح

 ذَكَر الْغلُولَ �التيِمي ، عن أَِبي زرعةَ بِن عمِرو بِن جِريٍر، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
ِليحذَر أَحدكُم أَنْ يِجيَء يوم الِْقيامِة وعلَى عنِقِه بِعري لَه رغَاٌء، :  فَعظَّمه، ثُم قَالَيوما،
ِإني ال أُغِْني عنك شيئًا ِإني قَد بلَّغت، ويأِْتي وعلَى عنِقِه : يا محمد، أَِغثِْني، فَأَقُولُ: فَيقُولُ
قُولُفَرةٌ، فَيمحمح لَه هأَِغثِْني، فَأَقُولُ: س ،دمحا مي : ،تلَّغب ي قَدئًا ِإنيش كنال أُغِْني ع

ال أُغِْني عنك شيئًا ِإني قَد بلَّغت، : يا محمد، أَِغثِْني، فَأَقُولُ: ويأِْتي علَى عنِقِه ِرقَاع، فَيقُولُ
ثُم لَِقيت يحيى بن سِعيٍد، فَحدثَِني ِبِه نحوا ِمما حدثَِني ِبِه أَيوب، وهذَا لَفْظُ : حمادقَالَ 

اِهيمرِإباِعيلَ، ومِإس.  
: مٍر، قَالَحدثَنا أَبو مع:  حدثَنا محمد بن الْحسيِن بِن أَِبي الْحنيِن الْكُوِفي، قَال5693َ

حدثَنا أَيوب، عن يحيى بِن سِعيِد بِن حيانَ، عن أَِبي زرعةَ، عن : حدثَنا عبد الْواِرِث، قَالَ
  .شِديدا عِن الْغلُوِل، وقَالَ ِفيِه قَوال �نهى رسولُ اللَِّه : أَِبي هريرةَ، ِبنحِو حِديِثِهم، وقَالَ ِفيِه

:  حدثَنا محمد بن عبيِد اللَِّه بِن الْمناِدي، ومحمد بن أَحمد بِن الْجنيِد، قَاال5694
ةَ، حدثَنا اَألشجِعي، عن سفْيانَ، عن أَِبي حيانَ التيِمي، عن أَِبي زرع: حدثَنا أَبو النضِر، قَالَ 
ال أُلِْفين أَحدكُم، يِجيُء علَى :  الْغلُولَ فَعظَّم، فَقَالَ�ذَكَر رسولُ اللَِّه : عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
ين ال أَمِلك لَك شيئًا فَقَد أَبلَغتك، ال أُلِْف: يا رسولَ اللَِّه، أَِغثِْني، أَقُولُ: رقَبِتِه صاِمت، يقُولُ

ال أَمِلك لَك ِمن اللَِّه : يا رسولَ اللَِّه، أَِغثِْني، أَقُولُ: أَحدكُم علَى رقَبِتِه ِرقَاع تخِفق يقُولُ
للَِّه، يا رسولَ ا: علَى رقَبِتِه، نفْس لَها ِصياح، يقُولُ: شيئًا قَد أَبلَغتك، ال أُلِْفين أَحدكُم، يعِني

ال أَمِلك لَك ِمن اللَِّه شيئًا، ال أُلِْفين أَحدكُم يِجيُء علَى رقَبِتِه فَرس لَه : أَِغثِْني، أَقُولُ
ِفين ال أَمِلك لَك ِمن اللَِّه شيئًا قَد أَبلَغتك، ال أُلْ: يا رسولَ اللَِّه، أَِغثِْني، أَقُولُ: حمحمةٌ، يقُولُ

ال أَمِلك لَك ِمن : يا رسولَ اللَِّه، أَِغثِْني، أَقُولُ: أَحدكُم يِجيُء علَى رقَبِتِه بِعري لَه رغَاٌء، يقُولُ
 اللَِّه، أَِغثِْني، يا رسولَ: اللَِّه شيئًا قَد أَبلَغتك، ال أُلِْفين أَحدكُم علَى رقَبِتِه شاةٌ لَها ثُغاٌء، يقُولُ

  .ال أَمِلك لَك ِمن اللَِّه شيئًا قَد أَبلَغتك : أَقُولُ
حدثَنا مؤملُ بن :  حدثَِني حميد بن عياٍش، ِبساِفِريةَ ِمن كُورِة لُد، قَالَ 5695

ن أَِبي حيانَ التيِمي، عن أَِبي زرعةَ، عن أَِبي هريرةَ، حدثَنا سفْيانُ الثَّوِري، ع: ِإسماِعيلَ، قَالَ
  .ال أُلِْفين أَحدكُم يوم الِْقيامِة، وذَكَر الْحِديثَ ِبطُوِلِه: �قَالَ رسولُ اللَِّه : قَالَ
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  ِإلمام وأن من أطاعه فقد أطاع اإلمامباب اَألخباِر الْموِجبِة طَاعةَ اَألِمِري الَِّذي يؤمره ا
حدثَنا )  ح(أَملَى علَينا حجاج بن محمٍد:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال5696َ

ِفي قَوِل : حدثَنا ابن جريٍج: حدثَنا حجاج بن محمٍد، أَيضا، قَالَ: الدوِري، والصغاِني، قَاال
سورة [}يأَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي اَألمِر ِمنكُم{: اللَِّه عز وجلَّ
 ِفي �نزلَت ِفي عبِد اللَِّه بِن حذَافَةَ السهِمي، ِإذْ بعثَه رسولُ اللَِّه : ، قَالَ ]59النساء آية

  .سِريِة، أَخبرِنيِه يعلَى بن مسِلٍم، عن سِعيِد بِن جبيٍر، عِن ابِن عباٍس، حِديثُهم واِحدال
: حدثَنا حجاج بن محمٍد، عِن ابِن جريٍج، قَالَ:  حدثَنا يوسف بن سِعيٍد، قَالَ 5697

ابن ِشهاٍب، أَخبره أَنَّ أَبا سلَمةَ بن عبِد الرحمِن أَخبره، أَنه سِمع أَبا أَخبرِني ِزياد، أَنَّ 
من أَطَاعِني فَقَد أَطَاع اللَّه، ومن عصاِني فَقَد عصى اللَّه، : �قَالَ رسولُ اللَِّه : هريرةَ، يقُولُ

د أَطَاعِني، ومن عصى أَِمِريي فَقَد عصاِني، كَذَا قَالَ حجاج، حدثَنا ومن أَطَاع أَِمِريي فَقَ
حدثَنا ابن جريٍج، عن ِزياٍد، عِن ابِن : حدثَنا مكِّي بن ِإبراِهيم، قَالَ: ِإبراِهيم بن مرزوٍق، قَالَ
  ومن عصى أَِمِريي فَقَد عصى اللَّه، كَذَا قَالَ مكِّي: الأَنه قَالَِشهاٍب، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، ِإ

حدثَنا عبد الرزاِق، عن معمٍر، عِن :  حدثَنا محمد بن ِإسحاق الصغاِني، قَالَ 5698
من أَطَاعِني فَقَد أَطَاع : �قَالَ رسولُ اللَِّه : الَالزهِري، عن أَِبي سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ، قَ

 ى أَِمِريي فَقَدصع نمِني، وأَطَاع أَِمِريي فَقَد أَطَاع نمو ،ى اللَّهصع اِني فَقَدصع نمو ،اللَّه
  .عصاِني

حدثَنا : حدثَنا أَبو داود، قَالَ: اال حدثَنا يونس بن حِبيٍب، وعمار بن رجاٍء، ق5699َ
سِمعت أَبا علْقَمةَ يحدثُ، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ : حدثَِني يعلَى بن عطَاٍء، قَالَ: شعبةُ، قَالَ

 ِبيقَالَ�الن  :ع اِني فَقَدصع نمو ،اللَّه أَطَاع ِني فَقَدأَطَاع نم اَألِمري أَطَاع نمو ،ى اللَّهص
  .فَقَد أَطَاعِني، ومن عصى اَألِمري فَقَد عصاِني

حدثَنا أَبو الْوِليِد، عن أَِبي عوانةَ، عن يعلَى بِن :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال5700َ
ةَ اَألنلْقَمأَِبي ع نطَاٍء، عقَالَع ،اِريقَالَ: ص ،ِفيِه ِإلَى ِفي ةَ، ِمنريرو هثَِني أَبدح : تِمعس

من أَطَاعِني فَقَد أَطَاع اللَّه، ومن عصاِني فَقَد عصى اللَّه، ومن أَطَاع :  يقُولُ�رسولَ اللَِّه 
 ،نِمج ا اَألِمريمِني، ِإنأَطَاع اَألِمري ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَندا، حلُوسلُّوا جا، فَصاِلسلَّى جفَِإذَا ص

  .نا حماد بن سلَمةَ، عن يعلَى، ِبِمثِْلِه: حدثَنا عاِرم، قَالَ: قَالَ
حدثَنا سفْيانُ، : ، قَالَ حدثَنا الْحميِدي:  حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ الترِمِذي، قَالَ 5701
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من أَطَاعِني : �قَالَ رسولُ اللَِّه : حدثَنا أَبو الزناِد، عِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ: قَالَ
  .فَقَد أَطَاع اللَّه، ومن أَطَاع أَِمِريي فَقَد أَطَاعِني، كَذَا قَالَ

5702ا أَبثَندقَالَ ح ،اِزياٍد الرِزي نب دمحكٍْر ملٍَد، قَالَ : و بخم نب اِلدا خثَندح :
 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نِج، عرِن اَألعاِد، عنأَِبي الز نِن، عمحِد الربع نةُ بِغريا الْمثَندح� ،

أَطَاع اللَّه، ومن يعِصِني فَقَد عصى اللَّه، ومن يِطِع اَألِمري فَقَد أَطَاعِني، من أَطَاعِني فَقَد : قَالَ
  .ومن يعِص اَألِمري فَقَد عصاِني

نا أَبو حدثَ:  حدثَنا عبد اللَِّه بن عبِد الْحِميِد بِن عمر بِن عبِد الْحِميِد الرقِّي، قَالَ 5703
من أَطَاعِني : �قَالَ رسولُ اللَِّه : معاِويةَ، عِن اَألعمِش، عن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

فَقَد أَطَاع اللَّه، ومن عصاِني فَقَد عصى اللَّه، ومن أَطَاع اَألِمري فَقَد أَطَاعِني، ومن عصى 
  .ري فَقَد عصاِنياَألِم

: حدثَنا عبد الرزاِق، عن معمٍر، عن هماٍم، قَالَ:  حدثَنا حمدانُ السلَِمي، قَال5704َ
قَالَ نحن اآلِخرونَ الساِبقُونَ يوم الِْقيامِة، و: ، قَالَ�هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ، عن محمٍد 

من أَطَاعِني فَقَد أَطَاع اللَّه، ومن يعِصِني فَقَد عصى اللَّه، ومن يِطِع اَألِمري : �رسولُ اللَِّه 
  .أَِمِريي: فَقَد أَطَاعِني، ومن يعِص اَألِمري فَقَد عصاِني، لَم يقُلْ

حدثَنا ِإدِريس بن يحيى : لْفَتِح الِْمصِري قَالَ حدثَنا نصر بن مرزوٍق أَبو ا5705
حدثَنا وهب اللَِّه بن راِشٍد، : الْخوالِني، وحدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه بِن عبِد الْحكَِم، قَالَ

سِمعت أَبا هريرةَ، : ولَى أَِبي هريرةَ حدثَه، قَالَحدثَنا حيوةُ بن شريٍح، أَنَّ أَبا يونس م: قَاال
من أَطَاعِني فَقَد أَطَاع اللَّه، ومن عصاِني فَقَد عصى اللَّه، :  قَالَ�ِإنَّ رسولَ اللَِّه : يقُولُ

  .ةَ فَقَد عصاِنيومن أَطَاع الْخِليفَةَ فَقَد أَطَاعِني، ومن عصى الْخِليفَ
حدثَنا عبد : نا ِإدِريس بن يحيى، قَالَ:  حدثَنا ِإبراِهيم بن منِقٍذ الْخوالِني، قَال5706َ

َألِمري من عصى ا:  قَالَ�أَخبرِني ابن هرمز، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ النِبي : اللَِّه بن عياٍش، قَالَ
 ِني فَقَدأَطَاع نمِني، وأَطَاع فَقَد اَألِمري أَطَاع نمو ،ى اللَّهصع اِني فَقَدصع نماِني، وصع فَقَد

اللَّه أَطَاع.  
بِري أَبو حدثَِني سِعيد بن داود الزن:  حدثَنا ِإبراِهيم بن الْوِليِد الْجشاِشي، قَال5707َ
حدثَِني عبد اللَِّه بن ذَكْوانَ أَبو الزناِد، أَنَّ عبد : حدثَِني ماِلك بن أَنٍس، قَالَ: عثْمانَ، قَالَ

طَاعِني فَقَد من أَ: �قَالَ رسولُ اللَِّه : الرحمِن بن هرمز أَخبره، أَنه سِمع أَبا هريرةَ، يقُولُ
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 فَقَد ِص اَألِمريعي نمِني، وأَطَاع فَقَد ِطِع اَألِمريي نمو ،ى اللَّهصع ِصِني فَقَدعي نمو ،اللَّه أَطَاع
  .عصاِني

   كان األمري أو غريهبيانُ اَألخباِر الْموِجبِة علَى الرِعيِة فَرضا طَاعةَ من يؤمر علَيها عبدا
حدثَنا شعبةُ، عن يحيى بِن : حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال5708َ

 أَخبرتِني جدِتي واسمها أُم حصيٍن اَألحمِسيةُ رِضي اللَّه عنها،: حصيٍن اَألحمِسي، قَالَ
ولَ اللَِّه : قَالَتسر تِمعقُولُ�ساِب اللَِّه، :  يِبِكت ذُكُمأْخي ِشيبح دبع كُملَيِملَ ععتِإِن اس

  .فَاسمعوا لَه وأَِطيعوا
يحيى بِن حدثَنا شعبةُ، عن : حدثَنا ِبشر بن عمر، قَالَ:  حدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَال5709َ

قَالَت ،هتدج ِمعس هِن، أَنيصالْح : ِبيالن تِمعقُولُ�سفَاٍت، يرِبع طُبخي وهِملَ :  وعتِإِن اس
  .علَيكُم عبد حبِشي يقُودكُم ِبِكتاِب اللَِّه، فَاسمعوا لَه وأَِطيعوا

5710اِنيغا الصثَندفَّانُ، قَالَ : ، قَالَ  حا عثَندٍن، : حيصِن حى بيحي نةُ، عبعا شثَندح
قَالَت ،هتدج ِمعس هأَن : ِبيالن تِمعقُولُ�سفَاٍت، يرِبع طُبخي وهو  : كُملَيِملَ ععتلَِو اسو

اِب اللَِّه، فَاسِبِكت كُمقُودي دبواعأَِطيعو وا لَهعم.  
حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمٍرو، عن : أَنا عِلي بن معبٍد، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَال5711َ

ِتِه، قَالَتدِن جيصالْح أُم نٍن، عيصِن حى بيحي نةَ، عسيِن أَِبي أُنِد بيز :تججوِل حسر عم 
ِإنْ :  قَوال كَِثريا، ثُم كَانَ ِفيما يقُولُ�فَقَالَ رسولُ اللَِّه :  ِفي حجِة الْوداِع، قَالَت�اللَِّه 

  .عوا أَسود يِقيم ِفيكُم ِكتاب اللَِّه، فَاسمعوا وأَِطي: أُراها قَالَت: أُمر علَيكُم عبد مجدع، قَالَ
حدثَنا شعبةُ، عن أَِبي : حدثَنا وهب بن جِريٍر، قَالَ:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَال5712َ

أَوصاِني خِليِلي : ِعمرانَ الْجوِني، عن عبِد اللَِّه بِن الصاِمِت، عن أَِبي ذَر رِضي اللَّه عنه، قَالَ
أَنْ أَسمع وأُِطيع، ولَو ِلعبٍد مجدِع اَألطْراِف، وِإذَا صنعت مرقَةً أَنْ أُكِْثر ماَءها، ثُم : ٍثِبثَال

 تا، فَِإنْ كُنقِْتهاِت ِلولَوالص لَّىأَنْ أُصوٍف، ورعا ِبمهِمن مهاِني، فَأُِصيبِجري ٍت ِمنيلَ بأَه ظُرأَن
  .أَدركْت اِإلمام قَد سبق فَقَد أَحرزت صالتك، وِإال فَِهي لَك ناِفلَةٌ

حدثَِني : حدثَنا حجاج بن محمٍد، قَالَ:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 5713
حدثَنا شعبةُ، عن أَِبي : حدثَنا أَبو عتاٍب، قَالَ: وحدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ )  ح(شعبةُ

أَنْ أَسمع : أَوصاِني خِليِلي: ِعمرانَ الْجوِني، عن عبِد اللَِّه بِن الصاِمِت، عن أَِبي ذَر، قَالَ
  .وأُِطيع، ولَو ِلعبٍد مجدِع اَألطْراِف
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حدثَنا شعبةُ، عن أَِبي : حدثَنا أَبو داود، قَالَ : نس بن حِبيٍب، قَالَ  حدثَنا يو5714
أَنْ : �أَمرِني رسولُ اللَِّه : ِعمرانَ الْجوِني، سِمع عبد اللَِّه بن الصاِمِت، عن أَِبي ذَر، قَالَ

بٍد حبِلع لَوو ،أُِطيعو ،عمةَ، قَالَ أَسو ِقالبا أَبثَنداِف، حِع اَألطْردجم ِشي : نو برما عثَندح
  .أنبأ شعبةُ، ِبِمثِْلِه: مرزوٍق، قَالَ
حدثَنا قُتيبةُ بن سِعيٍد الْبلِْخي، :  حدثَنا أَبو جعفٍَر محمد بن هارونَ الْفَالس، قَال5715َ

حدثَنا يعقُوب بن عبِد الرحمِن اِإلسكَندراِني، عن أَِبي حاِزٍم، عن أَِبي صاِلٍح السماِن، : الَ قَ
علَيك السمع والطَّاعةَ ِفي عسِرك، : �قَالَ رسولُ اللَِّه : عن أَِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنه، قَالَ

  .ك، ومنشِطك، ومكْرِهك، وأَثَرٍة علَيكويسِر
أَخبرِني يعقُوب بن : أنبأ ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال5716َ

قَالَ رسولُ اللَِّه : قَالَعبِد الرحمِن، عن أَِبي حاِزٍم، عن أَِبي صاِلٍح السماِن، عن أَِبي هريرةَ، 
� :كلَيٍة عأَثَرو ،ِركسيو ،ِركسعو ،ِهككْرمو ،ِطكشنةَ ِفي مالطَّاع كلَيع.  

حدثَنا يحيى بن عبِد اللَِّه بِن بكَيٍر، :  حدثَنا أَبو ِإبراِهيم الزهِري، والصغاِني، قَاال5717
: حدثَنا يعقُوب بن عبِد الرحمِن، عن أَِبي حاِزٍم، عن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ: لَقَا

علَيك السمع، والطَّاعةَ ِفي عسِرك، ومنشِطك، ومكْرِهك، وأَثَرٍة : �قَالَ رسولُ اللَِّه 
كلَيع.  

بانُ اَألخيٍة ووجوب طاعته ىف مجيع ما يرعوا بِصيعِبم رِة اَألِمِري ِإذَا أَمطَاع كرِة تِبيحاِر الْم
  إليه من إجابته وإتباعه ىف غري معصية

حدثَنا ابن نميٍر، عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، :  حدثَنا موسى بن ِإسحاق الْقَواس، قَال5718َ
ولَ اللَِّه عسا، أَنّ رمهنع اللَّه ِضير رمِن عِن اباِفٍع، عن ِء :  قَالَ�نرلَى الْمةُ عالطَّاعو عمالس

  .ِفيما أَحب أَو كَِره، ِإال أَنْ يؤمر ِبمعِصيٍة، فَِإنْ أُِمر ِبمعِصيٍة، فَال سمع وال طَاعةَ 
حدثَنا يحيى، : حدثَنا مسدد، قَالَ:  أَبو داود السجِزي، والدنداِني، قَاال حدثَنا5719

الطَّاعةُ علَى الْمرِء الْمسِلِم ِفيما أَحب أَو كَِره ما لَم يؤمر ِبمعِصيٍة، : عن عبيِد اللَِّه، ِبِإسناِدِه
  .معِصيٍة، فَال سمع وال طَاعةَفَِإذَا أُِمر ِب
حدثَنا اللَّيثُ بن : حدثَنا ابن أَِبي مريم، قَالَ:  حدثَنا عالنُ بن الْمِغريِة، قَال5720َ

حدثَنا أَحمد بن : الُواوحدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ الصاِئغُ، وأَبو أُميةَ، والدنداِني، قَ)  ح(سعٍد
، �نا لَيثُ بن سعٍد، عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، عِن النِبي : يونس، قَالَ
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ؤمر ِبمعِصيٍة، فَِإنْ أُِمر علَى الْمرِء الْمسِلِم السمع والطَّاعةُ ِفيما أَحب أَو كَِره، ِإال أَنْ ي: قَالَ
  .ِبمعِصيٍة، فَال سمع وال طَاعةَ

حدثَنا : حدثَنا وهيب، قَالَ: حدثَنا عفَّانْ، قَالَ:  حدثَنا عِلي بن سهٍل الْبزاز، قَال5721َ
نْ يؤمر ِبمعِصيِة اللَِّه، فَِإنه ال طَاعةَ ِفي معِصيِة اللَِّه ِإال أَ: موسى بن عقْبةَ، عن ناِفٍع، ِبِإسناِدِه

  .عز وجلَّ
حدثَنا : حدثَنا أَبو عتاٍب سهلُ بن حماٍد، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال5722َ
ن سعِد بِن عبيدةَ، عن أَِبي عبِد الرحمِن السلَِمي، عن عِلي بِن نا زبيد الْياِمي، ع: شعبةُ، قَالَ

هنع اللَّه ِضيأَِبي طَاِلٍب ر : ِبيأَنْ �أَنّ الن مهرأَمٍش، ويلَى جاِر عصاَألن ال ِمنجلَ رمعتاس 
أَما، وارن ملَه جفَأَج ،وهِطيعونَيرقَالَ اآلخلُوا، وفْعأَنْ ي مقَو ما، فَهوهِحمقْتأَنْ ي مها : رمِإن

: �، فَذَكَروا ذَِلك لَه، فَقَالَ رسولُ اللَِّه �فَررنا ِمن الناِر فَأَبوا، ثُم قَِدموا علَى رسوِل اللَِّه 
 ِإلَى يوِم الِْقيامِة، ال طَاعةَ ِفي معِصيِة اللَِّه، ِإنما الطَّاعةُ ِفي لَو وقَعوا ِفيها ما خرجوا ِمنها

حدثَنا شعبةُ، عن منصوٍر، : حدثَنا أَبو عتاٍب، قَالَ: الْمعروِف، حدثَنا أَبو داود، قَالَ
 ِبِمثِْل �ي عبِد الرحمِن السلَِمي، عن عِلي، عِن النِبي واَألعمِش، عن سعِد بِن عبيدةَ، عن أَِب

ذَِلك.  
حدثَنا شعبةُ، عن زبيٍد، عن : نا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال5723َ

 بعثَ سِريةً، وأَمر �ِمي، عن عِلي، أَنّ النِبي سعِد بِن عبيدةَ، عن أَِبي عبِد الرحمِن السلَ
علَيِهم رجال وأَمرهم أَنْ يِطيعوه، فَأَجج لَهم نارا، وأَمرهم أَنْ يقْتِحموها، فَهم قَوم أَنْ 

، فَذَكَروا �اِر، فَأَبوا، ثُم قَِدموا علَى رسوِل اللَِّه ِإنما فَررنا ِمن الن: يفْعلُوا، وقَالَ اآلخرونَ
لَو دخلْتموها لَم تزالُوا ِفيها ِإلَى يوِم الِْقيامِة، ال طَاعةَ ِفي : �ذَِلك لَه، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

  .معِصيِة اللَِّه، ِإنما الطَّاعةُ ِفي الْمعروِف
5724ِبيٍب، قَالَ حح نب سونا يثَنقَالَ: د ،داوو دا أَبثَندِش، : حمِن اَألعةُ، عبعنا ش

 ِبيأَنّ الن ،ِليع نع ،لَِميِن السمحِد الربأَِبي ع نةَ، عديبِن عِد بعس نةُ :  قَالَ�عا الطَّاعمِإن
دوِف، حرعةَ، قَالَِفي الْمو ِقالبا أَباٍب، قَاال: ثَنتو عأَبو ،رمع نب را ِبشثَندح : نةُ، عبعنا ش

  .زبيٍد، ِبِإسناِد الْحِديِث اَألوِل وِبنحِوِه
دثَنا وِكيع، عِن ح:  حدثَنا ِإبراِهيم بن عبِد اللَِّه بِن أَِبي اخلَيبِري القَّصار، قَال5725َ

بعثَ رسولُ : اَألعمِش، عن سعِد بِن عبيدةَ، عن أَِبي عبِد الرحمِن السلَِمي، عن عِلي، قَالَ
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: وه، قَالَ سِريةً واستعملَ علَيِهم رجال ِمن اَألنصاِر، وأَمرهم أَنْ يسمعوا لَه ويِطيع�اللَِّه 
أَوِقدوا نارا ثُم ادخلُوها، فَجمعوا : اجمعوا حطَبا، فَجمعوا، فَقَالَ: فَأَغْضبوه ِفي شيٍء، فَقَالَ

 � اللَِّه ما تِبعنا رسولَ: حطَبا، ثُم أَوقَدوا نارا، ثُم تدافَعوا أَنْ يدخلُوها، فَقَالَ بعضهم ِلبعٍض
ِإال ِفرارا ِمن الناِر، فَكَيف ندخلَها؟ فَبينما هم كَذَِلك ِإذْ سكَن غَضبه، وطُِفئَِت النار، فَذَكَروا 

، ِإنما الطَّاعةُ واللَِّه لَو دخلُوا ِفيها ما خرجوا ِمنها ِإلَى يوِم الِْقيامِة: ، فَقَالَ�ذَِلك ِلرسوِل اللَِّه 
: أنبأ عِلي بن مسِهٍر، قَالَ: ِفي الْمعروِف، حدثَنا الصغاِني، حدثَنا ِإسماِعيلُ بن الْخِليِل، قَالَ

ِليع نع ،لَِميِن السمحِد الربأَِبي ع نةَ، عديبِن عِد بعس نع ،شما اَألعثَندثَ : ، قَالَحعب
 سِريةً واستعملَ علَيِهم رجال ِمن اَألنصاِر وأَمرهم أَنْ يِطيعوه، فَخرجوا فَوجد �رسولُ اللَِّه 

: ى، قَالَبلَ:  أَنْ تِطيعوِني؟، قَالُوا�أَلَيس أَمركُم رسولُ اللَِّه : علَيِهم ِفي بعِض اَألمِر، فَقَالَ
 ا، ثُمطَبوا حعما، فَجوهملْتخد ا، ثُمارن متقَدأَو ا، ثُمطَبح متعما جلَم كُملَيع ِزمي أَعفَِإن

واه عِلي بن فَذَكَر ِمثْلَه سواٌء، ر: أَوقَدوا نارا، ثُم تدافَعوا أَنْ يدخلُوها، فَقَالَ بعضهم ِلبعٍض
  .حرٍب، عن أَِبي معاِويةَ 

بيانُ حظِْر منازعِة اِإلماِم أَمره وأمر أمرائه ووجوب طاعتهم ىف الشدة واحلمل على 
  النفس فيها
بن بهلُوٍل، حدثَنا يوسف :  حدثَنا ِإبراِهيم بن الْحسيِن الِْكساِئي ابن ِديِزيلَ، قَال5726َ

حدثَنا عبد اللَِّه بن ِإدِريس، عن يحيى بِن سِعيٍد، وعبيِد اللَِّه بِن عمر، عن عبادةَ بِن : قَالَ 
 علَى السمِع �بايعنا رسولَ اللَِّه : الْوِليِد بِن عبادةَ، عن أَِبيِه، عن جدِه رِضي اللَّه عنه، قَالَ

 راَألم اِزعنلَى أَنْ ال نعا، ونلَيٍة علَى أَثَرعِه، وكْرالْمِط، وشنالْمِر، وسالْيِر، وسِة ِفي الْعالطَّاعو
بةَ الِئٍم، أَخمِفي اللَِّه لَو افخا ال نا كُنمنأَي ققُولَ ِبالْحلَى أَنْ نعو ،لَهِد أَهبع نب سونا ينر

حدثَنا عبادةُ بن الْوِليِد، : حدثَِني أَنس بن ِعياٍض، حدثَنا يحيى بن سِعيٍد، قَالَ: اَألعلَى، قَالَ
ذْكُري لَم هِإال أَن ،اِدِه ِمثْلَهنا : ِبِإسنلَيٍة علَى أَثَرعو.  

5727ا ِعيسثَندقَالَ ح ،دمأَح نٍب، قَالَ: ى بهو نا ابثَندح :اِلكا )  ح(أنبأ مثَندحو
أَخبرِني عبادةُ : حدثَنا ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكًا، حدثَه عن يحيى بِن سِعيٍد، قَالَ: يونس، قَالَ 

بايعنا رسولَ : أَخبرِني أَِبي عبادةُ بن الصاِمِت، قَالَ: ، قَالَبن الْوِليِد بِن عبادةَ بِن الصاِمِت
 علَى السمِع، والطَّاعِة ِفي الْعسِر، والْيسِر، والْمنشِط، والْمكْرِه، وأَنْ ال نناِزع اَألمر �اللَِّه 

قِبالْح قُومن قُولَ أَوأَنْ نو ،لَهةَ الِئٍمأَهمِفي اللَِّه لَو افخا ال نا كُنثُ ميح .  
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حدثَنا وهب اللَِّه بن راِشٍد، :  حدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه بِن عبِد الْحكَِم، قَالَ 5728
ن الْوِليِد بِن عبادةَ بِن الصاِمِت، عن حدثَِني عبادةُ ب: حدثَنا حيوةُ، عِن ابِن الْهاِد، قَالَ: قَالَ 

 علَى السمِع، والطَّاعِة ِفي الْعسِر، والْيسِر، �بايعنا رسولَ اللَِّه : حدثَِني أَِبي، قَالَ: أَِبيِه، قَالَ
نقُوم، : ع اَألمر أَهلَه، وعلَى أَنْ نقول أووالْمنشِط، والْمكْرِه، واَألثَرِة علَينا، وعلَى أَنْ ال نناِز

  .ِبالْحق أَينما كُنا، ال نخاف ِفي اللَِّه لَومةَ الِئٍم
حدثَنا أَبو أُسامةَ، عِن الْوِليِد بِن :  حدثَنا أَحمد بن عبِد الْحِميِد الْحاِرِثي، قَال5729َ
 حدثَِني عبادةُ بن الْوِليِد، أَنَّ أَباه الْوِليد حدثَه، عن جدِه عبادةَ بِن الصاِمِت، أَنه :كَِثٍري، قَالَ

 علَى السمِع، والطَّاعِة ِفي عسِرنا، ويسِرنا، ومناِشِطنا، ومكَاِرِهنا، �بايعنا رسولَ اللَِّه : قَالَ
  .ال نناِزع اَألمر أَهلَه، وأَنْ نقُولَ ِبالْحق أَينما كُنا ال نخاف ِفي اللَِّه لَومةَ الِئٍموأَنْ 

بيانُ الْخبِر الدالِّ علَى ِإباحِة منازعِة اِإلماِم أَمره ِإذَا ظَهر ِمنه الكفر الذى خيرج به من 
   إذا أمر بغري العدل والتقوى وأن عليه منه وزرااإلميان وعلى ترك منازعته

حدثَنا عمي، حدثَنا عمرو، :  حدثَنا أَبو عبيِد اللَِّه أَحمد بن عبِد الرحمِن قَال5730َ
: هو مِريض، فَقُلْنادخلْنا علَى عبادةَ و: عن بكَيٍر، عن بسِر بِن سِعيٍد، عن جنادةَ، قَالَ

دعانا رسولُ : ، فَقَالَ�أَصلَحك اللَّه، حدثْنا ِبحِديٍث ينفَع اللَّه ِبِه، سِمعت ِمن رسوِل اللَِّه 
ي منشِطنا،  فَبايعناه، فَكَانَ ِفيما أَخذَ علَينا أَنْ بايعناه علَى السمِع، والطَّاعِة ِف�اللَِّه 

ِإال أَنْ تروا كُفْرا : ومكْرِهنا، وعسِرنا، ويسِرنا، وأَثَرٍة علَينا، وأَنْ ال نناِزع اَألمر أَهلَه، فَقَالَ
  .بواحا ِعندكُم ِمن اللَِّه ِفيِه برهانٌ

5731محمِد، ومِد الصبع نب ِزيدا يثَنداِم العسقالين،  حمِن أَِبي التاِب بهِد الْوبع نب د
حدثَنا ورقَاُء، : حدثَنا آدم بن أَِبي ِإياٍس، قَالَ: يف سطح ابن شبح يف قدميت الثالثة الشام، قَاال

هنع اللَّه ِضيةَ رريرأَِبي ه نِج، عرِن اَألعاِد، عنأَِبي الز نع ِبيِن النقَالَ�، ع ، : اما اِإلممِإن
 رِإنْ أَمو ،رأَج ِبذَِلك لَ كَانَ لَهدعى اللَِّه، وقْوِبت رقَى ِبِه، فَِإنْ أَمتياِئِه، ورو لُ ِمنقَاتةٌ، ينج

  .ِبغيِر ذَِلك فَِإنَّ علَيِه ِمنه ِوزرا
ِجِب علَى الرِعيِة الْوفَاَء ِببيعِة اِإلماِم وترك األمتناع من إعطاء حقهم الذى بيانُ الْخبِر املُو

  جيب هلم
حدثَنا غُندر، عن شعبةَ، عن : حدثَنا يحيى بن مِعٍني، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال5732َ

قَاعدت أَبا هريرةَ خمس ِسِنني، فَسِمعته : ا حاِزٍم، يقُولُسِمعت أَب: فُراٍت الْقَزاِز، قَالَ
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 ِبيِن النثُ عدحي� : ،ِبين قَام ،ِبين لَكا هاُء، فَكُلَّمِبياَألن مهوسست تاِئيلَ كَانرِني ِإسِإنَّ ب
فُوا : فَما تأْمرنا يا نِبي اللَِّه؟ قَالَ:  بعِدي خلَفَاُء فَتكْثُر، قَالُواوِإنه ال نِبي بعِدي وِإنه ستكُونُ

ِببيعِة اَألوِل فَاَألوِل، أَعطُوهم حقَّهم وسلُوا اللَّه حقَّكُم، فَِإنَّ اللَّه عز وجلَّ ساِئلُهم، حدثَنا 
حدثَنا شعبةُ، : حدثَنا محمد بن جعفٍَر، قَالَ: بد اللَِّه بن معمٍر، قَالَنا ع: أَبو ِقالبةَ، قَالَ
 اِدِه ِمثْلَهنِبِإس.  
وحدثَنا محمد )  ح(حدثَنا عبد الْواِرِث: نا أَبو معمٍر، قَالَ:  حدثَنا الِْبرِتي، قَال5733َ
حدثَنا عبد الصمِد : ، عن عبِد الصمِد، عن شعبةَ، وحدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَبن يحيى

حدثَنا محمد بن جحادةَ، عِن الْفُراِت يعِني الْقَزاز، : حدثَنا أَِبي، قَالَ: بن عبِد الْواِرِث، قَالَ
ِإنَّ بِني ِإسراِئيلَ كَانت تسوسهم : �قَالَ رسولُ اللَِّه : ي حاِزٍم، عن أَِبي هريرةَ، قَالَعن أَِب

وما يكُونُ بعدك يا رسولَ : اَألنِبياُء، ِإذَا مات نِبي قَام نِبي، وِإنه لَيس بعِدي نِبي، فَقَالَ رجلٌ
أَوفُوا ِببيعِة اَألوِل فَاَألوِل، أَدوا : فَكَيف نصنع؟ قَالَ: تكُونُ خلَفَاُء وتكْثُر، قَالَ: قَالَاللَِّه؟ 

: لَ ِإلَيِهم ما لَهم فَِإنَّ اللَّه ساِئلُهم عِن الَِّذي لَكُم، واللَّفْظُ ِللِْبرِتي، حدثَِني جعفَر بن هاِشٍم، قَا
حدثَنا حكَّام بن سلٍْم، عن عنبسةَ، وعمِرو بِن أَِبي قَيٍس، عن : حدثَنا عِلي بن بحٍر، قَالَ

  .فُراٍت، ِبنحِوِه
ثَنا حد:  حدثَنا ِعيسى بن بِشٍري الراِزي الصيدالِني، وأَبو زرعةَ الراِزي، قَاال5734

نا عمرو بن أَِبي قَيٍس، عن فُراٍت الْقَزاِز، عن أَِبي : محمد هو ابن سِعيِد بِن ساِبٍق، قَالَ
ِإنَّ بِني ِإسراِئيلَ كَانت ِفيِهم اَألنِبياُء، كُلَّما : �قَالَ رسولُ اللَِّه : حاِزٍم، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

قَالُواذَه ،ِبيِدي نعكُونُ بال ي هِإنأَال و ،هدعب ِبين قَام ِبين اللَِّه؟ : ب ِبيا ني كدعكُونُ با يفَم
كُم فُوا ِببيعِة اَألوِل فَاَألوِل، وأَدوا الَِّذي علَي: فَكَيف نصنع؟ قَالَ: تكُونُ أُمراُء، قَالُوا: قَالَ

ِهملَيِن الَِّذي عع اللَّه مأَلُهسيسو.  
حدثَنا ابن ِإدِريس، عن حسِن بِن :  حدثَنا أَبو أُميةَ، نا زكَِريا بن عِدي، قَال5735َ

ِن النةَ، عريرأَِبي ه ناِزٍم، عأَِبي ح نأَِبيِه، ع ناِز، عاٍت الْقَزفُر اِئيلَ : ، قَالَ�ِبيرِني ِإسِإنَّ ب
: كَانت تسوسهم اَألنِبياُء، كُلَّما ذَهب نِبي خلَف نِبي، وِإنه لَيس كَاِئن ِفيكُم نِبي بعِدي، قَالَ

فُوا ِببيعِة اَألوِل فَاَألوِل، : قَالَفَكَيف نصنع؟ : تكُونُ خلَفَاُء وتكْثُر، قَالُوا: فَكَيف يكُونُ؟ قَالَ
ِهملَيالَِّذي ع مأَلُهسيس فَِإنَّ اللَّه كُملَيوا الَِّذي عأَد.  

حدثَنا زاِئدةُ، عِن : حدثَنا أَبو أُسامةَ، قَالَ:  حدثَنا الْحسن بن عِلي الْعاِمِري، قَال5736َ
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: �قَالَ النِبي : ، عن زيِد بِن وهٍب، عن عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد رِضي اللَّه عنه، قَالَاَألعمِش
يا رسولَ اللَِّه، كَيف تأْمر من أَدرك : ِإنها ستكُونُ بعِدي أَثَرةٌ، وِفتن، وأُمور تنِكرونها، قَالُوا

ِمن ا؟ قَالَذَِلك :الَِّذي لَكُم أَلُونَ اللَّهستو ،كُملَيالَِّذي ع قونَ الْحدؤت.  
  بيانُ وجوِب نصرِة الْخِليفَِة ِإذَا بوِيع ِلغيِرِه وإباحة قتل اآلخر منهما وحماربته ودفعة

حدثَنا خاِلد بن : عوٍن الْواِسِطي، قَالَحدثَنا عمرو بن :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 5737
 ِبيِن النع ،هنع اللَّه ِضير ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نةَ، عرضأَِبي ن نع ،ِرييرِن الْجِد اللَِّه، عبع

  .ِإذَا بوِيع ِلخِليفَتيِن، فَاقْتلُوا اآلخر ِمنهما: �
5738دِلٍم، قَالَ  حسم نب فوسا يقَالَ: ثَن ،اججا حثَندِن : حاِد بِزي نةُ، عبعثَِني شدح

 ِبيقَالَ الن ،هنع اللَّه ِضيةَ رفَجرع نأَنْ : �ِعالقَةَ، ع ادفَأَر ،ِميعج مهِتي واَء ِإلَى أُمج نم
 ،مهتاعمج قفَرةًيرقَالَ مو ،لُوهِف: فَاقْتيِبالس وهِربفَاض.  
نا شعبةُ، وأَبو عوانةَ، عن ِزياِد : نا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال5739َ

 ِبيالن ِمعس ،هنع اللَّه ِضيةَ رفَجرع ِمعِن ِعالقَةَ، سقُولُ�بي : ،اتنهو اتنكُونُ هتا سهِإن 
فَمن أَراد أَنْ يفَرق أَمر هِذِه اُألمِة، وهم جِميع فَاضِربوا رأْسه ِبالسيِف كَاِئنا من كَانَ، حدثَنا 

ِه ِمثْلَه، حدثَنا ابن الْجنيِد الدقَّاق، نا شعبةُ، ِبِإسناِد: حدثَنا عبد الصمِد، قَالَ: أَبو ِقالبةَ، قَالَ
حدثَنا أَبو عبِد اللَِّه اَألنباِري، عن شيبانَ، عن ِزياِد بِن ِعالقَةَ، عن عرفَجةَ اَألسلَِمي، : قَالَ
  . فَاقْتلُوه:، فَذَكَر ِمثْلَه، ِإال أَنه قَالَ�قَالَ رسولُ اللَِّه : قَالَ

 قَرأْت علَى الْحسِن بِن عِلي بِن عفَّانَ، وكَانَ ِفي ِكتاِبِه بعد أَنْ سأَلْته أَنْ يقْرأَ 5740
ةَ، عن حدثَنا ِزياد بن ِعالقَ: فَأَبى، عن أَِبي أُسامةَ عن زكَِريا بِن ِسياٍه أَِبي يحيى الثَّقَِفي، قَالَ

ِإنها ستكُونُ هنات وهنات :  يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : عرفَجةَ بِن ضريٍح اَألشجِعي، قَالَ
ا مكَاِئن لُوهفَاقْت ،ِميعج مهِتي وأُم قفَرأَنْ ي ِريدي هتأَير نفَم ،هتوا صلُ ِبهطَوي ،اتنهو ن

حدثَنا أَبو أُسامةَ، : حدثَنا عبيد بن يِعيش، قَالَ: كَانَ، حدثَنا أَبو ِبشٍر مسرور بن نوٍح، قَالَ
   .حدثَنا أَبو يحيى زكَِريا بن ِسياٍه، وكَانَ ِثقَةً، ِبِمثِْلِه عن عرفَجةَ بِن ضريٍح، ِبِمثِْلِه: قَالَ

حدثَِني جعفَر بن حميٍد، أَنا سأَلْته، :  حدثَنا عبد اللَِّه بن أَحمد بِن حنبٍل، قَال5741َ
 �سِمعت النِبي : حدثَنا يونس بن أَِبي يعفُور، عن أَِبيِه، عن عرفَجةَ بِن ضريٍح، قَالَ: قَالَ
ن أَتاكُم وأَمركُم جِميع علَى رجٍل واِحٍد يِريد أَنْ يشق عصاكُم، ويفَرق جماعتكُم، م: يقُولُ

اهجرخي ا لَمنه ِمن ،لُوهفَاقْت.  
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 ِغياٍث، حدثَنا عمر بن حفِْص بِن:  حدثَنا أَيوب بن ِإسحاق بِن ساِفِري، قَال5742َ
حدثَِني ِزياد بن ِعالقَةَ، عن عرفَجةَ : حدثَنا أَِبي، عن أَِبي خاِلٍد الداالِني، قَالَ: قَالَ

تكُونُ هنات وهنات، يطَولُ ِبها صوته، فَمن رأَيته :  يقُولُ�سِمعت النِبي : اَألشجِعي، قَالَ
حدثَنا : د أَنْ يفَرق أُمِتي وهم جِميع، فَاقْتلُوه كَاِئنا من كَانَ، حدثَنا ابن الْجنيِد، قَالَيِري

حدثَنا ِزياد، رجلٌ قَد : حدثَنا أَبو حمزةَ السكَِّري، عن لَيٍث، قَالَ: صدقَةُ الْمروِزي، قَالَ
رقَالَأَد ،هنع اللَّه ِضيوٍد رعسم ناب ك : ِبياِب النحأَص لٌ ِمنجر وهةُ، وفَجرا عثَندح� ِمن 

ِإنها ستكُونُ هنات وهنات وهنات، وذَكَر :  يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : بِني ثَعلَبةَ، قَالَ
حدثَنا عبد الْحِميِد بن أَِبي طَاِلٍب، : ي أُسامةَ، حدثَنا مسرور بن نوٍح، قَالَِمثْلَ حِديِث أَِب

 ِمثْلَه، حدثَنا �حدثَنا حماد، عن لَيِث بِن أَِبي سلَيٍم، عن ِزياٍد، عن عرفَجةَ، عِن النِبي : قَالَ
حدثَنا ِإسراِئيلُ، عن ِزياِد بِن ِعالقَةَ، عن عرفَجةَ، عِن :  حدثَنا قَِبيصةُ، قَالَ:أَبو أُميةَ، قَالَ

 ِبيالن�ِمثْلَه  :لُوهفَاقْت.  
ثَنا حد: حدثَنا ِإبراِهيم بن الْمنِذِر الِْحزاِمي، قَالَ:  حدثَنا أَبو ِبشٍر مسرور، قَال5743َ

قَِدمت : حدثَِني أَبو شيبةَ، عن ِزياِد بِن ِعالقَةَ، عن أُسامةَ بِن شِريٍك، قَالَ: أَبو عقْبةَ، قَالَ
من خرج علَى أُمِتي وهم : ، فَسِمعته يقُولُ�واِفدا مع وفِْد بكِْر بِن واِئٍل علَى رسوِل اللَِّه 

جكَانَم نا مكَاِئن لُوهفَاقْت ،مهنيب قفَرأَنْ ي ِريدونَ، يِمعت.  
حدثَنا : حدثَنا ِإسحاق بن يوسف اَألزرق، قَالَ:  حدثَنا سعدانُ بن يِزيد، قَال5744َ

أُس نِن ِعالقَةَ، عاِد بِزي نِد اللَِّه، عبع نب ِريكةَ، قَالَشفَجرع ِريٍك، أَوِن شةَ بولُ : امسقَالَ ر
ِإنها ستكُونُ هنات وهنات وهنات، فَمن جاَءكُم يفَرق جماعتكُم، فَاضِربوا عنقَه : �اللَِّه 

اهجرخي ا لَمنا كَانَ، ِإلَى ها مكَاِئن.  
: ميةَ، وعمار بن رجاٍء، وعبد السالِم بن أَِبي فَروةَ النصييب، قَالُوا حدثَنا أَبو أ5745ُ

 بِد ربِن عِن بمحِد الربع نٍب، عهِن وِد بيز نِش، عمِن اَألعى، عوسم ناللَِّه ب ديبا عثَندح
ِن عِد اللَِّه ببع نِة، عبا، قَالَالْكَعمهنع اللَّه ِضيٍرو رم : ِبيالن عا ما �كُنلْنزفٍَر، فَنِفي س 

 ِبياِدي الننى مادِرِه، ِإذْ نشِفي ج وه نا مِمنو ،اَءهِخب ِلحصي نا مِمنِضلُ، وتني نا مِزال، فَِمننم
ِإنه لَم يكُن نِبي قَبِلي ِإال كَانَ : ، وهو يقُولُ�انتهيت ِإلَى النِبي فَ: الصالةُ جاِمعةٌ، قَالَ: �

ِللَِّه علَيِه حق أَنْ يدلَّ أُمته علَى الَِّذي هو خير لَهم، وينِذرهم الَِّذي هو شر لَهم، وِإنَّ هِذِه 
يتها ِفي أَوِلها، وسيِصيب ِفي آِخِرها بالٌء، وأُمور تنِكرونها، وِفتن ترمق اُألمةَ جِعلَت عاِف
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ِمنؤقُولُ الْمةُ، فَينِجئُ الِْفتا، تضعا بهضعقُولُ : بةُ، فَينِجئُ الِْفتتو ،كَِشفنت ِلكَِتي ثُمهِذِه مه
ِمنؤِذ: الْمِذِه هه ،هتِنيم ِركْهدةَ فَلْتنلَ الْجخدياِر، وِن النع حزحزأَنْ ي بأَح نفَم ،كَِشفنِه فَت

وهو يؤِمن ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر، ولْيأِْت ِإلَى الناِس ما يِحب أَنْ يؤتى ِإلَيِه، ومن بايع ِإماما 
طَى صفَأَع قنوا عِربفَاض هاِزعني راَء آخفَِإنْ ج ،طَاعتا اسم هِطعةَ قَلِْبِه فَلْيرثَمِميِنِه، وفْقَةَ ي

سِمعته أُذُناي : ، قَالَ�أَنت سِمعت هذَا ِمن رسوِل اللَِّه : فَقُلْت: اآلخِر، قَالَ عبد الرحمِن
سِمعته أُذُناي ووعاه : ، قَالَ�أَنت سِمعت هذَا ِمن رسوِل اللَِّه : فَقُلْت: قَالَووعاه قَلِْبي، 
هذَا ابن عمك معاِويةُ يأْمرنا أَنْ نأْكُلَ أَموالَ الناِس ِبالْباِطِل وأَنْ نقْتلَ : فَقُلْت: قَلِْبي، قَالَ

سورة [}وال تقْتلُوا أَنفُسكُم ِإنَّ اللَّه كَانَ ِبكُم رِحيما{: لَ اللَّه عز وجلَّأَنفُسنا، وقَد قَا
أَِطعه ِفيما أَطَاع اللَّه، واعِصِه ِفيما : فَضرب ِبيِدِه علَى جبهِتِه، ثُم قَالَ: ، قَالَ ]29النساء آية 

حدثَنا معاِويةُ بن عمٍرو، عن أَِبي ِإسحاق، عِن اَألعمِش، : ، قَالَعصى اللَّه، حثنا أَبو أُميةَ
 هوحاِدِه ننِبِإس.  
حدثَنا يونس بن أَِبي : حدثَنا أَبو الْجواِب، قَالَ:  حدثَنا أَبو فَروةَ الرهاِوي، قَال5746َ

،اِنيدمالْه اقحِن :  قَالَِإسمحِد الربع نع ،ِبيعاِمٍر الشع نفَِر، عأَِبي الس ناللَِّه ب دبثَِني عدح
رأَيت جماعةً ِعند الْكَعبِة، فَأَقْبلْت فَِإذَا شيخ يحدثُهم وِإذَا هو عبد : بِن عبِد رب الْكَعبِة، قَالَ

اِص، قَالَاللَِّه بِن الْعِرو بمع وِل اللَِّه : نسر عا منجرا �خا، فَِمنلْنزفَن اسلَ النزفٍَر، فَنِفي س 
: �من يبِني ِخباَءه، وِمنا من ينتِضلُ، وِمنا من هو ِفي جشِرِه، ِإذْ نادى مناِدي رسوِل اللَِّه 

ِإنه لَم يكُن نِبي قَبِلي ِإال حق علَى اللَِّه أَنْ : ، وهو يقُولُ�عةٌ، فَانتهيت ِإلَى النِبي الصالةُ جاِم
 أُمتكُم ينصر أُمته ما يعلَم أَنه خير لَهم، ويحذِّرهم، أَو ينِذرهم ما يرى أَنه شر لَهم أَال، وِإنَّ

جِعلَت عاِفيتها ِفي أَوِلها، أَال وتكُونُ ِفتن وأُمور يرمق بعضها بعضا فَتِجئُ الِْفتنةُ، فَيقُولُ 
ِمنؤالْم :ِمنؤقُولُ الْمى، فَيرِجئُ اُألختو ،كَِشفنت ِلكَِتي، ثُمهِذِه مِلكَِتي، : ههِذِه مه نفَم

سره أَنْ يزحزح ِمن الناِر، ويدخلَ الْجنةَ فَلْتدِركْه مِنيته، وهو يؤِمن ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر، 
 قَلِْبِه فَلْيِطعه ما ولْيأِْت ِإلَى الناِس ما يِحب أَنْ يؤتى ِإلَيِه ومن أَعطَى ِإماما صفْقَةَ يِميِنِه، وثَمرةَ

أَنت : فَفَرجت بين رجلَيِن، فَقُلْت: استطَاع فَِإنْ خالَف علَيِه رجلٌ فَاجِلدوا رأْسه، قَالَ
كَيف : فَقُلْت: نعم سِمعته أُذُناي ووعاه قَلِْبي، قَالَ: ؟ قَالَ�سِمعت هذَا ِمن رسوِل اللَِّه 

اذْهبوا فَأَِطيعوه ما : يأْمرنا هذَا ابن عمك معاِويةُ، فَذَكَر ِمثْلَه فَوضع يده علَى جبهِتِه، ثُم قَالَ
  .أَطَاع اللَّه، واعصوه ِإذَا عصى اللَّه عز وجلَّ
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مام وترك التعرض له وحظر حبس ما جيب له بيانُ وجوِب الصبِر علَى اَألثَرِة وحبس اإل
  وأن حبس ما جيب عليه ظلم

حدثَِني شعبةُ، عن قَتادةَ، : حدثَنا حجاج، قَالَ:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال5747َ
أَنَّ رجال ِمن اَألنصاِر : لَّه عنهعن أَنِس بِن ماِلٍك رِضي اللَّه عنه، عن أُسيِد بِن حضيٍر رِضي ال

ِإنكُم : يا رسولَ اللَِّه، أَال تستعِملُِني كَما استعملْت فُالنا؟ قَالَ: ، فَقَالَ�أَتى رسولَ اللَِّه 
يعقُوب بن سفْيانَ الْفَاِرِسي، ستلْقَونَ بعِدي أَثَرةً، فَاصِبروا حتى تلْقَوِني علَى الْحوِض، حدثَنا 

  .حدثَنا شعبةُ، ِبِإسناِدِه نحوه : حدثَنا محمد بن عرعرةَ، قَالَ: وأَبو أُميةَ، قَاال
 شعبةُ، عن حدثَنا: حدثَنا شبابةُ بن سواٍر، قَالَ:  حدثَنا عباس الدوِري، قَالَ 5748

سأَلَ يِزيد بن سلَمةَ اَألشجِعي : ِسماٍك، عن علْقَمةَ بِن واِئٍل، عن أَِبيِه رِضي اللَّه عنه، قَالَ
نا؟ فَأَعرض أَرأَيت ِإنْ قَامت علَينا أُمراُء يسأَلُونا حقَّهم، ويمنعونا حقَّ: ، فَقَالَ�رسولَ اللَِّه 
 ِبيالن هنولُ اللَِّه �عسٍس، فَقَالَ رقَي نثُ بعاَألش هذَبأَلَ، فَجس ثُم ،هنع ضرفَأَع ،أَلَهس ثُم ،

  .، ِبِمثِْلِهاسمعوا فَِإنما علَيِهم ما حملُوا، وعلَيكُم ما حملْتم، رواه غُندر، عن شعبةَ: �
  بيانُ ِعقَاِب من ترك الطَّاعةَ ونكث البيعة

وحدثَنا أَبو )  ح(حدثَنا محمد بن ساِبٍق:  حثنا ِعيسى بن موسى ِبساِمرا، قَال5749َ
حمٍد، عن زيِد بِن محمٍد، عن حدثَنا عاِصم بن م: حدثَنا أَحمد بن يونس، قَاال: أُميةَ، قَالَ

من خلَع يدا ِمن :  يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : ناِفٍع، عِن ابِن عمر رِضي اللَّه عنهما، قَالَ
وم اتةٌ معيِتِه بقَبِفي ر سلَي اتم نمو ،ةَ لَهجال ح اللَّه ٍة لَِقيٍد طَاعبو عا أَبثَندةً، حاِهِليةً جت

حدثَِني أَِبي، عن عاِصِم : حدثَنا ابن أَِبي أُويٍس، قَالَ: اللَِّه محمد بن الْحاِرِث الْمخزوِمي قَالَ
سِمعت : ِطيٍع ابن عمر، فَقَالَأَتى ابن م: حدثَِني ناِفع، قَالَ: بِن محمٍد، عن أَِخيِه زيٍد، قَالَ

 ِبيالن�قُولُ ِمثْلَهةً:  ياِهِليةً جتيم.  
حدثَنا ِهشام بن : حدثَنا أَبو عاِمٍر الْعقَِدي، قَالَ:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَال5750َ

مرحبا : دخلْت مع ابِن عمر علَى ابِن مِطيٍع، قَالَ:  قَالَسعٍد، عن زيِد بِن أَسلَم، عن أَِبيِه،
رمع نةً، فَقَالَ ابادِوس وا لَهعِن، ضمحِد الربِبأَِبي ع : ِمن هتِمعِديثًا سح ثُكدُألح كا ِجئْتمِإن

 من نزع يدا ِمن طَاعٍة، فَِإنه يأِْتي يوم الِْقيامِة : يقُولُ�، سِمعت رسولَ اللَِّه �رسوِل اللَِّه 
وال حجةَ لَه، ومن مات وهو مفَاِرق ِللْجماعِة، فَِإنه يموت ميتةً جاِهِليةً، حدثَنا أَبو ِقالبةَ، 

نا ِهشام بن سعٍد، عن زيِد بِن أَسلَم، عن أَِبيِه، عِن ابِن حدثَ: حدثَنا ِبشر بن عمر، قَالَ: قَالَ 
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لَم يرِوِه :  يقُولُ ِمثْلَه، يحكَى عن عِلي بِن الْمِديِني، أَنه قَالَ�سِمعت النِبي : عمر، قَالَ
رمع نب ركَذَا ِإال ِبشه.  

حدثَنا : حدثَنا أَبو حذَيفَةَ، قَالَ :  داود الْحراِني، ِفي الْفَواِئِد، قَالَ  حدثَنا أَبو5751
ِعكِْرمةُ بن عماٍر، عن ِإسحاق بِن عبِد اللَِّه بِن أَِبي طَلْحةَ، عن زيِد بِن أَسلَم، عن أَِبيِه، عِن 

من نزع يدا ِمن طَاعٍة، فَال :  يقُولُ�ِإني سِمعت رسولَ اللَِّه : بِن مِطيٍعابِن عمر، أَنه قَالَ ال
  .حجةَ لَه يوم الِْقيامِة، ومن مات مفَاِرقًا ِللْجماعةَ، فَِميتةٌ جاِهِليةٌ 

ذا صلى والدليل على إباحته إذا طرق ِذكْر حظِْر ِقتاِل الْواِلي الْفَاِجِر ِبفُجوِرِه وتعديه إ
  الصالة

: حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، وعمار بن رجاٍء، قَاال5752
دثَنا عبد اللَِّه بن بكٍْر ح: وحدثَنا محمد بن عاِمٍر الرمِلي، قَالَ )  ح(حدثَنا ِهشام بن حسانَ

حدثَنا ِهشام بن حسانَ، عِن الْحسِن، عن ضبةَ بِن ِمحصٍن، عن أُم سلَمةَ : السهِمي، قَالَ
 ِبيِن النها، عنع اللَّه ِضيقَالَ�ر هِرفُونَ : ، أَنعةٌ تأَِئم كُملَيكُونُ عتس نونَ فَمِكرنتو ،مهِمن

فَِقيلَ لَه ،عابتو ِضير نم لَِكنو ِلمس فَقَد كَِره نمو ،ِرئب فَقَد كَرولَ اللَِّه، أَفَال : أَنسا ري
سحاق بن يوسف حدثَنا ِإ: ال، ما صلُّوا، حثنا سعدانُ بن يِزيد الْبزاز، قَالَ: نقَاِتلُهم؟ قَالَ
أَما ما صلُّوا، فَال، حدثَنا أَبو : حدثَنا ِهشام بن حسانَ، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، قَالَ: اَألزرق، قَالَ
أَِبيِه، ِبِإسناِدِه ِإلَى حدثَنا معاذُ بن ِهشاٍم، عن : حدثَنا عبد اللَِّه بن معمٍر، قَالَ: الْمثَنى، قَالَ 
  .ال، ما صلُّوا: يا رسولَ اللَِّه، ما ترى ِفي ِقتاِلِهم؟ قَالَ: قَوِلِه، قَالُوا
حدثَنا ِهشام يعِني الدستواِئي، : حدثَنا عبد الصمِد، قَالَ :  حدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَال5753َ
ستكُونُ : ، قَالَ�، حدثَنا الْحسن، عن ضبةَ بِن ِمحصٍن، عن أُم سلَمةَ، عِن النِبي عن قَتادةَ

 ِضير نم لَِكنو ،ِلمس فَقَد كَِره نمو ،ِرئب فَقَد كَرأَن نونَ، فَمِكرنتِرفُونَ وعاٌء ترِدي أُمعب
عابتو.  

5754دقَاال ح ،ارمعِبيٍب، وح نب سونا ياِصٍم، قَالَ : ثَنع نو برما عثَندا : حثَندح
 ِبيِن النةَ، علَمس أُم نٍن، عصِن ِمحةَ ببض نِن، عسِن الْحةَ، عادقَت نع ،اممقَالَ�ه ، :

نتِرفُونَ وعاُء فَتركُونُ أُمتس ِضير نم لَِكنو ،ِلمس فَقَد كَِره نمو ،ِرئب فَقَد كَرأَن نونَ، فَمِكر
من رِضي : ال، ما صلُّوا، عمار لَم يقُلْ: يا رسولَ اللَِّه، أَفَال نقْتلُ فَجرتهم؟ قَالَ: وتابع، قَالُوا

حدثَنا همام، عن : حدثَنا عمرو بن عاِصٍم، قَالَ: لْفَاِرِسي، قَالَوتابع، حدثَنا أَبو يوسف ا
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ال ما : يا رسولَ اللَِّه، أَفَال نقَاِتلُهم؟ قَالَ: قَتادةَ، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، ولَِكن من رِضي وتابع، قَالُوا
  .صلُّوا

5755ب ادما حثَندح  ناِعيلُ بمِإسٍد، ويِن زاِد بمِن حاِعيلَ بمِن ِإسب اقحِإس ن
حدثَنا حماد بن زيٍد، : حدثَنا سلَيمانُ بن حرٍب، قَالَ : ِإسحاق، وأَبو داود الْحراِني، قَالُوا
ِن، عسِن الْحاٍد، عِن ِزيلَّى بعِن الْمعةَ، قَالَتلَمس أُم نٍن، عصِن ِمحةَ ببض ولُ اللَِّه : نسقَالَ ر

� : لَِكنو ،ِلمس فَقَد كَِره نمو ،ِرئب فَقَد كَرأَن نونَ، فَمِكرنتِرفُونَ وعةٌ تأَِئم كُملَيكُونُ عيس
  .ال، ما صلُّوا: يا رسولَ اللَِّه، أَفَال نقْتلُهم؟ قَالَ: من رِضي وتابع فَأَبعده اللَّه، ِقيلَ

: حدثَنا مسدد، وسلَيمانُ بن داود الْمعنى، قَاال:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 5756
شاِم بِن حسانَ، عِن الْحسِن، عن ضبةَ بِن حدثَنا حماد بن زيٍد، عِن الْمعلَّى بِن ِزياٍد، وِه

ةَ، قَالَتلَمس أُم نٍن، عصولُ اللَِّه : ِمحسونَ، : �قَالَ رِكرنتِرفُونَ وعةٌ تأَِئم كُملَيكُونُ عتس
ومن كَِره فَقَد سِلم، لَِكن من رِضي ِبقَلِْبِه فَقَد بِرئ، : قَالَ ِهشام: فَمن أَنكَر، قَالَ سلَيمانُ

  .ال، ما صلُّوا : يا رسولَ اللَِّه، أَفَال نقَاِتلُهم؟ قَالَ: وتابع، فَِقيلَ
  بيانُ الْخبِر املُوِجِب االعِتصام ِباِإلماِم واجلماعة ىف الفتنة

5757ِليمٍل الرهس نب ِليا عثَنداِبٍر، قَالَ: ، قَالَ  حِن جِن ابِلٍم، عسم نب ِليدا الْوثَندح :
حدثَنا أَبو ِإدِريس الْخوالِني،أَنه سِمع حذَيفَةَ بن : حدثَِني بسر بن عبيِد اللَِّه الْحضرِمي، قَالَ

عِن الْخيِر، وكُنت أَسأَلُه : �نَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَِّه كَا: الْيماِن رِضي اللَّه عنه، يقُولُ
ِركَِني، فَقُلْتدافَةَ أَنْ يخم رِن الشع : ا اللَّهاَءنفَج ،رشٍة واِهِليا ِفي جا كُنولَ اللَِّه، ِإنسا ري
دعلْ بفَه ،اَء ِبكجِر، ويذَا الْخ؟ قَالَِبهرش ِر ِمنيذَا الْخه  :قُلْت ،معن : رالش ذَِلك دعلْ بفَه

أَقْوام يهدونَ ِبغيِر : وما دخنه يا رسولَ اللَِّه؟ قَالَ: نعم، وِفيِه دخن، قُلْت: ِمن خيٍر؟ قَالَ
ا، تِتننِر سيونَ ِبغنتسيا، وِيندهقُلْت ،ِكرنتو مهِمن ِرف؟ قَالَ: عرش ِر ِمنيالْخ ذَِلك دعلْ به :

ا، قُلْتِفيه ا، قَذَفُوههِإلَي مهابأَج نم ،منهاِب جولَى أَباةٌ ععد ،معن : مولَ اللَِّه، ِصفْهسا ري
يا رسولَ اللَِّه، فَما ترى ِإنْ : ، ويتكَلَّمونَ ِبأَلِْسنِتنا، فَقُلْتنعم، قَوم ِمن ِجلْدِتنا: لَنا، قَالَ

ِإنْ لَم يكُن لَهم جماعةٌ وال : تلْزم جماعةَ الْمسِلِمني وِإمامهم، فَقُلْت: أَدركَِني ذَِلك؟ فَقَالَ
كُلَّها، ولَو أَنْ تعض ِبأَصِل شجرٍة حتى يدِركَك الْموت فَاعتِزلْ ِتلْك الِْفرق : ِإمام؟ قَالَ

كَذَِلك تأَنو.  
حدثَنا عبد : حدثَنا ِبشر بن بكٍْر، قَالَ:  حدثَنا ِعيسى بن أَحمد الْعسقَالِني، قَال5758َ
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: سِمعت أَبا ِإدِريس، يقُولُ: حدثَنا بسر بن عبيِد اللَِّه، قَالَ: الرحمِن بن يِزيد بِن جاِبٍر، قَالَ
 عِن الْخيِر، وكُنت �ِإنَّ الناس كَانوا يسأَلُونَ رسولَ اللَِّه : سِمعت حذَيفَةَ بن الْيماِن، يقُولُ

فَقُلْت ،رِن الشع أَلُهولَ: أَسسا راَء يجِر ويذَا الْخِبه اَء اللَّهفَج ،راللًا ِبشا ضاما أَقْوا كُناللَِّه، ِإن 
وما دخنه يا رسولَ اللَِّه؟ : نعم، وِفيِه دخن، قُلْت: ِبك، فَهلْ بعد ذَِلك الشر ِمن خيٍر؟ قَالَ

هلْ بعد : دِينا، ويستنونَ ِبغيِر سنِتنا، وتعِرف ِمنهم وتنِكر، قُلْتأَقْوام يهدونَ ِبغيِر ه: قَالَ
يا : نعم، دعاةٌ علَى أَبواِب جهنم، من أَجابهم قَذَفُوه ِفيها، قُلْت: ذَِلك الْخيِر ِمن شر؟ قَالَ
يا رسولَ اللَِّه، : نعم، قَوم ِمن ِجلْدِتنا، ويتكَلَّمونَ ِبأَلِْسنِتنا، قُلْت:  قَالَرسولَ اللَِّه، ِصفْهم لَنا،

ِإنْ لَم يكُن لَهم : تلْزم جماعةَ الْمسِلِمني وِإمامهم، فَقُلْت: فَما ترى ِإنْ أَدركَِني ذَِلك؟ قَالَ
  .فَاعتِزلْ ِتلْك الِْفرق، وِإنْ أَدركَك أَجلُك وأَنت عاض ِبأَصِل شجرٍة: الَجماعةٌ وال ِإمام؟ قَ

بيانُ ِذكِْر الْخبِر املُوِجِب طَاعةَ اِإلماِم وإن مل يهتدى دى النىب صلى اهللا عليه وسلم ومل 
  يسنت بسنته وإن ضرب ظهور رعيته

5759الْح داوو دقَالَ  حثنا أَب ،اِنيقَالَ: ر ،اِهيمرِإب نب ِلمسا مثَندح : دبا عثَندح
: حدثَنا أَبو التياِح، عن صخِر بِن بدٍر، عن سبيِع بِن خاِلٍد، عن حذَيفَةَ، قَالَ: الْواِرِث، قَالَ

رتست اسالن راصانٌ، حما كَانَ زاِحٍب ِليلَمِلص اال، : ، قُلْتا ِبغِبه اعتبا ِإلَى الْكُوفَِة نِبن طَِلقان
ادنُ حتى : فَقَِدمناها، فَأَتينا الْكُناسةَ، فَِإذَا نحن ِبأَشِيخٍة وِإذَا شيخ يحدثُهم، فَقُلْت ِلصاِحِبي

كَانَ : عدت، فَِإذَا الشيخ حذَيفَةُ بن الْيماِن، فَسِمعته يقُولُنسمع ِمن هؤالِء، فَدنوت، فَقَ
 يسأَلُونه عِن الْقُرآِن، وقَد كَانَ اللَّه آتاِني ِمنه ِعلْما، وكُنت أَسأَلُه �أَصحاب رسوِل اللَِّه 

فَقُلْت ،رِن الشلْ: عولَ اللَِّه، هسا ر؟ قَالَيرش لَها كَانَ قَبكَم رِر شيذَا الْخه دعب  : ،معن
؟ قَالَ: قُلْتهةُ ِمنما الِْعصفَم :ِديثَ، قُلْتالْح ذَكَرو ،فيِة؟ : السندالْه دعا بولَ اللَِّه، فَمسا ري
 يومِئٍذ ِللَِّه خِليفَةً فَالْزمه، وِإنْ نهك ظَهرك، وأَخذَ دعاةُ ضاللٍَة، فَِإذَا رأَيت ِفي اَألرِض: قَالَ

  .مالَك، وِإنْ لَم تِجد يومِئٍذ خِليفَةً فَاهرب حتى تموت عاضا ِبأَصِل شجرٍة
ِللْعصبِة ومن خرج عليها يضرب بيانُ الْخبِر املُوِجِب ِلإلخراِج ِمن أُمِة محمٍد من يقَاِتلُ 

  برها وفاجرها ومن خيرج من الطاعة
حدثَنا وهب بن :  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، وِإبراِهيم بن مرزوٍق الْبصِرياِن، قَاال5760
حدثَنا )  ح(حدثَنا أَبو أُسامةَ: الَوحدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، قَ)  ح(حدثَنا أَِبي: جِريٍر، قَالَ

: حدثَنا جِرير بن حاِزٍم، قَالَ: حدثَنا اَألسود بن عاِمٍر، قَالَ: ِعيسى بن أَحمد الْبلِْخي، قَالَ
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 هريرةَ رِضي اللَّه عنه، عِن سِمعت غَيالنَ بن جِريٍر، يحدثُ عن أَِبي قَيِس بِن ِرياٍح، عن أَِبي
 ِبيقَالَ�الن هقُِتلَ : ، أَن نمةٌ، واِهِليةٌ جفَِميت اتةَ، فَماعمالْج قفَارِة، والطَّاع ِمن جرخ نم

لَى عصبٍة، فَِقتلَةٌ جاِهِليةٌ، ومن تحت رايٍة ِعميٍة، يغضب ِللْعصبِة، وينصر الْعصبةَ، أَو يدعو ِإ
 سا، فَلَيِدههِفي ِلِذي عال يا، وِمِنهؤم ِمن اشحتا، ال يهفَاِجرا وهرب ِربضِتي يأُم ِمن جرخ

ةَ، وامِديثُ أَِبي أُسحِريٍر، وِن جِب بهذَا لَفْظُ وه ،هِمن تلَسي، وقَالَ ِمنو ،اهنعِد، ِبمواَألس
  .عن أَِبي قَيِس بِن ِرياٍح ِمن بِني قَيِس بِن ثَعلَبةَ: أَبو أُسامةَ
 حدثَنا أَبو داود الْحراِني، وِإسماِعيلُ بن ِإسحاق، والْحاِرثُ بن أَِبي أُسامةَ، 5761

حدثَنا حماد بن زيٍد، عن أَيوب، عن غَيالنَ بِن جِريٍر، : انُ بن حرٍب، قَالَحدثَنا سلَيم: قَالُوا
من خرج ِمن الطَّاعِة، وفَارق : �قَالَ رسولُ اللَِّه : عن ِزياِد بِن ِرياٍح، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

ِهِليةٌ، ومن قُِتلَ تحت رايٍة ِعميٍة، يغضب ِللْعصبِة، وينصر ِلعصبٍة، الْجماعةَ، فَمات فَِميتةٌ جا
ويدعو ِإلَى عصبٍة، فَقُِتلَ فَِقتلَةٌ جاِهِليةٌ، ومن خرج علَى أُمِتي يضِرب برها وفَاِجرها، ال 

ال يا، وِمِنهؤم ِمن اشحتِتييأُم ِمن سا، فَلَيِدههِفي ِلِذي ع.  
 حدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عن معمٍر، عن أَيوب، عن غَيالنَ، عن ِزياِد 5762

خرج ِمن الطَّاعِة، من فَارق الْجماعةَ، و: �قَالَ رسولُ اللَِّه : بِن ِرياٍح، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
فَمات ِميتةً جاِهِليةً، ومن خرج ِمن أُمِتي ِبسيِفِه يضِرب برها وفَاِجرها ال يحاش مؤِمنا 

ٍة، أَويٍة ِعماير تحقُِتلَ ت نمي، وِمن سِدِه، فَلَيهٍد ِبعهِفي ِلِذي عال ياِنِه، وِة ِإلميبصِللْع بضغي 
  .أَو يدعو ِإلَى عصبٍة، فَِقتلَةٌ جاِهِليةٌ

حدثَنا : وحدثَنا الِْبرِتي، قَالَ)  ح(حدثَنا عفَّانُ:  حدثَنا أَبو عِلي الزعفَراِني، قَال5763َ
ِلمسح(م  (اقحِإس ناِعيلُ بما ِإسثَندحقَالَ و ، :اِرما عثَندح)ٍد )  حمحم نب فَرعا جثَندحو

: حدثَنا مهِدي بن ميموٍن، قَالَ: حدثَنا الْهيثَم بن جِميٍل، قَالُوا: الْخفَّاف اَألنطَاِكي، قَالَ 
من خرج : ، أَنه قَالَ� عن أَِبي هريرةَ، عِن النِبي حدثَنا غَيالنُ بن جِريٍر، عن ِزياِد بِن ِرياٍح،

ِمن الطَّاعِة، وفَارق الْجماعةَ ثُم مات، فَقَد مات ميتةً جاِهِليةً، ومن قُِتلَ تحت رايٍة ِعميٍة، 
صنيِة، وبصِللْع بضغيِة، وبصقَاِتلُ ِللْعِتي يلَى أُمِتي عأُم ِمن جرخ نمي، وِمن سةً، فَلَيبصع ر

يضِرب برها وفَاِجرها، ال يتحاش ِمن مؤِمِنها، وال يِفي ِلِذي عهٍد عهدها، فَلَيس ِمني، قَالَ 
ثَميالْه :ِلمسقَالَ مِتي، وأُم ِمن سفَلَي :ال يِتيوأُم ِمن سا، فَلَيدهٍد عهِفي ِلِذي ع.  

حدثَنا همام، : حدثَنا عمرو بن عاِصٍم، قَالَ :  حدثَنا أَبو يوسف الْفَاِرِسي، قَال5764َ
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من قُِتلَ :  قَالَ�أَنّ النِبي حدثَنا غَيالنُ بن جِريٍر، عن ِزياِد بِن ِرياٍح، عن أَِبي هريرةَ، : قَالَ
 جرخ نمةٌ، واِهِليةٌ جِة، فَِميتبصِللْع بضغيِة، وبصقَاِتلُ ِللْعيِة، وبصِللْع رصنٍة ييٍة ِعماير تحت

يِفي ِلِذي عهِدها، فَلَيس ِمن علَى أُمِتي يضِرب برها وفَاِجرها، ال يحتِشم ِمن برها، وال 
حدثَنا معاِويةُ، عن أَِبي ِإسحاق، عن : لَيس ِمني، حدثنا أَبو أُميةَ، قَالَ : أُمِتي، أَو قَالَ

رأَِبي ه ناٍح، عِن ِرياِد بِزي نِريٍر، عِن جِن ابٍد، عيبِن عب سوني نانَ، عفْيس ِبيِن النةَ، عري
حدثَنا : حدثَنا بِقيةُ، قَالَ: ، ِبنحِوِه، حدثَنا تمتام، حدثَنا يحيى بن يوسف الزمي، قَالَ �

 �عِن النِبي حدثَِني غَيالنُ بن جِريٍر، عن ِزياِد بِن ِرياٍح، عن أَِبي هريرةَ، : شعبةُ، قَالَ
حدثَنا : ِبنحِوِه، ورواه بندار، عن غُندٍر، عن شعبةَ، أَخرجه مسِلم عنه، حدثَنا الْغزي، قَالَ 

ِن مطٍَر الْقَيِسي، حدثَنا سفْيانُ، عن يونس بِن عبيٍد، عن غَيالنَ، عن ِزياِد ب: الِْفرياِبي، قَالَ
 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نع ،اِبييةَ، قَالَ�كَذَا قَالَ الِْفريو أُما أَبثَندِوِه، ححِبن  : ديبا عثَندح

 مطٍَر، عن أَِبي هريرةَ، حدثَنا مبارك، عن غَيالنَ بِن جِريٍر، عن ِزياِد بِن: اللَِّه بن موسى، قَالَ
 ِبيِن النِوِه�عحِبن ،.  
حدثَنا :  وحدثَنا ابن أَِبي مسرةَ، والْحاِرثُ بن أَِبي أُسامةَ، والصغاِني، قَالُوا5765

سِمعت : ا الْجعد أَبو عثْمانَ، قَالَحدثَن: حدثَنا حماد بن زيٍد، قَالَ: سلَيمانُ بن حرٍب، قَالَ 
من : �قَالَ رسولُ اللَِّه : سِمعت ابن عباٍس رِضي اللَّه عنه، يقُولُ: أَبا رجاٍء الْعطَاِرِدي، قَالَ

 فَاِرقي دأَح سلَي هفَِإن ،ِبرصفَلْي هكْرئًا ييأَِمِريِه ش أَى ِمنةً، راِهِليةً جِميت اتةَ ِإال ماعمالْج
حدثَنا الْحسن بن موسى، والْحسن بن الرِبيِع، : اللَّفْظُ ِللْحاِرِث حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ

اِرق الْجماعةَ ِشبرا فَيموت، ِإال يفَ: حدثَنا حماد بن زيٍد، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه: والْقَواِريِري، قَالُوا
  .مات ِميتةً جاِهِليةً
: حدثَنا هريم بن عبِد اَألعلَى، قَالَ:  حدثَنا عبد اللَِّه بن أَحمد بِن حنبٍل، قَال5767َ

حدثُ عن أَِبي ِمجلٍَز، عن جندِب بِن عبِد سِمعت أَِبي، ي: حدثَنا الْمعتِمر بن سلَيمانَ، قَالَ
من قُِتلَ تحت رايٍة ِعميٍة، يدعو : �قَالَ رسولُ اللَِّه : اللَِّه الْبجِلي رِضي اللَّه عنه، قَالَ

حا مثَندةٌ، حاِهِليلَةٌ جفَِقت ،هتبصع رصني أَو ،هتبصقَالَ ع ،امتمغَاِلٍب ت نب دم : نب ديبا عثَندح
 ِبيِن النٍب، عدنج نلٍَز، عأَِبي ِمج نأَِبيِه، ع نع ،ِمرتعا مثَندةَ، حديبِبِمثِْلِه�ع ،.  

عالئمة خيار األئمة وعالمة بيانُ الْخبِر املُوِجِب نقْض ما يأِْتي الْواِلي ِمن الْمعِصيِة و
  شرارها
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: حدثَنا الْوِليد بن مسِلٍم، عِن ابِن جاِبٍر، قَالَ:  حدثَنا عِلي بن سهٍل الرمِلي، قَال5768َ
سِمعت عمي : ولُسِمعت مسِلم بن قَرظَةَ اَألشجِعي، يقُ: حدثَِني رزيق مولَى بِني فَزارةَ، قَالَ

ِخياركُم أَِئمتكُم الَِّذين :  يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : عوف بن ماِلٍك رِضي اللَّه عنه، يقُولُ
ِذين تبِغضونهم، تِحبونهم ويِحبونكُم، وتصلُّونَ علَيِهم، ويصلُّونَ علَيكُم، وِشرار أَِئمِتكُم الَّ

ال، : يا رسولَ اللَِّه، أَفَال نناِبذُهم ِعند ذَِلك؟ فَقَالَ: ويبِغضونكُم، وتلْعنونهم، ويلْعنونكُم، قُلْنا
أِْتي شي آهاٍل فَرِه ولَيع ِليو نِن، ِإال ميترالةَ، مالص وا ِفيكُما أَقَامم زِة اللَِّه عِصيعم ئًا ِمني

ِليدٍة، قَالَ الْوطَاع ا ِمندي نِزعنال يِة اللَِّه، وِصيعم أِْتي ِمنا يم ِكرنلَّ، فَلْيجاِبٍر: وج نقَالَ اب :
: عت مسِلم بن قَرظَةَ، يقُولُقُلْت ِلرزيٍق ِحني حدثَِني ِبهذَا الْحديث ِباللَِّه يا أَبا ِمقْداٍم، سِم

فَجثَا رزيق علَى : ، يقُولُ؟ قَالَ�سِمعت رسولَ اللَِّه : سِمعت عمي عوف بن ماِلٍك، يقُولُ
نِه، قَالَ ابلَيع ِلفحأَنْ ي هأَلْتا سلَى مع لَفحلَةَ، ولَ الِْقبقْبتاسِتِه، وكْباِبٍررج  : ِلفْهحتأَس فَلَم

  .اتهاما ولَِكِن استحلَفْته اسِتثْباتا
: حدثَنا ِبشر بن بكٍْر، قَالَ:  حدثَنا ِعيسى بن أَحمد، وسلَيمانُ بن شعيٍب، قَاال5769

 بِني فَزارةَ، عن مسِلِم بِن قَرظَةَ اَألشجِعي وكَانَ حدثَِني رزيق مولَى: حدثَنا ابن جاِبٍر، قَالَ
أَخبرِني : ابن عم عوِف بِن ماِلٍك اَألشجِعي لَحا، وأَخبرِني الْعباس بن الْوِليِد بِن مزيٍد، قَالَ

حدثَِني رزيق مولَى بِني فَزارةَ، عن :  جاِبٍر، قَالَسِمعت عبد الرحمِن بن يِزيد بِن: أَِبي، قَالَ
سِمعت : مسِلِم بِن قَرظَةَ اَألشجِعي، وكَانَ ابن عم عوِف بِن ماِلٍك اَألشجِعي لَحا، قَالَ

ِئمِتكُم الَِّذين تِحبونهم ِخيار أَ:  يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : عوف بن ماِلٍك، يقُولُ
 ،كُمونِغضبيو مهونِغضبت الَِّذين ِتكُمأَِئم ارِشرو ،كُملَيلُّونَ عصيو ِهملَيلُّونَ عصتو ،كُمونِحبيو

ال، ما أَقَاموا ِفيكُم : هم ِعند ذَِلك؟ فَقَالَيا رسولَ اللَِّه، أَفَال نناِبذُ: وتلْعنونهم ويلْعنونكُم، قُلْنا
الصالةَ، ِإال من وِلي علَيِه واٍل فَرآه يأِْتي شيئًا ِمن معِصيِة اللَِّه، فَلْينِكر ما يأِْتي ِمن معِصيِة 

ب دمحا مثَندٍة، حطَاع ا ِمندي نِزعنال يقَالَ اللَِّه، و ،اِنيرِن كَِثٍري الْحى بيحي ن : دمحا مثَندح
وحدثَنا أَبو عبِد الرحمِن السجِزي خياطُ السنِة، )  ح(حدثَنا أَِبي: بن موسى بِن أَعين، قَالَ

وسى بن أَعين، عِن اَألوزاِعي، قَالَ خياطُ حدثَنا م: حدثَنا سِعيد بن حفٍْص، قَالَ: قَالَ 
عن عبِد الرحمِن بِن يِزيد بِن جاِبٍر، قَاال جِميعا : وقَالَ ابن كَِثٍري. عِن ابِن جاِبٍر: السنِة

 �قَالَ النِبي : عوف بن ماِلٍك، قَالَحدثَِني : حدثَِني أَبو الِْمقْداِم، عن مسِلِم بِن قَرظَةَ، قَالَ
فَِإذَا : ال، ما أَقَاموا الصالةَ، زاد ابن كَِثٍري: يا رسولَ اللَِّه، أَفَال نناِبذُهم؟ قَالَ: ِبِمثِْلِه، قَالُوا
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  .عوا يدا ِمن طَاعٍةرأَيتم ِمن واِليكُم شيئًا تكْرهونه فَاكْرهوا عملَه، وال تنِز
حدثَنا محمد بن موسى بِن :  حدثَنا عِلي بن عثْمانَ بِن نفَيٍل الْحراِني، قَال5770َ
ن مسِلِم حدثَِني أَبو الِْمقْداِم، ع: حدثَنا أَِبي، عِن اَألوزاِعي، عِن ابِن جاِبٍر، قَالَ: أَعين، قَالَ

خير أَِئمِتكُم : �قَالَ رسولُ اللَِّه : حدثَِني عوف بن ماِلٍك اَألشجِعي، قَالَ: بِن قَرظَةَ، قَالَ
ن الَِّذين تِحبونهم ويِحبونكُم، ويصلُّونَ علَيكُم وتصلُّونَ علَيِهم، وِشرار أَِئمِتكُم الَِّذي

ال، : يا رسولَ اللَِّه، أَفَال نناِبذُهم؟ قَالَ: يبِغضونكُم وتبِغضونهم، وتلْعنونهم ويلْعنونكُم، قَالُوا
ال تو ،لَهموا عهفَاكْر هونهكْرئًا تيش واِليكُم ِمن متأَيِإذَا رالةَ، والص وا ِفيكُما أَقَاما مدوا يِزعن

  .ِمن طَاعٍة
)  ح(حدثَنا عبد الْوهاِب بن نجدةَ:  حدثَنا عبد اللَِّه بن زيِد بِن لُقْمانَ، قَال5771َ

نا حدثَ: حثنا عبد الرِحيِم بن مطَرٍف، قَاال: وحدثَنا موسى بن أَِبي عوٍف الدمشِقي، قَالَ
سوني نى بِة، قَالَ)  ح(ِعيسناطُ السيخ ِزيجِن السمحِد الربو عا أَبثَندحو : اقحا ِإسثَندح

 حدثَنا: حدثَنا اَألوزاِعي، قَالَ : حدثَنا ِعيسى بن يونس، قَالَ : بن ِإبراِهيم الْحنظَِلي، قَالَ 
 ناِلٍك، عِن مِف بوع نظَةَ، عِن قَرِلِم بسم نانَ، عيِن حِق بيزر ناِبٍر، عِن جب ِزيدي نب ِزيدي

ِخيار أَِئمِتكُم الَِّذين تِحبونهم ويِحبونكُم، وِشرار أَِئمِتكُم الَِّذين : ، قَالَ�رسوِل اللَِّه 
يا رسولَ اللَِّه، أَفَال نناِبذُهم ِبالسيِف؟ : ضونهم ويبِغضونكُم، وتلْعنونهم ويلْعنونكُم، قَالُواتبِغ
 ال، ما أَقَاموا ِفيكُم الصالةَ، وِإذَا رأَيتم ِمن واِليكُم شيئًا تكْرهونه فَاكْرهوا عملَه، وال: قَالَ

اقحٍة، قَالَ ِإسطَاع ا ِمندوا يِزعنِجئَِة: ترالْم الكا هِفيهِه، ولَيةُ عنالس.  
حدثَِني معاِويةُ بن صاِلٍح، عن : حدثَنا أَبو صاِلٍح، قَالَ:  حدثَنا السلَِمي، قَال5772َ

سم نع ثَهدح ،ِزيدِن يةَ بِبيعاِلٍك، قَالَرِن مِف بوع نظَةَ، عِن قَرولُ اللَِّه : ِلِم بسقَالَ ر� :
كُمونِحبيو مهونِحبت الَِّذين ِتكُمأَِئم ارِخيو كُمارِخي.  

رج بن فَضالَةَ، حدثَنا الْفَ: حدثَنا سِعيد بن سلَيمانَ، قَالَ:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال5773َ
قَالَ : عن رِبيعةَ بِن يِزيد، عن مسِلِم بِن قَرظَةَ اَألشجِعي، عن عوِف بِن ماِلٍك اَألشجِعي، قَالَ

 ِبيالن� :كُملَيلَّى عصيِه ولَيلُّونَ عصتو ،كُمِحبيو وهِحبت نم ِتكُمأَِئم ارِخي كُمارِشرو ،
ال، ما : أَفَال نناِبذُهم؟ قَالَ: وِشرار أَِئمِتكُم من تبِغضونه ويبِغضكُم، وتلْعنونه ويلْعنكُم، قَالُوا

  .صلُّوا لَكُم الْخمس أَال من وِلي علَيِه واٍل، ِبِمثِْلِه
 والسنة فيها وإباحته التعرب بعد اهلجرة وبعد الفتح وبيان السنة ىف بيانُ ِصفَِة بيعِة اِإلماِم
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  حفظ اهلجرة والبيعة
حدثَنا : حدثَنا سفْيانُ، قَالَ: حدثَنا عِلي، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 5774

ع اللَّه ِضياِبٍر رج نِر، عيبو الزقَالَأَب ،هولُ اللَِّه : نسا رعا دِن �لَماب دا جندجِة وعيِللْب اسالن 
  .ولَم نباِيعه علَى الْموِت، ولَِكن بايعناه علَى أَنْ ال نِفر: قَيٍس تحت ِإِبِط بِعِريِه، قَالَ

حدثَنا ابن عيينةَ، عن أَِبي الزبيِر، : مخرِمي، قَالَ حدثَنا عبد اللَِّه بن أَيوب ال5775ْ
  . علَى الْموِت، ِإنما بايعناه علَى أَنْ ال نِفر�لَم نباِيِع النِبي : سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه، يقُولُ

حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد، عن : دثَنا الْمقِْرئ، قَالَح:  حدثَنا ابن أَِبي مسرةَ، قَال5776َ
كُنا يوم الْحديِبيِة أَلْفًا وأَربعِمائٍَة فَبايعناه، وعمر بن الْخطَّاِب : أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ

بايعناه علَى أَنْ ال نِفر، ولَم نباِيعه علَى : ، وقَالَآِخذٌ ِبيِدِه تحت الشجرِة، وِهي سمرةٌ
  .الْموِت

حدثَنا حجاج بن : حدثَنا يحيى بن مِعٍني، قَالَ:  حدثَنا جعفَر الطَّياِلِسي، قَال5777َ
هلْ : أَخبرِني أَبو الزبيِر، أَنه سِمع جاِبرا سِئلَ: الَحدثَنا ابن جريٍج، قَ: محمٍد اَألعور، قَالَ 

 ِبيالن عايفَِة؟ قَالَ�بلَيةَ :  ِبِذي الْحرجٍة ِإال الشرجش دِعن اِيعبي لَما، ولَّى ِبهص لَِكنال، و
دعا : رِني أَبو الزبيِر، أَنه سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه، يقُولُوأَخب: الَِّتي ِبالْحديِبيِة، قَالَ ابن جريٍج

 ِبيِة�النِبييدلَى ِبئِْر الْحع .  
أنبأ سفْيانُ بن عيينةَ، عن عمٍرو، : حدثَنا أَبو نعيٍم، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال5778َ
أَنتم : �كُنا ِبالْحديِبيِة أَلْفًا وأَربعِمائٍَة، فَقَالَ لَنا رسولُ اللَِّه : ِبر بن عبِد اللَِّه، يقُولُسِمع جا

  .الْيوم خير أَهِل اَألرِض
بن عيينةَ، عن حدثَنا ا: حدثَنا يوسف بن بهلُوٍل، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 5779

اِبراٍر، قَالَ جِن ِدينِرو بمِة: عرجالش ِضعوم كُمتيِري َألرصِعي بماآلنَ و تكُن لَوو.  
حدثَِني شعبةُ، عن عمِرو : حدثَنا حجاج، قَالَ:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال5780َ
سأَلْت جاِبر بن عبِد اللَِّه عن أَصحاِب : سِمعت ساِلم بن أَِبي الْجعِد، يقُولُ: الَبِن مرةَ، قَ

: لَو كُنا ِمائَةَ أَلٍْف لَكَفَانا، كُنا أَلْفًا وخمسِمائٍَة، حثنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ: الشجرِة، فَقَالَ
داوو دا أَبثَندة : ، قَالَحاِدِه ِمثْلَهنةَ، ِبِإسرِن مِرو بمع نةُ، عبعا شثَندح.  
سِمعت ساِلم :  حدثَنا يونس، نا أَبو داود، حدثَنا شعبةُ، عن عمِرو بِن مرةَ، قَال5781َ

نيصِني حربأَخةُ وبعِد، قَالَ شعأَِبي الْج نِن، قَالَبمحِد الربع نأَِبي :  ب نب اِلمس تِمعس



com.wordpress.masgunku.www  
 

1336 

كُنا أَلْفًا وخمسِمائٍَة، : كَم كُنتم يوم الشجرِة؟ قَالَ: قُلْت ِلجاِبِر بِن عبِد اللَِّه: الْجعِد، قَالَ
توٍر، فَوضع يده ِفيِه، فَجعلَ الْماُء يخرج ِمن وذَكَر عطَشا أَصابهم، فَأُِتي رسولُ اِهللا ِبماٍء ِفي 

لَو كُنا ِمائَةَ : كَم كُنتم؟ قَالَ: فَشِربنا ووِسعنا وكَفَانا، قُلْت: بيِن أَصاِبِعِه كَأَنه الْعيونُ، قَالَ
نه ِمائٍَة، ِمنسمخا أَلْفًا وا، كُنأَلٍْف لَكَفَانِلمسم هجرخي ا لَم.  

حدثَنا شبابةُ، عن شعبةَ، عن :  حثنا أَبو محمٍد عبد اللَِّه بن روٍح الْمداِئِني، قَالَ 5782
د فَلَم أَرها حثنا رأَيت الشجرةَ، ثُم أَتيتها بع: قَتادةَ، عن سِعيِد بِن الْمسيِب، عن أَِبيِه، قَالَ

حدثَنا يحيى بن مِعٍني، حدثَنا شبابةُ، ِبِإسناِدِه، ِإنهم كَانوا مع : الدوِري، وأَبو ِقالبةَ، قَاال
 ِبيِني�النعي ،وهسأُن مهِإنو ،امالْع ذَاك  :ِة، لَفْظُ أَِبي ِقالبرجالش ِضعوةَم.  

حدثَنا أَبو زيٍد الْهرِوي، :  حدثَنا أَبو ِقالبةَ عبد الْمِلِك بن محمٍد الرقَاِشي، قَال5784َ
 :ِإنَّ جاِبرا، يقُولُ: قُلْت: حدثَنا قُرةُ بن خاِلٍد، عن قَتادةَ، عن سِعيِد بِن الْمسيِب، قَالَ: قَالَ 

: أَوهم جاِبر، هو حدثَِني:  تحت الشجرِة أَلْف وأَربعِمائٍَة، قَالَ�ِإنهم بايعوا رسولَ اللَِّه 
  . تحت الشجرِة أَلْف وخمسِمائٍَة�أَنهم بايعوا رسولَ اللَِّه 

: حدثَنا أَبو داود، قَالَ: ا أَحمد بن حنبٍل، قَالَحدثَن:  حدثَنا الدنداِني، قَالَ 5785
كَم كَانوا ِفي بيعِة الرضواِن؟ : سأَلْت ابن الْمسيِب: حدثَنا قُرةُ بن خاِلٍد، عن قَتادةَ، قَالَ

أَوهم رِحمه اللَّه، :  أَربع عشرةَ ِمائَةً، قَالَ:خمس عشرةَ ِمائَةً، قُلْت فَِإنَّ جاِبرا، يقُولُ: قَالَ
  .أَنهم كَانوا خمس عشرةَ ِمائَةً: هو الَِّذي حدثَنا
أَخبرِني : حدثَنا شعبةُ، قَالَ: حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال5786َ

، وكَانَ قَد شِهد بيعةَ الرضواِن رِضي �بن مرةَ، سِمع ابن أَِبي أَوفَى صاِحب النِبي عمرو 
  .كُنا يومِئٍذ أَلْفًا وثَالثَِمائٍَة، وكَانت أَسلَم يومِئٍذ ثُمن الْمهاِجِرين: اللَّه عنه، قَالَ
حدثَنا شعبةُ، عن عمِرو : حدثَنا يحيى بن أَِبي بكَيٍر، قَالَ : ِني، قَالَ حدثَنا الصغا5787
 الَِّذين بايعوا تحت �كَانَ أَصحاب رسوِل اللَِّه : سِمعت ابن أَِبي أَوفَى، يقُولُ: بِن مرةَ، قَالَ

أَلْف وأَربعِمائٍَة، أَو أَلْف وثَالثُِمائٍَة، وكَانت : ال أَدِري، قَالَ: الشجرِة، قَالَ ابن أَِبي بكَيٍر
اِجِرينهالْم نثُم لَمأَس.  

حدثَنا : حثنا يونس بن محمٍد، وقَيس بن حفٍْص، قَاال:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال5788َ
دحٍع، ويرز نب ِزيدقَالَ ي ،ِزيورِث الْماللَّي نب دمحا مانُ، قَالَ : ثَندبا عثَندح : ِزيدا يثَندح

حدثَنا : حدثَنا عبد اللَِّه بن عمر الْخطَّاِبي، قَالَ: بن زريٍع، وحدثَنا جعفَر بن فَرقٍَد الرقِّي، قَالَ
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ِزيدقَالَ ي ،اِنيغا الصثَندحٍع، ويرز نٍد، قَالَ:  بمحم نب سونا يثَندٍع، : حيرز نب ِزيدا يثَندح
: حدثَنا يِزيد بن زريٍع، قَالَ: حدثَنا محمد بن بكَيٍر، قَالَ: وحدثَنا عباس الدوِري، قَالَ 

قَالَح ،هنع اللَّه ِضياٍر رسِن يِقِل بعم نِج، عرِن اَألعِد اللَِّه ببِن عكَِم بِن الْحع ،اِلدا خثَند :
 يباِيع تحت الشجرِة، وأَنا راِفع غُصنا ِمن أَغْصاِنها عن رأِْسِه، �لَقَد رأَيت رسولَ اللَِّه 

نحنو ِفرلَى أَنْ ال نع اهنعايا بمِت، ِإنولَى الْمع هاِيعبن ِمائٍَة، لَم رشةَ ععبأَر .  
حدثَنا : حدثَنا الْمعلَّى بن أَسٍد، قَالَ :  حدثَنا حمدانُ بن عِلي الْوراق، قَال5789َ

كَانَ : �، عِن الْحكَِم بِن اَألعرِج، عن معِقِل بِن يساٍر، أَنّ النِبي وهيب، عن خاِلٍد الْحذَّاِء
 نِدِه عِة ِبيرجاِن الشأَغْص ا ِمننغُص اِفعِقلٌ رعمِة، ورجالش تحِة تِبييدالْح امع اسالن اِيعبي

  .أَلْف وأَربعِمائٍَة: قُلْنا كَم أَنتم؟، قَالَ: ى أَنْ ال يِفروا، قَالَرأِْسِه، فَبايعهم يومِئٍذ علَ
حدثَنا شبابةُ، : حدثَنا يحيى بن مِعٍني، قَالَ:  حدثَنا الدوِري، وأَبو ِقالبةَ، قَاال5790

 ِبيالن عوا مكَان مهاِدِه، أَننِبِإس�ِني ذَاكعي ،وهسأُن مهأَنو ،امِة، لَفْظُ أَِبي :  الْعرجالش ِضعوم
  .ِقالبةَ

: حدثَنا محمد بن كُناسةَ، قَالَ:  حدثَنا عباس الدوِري، وسِعيد بن مسعوٍد، قَال5791َ
نطَاِرٍق، ع نع ،ِريانُ الثَّوفْيا سثَندقَالَح ،هنع اللَّه ِضيأَِبيِه ر نِب، عيسِن الْمِعيِد بس  :

  .شِهدت الشجرةَ، فَلَما كَانَ الْعام الْمقِْبلُ نِسيناها
حدثَنا أَبو :  حدثَنا الِْبرِتي، والْحسن بن ِإسحاق الْعطَّار، يف دار عمارة، قَاال5792

ذَيِب، : فَةَ، قَالَحيسِن الْمِعيِد بس نِن، عمحِد الربِن عطَاِرِق ب نع ،ِريانُ الثَّوفْيا سثَندح
  . ِفي ذَاك الْعام، وأَنهم أُنسوه�أَنهم كَانوا مع رسوِل اللَِّه : عن أَِبيِه

: حدثَنا سفْيانُ، عن طَاِرٍق، قَالَ: حدثَنا أَبو حذَيفَةَ، قَالَ:  حدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَال5793َ
حدثَِني : ما أَدِري، ثُم قَالَ: عن موِضِع الشجرِة؟ فَغِضب، وقَالَ: سأَلْت سِعيد بن الْمسيِب

  .موِضعها: م أُنسوا، يعِني، وأَنه�أَنهم كَانوا مع رسوِل اللَِّه : أَِبي
حدثَنا : حدثَنا الْمعلَّى بن أَسٍد، قَالَ:  حدثَنا حمدانُ بن عِلي الْوراق، قَال5794َ
 رِضي اللَّه حدثَنا عمرو بن يحيى، عن عباِد بِن تِميٍم، عن عبِد اللَِّه بِن زيٍد: وهيب، قَالَ
علَى : علَى أَِي شيٍء؟ فَقَالَ: ها ذَاك ابن حنظَلَةَ يباِيع الناس، فَقَالَ: ِقيلَ لَه: عنه، قَالَ

  .�ال أُباِيع علَى هذَا أَحدا بعد رسوِل اللَِّه : الْموِت، فَقَالَ
5795حمو ،وِريالد اسبا عثَندِد، قَاال حينالْج نب دِن : مب ِزيدي ناِصٍم، عو عا أَبثَندح
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 يوم الْحديِبيِة �بايعت رسولَ اللَِّه : أَِبي عبيٍد، عن سلَمةَ بِن اَألكْوِع رِضي اللَّه عنه، قَالَ
علَى الْموِت، حدثَنا عباس : موه يا أَبا مسِلٍم، قَالَعلَى ما بايعت: قُلْت: تحت الشجرِة، قَالَ

  .حدثَنا مكِّي، عن يِزيد بِن أَِبي عبيٍد، ِبنحِوِه : الدوِري، قَالَ
 حاِتم بن حدثَنا: نا ِإبراِهيم بن موسى، قَالَ:  حدثَنا محمد بن حيويِه، قَال5796َ

يا : ِإسماِعيلَ، عن يِزيد بِن أَِبي عبيٍد، عن سلَمةَ بِن اَألكْوِع، أَنه دخلَ علَى الْحجاِج، فَقَالَ
 أَِذنَ ِلي ِفي �ال، ولَِكن رسولَ اللَِّه : ابن اَألكْوِع، ارتددت علَى عِقبيك تعربت؟ قَالَ

  .بدوالْ
حدثَنا حماد بن مسعدةَ، عن يِزيد بن أَِبي :  حدثَنا أَبو عبيِد اللَِّه الْوراق، قَالَ 5797

 يِزيد سِمعه:  ِفي الْبدو، فَأَِذنَ لَه، فَِقيلَ ِلحماِد بِن مسعدةَ�استأْذَنَ النِبي : عبيٍد، أَنَّ سلَمةَ
ما كُنا نرى يِزيد يحدثُ ِبشيٍء ِإلَى شيئًا سِمعه ِمن سلَمةَ وكَانَ مواله، : ِمن سلَمةَ؟ قَالَ

  .وأَجاز الْحجاج ِلسلَمةَ ِبجاِئزٍة، فَقَِبلَها
5798،اِنيرسٍرو الْقَيمِن عِر بثَو نو برما عثَندقَالَ ح  :اِبييو )  ح(حثنا الِْفرا أَبثَندحو
حدثَِني : حدثَنا اَألوزاِعي، عِن الزهِري، قَالَ: حدثَنا محمد بن مصعٍب، قَالَ: أُميةَ، قَالَ

جاَء أَعراِبي ِإلَى :  رِضي اللَّه عنه، قَالَحدثَِني أَبو سِعيٍد الْخدِري: عطَاُء بن يِزيد اللَّيِثي، قَالَ
 ِبيِة، قَالَ�النرِن الِْهجع أَلَهِإِبٍل؟، : ، فَس ِمن لْ لَكفَه ،ِديدا شهأْنةَ شرِإنَّ الِْهج ،كحيو
: ها يوم ِورِدها فَتعِطي صدقَتها؟، قَالَتحتِلب: نعم، وقَالَ: فَهلْ تمنحها؟، قَالَ: نعم، قَالَ: قَالَ

فَاعملْ ِمن وراِء الِْبحاِر، فَِإنَّ اللَّه لَن يترك ِمن عمِلك شيئًا، حدثَنا أَبو داود : نعم، قَالَ
حدثَنا اَألوزاِعي، : ا الْوِليد، قَالَحدثَن: حدثَنا الْمؤملُ بن الْفَضِل، قَالَ: السجِزي، قَالَ

فَاعملْ، : نعم، قَالَ: فَهلْ تؤدي صدقَتها؟، قَالَ: نعم، قَالَ: فَهلْ لَك ِمن ِإِبٍل؟، قَالَ: ِبِإسناِدِه
  .ِبِمثِْلِه

أنبأ :  حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ: حدثَنا محمد بن عبِد الْمِلِك الْواِسِطي، قَال5799َ
كُنا ِإذَا بايعنا : ورقَاُء بن عمر، عن عبِد اللَِّه بِن ِديناٍر، عِن ابِن عمر رِضي اللَّه عنهما، قَالَ

السمع : � فَيقُولُ لَنا رسولُ اللَِّه ،�، بايعناه علَى ِكتاِب اللَِّه وسنِة نِبيِه �رسولَ اللَِّه 
متطَعتا اسةَ ِفيمالطَّاعو.  

حدثَنا شعبةُ، عن عبِد اللَِّه : حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال5800َ
ِفيما :  علَى السمِع والطَّاعِة، يلَقِّننا�ايعنا رسولَ اللَِّه كُنا ِإذَا ب: بِن ِديناٍر، عِن ابِن عمر، قَالَ
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متطَعتاس.  
: حدثَنا حجاج بن محمٍد، عِن ابِن جريٍج، قَالَ:  حثنا أَبو عِلي الزعفَراِني، قَال5801َ

اِفٍع، عن نةَ، عقْبع نى بوسثَِني مدقَالَح ،رمِن عولَ اللَِّه : ِن ابسر اِيعبا نِع �كُنملَى السع 
  .ِفيما استطَعت: والطَّاعِة، فَيلَقِّننا
: وحدثَنا الْغزي، قَالَ)  ح(حثنا ضمرةُ:  حدثَنا أَحمد بن الْفُضيِل العكِّي، قَال5802َ
يا الِْفرثَندقَاالح ،قَالَ: اِبي ،رمِن عِن اباٍر، عِن ِدينِد اللَِّه ببع نانُ، عفْيا سثَندح : ِبيكَانَ الن

  .ِفيما استطَعتم:  يباِيعنا علَى السمِع والطَّاعِة، يقُولُ لَنا�
5803ِريالسو ،اِنيغوالص ،ِليفَيا النثَندو عبيدة، وأبو أمية، قَالُوا حى أَبيحي نب  :

حدثَنا يِزيد بن هارونَ، : وحدثَنا الدِقيِقي، وابن الْجنيِد، قَاال)  ح(حدثَنا يعلَى بن عبيٍد
أَتيت : لَِّه رِضي اللَّه عنه، قَالَِكالهما عن ِمسعٍر، عن ِزياِد بِن ِعالقَةَ، عن جِريِر بِن عبِد ال

 ِبيالن�ِزيدِديثُ يذَا حهو ،اِصحن ي لَكُمِإنِلٍم، وسِلكُلِّ م حصالن لَيطَ عرتفَاش ،هاِيعُألب .  
  حبيانُ ِصفَِة بيعِة النساِء وبيعة من كان يأتى النىب صلى اهللا عليه وسلم بعد الفت

)  ح(أَخبرِني ماِلك: حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَال5804َ
وحدثَنا ِعيسى بن أَحمد، )  ح(أَخبرِني ماِلك: حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ: وحدثَنا يونس، قَالَ

حدثَِني ماِلك، عِن ابِن ِشهاٍب، عن عروةَ، أَنَّ عاِئشةَ أَخبرته : هٍب، قَالَحدثَنا ابن و: قَالَ
اِء، قَالَتسِة النعيب نولُ اللَِّه : عسر سا مذَ �ما، فَِإذَا أَخهلَيذَ عأْخأَةً قَطُّ، ِإال أَنْ يرِدِه امِبي 

  .اذْهِبي فَقَد بايعتِك : الَعلَيها فَأَعطَته، قَ
أنبأ معمر، عِن : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ:  حدثَنا محمد بن مهلٍّ الصنعاِني، قَال5805َ

ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، عورع نع ،ِريهولُ اللَِّه : الزساَء �كَانَ رسالن اِيعباِت يِذِه الْكَِلمِبه :
  . يد امرأٍَة قَطُّ ِإال امرأَةً يمِلكُها�علَى أَنْ ال يشِركْن ِباللَِّه شيئًا، وما مس رسولُ اللَِّه 

 حدثَِني يونس، عِن ابِن: أنبأ ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال5806َ
كَانِت الْمؤِمنات ِإذَا : ، قَالَت�أَخبرِني عروةُ بن الزبيِر، أَنَّ عاِئشةَ زوج النِبي : ِشهاٍب، قَالَ

 ِبينَ ِإلَى النراجلَّ�هجو زِل اللَِّه عِبقَو ِحنتمي  :}ي اتِمنؤالْم اَءكِإذَا ج ِبيا النهأَيي كناِيعب
ِننيزال يو ِرقْنسال يئًا ويِباللَِّه ش ِركْنشلَى أَنْ ال يِة، ]سورة املمتحنة آية [}عِإلَى آِخِر اآلي ،

قْررنَ  ِإذَا أَ�فَمن أَقَر ِبهذَا ِمن الْمؤِمناِت فَقَد أَقَر ِبالِْمحنِة، وكَانَ رسولُ اللَِّه : قَالَت عاِئشةُ
 ِبيالن نقَالَ لَه ،ِلِهنقَو ِمن وِل : �ِبذَِلكسر دي تسا ماللَِّه مال وو ،كُنتعايب فَقَد طَِلقْنان
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 �سولُ اللَِّه واللَِّه ما أَخذَ ر:  يد امرأٍَة قَطُّ، غَير أَنه يباِيعهن ِبالْكَالِم، قَالَت عاِئشةُ�اللَِّه 
ِهنلَيذَ عِإذَا أَخ نقُولُ لَهكَانَ يو ،اللَّه هرا أَماِء قَطُّ، ِإال ِبمسلَى النا: عكَالم ،كُنتعايب قَد.  

مرو بن حدثَنا ع: حدثَنا عبد اللَِّه بن الْجهِم، قَالَ:  حدثَنا موسى بن سفْيانَ، قَال5807َ
أَتيت : أَِبي قَيٍس، عن عاِصٍم يعِني اَألحولَ، عن أَِبي عثْمانَ، عن مجاِشِع بِن مسعوٍد، قَالَ

 ِبيالن�أَِخي، فَقُلْتا وِة، قَالَ:  أَنرلَى الِْهجع هاِيعولَ اللَِّه، بسا را، : يِلهةُ َألهرِت الِْهجضم
: فَلَِقيت أَبا معبٍد يعِني: علَى اِإلسالِم والِْجهاِد، قَالَ أَبو عثْمانَ: علَى ما يباِيعك؟ قالَ: لْتقُ

  .صدق مجاِشع : أَخا مجاِشٍع، فَسأَلْته، فَقَالَ
5808رِإب ناِعيلُ بمِص ِإسوو اَألحأَبو ،اِنيغا الصثَندقَاال ح ،اِهيم : نب ِعيدا سثَندح
حدثَِني : حدثَنا ِإسماِعيلُ بن زكَِريا، عن عاِصٍم اَألحوِل، عن أَِبي عثْمانَ، قَالَ: سلَيمانَ، قَالَ

مضِت : الِْهجرِة، فَقَالَ أُباِيعه علَى �أَتيت رسولَ اللَِّه : مجاِشع بن مسعوٍد السلَِمي، قَالَ
  .الِْهجرةُ ِبأَهِلها، ولَِكن علَى اِإلسالِم والِْجهاِد والْخيِر

حدثَنا : حدثَنا عمرو بن خاِلٍد، قَالَ :  حدثَنا عالنُ بن الْمِغريِة، واَألسواِني، قَاال5809
 �أَتيت النِبي : حدثَِني مجاِشع، قَالَ: اِصم، عن أَِبي عثْمانَ، قَالَحدثَنا ع: زهير، قَالَ 

ِح، فَقُلْتالْفَت دعٍد ببعِة، فَقَالَ: ِبأَِخي مرلَى الِْهجع هاِيعبِبأَِخي ِلت كولَ اللَِّه، ِجئْتسا ري : بذَه
أُباِيعه علَى : فَعلَى أَِي شيٍء تباِيعه يا رسولَ اللَِّه؟ قَالَ: قُلْت: أَهلُ الِْهجرِة ِبما ِفيها، قَالَ

صدق : اِإلسالِم، أَِو اِإلمياِن، والِْجهاِد، فَلَِقيت معبدا بعد وكَانَ أَكْبرهما، فَسأَلْته، فَقَالَ
اِشعجم.  

حدثَنا : حدثَنا بكْر بن ِعيسى، قَالَ: حدثَنا خلَف، قَالَ: الَ  حدثَنا الصغاِني، ق5810َ
: أَخبرِني مجاِشع بن مسعوٍد، قَالَ: أَبو عوانةَ، عن عاِصٍم اَألحوِل، عن أَِبي عثْمانَ، قَالَ

يا رسولَ اللَِّه، باِيعه علَى :  الْفَتِح، فَقُلْت بعد�ِجئْت ِبأَِخي أَِبي معبٍد ِإلَى رسوِل اللَِّه 
  .اِإلسالِم، والِْجهاِد: فَِبأَي شيٍء تباِيعه؟ قَالَ: مضِت الِْهجرةُ ِبأَهِلها، قُلْت: الِْهجرِة، فَقَالَ

  
  مبتدأُ ِكتاِب الِْجهاِد

مسِلٍم أَنْ ينِفر ِإذَا استنِفر ووجوب اجلهاد مع النية وبيان بيانُ الْخبِر املُوِجِب علَى كُلِّ 
إسقاط من مل يبلغ مخس عشرة سنة والدليل على أن اإلمام جيب عليه أن ال يأذن ىف اجلهاد 

  واخلروج فيه من مل يبلغ
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)  ح( حدثَنا سفْيانُ:حدثَنا يحيى بن آدم، قَالَ:  حدثَنا عباس الدوِري، قَال5811َ
حدثَنا سفْيانُ الثَّوِري، عن منصوٍر، عن : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ: وحدثَنا السلَِمي، قَالَ 

:  يوم الْفَتِح�قَالَ رسولُ اللَِّه : مجاِهٍد، عن طَاوٍس، عِن ابِن عباٍس رِضي اللَّه عنهما، قَالَ
  .ِإنه ال ِهجرةَ بعد الْفَتِح، ولَِكن ِجهاد وِنيةٌ، وِإذَا استنِفرتم فَانِفروا

حدثَنا :  حدثَنا سِعيد بن عبدوِس بِن أَِبي زيدونَ، وراق الِْفرياِبي، قَال5812َ
اِبييثَ)  ح(الِْفردحةَ، قَالَ وبيقُت نب كَّارا باِعيلَ، قَاال: نمِإس نلُ بمؤا مثَندانُ، : حفْيا سثَندح
  .ال ِهجرةَ بعد الْفَتِح: ِبِمثِْلِه

دثَنا ح: حدثَنا عثْمانُ بن أَِبي شيبةَ، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود السِجستاِني، قَال5813َ
 يوم �قَالَ رسولُ اللَِّه : جِرير، عن منصوٍر، عن مجاِهٍد، عن طَاوٍس، عِن ابِن عباٍس، قَالَ

  .ال ِهجرةَ، ولَِكن ِجهاد وِنيةٌ، وِإذَا استنِفرتم فَانِفروا: الْفَتِح، فَتِح مكَّةَ
5814نب ِزيدا يثَندِد، قَالَ حمِد الصباٍس، قَالَ:  عأَِبي ِإي نب ما آدثَندانُ، : حبيا شثَندح

ال ِهجرةَ، ولَِكن ِجهاد وِنيةٌ، وِإذَا :  يوم فَتِح مكَّةَ�قَالَ النِبي : قَالَ: عن منصوٍر، ِبِإسناِدِه
  .استنِفرتم فَانِفروا

ه مسِلم، عن محمِد بِن عبِد اللَِّه بِن نميٍر، عن أَِبيِه، عن عبِد اللَِّه بِن حِبيِب بِن أَِبي  روا
ثَاِبٍت، عن عبِد اللَِّه بِن عبِد الرحمِن بِن أَِبي حسيٍن، عن عطَاٍء، عن عاِئشةَ رِضي اللَّه عنها، 

ولُ اللَِّه :قَالَتسِئلَ رِة، فَقَالَ� سرِن الِْهجِديثَ:  عالْح ذَكَرِح، والْفَت دعةَ برال ِهج  
:  حدثَنا عبد الْمِلِك بن عبِد الْحِميِد بِن عبِد الْحِميِد بِن ميموِن بِن ِمهراٍن، قَال5816َ

حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر رِضي اللَّه : قَالَحدثَنا محمد بن عبيٍد، 
 يوم أُحٍد ِفي الِْقتاِل، وأَنا ابن أَربع عشرةَ، فَلَم يِجزِني، �عرضِني رسولُ اللَِّه : عنهما، قَالَ

  .عرضِني وأَنا ابن خمس عشرةَ، فَأَجازِنيفَلَما كَانَ يوم الْخندِق 
حدثَنا ابن ِإدِريس، عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، عن :  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال5817َ

رةَ، فَاستصغرِني، ثُم  وأَنا ابن أَربع عش�عِرضت علَى النِبي : ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
اِفعِني، قَالَ نازةَ، فَأَجرشع سمخ نا ابأَنِه ولَيع تِرضِزيِز، : عِد الْعبع نب رمذَا عِبه ثْتدفَح

بِن خمس عشرةَ، هذَا حد بين الصِغِري والْكَِبِري، وكَتب ِإلَى عماِلِه أَِن افِْرضوا ال: فَقَالَ
  .واجعلُوا ِمن دونَ ذَِلك ِفي الِْعياِل

حدثَِني عبيد : قَرأْنا علَى عبِد الرزاِق، عِن ابِن جريٍج، قَالَ:  حدثَنا الدبِري، قَال5818َ
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 يوم أُحٍد وأَنا ابن أَربع �ت علَى النِبي عِرض: اللَِّه بن عمر، عن ناِفٍع، أَنَّ ابن عمر، قَالَ
  .عشرةَ سنةً، ِبطُوِلِه
: وحدثَنا أَحمد بن محمٍد احلَماد، قَالَ)  ح(حدثَنا قَِبيصةُ:  حدثَنا الْغزي، قَالَ 5819

نا سفْيانُ، عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، حدثَ: حدثَنا قُطْبةُ بن الْعالِء، قَالَ
 ِفي الْجيِش يوم أُحٍد وأَنا ابن أَربع عشرةَ سنةً، فَلَم يقْبلِْني، وقَالَ �عِرضت علَى النِبي : قَالَ
: يِه يوم الْخندِق وأَنا ابن خمس عشرةَ فَأَجازِني، قَالَ ناِفعفَلَم يِجزِني، وعِرضت علَ: قُطْبةُ

هذَا حد بين الصِغِري والْكَِبِري، فَمن كَانَ ابن أَربع : فَحدثْت ِبِه عمر بن عبِد الْعِزيِز، فَقَالَ
  . ابن خمس عشرةَ سنةً فَافِْرضوا لَهعشرةَ سنةً فَأَلِْحقُوه، ومن كَانَ

حدثَنا ِعيسى : حدثَنا عِلي بن معبٍد، قَالَ:  حدثَنا بحر بن نصٍر الْخوالِني، قَال5820َ
عِرضت علَى النِبي : مرقَالَ ابن ع: سِمعت ناِفعا، يقُولُ: بن يونس، عن عمر بِن محمٍد، قَالَ

� سمخ نا ابأَنِق، ودنالْخ موِه يلَيع تِرضع ِني، ثُمدةَ فَررشع عبأَر نا ابأَنٍد وأُح موي 
  .عشرةَ فَأَجازِني

   
   مع نفِْسِه ِإلَى أرض العدوبيانُ الْخبِر الناِهي عن ِإخراِج الرجِل ِبمصاِحِف الْقُرآِن

)  ح(حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عن أَيوب:  حدثَنا أَحمد بن شيبانَ الرمِلي، قَال5821َ
: ثَنا مسِلم، قَالَحد: وحدثَنا ابن حناٍد، وعبد الْكَِرِمي بن الْهيثَِم، وجعفَر بن طَرخانَ، قَالُوا

 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نع ،وبأَي نةُ، عبعا شثَندآِن ِإلَى :  قَالَ�حوا ِبالْقُراِفرسال ت
مخافَةَ أَنْ ينالَه : أَرِض الْعدو، فَِإني أَخاف أَنْ ينالَه الْعدو، وهذَا لَفْظُ سفْيانَ، وقَالَ شعبةُ

 ودالْع.  
ح، . حدثَِني ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكًا، حدثَه:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال5822َ

ٍع، عِن ابِن أَخبرِني ماِلك، عن ناِف: حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ: وحدثَنا ِعيسى بن أَحمد، قَالَ 
 أَنْ يسافَر ِبالْقُرآِن ِإلَى أَرِض الْعدو خشيةَ أَنْ ينالَه الْعدو، قَالَ �نهى رسولُ اللَِّه : عمر، قَالَ
ن خلٍَف التيِمي، مخافَةَ أَنْ ينالَه الْعدو، حدثَنا محمد ب: أُراه: قَالَ ماِلك: وقَالَ يونس: ِعيسى

  .ِإلَى أَرِض الْعدو مخافَةَ أَنْ ينالَه الْعدو: أنبأ ماِلك، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه: حدثَنا خاِلد بن مخلٍَد، قَالَ
: نا أَبو أُميةَ، قَالَوحدثَ)  ح(حدثَِني أَِبي:  حدثَنا طَاِهر بن عمِرو بِن الرِبيِع، قَال5823َ

حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد، عن ناِفٍع، عِن ابِن : حدثَنا موسى بن داود، وأَحمد بن يونس، قَالُوا
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رمع : ِبيافَةَ �أَنّ النخم ،ودِض الْعآِن ِإلَى أَرِبالْقُر افَرسى أَنْ يهنكَانَ ي ودالْع الَهنأَنْ ي.  
حدثَنا حماد بن زيٍد، قَالَ أَبو : حدثَنا أَبو النعماِن، قَالَ:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال5824َ

 ناِفٍع، عِن ابِن حدثَنا الْحاِرثُ بن عميٍر، ِكالهما عن أَيوب، عن: وحدثَنا يعلَى، قَالَ: أُميةَ
ال تساِفروا ِبالْقُرآِن، فَِإني أَخاف أَنْ ينالَه الْعدو، حدثَنا كَيلَجةُ، : �قَالَ النِبي : عمر، قَالَ

حدثَنا زهير، عن : وحدثَنا أَبو أُميةَ، حدثَنا موسى بن داود، قَاال)  ح(حدثَنا أَبو غَسانَ: قَالَ
 ِبيِن النع ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نةَ، عقْبِن عى بوسح(�م  ( ِسيوالْب نب نسا الْحثَندحو

عمر ، عِن حدثَنا عبد الرزاِق، عن معمٍر، عن أَيوب، عن ناِفٍع، عِن ابِن : اَألبناِوي، قَالَ 
 ِبيِبِمثِْلِه�الن  :ودالْع الَهنافَةَ أَنْ يخم.  

حدثَنا يحيى بن : حدثَنا مسدد، قَالَ:  وحدثَنا موسى بن سِعيٍد الدنداِني، قَال5825َ
رمِن عِن اباِفٍع، عن نِد اللَِّه، عيبع نِعيٍد، عس : ِبيِض �أَنّ النآِن ِإلَى أَرِبالْقُر افَرسى أَنْ يهن 

حدثَنا يحيى بن محمِد بِن : الْعدو مخافَةَ أَنْ ينالَه الْعدو، حدثَِني محمد بن ِإسحاق، قَالَ
سماِعيلَ بِن جعفٍَر، عن عمر بِن ناِفٍع، عن حدثَنا محمد بن جهضٍم، عن ِإ: السكَِن، قَالَ

 ِبيِن النع ،رمِن عِن اباِفٍع، عِبِمثِْلِه�ن ،.  
بيانُ الْخبِر الْمِبيِح مسابقَةَ الْخيِل الْمضمرِة وغري املضمرة إذا كان مربأها ومنتهاها 

  معلومة
حدثَِني ماِلك، وحدثنا : حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ: حمد، قَالَ  حدثَنا ِعيسى بن أ5826َ

أَخبرِني ماِلك، أَخبرِني ناِفع، عِن ابِن : أنبأ ابن وهٍب، قَالَ: يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ
رمع : ِبيأَنّ الن�ِل الَِّتي قَديالْخ نيب قاباِع،  سدةَ الْوا ثَِنيهدكَانَ أَماِء، وفْيالْح ِمن تِمرأُض 

 نكَانَ ِمم رمع نأَنَّ ابٍق، ويرِني زِجِد بسِة ِإلَى مالثَِّني ِمن رمضت ِل الَِّتي لَميالْخ نيب قابسو
سونقَالَ يا، وِبه قابا: سِبه قابكَانَ س.  

حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، : حدثَنا أَبو أُسامةَ، قَالَ:  حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، قَال5827َ
رمِن عِن اباِفٍع، عن نولَ اللَِّه : عسأَنّ ر� را كَانَ غَيماِء، وفْيالْح ا ِمنلَهسلَ، فَأَريالْخ رمض 

ضٍقميرِني زِجِد بسِة ِإلَى مالثَِّني ِمن لَهسٍر، أَرم.  
حدثَنا : حدثَنا عبد اللَِّه بن نميٍر، قَالَ:  حدثَنا موسى بن ِإسحاق الْقَواس، قَال5828َ

 الْخيلَ، فَكَانَ يرِسلُ �مر رسولُ اللَِّه ض: عبيد اللَِّه بن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
 ِنيِجِد بساِع ِإلَى مدِة الْوثَِني ِمن رمضت الَِّتي لَماِع، ودِة الْواِء ِإلَى ثَِنيفْيالْح ِمن ترمالَِّتي ض



com.wordpress.masgunku.www  
 

1344 

 حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، ِبِمثِْلِه، وحثنا عباس :حدثَنا يحيى، قَالَ: زريٍق، حدثَنا قُربزانُ، قَالَ
  .حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه: حدثَنا محمد بن عبيٍد، قَالَ: الدوِري، قَالَ
حدثَنا حماد بن زيٍد، عن : عماِن، قَالَحدثَنا أَبو الن:  حدثَنا الصغاِني، قَال5829َ

رمِن عِن اباِفٍع، عن نع ،وبولَ اللَِّه : أَيسِة �أَنّ ررمضةَ الْملَ غَايعِل، فَجيالْخ نيب قبس 
مضت الَِّتي لَماِع، ودِة الْوفَاِء ِإلَى ثَِنياِء أَِو احلَيفْيٍق، الْحيرِني زِجِد بساِع ِإلَى مدِة الْوثَِني ِمن ر

  .ِجئْت ساِبقًا يومِئٍذ : قَالَ عبد اللَِّه
حدثَنا حجاج بن محمٍد، عِن ابِن :  حدثَنا يوسف بن سِعيِد بِن مسِلٍم، قَال5830َ
 �كَانَ النِبي : قَالَ عبد اللَِّه بن عمر: ن عقْبةَ، عن ناِفٍع، قَالَأَخبرِني موسى ب: جريٍج، قَالَ

سبق بين الْخيِل، فَيدفَع ما ضمر ِمنها ِمن الْحفْياِء ِإلَى الثَِّنيِة، ويدفَع ما لَم يضمر ِمنها ِإلَى 
  .مسِجِد بِني زريٍق

الْخيلُ ِفي نواِصيها الْخير ِإلَى يوِم : �قَالَ رسولُ اللَِّه : حدثَنا عبد اللَِّه، قَالَ: الَ ناِفع وقَ
  .الِْقيامِة

حدثَنا وهيب، عن : حدثَنا حسين، قَالَ:  حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء، قَال5832َ
حدثَنا معاِويةُ، عن أَِبي ِإسحاق الْفَزاِري، عن موسى، : ا الصغاِني، قَالَوحدثَن)  ح(موسى

  .بِني زريٍق: ، فَذَكَر نحوه ِإلَى قَوِلِه�ساِبق رسولُ اللَِّه : عن ناِفٍع ، عِن ابِن عمر، قَالَ
حدثَنا ابن وهٍب، عن أُسامةَ بِن زيٍد، عن ناِفٍع، : الَ  حدثَنا ِعيسى بن أَحمد، ق5833َ

كَانَ يساِبق ِبالْخيِل الَِّتي قَد ضمرت، فَكَانَ يرِسلُها :  أَنه�عِن ابِن عمر، عن رسوِل اللَِّه 
دكَانَ أَماِع، ودِة الْواِء ِإلَى ثَِنيفْيالْح ِة ِمنثَِني ِمن رمضت ِل الَِّتي لَميِبالْخ اِبقسكَانَ يا، وه
  .الْوداِع ِإلَى مسِجِد بِني زريٍق، وهو أَمدها

   
باب فَضِل الْخيِل علَى غَيِرها ِمن الدواب وما يكره من اخليل والدليل على أن اجلهاد ال 

  ينقطع إىل يوم القيامة
أنبأ شعبةُ، عن : حدثَنا النضر بن شميٍل، قَالَ:  حدثَنا سِعيد بن مسعوٍد، قَال5834َ

: �قَالَ رسولُ اللَِّه : حصيٍن، عِن الشعِبي، عن عروةَ بِن أَِبي الْجعِد رِضي اللَّه عنه، قَالَ
وِفي ن قُودعم ريِة، ِقيلَالْخامِم الِْقيوِل ِإلَى يي؟ قَالَ: اِصي الْخريا الْخولَ اللَِّه، مسا ري : راَألج

حدثَنا شعبةُ، عن حصيٍن، : حدثَنا أَبو داود، قَالَ: والْمغنم، حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ
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سِمعت رسولَ : الشعيب، يقُولُ سِمعت عروةَ بن الْجعِد الْباِرِقي، يقُولُوابِن أَِبي السفَِر، مسعا 
  .، فَذَكَر ِمثْلَه�اللَِّه 

حدثَنا شعبةُ، عن : حدثَنا أَبو زيٍد الْهرِوي، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال5835َ
ٍن، ويصح ِبيِن النِد، ععِن الْجةَ بورع نع ،ِبيعِن الشفَِر، عِن أَِبي السقَالَ�اب ، : ريالْخ

  .اَألجر، والْمغنم: معقُود ِبنواِصي الْخيِل ِإلَى يوِم الِْقيامِة
حدثَنا يعلَى : خبرنا الصغاِني، قَالَوأَ)  ح(أنبأ وِكيع:  حدثَنا ابن أَِبي رجاٍء، قَال5836َ
قَالَ رسولُ : حدثَنا زكَِريا بن أَِبي زاِئدةَ، عن عاِمٍر، عن عروةَ الْباِرِقي، قَالَ: بن عبيٍد، قَاال

  .اَألجر والْمغنم: يامِة، قَالَ وِكيعالْخيلُ معقُود ِفي نواِصيها الْخير ِإلَى يوِم الِْق: �اللَِّه 
حدثَنا شعبةُ، عن أَِبي ِإسحاق، : نا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال5837َ

الْخيلُ : ، قَالَ�ي سِمعت الْعيزار بن حريٍث يحدثُ، عن عروةَ الْباِرِقي، عِن النِب: قَالَ
ريا الْخاِصيهوِفي ن قُودعم.  

حدثَنا سفْيانُ ابن :  حثنا شعيب بن عمٍرو الدمشِقي، وأَحمد بن شيبانَ، قَاال5838
الْخيلُ معقُود ِفي : �نِبي قَالَ ال: عيينةَ، عن شِبيِب بِن غَرقَدةَ، عن عروةَ الْباِرِقي، قَالَ

بيعقَالَ ش ،ريا الْخاِصيهون :بيعش ادزِل، وياِصي الْخوانُ: ِبنفْيقَالَ س : ،اِلدجا مِفيه ادزو
  .اَألجر، والْمغنم: عِن الشعِبي، عن عروةَ

حدثَنا : حدثَنا معاِويةُ بن عمٍرو، قَالَ: لصغاِني، قَاال حدثَنا جعفَر الصاِئغُ، وا5839
 ِبيِن النةَ، عورع نِبيٍب، عش نةُ، عاِئدِة: ، ِبِمثِْلِه�زامِم الِْقيوِإلَى ي ريالْخ.  

اِعيلُ بن علَيةَ، عن يونس بِن عبيٍد، حدثَنا ِإسم:  حدثَنا أَبو عِلي الزعفَراِني، قَال5840َ
 ِضير ِليجِد اللَِّه الْببِن عِريِر بج نِريٍر، عِن جِرو بمِن عةَ بعرأَِبي ز نِعيٍد، عِن سِرو بمع نع

  .ِبيِدِه يلِْوي ناِصيةَ فَرِسِه �رأَيت رسولَ اللَِّه : اللَّه عنه، قَالَ
وحدثَنا الصغاِني، )  ح(حدثَنا سفْيانُ: حدثَنا الِْفرياِبي، قَالَ:  حدثَنا الْغزي، قَال5841َ

ِق، قَالَ حدثَنا عبد الرزا: وحدثَنا السلَِمي، قَالَ)  ح(حدثَنا سفْيانُ: حدثَنا قَِبيصةُ، قَالَ: قَالَ
حدثَنا الثَّوِري، عن يونس بِن عبيٍد، عن عمِرو بِن سِعيٍد، عن أَِبي زرعةَ بِن عمِرو بِن : 

  يلِْوي ناِصيةَ فَرِسِه ِبيِدِه،�رأَيت رسولَ اللَِّه : جِريٍر، عن جِريِر بِن عبِد اللَِّه الْبجِلي، قَالَ
لَه ةُ: قَالَ: فَقُلْتقَِبيص ادز ،ريا الْخاِصيهوِفي ن قُودعلُ مي؟ : ِقيلَ: الْخريا الْخمولَ اللَِّه، وسا ري

  .اَألجر، والْغِنيمةُ: قَالَ
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دثَنا سفْيانُ، ح: حدثَنا الْحسين بن حفٍْص، قَالَ:  حدثَنا أُسيد بن عاِصٍم، قَال5842َ
الْخير معقُود ِبنواِصي الْخيِل ِإلَى :  يلِْوي ناِصيةَ فَرِسِه، ويقُولُ�رأَيت النِبي : ِبِإسناِدِه، قَالَ
  .اَألجر، والْغِنيمةُ: يوِم الِْقيامِة
  .نْ أَصِرف بصِري وسأَلْته عن نظْرِة الْفَجأَِة؟ فَأَمرِني أ5843َ
: وحدثَنا أَبو الْمثَنى، قَالَ)  ح(حدثَنا مسدد:  حدثَنا موسى بن سِعيٍد، قَال5844َ

حدثَنا يونس بن عبيٍد، عن : حدثَنا يِزيد بن زريٍع، قَالَ: حدثَنا محمد بن الِْمنهاِل، قَاال
 يلِْوي ناِصيةَ فَرِسِه ِبأُصبِعِه، �رأَيت النِبي : عمِرو بِن سِعيٍد، عن أَِبي زرعةَ، عن جِريٍر، قَالَ

: الْخير معقُود ِفي نواِصي الْخيِل ِإلَى يوِم الِْقيامِة، حدثَنا الْحاِرثُ بن أَِبي أُسامةَ قَالَ: ويقُولُ
حدثَنا عبد الْواِرِث، عن يونس بِن عبيٍد، ِمثْلَ حِديِث الِْفرياِبي، : نا الْعباس بن الْفَضِل، قَالَ

ِريِن الثَّوع.  
وحدثَنا )  ح(سِمعت شعبةَ: حدثَنا حجاج، قَالَ:  حثنا يوسف بن مسِلٍم، قَال5845َ

ونِبيٍب، قَالَ يح نب قَالَ: س ،داوو دا أَبثَندةُ، قَالَ: حبعاِح، قَالَ: أنا شيو التِني أَبربأَخ :
  .الْبركَةُ ِفي نواِصي الْخيِل:  قَالَ�ِإنَّ النِبي : سِمعت أَنس بن ماِلٍك رِضي اللَّه عنه، يقُولُ

أَخبرِني أَبو التياِح : أنبأ شعبةُ، قَالَ: أنبأ أَبو النضِر، قَالَ:  الصغاِني، قَالَ حدثَنا5846
الْبركَةُ ِفي نواِصي : ، قَالَ�سِمعت أَنس بن ماِلٍك، عِن النِبي : يِزيد بن حميٍد الضبِعي، قَالَ

  .الْخيِل
أنبأ ابن : وحدثَنا يونس، قَالَ)  ح(أنبأ ابن وهٍب: يسى بن أَحمد، قَالَ حدثَنا ِع5847

هنع اللَّه ِضير رمِن عِد اللَِّه ببع ناِفٍع، عن نع ثَهدٍب، أن مالك بن أنس، حهو : ِبيأَنّ الن� 
  .لَى يوِم الِْقيامِةالْخيلُ ِفي نواِصيها الْخير ِإ: قَالَ

حدثَنا محمد بن :  حدثَنا ابن الْحسِن املَيموِني، وأَبو داود الْحراِني، قَاال5848
د اللَِّه حدثَنا عبي: حدثَنا ابن نميٍر، قَاال: وحدثَنا موسى بن ِإسحاق الْقَواس، قَالَ)  ح(عبيٍد

الْخيلُ معقُود ِفي نواِصيها الْخير ِإلَى : �قَالَ النِبي : بن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
  .يوِم الِْقيامِة
حدثَنا : حدثَِني أَِبي، قَالَ :  حدثَنا طَاِهر بن عمِرو بِن الرِبيِع بِن طَاِرٍق، قَال5849َ

أنبأ اللَّيثُ، عن : حدثَنا أَبو النضِر، قَالَ: وحدثَنا الْحاِرثُ بن أَِبي أُسامةَ، قَالَ )  ح(اللَّيثُ
 ِبيِن النع ،رمِن عِن اباِفٍع، عقَالَ�ن ، :امِم الِْقيوِإلَى ي ريا الْخاِصيهولَ ِفي نيِةِإنَّ الْخ.  



com.wordpress.masgunku.www  
 

1347 

حدثَنا ابن وهٍب، عن أُسامةَ بِن زيٍد، عن ناِفٍع، :  حدثَنا ِعيسى بن أَحمد، قَال5850َ
  .الْخيلُ ِفي نواِصيها الْخير ِإلَى يوِم الِْقيامِة:  قَالَ�عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه 

5851نالْج نا ابثَندِد، قَالَ حطَاٍء، قَالَ: يع ناِب بهالْو دبا عثَندح : ناللَِّه ب دبأنبأ ع
 ِبيِن النع ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نٍن، عوِم : ، قَالَ�عوِإلَى ي ريا الْخاِصيهوِبن قُودعلُ ميالْخ

  .الِْقيامِة
5852نب فوسا يثَندِعيٍد، قَالَ حٍج، قَالَ:  سيرِن جِن ابع ،اججا حثَندِني : حربأَخ

الْخيلُ معقُود ِفي : �قَالَ رسولُ اللَِّه : قَالَ عبد اللَِّه: موسى بن عقْبةَ، عن ناِفٍع، قَالَ
  .نواِصيها الْخير ِإلَى يوِم الِْقيامِة

حدثَنا عثْمانُ بن سِعيِد بِن كَِثٍري يعِني ابن ِديناٍر، :  عباس الترقُِفي، قَالَ حدثَنا5853
الْخيلُ ِفي : �قَالَ النِبي : حدثَنا شعيب بن أَِبي حمزةَ، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ: قَالَ

ِإلَى ي ريا الْخاِصيهوناهجرخي ا لَمنه ِة، ِمنامِم الِْقيو.  
نا أَبو : وحدثَنا الصغاِني، قَالَ)  ح(حدثَنا يِزيد بن هارونَ:  حدثَنا الدِقيِقي، قَالَ 5854
قَالَ : ِرِقي رِضي اللَّه عنه، قَالَحدثَنا الْمسعوِدي، عن أَِبي حميٍد، عن عروةَ الْبا: النضِر، قَاال

 ِبيالن� :ِر، فَِقيلَ لَهضو النأَب ادِة، زامِم الِْقيوِل ِإلَى يياِصي الْخوِبن قُودعم ريا : الْخي ريا الْخم
  .اَألجر، والْمغنم: رسولَ اللَِّه؟ قَالَ
أَخبرنا معمر، عِن الزهِري، : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ: زهِر، قَالَ حدثَنا أَبو اَأل5855

الْخيلُ معقُود ِفي : �قَالَ رسولُ اللَِّه : عن أَِبي سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنه، قَالَ
ريا الْخاِصيهون :الْغو ،رِبيِل اللَِّهاَألجقَِة ِفي سدِبالص هدفِِّف يعتا كَالْمهلَيع ِفقنالْمةُ، وِنيم.  
حدثَنا سلَيمانُ بن : نا خاِلد بن مخلٍَد، قَالَ:  حدثَنا السلَِمي، وأَبو أُميةَ، قَاال5856

اِمٍر الرع نب دمحا مثَندحقَالَ ِبالٍل، و ،ِليم : نا عمٍر، ِكالهمعم نكَِثٍري، ع نب دمحا مثَندح
الْخيلُ معقُود ِفي نواِصيها الْخير ِإلَى : �قَالَ النِبي : سهيٍل، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

ح نب سونا يثَندِة، حامِم الِْقيوقَالَ: ِبيٍب، قَالَي ،داوو دا أَبثَندٍل، : حهس نع ،بها وثَندح
  .ِبِمثِْلِه

حدثَنا عمر بن :  حدثَنا عباس الدوِري، والسلَِمي، ومحمد بن حيويِه، قَالُوا5857
 أَشعثَ بِن سواٍر، عن أَِبي ِزياٍد التيِمي، عِن النعماِن حدثَنا أَِبي، عن: حفِْص بِن ِغياٍث، قَالَ

الْخيلُ معقُود ِفي نواِصيها الْخير ِإلَى يوِم : �قَالَ رسولُ اللَِّه : بِن بِشٍري رِضي اللَّه عنه، قَالَ
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  .الِْقيامِة
حدثَِني ابن : حدثَنا يحيى بن أَِبي الْخِصيِب، قَالَ: ي، قَالَ حدثَنا أَبو زرعةَ الراِز5858

أَِخي ِإبراِهيم بِن أَِبي عبلَةَ واسمه هاِنئُ بن عبِد الرحمِن، عن ِإبراِهيم بِن أَِبي عبلَةَ، عِن الْوِليِد 
ِر بيبج نِن، عمحِد الربِن عقَالَب ،هنع اللَّه ِضير ِديٍل الِْكنفَيِن نةَ بلَمس نٍر، عفَيِن ن :

 ِبيالن تِمعقُولُ�سةَ:  يانوو عِة، قَالَ أَبامِم الِْقيوِإلَى ي ريا الْخاِصيهوِفي ن قُودعلُ ميالْخ :
  .ِشمر: اسم أَِبي عبلَةَ
5859ثَندقَالَ ح ،قَاِشيةَ الرو ِقالبٍد، قَالَ: ا أَبأَس نلَّى بعا مثَندح : نب دمحا مثَندح
 �حدثَِني سلْم بن عبِد الرحمِن الْجرِمي، عن سوادةَ بِن الرِبيِع، أَنّ النِبي : حمرانَ، قَالَ

  .ِفي نواِصيها الْخير ِإلَى يوِم الِْقيامِةالْخيلُ معقُود : قَالَ
حدثَنا أَبو سعٍد اَألنصاِري، : حدثَِني أَِبي، قَالَ:  حدثَنا أَبو أُسامةَ الْحلَِبي، قَال5860َ

، أَنَّ سهلَ بن الْحنظَِليِة رِضي أَخبرِني أَِبي، عن عبادةَ بِن محمِد بِن عبادةَ بِن الصاِمِت: قَالَ
الْخير معقُود ِفي :  يقُولُ�سِمعت النِبي : اللَّه عنه، حدثَ معاِويةَ رِضي اللَّه عنه، قَالَ

ق علَيها كَالْباِسِط يده ال نواِصي الْخيِل ِإلَى يوِم الِْقيامِة، وأَهلُها معانونَ علَيها، والْمنِف
  .يقِْبضها

حدثَنا : حدثَنا خاِلد بن خلِّي، قَالَ:  حدثَنا محمد بن عوٍف الطَّاِئي، قَال5861َ
: ي اللَّه عنهما، قَالَالْجراح بن مِليٍح، عن أَرطَاةَ، عِن الْمعلَّى، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر رِض

 ِبيِة: �قَالَ النامِم الِْقيوِإلَى ي ريا الْخاِصيهوِفي ن قُودعلُ ميالْخ.  
حدثَنا يِزيد، عن : حدثَنا صبيح بن ِديناٍر الْبلَِدي، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال5862َ
 نقَالَِفطٍْر، ع ،هفَعر ،هنع اللَّه ِضياِء ررِن الْبع ،اقحا : أَِبي ِإساِصيهوِفي ن قُودعلُ ميالْخ

  .الْخير ِإلَى يوِم الِْقيامِة
حدثَنا ِإسماِعيلُ بن سِعيٍد :  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، وسِعيد بن مسعوٍد، قَاال5863

سِمعت أَِبي سِعيد بن عبيِد اللَِّه، يحدثُ عن ِزياِد بِن جبيٍر، عن أَِبيِه، عِن : جبيِري، قَالَالْ
الْخيلُ معقُود ِفي نواِصيها الْخير ِإلَى : �قَالَ النِبي : الْمِغريِة بِن شعبةَ رِضي اللَّه عنه، قَالَ

وايهلَيونَ عانعا ملُهأَهِة، وامِم الِْقي.  
حدثَنا عبد الْوهاِب بن نجدةَ، :  حدثَنا ابن ِفيٍل أَحمد بن ِإبراِهيم الْباِلِسي، قَال5864َ

ِد بِن عِلي، عن عِلي بِن أَِبي حدثَنا عبد الْعِزيِز، عن محم: حدثَِني ابن عياٍش، قَالَ: قَالَ
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 ِبيِن النع ،هنع اللَّه ِضيِة، : ، قَالَ�طَاِلٍب رامِم الِْقيوِإلَى ي ريا الْخاِصيهوِفي ن قُودعلُ ميالْخ
حدثَنا ِإبراِهيم : عمر الْحوِضي، قَالَحدثَنا أَبو : حدثَنا أَبو بكِْر بن أَِبي الْجِحيِم الْبصِري، قَالَ

الْخيلُ : �قَالَ النِبي : بن سعٍد، عِن ابِن ِشهاٍب، عمن حدثَه، عن سهِل بِن الْحنظَِليِة، قَالَ
  .ِإلَى يوِم الِْقيامِة: وِلِهمعقُود ِفي نواِصيها، ِبِمثِْل حِديِث أَِبي سعٍد اَألنصاِري ِإلَى قَ

حدثَنا عبد : حدثَنا جبارةُ، قَالَ:  حدثَنا أَبو عمِرو بن حاِزِم بِن أَِبي غَرزةَ، قَال5865َ
 يِزيد رِضي اللَّه حدثَتِني أَسماُء ِبنت: حدثَِني شهر بن حوشٍب، قَالَ: الْحِميِد بن بهرام، قَالَ

 ِبيِت النِمعا سها، أَنهنقُولُ�عي  : ذَكَرِة، وامِم الِْقيوِإلَى ي ريا الْخاِصيهوِفي ن قُودعلُ ميالْخ
  .الْحِديثَ

 مجاِلٍد، عِن الشعِبي، حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عن:  حدثَنا أَحمد بن شيبانَ، قَال5866َ
الْخيلُ معقُود ِفي نواِصيها الْخير ِإلَى : �قَالَ النِبي : عن عروةَ الْباِرِقي رِضي اللَّه عنه، قَالَ

  .اَألجر، والْمغنم: يوِم الِْقيامِة
حدثَنا الْهيثَم بن : حدثَنا أَبو توبةَ، قَالَ: وِلي، قَالَ حدثَنا عبد الْكَِرِمي الديرعاق5867ُ

هنع اللَّه ِضير لَِميٍد السبِن عةَ ببتع نٍم، علَيِني سب ٍخ ِمنيش نع ،ِزيدِن يِر بثَو نٍد، عيمح :
 ِبياِصي :  قَالَ�أَنَّ النووا نقُصاال تهابا، فَِإنَّ أَذْنهابال أَذْنا، واِرفَهعال مِل، ويا، : الْخهذَابم
: حدثَنا الِْفرياِبي، قَالَ: ِإدفَاؤها، ونواِصيها معقُود ِفيها الْخير، حدثَنا الْغزي، قَالَ: ومعاِرفَها

 ِبِمثِْلِه، حدثَنا �، عن شيٍخ، عن عتبةَ بِن عبٍد السلَِمي، عِن النِبي حدثَنا سفْيانُ، عن ثَوٍر
حدثَنا ابن عالثَةَ، عن ثَوِر بِن يِزيد، : حدثَنا عمرو بن الْحصيِن، قَالَ: مسرور بن نوٍح، قَالَ

 نةَ، علْقَمِن عِر بصن نع ِبيِن النع ،لَِميٍد السبِن عةَ ببتِبِمثِْلِه�ع ،.  
حدثَنا عبد اللَِّه بن وهٍب، : حدثَنا ِضرار، قَالَ :  حدثَنا عِلي بن عبِد الْعِزيِز، قَال5868َ

ِبي اَألسوِد الِْغفَاِري، عِن النعماِن عن عمِرو بِن الْحاِرِث، عِن الْحاِرِث بِن يعقُوب، عن أَ
الْخيلُ معقُود ِفي نواِصيها الْخير، : �قَالَ النِبي : الِْغفَاِري، عن أَِبي ذَر رِضي اللَّه عنه، قَالَ

اهجرخي ا لَمنِإلَى ه.  
سِمعت معاِويةَ بن : أنبأ ابن وهٍب، قَالَ: قَالَ حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، 5869

حدثَِني نعيم بن ِزياٍد، أَنه سِمع أَبا كَبشةَ رِضي اللَّه عنه صاِحب النِبي : صاِلٍح، يحدثُ، قَالَ
 الْخير، وأَهلُها معانونَ علَيها، والْمنِفق الْخيلُ معقُود ِفي نواِصيها: �عِن النِبي :  يقُولُ�

  .علَيها كَالْباِسِط يده ِبالصدقَِة
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وحدثَنا الْغزي، )  ح(حدثَنا سفْيانُ: حدثَنا قَِبيصةُ، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال5870َ
حدثَنا محمد بن : وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح(حدثَنا سفْيانُ: ، قَالَحدثَنا الِْفرياِبي: قَالَ 

حدثَنا سفْيانُ، عن سلِْم بِن عبِد الرحمِن، عن أَِبي : كُناسةَ، وعبيد اللَِّه بن موسى، قَاال
ِضيةَ رريرأَِبي ه نةَ، ععرقَالَز ،هنع ولُ اللَِّه :  اللَّهسر ِل �كَِرهيالْخ كَالَ ِمنالش .  

حدثَنا سفْيانُ : حدثَنا محمد بن كَِثٍري، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال5871َ
لشكَالَ ِمن الْخيِل، وِفي غَيِر هذَا الْحِديِث،  يكْره ا�كَانَ النِبي : قَالَ: الثَّوِري، ِبِإسناِدِه

أَنْ يكُونَ الْفَرس ِفي ِرجِلِه الْيمنى بياض، وِفي يِدِه الْيسرى، أَو ِفي الْيمنى، : والشكَالُ: قَالَ
  .وِفي ِرجِلِه الْيسرى

: وحدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ)  ح( أَبو داودحدثَنا:  حدثَنا ابن حِبيٍب، قَالَ 5872
حدثَنا : حدثَنا وهب بن جِريٍر، قَالَ: أَخبرِني، وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ: حدثَنا حجاج، قَالَ

ةَ، ععرأَِبي ز نع ،ِزيدِن يِد اللَِّه ببع نةُ، عبعةَشريرأَِبي ه ولَ اللَِّه : نسأَنَّ ر� هكْركَانَ ي 
  .الشكَالَ ِمن الْخيِل

أنبا شعبةُ، عن عبِد اللَِّه بِن يِزيد : أنبأ أَبو النضِر، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال5873َ
  . الشكَالَ ِمن الْخيِل كَِره�أَنّ النِبي : النخِعي، ِبِإسناِدِه

بيانُ ِصفَِة ارِتباِط الْخيِل الَِّتي يؤجر علَيها مرتِبطُها، وبيان ثواا وصفة إرتباط من يأمث 
  عليها

لٍَد، حدثَِني خاِلد بن مخ:  حدثَنا أَبو بكِْر بن أَِبي خاِلٍد الطَّبِري الصومِعي، قَال5874َ
حدثَِني سهيلُ بن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، : حدثَِني سلَيمانُ بن ِبالٍل، قَالَ: قَالَ
ما ِمن صاِحِب كَنٍز ال يؤدي زكَاته، ِإال يؤتى ِبِه يوم الِْقيامِة : �قَالَ رسولُ اللَِّه : قَالَ
نِزِه علَى أَوفَر ما كَانَ، فَتحمى علَيِه صفَاِئح ِمن ناِر جهنم فَيكْوى ِبها جِبينه وظَهره، وِبكَ

حتى يحكُم اللَّه بين ِعباِدِه ِفي يوٍم كَانَ ِمقْداره خمِسني أَلْف سنٍة ِمما تعدونَ، ثُم يرى 
ِبيلَهس موى ِبِه يتؤا ِإال يهكَاتي زدؤاِحِب ِإِبٍل ال يص ا ِمنمِة، ونا ِإلَى الْجِإماِر، وا ِإلَى النِإم 

ولُها كر الِْقيامِة وِبها علَى أَوفَر ما كَانت، فَيبطَح لَها ِبقَاٍع قَرقٍَر فَتستن علَيِه، كُلَّما مر علَيِه أَ
علَيِه آِخرها، حتى يحكُم اللَّه بين ِعباِدِه ِفي يوٍم كَانَ ِمقْداره خمِسني أَلْف سنٍة ِمما تعدونَ، 

زكَاتها ِإال أُِتي ثُم يرى سِبيلَه ِإما ِإلَى الْجنِة، وِإما ِإلَى الناِر، وما ِمن صاِحِب غَنٍم ال يؤدي 
 هطَؤقٍَر فَتا ِبقَاٍع قَرلَه طَحباُء فَيلْحال جاُء، وقْصا عِفيه سلَي تا كَانم فَرا أَوِبهِة وامالِْقي موِبِه ي
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انَ ِمقْداره خمِسني أَلْف سنٍة ِبأَظْالِفها وتنطَحه ِبقُروِنها حتى يحكُم اللَّه بين ِعباِدِه ِفي يوٍم كَ
: فَالْخيلُ يا رسولَ اللَِّه؟ قَالَ: ِمما تعدونَ، ثُم يرى سِبيلَه ِإما ِإلَى الْجنِة، وِإما ِإلَى الناِر، قَالُوا

ي ِلرجٍل أَجر، وِلرجٍل ِستر، وعلَى رجٍل الْخيلُ معقُود ِفي نواِصيها الْخير ِإلَى يوِم الِْقيامِة، فَِه
ِوزر، فَأَما الَِّذي لَه أَجر فَالَِّذي يتِخذُها، ويحِبسها ِفي سِبيِل اللَِّه فَذَِلك ال يعِلفُها شيئًا ِإال 

لَم تغيب ِفي بطُوِنها شيئًا ِإال كَانَ لَه أَجر، كَانَ لَه ِبِه أَجر، ولَم يعِرض لَه مرج يرعاها ِفيِه 
ولَِو استنت ِفي شرٍف أَو شرفَيِن لَم تخطُ ِفيها خطْوةً ِإال كَانَ لَه أَجر، ولَو مر ِبنهٍر فَسقَاها 

تةً ِإال كَانقَطْر ها ِمنطُوِنهِفي ب بيغت لَم ها ِمناِلهوِفي أَب راَألج ذْكُرلَي هى ِإنتح ،رأَج لَه 
وأَرواِثها، وأَما الَِّذي لَه ِستر فَالَِّذي يتِخذُها تعفُّفًا وتكَرما وتجمال، وال ينسى حق بطُوِنها 

ي علَيِه ِوزر فَالَِّذي يتِخذُها أَشرا وبطَرا وِرياَء الناِس وظُهوِرها ِفي عسِرها ويسِرها، وأَما الَِّذ
ما أَنزلَ اللَّه علَي ِفيها شيئًا ِإال هِذِه اآليةَ : فَالْحمر يا رسولَ اللَِّه؟ قَالَ: وبذَخا علَيِهم، قَالُوا

سورة [} ِمثْقَالَ ذَرٍة خيرا يره ومن يعملْ ِمثْقَالَ ذَرٍة شرا يرهفَمن يعملْ{: الْجاِمعةَ الْفَاذَّةَ
حدثَنا عبد : حدثَنا معلَّى بن أَسٍد، قَالَ: ، حدثَنا محمد بن حيويِه، قَالَ]8-7: الزلزلة آية 

قَالَ : نا سهيلُ بن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، قَالَحدثَ: الْعِزيِز بن الْمختاِر، قَالَ
 ِبيِديثَ ِبِمثِْلِه ِبطُوِلِه: �النالْح ذَكَرو ،هكَاتي زدؤٍز ال ياِحِب كَنص ا ِمنم.  

أَخبرِني سلَيمانُ بن ِبالٍل، : ، قَالَأَخبرِني خاِلد بن مخلٍَد:  حدثَنا السلَِمي، قَال5875َ
الْخيلُ معقُود ِفي نواِصيها : �قَالَ النِبي : أَخبرِني سهيلٌ، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ: قَالَ

و ،رٍل ِستجِلرو ،رٍل أَججِلر ِة، فَِهيامِم الِْقيوِإلَى ي ريالْخ لَه ا الَِّذي ِهيفَأَم ،رٍل ِوزجلَى رع
 لَمو ،رأَج ا ِإال كَانَ ِبِه لَهِلفُهعال ي ِبيِل اللَِّه، فَذَِلكا ِفي سهِبسحيا، وِخذُهتفَالَِّذي ي رأَج

كَانَ لَه أَجر، ولَِو استنت ِفي شرٍف يعِرض لَه مرج يرعاها ِفيِه لَم تغيب ِفي بطُوِنها شيئًا ِإال 
 بيغت لَم ها ِمنقَاهفَس رها نلَه ضرع لَوو ،رأَج ةً ِإال كَانَ لَهطْوا خطُ ِفيهخت لَمِن، وفَيرش أَو

  .ِمنه ِفي بطُوِنها قَطْرةً ِإال كَانَ لَه أَجر، فَذَكَر الْحِديثَ
ِبيِل اللَِّه والدليل على أن اإلمام حيمل من ال جيد سعةبِفي س كْلَمي ناِب مانُ ثَوي  

حدثَنا محمد بن فُضيٍل، عن عمارةَ بِن :  حدثَنا عِلي بن حرٍب الطَّاِئي، قَال5876َ
ريرأَِبي ه نةَ، ععرأَِبي ز نقَاِع، عالْقَع نةَ، عنييع نانُ بفْيا سثَندحٍب ورح نب ِليةَ، قَالَ ع

 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نِج، عرِن اَألعاِد، عنِبيِل اللَِّه :  قَالَ�أَِبي الزِفي س كْلَمكْلٍَم يم ا ِمنم
بثْعي هحرجِة، وامالِْقي مواَء يو ِإال جا أَبثَندٍك، حِمس ِريح يحالرٍم، ونُ دنُ لَوا اللَّومد 
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حدثَنا أَبو الزناِد، عِن اَألعرِج، : حدثَنا سفْيانُ، قَالَ: حدثَنا الْحميِدي، قَالَ : ِإسماِعيلَ، قَالَ 
 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نِبِمثِْلِه�ع .  

حدثَنا الْمعلَّى بن أَسٍد، :  حدثَنا أَبو يوسف الْفَاِرِسي، وِهاللُ بن الْعالِء، قَاال5877
حدثَِني أَبو زرعةَ، : حدثَنا عمارةُ بن الْقَعقَاِع، قَالَ: حدثَنا عبد الْواِحِد بن ِزياٍد، قَالَ: قَالَ

ال : انتدب اللَّه ِلمن خرج مجاِهدا ِفي سِبيِل اللَِّه: �قَالَ رسولُ اللَِّه : هريرةَ، قَالَعن أَِبي 
 ةَ، أَونالْج ِخلَهأَنْ أُد اِمنض لَيع هوِلي، أَنسِديقًا ِبرصتا ِبي وانِبيِلي ِإميِفي س ادِإال ِجه هِرجخي

  .لَى بيِتِه الَِّذي خرج ِمنه ناِئال ما نالَ ِمن أَجٍر أَو غَِنيمٍةأُرِجعه ِإ
والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه، ما ِمن مكْلُوٍم يكْلَم ِفي سِبيِل اللَِّه ِإال جاَء يوم الِْقيامِة، :  قَال5878َ

  .يح الِْمسِكوكَلْمه يدمى اللَّونُ لَونُ دٍم، والريح ِر
والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه، لَوال أَني أَخاف أَنْ أَشق علَى أُمِتي ما : � وقَالَ رسولُ اللَِّه 5879

تخلَّفْت خلْف سِريٍة تغزو ِفي سِبيِل اللَِّه، ولَِكن ال أَِجد ما أَحِملُهم علَيِه، وال يِجدونَ سعةً 
  .فَيتِبعوِني، وال تِطيب أَنفُسهم أَنْ يتخلَّفُوا عني

والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه، لَوِددت أَني أَغْزو ِفي سِبيِل اللَِّه فَأُقْتلُ : � وقَالَ رسولُ اللَِّه 5880
  .ثُم أَغْزو، فَأُقْتلُ ثُم أَغْزو فَأُقْتلُ، ثَالثًا

5881دٍب، قَالَ حرح نب ِليا عٍل، قَالَ: ثَنيفُض نب دمحا مثَندح : نةُ بارمنا ع
انتدب اللَّه ِلمن خرج ِفي : �قَالَ النِبي : الْقَعقَاِع، عن أَِبي زرعةَ، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

وِإميانا ِبي، وتصِديقًا ِبرسوِلي، فَهو علَي ضاِمن أَنْ أُدِخلَه الْجنةَ، ال يخرج ِإال ِجهادا، : سِبيِلِه
  .أَو أُرِجعه ِإلَى مسكَِنِه الَِّذي خرج ِمنه مع ما نالَ ِمن أَجٍر أَو غَِنيمٍة

 عيينةَ، عن أَِبي الزناِد، عِن اَألعرِج، أنبأ سفْيانُ بن:  حدثَنا ابن عبِد اَألعلَى، قَال5882َ
 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نقَالَ�ع ، : ِبيِل اللَِّه ثُملَ ِفي سأَنْ أُقْت تِددِدِه، لَوفِْسي ِبيالَِّذي نو

أَشهد ِللَِّه، : فَكَانَ أَبو هريرةَ، يقُولُ ثَالثًاأُبعثَ، ثُم أُقْتلَ، ثُم أُبعثَ، ثُم أُقْتلَ، ثُم أُبعثَ، 
حدثَنا أَبو الزناِد، ِبِإسناِدِه : حدثَنا سفْيانُ، قَالَ: حدثَنا الْحميِدي، قَالَ: حدثَنا الترِمِذي، قَالَ

حدثَنا ورقَاُء، عن أَِبي الزناِد، :  بن يِزيد املَزرِفي، قَالَحدثَنا خاِلد: ِمثْلَه، حثنا أَبو فَروةَ، قَالَ
اِدِه ِمثْلَهنِبِإس.  
حدثَنا أَبو : حدثَنا سفْيانُ، قَالَ: حدثَنا الْحميِدي، قَالَ:  حدثَنا الترِمِذي، قَال5883َ

ِج، عرِن اَألعاِد، عنةَ، قَالَالزريرأَِبي ه ولَ اللَِّه : نسر تِمعقُولُ�سلَى :  يع قال أَنْ أَشلَو
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 ِهملَيع قشيِه، ولَيع مِملُها أَحِدي مِعن سا، لَيهنع لَّفخٍة أَتِريس ِخالف تدا قَعم ِمِننيؤالْم
  .أَنْ يتخلَّفُوا بعِدي
5884لَى، قَالَ أَخِد اَألعبع نا ابنرانَ، قَالَ : بملَيس نب ِبيعا الرثَندحٍب، وهو نا ابثَندح

أَخبرِني ماِلك، عن أَِبي الزناِد، عِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ : حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ: 
تكَفَّلَ اللَّه ِلمن جاهد ِفي سِبيِلِه ال يخِرجه ِمن بيِتِه ِإال الِْجهاد ِفي سِبيِلِه، : لَ قَا�رسولَ اللَِّه 

 ٍر أَوأَج الَ ِمنا نم عم هِمن جركَِنِه الَِّذي خسِإلَى م هدري ةَ، أَونالْج ِخلَهداِتِه أَنْ يكَِلم ِديقصتو
حدثَنا ورقَاُء، عن أَِبي الزناِد، : أنبأ خاِلد بن يِزيد، قَالَ: ، وحدثَنا أَبو فَروةَ، قَالَغَِنيمٍة

اِدِه ِمثْلَهنِبِإس.  
ِج، أنبأ سفْيانُ بن عيينةَ، عن أَِبي الزناِد، عِن اَألعر:  حدثَنا ابن عبِد اَألعلَى، قَال5885َ

 ِبيلُغُ ِبِه النبةَ، يريرأَِبي ه نِفي : ، قَالَ�ع كْلَمي نِبم لَمأَع اللَّهِبيِل اللَِّه، وِفي س دأَح كْلَمال ي
  .سِبيِلِه، ِإال جاَء يوم الِْقيامِة، وجرحه يثْعب دما اللَّونُ لَونُ دٍم، والريح ِريح ِمسٍك

حدثَنا : حدثَنا سفْيانُ، قَالَ: حدثَنا الْحميِدي، قَالَ:  حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ، قَالَ 5886
تكَفَّلَ اللَّه ِلمن خرج ِمن : �قَالَ رسولُ اللَِّه : أَبو الزناِد، عِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

ال يخِرجه ِإال الِْجهاد ِإميانا ِبي، وتصِديقًا ِبرسوِلي ِإنْ توفَّيته أَنْ :  مجاِهدا ِفي سِبيِلِهبيِتِه
  .أُدِخلَه الْجنةَ، وِإنْ رددته أَنْ أَرده ِإلَى بيِتِه الَِّذي خرج ِمنه ناِئال ما نالَ ِمن أَجٍر أَو غَِنيمٍة

حدثَنا عمارةُ بن : حدثَنا محمد بن فُضيٍل، قَالَ:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال5887َ
والَِّذي نفْس محمٍد ِبيِدِه، : �قَالَ رسولُ اللَِّه : الْقَعقَاِع، عن أَِبي زرعةَ، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

شق علَى الْمسِلِمني ما قَعدت ِخالف سِريٍة تغزو ِفي سِبيِل اللَِّه أَبدا، ولَِكن ال أَِجد لَوال أَنْ أَ
 فْسالَِّذي نِدي وعلَّفُوا بختفَي مهفُسأَن ِطيبال توِني، وِبعتةً فَيعونَ سِجدال يو ،مِملُهةً فَأَحعس

ٍد ِبيمحلُمو فَأُقْتأَغْز لُ، ثُمو فَأُقْتأَغْز لُ، ثُمِبيِل اللَِّه فَأُقْتو ِفي سي أَغْزأَن تِددِدِه، لَو.  
أنبأ يحيى بن : حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال5888َ

أَب ِمعس هِعيٍد، أَناللَِّه س ِبيةَ، أَنَّ نريرأَِبي ه نثُ، عدحاِلٍح يلَى :  قَالَ�ا صع قال أَنْ أَشلَو
 لَِكنِبيِل اللَِّه، وو ِفي سزغت أَو ،جرخٍة تِريس نع لَّفخأَنْ ال أَت تبباِس، َألحلَى النع ِتي، أَوأُم

ةً فَأَحعس ِدي، ال أَِجدعلَّفُوا بختأَنْ ي ِهملَيع قشيوِني، وِبعتةً فَيعونَ سِجدال يو ،مِملُه
 ى، ثُميأُح لُ، ثُمأُقْت ى، ثُميأُح لُ، ثُمِبيِل اللَِّه فَأُقْتي أُقَاِتلُ ِفي سأَن تِددلَوِدي، وعوا بدقْعيو

  .أُقْتلُ
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أَخبرِني ماِلك بن أَنٍس، : أنبأ ابن وهٍب، قَالَ: نا ابن عبِد اَألعلَى، قَالَ حدث5889َ
حدثَنا زهير، ِكالهما عن يحيى بِن : حدثَنا أَحمد بن يونس، قَالَ : وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ

ماِلٍح السأَِبي ص نِعيٍد، عولَ اللَِّه سسةَ، أَنّ رريرأَِبي ه نلَى :  قَالَ�اِن، عع قال أَنْ أَشلَو
 مِملُها أَحم ال أَِجد لَِكنِبيِل اللَِّه، وِفي س جرخٍة تِريس لْفخ لَّفخأَنْ ال أَت تببِتي َألحأُم

لُونَ عمحتا يونَ مِجدال يِه، ولَيع تِددِدي، فَلَوعلَّفُوا بختأَنْ ي ِهملَيع قشيوا، وجرخِه فَيلَي
 نب دما أَحثَندلُ، ثَالثًا، حأُقْت ى ثُميأُح لُ، ثُمأُقْت ى ثُميأُح لُ، ثُمِبيِل اللَِّه فَأُقْتي أُقَاِتلُ ِفي سأَن

حدثَنا سلَيمانُ بن ِبالٍل، عن يحيى بِن : حدثَنا خاِلد بن مخلٍَد، قَالَ: يوسف السلَِمي، قَالَ 
أَني أُقَاِتلُ ِفي سِبيِل اللَِّه، فَأُقْتلُ ثُم أُحيى، ثُم : حدثَِني أَبو صاِلٍح، ِبِإسناِدِه، ِمثْلَه: سِعيٍد، قَالَ

  .أُقْتلُ
5890ثَندقَالَ ح ،دمأَح نى بٍب، قَالَ: ا ِعيسهو نأَِبي : نا اب نع ،اِلكِني مربأَخ

والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه، لَوِددت أَني : الزناِد، عِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه قَالَ
: قُلْت: فَكَانَ أَبو هريرةَ، يقُولُ: م أُحيى فَأُقْتلُ، ثُم أُحيى، قَالَأُقَاِتلُ ِفي سِبيِل اللَِّه فَأُقْتلُ، ثُ

  .أَشهد ِللَِّه
حدثَنا : حدثَنا معاِويةُ بن عمٍرو، قَالَ:  حدثَنا جعفَر بن محمٍد الصاِئغُ، قَال5891َ
 اللَِّه بن ذَكْوانَ، عن عبِد الرحمِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، عِن النِبي حدثَنا عبد: زاِئدةُ، قَالَ

تكَفَّلَ اللَّه ِبِحفِْظ امِرٍئ خرج ِفي سِبيِل اللَِّه، ال يخِرجه ِإال ِجهاد ِفي سِبيِل اللَِّه، : ، قَالَ�
اِت اللَِّه حِبكَِلم ِديقصتثُ ويح ِمن ِتِه أَويِإلَى ب هدري ةَ، أَونالْج لَه بجأَو قَدو ،هقِْبضى يت

جرخ.  
أنبأ معمر، : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ:  حدثَنا أَحمد بن يوسف السلَِمي، قَالَ 5892

، فَذَكَر أَحاِديثَ ِمنها، �ذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ، عن رسوِل اللَِّه ه: عن هماِم بِن منبٍه، قَالَ
كُلُّ كَلٍْم يكْلَم الْمسِلم ِفي سِبيِل اللَِّه، ثُم تكُونُ يوم الِْقيامِة كَهيئَِتها ِإذَا : �وقَالَ رسولُ اللَِّه 

  .لَّونُ لَونُ الدِم، والْعرف عرف الِْمسِكطُِعنت تفَجر دما، فال
والَِّذي نفْس محمٍد ِبيِدِه، لَوال أَنْ أَشق علَى الْمؤِمِنني ما : � وقَالَ رسولُ اللَِّه 5893

لُهم، وال يِجدونَ سعةً قَعدت خلْف سِريٍة تغزو ِفي سِبيِل اللَِّه، ولَِكن ال أَِجد سعةً فَأَحِم
  .فَيتِبعوِني، وال تِطيب أَنفُسهم أَنْ يقْعدوا بعِدي

حدثَنا : حدثَنا خاِلد بن مخلٍَد الْقَطَواِني، قَالَ:  حدثَنا أَحمد بن يوسف، قَال5894َ
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: �قَالَ رسولُ اللَِّه : هيلٌ، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، قَالَحدثَِني س: سلَيمانُ بن ِبالٍل، قَالَ
 ِخلَهداالِتي، أَنْ يِبِرس ِديقصتانٌ ِبي وِإال ِإمي هِرجخِبيِل اللَِّه، ال يِفي س جرخ نِلم اللَّه نمضت

  .أَصاب ِمن أَجٍر أَو غَِنيمٍةالْجنةَ، أَو يرِجعه ِإلَى مسكَِنِه ِبما 
حدثَنا أَبو ِإسحاق، عن : حدثَنا معاِويةُ بن عمٍرو، قَالَ:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال5895َ

ن اللَّه ِلمن تضم: �قَالَ رسولُ اللَِّه : سهيِل بِن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
خرج ِفي سِبيِلِه أَال يخرج ِإال ِإميانا ِبي، وتصِديقًا ِبرسِلي، أَنْ أُدِخلَه الْجنةَ، أَو أُرِجعه ِإلَى 

  .مسكَِنِه الَِّذي خرج ِمنه ناِئال ما نالَ ِمن أَجٍر أَو غَِنيمٍة
ما ِمنكُم ِمن أَحٍد يجرح ِفي سِبيِل اللَِّه، واللَّه أَعلَم ِبمن : �  وقَالَ رسولُ اللَِّه5896

يجرح ِفي سِبيِلِه، ِإال لَِقي اللَّه كَهيئَِتِه يوم جِرح لَونه لَونُ دٍم، وِرحيه ِريح ِمسٍك، حدثَنا 
حدثَنا أَبو ِإسحاق، عِن : حدثَنا معاِويةُ بن عمٍرو، قَالَ: ِعيسى الْوراق، وأَبو أُميةَ، قَاال

 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه ناِلٍح، عأَِبي ص نِش، عمِوِه�اَألعحِبن ،.  
اِق، عن معمٍر، عِن حدثَنا عبد الرز:  حدثَنا محمد بن ِإسحاق بِن شبويِه، قَال5897َ

مثَلُ الْمجاِهِد ِفي : �قَالَ النِبي : الزهِري، عن سِعيِد بِن الْمسيِب، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
 اللَّه ِللْمجاِهِد ِفي سِبيِل اللَِّه، واللَّه أَعلَم ِبمن يجاِهد ِفي سِبيِل اللَِّه، كَالصاِئِم الْقَاِئِم، وتكَفَّلَ
  .سِبيِلِه ِبأَنْ يتوفَّاه ويدِخلُه الْجنةَ، أَو يرِجع ساِلما ِبما نالَ ِمن أَجٍر أَو غَِنيمٍة

نا حدثَ: حدثَنا خاِلد بن ِخداٍش، قَالَ:  حدثَنا ابن ابنِة معاِويةَ بِن عمٍرو، قَالَ 5898
ال يكْلَم :  قَالَ�عبد الْعِزيِز بن محمٍد، عن سهيٍل، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 

نُ لَوِة اللَّوامالِْقي مواَء يِبيِلِه، ِإال جِفي س كْلَمي نِبم لَمأَع اللَّهِبيِل اللَِّه، وِفي س دٍم، أَحنُ د
  .والريح ِريح الِْمسِك

  بيانُ ثَواِب الشِهيِد الَِّذي يقْتلُ ِفي سِبيِل اللَِّه عز وجلَّ
)  ح(حدثَنا شعبةُ: حدثَنا أَبو عاِمٍر الْعقَِدي، قَالَ :  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال5899َ

 نب فوسا يثَندحِلٍم، قَالَوسقَالَ: م ،اججا حثَندةَ، قَالَ: حادقَت نةُ، عبعا شثَندح : تِمعس
 ِبيِن النثُ، عدحي هنع اللَّه ِضياِلٍك رم نب سقَالَ�أَن هأَن ، : ِحبةَ ينلُ الْجخدٍد يأَح ا ِمنم

نِإلَى الد ِجعرأَنْ ي ،ِجعرى أَنْ ينمتي هفَِإن ،ِهيدٍء ِإال الشيش ِض ِمنلَى اَألرا عم ِإنَّ لَها، وي
  .فَيقْتلُ عشر مراٍت ِلما يرى ِمن الْكَرامِة

حدثَنا شعبةُ، : حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا ابن حِبيٍب، وعمار بن رجاٍء، قَاال5900
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ما ِمن عبٍد لَه ِعند اللَِّه خير يِحب أَنْ :  قَالَ�أنبأ قَتادةُ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، أَنّ النِبي : قَالَ
 ِلما يرى ِمن فَضِل يرِجع ِإلَى الدنيا ِإال الشِهيد، فَِإنه ود لَو أَنه رجع، فَيقْتلُ عشر مراٍت

  .الشهادِة
حدثَنا يحيى بن :  حدثَنا عِلي بن ِإسحاق الْعصفُِري املَخضوب، ِبالراِفقَِة، قَال5901َ
قَالَ : ٍس، قَالَحدثَنا شعبةُ، عن قَتادةَ، عن أَنٍس، وحماٍد، عن ثَاِبٍت، عن أَن: السكَِن، قَالَ

 ِبيِض ِإال : �النلَى اَألرا عا مِإنَّ لَها، وينِإلَى الد ِجعرا أَنْ تهرسةَ فَينلُ الْجخدفٍْس تن ا ِمنم
ادهِل الشفَض ى ِمنرا ياٍر ِلمِمر رشلَ عقْتفَي ِجعرأَنْ ي هرسي هفَِإن ،ِهيدِةالش.  

حدثَنا : حدثَنا عفَّانُ بن مسِلٍم، قَالَ:  حدثَنا جعفَر بن محمٍد الصاِئغُ، قَالَ 5902
ما ِمن نفٍْس منفُوسٍة تموت لَها :  قَالَ�أنا ثَاِبت، عن أَنٍس، أَنّ رسولَ اللَِّه : حماد، قَالَ

ي رياللَِّه خ دلَ ِعنقْتا، فَيينِإلَى الد ِجعرأَنْ ي هرسي هفَِإن ،ِهيدا ِإال الشينِإلَى الد ِجعرا أَنْ تهرس
  .ِلما يرى ِمن فَضِل الشهادِة

 ثَاِبت، عن أنا: أنبأ حماد، قَالَ: حدثَنا عفَّانُ، قَالَ:  حدثَنا جعفَر الصاِئغُ، قَال5903َ
يا ابن آدم، كَيف : يؤتى ِبالرجِل ِمن أَهِل الْجنِة، فَيقَالُ لَه:  قَالَ�أَنٍس، أَنّ رسولَ اللَِّه 
ا ما أَسأَلُك، وم: سلْ، وتمن، فَيقُولُ: أَرى خير منِزٍل، فَيقَالُ لَه: وجدت منِزلَك؟ فَيقُولُ

أَتمنى ِإال أَنْ أُرد ِإلَى الدنيا، فَأُقْتلَ ِفي سِبيِلك عشر مراٍت، ِلما يرى ِمن فَضِل الشهادِة، 
حدثَنا حماد بن سلَمةَ، : حدثَنا عبد الْواِحِد بن ِغياٍث، قَالَ: حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ

  .حِديثَيِنِبالْ
حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عن عمٍرو، سِمع :  حدثَنا أَحمد بن شيبانَ الرمِلي، قَال5904َ

نْ يارسولَ اللَِّه، ِإ:  يوم أُحٍد�قَالَ رجلٌ ِللنِبي : جاِبر بن عبِد اللَِّه رِضي اللَّه عنه، يقُولُ
  .فَأَلْقَى تميراٍت كُن ِفي يِدِه، ثُم قَاتلَ حتى قُِتلَ: ِفي الْجنِة، قَالَ: قُِتلْت فَأَين أَنا؟ قَالَ

حدثَنا أَبو أُسامةَ، عن : حدثَنا أَبو بكِْر بن أَِبي شيبةَ، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال5905َ
: جاَء رجلٌ ِمن بِني لَيٍث، فَقَالَ: يا، عن أَِبي ِإسحاق، عِن الْبراِء رِضي اللَّه عنه، قَالَزكَِر

 ِبيى قُِتلَ، فَقَالَ النتلَ حفَقَات مقَدت ثُم ،ولُهسرو هدبع كأَنو ،ِإال اللَّه أَنْ ال ِإلَه دهأَش� :
  .هذَا يِسريا، وأُِجر كَِثرياعِملَ 

أنبأ ِإسراِئيلُ، عن أَِبي : حدثَنا عبيد اللَِّه، قَالَ:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَال5906َ
ولَ اللَِّه، يا رس:  رجلٌ مقَنع ِفي الْحِديِد، فَقَالَ�أَتى رسولَ اللَِّه : ِإسحاق، عِن الْبراِء، قَالَ
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عِملَ هذَا : �بلْ أَسِلم، فَأَسلَم، ثُم قَاتلَ حتى قُِتلَ، فَقَالَ نِبي اللَِّه : أُقَاِتلُ أَم أُسِلم؟ قَالَ
  .قَِليال، وأُِجر كَِثريا
 هاِشم بن الْقَاِسِم، حدثَنا أَبو النضِر:  حدثَنا عباس الدوِري، والصغاِني، قَاال5907

: حثنا سلَيمانُ بن الْمِغريِة، عن ثَاِبٍت الْبناِني، عن أَنِس بِن ماِلٍك رِضي اللَّه عنه، قَالَ: قَالَ
ِفي الْبيِت أَحد  بسبسةَ عينا، ينظُر ما صنعت ِعري أَِبي سفْيانَ، فَجاَء وما �بعثَ رسولُ اللَِّه 

ال أَدِري ما استثْنى بعض ِنساِئِه، قَالَ فَحدثَه الْحِديثَ، : ، قَالَ�غَيِري وغَير رسوِل اللَِّه 
ب ِإنَّ لَنا طَِلبةً، فَمن كَانَ ظَهره حاِضرا فَلْيركَ:  فَتكَلَّم، فَقَالَ�فَخرج رسولُ اللَِّه : قَالَ

يستأِْذنونه ِفي ظُهراِنِهم ِفي علِْو الْمِدينِة، : معنا، فَجعلَ ِرجالٌ يستأِْمرونه، وقَالَ أَحدهما
، وأَصحابه حتى سبقُوا �ال، ِإال من كَانَ ظَهره حاِضرا، فَانطَلَق رسولُ اللَِّه : فَقَالَ

ال يقُِدمن أَحد ِمنكُم ِإلَى شيٍء : �لَى بدٍر، وجاَء الْمشِركُونَ، فَقَالَ رسولُ اللَِّه الْمشِرِكني ِإ
قُوموا ِإلَى جنٍة عرضها : �حتى أَكُونَ أَنا أُوِذنه، فَدنا الْمشِركُونَ، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

قَالَ ع ،ضاَألرو اتاومالساِريصاٍم اَألنمح نب ريم : اتوما السهضرةٌ عنولَ اللَِّه، جسا ري
ما يحِملُك ِمن قَوِلك بٍخ بٍخ؟، : �بٍخ بٍخ، فَقَالَ رسولُ اللَِّه : نعم، قَالَ: واَألرض، قَالَ

فَاخترج : فَِإنك ِمن أَهِلها، قَالَ:  أَكُونَ ِمن أَهِلها، قَالَواللَِّه يا رسولَ اللَِّه ِإال رجاَء أَنْ: قَالَ
لَِئن أَنا حييت حتى آكُلَ تمراِتي هِذِه ِإنها : تمراٍت ِمن قَرِنِه، فَجعلَ يأْكُلُ ِمنهن، ثُم قَالَ

  .ه ِمن التمِر، ثُم قَاتلَهم حتى قُِتلَ، حِديثُهما واِحدفَرمى ِبما كَانَ مع: لَحياةٌ طَِويلَةٌ، قَالَ
حدثَنا : حدثَنا أَبو داود الطَّياِلِسي، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، وأَبو أُميةَ، قَاال5908

،اِنينثَاِبٍت الْب نِة، عِغريالْم نانُ بملَيقَالَس ،هنع اللَّه ِضياِلٍك رِن مِس بأَن ني :  عمكَانَ ع
أَولُ :  بدرا، فَقَالَ�أَنس بن النضِر رِضي اللَّه عنه سميت ِبِه، لَم يشهد مع رسوِل اللَِّه 

 � لَِئن أَشهدِني اللَّه مشهدا مع رسوِل اللَِّه  ِغبت عنه، أَما واللَِّه�مشهٍد شِهده رسولُ اللَِّه 
 ِبيالن عم ِهدا فَشهرقُولَ غَيأَنْ ي ابفَه ،عنا أَصم نيرا، قَالَ�لَتدقِْبِل أُحاِم الْمالْع ِمن  : هفَلَِقي

اٍذ، فَقَالَ لَهعم نب دعس :ٍرو، أَيما عا أَب؟ فَقَالَيٍد، قَالَ: نونَ أُحد هِة أَِجدنا ِلِريِح الْجاهو :
هتأُخ ٍة، قَالَتنطَعٍة وبرضٍة، ويمر نيِدِه بسونَ ِفي جانثَمو عِبِه ِبض ِجدى قُِتلَ، فَوتلَ حفَقَات :

ِمن الْمؤِمِنني ِرجالٌ {: لْبناِن، فَنزلَت هِذِه اآليةُفَما عرفْنا أَِخي ِإال ِببناِنِه، وكَانَ حسن ا
، فَكُنا نرى أَنها نزلَت ِفيها وِفي ]23سورة األحزاب آية [}صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيِه
حدثَنا سلَيمانُ، وحماد بن سلَمةَ، عن : حدثَنا أَبو داود، قَالَ : أَصحاِبِه، حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ
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أنبأ سلَيمانُ بن الْمِغريِة، : أنبأ أَبو النضِر، قَالَ: ثَاِبٍت، فَذَكَر ِبطُوِلِه، حدثَنا الصغاِني، قَالَ
فَما عرفْت أَِخي ِإال ِببناِنِه، : النضِر عمِتيفَقَالَِت الرِبيع ِبنت : ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، ِإال أَنه قَالَ

يرونَ أَنها نزلَت : ، قَالَ أَنس}تبِديال{: ، ِإلَى قَوِلِه}ِمن الْمؤِمِنني ِرجالٌ{: ونزلَت هِذِه اآليةُ
  .ِفيِه وِفي أَصحاِبِه
5909ٍد الصمحم نب فَرعا جثَندفَّانُ، قَالَ: اِئغُ، قَالَ حا عثَندح : نب ادما حثَندح

: ، فَقَالَ�سلَمةَ، عن ثَاِبٍت، عن أَنٍس، أَنَّ أَنس بن النضِر، تغيب عن ِقتاِل رسوِل اللَِّه 
فَلَما كَانَ : الْحِديثَ ِبطُوِلِه، وقَالَ ِفيِه، وذَكَر �تغيبت عن أَوِل مشهٍد شِهده رسولُ اللَِّه 

 ِبيالن ابحأَص مزهانٍد، وأُح مواٍذ، فَقَالَ�يعم نب دعأَى سِر، فَرضالن نب سلَ أَنا :  أَقْبا أَبي
د ِريح الْجنِة دونَ أُحٍد، فَحملَ حتى عمٍرو، أَين أَين؟ فَوالَِّذي نفْس محمٍد ِبيِدِه، ِإني َألِج

فَوالَِّذي نفْس محمٍد ِبيِدِه، ما استطَعت ما استطَاع، لَم يخرجه : قُِتلَ، فَقَالَ سعد بن معاٍذ
  .مسِلم، ِإال عن سلَيمانَ بِن الْمِغريِة، فَقَطْ

حدثَنا : حدثَنا محمد بن عبيِد بِن ِحساٍب، قَالَ: د بن ِسناٍن، قَالَ حدثَنا يِزي5910
حدثَنا أَبو ِعمرانَ الْجوِني، عن أَِبي بكِْر بِن أَِبي موسى، عن أَِبيِه، : جعفَر بن سلَيمانَ، قَالَ
: ِإنَّ الْجنةَ تحت ِظالِل السيوِف، قَالَ:  يقُولُ�عت رسولَ اللَِّه سِم: أَنه لَِقي الْعدو، فَقَالَ

:  يقُولُ هذَا؟ قَالَ�يا أَبا موسى، أَنت سِمعت رسولَ اللَِّه : فَقَام رجلٌ رثُّ الْهيئَِة، فَقَالَ
أُ علَيكُم السالم، ثُم كَسر جفْن سيِفِه، فَأَلْقَاه ثُم أَقْر: نعم، قَالَ فَرجع ِإلَى أَصحاِبِه، فَقَالَ

  .سلَّم علَى أَصحاِبِه، ثُم تقَدم ِبسيِفِه فَقَاتلَ حتى قُِتلَ
انَ، عن حدثَنا جعفَر بن سلَيم: حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا ابن حِبيٍب، قَالَ 5911

سِمعت : أَِبي ِعمرانَ الْجوِني، عن أَِبي بكِْر بِن عبِد اللَِّه بِن قَيٍس اَألشعِري، عن أَِبيِه، قَالَ
 ِبيقُولُ�النيوِف:  يِظالِل الس تحةَ تنأَال ِإنَّ الْج.  

حدثَنا : حدثَنا أَبو داود الطَّياِلِسي، قَالَ: الَ حدثَنا أَبو أُميةَ الطَّرسوِسي، ق5912َ
الْحاِرثُ بن عبيٍد، وجعفَر بن سلَيمانَ الضبِعي، عن أَِبي ِعمرانَ الْجوِني، عن أَِبي بكِْر بِن 

يا أَيها الناس، سِمعت رسولَ : ِقي الْعدو، فَقَالَعبِد اللَِّه بِن قَيٍس اَألشعِري، عن أَِبيِه، أَنه لَ
ولَم يقُلْ : فَقَام رجلٌ، قَالَ الْحاِرثُ: أَال ِإنَّ الْجنةَ تحت ِظالِل السيوِف، قَالَ:  يقُولُ�اللَِّه 
فَرعج :فَرعقَالَ جِه، ووُء كَفَّيضالْو قرخ ثٌّ،: قَدذَا :  فَقَالَره تِمعس تى، أَنوسا ما أَبي

فَكَسر جفْن سيِفِه، ثُم سلَّم علَى أَصحاِبِه، ثُم : اللَّهم نعم، قَالَ: ؟ قَالَ�ِمن رسوِل اللَِّه 
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  .تقَدم فَقَاتلَ حتى قُِتلَ 
حدثَنا سلَيمانُ بن : حدثَنا عفَّانُ بن مسِلٍم، قَالَ:  حدثَنا جعفَر بن محمٍد، قَال5913َ

اشهدوا يا معشر الْقُراِء، قَالَ : كَتب أَنس ِفي أَهِلِه ِكتابا، فَقَالَ: الْمِغريِة، عن ثَاِبٍت، قَالَ
ثَاِبت :لَه فَقُلْت ،ذَِلك تي كَِرهفَكَأَن :يمس ؟ فَقَالَلَواِئِهموآب اِئِهممِبأَس مهأَفَال : ت ،أْسا بمو

فَذَكَر أَنس :  الْقُراَء، قَالَ�أُحدثُكُم عن ِإخواِنكُم الَِّذين كُنا ندعوهم علَى عهِد رسوِل اللَِّه 
للَّيلُ أَووا ِإلَى معلٍَّم ِبالْمِدينِة، فَيِبيتونَ يدرسونَ كَانوا ِإذَا جنهم ا: سبِعني ِمن اَألنصاِر، قَالَ

 نماِء، والْم وا ِمنذَبعتطَِب واسالْح وا ِمنابةٌ أَصقُو هدِعن تكَان نوا، فَمحبآنَ، فَِإذَا أَصالْقُر
وهلَحاةَ فَأَصوا الشابةٌ أَصعس هدِعن توِل اللَِّه : ا، قَالَكَانسِر رجلَّقًا ِبحعم ِبحصكَانَ يو� ،

وكَانَ ِفيِهم خاِلي حرام : ، قَالَ�فَلَما أُِصيب خبيب رِضي اللَّه عنه، بعثَهم رسولُ اللَِّه 
دعِني فَُألخِبر : فَقَالَ حرام َألِمِريِهمفَأَتوا علَى حي ِمن بِني سلَيٍم، : رِضي اللَّه عنه، قَالَ

فَأَتاهم، فَقَالَ لَهم ذَِلك فَاستقْبلَه رجلٌ : هؤالِء، ِإنا لَيس ِإياهم نِريد فَيخلُونَ وجوهنا، قَالَ
مالر سم امرح دجا وِبِه، فَلَم فَذَهٍح فَأَنمِبر مهِفِه، قَالَِمنوِح ِفي ج : برو تفُز ،رأَكْب اللَّه

 �فَما رأَيت رسولَ اللَِّه : فَانطَووا علَيِهم، فَما بِقي ِمنهم مخِبر، قَالَ أَنس: الْكَعبِة، قَالَ
سر تأَير فَقَد سفَقَالَ أَن ،ِهملَيع هدجٍء ويلَى شع دجولَ اللَِّه و� فَعاةَ ردلَّى الْغا صكُلَّم 

هلْ لَك : فَلَما كَانَ بعد ذَاك ِإذَا أَبو طَلْحةَ رِضي اللَّه عنه، يقُولُ ِلي: يديِه يدعو علَيِهم، قَالَ
  .مهال ال تفْعلْ فَقَد أَسلَم: فَقَالَفَقُلْت ما لَه فَعلَ اللَّه ِبِه وفَعلَ، : ِفي قَاِتِل حراٍم، قَالَ

حدثَنا حماد بن : حدثَنا عفَّانُ، قَالَ:  حدثَنا جعفَر بن محمٍد الصاِئغُ، قَال5914َ
بعثْ معنا ِرجاال ا: ، فَقَالُوا�أَنَّ أُناسا جاُءوا ِإلَى النِبي : أنبأ ثَاِبت، عن أَنٍس: سلَمةَ، قَالَ

  .يعلِّمونا الْقُرآنَ والسنةَ
أَخبرنا حماد، عن : حدثَنا أَسد بن موسى، قَالَ:  وحدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَال5915َ

 ِإلَينا من يعلِّمنا الْقُرآنَ والسنةَ، أَِن ابعثْ: �بعثَ قَوم ِإلَى النِبي : ثَاِبٍت، عن أَنٍس، قَالَ
مقَالُ لَهاِر، يصاَألن ال ِمنجر ِعنيبس ِهمثَ ِإلَيعآنَ : فَبُءونَ الْقُرقْري ،امراِلي حخ ِفيِهماُء، والْقُر
 يِجيئُونَ ِبالْماِء فَيضعونه ِفي الْمسِجِد، ويتدارسونَ ِباللَّيِل، ويتعلَّمونَ، وكَانوا ِبالنهاِر

، �ويحتِطبونَ فَيِبيعونه، ويشترونَ ِبِه الطَّعام َألهِل الصفَِّة، وِللْفُقَراِء، فَبعثَهم رسولُ اللَِّه 
اللَّهم بلَغَ عنا أَنا قَد لَِقيناك فَرِضيت :  فَقَالُوافَتعرضوا لَهم، فَقَتلُوهم قَبلَ أَنْ يبلُغوا الْمكَانَ،

فَأَتى رجلٌ خاِلي حراما ِمن خلِْفِه فَطَعنه ِبالرمِح حتى أَنفَذَه، فَقَالَ : عنا، ورِضينا عنك، قَالَ
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امرولُ اللَّ: حسِة، فَقَالَ ربالْكَع برو تقَالُوا: �ِه فُزقُِتلُوا، و قَد كُمانوا : ِإنَّ ِإخنلِّغْ عب ماللَّه
  .نِبينا أَنا قَد لَِقيناك ورِضينا عنك ورِضيت عنا

حدثَِني : أنبأ اَألوزاِعي، قَالَ: أَخبرِني أَِبي، قَالَ:  أَخبرِني الْعباس بن الْوِليِد، قَال5916َ
 ِإلَى عاِمِر بِن الطُّفَيِل �بعثَ رسولُ اللَِّه : ِإسحاق بن عبِد اللَِّه بِن أَِبي طَلْحةَ، عن أَنٍس، قَالَ

هم، مكَانكُم حتى آِتيكُم ِبخبِر الْقَوِم، فَلَما جاَء: الِْكالِبي سبِعني رجال ِمن اَألنصاِر، فَقَالَ
نعم، فَبينا هو يخِبرهم ِإذْ أَوجره : ؟ قَالُوا�أَتؤمنوِني حتى أُخِبركُم ِبِرسالَِة رسوِل اللَِّه : قَالَ

 لَه ال أَحِسبه ِإال أَنَّ: فُزت ورب الْكَعبِة، فَقَالَ عاِمر: رجلٌ ِمنهم السنانَ، فَقَالَ الرجلُ
سقَالَ أَن ،اِحدلٌ وجِإال ر مهِمن فِْلتي فَلَم ،ملُوهفَقَت مهوى أَتتح ،هوا أَثَرصا، فَاقْتابحأَص :

خسا نأُ ِفيمقْرا نا: فَكُنِضينرا، ونع ِضيا فَرنبا رلَِقين ا قَدا أَننا عنانووا ِإخلِّغب ِزيدا يثَندح ،هنع 
حدثَنا ابن سماعةَ، عِن اَألوزاِعي، : حدثَنا أَبو مسِهٍر، قَالَ: بن عبِد الصمِد الدمشِقي، قَالَ 

  .ِبنحِوِه
أنبأ ابن الْمبارِك، : الَحدثَنا عِلي بن ِإسحاق، قَ:  حدثَنا مهِدي بن الْحاِرِث، قَال5917َ

من أَنبلُ : سأَلْت أَبا مسِهٍر، قُلْت لَه: عِن اَألوزاِعي، ِبنحِوِه، سِمعت أَبا زرعةَ الدمشِقي، قَالَ
فَحدثَِني :  أَبو زرعةَهو بعده، قَالَ: فَابن سماعةَ؟ قَالَ: ِهقْلٌ، قُلْت: أَصحاِب اَألوزاِعي؟ قَالَ
: عرض علَى اَألوزاِعي؟ فَقَالَ لَه: قُلْت َألِبي مسِهٍر ِفي ابِن سماعةَ: يحيى بن مِعٍني، قَالَ

ضراالِتِه ِإنْ كَانَ عح نسأَح.  
 عطَاٍء، وسِئلَ سِعيد، عِن الْقُنوِت، حدثَنا عبد الْوهاِب بن:  حدثَنا الصغاِني، قَال5918َ

 أَتاه ِرعلٌ، وذَكْوانُ، وبنو ِلحيانَ، فَزعموا �فَأَخبرنا عن قَتادةَ، عن أَنٍس، أَنّ رسولَ اللَِّه 
 ِبسبِعني رجال ِمن اَألنصاِر �ِه أَنهم قَد أَسلَموا، واستمدوا علَى قَوِمِهم، فَأَمدهم رسولُ اللَّ

موهعدا نوا : كُنرةَ غَدونعم وا ِبئْرلَغا بِل فَلَملُّونَ ِباللَّيصياِر، وهونَ ِبالنِطبتحوا ياُء، كَانالْقُر
 ِبيالن لَغَ ذَِلكفَب ،ملُوهفَقَت ،ِبِهم�ا ِفي صرهش تفَقَن ِهملَيو ععدِح يبالِة الص.  

   
  بيانُ ثَواِب الْمجاِهِد ِفي سِبيِل اللَِّه

: حدثَنا خاِلد بن مخلٍَد الْقَطَواِني، قَالَ:  حدثَنا أَحمد بن يوسف السلَِمي، قَال5919َ
نٍل، عيهس نِبالٍل، ع نانُ بملَيا سثَندا قَالُواحاسأَنَّ ن ،هنع اللَّه ِضيةَ رريرأَِبي ه نأَِبيِه، ع  :

بلَى يا : ِإنكُم ال تستِطيعونَ ذَاك، قَالُوا: يا رسولَ اللَِّه، ما يعِدلُ الِْجهاد ِفي سِبيِل اللَِّه؟ قَالَ
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جاِهِد ِفي سِبيِل اللَِّه كَمثَِل الْقَاِئِم الْمصلِّي الْقَاِنِت ِبآياِت مثَلُ الْم: رسولَ اللَِّه، فَأَخِبرنا، قَالَ
اِهدجالْم ِجعرى يتا حِصيامالةً، وص رفْتاللَِّه ال ي.  

بن زريٍع، حدثَنا يِزيد : حدثَنا أُميةُ بن ِبسطَاٍم، قَالَ:  حدثَنا عباس الدوِري، قَال5920َ
جاَء : حدثَنا سهيلُ بن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ: عن روِح بِن الْقَاِسِم، قَالَ

ي يا رسولَ اللَِّه، أَخِبرنا ِبعمٍل يعِدلُ الِْجهاد ِف: ، فَقَالُوا�ناس ِمن أَصحاِب رسوِل اللَِّه 
مثَلُ الْمجاِهِد : بلَى يا رسولَ اللَِّه، فَأَخبرنا، قَالَ: ال تستِطيعونَ ذَاك، قَالُوا: سِبيِل اللَِّه، قَالَ

ِفي سِبيِل اللَِّه كَمثَِل الصاِئِم الْقَاِئِم الْقَاِنِت ِبآياِت اللَِّه، ال يفْتر ِمن صوٍم، وال صالٍة حتى 
رِبيِل اللَِّهيِفي س اِهدجالْم ِجع.  

 حثنا محمد بن ِإسماِعيلَ الصاِئغُ، وأَبو بكٍْر محمد بن ِإسحاق الصغاِني، وأَبو 5921
حدثَنا محمد : ام، قَالَحدثَنا هم: حدثَنا عفَّانُ بن مسِلٍم، قَالَ: أُميةَ، وِإسحاق الْحرِبي، قَالُوا

جاَء رجلٌ ِإلَى : بن جحادةَ، أَنَّ أَبا حصيٍن حدثَه، أَنَّ ذَكْوانَ حدثَه، أَنَّ أَبا هريرةَ حدثَه، قَالَ
 ِبيفَقَ: ، فَقَالَ�الن ،ادِدلُ الِْجهعال يمِني علِّمولَ اللَِّه، عسا رفَقَالَ: الَي ،هلْ : ال أَِجده

تستِطيع ِإذَا خرج الْمجاِهد ِفي سِبيِل اللَِّه أَنْ تدخلَ مسِجدك، فَتقُوم ال تفْتر، وتصوم وال 
 ِفي طُوِلِه، فَيكْتب ِإنَّ فَرس الْمجاِهِد لَيستن: ال أَستِطيع ذَاك، فَقَالَ أَبو هريرةَ: تفِْطر؟، قَالَ
اتنسح لَه.  
5922 نى بوسمو ،ِقيشمِث الدعِن اَألشِن بمحِد الربع نب دمحكٍْر مو با أَبثَندح 

ثَنا أَبو توبةَ الرِبيع بن حد: سِعيٍد الدنداِني، وأَبو حاِتٍم الراِزي، وأَبو ِإسماِعيلَ الترِمِذي، قَالُوا
حدثَِني : حثنا معاِويةُ بن سالٍم، عن أَِخيِه زيِد بِن سالٍم، أَنه سِمع أَبا سالٍم، قَالَ: ناِفٍع، قَالَ

 يوم جمعٍة، فَقَالَ � كُنت ِعند ِمنبِر رسوِل اللَِّه: النعمانُ بن بِشٍري رِضي اللَّه عنه، قَالَ
ال أُباِلي : ما أُباِلي أَنْ ال أَعملَ عمال بعد اِإلسالِم، ِإال أَنْ أَسِقي الْحاج، وقَالَ اآلخر: رجلٌ

رقَالَ اآلخو ،امرالْح ِجدسالْم رمالِم، ِإال أَنْ أَعاِإلس دعال بملَ عمِبيِل ا: أَنْ ال أَعِفي س ادلِْجه
ال ترفَعوا أَصواتكُم : اللَِّه أَفْضلُ ِمما قُلْتم، فَزجرهم عمر بن الْخطَّاِب رِضي اللَّه عنه، وقَالَ

لْت فَاستفْتيته ِفيما ، وهو يوم الْجمعِة، ولَِكن ِإذَا صلَّيت الْجمعةَ دخ�ِعند ِمنبِر رسوِل اللَِّه 
أَجعلْتم ِسقَايةَ الْحاج وِعمارةَ الْمسِجِد الْحراِم كَمن {: اختلَفْتم ِفيِه، فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ

 واللَّه ال يهِدي الْقَوم آمن ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر وجاهد ِفي سِبيِل اللَِّه ال يستوونَ ِعند اللَِّه
19سورة التوبة آية [}الظَّاِلِمني.[  
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وحدثَنا محمد بن )  ح(حدثَنا وِكيع بن الْجراِح:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَالَ 5923
حدثَنا سفْيانُ الثَّوِري، عن : بيِري، قَاالحدثَنا أَبو أَحمد الز: أَحمد بِن الْجنيِد الدقَّاق، قَالَ

غَدوةٌ ِفي سِبيِل اللَِّه أَو : �قَالَ النِبي : أَِبي حاِزٍم، عن سهِل بِن سعٍد رِضي اللَّه عنه، قَالَ
  .روحةٌ خير ِمن الدنيا وما ِفيها

وحدثَنا عِلي بن )  ح(أنبأ ابن وهٍب، عن أُسامةَ:  اَألعلَى، قَالَ حدثَنا ابن عبِد5924
حدثَنا سِعيد بن منصوٍر، عن عبِد الْحِميِد بِن سلَيمانَ، ِكالهما عن أَِبي حاِزٍم، : حرٍب، قَالَ

 ِبيِن النٍد، ععِن سِل بهس نا : ، قَالَ�عما وينالد ِمن ريِبيِل اللَِّه خةٌ ِفي سحور ةٌ أَووغَد
  .ِفيها

: حدثَنا حماد بن سلَمةَ، قَالَ: حدثَنا مسِلم، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال5925َ
لَغدوةٌ أَو روحةٌ ِفي سِبيِل اللَِّه : �قَالَ رسولُ اللَِّه : أنبأ ثَاِبت، عن أَنٍس رِضي اللَّه عنه، قَالَ

 هجرخي ا، لَما ِفيهما وينالد ِمن ريِة خنالْج ِمن ِدكُمِس أَحقَو لَقَابا، وا ِفيهما وينالد ِمن ريخ
  .مسِلم ِبتماِمِه
حدثَنا الْمقِْرئ عبد اللَِّه بن يِزيد، : ي مسرةَ، وعباس الدوِري، قَاال حدثَنا ابن أَِب5926

حدثَِني شرحِبيلُ بن شِريٍك الْمعاِفِري، عن أَِبي عبِد : حدثَنا سِعيد بن أَِبي أَيوب، قَالَ: قَالَ
 �سِمعت رسولَ اللَِّه : ِمعت أَبا أَيوب رِضي اللَّه عنه، يقُولُس: الرحمِن الْحبِلي، قَالَ

  .لَغدوةٌ ِفي سِبيِل اللَِّه أَو روحةٌ، خير ِمما طَلَعت علَيِه الشمس أَو غَربت: يقُولُ
أَخبرِني أَبو هاِنٍئ الْخوالِني، : ، قَالَأنبأ ابن وهٍب:  حدثَنا ابن عبِد اَألعلَى، قَال5927َ

 �عن أَِبي عبِد الرحمِن الْحبِلي، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري رِضي اللَّه عنه، أن رسولَ اللَِّه 
 نِبيا، وجبت لَه الْجنةُ، �حمٍد يا أَبا سِعيٍد، من رِضي ِباللَِّه ربا، وِباِإلسالِم ِدينا، وِبم: قَالَ
  .أَِعدها علَي يا رسولَ اللَِّه، فَفَعلَ: فَعِجب ِبها أَبو سِعيٍد، فَقَالَ: قَالَ

 بين وأُخرى يرفَع اللَّه ِبها الْعبد ِمائَةَ درجٍة ِفي الْجنِة ما: � ثُم قَالَ رسولُ اللَِّه 5928
الِْجهاد ِفي : وما ِهي يا رسولَ اللَِّه؟ قَالَ: كُلِّ درجتيِن كَما بين السماِء ِإلَى اَألرِض، قَالَ

  .سِبيِل اللَِّه
يٍد حدثَنا ابن أَِبي ِذئٍْب، عن سِع: حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا ابن حِبيٍب، قَالَ 5929

 �خطَب رسولُ اللَِّه : الْمقْبِري، عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي قَتادةَ، عن أَِبيِه رِضي اللَّه عنه، قَالَ
  .فَذَكَر الِْجهاد، فَلَم يفَضلْ علَيِه شيئًا ِإال الْمكْتوبةَ
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5930الِنيوٍر الْخصن نب رحا بثَندٍب، قَالَ: ، قَالَ حهو ناللَِّه ب دبا عثَندِني : حربأَخ
اللَّيثُ بن سعٍد، أَنَّ سِعيدا الْمقْبِري أَخبره، عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي قَتادةَ، أَنه سِمع أَبا قَتادةَ 

يِهم فَذَكَر لَهم أَنَّ الِْجهاد ِفي سِبيِل اللَِّه، واِإلميانَ ِباللَِّه قَام ِف:  أَنه�يحدثُ، عن رسوِل اللَِّه 
يا رسولَ اللَِّه، أَرأَيت ِإنْ قُِتلْت ِفي سِبيِل اللَِّه أَيكَفِّر عني : أَفْضلُ اَألعماِل، فَقَام رجلٌ، فَقَالَ
نعم، ِإنْ قُِتلْت ِفي سِبيِل اللَِّه وأَنت صاِبر محتِسب مقِْبلٌ : �خطَاياي؟ فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 
أَرأَيت ِإنْ قُِتلْت ِفي سِبيِل اللَِّه، أَيكَفِّر : كَيف قُلْت؟ قَالَ: �غَير مدِبٍر، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

م، وأَنت صاِبر محتِسب مقِْبلٌ غَير مدِبٍر، ِإال الدين نع: �عني خطَاياي؟ فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
حدثَنا لَيثُ : حدثَنا سِعيد بن سلَيمانَ، قَالَ: فَِإنَّ ِجبِريلَ قَالَ ِلي ذَِلك، حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ

: حدثَنا الْحسين بن محمٍد، وعاِصم بن عِلي، قَاال:  قَالَ بن سعٍد، ِمثْلَه، حدثَنا أَبو أُميةَ،
حدثَنا ابن أَِبي ِذئٍْب، عِن الْمقْبِري، ِبِإسناِدِه نحوه، ِإال الدين، فَِإنه مأْخوذٌ ِبِه كَما قَالَ ِلي 

المِه السلَيِريلُ عِجب.  
 من يضرب ِبسيِفِه ِفي سِبيِل اللَِّه ومن يقتل صابراً حمتسباً وأن ذلك يكون بيانُ ثَواِب

  تكفري مجيع خطاياه
حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عن عمِرو بِن :  حدثَنا شعيب بن عمٍرو الدمشِقي، قَال5931َ

 وابِن عجالنَ، عن محمِد بِن قَيٍس، عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي قَتادةَ، ِديناٍر، عن محمِد بِن قَيٍس،
 ِبيِن النأَِبيِه، ع نقَالَ�ع ، : ِبيلٌ ِإلَى النجاَء رِفي ِفي : ، فَقَالَ�جيِبس تِربِإنْ ض تأَيأَر

: نعم، فَلَما أَدبر، قَالَ: غَير مدِبٍر، يكَفِّر عني خطَاياي؟ قَالَسِبيِل اللَِّه صاِبرا محتِسبا مقِْبال 
  .ِإال أَنْ يكُونَ علَيك دين: تعالَ، هذَا ِجبِريلُ، يقُولُ

ا يِزيد بن حدثَن:  حدثَنا محمد بن يحيى، وعمار بن رجاٍء، والصغاِني، قَالُوا5932
أنبأ يحيى بن سِعيٍد، عن سِعيِد بِن أَِبي سِعيٍد الْمقْبِري، عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي : هارونَ، قَالَ

 ِبيى النال أَتجثُ، أَنَّ ردحكَانَ ي اهةَ، أَنَّ أَبادفَقَالَ�قَت ، :ولَ اللَِّه، ِإنْ قُِتلْتسا رِبيِل يِفي س 
ِإنْ قُِتلْت ِفي سِبيِل اللَِّه صاِبرا محتِسبا مقِْبال : �اللَِّه كَفَّر اللَّه ِبِه خطَاياي؟ فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

لْت ِفي سِبيِل ِإنْ قُِت: �غَير مدِبٍر، كَفَّر اللَّه ِبِه خطَاياك، ثُم مكَثَ ساعةً، ثُم قَالَ رسولُ اللَِّه 
اللَِّه صاِبرا محتِسبا مقِْبال غَير مدِبٍر كَفَّر اللَّه ِبِه خطَاياك، ِإال الدين، قَالَ ِلي ِجبِريلُ علَيِه 

 بن عمٍرو، عن أَِبي حدثَنا معاِويةُ: السالم، هذَا لَفْظُ الصغاِني وعمار، حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ
اِدِه ِمثْلَهنِعيٍد، ِبِإسِن سى بيحي نع ،اقحِإس.  
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حدثَنا أَبو بدٍر، عن يحيى بِن سِعيٍد، عن سِعيٍد :  حدثَنا سعدانُ بن يِزيد، قَالَ 5933
ادأَِبي قَت ناللَِّه ب دبأَنَّ ع ،ِريقْبالْم ِبياَء ِإلَى النال ججأَِبيِه، أَنَّ ر نع ،هربا : ، فَقَالَ�ةَ أَخي

ِإنْ : �رسولَ اللَِّه، أَرأَيت ِإنْ قُِتلْت ِفي سِبيِل اللَِّه، يكَفِّر عني خطَاياي؟ قَالَ لَه رسولُ اِهللا 
حم اِبرص تأَنِبيِل اللَِّه وِفي س ولَ اللَِّه قُِتلْتسِني رعقَالَ، ي ثُم ،اكطَايخ كنع كَفِّري ،ِسبت

نعم، وأَنت صاِبر : أَرأَيت ِإنْ قُِتلْت ِفي سِبيِل اللَِّه، يكَفِّر عني خطَاياي؟ قَالَ: أَِعد، فَقَالَ: �
  .ِإنَّ ِجبِريلَ قَالَ ِلي ذَِلكمحتِسب مقِْبلٌ غَير مدِبٍر، ِإال الدين، فَ

حدثَنا ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكًا، حدثَه عن يحيى بِن سِعيٍد، عن سِعيِد :  أَخبرنا قَال5934َ
 رجال جاَء ِإلَى رسوِل أَنَّ: بِن أَِبي سِعيٍد الْمقْبِري، عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي قَتادةَ أَخبره، عن أَِبيِه

يا رسولَ اللَِّه، ِإنْ قُِتلْت ِفي سِبيِل اللَِّه صاِبرا محتِسبا مقِْبال غَير مدِبٍر، يكَفِّر : ، فَقَالَ�اللَِّه 
، أَو أَمر ِبِه فَنوِدي، �ِبي نعم، فَلَما أَدبر، ناداه الن: �اللَّه عني خطَاياي؟ فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

 ِبيالن فَقَالَ لَه� : ِبيالن فَقَالَ لَه ،لَهقَو اد؟، فَأَعقُلْت فقَالَ : �كَي كَذَِلك نيِإال الد ،معن
المِه السلَيِريلُ عِلي ِجب.  

5935ع نب دمحمةَ، ورسأَِبي م نا ابثَندقَالُوا ح ،قَّاقِد الدينالْج نابا : ِقيٍل، وثَندح
حدثَنا سِعيد بن أَِبي أَيوب، حدثَنا عياش بن عباٍس الِْقتباِني، عن أَِبي عبِد : الْمقِْرئ، قَالَ

 ِضيٍرو رمِن عِد اللَِّه ببع نع ،ِليبِن الْحمحالر ِبيِن النا، عمهنع قَالَ�اللَّه هلُ ِفي : ، أَنالْقَت
نيٍء، ِإال الديكُلَّ ش كَفِّرِبيِل اللَِّه يس.  

: حدثَنا يحيى بن غَيالنَ، قَالَ:  حدثَنا محمد بن أَحمد بِن الْجنيِد الدقَّاق، قَال5936َ
ا الْمثَندالَةَ، قَالَحفَض نلُ بِد : فَضبأَِبي ع نع ،ِزيدِن يِد اللَِّه ببع ناٍس، عبع نب اشيثَِني عدح

يغفَر ِللشِهيِد كُلُّ ذَنٍب، ِإال :  قَالَ�الرحمِن الْحبِلي، عن عبِد اللَِّه بِن عمٍرو، أَنّ رسولَ اللَِّه 
يالدن.  

، وثَواب }وال تحسبن الَِّذين قُِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه{: بيانُ تفِْسِري قَوِل اللَِّه عز وجلَّ
  الْمجاِهِد ِفى سِبيِل اللَِّه ِبنفِْسِه وماِلِه

حدثَنا سفْيانُ، : ميِدي، قَالَحدثَنا الْح:  حدثَنا محمد بن أَحمد بِن الْجنيِد، قَال5937َ
أَما ِإنا قَد سأَلْنا : حدثَنا اَألعمش، عن عبِد اللَِّه بِن مرةَ، عن مسروٍق، عن عبِد اللَِّه، قَالَ: قَالَ

ٍر خضٍر تأِْوي ِإلَى قَناِديلَ جِعلَت ِفي أَجواِف طَي: عن ذَِلك، يعِني أَرواح الشهداِء، فَِقيلَ
هلْ : تحت الْعرِش تسرح ِمن الْجنِة حيثُ شاَءت، فَاطَّلَع ِإلَيِهم ربك اطِّالعةً، فَقَالَ
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 ثُم اطَّلَع ِإلَيِهم وما نستِزيدك ِفي الْجنِة نسرح ِفيها حيثُ نشاُء،: تستِزيدوِني فَأَِزيدكُم؟ قَالُوا
: هلْ تستِزيدوِني شيئًا فَأَِزيدكُم؟ فَلَما رأَوا أَنه البد أَنْ يسأَلُوه، قَالُوا: ربك اطِّالعةً، فَقَالَ

  .ترد أَرواحنا ِفي أَجساِدنا، فَنقْتلُ ِفي سِبيِلك مرةً أُخرى
حدثَنا معاِويةُ، عن زاِئدةَ، عِن :  محمد بن أَحمد بِن الْجنيِد، قَالَ حدثَنا5938

ال {: سأَلْت عبد اللَِّه عن هِذِه اآليِة: اَألعمِش، عن عبِد اللَِّه بِن مرةَ، عن مسروٍق، قَالَ
قَد سأَلْنا عن : ، فَقَالَ عبد اللَِّه}اللَِّه أَمواتا بلْ أَحياٌء ِعند ربِهمتحسبن الَِّذين قُِتلُوا ِفي سِبيِل 

ِإنَّ أَرواح الشهداِء ِفي طَيٍر خضٍر لَها قَناِديلَ معلَّقٍَة ِبالْعرِش، تسرح ِفي أَِي : ذَِلك، فَقَالَ
هلْ تشتهونَ شيئًا : لَى قَناِديِلها، فَاطَّلَع ِإلَيِهم ربك اطِّالعةً، فَقَالَالْجنِة شاَءت، ثُم تأِْوي ِإ

فَسكَت عنهم، : وما نشتِهي، ونحن نسرح ِفي أَِي الْجنِة ِشئْنا؟ قَالَ: فَأَِزيدكُموه؟ فَقَالُوا
هلْ تشتهونَ شيئًا فَأَِزيدكُموه؟ فَلَما رأَوا أَنهم ال : اطِّالعةً، فَقَالَثُم اطَّلَع علَيِهم ربك : قَالَ

أَنْ ترد أَرواحنا ِفي أَجساِدنا، فَنقَاِتلَ ِفي سِبيِلك، فَنقْتلَ مرةً : يتركُونَ ِمن أَنْ يسأَلُوا، قَالُوا
  .لَيست لَهم حاجةٌ تركُواأُخرى، فَلَما رأَى أَنْ 

حدثَنا : حدثَنا الِْفرياِبي، قَالَ:  حدثَنا عمرو بن ثَوِر بِن عمٍرو الْقَيسراِني، قَال5939َ
أَعراِبي ِإلَى النِبي جاَء : اَألوزاِعي، عِن الزهِري، عن عطَاِء بِن يِزيد، حدثَِني أَبو سِعيٍد، قَالَ

رجلٌ جاهد ِبنفِْسِه وماِلِه، ورجلٌ ِفي ِشعٍب ِمن الشعاِب : أَي الناِس خير؟ قَالَ: ، فَقَالَ�
  .يعبد اللَّه، ويدع الناس ِمن شرِه

حدثَِني الزبيِدي، عِن الزهِري، عن : قَالَحدثَنا بِقيةُ، :  حدثَنا أَبو عتبةَ، قَال5940َ
: يا رسولَ اللَِّه، أَي الناِس أَفْضلُ؟ قَالَ: عطَاِء بِن يِزيد اللَّيِثي، عن أَِبي سِعيٍد، أَنَّ رجال قَالَ

مؤِمن ِفي ِشعٍب : م من يا رسولَ اللَِّه؟ قَالَثُ: مؤِمن يجاِهد ِبنفِْسِه وماِلِه ِفي سِبيِل اللَِّه، قَالَ
  .ِمن الشعاِب يتِقي اللَّه، ويدع الناس ِمن شرِه

: حدثَنا عثْمانُ بن سِعيِد بِن كَِثٍري، قَالَ :  حدثَنا عباس بن عبِد اللَِّه الترقُِفي، قَال5941َ
ثَندقَالَح ،ِريهِن الزةَ، عزمأَِبي ح نب بيعِعيٍد : ا شو سأَب ثَهدح هأَن ،ِزيدي نطَاُء بثَِني عدح

مؤِمن يجاِهد ِفي : �يا رسولَ اللَِّه، أَي الناِس أَفْضلُ؟ فَقَالَ رسولُ اللَِّه : الْخدِري، أَنه ِقيلَ
ثُم مؤِمن ِفي ِشعٍب ِمن الشعاِب يتِقي اللَّه، : ثُم من؟ قَالَ: اللَِّه ِبنفِْسِه وماِلِه، قَالُواسِبيِل 

أنبأ شعيب، : حدثَنا أَبو الْيماِن، قَالَ: ويدع الناس ِمن شرِه، حدثَنا الصغاِني، وأَبو أُميةَ قَاال
  . الزهِري، ِبِمثِْلِهعِن
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حدثَنا : حدثَنا سِعيد بن سلَيمانَ، قَالَ:  حدثَنا عِلي بن سهٍل الرمِلي الْبزاز، قَال5942َ
: لْخدِري، قَالَحدثَنا الزهِري، عن عطَاِء بِن يِزيد، عن أَِبي سِعيٍد ا: سلَيمانُ بن كَِثٍري، قَالَ

مؤِمن يجاِهد ِفي سِبيِل اللَِّه ِبنفِْسِه وماِلِه، ثُم : يا رسولَ اللَِّه، أَي الْمؤِمِنني أَفْضلُ؟ فَقَالَ: ِقيلَ
حدثَنا عفَّانُ، : لَمؤِمن اعتزلَ ِفي ِشعٍب ِمن الشعاِب كَفَى الناس شره، حدثَنا أَبو أُميةَ، قَا

  .حدثَنا سلَيمانُ بن كَِثٍري، عِن الزهِري، ِبِمثِْلِه: قَالَ
أنبأ معمر، عِن : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ:  حثنا أَحمد بن يوسف السلَِمي، قَال5943َ

أَو ،ِزيدِن يطَاِء بع نع ،ِريهالز ،ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نع ،رمعم كِد اللَِّه، شبِن عِد اللَِّه بيبع 
مؤِمن يجاِهد ِبماِلِه ونفِْسِه ِفي سِبيِل اللَِّه، : يارسولَ اللَِّه، أَي الناِس أَفْضلُ؟ قَالَ: قَالَ رجلٌ

عتِزلٌ ِفي ِشعٍب ِمن الشعاِب يعبد اللَّه، ويدع الناس ِمن شرِه، ثُم رجلٌ م: ثُم من؟ قَالَ: قَالَ
رواه مسِلم، عن عبِد اللَِّه بِن حميٍد، عن عبِد الرزاِق، فَقَالَ عن عطَاِء بِن يِزيد، ِبِإسناِدِه، 

عي نوٍر، عصنم نب ِعيدس اهورةَوجعب ناِزٍم، عأَِبي ح نع ،قُوب.  
أنبأ محمد بن : حدثَنا ابن أَِبي مريم، قَالَ:  حدثَنا مهِدي بن الْحاِرِث، قَال5944َ
نا محمد بن خاِلِد حدثَ: وحدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ)  ح(حدثَِني أَبو حاِزٍم: جعفٍَر، قَالَ

حدثَنا محمد بن جعفٍَر، عن أَِبي حاِزٍم، عن بعجةَ بِن عبِد اللَِّه بِن بدٍر : بِن عثْمةَ، قَالَ
 ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه نع ،ِنيهِس:  قَالَ�الْجملٌ مجر لَه اسالن اشا عم ريِسِه خاِن فَرِبِعن ك

 ،هظَانم تولَ، أَِو الْمالْقَت ِمسلْتِنِه يتلَى مع ةً طَارعفَز ةً أَوعيه ِمعا سِبيِل اللَِّه، كُلَّمِفي س
ِنيمٍة لَه، يِقيم ورجلٌ علَى رأِْس شعبٍة ِمن هِذِه الشعاِب أَو بطِْن واٍد ِمن هِذِه اَألوِديِة ِفي غَ

الصالةَ، ويؤِتي الزكَاةَ، ويعبد اللَّه حتى يأِْتيه الْيِقني لَيس ِمن الناِس ِإال ِفي خيٍر، قَالَ ابن أَِبي 
ميرطْ: مِفي ب اِف أَوعِذِه الشه فٍَة ِمنعأِْس شلَى رع أَو ،هظَانم توالْمواٍد، ِمثْلَهِن و.  

)  ح(حدثَنا ابن أَِبي عباٍد القَلْزِمي يعِني يعقُوب:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَال5945َ
: ي حاِزٍم، قَالَحدثَنا عبد الْعِزيِز بن أَِب: حدثَنا يحيى بن صاِلٍح، قَاال: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 

ِمن خيِر :  قَالَ�حدثَنا أَِبي، عن بعجةَ بِن عبِد اللَِّه الْجهِني، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
ما سِمع هيعةً معاِش الناِس لَهم رجلٌ ممِسك ِبِعناِن فَرِسِه ِفي سِبيِل اللَِّه، يِطري علَى متِنِه، كُلَّ

 فٍَة ِمنعأِْس شٍة ِفي رلٌ ِفي غَِنيمجر ِه، أَوظَانِفي م تولَ أَِو الْمِغي الْقَتتبِه، يلَيع ةً طَارعفَز أَو
 ِمن هِذِه اَألوِديِة، ِفي شعبٍة ِمن هِذِه الشعاِب، أَو بطِْن واٍد: هِذِه الشعاِف، وقَالَ ابن أَِبي عباٍد

لَيس ِمن الناِس ِإال ِفي : يِقيم الصالةَ، ويؤِتي الزكَاةَ، ويعبد ربه حتى يأِْتيه الْيِقني، زاد أَبو أُميةَ
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  .خيٍر
 حدثَنا زيد بن الْحباِب : حدثَنا أَبو عِلي الزعفَراِني، وعمر بن سهٍل، قَاال5946
حدثَنا أُسامةُ بن زيٍد، عن بعجةَ بِن عبِد اللَِّه الْجهِني، أَنه سِمع أَبا هريرةَ، : الْعكِْلي، قَالَ

 خيرهم ِفيِه رجلٌ أَخذَ يوِشك أَنْ يأِْتي علَى الناِس زمانٌ يكُونُ: �قَالَ رسولُ اللَِّه : يقُولُ
 ،هظَانم توالْم طَلَب ِسِه، ثُمِن فَرتلَى مى عوتةً اسعيه ِمعا سِبيِل اللَِّه، كُلَّمِسِه ِفي ساِن فَرِبِعن

اعكَاةَ، وِتي الزؤيالةَ، والص ِقيماِب يعِذِه الشه ٍب ِمنلٌ ِفي ِشعجر اِسأَوالن وررلَ شزت.  
أَخبرِني أُسامةُ بن : أنبا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا ِعيسى بن أَحمد الْعسقَالِني، قَال5947َ

ِإنَّ ِمن : ، أَنه قَالَ�زيٍد، عن بعجةَ بِن عبِد اللَِّه بِن بدٍر، عن أَِبي هريرةَ، عن رسوِل اللَِّه 
خيِر مناِزِل الناِس رجلٌ حاِبس نفْسه وفَرسه ِفي سِبيِل اللَِّه، يلْتِمس الْقَتلَ أَِو الْموت ِفي 
ح اللَّه دبعيكَاةَ، وِتي الزؤيالةَ، والص ِقيماِب، يعِذِه الشه ٍب ِمنلٌ ِفي ِشعجر ِه، أَوظَانى مت

  .يأِْتيه الْيِقني، لَيس ِمن الناِس ِإال ِفي خيٍر
وحدثَنا محمد بن )  ح(حدثَنا وِكيع:  حدثَنا اَألحمِسي، وابن أَِبي رجاٍء، قَاال5948
حدثَنا أُسامةُ بن زيٍد، عن : ع، قَالَحدثَنا وِكي: حدثَنا محمد بن الصباِح، قَالَ: يحيى، قَالَ

يأِْتي علَى الناِس زمانٌ أَحسن : �قَالَ النِبي : بعجةَ بِن عبِد اللَِّه الْجهِني، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
للَِّه، كُلَّما سِمع ِبهيعٍة استوى علَى متِنِه، الناِس ِفيِهم منِزلَةً رجلٌ آِخذٌ ِبِعناِن فَرِسِه ِفي سِبيِل ا

ثُم طَلَب الْموت مظَانه، أَو رجٍل ِفي ِشعٍب ِمن هِذِه الشعاِب يِقيم الصالةَ، ويؤِتي الزكَاةَ، 
  .ويدع الناس ِإال ِمن خيٍر

  مقْتوِل وِلقَاِتِلِهبيانُ ِصفَِة وجوِب الْجنِة ِللْ
أنبأ معمر، عن : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ:  حدثَنا أَحمد بن يوسف السلَِمي، قَال5949َ

ِمنها، ، فَذَكَر أَحاِديثَ �هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ، عن رسوِل اللَِّه : هماِم بِن منبٍه، قَالَ
يضحك اللَّه عز وجلَّ ِلرجلَيِن يقْتلُ أَحدهما اآلخر ِكالهما يدخلُ : �وقَالَ رسولُ اللَِّه 

يقْتلُ هذَا فَيِلج الْجنةَ، ثُم يتوب اللَّه علَى اآلخِر : كَيف يا رسولَ اللَِّه؟ قَالَ: الْجنةَ، قَالُوا
دهشتسلَّ فَيجو زِبيِل اللَِّه عِفي س اِهدجي الِم، ثُمِإلَى اِإلس هِديهفَي.  

وحدثَنا ِعيسى )  ح(أنبأ ابن وهٍب، حدثَنا ماِلك:  أَخبرنا ابن عبِد اَألعلَى، قَال5950َ
حدثَِني ماِلك، عن أَِبي الزناِد، عِن اَألعرِج، عن أَِبي : الَحدثَنا ابن وهٍب، قَ: بن أَحمد، قَالَ

يضحك اللَّه ِإلَى رجلَيِن يقْتلُ أَحدهما اآلخر، ِكالهما : ، قَالَ�هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
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قْتِبيِل اللَِّه فَيذَا ِفي سقَاِتلُ هةَ، يناِخلٌ الْجِبيِل اللَِّه دقَاِتلُ ِفي سلَى الْقَاِتِل فَيع اللَّه وبتي لُ، ثُم
حدثَنا عبد الْعِزيِز بن عبِد اللَِّه، ويحيى بن عبِد اللَِّه : فَيستشهد، حدثَنا أَبو زرعةَ الراِزي، قَالَ

  .ِه ِمثْلَهبِن بكَيٍر، نا ماِلك، ِبِإسناِد
:  حدثَنا أَبو زرعةَ الراِزي عبيد اللَِّه بن عبِد الْكَِرِمي، وأَبو ِإسماِعيلَ الترِمِذي، قَاال5951

قَالَ : الَحدثَنا سفْيانُ، عن أَِبي الزناِد، عِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، قَ: حثنا الْحميِدي، قَالَ
يضحك اللَّه ِمن الرجلَيِن يقْتلُ أَحدهما اآلخر، فَيدخالِن الْجنةَ جِميعا، : �رسولُ اللَِّه 

راآلخ دهشتسفَي لَمسي ثُم ،هاِحبا صمهدلُ أَحقْتا فَيا كَاِفرمهدكُونُ أَحي.  
وحثنا أَبو زرعةَ )  ح(حدثَنا وِكيع: ِبي رجاٍء الِْمصيِصي، قَالَ حدثَنا ابن أ5952َ
نا وِكيع، : حدثَنا ِإسحاق بن ِإبراِهيم الْهرِوي، وأَبو بكِْر بن أَِبي شيبةَ، قَاال: الراِزي، قَالَ

: �قَالَ رسولُ اللَِّه : ، عِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، قَالَحدثَنا سفْيانُ، عن أَِبي الزناِد: قَالَ
ِمن رجلَيِن يقْتلُ أَحدهما صاِحبه ِكالهما : ِإنَّ اللَّه لَيضحك ِإلَى الرجلَيِن، وقَالَ أَبو زرعةَ

ِه، ثُم تاب اللَّه علَى قَاِتِلِه فَأَسلَم، فَقَاتلَ ِفي سِبيِل اللَِّه داِخلٌ الْجنةٌ، رجلٌ يقَاِتلُ ِفي سِبيِل اللَّ
  .فَيستشهد، ثُم يتوب: فَاستشِهد، هذَا لَفْظُه، وقَالَ ابن أَِبي رجاٍء

ثَنا سفْيانُ الثَّوِري، عن أَِبي حد: حدثَنا مؤملٌ، قَالَ:  حدثَنا بكَّار بن قُتيبةَ، قَال5953َ
ضِحك ربنا عز وجلَّ ِمن : �قَالَ رسولُ اللَِّه : الزناِد، عِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

: حدثَنا خاِلد، قَالَ: قَالَ رجلَيِن قَتلَ أَحدهما صاِحبه، وِكالهما ِفي الْجنِة، حدثَنا أَبو فَروةَ، 
أنبأ شعيب، ِكالهما عن أَِبي : أنبأ أَبو الْيماِن، قَالَ: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح(حدثَنا ورقَاُء

 اللَّه علَى هذَا فَيسلَم فَيقَاِتلُ ويتوب: الزناِد، ِبِإسناِدِه ِبِمثِْل حِديِث ابِن عيينةَ، عن أَِبي الزناِد
دهشتسيلَ وقْتِبيِل اللَِّه فَيِفي س.  
  بيانُ ثَواِب من يقْتلُ كَاِفرا

وحدثَنا )  ح(حدثَنا محمد بن ِعيسى بِن الطَّباِع:  حدثَنا محمد بن يحيى، قَال5954َ
داوو دقَالَأَب ،ِزيجاِح، قَاال:  السبالص نب دمحا مثَندِن : حفٍَر، ععج ناِعيلُ بما ِإسثَندح

  .ال يجتِمع كَاِفر وقَاِتلُه ِفي الناِر أَبدا: �قَالَ النِبي : الْعالِء، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
5955ربلَى، قَالَ أَخِد اَألعبع نا ابٍب، قَالَ: نهو نةَ، : أنبا ابرسيم نب فْصِني حربأَخ

ال يجتِمع :  قَالَ�عِن الْعالِء بِن عبِد الرحمِن، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
ِلِمنيسالْم ِمن قَاِتلُهو اكَاِفرداِر أَبِفي الن .  
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حدثَنا أَبو ِإسحاق يعِني : حدثَنا معاِويةُ بن عمٍرو، قَالَ :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 5956
ال : �ِه قَالَ رسولُ اللَّ: الْفَزاِري، عن سهيِل بِن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

مؤِمن يقْتلُ : من يا رسولَ اللَِّه؟ قَالَ: يجتِمعاِن ِفي الناِر أَبدا اجِتماعا يضر أَحدهما، قَالُوا
هدعب ِلمسالْم ددس ا، ثُمكَاِفر.  

حدثَنا اللَّيثُ، :  بن اللَّيِث، قَالَحدثَنا شعيب:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ 5957
 ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه نأَِبيِه، ع ناِلٍح، عِن أَِبي صِل بيهس نالنَ، عجِن عِد بمحم نع� 

را، ثُم سدد الْمسِلم مسِلم قَتلَ كَاِف: ال يجتِمعاِن ِفي الناِر اجِتماعا يضر أَحدهما: قَالَ
وغُبار ِفي سِبيِل اللَِّه ودخانُ جهنم، وال يجتِمعاِن ِفي : وقَارب، وال يجتِمعاِن ِفي جوِف عبٍد

  .اِإلميانُ والشح: قَلِْب عبٍد
اب ذلك ااهد على ما يعطيه النفقة بيانُ مضاعفَِة نفَقَِة الْمسِلِم ِفي سِبيِل اللَِّه وثو

وحيمله ليجاهد والدليل على أن يقوم مع من جيمع للسبيل فيسأل له أو يدله على من يعطية 
  أو حيمله أن له مثل أجر املعطى أو احلامل

 عِن حدثَنا شعبةُ،: حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال5958َ
سِمعت أَبا عمٍرو الشيباِني يحدثُ، عِن ابِن مسعوٍد رِضي اللَّه عنه، أَنَّ رجال : اَألعمِش، قَالَ
 ِبياَء ِإلَى النولُ اللَِّه �جسِبيِل اللَِّه، فَقَالَ رِذِه ِفي سقَةً، فَقَالَ هدٍة صوممزاقٍَة ملَ: � ِبنو ك

  .ِبها يوم الِْقيامِة سبعِمائَِة ناقٍَة مزمومٍة
حدثَنا جِرير، عِن اَألعمِش، عن : حدثَنا أَبو خيثَمةَ، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَال5959َ

هِذِه ِفي : جاَء رجلٌ ِبناقٍَة مخطُومٍة: أَِبي عمٍرو الشيباِني، عن أَِبي مسعوٍد اَألنصاِري، قَالَ
  .لَك ِبها يوم الِْقيامِة سبعِمائَِة ناقٍَة كُلُّها مخطُومٍة: �سِبيِل اللَِّه، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

و أُسامةَ، عن زاِئدةَ، حدثَنا أَب:  حدثَنا الْحسن بن عِلي بِن عفَّانَ الْعاِمِري، قَال5960َ
 رجلٌ �أَتى النِبي : عِن اَألعمِش، عن أَِبي عمٍرو الشيباِني، عن أَِبي مسعوٍد اَألنصاِري، قَالَ

ِة، أَو سبعِمائَِة ناقٍَة، لَك ِبها ِمائَةُ ناقٍَة ِفي الْجن: هِذِه ِفي سِبيِل اللَِّه، قَالَ: ِبناقٍَة مزمومٍة، فَقَالَ
  .الشك ِمن أَِبي عوانةَ

حدثَنا يعلَى بن عبيٍد، عِن اَألعمِش، :  حدثَنا عِلي بن حرٍب، والصغاِني، قَاال5961
يا رسولَ : ، فَقَالَ�لَى النِبي جاَء رجلٌ ِإ: عن أَِبي عمٍرو الشيباِني، عن أَِبي مسعوٍد، قَالَ

ما أَِجد ما أَحِملُك علَيِه، ولَِكِن ائِْت فُالنا، فَأَتاه، : اللَِّه، ِإني أُبِدع ِبي فَاحِملِْني، فَقَالَ
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 ِبيى النفَأَت ،لَهمِر فَاِع: ، فَقَالَ�فَحِمثْلُ أَج ٍر، فَلَهيلَى خلَّ عد نِلِهم.  
حدثَنا سفْيانُ، عِن : حدثَنا الِْفرياِبي، قَالَ:  حدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، قَال5962َ

جاَء رجلٌ ِإلَى النِبي : اَألعمِش، عن أَِبي عمٍرو الشيباِني، عن أَِبي مسعوٍد اَألنصاِري، قَالَ
ال أَِجد لَك، ائِْت فُالنا، فَأَتاه، فَحملَه، فَجاَء ِإلَى : ِإنه أُبِدع ِبي فَاحِملِْني، فَقَالَ: ، فَقَالَ�

 ِبيالن� ِبيفَقَالَ الن ،هربِر كَفَاِعِلِه: � فَأَخيلَى الْخالُّ عالد.  
: حدثَنا شعبةُ، عِن اَألعمِش، قَالَ: اود، قَالَحدثَنا أَبو د:  حدثَنا ابن حِبيٍب، قَال5963َ

: ، فَقَالَ�سِمعت أَبا عمٍرو الشيباِني يحدثُ، عن أَِبي مسعوٍد، أَنَّ رجال أَتى رسولَ اللَِّه 
نا فَسلْه، فَأَتاه فَسأَلَه، فَحملَه، فَقَالَ ائِْت فُال: �احِملِْني فَِإنه قَد أُبِدع ِبي، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

  .عاِمِلِه: من دلَّ علَى خيٍر، فَلَه ِمثْلُ أَجِر فَاِعِلِه، أَو قَالَ: �رسولُ اللَِّه 
ر، عِن حدثَنا عما: حدثَنا أَبو الْجواِب، قَالَ:  حثنا أَبو فَروةَ الرهاِوي، قَال5964َ

جاَء رجلٌ ِإلَى النِبي : اَألعمِش، عن أَِبي عمٍرو الشيباِني، عن أَِبي مسعوٍد اَألنصاِري، قَالَ
ما أَِجد ما أَحِملُك، ولَِكِن ائِْت فُالنا، : يا رسولَ اللَِّه، قَد بِدع ِبي فَاحِملِْني، قَالَ: ، فَقَالَ�
من دلَّ علَى خيٍر، فَلَه ِمثْلُ :  فَأَخبره، فَقَالَ�علَّه يحِملُك، فَأَتاه، فَحملَه، فَأَتى رسولَ اللَِّه فَلَ

ِملَهع نِر مأَج.  
بيانُ ثَواِب مجهِز الْغاِزي ومتعاهد خملفيه وأا إذا فعال ذلك فقد وقع عليهما إسم الغزاة 

  ضل املواسى خملفى الغزاة واملواسى أصحابهوبيان ف
حدثَنا : حدثَنا روح بن عبادةَ، قَالَ:  حدثَنا الْعباس بن محمٍد، والصغاِني، قَاال5965

محِد الربِن عةَ بلَمأَِبي س نِن أَِبي كَِثٍري، عى بيحي نع ،لِّمعالْم نيسِعيٍد، حِن سِر بسب نِن، ع
من جهز غَاِزيا ِفي سِبيِل : �قَالَ رسولُ اللَِّه : عن زيِد بِن خاِلٍد الْجهِني رِضي اللَّه عنه، قَالَ

 داوو دا أَبثَندا، حغَز ِلِه، فَقَدا ِفي أَهغَاِزي لَفخ نما، وغَز قَالَاللَِّه، فَقَد ،ِزيجا : السثَندح
: أَخبرِني يحيى، قَالَ: حدثَنا الْحسين، قَالَ: حدثَنا عبد الْواِرِث، قَالَ : أَبو معمٍر، قَالَ

 قَالَ � أَنّ النِبي حدثَِني زيد بن خاِلٍد،: حدثَِني بسر بن سِعيٍد، قَالَ: حدثَِني أَبو سلَمةَ، قَالَ
حدثَنا آدم بن أَِبي : ِمثْلَه، حدثَنا محمد بن يعقُوب الْغساِني، ويِزيد بن عبِد الصمِد، قَاال

  .حدثَنا شيبانُ، عن يحيى، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه سواًء: ِإياٍس، قَالَ
أَخبرِني عمرو بن الْحاِرِث، : أنبأ ابن وهٍب، قَالَ: بن عبِد اَألعلَى، قَالَ حدثَنا ا5966

عن بكَيِر بِن عبِد اللَِّه بِن اَألشج، عن بسِر بِن سِعيٍد، عن زيِد بِن خاِلٍد الْجهِني، عن رسوِل 



com.wordpress.masgunku.www  
 

1371 

  .ز غَاِزيا ِفي سِبيِل اللَِّه، فَقَد غَزا، ومن خلَفَه ِفي أَهِلِه، فَقَد غَزامن جه: ، أَنه قَالَ�اللَِّه 
حدثَنا أَبو أُسامةَ، عن بريٍد، عن جدِه أَِبي بردةَ، عن :  حدثَنا أَبو الْبختِري، قَال5967َ

ِإنَّ اَألشعِريني ِإذَا رملُوا ِفي الْغزِو، أَو : � قَالَ رسولُ اللَِّه :أَِبي موسى رِضي اللَّه عنه، قَالَ
 مِة، فَهِويوا ِبالسمساقْت اِحٍد، ثُمٍب وِفي ثَو مهدا كَانَ ِعنوا معمِة، جِدينِبالْم اِلِهمِعي امقَلَّ طَع

مها ِمنأَني، وِمن.  
انُ السيبِهمِإلَي اجتِو ِإذَا احزِفي الْغ هتِعياِم رِث اِإلمعِة ِفي بن  
: حدثَنا أَحمد بن خاِلٍد الْوهِبي، قَالَ:  حدثَنا محمد بن عوٍف الِْحمِصي، قَالَ 5968

دثَِني أَبو سِعيٍد مولَى الْمهِري، أَنَّ أَبا سِعيٍد ح: حدثَنا شيبانُ، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، قَالَ
: ، قَالَ لَه ِفي غَزوٍة غَزاها بِني ِلحيانَ�الْخدِري رِضي اللَّه عنه أَخبره، أَنّ رسولَ اللَِّه 

  .ِليبعثَ كُلُّ رجٍل ِمنكُم رجال، واَألجر بينهما
حدثَنا حسين الْمعلِّم، عن : حدثَنا روح بن عبادةَ، قَالَ :  حدثَنا الصغاِني، قَال5969َ

بعثَ : يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، عن أَِبي سِعيٍد مولَى الْمهِري، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، قَالَ
ِلينبِعثَ ِمن كُلِّ رجلَيِن واِحد، واَألجر بينهما، :  ِإلَى بِني ِلحيانَ، وقَالَ بعثًا�رسولُ اللَِّه 

: حدثَنا عبد الْواِرِث، قَالَ: حدثَنا أَبو معمٍر، قَالَ: حدثَنا ِإسحاق بن سياٍر النِصيِبي، قَالَ
حدثَنا حرب بن شداٍد، : حدثَنا أَبو داود، قَالَ: ِلِه، حدثَنا ابن حِبيٍب، قَالَحدثَنا حسين، ِبِمثْ

حدثَِني أَبو سِعيٍد مولَى الْمهِري، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، أَنّ : عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، قَالَ
 ِبيثَ ِإلَى �النعب ِمثْلَه انَ فَذَكَريِني ِلحا: بمهنيب راَألجا، ومهدأَح.  

حدثَنا الْوِليد بن : حدثَنا مؤملُ بن الْفَضِل، قَالَ:  حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء، قَال5970َ
ن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، عن أَِبي سِعيٍد حدثَنا أَبو عمٍرو يعِني اَألوزاِعي، ع: مسِلٍم، قَالَ

 ِبيأَنّ الن ،ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نع ،ِريهقَالَ�الْمانَ، ويِني ِلحثًا ِإلَى بعثَ بعب  : ِمن بدتنِلي
  .كُلِّ رجلَيِن أَحدهما، واَألجر بينهما

5971ِليا عثَندأخي ملون  ح ِزيجالس داوو دأَبو ،ِزيجالس داوو دأَبٍب، ورح نب 
أَخبرِني عمرو بن : حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ: حدثَنا سِعيد بن منصوٍر، قَالَ: املصري، قَالُوا

ِزيدي نِبيٍب، عِن أَِبي حب ِزيدي ناِرِث، عأَِبي الْح نأَِبيِه، ع نع ،ِريهلَى الْموِعيٍد مِن أَِبي سب 
ِليخرج ِمن كُلِّ رجلَيِن رجلٌ، ثُم :  بعثَ ِإلَى بِني ِلحيانَ�سِعيٍد الْخدِري، أَنّ رسولَ اللَِّه 

ِه ِبخيٍر، كَانَ لَه ِمثْلُ ِنصِف أَجِر الْخاِرِج، أَيكُم خلَف الْخاِرج ِفي أَهِلِه وماِل: قَالَ ِللْقَاِعِد
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حدثَِني عمرو بن الْحاِرِث، عن يِزيد بِن أَِبي : حدثَنا عمي، قَالَ: حدثَنا أَبو عبيِد اللَِّه، قَالَ 
، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، ِإال أَنه �ِبيِه، عِن النِبي حِبيٍب، عن يِزيد بِن أَِبي سِعيٍد مولَى الْمهِري، عن أَ

  .كَذَا وقَع ِإلَي: ِمثْلُ أَجِر الْخاِرِج، قَالَ أَبو عوانةَ: قَالَ
  بيانُ فَضِل ِنساِء الْمجاِهِدين وعظم وجوب حقهن على القاعدين

حدثَنا : حدثَنا وِكيع، قَالَ: َألحمِسي، قَاال حدثَنا أَحمد بن أَِبي رجاٍء، وا5972
حدثَنا أَبو داود، عمر بن سعٍد، عن سفْيانَ : وحدثَنا عِلي بن حرٍب، قَالَ)  ح(سفْيانُ

قَالَ النِبي :  عن أَِبيِه رِضي اللَّه عنه، قَالَالثَّوِري، عن علْقَمةَ بِن مرثٍَد، عن عبِد اللَِّه بِن بريدةَ،
� : الْقَاِعِدين ٍل ِمنجر ا ِمنمو ،اِتِهمهِة أُممركَح لَى الْقَاِعِدينع اِهِدينجاِء الْمةُ ِنسمرح

ِإال و ِفيِهم هونخِلِه، يِفي أَه اِهِدينجالْم ال ِمنجر لُفخِة، فَِقيلَيامالِْقي موي لَه ذَا : قَفِإنَّ ه
 ِبياِتِه، قَالَ الننسح ذْ ِمنفَخ كانا خفُالن� :ِكيع؟، قَالَ وكُما ظَنفَم : موي لَه قَفِإال و
  .الِْقيامِة فَيأْخذُ ِمن عمِلِه ما شاَء فَما ظَنكُم؟

حدثَنا سفْيانُ، : حدثَنا الِْفرياِبي، قَالَ : غزي، ومحمد بن عوٍف، قَاال حدثَنا ال5973ْ
اِدِه ِمثْلَهنةَ، ِبِإسلْقَمع نع : قَفِلِه ِإال وِفي أَه هونخفَي اِهِدينجالْم ٍل ِمنجأَِة ررِإلَى ام الَففَخ

ِإنَّ هذَا خانك ِفي أَهِلك فَخذْ ِمن حسناِتك ما ِشئْت، قَالَ رسولُ : ، فَيقَالُلَه يوم الِْقيامِة
أنبأ سفْيانُ، : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ: فَما ظَنكُم؟، حثنا ابن أَِبي الرِبيِع الْجرجاِني، قَالَ: اللَِّه

ع هفَعراِدِه، ينِبِإس ِبيقَالَ�ِن الن ، :هوحن اُء، فَذَكَرسالن.  
حدثَِني : حدثَنا سفْيانُ، قَالَ: حدثَنا الْحميِدي، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 5974
ِمييالت بنٍب، قَالَ )  ح(قَعرح نب ِليا عثَندحو : ِعيدا سثَندةَ، حنييِن عِن ابوٍر، عصنم نب
: حدثَنا سِعيد بن منصوٍر، عن سفْيانَ، قَالَ: وحدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ)  ح(عن قَعنٍب

حرمةُ ِنساِء : �قَالَ النِبي : حدثَِني قَعنب، عن علْقَمةَ بِن مرثٍَد، عِن ابِن بريدةَ، عن أَِبيِه، قَالَ
 ال ِمنجر لُفخي الْقَاِعِدين ٍل ِمنجر ا ِمنمو ،اِتِهمهِة أُممركَح لَى الْقَاِعِدينع اِهِدينجالْم

ِإنَّ هذَا خانك، فَيأْخذُ :  لَهالْمجاِهِدين ِفي أَهِلِه فَيخونه ِفيِهم، ِإال وقَف لَه يوم الِْقيامِة، فَِقيلَ
ِعيدقَالَ س؟، وكُما ظَناَء، فَما شِلِه ممع ِمن :فَِقيلَ لَه : ذْ ِمنفَخ ،ِلكِفي أَه لَفَكذَا خه

 ِبيا الننِإلَي فَتفَالْت ،ا ِشئْتاِتِه منسذَا لَفْظُ أَِب: ، فَقَالَ�ح؟، هكُما ظَنِعيٍدمس نع ،داوي د.  
حدثَنا : حدثَنا يحيى بن آدم، قَالَ:  حدثَِني عمار بن رجاٍء، ِمن ِكتاِبي، قَال5975َ

ِهِدين ِنساُء الْمجا: �قَالَ النِبي : ِمسعر، عن علْقَمةَ بِن مرثٍَد، عِن ابِن بريدةَ، عن أَِبيِه، قَالَ
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 مهٍل ِمنجأَِة ررِإلَى ام اِلفخي الْقَاِعِدين ِمن دا أَحم اِتِهمهِة كَأُممرِفي الْح لَى الْقَاِعِدينع
ِة، فَِقيلَ لَهامالِْقي موي لَه قَفِلِه، ِإال وِفي أَه هونخفَي :ذْ ِمنفَخ ،ِلكِفي أَه كانذَا خِلِه ِإنَّ همع 

  .فَما ظَنكُم؟، ِمن هنا لَم يخرجاه: ما ِشئْت، قَالَ
: حدثَنا عبد اللَِّه بن محمٍد الْمسنِدي، قَالَ:  حدثَنا أَبو حاِتٍم الراِزي، قَالَ 5976

أَنّ :  بِن مرثٍَد، عن سلَيمانَ بِن بريدةَ، عن أَِبيِهحدثَنا شعبةُ، عن علْقَمةَ: حدثَنا حرِمي، قَالَ
 ِبيقَالَ�الن  : ا ِمنمو ،اِتِهمهِة أُممرِة كَحمرالْح ِمن اِء الْقَاِعِدينلَى ِنسع اِهِدينجاُء الْمِنس

يوم الِْقيامِة ِإنَّ هذَا خانك ِفي أَهِلك، فَخذْ :  لَهرجٍل خلَف مجاِهدا ِفي أَهِلِه فَخانه، ِإال ِقيلَ
  .ِمن عمِلِه ما ِشئْت، فَما ظَنكُم؟، وذَكَره عمر بن شبةَ، عن حرِمي، عن شعبةَ

حدثَنا عِلي بن : الَ حدثَنا أَبو عوٍن محمد بن عمِرو بِن عوٍن الْواِسِطي، ق5977َ
حدثَنا عمرو بن قَيٍس، : حدثَنا أَبو خاِلٍد سلَيمانُ بن حيانَ، قَالَ: الْحسِن بِن سلَيمانَ، قَالَ

ةُ ِنساِء الْمجاِهِدين حرم: �قَالَ النِبي : عن علْقَمةَ بِن مرثٍَد، عِن ابِن بريدةَ، عن أَِبيِه، قَالَ
علَى الْقَاِعِدين كَحرمِة أُمهاِتِهم، وما ِمن رجٍل يخلُف رجال ِمن الْمجاِهِدين ِفي أَهِلِه ِإال 

  .خذْ ِمن حسناِتِه ما ِشئْت: وقَف لَه يوم الِْقيامِة، فَِقيلَ
حدثَنا أَبو : حدثَنا طَاِهر بن أَِبي أَحمد الزبيِري، قَالَ: الَ حدثَنا الصغاِني، ق5978َ

ِإنَّ ِنساَء الْمجاِهِدين علَيكُم ِفي الْحرمِة كَأُمهاِتِهم، من : خاِلٍد، عن عمِرو بِن قَيٍس، ِبِإسناِدِه
  .ى عمِلِه يوم الِْقيامِة، فَأَخذَ ِمنه ما شاَءخلَف مجاِهدا ِفي أَهِلِه، وقَف علَ

حدثَنا عمرو بن راِفِع بِن :  حدثَنا أَبو زرعةَ الراِزي، وأَبو حاِتٍم الراِزياِن، قَاال5979
شتِكي، عن يِزيد النحِوي، عن سلَيمانَ بِن حدثَنا عبد اللَِّه بن سِعيٍد الد: الْفُراِت الْبجِلي، قَالَ

ِإنَّ ِنساَء الْمجاِهِدين علَى الْقَاِعِدين ِفي الْحرمِة : ، قَالَ�بريدةَ، عن أَِبيِه، عن رسوِل اللَِّه 
 ا ِمندأَح اِلفخي الْقَاِعِدين ِمن دا أَحمو ،اِتِهمهكَأُم ،ِفيِهم مهونخي ِلِه أَوِإلَى أَه اِهِدينجالْم

هذَا خانك ِفي أَهِلك، فَخذْ ِمن عمِلِه ما ِشئْت، زاد أَبو : فَِقيلَ: ِإال وقَف لَه يوم الِْقيامِة
  .فَما ظَنكُم ِبِه؟، لَيس ِفيِه علْقَمةُ: حاِتٍم

جِل الْمانُ فَضيوالدليل على أن من خلفهم ىف أهلهم خبري مل يبلغوا ب لَى الْقَاِعِدينع اِهِدين
  درجتهم إال من به ضر

وحدثَنا يونس )  ح(أنبأ شعبةُ: حدثَنا أَبو زيٍد الْهرِوي، قَالَ:  حثنا الصغاِني، قَال5980َ
سِمعت الْبراَء : حدثَنا شعبةُ، عن أَِبي ِإسحاق، قَالَ: د، قَالَحدثَنا أَبو داو: بن حِبيٍب، قَالَ 
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ال يستِوي الْقَاِعدونَ ِمن الْمؤِمِنني {: لَما نزلَت هِذِه اآليةُ: بن عاِزٍب رِضي اللَّه عنه، يقُولُ
 �، دعا رسولُ اللَِّه ]95سورة النساء آية [}يِل اللَِّهغَير أُوِلي الضرِر والْمجاِهدونَ ِفي سِب

فَشكَا ابن أُم مكْتوٍم رِضي اللَّه عنه ضرره، : زيد بن ثَاِبٍت ودعا ِبالْكَِتِف ِليكْتبه ِفيها، قَالَ
غَير أُوِلي الضرِر والْمجاِهدونَ ِفي سِبيِل ال يستِوي الْقَاِعدونَ ِمن الْمؤِمِنني {: فَنزلَت: قَالَ
  .}اللَِّه

حدثَنا : حدثَنا ِإبراِهيم بن موسى، قَالَ:  حدثَنا أَبو يحيى الزعفَراِني الراِزي، قَال5981َ
كُنت ِعند : عن أَِبي ِإسحاق، عِن الْبراِء، قَالَابن أَِبي زاِئدةَ يعِني يحيى بن زكَِريا، عن أَِبيِه، 

 ِبيةُ�النِه اآليلَيع ِزلَتا، فَأُنقَاِعد  :}ِمِننيؤالْم ونَ ِمنِوي الْقَاِعدتسال ي{ ِبيفَقَالَ الن ،� :
ال يستِوي {: اكْتب: الْكَِتِف، فَقَالَادعوا ِلي زيدا ِليكْتب، ومعه اللَّوح والدواةُ، أَِو 

ِمِننيؤالْم ونَ ِمنوٍم، فَقَالَ}الْقَاِعدكْتم أُم نو برماَء عِر، : ، فَجصالْب ِريري ضولَ اللَِّه، ِإنسا ري
لَتزفَن ،ادالِْجه ِطيعتِة فَال أَسانمالز ا ِبي ِمنى مرت قَدِرغَ{: ورأُوِلي الض ري{.  

حدثَنا أَحمد بن : حدثَنا أَبو سِعيٍد، قَالَ :  حدثَِني داود بن يحيى الدهقَانُ، قَالَ 5982
)  ح(حدثَنا شعيب بن ِإسحاق: حدثَنا دحيم، قَالَ: وحدثَنا ابن شباباِن، قَالَ)  ح(بِشٍري

حدثَنا : حدثَنا عبد الْحِميِد بن بيانَ، قَالَ : وحدثَنا أَسلَم بن سهٍل الْواِسِطي، ِبحشلَ قَالَ
لَما : حدثَنا ِمسعر، عن أَِبي ِإسحاق، عِن الْبراِء بِن عاِزٍب، قَالَ: ِإسحاق بن يوسف، قَالُوا

، أَتى ابن أُم ]سورة النساء آية [}ال يستِوي الْقَاِعدونَ ِمن الْمؤِمِنني{: ت هِذِه اآليةُنزلَ
 ِبيوٍم النكْتم�لَتزِر{: ، فَنرأُوِلي الض راِفٍع ]سورة النساء آية [}غَين نب دمحثَِني مدح ،

  .حدثَنا ِمسعر، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه: ثَنا عبد اللَِّه بن الْمِغريِة، قَالَحد: الالِزِبي الِْمصِري، قَالَ
بيانُ الْخبِر الدالِّ علَى أَنَّ من أَحب أَنْ يكُونَ ِممن يقَاِتلُ ىف سبيل اهللا جيب عليه أن 

وى ذلك كان منهم وإن قاتل أيضاً ينوى بقتاله لألعداء لتكون كلمة اهللا هى العليا، فإذا ن
  غضباً أو محية أو ليزكر أو ليغنم

قَالَ : حدثَنا شعبةُ، قَالَ: حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال5983َ
حدثَنا أَبو موسى رِضي اللَّه عنه، : حدثَِني أَبو واِئٍل، حِديثًا أَعجبِني، قَالَ: عمرو بن مرةَ ِلي

 ِبيى النال أَتجفَقَالَ�أَنَّ ر ، : ،هكَانى ملُ ِلريقْتيو ،ذْكَرقَاِتلُ ِليلُ يجولَ اللَِّه، الرسا ري
لَ ِلتكُونَ كَِلمةُ اللَِّه ِهي أَعلَى، من قَات: �ويقْتلُ ِلكَذَا، فَمن ِفي سِبيِل اللَِّه، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

  .فَهو ِفي سِبيِل اللَِّه عز وجلَّ
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سِمعت شعبةَ، غَير : حدثَنا حجاج بن محمٍد، قَالَ:  حثنا عباس الدوِري، قَال5984َ
حدثَنا أَبو موسى اَألشعِري، أَنَّ : با واِئٍل، قَالَسِمعت أَ: مرٍة يحدثُ عن عمِرو بِن مرةَ، قَالَ

 ِبيى النا أَتاِبيرى : ، فَقَالَ�أَعقَاِتلُ ِلرييِر، وقَاِتلُ ِلَألجيقَاِتلُ ِللذِّكِْر، ولُ يجولَ اللَِّه، الرسا ري
من قَاتلَ ِلتكُونَ كَِلمةُ اللَِّه ِهي الْعلْيا، فَهو ِفي : �ِه مكَانه ِفي سِبيِل اللَِّه، فَقَالَ رسولُ اللَّ

فَأَعجبِني هذَا الْحِديثَ ِحني سِمعته، حدثَنا أَبو ِقالبةَ، حدثَنا ِبشر بن : سِبيِل اللَِّه، قَالَ عمرو
  .حدثَنا شعبةُ، ِبنحِوِه: عمر، قَالَ
حدثَنا شعبةُ، ِبِمثِْلِه، : حدثَنا سلَيمانُ بن حرٍب، قَالَ :  حدثَنا يوسف، قَالَ 5985
  .الرجلُ يقَاِتلُ ِللْمغنِم: وقَالَ ِفيِه

، وجعفَر وحدثَنا الصغاِني)  ح(حدثَنا أَبو أُسامةَ:  حدثَنا أَبو الْبختِري، قَال5986َ
حدثَنا زاِئدةُ، عن منصوٍر، عن شِقيٍق، عن أَِبي : حدثَنا معاِويةُ بن عمٍرو، قَالَ : الصاِئغُ، قَاال

 ِبيلٌ النجى رى، أَتوسفَقَالَ�م ، :دِبيِل اللَِّه، فَِإنَّ أَحالُ ِفي سا الِْقتولَ اللَِّه، مسا رقَاِتلُ يا ين
من قَاتلَ ِلتكُونَ كَِلمةُ اللَِّه ِهي : �حِميةً، ويقَاِتلُ غَضبا فَهلْ لَه ِمن أَجٍر؟ فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

  .الْعلْيا، فَهو ِفي سِبيِل اللَِّه
حدثَنا جِرير، عن منصوٍر، : الَحدثَنا أَبو الرِبيِع، قَ:  حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَال5987َ

من قَاتلَ ِلتكُونَ كَِلمةُ : ِبِإسناِدِه، فَرفَع ِإلَيِه رأْسه، وما رفَع ِإلَيِه رأْسه ِإالأَنه كَانَ قَاِئما، قَالَ
  .اللَِّه ِهي أَعلَى، فَهو ِفي سِبيِل اللَِّه

حدثَنا زهير، عن منصوٍر، : حدثَنا أَحمد بن يونس، قَالَ : ميةَ، قَالَ حدثَنا أَبو أ5988ُ
من قَاتلَ ِلتكُونَ كَِلمةُ اللَِّه ِهي الْعلْيا، : �قَالَ النِبي : عن أَِبي واِئٍل، عن أَِبي موسى، قَالَ

  .فَهو ِفي سِبيِل اللَِّه عز وجلَّ
: حدثَنا أَبو أَحمد الزبيِري، قَالَ :  حدثَنا محمد بن أَحمد بِن الْجنيِد، قَالَ 5989

، �جاَء رجلٌ ِإلَى النِبي : حدثَنا سفْيانُ، عِن اَألعمِش، عن أَِبي واِئٍل، عن أَِبي موسى، قَالَ
 يقَاِتلُ حِميةً، والرجلُ يقَاِتلُ شجاعةً، والرجلُ يقَاِتلُ يِريد أَنْ تكُونَ كَِلمةُ اللَِّه الرجلُ: فَقَالَ

  .فَهو ِفي سِبيِل اللَِّه عز وجلَّ: ِهي الْعلْيا، قَالَ
حدثَنا شعبةُ، عِن : حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال5990َ

يا رسولَ اللَِّه، الرجلُ يقَاِتلُ ِلريى : اَألعمِش، عن أَِبي واِئٍل، عن أَِبي موسى، أَنَّ رجال، قَالَ
 من قَاتلَ ِلتكُونَ :مكَانه، والرجلُ يقَاِتلُ ِليذْكَر، ويقَاِتلُ ِللْمغنِم، فَمن ِفي سِبيِل اللَِّه؟ فَقَالَ
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  .كَِلمةُ اللَِّه ِهي الْعلْيا، فَهو ِفي سِبيِل اللَِّه عز وجلَّ
حدثَنا اَألعمش، : حدثَنا أَبو يحيى الِْحماِني، قَالَ:  حدثَنا عباس الدوِري، قَال5991َ

يا رسولَ اللَِّه، ِمن الناِس من يقَاِتلُ شجاعةً، وِمن : ِقيلَ: عن شِقيٍق، عن أَِبي موسى، قَالَ
من قَاتلَ ِلتكُونَ : �الناِس من يقَاِتلُ ِرياًء، وِمن الناِس من يقَاِتلُ حِميةً، قَالَ رسولُ اللَِّه 

  .ِهكَِلمةُ اللَِّه ِهي الْعلْيا، فَهو ِفي سِبيِل اللَّ
   

باب الْخبِر الدالِّ علَى أَنَّ من قَاتلَ ِللْمغنِم أو للدنيا يصيبها أو ليذكر أو للرياء مل يكن له 
  منقتاله إال ما أراد، واخلرب املوجب ملن قاتل ليقال شجاع خزى النار

د الْوهاِب بن عبِد الْمِجيِد الثَّقَِفي، حدثَنا عب:  حدثَنا عمر بن شبةَ النميِري، قَالَ 5992
سِمعت علْقَمةَ بن : أَخبرِني محمد بن ِإبراِهيم، قَالَ: سِمعت يحيى بن سِعيٍد، قَالَ: قَالَ

)  ح(�ِمعت رسولَ اللَِّه س: سِمعت عمر بن الْخطَّاِب رِضي اللَّه عنه، يقُولُ: وقَّاٍص، يقُولُ
حدثَنا يحيى بن : حدثَنا يِزيد بن هارونَ، وجعفَر بن عوٍن، قَاال: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ

سِمعت : قَّاٍص، يقُولُسِمعت علْقَمةَ بن و: سِعيٍد، أَنَّ محمد بن ِإبراِهيم التيِمي، حدثَه، قَالَ
ِإنما اَألعمالُ ِبالنيِة، وِإنما المِرٍئ ما :  يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : عمر بن الْخطَّاِب، يقُولُ

رسوِلِه، ومن كَانت نوى، فَمن كَانت ِهجرته ِإلَى اللَِّه وِإلَى رسوِلِه، فَِهجرته ِإلَى اللَِّه وِإلَى 
  .ِهجرته ِإلَى دنيا يِصيبها، أَِو امرأٍَة يتزوجها، فَِهجرته ِإلَى ما هاجر ِإلَيِه

حدثَنا عبد اللَِّه بن :  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، وِعيسى بن أَحمد، قَاال5993
أنبأ ابن وهٍب، عن ماِلِك بِن أَنٍس، عن : خبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَوأَ)  ح(وهٍب

 ِمعس هأَن ،ثَهدقَّاٍص، حو نةَ بلْقَمأَنَّ ع ثَهدح ،ِمييالت اِهيمرِإب نب دمحِعيٍد، أَنَّ مِن سى بيحي
اَألعمالُ ِبالنيِة، وِإنما :  يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : اِب، علَى الِْمنبِر، قَالَعمر بن الْخطَّ

المِرٍئ ما نوى، فَمن كَانت ِهجرته ِإلَى اللَِّه وِإلَى رسوِلِه، فَِهجرته ِإلَى اللَِّه وِإلَى رسوِلِه، 
 هترِهج تكَان نمِه، وِإلَي راجا هِإلَى م هترا، فَِهجهجوزتأٍَة يرِإلَى ام ا أَوهِصيبا يينِإلَى د

حدثَنا سفْيانُ، عن : حدثَنا الْحميِدي، قَالَ: حِديثُهم واِحد، حدثَنا ِبشر بن موسى، قَالَ 
ِه، سِمعت عمر بن الْخطَّاِب، يخطُب علَى الِْمنبِر يخِبر عِن النِبي يحيى بِن سِعيٍد، ِبِإسناِد

�ِمثْلَه ،.  
: حدثَنا حجاج، عِن ابِن جريٍج، قَالَ:  حدثَنا يوسف بن سِعيِد بِن مسِلٍم، قَال5994َ
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لَيس نع ،فوسي نب سونِني يرباٍر، قَالَأَخسِن يانَ بم : ِضيةَ رريرأَِبي ه نع ،اسالن جفَرت
اِمياِتلٌ الشن فَقَالَ لَه ،هنع وِل اللَِّه : اللَّهسر ِمن هتِمعِديثًا سا حثْندح ،خيا الشهقَالَ�أَي ، :

رجلٌ استشِهد ِفي : اِس يقْضى ِفيِه يوم الِْقيامِة ثَالثَةٌأَولُ الن:  يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه 
قَاتلْت ِفيك حتى قُِتلْت، : ما عِملْت ِفيها؟ قَالَ: سِبيِل اللَِّه، فَأَتى ِبِه فَعرفَه ِنعمه فَعرفَها، فَقَالَ

هرقَالَ غَيفَقَالَ: و ،تِهدشتى استقَالَ: حِلي لْتقَات كلَِكنو ،تكَذَب : ِقيلَ، ثُم قَدو ،ِرئج وه
أَمر ِبِه فَسِحب علَى وجِهِه حتى أُلِْقي ِفي الناِر، ورجلٌ تعلَّم الِْعلْم، وعلَّمه، وقَرأَ الْقُرآنَ، 

تعلَّمت ِفيك الِْعلْم، وعلَّمته، : فَما عِملْت ِفيها؟ قَالَ: الَفَأَتى ِبِه فَعرفَه ِنعمه فَعرفَها، فَقَ
هو عاِلم، وقَد ِقيلَ، وقَرأْت : كَذَبت، ولَِكنك تعلَّمت ِليقَالَ: وقَرأْت الْقُرآنَ ِفيك، قَالَ

أَمر ِبِه فَسِحب علَى وجِهِه حتى أُلِْقي ِفي الناِر، هو قَاِرئ، فَقَد ِقيلَ، ثُم : الْقُرآنَ ِليقَالَ
: ورجلٌ أَوسع اللَّه علَيِه، وأَعطَاه ِمن أَصناِف الْماِل كُلِِّه، فَأَتى ِبِه فَعرفَه ِنعمه فَعرفَها، قَالَ

كَذَبت، : تِحب أَنْ ينفَق ِفيها ِإال أَنفَقْت ِفيها، قَالَما تركْت ِمن سِبيٍل : فَما عِملْت ِفيِه؟ قَالَ
هو جواد، فَقَد ِقيلَ، ثُم أَمر ِبِه فَسِحب علَى وجِهِه حتى أُلِْقي ِفي : ولَِكنك فَعلْت ِليقَالَ

 دمحمو ،ِرييمانَ الدو غَسا أَبثَنداِر، حِد، قَاالالنينِن الْجب دمأَح نب : ناِب بهالْو دبا عثَندح
أَخبرِني يونس بن يوسف، : حدثَنا عبد الْمِلِك بن عبِد الْعِزيِز بِن جريٍج، قَالَ: عطَاٍء، قَالَ

ن أَِبي هريرةَ، ثُم ذَكَر ِمثْلَه، لَم يخرجاه، حدثَنا تفَرج الناس ع: عن سلَيمانَ بِن يساٍر، قَالَ
حدثَنا عبد اللَِّه بن سياٍر الْخراساِني، ِبالْبصرِة، : عباس الدوِري، وأَبو داود الْحراِني، قَاال

حدثَِني الْوِليد بن أَِبي الْوِليِد الْمدِني، أَنَّ : ِك، عن حيوةَ، قَالَحدثَنا عبد اللَِّه بن الْمبار: قَالَ
 عمتٍل قَِد اججِبر وةَ فَِإذَا هِدينلَ الْمخد هأَن ثَهدح ،ِحيباَألص ِفيغأَنَّ م ثَهدِلٍم، حسم نةَ بقْبع

  .أَبو هريرةَ، فَدنوت ِمنه وذَكَر الْحِديثَ ِبطُوِلِه: من هذَا؟ فَقَالُوا: علَيِه الناس، فَقَالَ
بيانُ ِصفَِة الِْجهاِد الَِّذي ِبِه يِتم أَجر صاِحِبِه وأن من أصاب غنيمة ىف جهاده كان له 

  الثلث من متام األجر
5995فوسيةَ، ورسأَِبي م نا ابثَندِد،  حينِن الْجب دمأَح نب دمحمِلٍم، وسم نب 

حثنا عبد اللَِّه بن يِزيد الْمقِْري، : والْحاِرثُ بن أَِبي أُسامةَ، وِإبراِهيم بن أَِبي الْحجاِج، قَالُوا
ٍئ الْخوالِني، أَنه سِمع أَبا عبِد الرحمِن حدثَنا حيوةُ، عن أَِبي هاِنٍئ حميِد بِن هاِن: قَالَ

سِمعت رسولَ : سِمعت عبد اللَِّه بن عمِرو بِن الْعاِص رِضي اللَّه عنه، يقُولُ: الْحبِلي، يقُولُ
يب غَِنيمةً ِإال تعجلُوا ثُلُثَي أَجِرِهم ِمن ما ِمن غَاِزيٍة تغزو ِفي سِبيِل اللَِّه، فَتِص: ، يقُولُ�اللَِّه 
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حدثَنا أَبو : اآلِخرِة، ويبقَى لَهم الثُّلُثُ، وِإنْ لَم يِصيبواْ غَِنيمةً تم أَجرهم، حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ
  .رِك، عن حيوةَ، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه حدثَنا ابن الْمبا: سلَمةَ الِْمنقَِري، قَالَ

بيانُ وجوِب الشهادِة ِلمن يسأَلُها ِبِصدِق ِنيٍة وتطلبها وإبالغه اهللا منازل الشهداء وإن مل 
  يستشهد ومات على فراشه

خبرِني عبد الرحمِن بن أَ: أنا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال5996َ
 ،هنع اللَّه ِضيِه ردج نأَِبيِه، ع نع ثَهدٍف، حينِن حِل بهِن سةَ بامأَِبي أُم نلَ بهٍح، أَنَّ سيرش

 ِبيِن النقَالَ�ع ، :هلَّغٍق بةَ ِبِصدادهلَّ الشجو زع أَلَ اللَّهس نِإنْ ماِء، ودهاِزلَ الشنم اللَّه 
حدثَنا ِإبراِهيم بن الْمنِذِر، عِن ابِن : مات علَى ِفراِشِه، حدثَنا موسى بن ِإسحاق الْقَاِضي، قَالَ

  .وهٍب، ِبِمثِْلِه
حدثَنا عبد : ن ِديناٍر أَبو الْعباِس، قَالَحدثَنا الْقَاِسم ب:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَال5997َ

الرحمِن بن شريٍح أَبو شريٍح اِإلسكَندراِني، أَنَّ سهلَ بن أَِبي أُمامةَ بِن سهِل بِن حنيٍف، 
للَّه الشهادةَ صاِدقًا ِمن قَلِْبِه بلَّغه اللَّه من سأَلَ ا:  قَالَ�أَنّ النِبي : حدثَه عن أَِبيِه، عن جدِه

  .مناِزلَ الشهداِء
5998 صاِس ِبِحمباِر الْعد اِحبص اِديدغِعيٍد الْبِن سب ِليع نب دمكٍْر أَحو با أَبثَندح 

دثَنا حماد بن سلَمةَ، عن ثَاِبٍت، عن أَنٍس رِضي ح: حدثَنا شيبانُ، قَالَ: وأَخو خطَّاٍب، قَاال
من طَلَب الشهادةَ صاِدقًا أُعِطيها وِإنْ لَم تِصبه، حدثَنا : �قَالَ رسولُ اللَِّه : اللَّه عنه، قَالَ
حدثَنا حماد بن سلَمةَ، : حدثَنا مؤملٌ، قَالَ: حدثَنا محمد بن أَِبي بكٍْر، قَالَ: يوسف، قَالَ

 ِبيِن النٍس، عأَن نثَاِبٍت، ع ناِشِه:  ِبِمثِْلِه�علَى ِفرع اتِإنْ مو.  
بيانُ ِعقَاِب من مات ومل يغز ىف حياته ومل حيدث نفسه بالغزو وثواب من كانت نيته 

  إن كان له عذرالغزو فصده عن ذلك أو 
حدثَنا :  حدثَنا ابن مالِعٍب، وأَبو عوٍف الْبزوِري، ومحمد بن شاذَانَ، قَالُوا5999

ِديع نا بكَِريقَالَ)  ح(ز ،ِزيجالس داوو دا أَبثَندحو : ،ِزيورانَ الْمملَيس نةُ بدبا عثَندح
أَخبرِني عمر بن محمِد بِن : أنبا وهيب بن الْورِد، قَالَ: حدثَنا ابن الْمبارِك، قَالَ: القَا

هنع اللَّه ِضيةَ رريرأَِبي ه ناِلٍح، عأَِبي ص نع ،يمس نكَِدِر، عنوِل اللَِّه : الْمسر نع� ،
: لَم يغز، ولَم يحدثْ نفْسه ِبالْغزِو، مات علَى شعبٍة ِمن ِنفَاٍق، وقَالَ عبدةُمن مات و: قَالَ

حدثَنا وهيب، عن : حدثَنا أَبو رِبيعةَ، قَالَ : علَى شعبِة ِنفَاٍق، حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ
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محِن مب رمعاِدِه ِمثْلَهنٍد، ِبِإس.  
حدثَنا :  حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ اَألحمِسي، وعِلي بن حرٍب الطَّاِئي، قَاال6000

: �قَالَ رسولُ اللَِّه : وِكيع، عِن اَألعمِش، عن أَِبي سفْيانَ، عن جاِبٍر رِضي اللَّه عنه، قَالَ
لَقَد خلَّفْتم ِبالْمِدينِة ِرجاال ما قَطَعتم واِديا، وال سلَكْتم طَِريقًا ِإال شركُوكُم ِفي اَألجِر، 

ذْرالْع مهسبح.  
حدثَنا : حدثَنا عبد اللَِّه بن نميٍر، قَالَ:  حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ الْعاِمِري، قَالَ 6001

ِإنَّ ِفي الْمِدينِة لَِرجاال ما : �قَالَ رسولُ اللَِّه : اَألعمش، عن أَِبي سفْيانَ، عن جاِبٍر، قَالَ
ذْرالْع مهسبح ،كُمعوا ما ِإال كَاناِديو متال قَطَعا، وِسريم متِسر.  

أنبأ حميد، عن موسى بِن :  حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ: حدثَنا الدِقيِقي، قَال6002َ
لَقَد تركْتم ِرجاال ِبالْمِدينِة :  قَالَ�أَنٍس، عن أَنِس بِن ماِلٍك رِضي اللَّه عنه، أَنّ رسولَ اللَِّه 

ا، واِديو متال قَطَعِسٍري، وم ِمن متا ِسرِفيِه، قَالُوام كُمعم مهفَقٍَة، ِإال ون ِمن مفَقْتا : ال أَني
  .حبسهم الْعذْر: رسولَ اللَِّه، كَيف يكُونونَ معنا، وهم ِبالْمِدينِة؟ قَالَ

  بيانُ فَضِل الْغزِو ِفي الْبحِر وإن مات ىف وجهه ذلك إذا رجع
حدثَنا الْقَعنِبي، عن عبِد الْعِزيِز بِن محمٍد، عن :  داود الْحراِني، قَالَ حدثَنا أَبو6003

 ِبياِلٍك، أَنّ النِن مِس بأَن نِن، عمحِد الربِن عِد اللَِّه ببانَ، �عِملْح ِت أُميِفي ب هأْسر عضو 
ما يضِحكُك يا رسولَ : نِس بِن ماِلٍك، ثُم رفَع رأْسه يضحك، قُلْتوِهي ِإحدى خاالِت أَ

يا : ناس ِمن أُمِتي يركَبونَ هذَا الْبحر اَألخضر ِمثْلَ الْملُوِك علَى اَألِسرِة، قَالَت: اللَِّه؟ قَالَ
فَدعا لَها أَنْ يجعلَها ِمنهم، ثُم وضع رأْسه، ثُم : ي ِمنهم، قَالَرسولَ اللَِّه، ادع اللَّه أَنْ يجعلَِن

فَقَالَت ،كحضي هفَعر :ِل، قَالَتا قَالَ ِفي اَألو؟ فَقَالَ ِمثْلَ مِحكُكضا يأَنْ : م اللَّه عاد
فَفَعلَ ذَِلك مرتيِن أَو : ني، ولَسِت ِمن اآلخِرين، قَالَتأَنِت ِمن اَألوِل: يجعلَِني ِمنهم، قَالَ

ثَالثًا، فَتزوج عبادةُ بن الصاِمِت رِضي اللَّه عنه ابنةَ ِملْحانَ، فَرِكب ِبها الْبحر، فَقَفَلَت، فَلَما 
تقَصةً فَوابد تِكباِحِل رِبالس تثَِني أَِبي، قَالَكَاندح ،تاتفَم تِرعا فَصِبه  : ِليا عثَندح

حدثَنا ِإسماِعيلُ بن جعفٍَر، عن عبِد اللَِّه بِن عبِد الرحمِن بِن معمٍر، أَنه سِمع : بن حجٍر، قَالَ
 ابنةَ ِملْحانَ، ثُم ذَكَر الْحِديثَ �أَتى رسولُ اللَِّه : أَنس بن ماِلٍك رِضي اللَّه عنه، يقُولُ

  .ِبطُوِلِه
حدثَنا : حدثَنا معاِويةُ بن عمٍرو، قَالَ:  حدثَنا جعفَر بن محمٍد الصاِئغُ، قَال6004َ
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حدثَنا حسين بن عِلي الْجعِفي، عن : ، قَالَوحدثَنا عباس بن محمٍد الدوِري)  ح(زاِئدةُ
: سِمعت أَنس بن ماِلٍك، قَالَ: زاِئدةَ، عن عبِد اللَِّه بِن عبِد الرحمِن بِن معمٍر اَألنصاِري، قَالَ

ِمم ضِحكْت يا : فَع رأْسه، فَضِحك فَقُلْتفَر:  ِبنت ِملْحانَ فَأَغْفَى، قَالَت�أَتى رسولُ اللَِّه 
ِمن أُناٍس ِمن أُمِتي يغزونَ هذَا الْبحر اَألخضر غَزاةً ِفي سِبيِل اللَِّه مثَلُهم : رسولَ اللَِّه؟ فَقَالَ

ِة، قُلْتلَى اَألِسرلُوِك عثَلُ الْملَِن: معجأَنْ ي اللَّه عقَالَاد ،مهِمن فَقَالَ: ي : ،مها ِمنلْهعاج ماللَّه
فَرِكبت ِفي الْبحِر مع ابنِة قَرظَةَ، فَلَما قَفَلَت وقَصت : فَنكَحت عبادةَ بن الصاِمِت، قَالَ: قَالَ

نيسقَالَ ح ،تِفنفَد ،تاتاِحِل، فَما ِبالسهتابا دِبهِفيعاِز، قَالَ:  الْجالْغ نب امِني ِهشربأَخو :
  .هذَا قَبر الْمرأَِة الصاِلحِة: ذَاك قَبرها ِبقُبرس، يقُولُونَ

أَخبرِني : حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَِني ِعيسى بن أَحمد الْعسقَالِني، قَال6005َ
اِلكلَى، قَالَ) ح(مِد اَألعبع نب سونا ينربأَخو  : نع ثَهدٍب، أن مالكا، حهو نأنبأ اب

 ِإذَا ذَهب �كَانَ رسولُ اللَِّه : ِإسحاق بِن عبِد اللَِّه بِن أَِبي طَلْحةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ
ٍم ِبنِت ِملْحانَ فَتطِْعمه، وكَانت أُم حراٍم تحت عبادةَ بِن الصاِمِت، ِإلَى قُبا يدخلُ علَى أُم حرا
 ثُم � يوما فَأَطْعمته، وجلَست تفَلِّي رأْسه، فَنام رسولُ اللَِّه �فَدخلَ علَيها رسولُ اللَِّه 

قَالَت ،كحضي وهقَظَ، ويتفَ: اسولَ اللَِّه؟ قَالَ: قُلْتسا ري ِحكُكضا يِتي : مأُم ِمن اسأُن
عِرضوا علَي غَزاةً ِفي سِبيِل اللَِّه، يركَبونَ ثَبج هذَا الْبحِر، ملُوكًا علَى اَألِسرِة، أَو ِمثْلُ 

فَقُلْت ،اقحِإس كِة، شلَى اَألِسرلُوِك عا : الْما يعفَد ،مهِمن لَِنيعجأَنْ ي اللَّه عولَ اللَِّه، ادسر
قَالَت ،ِحكقَظَ فَضيتاس ثُم امفَن ،هأْسر عضو ا، ثُم؟ : لَهِحكُكضا يولَ اللَِّه، مسا ري قُلْت

ِه ملُوكًا علَى اَألِسرِة، أَو ِمثْلُ الْملُوِك علَى أُناس ِمن أُمِتي عِرضوا علَي غَزاةً ِفي سِبيِل اللَّ: قَالَ
ا قَالَ ِفي اُألولَى، قُلْتِة، كَمقَالَ: اَألِسر ،مهِمن لَِنيعجأَنْ ي اللَّه عولَ اللَِّه، ادسا ري : ِت ِمنأَن

ِبي سفْيانَ، فَصِرعت عن دابِتها ِحني خرجت اَألوِلني، فَرِكبِت الْبحر ِفي زماِن معاِويةَ بِن أَ
لَكَتِر، فَهحالْب ِمن.  

حدثَنا : حدثَنا عِلي بن عياٍش، قَالَ:  حدثَنا محمد بن عوٍف الِْحمِصي، قَال6006َ
ٍد اَألنصاِري، عن محمِد بِن يحيى بِن ِحبانَ، عن حدثَنا يحيى بن سِعي: اللَّيثُ بن سعٍد، قَالَ

ا قَالَتهانَ، أَنِت ِملْحاٍم ِبنرح الَِتِه أُمخ ناِلٍك، عِن مِس بولُ اللَِّه : أَنسر اما �نا قَِريبموي 
فَقُلْت ،مسبقَظَ فَتيتاس ي، ثُمولَ ا: ِمنسا ر؟ قَالَيكَكحا أَضوا : للَِّه، مِرضِتي عأُم ِمن اسن

ِة، قَالَتلَى اَألِسرلُوِك عِر، كَالْمضِر اَألخحذَا الْبه رونَ ظَهكَبري لَيع : لَِنيعجأَنْ ي اللَّه عفَاد
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  .ِمنهم، وذَكَر ِبنحِوِه
6007ِإس نب دمحا مثَندقَاال ح ،اِنيغاِئغُ، والصاِعيلَ الصِلٍم، : مسم نفَّانُ با عثَندح

حدثَنا حماد بن سلَمةَ، عن يحيى بِن سِعيٍد، عن محمِد بِن يحيى بِن ِحبانَ، عن أَنِس : قَالَ
اٍم، قَالَترح اِلٍك، أَنَّ أُمِن مب :سولُ اللَِّه قَالَ ر�قَالَت ،كحضي وهقَظَ، ويتِتي فَاسيِفي ب  :

؟ قَالَ: فَقُلْتكَكحا أَضي، مأُمو تولَ اللَِّه، ِبأَِبي أَنسا رذَا : يونَ هكَبرِتي يأُم ِمن اسأُن
ِة، قَالَتلَى اَألِسرلُوِك عكَالْم ،رحالْب :فَقُلْت :سا رقَالَي ،مهِمن لَِنيعجأَنْ ي اللَّه عولَ اللَِّه، اد :

قَالَت ،مهِت ِمنولُ اللَِّه : أَنسقَالَ ر ثُم�قَالَت ثُم كحضي وهقَظَ، ويتولَ اللَِّه، :  فَاسسا ري
: فَقُلْت: حر كَالْملُوِك علَى اَألِسرِة، قَالَتأُناس ِمن أُمِتي يركَبونَ هذَا الْب: قَالَ! ِمم تضحك؟ 

فَغزت مع زوِجها : أَنِت ِفي اَألوِلني، قَالَ: يا رسولَ اللَِّه، ادع اللَّه أَنْ يجعلَِني ِمنهم، قَالَ
هلٍَة شغلَى بع ِهيو ،هنع اللَّه ِضياِمِت رِن الصةَ بادبعتاتا، فَمهاِحلَتا رهتقَصاَء، فَوب.  

وحدثَنا أَبو )  ح(حدثَنا سلَيمانُ بن داود:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال6008َ
عن يحيى بِن سِعيٍد، حدثَنا حماد بن زيٍد، : حدثَنا أَبو روٍح الالحوِني، قَاال: الْجماِهِر، قَالَ

حدثَتِني أُم حراٍم : عن محمِد بِن يحيى بِن ِحبانَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك رِضي اللَّه عنه، قَالَ
 فَاستيقَظَ، وهو  قَالَ ِعندهم�ِبنت ِملْحانَ أُخت أُم سلَيٍم رِضي اللَّه عنهما، أَنَّ رسولَ اللَِّه 

قَالَت ،كحضي :؟ قَالَ: فَقُلْتكَكحا أَضولَ اللَِّه، مسا ري : رظَه كَبري نا ِمممقَو تأَير
ِة، قَالَتلَى اَألِسرلُوِك عِر كَالْمحذَا الْبه :قُلْت : لَِنيعجأَنْ ي اللَّه عولَ اللَِّه، ادسا ري ،مهِمن

يا رسولَ اللَِّه، ادع اللَّه أَنْ : فَقُلْت: فَِإنِك ِمنهم، ثُم نام فَاستيقَظَ وهو يضحك، قَالَت: قَالَ
 عنه، فَغزا فَتزوجها عبادةُ بن الصاِمِت رِضي اللَّه: أَنِت ِمن اَألوِلني، قَالَ: يجعلَِني ِمنهم، قَالَ

تاتا، فَمقُهنع قَّتدا، فَانهتعرا، فَصهكَبرلَةٌ ِلتغا بلَه تبقُر عجا رفَلَم هعا ملَهعِر فَجحِفي الْب.  
بيانُ فَضِل الْمراِبِط وثوابه والدليل على أنه رابط يوماً وليلة كان رابطاً متاماً وأن املرابط 

  ذا مات مل ينقطع عملهإ
أَخبرِني أَبو هاِنٍئ : أنبأ ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال6009َ

الْخوالِني، عن عمِرو بِن ماِلٍك الْجنِبي، عن فَضالَةَ بِن عبيٍد اَألنصاِري رِضي اللَّه عنه، أَنَّ 
كُلُّ ميٍت يختم علَى عمِلِه ِإال الْمراِبطَ ِفي سِبيِل اللَِّه، فَِإنه ينمو لَه عملُه :  قَالَ�رسولَ اللَِّه 

ِعيد بن حدثَنا س: ِإلَى يوِم الِْقيامِة، ويؤمن ِمن فَتاِن الْقَبِر، حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ
  .حدثَِني أَبو هاِنٍئ، ِبِمثِْلِه: حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ: منصوٍر، قَالَ 
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أَخبرِني اللَّيثُ بن سعٍد، عن زهرةَ : حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس، قَال6010َ
أَِبي ه نأَِبيِه، ع نٍد، عبعِن مب ِبيِن النع ،هنع اللَّه ِضيةَ رريقَالَ�ر هاِبطًا : ، أَنرم اتم نم

 أُوِمنو ،قُهِه ِرزلَيع ِريأُجلُ، ومعاِلِح الَِّذي كَانَ يِلِه الصمع رِه أَجلَيع ِريِبيِل اللَِّه، أُجِفي س
ي اللَّه ثَهعباِن، والْفَت ِعِمنالْفَز ا ِمنِة آِمنامالِْقي مو.  

حدثَِني عبد الرحمِن : حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال6011َ
ش نةَ، عقْبِن عةَ بديبأَِبي ع ناِرِث، عِن الْحِد الْكَِرِمي ببع نٍح، عيرش نِط، بمِن السِبيلَ بحر

من رابطَ يوما ولَيلَةً ِفي سِبيِل : ، أَنه قَالَ�عن سلْمانَ الْخيِر رِضي اللَّه عنه، عن رسوِل اللَِّه 
 ذَِلك ِمن اَألجِر، اللَِّه كَانَ لَه أَجر ِصياِم شهٍر وِقياِمِه، ومن مات مراِبطًا أُجِري لَه ِمثْلُ

  .وأُجِري علَيِه ِمن الرزِق، وأُوِمن الْفَتانَ
سِمعت الْقَاِسم بن كَِثٍري، :  حدثَنا نصر بن مرزوٍق أَبو الْفَتِح الرجلُ الصاِلح، قَال6012َ

ريٍح الْمعاِفِري، يحدثُ أَنَّ عبد الْكَِرِمي بن سِمعت أَبا شريٍح عبد الرحمِن بن ش: قَالَ
الْحاِرِث، حدثَه عن أَِبي عبيدةَ بِن عقْبةَ بِن ناِفٍع، عن شرحِبيلَ بِن السمِط، عن سلْمانَ 

 ِبيِر، أَنّ النيلُ ِم:  قَالَ�الْخلٍَة، أَفْضلَيٍم وواطُ ياِبطًا ِربرم اتم نماِمِه، وِقيٍر وهاِم شِصي ن
  .ِفي سِبيِل اللَِّه، أُجِري علَيِه ِمثْلُ ذَِلك ِمن الثَّواِب، وأُجِري علَيِه ِرزقُه، وأَِمن الْفَتانَ

)  ح(حدثَنا أَبو الْوِليِد: اال حدثَنا عثْمانُ بن خرزاذَ اَألنطَاِكي، وأَبو ِقالبةَ، ق6013َ
حدثَنا اللَّيثُ بن : حدثَنا عبد اللَِّه بن يوسف، قَاال: وحدثَنا أَحمد بن عِمريةَ التنيِسي، قَالَ

ِط، عمِن السِبيلَ بحرش نوٍل، عكْحم نى، عوسِن مب وبأَي نٍد، ععس ،انَ الْفَاِرِسيلْمس ن
ِرباطُ يوٍم ولَيلٍَة ِفي سِبيِل اللَِّه، خير ِمن ِصياِم شهٍر :  يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : قَالَ

ِه ِرزلَيع ِريأُجو ،لُهمعالَِّذي كَانَ ي لُهمِه علَيى عراِبطٌ، جرم اتِإنْ ماِمِه، وِقيو أَِمنو ،قُه
أَخبرِني اللَّيثُ بن سعٍد، عن : نا ابن وهٍب، قَالَ: الْفَتانَ، حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ

، �أَيوب بِن موسى الْقُرِشي، عن مكْحوٍل، عن شرحِبيلَ، عن سلْمانَ، عن رسوِل اللَِّه 
حِوِهِبن.  

حدثَنا اللَّيثُ بن : حدثَنا عِلي بن عياٍش، قَالَ:  حدثَنا محمد بن عوٍف، قَال6014َ
حدثَِني أَيوب بن موسى بِن عمِرو بِن سِعيِد بِن الْعاِص، عن مكْحوٍل الدمشِقي، : سعٍد، قَالَ

ما تصنع ههنا يا : عن سلْمانَ، أَنه وجد شرحِبيلَ مراِبطًا ِبِحمص، قَالَعن شرحِبيلَ، 
 �لَِئن كُنت صاِدقًا، لَقَد سِمعت رسولَ اللَِّه : أُراِبطُ ِفي سِبيِل اللَِّه، قَالَ: شرحِبيلُ؟ قَالَ
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ِبيِل اللَِّه، خير ِمن ِصياِم شهٍر وِقياِمِه، فَِإنْ مات، أَجرى اللَّه ِرباطُ يوٍم أَو لَيلٍَة ِفي س: يقُولُ
  .عملَه الَِّذي كَانَ يعملُ، وأُجِري علَيِه ِرزقُه، وأَِمن الْفَتانَ

  لٍَةبيانُ ثَواِب الْفَِقِري الَِّذي يجاِهد ِفي سِبيِل اللَِّه سبحانه ِبال راِح
أَخبرِني سِعيد بن : حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ 6015

 ِضيٍرو رمِن عِد اللَِّه ببع نع ،ِليبِن الْحمحِد الربأَِبي ع ناٍس، عبِن عاِش بيع نع ،وبأَِبي أَي
ع قَالَاللَّه ،هولُ اللَِّه : نسِتي؟، قَالُوا: �قَالَ رأُم ةَ ِمننلُ الْجخدٍة ترملَ زونَ أَولَمعت : اللَّه

 فُقَراُء الْمهاِجِرين، يأْتونَ يوم الِْقيامِة ِإلَى باِب الْجنِة يستفِْتحونَ، فَيقُولُ: ورسولُه أَعلَم، قَالَ
ِبأَي شيٍء يحاِسبونا، ِإنما كَانت أَسيافُنا علَى عواِتِقنا ِفي : أوحوِسبتم؟ قَالُوا: لَهم اخلَزنةُ

 فَيِقيلُونَ ِفيها أَربِعني عاما قَبلَ أَنْ: فَتفْتح لَهم، قَالَ: سِبيِل اللَِّه حتى ِمتنا علَى ذَِلك، قَالَ
اسا النلَهخدي.  

بيانُ الْخبِر املُوِجِب الشهادةَ ِلمن مات ِفي سِبيِل اللَِّه وىف الطاعون والبطن والغرق واهلدم 
  والنفساء

: حدثَنا وهيب، قَالَ: حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 6016
ثَندقَالَح ،هنع اللَّه ِضيةَ رريرأَِبي ه نأَِبيِه، ع ناِلٍح، عأَِبي ص نلُ بيهولُ اللَِّه : ا سسقَالَ ر
يا رسولَ اللَِّه، من قُِتلَ ِفي سِبيِل اللَِّه فَهو شِهيد، قَالَ : ما تعدونَ الشِهيد ِفيكُم؟، قَالُوا: �

من قُِتلَ ِفي : فَمن هم يا رسولَ اللَِّه؟ قَالَ: ِإنَّ شهداَء أُمِتي ِإذًا لَقَِليلٌ، قَالُوا: � رسولُ اللَِّه
سِبيِل اللَِّه فَهو شِهيد، ومن مات ِفي سِبيِل اللَِّه فَهو شِهيد، والْمطْعونُ فَهو شِهيد، والْمبطُونُ 

وحدثَِني عبيد اللَِّه بن ِمقْسٍم، عن أَِبي، ولَم أَسمعه ِمنه أَنه زاد ِفي : الَ سهيلٌفَهو شِهيد، قَ
  .والْغِريق: هذَا احلديثْ
ِليِد بِن حدثَنا أَِبي، عِن الْو:  حدثَنا محمد بن عبيِد اللَِّه بِن يِزيد الْحراِني، قَالَ 6017

 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نأَِبيِه، ع ناِلٍح، عِن أَِبي صِل بيهس ناٍج، عِن سِرو بمقَالَ �ع ،
:  قَالَ�وحدثَِني عبيد اللَِّه بن ِمقْسٍم، عن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبي هريرةَ، أَنَّ النِبي : سهيلٌ
  .غِريق شِهيدوالْ

حدثَنا حماد : حدثَنا عبد الْواِحِد بن ِغياٍث، قَالَ :  حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ 6018
من : ، قَالَ�بن سلَمةَ، عن سهيِل بِن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 

ِتلَ ِفي سِبيِل اللَِّه فَهو شِهيد، ومن مات ِفي سِبيِل اللَِّه فَهو شِهيد، والْمطْعونُ شِهيد، قُ
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ِهيدطُونُ شبالْمو.  
حدثَنا حماد بن سلَمةَ، عن : حدثَنا عبد الْواِحِد، قَالَ :  حدثَنا يوسف، قَالَ 6019

:  بِن أَِبي صاِلٍح، عن عبيِد اللَِّه بِن ِمقْسٍم، عن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبي هريرةَ، أَنه قَالَسهيِل
ِهيدش ِريقالْغو.  
حدثَِني : حدثَنا عبد اللَِّه بن وهٍب، قَالَ:  وحدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ 6020

بع نع ،ِبرخةَ يريجح ناب ِمعس هأَن ،ِميرضةَ الْحلَبِن ثَعِد اللَِّه ببع نٍح، عيرش نِن بمحالر د
: خمس من قُِبض ِفي شيٍء ِمنهن فَهو شِهيد:  قَالَ�عقْبةَ بِن عاِمٍر الْجهِني، أَنَّ رسولَ اللَِّه 

مقْتولُ ِفي سِبيِل اللَِّه شِهيد، والْغِريق ِفي سِبيِل اللَِّه شِهيد، والْمبطُونُ ِفي سِبيِل اللَِّه شِهيد، الْ
والْمطْعونُ ِفي سِبيِل اللَِّه شِهيد، والنفَساُء ِفي سِبيِل اللَِّه شِهيد، حدثَنا ابن أَِخي ابِن وهٍب، 

حدثَنا عمي، عن عبِد الرحمِن بِن شريٍح، عن عبِد الْكَِرِمي بِن الْحاِرِث، عن أَِبي عبيدةَ : قَالَ 
: ، ِبِمثِْلِه، وزاد ِفيِه�بِن عقْبةَ، عن شرحِبيلَ بِن السمِط، عن سلْمانَ الْخيِر، عن رسوِل اللَِّه 

اِحبصاُءوفَسِفيِه الن سلَيِم ودالْه .  
حدثَنا عبد الْواِحِد بن : حدثَنا عفَّانُ بن مسِلٍم، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 6021
 قَالَ ِلي أَنس بن :حدثَتِني حفْصةُ ِبنت ِسِريين، قَالَت: حدثَنا عاِصم اَألحولُ، قَالَ: ِزياٍد، قَالَ

هنع اللَّه ِضياِلٍك رم :ةَ؟ قَالَترمأَِبي ع نى بيحي اتا مِبم :وِن، قَالَ: قُلْتِإنَّ : ِبالطَّاع
  .الطَّاعونُ شهادةٌ ِلكُلِّ مسِلٍم: ، قَالَ�رسولَ اللَِّه 
حدثَنا حماد بن زيٍد، عن : أَبو داود، قَالَحدثَنا :  حثنا يونس بن حِبيٍب، قَال6022َ

قَالَ ِلي أَنس بن : حدثَتِني حفْصةُ ِبنت ِسِريين، رِحمها اللَّه قَالَت: عاِصٍم اَألحوِل، قَالَ
 �ِإني سِمعت رسولَ اللَِّه فَ: ِبالطَّاعوِن، قَالَ: ِبما مات يحيى بن أَِبي عمرةَ؟ قُلْت: ماِلٍك
  .ِإنَّ الطَّاعونَ شهادةٌ ِلكُلِّ مسِلٍم: يقُولُ

حدثَنا : حدثَنا محمد بن الصباِح، قَالَ:  حدثَنا معاِويةُ بن صاِلٍح الدمشِقي، قَال6023َ
قَالَ ِلي أَنس بن : حوِل، عن حفْصةَ ِبنِت ِسِريين، قَالَتِإسماِعيلُ بن زكَِريا، عن عاِصٍم اَأل

قَالَ : ِبالطَّاعوِن، قَالَ أَنس: ِبأَي شيٍء مات يحيى بن أَِبي عمرةَ، يعِني أَخاها؟ قُلْت: ماِلٍك
  .الطَّاعونُ شهادةٌ ِلكُلِّ مسِلٍم: �رسولُ اللَِّه 

  نُ ثَواِب احلَاِرِس ِفي سِبيِل اللَِّهبيا
: حدثَنا أَبو توبةَ، قَالَ:  حدثَنا محمد بن عاِمٍر، وأَبو داود السِجستاِني، قَاال6024
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 سهلُ بن الْحنظَِليِة رِضي حدثَِني السلُوِلي، أَنه حدثَه: حدثَنا معاِويةُ بن سالٍم، عن زيٍد، قَالَ
هنع وِل اللَِّه : اللَّهسر عوا مارس مهولُ اللَِّه �أَنسةٌ، قَالَ رِشيى كَانَ عتٍن حينح موي � : نم

هنع اللَّه ِضيثٍَد ررأَِبي م نب سلَةَ؟، قَالَ أَنا اللَّينسرحا : يا يولَ اللَِّه، قَالَأَنسر : ،كَبفَار
استقِْبلْ هذَا الشعب : �، فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه �فَرِكب فَرسا لَه، فَجاَء ِإلَى رسوِل اللَِّه 

 وقَف علَى رسوِل حتى تكُونَ ِفي أَعاله، وال نغرنَّ ِمن ِقبِلك اللَّيلَةَ، فَلَما أَصبحنا جاَء حتى
، �ِإني انطَلَقْت حتى كُنت ِفي أَعلَى هذَا الشعِب حيثُ أَمرِني رسولُ اللَِّه : ، فَقَالَ�اللَِّه 

هلْ : �فَلَما أَصبحت طَلَعت الشعبيِن ِكلَيِهما، فَنظَرت فَلَم أَر أَحدا، فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 
قَد أَوجبت، فَال : �ال ِإال مصلَّيا أَو قَاِضي حاجٍة، فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه : نزلْت اللَّيلَةَ، قَالَ

  .علَيك أَنْ ال تعملَ بعدها
مهِصفَتلَّ وجو زِبيِل اللَِّه عِن ِفي سيجوز فَقأَن ناِب مانُ ثَوياب  

حدثَنا عبيد اللَِّه :  حدثَنا أَبو عمٍرو الِْمنقَِري عبيد اللَِّه بن النعماِن الِْمصِري، قَال6025َ
حدثَنا : سِمعت الْحسن، يقُولُ: حدثَنا قُرةُ بن خاِلٍد، قَالَ: بن عبِد الْمِجيِد الْحنِفي، قَالَ

ةَ، قَالَصاِويعم نةُ بعصقُولُ: عي هتِمعفَس ،هنع اللَّه ِضير ا ذَرأَب ذَةَ، فَلَِقيتبالر تيأَت : تِمعس
اِن ما هذَ: من أَنفَق زوجيِن ِفي سِبيِل اللَِّه ابتدرته حجبةُ الْجنِة، قُلْت:  يقُولُ�رسولَ اللَِّه 

ِإنْ كَانَ رجلٌ فَرجالِن، وِإنْ كَانَ خيلٌ فَفَرساِن، وِإنْ كَانت ِإِبلٌ فَبِعرياِن، : الزوجاِن؟ قَالَ
  .حتى عد ِمن كُلِّ الْماِل

 ِمن الْولَِد ما ِمن مسِلميِن يتوفَّى لَهما ثَالثَةٌ:  يقُولُ�وسِمعت رسولَ اللَِّه :  قَال6026َ
ماهِتِه ِإيمحِل رةَ ِبفَضنالْج ا اللَّهملَهخثَ، ِإال أَدوا الِْحنلُغبي لَم.  

أنبأ ِهشام بن حسانَ، : حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَال6027َ
لَِقيت أَبا ذَر رِضي اللَّه عنه، وهو يقُود بِعريا : صعصعةُ بن معاِويةَ، قَالَعِن الْحسِن، حدثَِني 
لَه ِقِه، فَقُلْتنِفي ع ؟ فَقَالَ ِلي: لَهالَكا مم ،ا ذَرا أَبي :ِلي، قُلْتمع : هتِمعِديثًا سثِْني حدح

ما ِمن مسِلميِن يموت لَهما ثَالثَةٌ :  يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : ، قَالَ�ِمن رسوِل اللَِّه 
 فَقِلٍم أَنسم ا ِمنمو ،ماهِتِه ِإيمحِل رةَ ِبفَضنا الْجملَهخثَ، ِإال أَدوا الِْحنلُغبي لَِد لَمالْو ِمن

: وكَانَ الْحسن، يقُولُ: للَِّه ِإال ابتدرته حجبةُ الْجنِة، قَالَ ِهشامزوجيِن ِمن ماِلِه ِفي سِبيِل ا
  .زوجيِن ِدرهميِن ِديناريِن اثْنيِن ِمن كُلِّ شيٍء

، عن جِريٍر يعِني حدثَنا محمد بن سِعيِد بِن ِجداٍر الْحراِني:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال6028َ
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 اللَّه ِضيٍس رِن قَيِف بناَألح مةَ عاِويعِن مةَ بعصعص نع ،ِريصِن الْبسِن الْحاِزٍم، عح ناب
: ، فَقُلْت لَهعمِلي: يا أَبا ذَر، ما لَك؟ قَالَ: قَِدمت الربذَةَ علَى أَِبي ذَر، فَقُلْت لَه: عنه، قَالَ

ما ِمن مؤِمنيِن :  يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : ، قَالَ�حدثْنا حِديثًا سِمعته ِمن رسوِل اللَِّه 
نالْج ا اللَّهملَهخثَ، ِإال أَدواْ الِْحنلُغبي لَِد لَمالْو ا ثَالثَةٌ ِمنملَه وتمِن ييِلمسم ِل أَوةَ ِبفَض

ماهِتِه ِإيمحر.  
من أَنفَق زوجيِن ِمن ماِلِه ِفي سِبيِل اللَِّه :  يقُولُ�وسِمعت رسولَ اللَِّه :  قَال6029َ

ِة، قُلْتامالِْقي موِة ينةُ الْجبجح هتردتاِلِه؟ فَقَالَ: ابم اِن ِمنجوا زاِن ِم: مساِن فَردبِلِه، عيخ ن
أَخبرِني : حدثَنا عِلي بن الْجعِد، قَالَ: ِمن عِبيِدِه، بِعرياِن ِمن ِإِبِلِه، حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ

ِقيت أَبا ذَر ِبالربذَِة، لَ: حدثَنا الْحسن، عن صعصعةَ بِن معاِويةَ، قَالَ: الْمبارك بن فَضالَةَ، قَالَ
حدثَنا قُريش بن أَنٍس، عن : وذَكَر الْحِديثَ نحوه، حدثَِني أَبو بكِْر بن أَِبي الْعواِم، قَالَ

دخلْت علَى : قَالَأَشعثَ بِن عبِد الْمِلِك، عِن الْحسِن، عن صعصعةَ بِن معاِويةَ عم اَألحنِف، 
 ِبيِن النِديثَ، عالْح ذَكَرو ،هأَِجد فَلَم ،اِلِه: ، قَالَ�أَِبي ذَرم ِمن فَقأَن نم.  

حدثَِني ِإبراِهيم بن : حدثَنا أَِبي، قَالَ:  حدثَِني طَاِهر بن خاِلِد بِن ِنزاٍر، قَالَ 6030
حدثَِني عاِمر بن عبِد الْواِحِد، عِن الْحسِن، عن صعصعةَ بِن معاِويةَ، عن أَِبي : طَهمانَ، قَالَ
ما ِمن مسِلٍم ينِفق ِمن ماِلِه زوجيِن ِفي سِبيِل اللَِّه ِإال :  قَالَ�ِإنَّ رسولَ اللَِّه : ذَر، أَنه قَالَ
  .شيئَيِن ِمن اَألشياِء: هلُم هلُم، سأَلْت أَِبي عِن زوجيِن، فَقَالَ: جنِةدعته حجبةُ الْ

   
باب بياِن الترِغيِب ِفي الرمِي وإجيابة على املسلم والدليل على أنه من اللهو املباح وبيان 

  عقاب من تعلم الرمى مث تركة
  

6031بع نب سونا يثَندلَى، قَالَ حٍب، قَالَ: ِد اَألعهو نأنبأ اب : نو برمِني عربأَخ
 ِمعس هأَن ،فَيش نةُ بامثُم هماسو فَيش نةُ بامثُم هماسو اِنيدمالْه ِليأَِبي ع ناِرِث، عالْح

:  وهو علَى الِْمنبِر، يقُولُ�ِمعت رسولَ اللَِّه س: عقْبةَ بن عاِمٍر رِضي اللَّه عنه، قَالَ
، أَال ِإنَّ الْقُوةَ الرمي، حدثَنا أَبو ]61سورة األنفال آية [}وأَِعدوا لَهم ما استطَعتم ِمن قُوٍة{

أنبأ ابن وهٍب، مبثله، حدثَنا الصغاِني، : لَحدثَنا سِعيد بن منصوٍر، قَا: داود السِجستاِني، قَالَ
  .أَخبرِني عمرو، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه: حدثَنا أَصبغُ، عِن ابِن وهٍب، قَالَ: قَالَ 
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بن أَخبرِني عمرو : أنبأ ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال6032َ
 �سِمعت رسولَ اللَِّه : الْحاِرِث، عن أَِبي عِلي الْهمداِني، أَنه سِمع عقْبةَ بن عاِمٍر، قَالَ

ستفْتح لَكُم أَرضونَ، ويكِْفيكُم اللَّه، فَال يعِجز أَحدكُم أَنْ يلْهو ِبأَسهِمِه، حدثَنا : يقُولُ
اِلحقَاالص ،اِنيغِن، والصمحِد الربع نغُ، قَالَ :  ببا أَصثَندٍرو، : حمع نٍب، عهو نا ابثَندح

حدثَنا الْوِليد بن : حدثَنا موسى بن مروانَ، قَالَ : ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، حدثَنا جنيد بن حِكيٍم، قَالَ
سماِدِه ِمثْلَهناِرِث، ِبِإسِن الْحِرو بمع نع ،رضِن مكِْر بب نِلٍم، ع.  

حدثَِني اللَّيثُ : حدثَنا ابن بكَيٍر، قَالَ:  حدثَنا أَبو الزنباِع روح بن الْفَرِج، قَالَ 6033
،قُوبعي ناِرثُ بثَِني الْحدٍد، حعس نقَالَ ب ،ِمياللَّخ مةَ، أَنَّ فُقَياسِن ِشمِن بمحِد الربع نع 

لَوال كَالم : تختِلف بين هذَيِن الْغرضيِن وأَنت كَِبري يشق علَيك؟ فَقَالَ عقْبةُ: ِلعقْبةَ بِن عاِمٍر
ِإنه : وما ذَاك؟ قَالَ: فَقُلْت البِن ِشماسةَ: ، قَالَ الْحاِرثُ لَم أُعاِنِه�سِمعته ِمن رسوِل اللَِّه 

  .من علِّم الرمي ثُم تركَه، فَلَيس ِمنا: قَالَ
حدثَنا ابن : حدثَنا ِبشر بن بكٍْر، قَالَ:  حدثَنا ِعيسى بن أَحمد الْبلِْخي، قَال6034َ

كُنت رجال راِميا، وكَانَ : حدثَِني خاِلد بن زيٍد، قَالَ: حدثَِني أَبو سالٍم، قَالَ: ٍر، قَالَجاِب
يا خاِلد، اخرج ِإلَينا نرِمي، فَلَما كَانَ ذَات يوٍم أَبطَأْت علَيِه، : يمر ِبي عقْبةُ بن عاِمٍر، فَيقُولُ

، أَو أُحدثُك ما حدثَِني رسولُ �يا خاِلد، تعالَ أَقُولُ لَك ما قَالَ ِلي رسولُ اللَِّه :  ِليفَقَالَ
يدخلُ ِبالسهِم الْواِحِد ثَالثَةٌ نفٍَر :  يقُولُ�فَأَتيته، فَقَالَ سِمعت رسولَ اللَِّه : ، قَالَ�اللَِّه 
ه يحتِسب ِفي صنعِتِه الْخير، والراِمي ِبِه، ومنِبلُه، وارموا واركَبوا، وأَنْ ترموا صاِنع: الْجنةَ

تأِْديب الرجِل فَرسه، ومالعبته امرأَته، : أَحب ِإلَي ِمن أَنْ تركَبوا، ولَيس ِمن اللَّهِو ِإال ثَالثَةٌ
هيمرو وا أَبثَندا، حهةٌ كَفَرما ِنعهفَِإن ،هنةً عغْبر هِلما عم دعب يمالر كرت نمِلِه، وبنِسِه وِبقَو 

 حدثَنا :حدثَنا عبد اللَِّه بن الْمبارِك، قَالَ: حدثَنا سِعيد بن منصوٍر، قَالَ: داود السجِزي، قَالَ
حدثَِني أَبو سالٍم، عن خاِلِد بِن زيٍد، عن عقْبةَ بِن : عبد الرحمِن بن يِزيد بِن جاِبٍر، قَالَ

لْوِليِد ِنعمةُ تركَها أَو كَفَرها، أَخبرِني الْعباس بن ا:  يقُولُ ِمثْلَه�سِمعت النِبي : عاِمٍر، قَالَ
حدثَِني : حدثَِني أَبو سالٍم، قَالَ: حدثَنا ابن جاِبٍر، قَالَ: أَخبرِني أَِبي، قَالَ: بِن مزيٍد، قَالَ

 اخرج ِبنا يا: كُنت رجال راِميا، فَكَانَ عقْبةُ بن عاِمٍر يدعوِني، فَيقُولُ: خاِلد بن زيٍد، قَالَ
خاِلد نرِمي، فَلَما كَانَ ذَات يوٍم أَبطَأْت عنه، فَقَالَ ِلي تعالَ أُحدثُك ما حدثَِني ِبِه رسولُ اللَِّه 

ِإنَّ اللَّه عز : ، يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : ، قَالَ� أَو أَقُولُ لَك ما قَالَ ِلي رسولُ اللَِّه �
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  . يدِخلُ ِبالسهِم الْواِحِد، فَذَكَر ِمثْلَهوجلَّ
   

باب بياِن ِإثْباِت الِْجهاِد وأنه ماض إىل يوم القيامة وأنه ال يزال قوم من أمة حممد صلى 
اهللا عليه وسلم على احلق يزبون عن الدين ويقاتلون عنه وينصرون على من خالفهم إىل يوم 

   يظهر عليهم أحد من أهل األديانالقيامة والدليل على أنه ال
حدثَنا شعبةُ، عن ِسماِك : حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 6035

: ولُ يقُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : سِمعت جاِبر بن سمرةَ رِضي اللَّه عنه، قَالَ: بِن حرٍب، قَالَ
  .ال يزالُ هذَا الدين قَاِئما يقَاِتلُ علَيِه ِعصابةٌ ِمن الْمسِلِمني حتى تقُوم الساعةُ

حدثَنا شعبةُ، عن ِسماِك بِن : حدثَنا وهب بن جِريٍر، قَالَ:  حدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَال6036َ
اِبِر بج نٍب، عرةَ، قَالَحرمِن س : ِبيقَالَ الن� : مِه قَولَيقَاِتلُ عا يقَاِئم ينذَا الده حربي لَن

ردغُن اهوةُ، كَذَا راعالس قُومى تتح.  
6037مِإس نب دمحمو ،وِريالد اسبعو ،يِصيِعيٍد الِْمصس نب فوسا يثَنداِعيلَ  ح
أَخبرِني أَبو الزبيِر، أَنه سِمع : حدثَنا حجاج بن محمٍد، عِن ابِن جريٍج، قَالَ: الصاِئغُ، قَالُوا

 ِمن ال تزالُ طَاِئفَةٌ:  يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : جاِبر بن عبِد اللَِّه رِضي اللَّه عنهما، يقُولُ
  .أُمِتي يقَاِتلُونَ علَى الْحق ظَاِهِرين ِإلَى يوِم الِْقيامِة

سِمعت عبد :  حدثَنا الْعباس بن الْوِليِد بِن مرثٍَد الْعذِْري، حدثَِني أَِبي، قَال6038َ
حدثَنا الْوِليد بن مسِلٍم، :  بن سهٍل الرمِلي، قَالَوحدثَنا عِلي)  ح(الرحمِن بن يِزيد بِن جاِبٍر

سِمعت معاِويةَ بن أَِبي سفْيانَ : حدثَِني عمير بن هاِنٍئ، قَالَ: حدثَِني ابن جاِبٍر، قَالَ: قَالَ
ال تزالُ طَاِئفَةٌ ِمن أُمِتي :  يقُولُ� رسولَ اللَِّه سِمعت: رِضي اللَّه عنهما علَى الِْمنبِر، يقُولُ

ِليدقَالَ الْو ،مذَلَهخ نم مهرضِر اللَِّه ال يةٌ ِبأَمقَاِئم :اسبقَالَ عو ،مالَفَهخ نال مو : نم أَو
أَمر اللَِّه وهم ظَاِهرونَ علَى : لْوِليِد، وقَالَ عباسخالَفَهم حتى يأِْتي أَمر اللَِّه علَى ذَِلك، لَفْظُ ا

حدثَِني ابن جاِبٍر، ِبِمثِْلِه من : حدثَنا ِبشر بن بكٍْر، قَالَ: الناِس، حدثَنا الْعسقَالِني، قَالَ
 وهم ظَاِهرونَ، فَقَام ماِلك بن يخاِمر رِضي اللَّه خذَلَهم وال من خالَفَهم حتى يأِْتي أَمر اللَِّه

قَالَ معاِويةُ : يا أَِمري الْمؤِمِنني، سِمعت معاذًا رِضي اللَّه عنه، يقُولُ وهم ِبالشاِم: عنه، فَقَالَ
هنع اللَّه ِضيِبِه : رو اِمرخينب اِلكذَا مقُولُهاذًا، يعم ِمعس هأَن معزةُ يمساِم، : النِبالش مهو

حدثَنا الْوِليد بن مسِلٍم، ِبِمثِْلِه : حدثَنا مؤملُ بن الْفَضِل، قَالَ: حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ
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  .ِبتماِمِه
6039بو الْعا أَبثَندقَالَ ح ،ِدياِح اَألزرِن الْجِرو بمِن عِد بمحم ناللَِّه ب دبنا : اِس ع

حدثَنا معاِويةُ بن صاِلٍح، عن رِبيعةَ بِن يِزيد، عن عبِد اللَِّه بِن عاِمٍر : أَسد بن موسى، قَالَ 
أَيها الناس، ِإياكُم : ةَ بن أَِبي سفْيانَ، يقُولُ علَى الِْمنبِر ِبِدمشقسِمعت معاِوي: الْيحِصِبي، قَالَ

 ِإال حِديثًا كَانَ يذْكَر علَى عهِد عمر رِضي اللَّه عنه، فَِإنه كَانَ �وأَحاِديثَ رسوِل اللَِّه 
هتِمعس ِفي اللَِّه ثُم اسالن ِخيفقُولُيولَ اللَِّه : ، يسر تِمعي سقُولُ�أَال ِإني ، : ِرِد اللَّهي نم

  .ِبِه خيرا، يفَقِّهه ِفي الديِن
ال تزالُ طَاِئفَةٌ ِمن أُمِتي قَاِئمةٌ علَى أَمِر اللَِّه ال يضرهم من :  وسِمعته يقُول6040ُ

نال مو ،مالَطَهاِسخلَى النونَ عظَاِهر مهاللَِّه، و رأَم أِْتيى يتح مذَلَهخ .  
حدثَنا : حدثَنا كَِثري بن ِهشاٍم، قَالَ:  حدثَنا الدوِري، والصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَالُوا6041

سِمعت معاِويةَ، ذَكَر حِديثًا رواه عِن :  اَألصم، قَالَحدثَنا يِزيد بن: جعفَر بن برقَانَ، قَالَ
 ِبيالن� ِبيِن النى عور ،هعمأَس قَالَ� لَم ،هرِديثًا غَيِرِه حبلَى ِمنولُ اللَِّه :  عسقَالَ ر� :

 تزالُ ِعصابةٌ ِمن الْمسِلِمني يقَاِتلُونَ علَى الْحق من يِرِد اللَّه ِبِه خيرا، يفَقِّهه ِفي الديِن، وال
حدثَنا حسين بن : ظَاِهِرين علَى من ناوأَهم ِإلَى يوِم الِْقيامِة، حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء، قَالَ

سِمعته ذَكَر : م، عن معاِويةَ بِن أَِبي سفْيانَ، قَالَحدثَنا جعفَر، عن يِزيد بِن اَألص: عياٍش، قَالَ
 ِبيِن النِديثًا عِديثَ ِبطُوِلِه�حالْح ذَكَرو ،.  
حدثَِني عمرو بن الْحاِرِث، أَنَّ : حدثَنا عمي، قَالَ:  حدثَنا أَبو عبيِد اللَِّه، قَال6042َ

نب ِزيدلٍَد يخِن مِلِم بسم دكَانَ ِعن هأَن ،ثَهدةَ حاسِشم نِن بمحالر دبأَنَّ ع ،ثَهدِبيٍب، حأَِبي ح 
ال : رِضي اللَّه عنه، وِعنده عبد اللَِّه بن عمِرو بِن الْعاِص رِضي اللَّه عنهما، فَقَالَ عبد اللَِّه

م الساعةُ ِإال علَى ِشراِر الْخلِْق، وهم شر ِمن أَهِل الْجاِهِليِة، ال يدعونَ اللَّه ِبشيٍء ِإال رده تقُو
 عقْبةُ، يا: علَيِهم، فَبينما هم علَى ذَِلك أَقْبلَ عقْبةُ بن عاِمٍر رِضي اللَّه عنهما، فَقَالَ لَه مسلَمةُ

ال : ، يقُولُ�هو أَعلَم، وأَما أَنا فَسِمعت رسولَ اللَِّه : اسمع ما يقُولُ عبد اللَِّه، فَقَالَ عقْبةُ
هم حتى تزالُ ِعصابةٌ ِمن أُمِتي يقَاِتلُونَ علَى أَمِر اللَِّه قَاِهِرين ِلعدوِهم، ال يضرهم من خالَفَ

أَجلْ، ثُم يبعثُ اللَّه ِرحيا كَِريِح الِْمسِك، : تأِْتيهم الساعةُ وهم علَى ذَِلك، قَالَ عبد اللَِّه
ي ثُم هتضاٍن ِإال قَبِإمي ٍة ِمنبا ِفي قَلِْبِه ِمثْقَالَ حفْسن كرتِريِر، فَال تالْح سا مهسمو ارقَى ِشرب

  .الناِس علَيِهم تقُوم الساعةُ
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نا يعلَى :  حدثَنا محمد بن ِإسحاق الْبكَّاِئي، وعِلي بن حرٍب، وأَبو أُميةَ، قَالُوا6043
أَِبي حاِزٍم، عِن الْمِغريِة بِن شعبةَ حدثَنا ِإسماِعيلُ بن أَِبي خاِلٍد، عن قَيِس بِن : بن عبيٍد، قَالَ

ال يزالُ قَوم ِمن أُمِتي ظَاِهِرين علَى الناِس حتى : �قَالَ رسولُ اللَِّه : رِضي اللَّه عنه، قَالَ
  .يأِْتيهم أَمر اللَِّه وهم ظَاِهرونَ

حدثَنا عفَّانُ بن مسِلٍم، وسلَيمانُ، :  الصاِئغُ، قَالَ حدثَنا محمد بن ِإسماِعيل6044َ
رمع ناللَِّه ب ديبعوحثنا أبو أمية، قَالَ)  ح(و : ،اقحِإس نى بيحيٍب، ورح نانُ بملَيا سثَندح

ي ِقالبةَ، عن أَِبي أَسماَء، عن ثَوبانَ رِضي اللَّه حدثَنا حماد بن زيٍد، عن أَيوب، عن أَِب: قَالُوا
ال يزالُ طَاِئفَةٌ ِمن أُمِتي علَى الْحق ظَاِهِرين، ال يضرهم من : �قَالَ رسولُ اللَِّه : عنه، قَالَ

  .ن خالَفَهم أَو خذَلَهمم: خذَلَهم، حتى يأِْتي أَمر اللَِّه، قَالَ أَبو أُميةَ
   

باب بياِن الْخبِر الدالِّ علَى أَنَّ أَهلَ الِْحجاِز ال يزالُونَ علَى احلق حىت تقوم الساعة وأن 
  قريشاً وأهل املغرب يكونون ظاهرين على أهل املشرق والعجم

حدثَنا : حدثَنا خِضر بن محمٍد، قَالَ: لَ حدثَنا محمد بن كَِثٍري الْحراِني، قَا6045
ال : �قَالَ رسولُ اللَِّه : هشيم، عن داود، عن أَِبي عثْمانَ، عن سعٍد رِضي اللَّه عنه، قَالَ

  .يزالُ أَهلُ الْمغِرِب ظَاِهِرين ِإلَى أَنْ تقُوم الساعةُ
)  ح(حدثَنا سِعيد بن منصوٍر:  محمد بن ِإدِريس وراق الْحميِدي، قَالَ حدثَنا6046

حدثَنا هشيم، عن : حدثَنا سِعيد بن سلَيمانَ، قَاال: وحدثَنا محمد بن هارونَ الْفَالس، قَالَ 
قَالَ رسولُ اللَِّه : ِبي عثْمانَ النهِدي، عن سعِد بِن أَِبي وقَّاٍص، قَالَداود بِن أَِبي ِهنٍد، عن أَ

ال يزالُ أَهلُ الْمغِرِب ظَاِهِرين علَى الْحق حتى تقُوم الساعةُ، حدثَنا عباس بن محمٍد، : �
حدثَنا : حدثَنا عمرو بن حكَّاٍم، قَالَ: وأَبو ِقالبةَ، قَالُواويحيى بن ِإسحاق، وأَبو ِقالبةَ، 

  .شعبةُ، عن داود، ِبِمثِْلِه
حدثَنا : حدثَنا أَبو عباٍد يحيى بن عباٍد، قَالَ:  حدثَنا أَبو عِلي الزعفَراِني، قَال6047َ
يز نب ادمِد اللَِّه، قَالَحبِن عِف بطَرم نع ،ِرييرِن الْجٍد، ع : ِضيٍن ريصح نانُ برقَالَ ِعم

هنع اللَّه : ِبيالن تِمعِديثًا سح ثُكدقُولُ�أُحي  : ظَاِهِرين قلَى الْحِتي عأُم الُ طَاِئفَةٌ ِمنزال ت
اعالس قُومى تتحفطَراِم: ةُ، قَالَ ملُ الشأَه مِة، فَِإذَا هابِذِه الِْعصِفي ه تظَرفَن.  
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باب بياِن ِإباحِة سرعِة السيِر ِفي اليبوسِة والسنة وىف اجلدبة ووجوب سرعة الرجوع إىل 
ظها من نبات األهل ىف مثل هذه السنة ووجوب املهل ىف السري ىف اخلصب وإعطاء اإلبل ح

  األرض وحظر التعريس على الطرق والعلة الىت هلا ى عنه
حدثَنا ِإسماِعيلُ بن : حدثَنا محمد بن جهضٍم، قَالَ:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال6048َ

نع اللَّه ِضيةَ رريرأَِبي ه نأَِبيِه، ع نٍل، عيهس نفٍَر، ععجولَ اللَِّه : هسِإذَا :  قَالَ�أَنَّ ر
سافَرتم ِفي الِْخصِب، فَأَعطُوا اِإلِبلَ حظَّها ِمن الْكَِأل، وِإذَا سافَرتم ِفي السنِة أَِو الْجدِب، 

 ،وا الطَِّريقِنبتِل، فَاجِباللَّي متسرِإذَا عو ،ريا السهلَيوا عِرعِلفَأَسِباللَّي اموى الْهأْوا مهفَِإن.  
: حدثَنا خاِلد بن مخلٍَد الْقَطَواِني، قَالَ:  حدثَنا عِلي بن عثْمانَ النفَيِلي، قَال6049َ

أَِبي ه نأَِبيِه، ع ناِلٍح، عِن أَِبي صِل بيهس نٍس، عأَن نب اِلكا مثَندولَ اللَِّه حسةَ، أَنّ ررير� 
ِإذَا سافَرتم ِفي الِْخصِب، فَأَعطُوا اِإلِبلَ حظَّها ِمن اَألرِض، وِإذَا سافَرتم ِفي الْجدِب، : قَالَ

  .مأْوى الْهوام ِباللَّيِلفَأَسِرعوا علَيها السير، وِإذَا عرستم ِباللَّيِل، فَاجتِنبوا الطَِّريق، فَِإنها 
حدثَنا : حدثَنا خاِلد بن مخلٍَد، قَالَ:  حدثَنا عباس بن محمٍد الدوِري، قَال6050َ

قَالَ : الَحدثَِني سهيلُ بن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، قَ: سلَيمانُ بن ِبالٍل، قَالَ
ِإذَا سافَرتم ِفي الِْخصِب، فَأَعطُوا اِإلِبلَ حظَّها ِمن اَألرِض، وِإذَا سافَرتم ِفي : �رسولُ اللَِّه 

 الْهوام السنِة، فَباِدروا ِبها ِنقْيها، وِإذَا عرستم فَاجتِنبوا الطَِّريق، فَِإنها طُرق الدواب ومأْوى
حدثَنا سهيلٌ، ِبِإسناِدِه : حدثَنا حماد، قَالَ: حدثَنا عفَّانُ، قَالَ: ِباللَّيِل، حدثَنا الزعفَراِني، قَالَ

ِمثْلَه.  
ا، حدثَه عن حدثَنا ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكً:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال6051َ

السفَر ِقطْعةٌ ِمن الْعذَاِب، : �قَالَ رسولُ اللَِّه : سمي، عن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
جعِهِه، فَلْيجو ِمن هتمهن كُمدى أَحفَِإذَا قَض ،هابرشو ،هامطَعو ،همون كُمدأَح عنملْ ِإلَى ي

  .أَهِلِه
حدثَنا عمرو بن محمٍد الْعنقَِزي، ومطَرف، :  حدثَنا أَبو عِلي الزعفَراِني، قَال6052َ
: حدثَنا مطَرف، قَالَ : وحدثَنا محمد بن ِإدِريس وراق الْحميِدي، قَالَ)  ح(عن ماِلٍك

السفَر : �قَالَ رسولُ اللَِّه : حدثَنا ماِلك، عن سمي، عن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
ِقطْعةٌ ِمن الْعذَاِب يمنع أَحدكُم طَعامه، وشرابه، فَِإذَا قَضى أَحدكُم نهمته ِمن سفَِرِه، فَلْيعجلْ 

حدثَنا ماِلك، عن : حدثَنا أَِبي، قَالَ: ى أَهِلِه، حدثَِني ِعصام بن رواِد بِن الْجراِح، قَالَ ِإلَ



com.wordpress.masgunku.www  
 

1392 

رِبيعةَ، عِن الْقَاِسِم، عن عاِئشةَ رِضي اللَّه عنهما، وسمي، عن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبي هريرةَ 
  .ونومه فَِإذَا قَضى أَحدكُم حاجته فَلْيرِجع ِإلَى أَهِلِه:  ِبِمثِْلِه�ه عنه، عِن النِبي رِضي اللَّ
   

باب بياِن السنِة ِفي دخوِل الرجِل علَى أَهِلِه ِإذَا قَِدم ِمن غزوة والعلة الىت هلا ى الرجل 
لرجوع إىل مرتله من سفره بكرة أو عشياً والدليل على أنه ال أن يطرق أهله ليالً وإباحة ا
  يفاجىء األهل حىت يعلموا

6053 داوو دأَبالِء، والْع نِهاللُ با، وناِحبِد صينالْج نب دمحِد اللَِّه مبو عا أَبثَندح 
حدثَنا ِإسحاق بن عبِد اللَِّه بِن أَِبي : حدثَنا همام، قَالَ: حدثَنا أَبو الْوِليِد، قَالَ: الْحراِني، قَالُوا

كَانَ ال يطْرق أَهلَه لَيال، : �طَلْحةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك رِضي اللَّه عنه، أَنّ رسولَ اللَِّه 
  .وكَانَ يقْدم غُدوةً أَو عِشيةً

6054ثَندقَالُوا ح ،دمحمِه، ويويح نب دمحمِه، ويويح نب دمحمو ،اِنيغا : ا الصثَندح
 كَانَ ال يطْرق أَهلَه لَيال، وكَانَ �حدثَنا همام، ِبِإسناِدِه، أَنّ النِبي : مسِلم بن ِإبراِهيم، قَالَ

وغُد مقْدةًيِشيع ةً أَو.  
: وحدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ )  ح(حدثَنا أَبو داود:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 6055

أنا شعبةُ، عن سياٍر، سِمع الشعِبي، عن جاِبٍر : حدثَنا عبد الصمِد بن عبِد الْواِرِث، قَالَ
ر ِبيأَنّ الن ،هنع اللَّه ِضي� ِحدتستِعثَةُ، وِشطَ الشتمى تتال حلَي لَهلُ أَهجالر قطْرى أَنْ يهن 

حجاِج حدثَنا شعبةُ بن الْ: حدثَنا زيد بن الْحباِب، قَالَ: الْمِغيبةُ، حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَالَ 
  .حدثَنا سيار أَبو الْحكَِم، ِبِمثِْلِه: أَبو ِبسطَاٍم، قَالَ
ِإذَا : حدثَنا شعبةُ، ِبِإسناِدِه: حدثَنا اَألسود بن عاِمٍر، قَالَ:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال6056َ

  .يال، حتى تستِحد الْمِغيبةُ، وتمتِشطَ الشِعثَةُقَِدم أَحدكُم، فَال يطْرقَن النساَء لَ
حدثَنا سريج بن النعماِن، :  حدثَنا محمد بن ِإبراِهيم الطَّرسوِسي، قَال6057َ

دثَنا الشعِبي، عن جاِبِر بِن عبِد ح: حدثَنا سيار، قَالَ: حدثَنا هشيم، قَالَ: والْقَواِريِري، قَاال
أَمِهلُوا :  ِفي سفٍَر، فَلَما قَِدمنا الْمِدينةَ ذَهبنا ِلندخلَ، فَقَالَ�كُنا مع رسوِل اللَِّه : اللَِّه، قَالَ

تستِعثَةُ، وِشطَ الشتمت اًء، ِلكَيِعش ال أَيلَ لَيخدى نتةُحِغيبالْم ِحد.  
حدثَنا روح بن عبادةَ، عن شعبةَ، عن عاِصٍم اَألحوِل، :  حدثَنا الصغاِني، قَال6058َ

بةَ  نهى ِإذَا أَطَالَ الرجلُ الْغي�سِمعت الشعِبي، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، أَنّ رسولَ اللَِّه : قَالَ
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  .أَنْ يطْرق أَهلَه لَيال، ِعند روٍح، عن شعبةَ، الْحِديثَيِن جِميعا، عن سياٍر، وعاِصٍم
حدثَنا أَبو معاِويةَ، عن عاِصٍم اَألحوِل، عن :  حدثَنا عِلي بن حرٍب الطَّاِئي، قَالَ 6059

ِإذَا أَطَالَ أَحدكُم الْغيبةَ، فَال يأِْتي أَهلَه :  قَالَ� بِن عبِد اللَِّه، أَنّ النِبي عاِمٍر، عن جاِبِر
  .طُروقًا

وحدثَنا يونس بن )  ح(حدثَنا الْحسين بن موسى:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال6060َ
سِمعت جاِبر : حدثَنا شعبةُ، عن محاِرِب بِن ِدثَاٍر، قَالَ: بو داود، قَاالحدثَنا أَ: حِبيٍب، قَالَ 

  . يكْره أَنْ يأِْتي الرجلُ أَهلَه طُروقًا�كَانَ رسولُ اللَِّه : بن عبِد اللَِّه، يقُولُ
حدثَنا شعبةُ، ِبِإسناِدِه، أَنّ النِبي :  الصمِد، قَالَحدثَنا عبد:  حدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَال6061َ

  . كَانَ يكْره أَنْ يأِْتي الرجلُ أَهلَه لَيال�
حدثَنا سفْيانُ، : حدثَنا أَبو نعيٍم، قَالَ :  حدثَنا محمد بن الْجنيِد صاِحبنا، قَالَ 6062

م نِد اللَِّه، قَالَعبِن عاِبِر بج نِن ِدثَاٍر، عاِرِب بولُ اللَِّه : حسى رهن� لَهلُ أَهجالر قطْرأَنْ ي 
اِتِهمثَرع ِمسلْتي أَو ،مهنوخأَنْ يال، ولَي.  

: دثَنا أَبو داود الْحفَِري، قَالَح:  حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ الصاِئغُ، ِبمكَّةَ، قَال6063َ
 ِبياِبٍر، أَنّ النج نِن ِدثَاٍر، عاِرِب بحم نع ،ِريانُ الثَّوفْيا سثَندلُ �حجالر قطْرى أَنْ يهن 

اِتِهمثَرع طْلُبي ال، أَولَي لَهأَه.  
سِمعت محاِرب : حدثَنا سفْيانُ، قَالَ: ثَنا الِْفرياِبي، قَالَحد:  حدثَنا الْغزي، قَال6064َ

 أَنْ يطْرق أَهلَه لَيال، أَو يخونهم، �نهى رسولُ اللَِّه : بن ِدثَاٍر، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَ
و اهوكَذَا ر ،اِتِهمثَرع ِمسلْتي ِنأَومحالر دبعو ،م: ِكيعأو خيو.  

حدثَنا الْقَاِسم بن يِزيد الْجرِمي، عن سفْيانَ، عن :  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال6065َ
ه عنه امرأَته، أَتى ابن رواحةَ رِضي اللَّ: محاِرِب بِن ِدثَاٍر، عن جاِبٍر رِضي اللَّه عنه، قَالَ

، فَنهى أَنْ يطْرق الرجلُ أَهلَه �وامرأَةً تمشطُها، فَأَشار ِبالسيِف، فَذَكَر ذَِلك ِلرسوِل اللَِّه 
اهجرخي ا لَمنه ال، ِمنلَي.  

حدثَِني : ثَنا عِبيدةُ بن حميٍد، قَالَحد: قَالَ :  حدثَنا أَبو عِلي الزعفَراِني، قَال6066َ
 ينهى أَحدنا �كَانَ النِبي : اَألسود بن قَيٍس، عن نبيٍح الْعنِزي، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَ

  .دفَطَرقْناهم بع: ِإذَا جاَء ِمن سفَِرِه أَنْ يطْرق أَهلَه، قَالَ
أَخبرِني عمرو بن محمٍد، عن ناِفٍع، : أنبأ ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس، قَال6067َ
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ال تطْرقُوا النساَء، :  لَما قَِدم ِمن غَزوٍة، قَالَ�عِن ابِن عمر رِضي اللَّه عنه، أَنّ رسولَ اللَِّه 
ي نلَ مسأَروهاِس أَنذِّنُ ِفي الناِة: ؤدِبالْغ قَاِدم.  
: حدثَنا الْمثَنى الْقَِصري، قَالَ: حدثَنا أَبو قُتيبةَ، قَالَ:  حدثَنا أَبو اَألزهِر، قَال6068َ

اللَّهم أَنت :  ِإذَا غَزا قَالَ�لنِبي كَانَ ا: حدثَنا قَتادةُ، عن أَنِس بِن ماِلٍك رِضي اللَّه عنه، قَالَ
  .عضِدي، وأَنت ناِصِري، فَِبك أُقَاِتلُ

حدثَنا حاِتم بن : حدثَنا عِلي بن بحٍر، قَالَ:  حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء، قَال6069َ
 ناِفٍع، عن أَِبي سلَمةَ، عن أَِبي سِعيٍد رِضي اللَّه عنه، حدثَنا ابن عجالنَ، عن: ِإسماِعيلَ، قَالَ

  .ِإذَا خرج ثَالثَةٌ فَلْيؤمروا أَحدهم: �قَال النِبي : قَالَ
ِن ابِن حدثَنا حاِتم، ع: حدثَنا عِلي بن بحٍر، قَالَ:  حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء، قَال6070َ

ِإذَا : �قَالَ النِبي : عجالنَ، عن ناِفٍع، عن أَِبي سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنه، قَالَ
اِفعقَالَ ن ،مهدوا أَحرمؤوا ثَالثَةً فَلْيةَ: كَانلَمَألِبي س ا: فَقُلْتنأَِمري تفَأَن.  

6071ا يثَندلَى، قَالَ حِد اَألعبع نب سِن أَِبي : ونِل بيهس ناٍض، عِعي نب سأنبأ أَن
من صام يوما ِفي سِبيِل اللَِّه : �قَالَ رسولُ اللَِّه : صاِلٍح، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
  .يوِم سبِعني خِريفًازحزح اللَّه وجهه عِن الناِر ِبذَِلك الْ

حدثَنا سفْيانُ، : حدثَنا أَبو أَحمد الزبيِري، قَالَ:  حدثَنا ابن الْجنيِد الدقَّاق، قَال6072َ
 عودوا :�قَالَ النِبي : عن منصوٍر، عن أَِبي واِئٍل، عن أَِبي موسى رِضي اللَّه عنه، قَالَ
حدثَنا معاِويةُ بن عمٍرو، : الْمِريض، وأَطِْعموا الْجاِئع، وفُكُّوا الْعاِني، حدثَنا الصغاِني، قَالَ

ا عبد اللَِّه حدثَن: حدثَنا زاِئدةُ، عن منصوٍر، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، حدثَنا موسى بن سفْيانَ، قَالَ: قَالَ
  .حدثَنا عمرو بن أَِبي قَيٍس، عن منصوٍر، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه: بن الْجهِم، قَالَ
حدثَنا أَبو : حدثَنا ِإسماِعيلُ بن أَبانَ الْوراق، قَالَ:  حدثَنا أَيوب بن ساِفِري، قَال6073َ
نٍس، عيا، قَالَأُومهنع اللَّه ِضير رمِن عِن اباِفٍع، عن نع ،رمِن عِد اللَِّه بيبا :  عفَرعا جنفَقَد

يوم مؤتةَ، فَوجدناه بين طَعنٍة ورميٍة ِبضع وسبِعني، وجدنا ذَِلك ِفيما أَقْبلَ ِمن جسِدِه، حدثَنا 
  .أنبأ أُسامةُ بن زيٍد، عن ناِفٍع، ِبنحِوِه: أنبأ ابن وهٍب، قَالَ: نس بن عبِد اَألعلَى، قَالَيو

حدثَنا : حدثَنا عمر بن حفِْص بِن ِغياٍث، قَالَ:  حدثَنا أَبو حاِتٍم الراِزي، قَال6074َ
كَانَ ِشعارنا مع : حدثَِني ِإياس بن سلَمةَ، عن أَِبيِه، قَالَ: الَأَِبي، عن أَِبي عميٍس، قَ

أَِمت : الْمسِلِمني مع خاِلِد بِن الْوِليِد رِضي اللَّه عنه، ِحني ارتدِت الْعرب، مبعثَه ِإلَى بزاخةَ
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أَِمت.  
6075 ،اِنيفَرعا الزثَندٍد، قَالَ: قَالَ حيمح نةُ بِبيدا عثَندح : نِلِك بالْم دبا عثَندح

ا، قَالَتهنع اللَّه ِضيفَاِء رِتِه الشدج نةَ، عثْمِن أَِبي حانَ بثْمع نٍر، عيمولَ : عسر تِمعس
ِإميانٌ ِباللَِّه، وِجهاد ِفي سِبيِل اللَِّه، وحج : لُ؟ قَالَأَي الْعمِل أَفْض: ، وسأَلَه رجلٌ�اللَِّه 
ورربم.  

: وحثنا الصومِعي، قَالَ)  ح(حدثَنا ابن وهٍب:  حدثَنا ِإبراِهيم بن منِقٍذ، قَال6076َ
ِني مخرمةُ بن بكَيٍر، عن أَِبيِه، عن سهيٍل، حدثَ: حدثَِني ابن وهٍب، قَالَ: حدثَنا أَصبغُ، قَالَ

الْغاِزي، : وفْد اللَِّه ثَالثٌ: �قَالَ النِبي : عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنه، قَالَ
ِمرتعالْمو ،اجالْحو.  

6077 نب ِب طَاِهرو الطَّيا أَبثَنداٍر، قَالَ حِن ِنزاِلِد با أَِبي، قَالَ: خثَندح : اِهيمرا ِإبثَندح
أَخبرِني موسى بن عقْبةَ، عن أَِبي : بن طَهمانَ الْخراساِني، ِمن ساِكِني مكَّةَ وِبها مات، قَالَ

ةَ، أَنريرأَِبي ه نِج، عرِن اَألعاِد، عنقَالَالز ولُ اللَِّه : هساِس : �قَالَ رلَى النع قال أَنْ أَشلَو
  .ما تخلَّفْت ِخالف سِريٍة، وذَكَر الْحِديثَ

نا اللَّيثُ بن سعٍد، : حدثَنا موسى بن داود، قَالَ:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال6078َ
قَالَ : ابِن شفَي، عن شفَي، عن عبِد اللَِّه بِن عمٍرو رِضي اللَّه عنهما، قَالَعن حيوةَ، عِن 

 ِبياِزي: �النالْغ رأَجو هراِعِل أَجِللْجو ،هراِزي أَجِللْغ.  
ثَنا اللَّيثُ بن سعٍد، عن حد: حدثَنا عباس بن طَاِلٍب، قَالَ:  حدثَنا يوسف، قَال6079َ

  .قَفْلَةٌ كَغزوٍة: �قَالَ النِبي : حيوةَ، عِن ابِن شفَي، عن أَِبيِه، عن عبِد اللَِّه بِن عمٍرو، قَالَ
  

  مبتدأُ ِكتاِب الصيِد
اِحبص لَِّم ِإذَا ذَكَرعِد الْكَلِْب الْميِة صاحِإب اباللَِّه وإن قتل، وحظر أكله إذا ب مِه اسلَيع ه

شرك فيه كلب آخر، أو كان الصائد كلب غري معلم، أو مل يذكر اسم اهللا عليه، وإباحة 
  أكل الصيد الذى يصاب باملعراض الذى خيزق ويصيب عنده، وحظر أكله اذا صيد بعرضه

حدثَنا سفْيانُ، عن : ا الْقَاِسم بن يِزيد، قَالَحدثَن:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال6080َ
: منصوٍر، عِن ابراِهيم، عن هماٍم يعِني ابن الْحاِرِث، عن عِدي بِن حاِتٍم رِضي اللَّه عنه، قَالَ

ولَ اللَِّه : قُلْتسا ري !لَيع ِسكمةٌ، فَتلَّمعا منا، فَقَالَِكالبةً، :نلَّمعم كِكالَب لْتسِإذَا أَر
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فَكُلْ، قُلْت ،كلَيع كْنسفَأَم ،تيمسلَ، قَالَ: وِإنَّ قَتو: ِمن ا كَلْبِركْهشي ا لَملَ مِإنَّ قَتو
  .غَيِرها

حدثَنا ورقَاُء بن عمر، عن :  قَالَحدثَنا أَبو داود،:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال6081َ
يا رسولَ اللَِّه : قُلْت: منصوٍر، عِن ِإبراِهيم، عن هماِم بِن الْحاِرِث، عن عِدي بِن حاِتٍم، قَالَ

ِإذَا كُن :�الَ رسولُ اللَِّه لَنا ِكالَب معلَّمةٌ، فَنرِسلُها علَى الصيِد، فَتمِسك علَينا، فَقَ! 
  .مكَلِِّبني، فَأَمسكْن علَيك، فَقَتلْن، فَكُلْ ما لَم يشِركْها كَلْب ِمن غَيِرها

حدثَنا جِرير، : حدثَنا محمد بن ِعيسى، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال6082َ
صنم ناِتٍم، قَالَعِن حب ِديع ناٍم، عمه نع ،اِهيمرِن ِإبولَ اللَِّه : وٍر، عسر أَلْتس� ،
أَفَآكُلُ؟ قَالَ: فَقُلْت ،لَيع ِسكمةَ، فَتلَّمعالْم ِسلُ الِْكالَبي أُرِإن: الِْكالب لْتسِإذَا أَر

وِإنَّ قَتلْن ما لَم :وِإنَّ قَتلْن؟ قَالَ: ِه، فَكُلْ ما أَمسكْن علَيك، قُلْتالْمعلَّمةَ، فَذَكَرت اسم اللَّ
  .يشِركْها كَلْب لَيس ِمنها

6083أَفَآكُلُ؟ قَالَ:  قُلْت ،اِض، فَأُِصيبرِمي ِبالِْمعأَر: تذَكَراِض ورِبالِْمع تيمِإذَا ر
اللَِّه، فَأَص مأْكُلْاسِضِه، فَالَ ترِبع ابِإنَّ أَصفَكُلْ، و ،قزفَخ ،اب.  
أَنبأَ ابن وهٍب، حدثَِني سفْيانُ الثَّوِري، :  حدثَنا يونس، وِعيسى بن أَحمد، قَاال6084

: ِث، عن عِدي بِن حاِتٍم، أَنه قَالَعن منصوٍر، عن ِإبراِهيم النخِعي، عن هماِم بِن الْحاِر
ِإذَا رميت وسميت، فَخزق، فَكُلْ، :� عِن الِْمعراِض، فَقَالَ رسولُ اللَِّه �سأَلْت رسولَ اللَِّه 

  .وِإنَّ قَتلَ، وِإذَا أَصبت ِبعرِضِه، فَقَتلَ، فَال تأْكُلْ
6085ما عثَندقَالَ ح ،قَالَ: ار ،مآد نى بيحا يثَندح : ِريرجٍل، ولْههم نلُ بفَضا مثَندح

يا رسولَ اللَِّه : قُلْت: الضبي، عن منصوٍر، عِن ِإبراِهيم، عن هماٍم، عن عِدي بِن حاِتٍم، قَالَ
  .ما خزق فَكُلْ، وما أَصاب ِبعرِضِه، فَقَتلَ، فَال تأْكُلْ:قَالَِإنا نرِمي ِبالِْمعراِض، ! 

حدثَنا ورقَاُء، عن منصوٍر، : حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال6086َ
 ،ِديع ناِرِث، عِن الْحاِم بمه نع ،اِهيمرِن ِإبقَالَع :ولَ اللَِّه : قُلْتسا راِض ! يرِمي ِبالِْمعأَر

ِإذَا رميت ِبالِْمعراِض الصيد، فَخزق، فَكُلْ، وِإنْ لَم تخِزق، فَالَ تأْكُلْ، أَو :الصيد، فَقَالَ
  .ِإنْ أَصاب ِبعرِضِه، فَال تأْكُلْ، الشك ِمن أَِبي داود:قَالَ

أَنبأَ : حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ:  حدثَنا عمار بن رجاَء، وعباس الدوِري، قَاال6087
سأَلْت رسولَ : عاِصم اَألحولُ، وزكَِريا بن أَِبي زاِئدةَ، عِن الشعِبي، عن عِدي بِن حاِتٍم، قَالَ
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ما أَصبت ِبحدِه، فَكُلْ، وما أَصبت ِبعرِضِه، فَهو وِقيذٌ، :ن صيِد الِْمعراِض، فَقَالَ ع�اللَِّه 
ِإذَا أَرسلْت كَلْبك وذَكَرت اسم اللَِّه علَيِه، فَأَمسك علَيك، :وسأَلْته عن صيِد الْكَلِْب فَقَالَ

ِإنْ: فَكُلْ، فَقُلْتلَ؟ قَالَوقَت : را غَيكَلْب هعم تدجِإنْ وأْكُلْ، وفَال ت ،هلَ، فَِإنْ أَكَلَ ِمنِإنْ قَتو
  .كَلْبك وقَد قَتلَه، فَال تأْكُلْ، فَِإنما ذَكَرت اسم اللَِّه علَى كَلِْبك، ولَم تذْكُره علَى غَيِرِه

حدثَنا زكَِريا، عِن : حدثَنا ِإسحاق بن يوسف، قَالَ: مناِدي، قَالَ حدثَنا ابن ال6088ْ
ِإذَا أَصبت ِبحدِه، : عن صيِد الِْمعراِض، قَالَ�سأَلْت رسولَ اللَِّه : الشعِبي، عن عِدي، قَالَ

  .ذٌفَكُلْه، وما أَصبت ِبعرِضِه، فَهو وِقي
حدثَنا عمرو بن مرزوٍق، :  حدثَنا أَبو عبيِد اللَِّه الْوراق، وِإسماِعيلُ الْقَاِضي، قَاال6089

: ، فَقَالَ�أَنبأَ شعبةُ، عن زكَِريا بِن أَِبي زاِئدةَ، عِن الشعِبي، عن عِدي، أَنه سأَلَ النِبي : قَالَ
ال تأْكُلْ، فَِإنما سميت علَى :أُرِسلُ كَلِْبي، فَأَِجد مع كَلِْبي كَلْبا ال أَدِري أَيهما أَخذَ؟ قَالَ

  .كَلِْبك، ولَم تسم علَى غَيِرِه
حدثَنا محمد بن : لَحدثَِني أَِبي، قَا:  حدثَنا عبد اللَِّه بن أَحمد بِن حنبٍل، قَال6090َ
حدثَنا شعبةُ، عن سِعيِد بِن مسروٍق، عن عبايةَ بِن ِرفَاعةَ بِن راِفٍع، عن راِفِع بِن : جعفٍَر، قَالَ

ما :، ولَيس معنا مدى، قَالَِإنا القُو الْعدو غَدا! يا رسولَ اللَِّه : خِديٍج رِضي اللَّه عنه، أَنه قَالَ
ا الظُّفُرأَم ،ذَِلك نع ثُكدأُحسو ،الظُّفُرو نالس ساللَِّه، فَكُلْ لَي ماس تذَكَرو مالد رهأَن :

 بِعري ِمنها، فَسعوا  نهبا، فَند�وأَصاب رسولُ اللَِّه : فَعظْم، قَالَ: فَمدى الْحبشِة، وأَما السن
ِإنَّ ِلهِذِه اِإلِبِل :�لَه، فَلَم يستِطيعوه، فَرمى رجلٌ ِمن الْقَوِم ِبسهٍم، فَحبسه، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

وكَانَ النِبي :  هكَذَا، قَالَوالنعِم أَواِبد كَأَواِبِد الْوحِش، فَِإذَا غَلَبكُم شيُء ِمنها، فَاصنعوا ِبِه
وأَكْبر ِعلِْمي، أَني قَد سِمعته :  يجعلُ ِفي قَسٍم ِللْغناِئِم عشرا ِمن الشاِء ِببِعٍري، قَالَ شعبةُ�

فرذَا الْحِعيٍد هس ِمن :ثَِني سدح قَدِعٍري، واِء ِببالش ا ِمنرشلَ ععجوردقَالَ غُن ،هنانُ عفْي :
فرذَا الْحانَ هفْيس ِمن تِمعس قَدو.  

حدثَنا عباس بن الْوِليِد الرقَّام، :  حدثَنا أَبو الْعباِس بن الْفَضِل اَألسفَاِطي، قَال6091َ
حِن ِإسِد بمحم نلَى، عاَألع دبا عثَندِن حةَ بايبع نِن أَِبيِه، عع ،ِريانَ الثَّوفْيس نع ،اق

ِإنا نرجو أَنْ نلْقَى عدونا وال تكُونُ ! يا رسولَ اللَِّه : قُلْنا: ِرفَاعةَ، عن راِفِع بِن خِديٍج، قَالَ
م، كُلُّ ما أَنهر الدم ذَكَاةٌ، ِإال السن والظُّفُر، نع:معنا مدى، فَنأْكُلُ ِبذَبحِة الْقَصبِة؟ قَالَ

ِإنَّ ِلهِذِه اِإلِبِل أَواِبد كَأَواِبِد الْوحِش، فَما :وذَِلك أَنَّ الظُّفُر مدي الْحبشِة فَاجتِنبوهما، وقَالَ
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  . ِبالْوحِشند لَكُم ِمنها، فَافْعلُوا ِبِه ما تفْعلُونَ
حدثَنا بيانٌ، عِن : حدثَنا محمد بن فُضيٍل، قَالَ:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال6092َ

ِإنا قَوم نِصيد ِبهِذِه : �قُلْت ِللنِبي : الشعِبي، وعن عِدي بِن حاِتٍم رِضي اللَّه عنه، قَالَ
ِإذَا أَرسلْت كَلْبك الْمعلَّم وذَكَرت اسم اللَِّه علَيِه، فَكُلْ ما أَمسك علَيك، وِإنْ :الَِب، قَالَالِْك

قَتلَ ِإالَّ أَنْ يأْكُلَ الْكَلْب، فَالَ تأْكُلْ، فَِإني أَخاف أَنْ يكُونَ ِإنما أَمسك علَى نفِْسِه، فَِإنْ 
  .ته ِكالَب ِمن غَيِرها، فَالَ تأْكُلْخالَطَ

أَنبأَ شعبةُ، عن عبِد : حدثَنا النضر بن شميٍل، قَالَ:  حدثَنا ِعيسى بن أَحمد، قَال6093َ
سأَلْت : حاِتٍم، قَالَسِمعت عِدي بن : سِمعت الشعِبي، يقُولُ: اللَِّه بِن أَِبي السفَِر، قَالَ

ِإذَا أَصاب ِبحدِه، فَقَتلَ، فَكُلْ، وِإذَا :� عِن الِْمعراِض، فَقَالَ رسولُ اللَِّه �رسولَ اللَِّه 
: ي؟ قَالَأَرأَيت كَلِْب! يا رسولَ اللَِّه : قُلْت: أَصاب ِبعرِضِه، فَقَتلَ، فَِإنه وِقيذٌ، فَال تأْكُلْ، قَالَ

 كسا أَممأْكُلْ، فَِإنِإنْ أَكَلَ، فَال تذَ، فَكُلْ، وفَأَخ ،تيمسِد ويلَى الصع ككَلْب لْتسِإذَا أَر
م أَرسلْت كَلِْبي، فَأَِجد معه كَلْبا آخر، ما أَدِري أَيه! يا رسولَ اللَِّه : قُلْت: علَى نفِْسِه، قَالَ

فَال تأْكُلْه، ِإنما سميت علَى كَلِْبك ولَم تسم علَى غَيِرِه، اللَّفْظُ ِليوسف ومعنى :أَخذَ، قَالَ
ِبي أَنبأَ شعبةُ، عِن ابِن أَ: حدثَنا أَبو داود، قَالَ: حِديِثِهم واِحد، حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ
، فَذَكَر ِمثْلَه، رواه ابن �سأَلْت رسولَ اللَِّه : السفَِر، عِن الشعِبي، عن عِدي بِن حاِتٍم، قَالَ

 عِن الشعِبي، سِمعت: علَيةَ، ومعاذُ بن معاٍذ، عن شعبةَ، عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي السفَِر، فَقَالَ
حدثَنا شعبةُ، عِن الْحكَِم، عِن : حدثَنا أَبو داود، قَالَ: عِديا، حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 
أُرِسلُ كَلِْبي علَى الصيِد، فَذَكَر ! يا رسولَ اللَِّه : قُلْت: الشعِبي، عن عِدي بِن حاِتٍم، قَالَ

 وحٍل، قَالَنبنِن حب دمأَح ناللَِّه ب دبا عثَندح ،ِبيعِن الشفَِر، عِن أَِبي السِديِث ابثَِني : حدح
  .حدثَنا شعبةُ، ِبنحِوِه: حدثَنا محمد بن جعفٍَر، قَالَ: أَِبي، قَالَ 
6094اِنيرالْح داوو دا أَبثَندو الوليد، قَالُوا: ، قَالَ حأَبٍد، ويو زأَبِريٍر، وج نب بهنا و :

سأَلْت : حدثَنا شعبةُ، عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي السفَِر، عِن الشعِبي، عن عِدي بِن حاِتٍم، قَالَ
اب ِبحدِه، فَكُلْ، وِإذَا أَصاب ِبعرِضِه، فَِإنه وِقيذٌ، ِإذَا أَص:، عِن الِْمعراِض، فَقَالَ�رسولَ اللَِّه 

أْكُلْ، قُلْتولَ اللَِّه : فَال تسا رذُ، قَالَ! يأْخِسلُ كَلِْبي، فَيأُر: ،تيمفَس ،ككَلْب لْتسِإذَا أَر
مأْكُلْ، فَِإنفَال ت ،هذَ، فَكُلْ، فَِإنْ أَكَلَ ِمنِديِث فَأَخِمثْلَ ح ذَكَر فِْسِه، ثُملَى نع كسا أَم

  .حجاٍج، اللَّفْظُ ِلوهِب بِن جِريٍر
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حدثَنا زكَِريا، عن : نا يعلَى، وأَبو نعيٍم، قَاال:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال6095َ
ما يِصيب ِبحدِه، فَكُلْ، : عِن الصيِد ِبالِْمعراِض، فَقَالَ�لنِبي سأَلْت ا: عاِمٍر، عن عِدي، قَالَ

ما أَمسك علَيك، فَكُلْ، فَِإنَّ :وما أُِصيب ِبعرِضِه، فَهو وِقيذٌ، وسأَلْت عن صيِد الْكَلِْب، قَالَ
خِشيت أَنْ يكُونَ أَخذَه وقَد قَتلَه، فَال تأْكُلْه، فَِإنك أَخذَه ذَكَاته، وِإنْ وجدت معه كَلْبا، فَ

  .ِإنما ذَكَرت علَى كَلِْبك، ولَم تذْكُره علَى غَيِرِه
ِني أَخبر: حدثَنا شعبةُ، قَالَ: حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال6096َ

حدثَنا عِدي بن حاِتٍم وكَانَ لَنا رِبيطًا : سِمعت الشعِبي، يقُولُ: سِعيد بن مسروٍق، قَالَ
أُرِسلُ كَلِْبي، فَأَِجد مع كَلِْبي كَلْبا ال أَدِري : ، فَقُلْت�وجارا ِفي النهريِن، فَقَالَ رسولَ اللَِّه 

مهلُ، قَالَأَيذَ أَوا :ا أَخثَندِرِه، حلَى غَيع مست لَمو ،لَى كَلِْبكع تيما سمأْكُلْ، فَِإنفَال ت
حدثَنا سِعيد بن مسروٍق، : حدثَنا شعبةُ، قَالَ: حدثَنا أَبو الْوِليِد، قَالَ: محمد بن غَاِلٍب، قَالَ

أُرِسلُ : ، قُلْت�سأَلْت رسولَ اللَِّه : سِمعت عِدي بن حاِتٍم، قَالَ: دثَنا الشعِبي، قَالَح: قَالَ
كَلِْبي، فَأَِجد معه علَى الصيِد كَلْبا آخر، فَذَكَر ِمثْلَه، حدثَِني عبد اللَِّه بن أَحمد بِن حنبٍل، 

حدثَنا شعبةُ، عن سِعيِد بِن مسروٍق، : حدثَنا محمد بن جعفٍَر، قَالَ: ثَِني أَِبي، قَالَحد: قَالَ
سِمعت عِدي بن حاِتٍم وكَانَ لَنا جارا، ودِخيال، ورِبيطًا : حدثَنا الشعِبي، قَالَ: قَالَ

  .أُرِسلُ كَلِْبي، فَذَكَر ِمثْلَه: ، فَقَالَ� النِبي ِبالنهريِن، أَنه سأَلَ
حدثَنا شعبةُ، عِن الْحكَِم، : حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال6097َ

أُرِسلُ كَلِْبي علَى ! ولَ اللَِّه يا رس: قُلْت: سِمعت الشعِبي، عن عِدي بِن حاِتٍم، قَالَ: قَالَ
فَال تأْكُلْ، ِإنما سميت علَى كَلِْبك، :الصيِد، فَأَِجد كَلْبا مع كَلِْبي ال أَدِري أَيهما أَخذَ، قَالَ

حدثَنا : حدثَنا أَِبي، قَالَ: ولَم تسم علَى غَيِرِه، حدثَنا عبد اللَِّه بن أَحمد بِن حنبٍل، قَالَ
حدثَنا شعبةُ، عِن الْحكَِم، عِن الشعِبي، عن عِدي بِن حاِتٍم، عِن : محمد ابن جعفٍَر، قَالَ

 ِبيِبِمثِْلِه�الن .  
أَنبأَ : دثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَح:  حدثَنا محمد بن عبِد الْمِلِك الدِقيِقي، قَال6098َ

سأَلْت : عاِصم بن سلَيمانَ، وزكَِريا بن أَِبي زاِئدةَ، عِن الشعِبي، عن عِدي بِن حاِتٍم، قَالَ
ما أَصبت ِبعرِضِه، فَال ما أَصبت ِبحدِه، فَكُلْ، و: عن صيِد الِْمعراِض، فَقَالَ�رسولَ اللَِّه 

ِإذَا أَرسلْت كَلْبك وذَكَرت اسم اللَِّه علَيِه، فَأَمسك :تأْكُلْ، وسأَلْته عن صيِد الْكَلِْب، قَالَ
فَكُلْ، فَقُلْت ،كلَيلَ؟ قَالَ: عِإنْ قَتأْكُلْ، :وفَال ت ،هلَ، فَِإنْ أَكَلَ ِمنِإنْ قَتو هعم تدجِإنْ وو
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 تا ذَكَرمِإن كأْكُلْ، فَِإنفَال ت ،هعذَ مأَخ كُونَ قَدأَنْ ي ِشيتخو ،لَهقَت قَدو كَلِْبك را غَيكَلْب
  .اسم اللَِّه علَى كَلِْبك، ولَم تذْكُره علَى غَيِرِه

غَيِر الْمعلَِّم اذا أدرك صاحبه ذكاته، وأكل ما أصيب بيانُ ِإباحِة أَكِْل صيِد الْكَلِْب 
  بالسهم وقتله إذا ذكر اسم اهللا عليه فذكره

حدثَنا زكَِريا بن : حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 6099
ع ،ِبيعِن الشةَ، عاِئداِتٍم، قَالَأَِبي زِن حب ِديع ولَ اللَِّه : نسر أَلْتِد �سيص نع ،

ما أَصاب ِبحدِه، فَكُلْ، وما أَصاب ِبعرِضِه، فَهو وِقيذٌ، وسأَلْته عن صيِد :الِْمعراِض، فَقَالَ
، فَكُلْ، وِإنْ وجدت معه كَلْبا غَير كَلِْبك ِإذَا أَرسلْت كَلْبك، فَأَمسك علَيك:الْكَلِْب، فَقَالَ

حدثَنا يِزيد، : وقَد قَتلَه، فَال تأْكُلْ، فَِإنك ِإنما سميت علَى كَلِْبك، حدثَنا أَبو داود، قَالَ
  . ِبنحِوِه�ِبي حدثَنا عاِصم، عِن الشعِبي، عن عِدي، عِن الن: قَالَ

:  حدثَنا الْمسِلم بن ِبشِر بِن عروةَ الْعوجِري، ِفي كَِنيسِة أَبرهةَ ِبصنعاَء، قَال6100َ
ابِن حدثَنا رباح بن زيٍد، عن معمٍر، عن عاِصِم : حدثَنا سِعيد بن ِإبراِهيم بِن معِقٍل، قَالَ

ِإنَّ أَرِضي أَرض ! يا رسولَ اللَِّه : قُلْت: سلَيمانَ، عِن الشعِبي، عن عِدي بِن حاِتٍم، قَالَ
فَِإذَا أَرسلْت كَلْبك وسميت، فَكُلْ ما أَمسك علَيك كَلْبك، وِإنْ قَتلَ، فَأَكَلَ ِمنه، :صيٍد، قَالَ

ا، فَال تهلَيع مست لَم أَكْلُب هالَطَتفَخ ،ككَلْب لْتسِإذَا أَرفِْسِه، ولَى نع كسا أَممِإن هأْكُلْ، فَِإن
، حدثَنا محمد بن عبيٍد: فَال تأْكُلْ، فَِإنها ال تدِري أَيها قَتلَته، حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ

  .حدثَنا محمد بن ثَوٍر، عن معمٍر، عن عاِصٍم ِبِمثِْلِه: قَالَ
حدثَنا : حدثَنا محمد بن يحيى بِن فَاِرٍس، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال6101َ

حدثَنا : حدثَنا يحيى بن مِعٍني، قَاال:  صاِلٍح، قَالَوحدثَنا معاِويةُ بن)  ح(أَحمد بن حنبٍل
أَخبرِني عاِصم اَألحولُ، عِن الشعِبي، عن عِدي بِن : يحيى بن زكَِريا ابن أَِبي زاِئدةَ، قَالَ

 ِبياِتٍم، أَنّ النِفي : قَالَ�ح كتِمير تقَعأْكُلِْإذَا وفَال ت ،اتفَم ،ِرقَتاٍء، فَغم.  
حدثَنا حماد، : حدثَنا مؤملُ بن ِإسماِعيلَ، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال6102َ

 ِبياِتٍم، أَنّ النِن حب ِديع نع ،ِبيعِن الشاِصٍم، عع نقَالَ�ع :مِإذَا ر تفَذَكَر ،ِمكهِبس تي
اسم اللَِّه، فَوجدته ِمن الْغِد ولَم تِجده ِفي ماٍء، وال ِفيِه أَثَر غَير سهِمك، فَكُلْ، وِإذَا اختلَطَ 

  .نهاِبِكالَِبك كَلْب ِمن غَيِرها، فَالَ تأْكُلْ، الَ تدِري لَعلَّه قَتلَه الَِّذي لَيس ِم
حدثَنا : حدثَنا يحيى بن صاِلٍح الْوحاِظي، قَالَ:  حدثَنا أَبو حميٍد الْعوِهي، قَال6103َ
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: يحيى بن زكَِريا بن أَِبي زاِئدةَ، عن عاِصٍم اَألحوِل، عِن الشعِبي، عن عِدي بِن حاِتٍم، قَالَ
  .ِإذَا وقَعت رِميتك ِفي ماٍء، فَال تأْكُلْ:�نِبي قَالَ ال

: أَنبأَ ثَاِبت بن يِزيد، قَالَ: حدثَنا عاِرم، قَالَ:  حدثَنا سلَيمانُ بن سيٍف، قَال6104َ
ِبيِن الناِتٍم، عِن حب ِديع نع ،ِبيعِن الشع ،اِصما عثَندقَالَ� ح : ككَلْب لْتسِإذَا أَر

وسميت، فَأَمسك وقَتلَ، فَكُلْ، فَِإنْ أَكَلَ ِمنه، فَالَ تأْكُلْ، فَِإنما أَمسك علَى نفِْسِه، وِإنْ 
 فَِإنك الَ تدِري أَيها قَتلَ، خالَطَ ِكالَبا لَم يذْكَِر اسم اللَِّه علَيها، فَأَمسكْن وقَتلْن، فَالَ تأْكُلْ،

فَِإنْ رميت الصيد، فَوجدته بعد يوٍم، أَو يوميِن ولَيس ِبِه ِإالَّ أَثَر سهِمك، فَِإنْ ِشئْت أَنْ 
  .تأْكُلَ، فَكُلْ، فَِإنْ وقَع ِفي الْماِء، فَالَ تأْكُلْ

حدثَِني : حدثَنا أَبو عاِصٍم، عن حيوةَ، قَالَ: ي، وأَبو أُميةَ، قَاال حدثَنا الصغاِن6105
ِقيشمالد ِزيدي نةُ بِبيعِد، قَالَ)  ح(رينِن الْجب دمأَح نب دمحا مثَندحاِصٍم، : وو عا أَبثَندح

أَخبرِني رِبيعةُ بن : حدثَنا حيوةُ بن شريٍح، قَالَ: يب عاصم، قَاالوأَبو عبِد الرحمِن، واللفظ أل
أَتيت رسولَ : حدثَِني أَبو ثَعلَبةَ الْخشِني، قَالَ: حدثَِني أَبو ِإدِريس الْخوالِني، قَالَ: يِزيد، قَالَ

ِإنا ِبأَرِض أَهِل ِكتاٍب، أَفَنأْكُلُ ِفي آِنيِتِهم، وأَنا ِبأَرِض صيٍد ! ِه يا رسولَ اللَّ: ، فَقُلْت�اللَِّه 
 ا ِمنلَن لُحصا يا منِبرلٍَّم، فَأَخعِبم سالَِّذي لَي كَلِْبيلَِّم وعِبكَلِْبي الْم أَِصيدِسي وِبقَو أَِصيد

 كُنتم ِبأَرِض أَهِل الِْكتاِب تأْكُلُونَ ِفي آِنيِتِهم، فَالَ تأْكُلُوا ِفيها، ِإذَا:�ذَِلك، قَالَ رسولُ اللَِّه 
ِإالَّ أَنْ الَ تِجدوا ِمنها بدا، فَِإنْ لَم تِجدوا ِمنها بدا، فَاغِْسلُوها ِبالْماِء، ثُم كُلُوا ِفيها، وِإنْ 

كَرت، فَما ِصدت ِبقَوِسك، فَاذْكُِر اسم اللَِّه وكُلْ، وما اصطَدت كُنتم ِبأَرِض صيٍد كَما ذَ
: ِبكَلِْبك الَِّذي لَيس ِبمعلٍَّم، فَأَدركْت ذَكَاته، فَكُلْ، حدثَنا الْعباس بن محمٍد الدوِري، قَالَ

حدثَِني أَبو ِإدِريس : حدثَِني رِبيعةُ بن يِزيد، قَالَ: حدثَنا أَبو عاِصٍم، عن حيوةَ، قَالَ
، فَذَكَر ِمثْلَه، وقَالَ �أَتيت رسولَ اللَِّه : حدثَِني أَبو ثَعلَبةَ الْخشِني، قَالَ: الْخوالِني، قَالَ

اسبع :تطَدلَاصدب:حو يا أَبثَندح ،تبةَ قَالَأَصرسأَِبي م نى بي : ِزيدي ناللَِّه ب دبا عثَندح
أَخبرِني رِبيعةُ بن يِزيد الدمشِقي، عِن أَِبي ِإدِريس : حدثَنا حيوةُ، قَالَ: الْمقِْرى، قَالَ

ِإنا ! يا رسولَ اللَِّه : ، فَقُلْت� رسولَ اللَِّه أَتيت: الْخوالِني، عِن أَِبي ثَعلَبةَ الْخشِني، قَالَ
اهنعِبم ذَكَر اِب، ثُمِل الِْكتأَه ٍم ِمنِض قَوِبأَر.  

وأَخبرِني حيوةُ بن : أَنبأَ ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال6106َ
 هٍح، أَنيرقَالَش ،ِقيشمالد ِزيدي نةَ بِبيعر ِمعس : هثُ، أَندحي الِنيوالْخ ِريسا ِإدأَب تِمعس
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ِإنَّ أَرضنا أَرض ! يا رسولَ اللَِّه : ، فَقُلْت�أَتيت النِبي : سِمع أَبا ثَعلَبةَ الْخشِني، يقُولُ
لْكَلِْب الْمكَلَِّب، وِبالْكَلِْب الَِّذي لَيس ِبمكَلٍَّب، فَأَخِبرِني، ماذَا يِحلُّ لَنا، ِمما صيٍد، أَِصيد ِبا

أَما ما صاد الْمكَلَّب، فَكُلْ ِمما أَمسك علَيك واذْكُِر اسم اللَِّه :يحرم علَينا ِمن ذَِلك، فَقَالَ
ا مأَمِه، ولَيع ِركدت ا لَممو ،هفَكُلْ ِمن ،هذَكَات كْترا، فَأَدكَلَّبم سالَِّذي لَي ككَلْب ادا ص

حدثَنا ابن الْمبارِك، : حدثَنا هناد، قَالَ: ذَكَاته، فَال تأْكُلْ ِمنه، حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ
  .بِن شريٍح، ِبِإسناِدِه ِمثْلَهعن حيوةَ 

بيانُ ِإباحِة أَكِْل صيٍد إذا غاب عن صاحبه ومل يدركه إال بعد ثالث، وحظر أكلها إذا 
  أننت، فذكره
وحدثَنا الصغاِني، )  ح(حدثَنا يحيى بن مِعٍني:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال6107َ

حدثَنا حماد بن خاِلٍد، عن معاِويةَ ابِن صاِلٍح، عن عبِد : أَنبأَ يحيى بن مِعٍني، قَالَ: الَقَ
 ِفي �قَالَ رسولُ اللَِّه : الرحمِن بِن جبيِر بِن نفَيٍر، عِن أَِبيِه، عِن أَِبي ثَعلَبةَ الْخشِني، قَالَ

  .ِإذَا رميت ِبسهِمك وسميت علَيِه، فَغاب عنك ثَالثَ لَياٍل، فَكُلْه ما لَم ينِتن:الصيِد
حدثَنا حماد بن خاِلٍد : حدثَنا أَحمد بن حنبٍل، قَالَ:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 6108
  .عاِويةُ بن صاِلٍح، ِبِإسناِدِهفَغاب ثَالثًا، ثُم أَدركْته، فَكُلْه ما لَم ينِتنحدثَنا م: الْخياِط، قَالَ

بيان حترمي أكل الصيد من السباع الذى له ناب، والدليل علي اباحة حلوم السباع الذى 
  ليس له ناب، وعلي أن غري السباع اذا كان له ناب جائز أكله

6109دملَى، قَاال حثنا أَحِد اَألعبع نب سونيانَ، وبيش نةَ، :  بنييع نانُ بفْيا سثَندح
 ِبيأَنّ الن ،ِنيشةَ الْخلَبِن أَِبي ثَعع ،الِنيوالْخ ِريسِن أَِبي ِإدع ،ِريهِن الزِن أَكِْل �عى عهن

أَنبأَ ابن : حدثَنا الشاِفِعي، قَالَ: نا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَِذي ناٍب ِمن السباِع، حدثَ
حدثَنا ابن عيينةَ، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه عن : حدثَنا الْقَواِريِري، قَالَ : وحثنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح(عيينةَ

بالس اٍب ِمنكُلِّ ِذي ن تيى أَتتِديثَ حذَا الْحه عمأس لَمو ِريهقَالَ الزو اِريِريالْقَو اداِع، ز
أَي ،امةَ: الشانوو علٌ، قَالَ أَبِة أَصِدينِبالْم لَه سِديٍث: لَيِل حبأَن ِمن وهو.  
: حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، قَالَ: حميِدي، قَالَحدثَنا الْ:  حدثَنا ابن الْجنيِد، قَال6110َ

أَخبرِني أَبو ِإدِريس الْخوالِني، عِن أَِبي ثَعلَبةَ الْخشِني، أَنّ النِبي : سِمعت الزهِري، يقُولُ
�ِريهاِع، قَالَ الزبالس اٍب ِمنكُلِّ ِذي ن نى عهن : تيى أَتتِديثَ حذَا الْحه عمأَس لَمو

  .حدثَنا سفْيانُ، ِبِمثِْلِه: حدثَنا عِلي بن الْمِديِني، قَالَ: الشام، حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ
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حدثَِني ابن : بِن جريٍج، قَالَنا أَبو عاِصٍم، عِن ا:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال6111َ
ِشهاٍب، عن حِديِث أَِبي ِإدِريس الْخوالِني عاِئِذ اللَِّه، قَاص ِدمشق ِفي ِخالفَِة عبِد الْمِلِك بِن 

 ِبيةَ، أَنَّ النلَبِن أَِبي ثَعانَ، عوراِع�مبالس اٍب ِمنكُلِّ ِذي ن نى عهن.  
: أَنبأَ ابن جريٍج، قَالَ: حدثَنا محمد بن بكٍْر، قَالَ:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَال6112َ

نهى عن أكِْل كُلِّ ِذي ناٍب ِمن السباِع، عن حِديِث أَِبي ِإدِريس : أَخبرِني ابن ِشهاٍب، قَالَ
مشق ِفي ِخالفَِة عبِد الْمِلِك، أَنَّ أَبا ثَعلَبةَ الْخشِني حدثَه، أَنه سِمع رسولَ عاِئِذ اللَِّه قَاص ِد

  .نهى عِن أَكِْل كُلِّ ِذي ناٍب ِمن السباِع�اللَِّه 
برِني ماِلك بن أَنٍس، أَخ: أَنبأَ ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال6113َ

وابن أَِبي ِذئٍْب، وعمرو بن احلارث، ويونس بن يزيد، وغريهم، أن ابن شهاب حدثهم، عِن 
نهى عِن أَكِْل كُلِّ ِذي ناٍب �أَِبي ِإدِريس الْخوالِني، عِن أَِبي ثَعلَبةَ الْخشِني، أَنّ رسولَ اللَِّه 

  .ِمن السباِع
حدثَنا خاِلد، عن ماِلٍك، وعبيِد اللَِّه بِن موسى، عِن ابِن :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال6114َ

: حدثَنا محمد بن ِإسحاق السجِزي، والسلَِمي، قَاال)  ح(أَِبي ِذئٍْب، عِن الزهِري، ِبِمثِْلِه
 دبا عثَندةَ حلَبِن أَِبي ثَعع ،الِنيوالْخ ِريسِن أَِبي ِإدع ،ِريهِن الزٍر، عمعم ناِق، عزالر
  . عِن أكِْل كُلِّ ِذي ناٍب ِمن السباِع�نهى رسولُ اللَِّه :الْخشِني، قَالَ
حدثَنا : وب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد، قَالَحدثَنا يعقُ:  حدثَنا عباس الدوِري، قَال6115َ

أَِبي، عن صاِلٍح، عِن ابِن ِشهاٍب، أَنَّ أَبا ِإدِريس عاِئذَ اللَِّه بِن عبِد اللَِّه الْخوالِني أَخبره، أَنَّ 
هوا أَنمعةَ زلَبو ثَعكَانَ أَبو ،ِنيشةَ الْخلَبا ثَعأَب ِبيالن كرأَد قَالَ� قَد ،هِمن ِمعسو  : تِمعس

حدثَنا يعقُوب، : ينهى عن كُلِّ ِذي ناٍب ِمن السبِع، وحدثَنا أَبو داود، قَالَ�رسولَ اللَِّه 
  .صاِلح: لْحدثَنا أَِبي، عِن ابِن ِشهاٍب، ِبِمثِْلِه سواٌء، ولَم يقُ: قَالَ

حدثَِني : حدثَنا اللَّيثُ، قَالَ: حدثَنا حجاج، قَالَ:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال6116َ
، �عِقيلٌ، عِن ابِن ِشهاٍب، عِن أَِبي ِإدِريس، عِن أَِبي ثَعلَبةَ الْخشِني صاِحِب رسوِل اللَِّه 

  .، لُحوم الْحمِر اَألهِليِة، ولُحوم كُلِّ ِذي ناٍب ِمن السباِع�سولُ اللَِّه حرم ر:قَالَ
وحدثَنا يونس بن عبِد )  ح(أَنبأَ ماِلك: حدثَنا الشاِفِعي، قَالَ:  حدثَنا الرِبيع، قَال6117َ
، أَخبرِني ماِلك بن أَنٍس، عِن ِإسماِعيلَ بِن أَِبي حِكيٍم، عن حدثَنا ابن وهٍب: اَألعلَى، قَالَ

 ِبيأَنَّ الن ،هنع اللَّه ِضيةَ رريرِن أَِبي هانَ، عفْيِن سةَ بِبيدقَالَ�ع : اٍب ِمنأَكْلُ كُلِّ ِذي ن
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امراِع حبالس.  
حدثَنا : حمد بن محمِد بِن أَِبي الْحاِرِث الْبغداِدي، قَالَ وحدثَِني أَبو جعفٍَر أ6118َ

حدثَنا سِعيد بن عبِد الْعِزيِز، عِن الزهِري، عن أَِبي ِإدِريس، عن أَِبي : موسى بن داود، قَالَ
 عن كُلِّ ِذي ناٍب ِمن السباِع، ِمن هنا لَم يخِرجاه، �نهى رسولُ اللَِّه :ثَعلَبةَ الْخشِني، قَالَ

حدثَنا محمد بن الْحسِن بِن : وهذَا ال يوجد ِبالشاِم ِلسِعيٍد، حدثَنا ابن أَِبي مسرةَ، قَالَ
ِد بِن أَِبي عِتيٍق، وموسى بِن عقْبةَ، عِن ابِن حدثَنا سلَيمانُ بن ِبالٍل، عن محم: ِزبالَةَ، قَالَ

  .ِشهاٍب، ِبِمثِْلِه،ونهى عِن أَكِْل لُحوِم الْحمِر اَألهِليِة
حدثَنا صاِلح بن أَِبي : حدثَنا روح، قَالَ:  حدثَنا عباس الدوِري، قَال6119َ

حدثَنا صاِلح بن : حدثَنا عبد الْغفَّاِر بِن عبيِد اللَِّه، قَالَ: ثَنا أَبو أُميةَ، قَالَوحد)  ح(اَألخضِر
 ِبياِدِه، أَنَّ الننِبِإس ِريهِن الزِر، عضاِع، �أَِبي اَألخبالس اٍب ِمنِن أَكِْل كُلِّ ِذي نى عهن

موِم الْحلُح نعالَىوبطِْء الْحو نعِة، وِليِر اَأله.  
وحدثَنا يوسف )  ح(حدثَنا يعلَى، عن محمِد بِن ِإسحاق:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال6120َ
وحدثَنا )  ح(شوِنحدثَنا يوسف بن الْماِج: حدثَنا محمد بن أَِبي بكٍْر، قَالَ: الْقَاِضي، قَالَ
وحدثَنا أَبو داود )  ح(حدثَنا الزبيِدي: حدثَنا بِقيةُ، قَالَ: حدثَنا حيوةُ، قَالَ: أَبو أُميةَ، قَالَ
وحدثَنا ابن )  ح(ي سلَمةَحدثَنا عبد الْعِزيِز بِن أَِب: حدثَنا أَبو غَسانَ، قَالَ: الْحراِني، قَالَ
حدثَنا أَبو أُويٍس كُلُّهم، عِن الزهِري، عِن أَِبي ِإدِريس : حدثَنا الْقَعنِبي، قَالَ: الْجنيِد، قَالَ

ِن أَكِْل كُلِّ ِذي ناٍب ِمن  ينهى ع�سِمعت النِبي :الْخوالِني، عِن أَِبي ثَعلَبةَ الْخشِني، قَالَ
ِدييبالز اداِع، زبِة:السِليِر اَألهموِم الْحلُح نعو.  

 عِن الْخطْفَِة، والنهبِة، �نهى رسولُ اللَِّه : وقَالَ أَبو أُويٍس ِفي حِديِثِه6121
بالس اٍب ِمنكُلِّ ِذي ن نعِة، وثَّمجالْماِعو.  

  بيانُ حظِْر أَكِْل كُلِّ ِذي ِمخلٍَب من الطري، 
  واباحة أكل طري ليس له خملب

حدثَنا : حدثَنا عبد الْوهاِب بن عطَاٍء، قَالَ:  حدثَنا يحيى بن أَِبي طَاِلٍب، قَال6122َ
انَ، عرِن ِمهوِن بميم نكَِم، عِن الْحةُ، عبعش ِبيِن النا، عمهنع اللَّه ِضياٍس ربِن عِن اب� .

حثنا يِزيد بن زريٍع، عن شعبةَ، : حدثَنا معلَّى بن أَسٍد، قَالَ: وحدثَنا أَحمد بن مالَِعٍب، قَالَ
نهى عن � رِضي اللَّه عنهما، أَنَّ النِبي عِن الْحكَِم، عن ميموِن بِن ِمهرانَ، عِن ابِن عباٍس



com.wordpress.masgunku.www  
 

1405 

  .كُلِّ ِذي ناٍب ِمن السباِع، وكُلِّ ِذي ِمخلٍَب ِمن الطَّيِر
: حدثَِني أَِبي، قال:  حثنا أَبو الْمثَنى معاذُ بن الْمثَنى بِن معاٍذ الْعنبِري، قَال6123َ

ش ناٍس، قَالَحدثىن أيب، عبِن عِن ابانَ، عرِن ِمهوِن بميم نكَِم، عِن الْحةَ، عبولُ :عسى رهن
 عن كُلّ ِذي ناٍب ِمن السباِع، وكُلِّ ِذي ِمخلٍَب ِمن الطَّيِر، حدثَنا يوسف الْقَاِضي، �اللَِّه 
حدثَنا شعبةُ، : حدثَنا يحيى بِن سِعيٍد، قَالَ:  الْمقَدِمي، قَالَ حدثَنا محمد بن أَِبي بكٍْر: قَالَ

أَخبرِني : أَنبأَ عبداِن، قَالَ: ِبِإسناِدِه مرفُوٍع ِبِمثِْلِه، حدثَِني محمد بن اللَّيِث الْفَزاِري، قَالَ
كَانَ شعبةُ يرفَع : ، عن ميمونَ بِن ِمهرانَ، عِن ابِن عباٍس، قَالَأَِبي، عن شعبةَ، عِن الْحكَِم

ذَِلك ذْكُرى أَنْ يفِْعِه أَبر نِئلَ عِديثَ، فَِإذَا سذَا الْحه.  
وانةَ، عِن حدثَنا أَبو ع: حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال6124َ

 عن كُلِّ ِذي ناٍب �نهى رسولُ اللَِّه :الْحكَِم، عن ميمونَ بِن ِمهرانَ، عِن ابِن عباٍس، قَالَ
داوِن أَِبي دٍل، عبنح ناب اهوِر، رالطَّي لٍَب ِمنكُلِّ ِذي ِمخِع، وبالس ِمن.  

: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح(حدثَنا حجاج بن ِمنهاٍل: ، قَالَ حدثَنا أَبو ِقالبة6125َ
حدثَنا أَبو عوانةَ، عِن أَِبي : حدثَنا موسى بن داود، وأَحمد بن عبِد الْمِلِك الْحراِني، قَالُوا

نهى عن كُلِّ ِذي ناٍب ِمن السبِع، � ابِن عباٍس، أَنّ النِبي ِبشٍر، عن ميموِن بِن ِمهرانَ، عِن
حدثَنا يحيى بن : وعن كُلِّ ِذي ِمخلٍَب ِمن الطَّيِر، حثنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ

حدثَنا أَبو عوانةَ، عِن أَِبي ِبشٍر، عن : ، قَاالحدثَنا مسدد: وحدثَنا الدنداِني، قَالَ)  ح(حسانَ
اِدِه ِمثْلَهنوٍن، ِبِإسميم.  

  بيانُ ِإباحِة صيِد دواب الْبحِر، 
  واباحة أكل ما يقذف البحر من دوابه امليتة

جاِبر : سفْيانُ بن عيينةَ، سِمع عمروحدثَنا :  حدثَنا أَحمد بن شيبانَ الرمِلي، قَال6126َ
 ِفي ثَالَِثِمائَِة راِكٍب، وأَِمرينا أَبو �بعثَنا رسولُ اللَِّه :بن عبِد اللَِّه رِضي اللَّه عنهما، يقُولُ

فَأَقَمنا علَى الساِحِل حتى فَِني أَزوادنا، عبيدةَ بِن الْجراِح رِضي اللَّه عنه، يطْلُب ِعري قُريٍش، 
قَالُ لَهةً يابا دأَلْقَى لَن رحِإنَّ الْب طَ، ثُمبا الْخى : فَأَكَلْنتٍر حهش فِنص ها ِمنفَأَكَلْن ،ربنالْع

 ِضلَعا ِمن أَضالِعِه، فَنصبه ونظَر ِإلَى أَطْوِل صلَحت أَجسامنا، وأَخذَ أَبو عبيدةَ بن الْجراِح
 ،اِئرزثَالثَ ج رحلٌ نجكَانَ ر قَدو ،هتحت ازِه، فَجلَيع لَهمٍل، فَحجِل رأَطْوِش ويِعٍري ِفي الْجب

روا يكَانةَ، وديبو عأَب اههن ثُم ،اِئرزثَالثَ ج ٍدثُمعس نب سقَي هنو.  
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الَِّذي : حدثَنا سفْيانُ، قَالَ: حدثَنا عِلي، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 6127
 �للَِّه بعثَنا رسولُ ا:سِمعت جاِبر بن عبِد اللَِّه، يقُولُ: حِفظْنا ِمن عمِرو بِن ِديناٍر، قَالَ

ثَالثَِمائَِة راِكٍب أَِمرينا أَبو عبيدةَ نرصد ِعري قُريٍش، فَأَتينا الساِحلَ، فَأَقَمنا ِبِه ِنصف شهٍر، 
، فَأَكَلْنا ِمنه الْعنبر: فَأَصابنا جوع شِديد حتى أَكَلْنا الْخبطَ، فَأَلْقَى لَنا الْبحر دابةً يقَالُ لَها

فَأَخذَ أَبو عبيدةَ ِضلَعا ِمن : ِنصف شهٍر، وادهنا ِمن ودِكِه حتى ثَاِبت ِإلَينا أَجسامنا، قَالَ
رمِتِه، فَقَالَ عحت ِمن رفَم ،ِعريب هعٍل محٍل، أَو رجِل رِإلَى أَطْو دمعالِعِه، ووأَض : تِمعس

وقَد كَانَ رجلٌ ِمن الْقَوِم نحر ثَالثَ جزاِئر، ثُم ثَالثَ جزاِئر، ثُم : جاِبر بن عبِد اللَِّه، يقُولُ
نَّ قَيس بن أَخبرِني أَبو صاِلٍح، أَ: نحر ثَالثَ جزاِئر، ثُم ِإنَّ أَبا عبيدةَ نهاه، وكَانَ عمرو يقُولُ

: انحر، قَالَ: انحر، فَنحرت، ثُم جاعوا، فَقَالَ: كُنت ِفي الْجيِش، فَجاعوا، قَالَ: سعٍد، قَالَ
: سِمعت جاِبرا، يقُولُ: فَنحرت، وقَالَ أَبو الزبيِر: انحر، قَالَ: نحرت، ثُم جاعوا، قَالَ

جرةٌ، قَالَأَخعبأَر هنياِج عجِفي ح لَسجٍك، ودو كَذَا قُلَّةً ِمنِنِه كَذَا وياِج عجح ا ِمنن :
وكَانَ مع أَِبي عبيدةَ ِجراب ِمن : هلْ كَانَ معكُم ِمنه شيٌء؟، قَالَ: �فَسأَلَنا رسولُ اللَِّه 

حدثَنا : نه قَبضةً قَبضةً، حتى صار ِإلَى تمرٍة تمرٍة، حدثَِني مطَين، قَالَتمٍر، فَكَانَ يطِْعمنا ِم
: حدثَنا أَبو خاِلٍد اَألحمِر، عن سفْيانَ، عن عمِرو بِن ِديناٍر، عن جاِبٍر، قَالَ: أَبو كُريٍب، قَالَ
ِفي سِريٍة ثَالثَِمائَِة راِكٍب، فَأَصابنا جوع شِديد وجهد، فَأَلْقَى الْبحر لَنا  �بعثَنا رسولُ اللَِّه 

  .حوتا، وذَكَر الْحِديثَ
حدثَنا الْحسن بن محمِد بِن أَعين، وأَبو جعفٍَر :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال6128َ

، وأَمر �بعثَنا رسولُ اللَِّه :حدثَنا أَبو الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ: حدثَنا زهير، قَالَ: يِلي، قَاالالنفَ
نا غَيره، فَكَانَ علَينا أَبا عبيدةَ بن الْجراِح نتلَقَّى ِعريا ِلقُريٍش، وزودنا ِجرابا ِمن تمٍر لَم يِجد لَ

كُنا نمصها كَما : كَيف كُنتم تصنعونَ ِبها؟ قَالَ: قُلْت: أَبو عبيدةَ يعِطينا تمرةً تمرةً، قَالَ
وكُنا نضِرب ِبِعِصينا : يمص الصِبي، ثُم نشرب علَيها ِمن الْماِء، فَتكِْفينا يومنا ِإلَى اللَّيِل، قَالَ

وانطَلَقْنا علَى ساِحِل الْبحِر، فَرِفع لَنا علَى ساِحِل الْبحِر : الْخبطَ، ثُم نِبلُّه ِبالْماِء، فَنأْكُلُه، قَالَ
: ميتةٌ، ثُم قَالَ: عنبر، قَالَ أَبو عبيدةَكَهيئَِة الْكَِثيِب الضخِم، فَأَتيناه، فَِإذَا نحن ِبدابٍة تدعى الْ

فَأَقَمنا علَيها :  وِفي سِبيِل اللَِّه وقَِد اضطُِررتم، فَكُلُوا، قَالَ�الَ بلْ نحن رسلُ رسوِل اللَِّه 
ا نغتِرف ِمن وقَب عيِنِه ِبالِْقالِل الدهن، ولَقَد رأَيتن: شهرا ونحن ثَالثُِمائٍَة حتى سِمنا، قَالَ

ونقْتِطع ِمنه الْفَدر كَالثَّوِر، أَو كَقُدوِر الثَّوِر، ولَقَد أَخذَ ِمنا أَبو عبيدةَ ثَالثَةَ عشر رجالً، 
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ِعِه، فَأَقَامها، ثُم رحلَ أَعظَم بِعٍري ِمنا، فَمر فَأَقْعدهم ِفي وقَب عينيِه وأَخذَ ِضلَعا ِمن أَضال
، فَذَكَرنا ذَِلك �وتزودنا ِمن لَحِمِه وشاِئق، فَلَما قَِدمنا الْمِدينةَ أَتينا رسولَ اللَِّه : تحتها، قَالَ
فَأَرسلْنا : ، فَهلْ معكُم ِمن لَحِمِه شيٌء، فَتطِْعمونا؟، قَالَهو ِرزق أَخرجه اللَّه لَكُم: لَه، فَقَالَ

: حدثَنا شعيب بن حرٍب، قَالَ:  ِمنه، فَأَكَلَه، حدثَنا ابن أَِبي رجاَء، قَالَ�ِإلَى رسوِل اللَِّه 
ثَندِوِه، ححاِدِه ِبننِبِإس ،ريها زثَندقَالَح ،اِنيغقَالَ: ا الص ،سوني نب دما أَحثَندح : ،ريهنا ز

ولَقَد رأَيتنا نغتِرف ِمن وقَب عيِنِه وأَخذَ ِضلَعا ِمن أَضالِعِه، فَأَقَامها، : ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، ِإلَى قَوِلِه
  .، فَمر تحتها وتزودنا ِمن لَحِمِه، فَذَكَر ِمثْلَهثُم رحلَ أَعظَم بِعٍري ِمنا

حدثَنا :  حدثَنا يعقُوب بن عبيٍد النهرِتِريي، وأَبو أُميةَ، ويوسف الْقَاِضي، قَالُوا6129
 أَيوب، عِن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، أَنّ حدثَنا حماد بن زيٍد، عن: سلَيمانُ بن حرٍب، قَالَ

 ِبيو �النٍر، فَكَانَ أَبمت ا ِمنابا ِجرندوزاِح، ورالْج نةَ بديبا عأب ِهملَيع رأَمةً وِريثَ سعب
 ِصرنا ِإلَى أَقَلّ ذَِلك، حتى ِصرنا ِإلَى تمرٍة عبيدةَ يقَسمها قَبضةً قَبضةً، ثُم قَلَّ ذَِلك حتى

تمرٍة، فَلَما فَقَدناها وجدنا فَقْدها، فَمررنا ِبساِحِل الْبحِر، فَِإذَا حوت يقَالُ لَه الْعنبر ميتا، 
، فَأَقَمنا علَيِه ِعشِرين لَيلَةً نأْكُلُ ِمن لَحِمِه، �للَِّه جيش رسوِل ا: فَأَردنا أَنْ نجاِوزه، ثُم قُلْنا
ولَقَد قَعدنا ثَالثَةَ عشر ِفي عيِنِه، ولَقَد نصب أَبو عبيدةَ ِبِضلٍَع ِمنه، : وندِهن ِمن شحمِه، قَالَ
، �نه أَبو عبيدةَ وِشيقَةً، فَلَما قَِدمنا علَى رسوِل اللَِّه فَاتخذَ ِم: فَسار علَيِه الراِكب، قَالَ

ِإنما ذَاك ِرزق ساقَه اللَّه ِإلَيكُم، فَهلْ ِعندكُم ِمنه شيٌء؟، حدثَنا : فَقَالَ: ذَكَرنا ذَِلك لَه قَالَ
كٍْر الْمِن أَِبي بِد بمحم نب دمقَالَأَح ،ِميٍب، قَالَ : قَدرح نانُ بملَيا سثَندح : ادما حثَندح

  . سِريةً، فَذَكَر ِمثْلَه�حدثَنا أَيوب، ِبِإسناِدِه، بعثَ رسولُ اللَِّه : بن زيٍد، قَالَ
دثَنا حجاج بن محمٍد، عِن ابِن ح:  حدثَنا يوسف بن سِعيٍد الِْمصيِصي، قَال6130َ
غَزونا جيش الْخبِط :أَخبرِني عمرو بن ِديناٍر، أَنه سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه، يقُولُ: جريٍج، قَالَ

فَأَلْقَى الْبحر حوتا لَم نر ِمثْلَه، الَِّذي : وأَِمرينا أَبو عبيدةَ بن الْجراِح، فَجعنا جوعا شِديدا، قَالَ
 اِكبا، فَكَانَ الرِعظَاِمه ا ِمنظْمةَ عديبو عذَ أَبٍر، فَأَخهش فِنص ها ِمنفَأَكَلْن ،ربنالْع قَالُ لَهي

ِر، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، أَنه سِمعه ِمنه نحو وأَخبرِني أَبو الزبي: يمر تحته، قَالَ ابن جريٍج
 ِجرابا ِمن تمٍر، فَكَانَ يقِْبض لَنا قَبضةً �وزودنا النِبي : حِديِث عمٍرو هذَا، وزاد ِفيِه، قَالَ

ع برشنا وهصمةً، فَنرمةً ترمت ةً، ثُمضا قَبكُناِب، وا ِفي الِْجرم ِفدن ِل ثُمى اللَّيتا، حهلَي
غُزاةٌ : نجتِني الْخبطَ ِبِعِصينا، فَجعنا جوعا شِديدا، وأَلْقَى لَنا الْبحر حوتا ميتا، قَالَ أَبو عبيدةَ
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ديبو عا، فَكَانَ أَبكُلُوا، فَأَكَلْن اعِجيِعِريِه ولَى بع اِكبالر رمالِعِه، فَيأَض ا ِمنِضلَع بصنةَ ي
 تحص ا، ثُمنهادو ها ِمنِنِه، فَأَكَلْنيوِق عم ِنِه، أَويِضِع عوةُ ِفي مسمالْخ ِلسجيو ،هتحت

كُلُوا :، فَقَالَ�الْمِدينةَ، قَالَ جاِبر ذَِلك ِلرسوِل اللَِّه أَجسامنا وحسنت سحناتنا، فَلَما قَِدمنا 
فَكَانَ معنا شيٌء، فَأَرسلَ : ِرزقًا أَخرجه اللَّه لَكُم، وِإنْ كَانَ معكُم ِمنه شيٌء، فَأَطِْعمونا، قَالَ

ا الدثَندح ،هِم، فَأَكَلَ ِمنالْقَو ضعِر، ِبِه بيبِن أَِبي الزٍج، عيرِن جِن اباِق، عزِد الربع نع ،ِريب
  .عن جاِبٍر ِبنحِوِه
حدثَنا محاِضر بن الْمورِع، :  حدثَنا عباس بن محمٍد الدوِري، والصغاِني، قَاال6131

بعثَنا رسولُ :وةَ، عن وهِب بِن كَيسانَ، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَحدثَنا ِهشام بن عر: قَالَ
 ِفي سِريٍة، فَخرجنا علَى أَقْداِمنا نحِملُ أَزوادنا علَى عواِتِقنا، فَفَِني زادنا حتى واللَِّه ما �اللَِّه 

اسبقَالَ عو ،رةً، قَالَ: غَبرمٍم ِإالَّ توا كُلَّ يٍل ِمنجلَ ِلكُلِّ رزع :ةٌ؟ قَالَ: قُلْترمت قَعت نأَيو :
فَوجدنا حوتا قَد طَرحه الْبحر، فَأَكَلْنا ِمنه : قَد واللَِّه وجدنا فَقْدها، فَأَتينا الساِحلَ، قَالَ

 رشةَ عاِنيٍلثَمجثَالثُِمائٍَة ر نحنا، وموي.  
حدثَنا : حدثَنا أَبو أُسامةَ، قَالَ:  حدثَنا أَحمد بن عبِد الْحِميِد الْحاِرِثي، قَال6132َ

بعثَ :اللَِّه، يقُولُسِمعت جاِبر بن عبِد : سِمعت وهب بن كَيسانَ، قَالَ: الْوِليد بن كَِثٍري، قَالَ
 سِريةً أَنا ِفيِهم، ِإلَى سيِف الْبحِر، فَأَرملْنا الزاد حتى جمعنا ما مع كُلّ إنساٍن، �رسولُ اللَِّه 

يب كُلِّ فَجعلْناه واِحدا حتى كَانَ يعِطي كُلَّ إنساٍن قَدر ِملِْء نِصيِبِه، حتى ما كَانَ نِص
: وما يغِني عن رجٍل تمرةٌ، قَالَ! يا أَبا عبِد اللَِّه : إنساٍن ِإالَّ تمرةً كُلَّ يوٍم، قَالَ رجلٌ ِلجاِبٍر

اِبرقَالَ ج ،تفَِني ا ِحنيها فَقْدندجو أَِخي، قَد نا ابي :نأَيِإذْ ر لَى ذَِلكع نحا ننيا، فَبادوا س
فَلَما غَِشيناه ِإذَا دابةٌ ِمن الْبحِر قَد خرجت ِمن الْبحِر، فَأَناخ علَيها الْعسكَر ثَماِني عشرةَ 

  .لَيلَةً، يأْكُلُونَ ِمنها ما شاؤوا، حتى أَربعوا
حدثَِني ماِلك بن أَنٍس، : أنبأ ابن وهب، قَالَ: لَ حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَا6133

 بعثًا ِقبلَ الساِحِل، �بعثَ رسولُ اللَِّه :حدثَِني وهب بن كَيسانَ، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَ
فَخرجنا، حتى ِإذَا كُنا : وأَنا ِفيِهم، قَالَ: ائٍَة، قَالَفَأَمر علَيِهم أبا عبيدةَ بن الْجراِح وهم ثَالثُِم

 فَكَانَ ِمن ،كُلُّه ذَِلك ِمعِش، فَجيالْج اِد ذَِلكوةَ ِبأَزديبو عأَب رفَأَم ،ادالز ِض الطَِّريِق فَِنيعِبب
وٍم قَِليال قَِليال، حتى فَِني، فَلَم يِصبنا ِإالَّ تمرةً تمرةً، فَكَانَ يقَوتنا كُلَّ ي: ِمزودي تمٍر، قَالَ

ةٌ؟ قَالَ: قُلْترمِني تغا يمقَالَ: و ،تفَِني ا ِحنيها فَقْدندجو ِر، فَِإذَا : لَقَدحا ِإلَى الْبنيهتان ثُم
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جيش ثَماِن عشرةَ لَيلَةً، ثُم أَمر أَبو عبيدةَ ِبِضلَعيِن ِمن حوت ِمثْلُ الظَِّرِب، فَأَكَلَ ِمنه الْ
  .أَضالِعِه، فَنِصب، ثُم أَمر ِبراِحلٍَة، فَرِحلَت، ثُم مرت تحتها ولَم تِصبها

نا ِإسماِعيلُ بن أَِبي أُويٍس، عِن حدثَ:  حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ الْمكِّي، قَالَ 6134
أَِخيِه، عن سلَيمانَ بِن ِبالٍل، عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، عِن أَِبي الزبيِر، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، 

ود تمٍر، واستعملَ علَيها أَبو عبيدةَ  ِفي سِريٍة لَيس معنا زاد، ِإالَّ ِمز�بعثَنا رسولُ اللَِّه :قَالَ
بن الْجراِح، فَكَانَ يطِْعمنا حفْنةً حفْنةً ِلكُلِّ إنساٍن، حتى قَلَّ، فَكَانَ يطِْعمنا تمرةً تمرةً، 

لْخبطَ والشجر، حتى تخرقَت أَشداقُنا ِمما فَفَقَدنا موِضع ِتلْك التمرةَ ِمن بطُوِننا، فَكُنا نأْكُلُ ا
نأْكُلُ ِمن الْخبِط، حتى ِجئْنا الساِحلَ ساِحلَ الْبحِر، فَِإذَا الْبحر قَد ضرب ِبدابٍة ِمثْلَ الظَِّرِب، 

زق رزقَكُم اللَّه عز وجلَّ، فَكُلُوه، فَأَكَلْنا ِمنه حتى هذَا ِر: فَتوقَّفْنا، فَتوامرنا، فَقَالَ أَبو عبيدةَ
 ٍل، ثُممِبج رأَم ِة، فَِجيَء، ثُمابالد الَِع ِتلْكأض ِبِضلٍَع ِمن رةَ أَمديبا عأَب تأَير ا، فَلَقَدِمنس

ِه، ولَيع ِكبر لٌ، أَوجِه رلَيع ِكبوِل رسلَى را عنقَِدم ثُم ،كدالْو ِبالِْقالِل ِمن ِزعنا ننتأَير لَقَد
  .هو ِرزق ِرزقَكُم اللَّه: ، فَذُِكر ذَِلك لَه، فَقَالَ�اللَِّه 

 بن عبِد الْمِجيِد حدثَنا عبيد اللَِّه:  حدثَنا سلَيمانُ بن سيٍف، وأَبو اَألزهِر، قَاال6135
حدثَنا داود بن قَيٍس، عن عبيِد اللَِّه بِن ِمقْسٍم، عن جاِبٍر، أَنّ رسولَ اللَِّه : أَبو عِلي، قَالَ

ا نِفدت أَزواِدِهم، فَفَِنيت أَزواِدِهم واستعملَ علَيِهم رجالً، فَلَم: بعثَ بعثًا ِإلَى جهينةَ، قَالَ�
أمر أَِمريهم ِبما بِقي ِمن أَزواِدِهم، فَجمعوا شيئًا ِمن تمٍر وهو يِسري، فَكَانَ يقُوتهم تمرةُ 

ِني عنهم تمرةٌ تمرةٌ، ما كَانت تغ! يا أَبا عبِد اللَِّه : فَقُلْت: تمرةً، أَو حشفَتيِن كُلَّ يوٍم، قَالَ
كَانَ أَحدنا يضعها بين ِلساِنِه وحنِكِه، فَيمصها ويأْكُلُ ِمن ورِق الشجِر، فَلَما نفَدت : قَالَ

وتا حلَّ لَنجو زع اللَّه جرِر، فَأَخحاِحلَ الْبا سنيا، فَأَتها فَقْدندجو ،ها ِمنِر، فَأَكَلْنحالْب ا ِمن
 أُِمر ثُم ،فَاهِض طَرلَى اَألرع تِصبِبِضلٍَع، فَن أُِمر ا، ثُمنتاجح ها ِمنذْنأَخا، وندوزتا، وندقَدو

وحدثَنا )  ح(ا ِإسماِعيلُ بن عمرحدثَن: ِبجمٍل، فَرِحلَ، فَمر تحته، حدثَنا ابن الْجنيِد، قَالَ
حدثَنا داود بن قَيٍس، عن عبيِد اللَِّه بِن : حدثَنا عثْمانُ بن عمر، قَاال: عباس الدوِري، قَالَ

  .ةً، وذَكَر الْحِديثَ سِري�بعثَ رسولُ اللَِّه : ِمقْسٍم، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَ
حدثَنا قُرةُ بن خاِلٍد، عن : حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال6136َ

ي الزبيِر، وأنبأ ِهشام، عِن أَِب: بكِْر بِن عبِد اللَِّه الْمزِني، عمن سِمع جاِبر بن عبِد اللَّه، قَالَ
 مع أَِبي عبيدةَ بِن الْجراِح، ونحن ثَالثُِمائٍَة وِبضعةَ �بعثَنا رسولُ اللَِّه : عن جاِبٍر، قَالَ
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ةً ترما تطَانأَع ةً، ثُمضةً قَبضقَب ها ِمننِطيعٍر، فَكَانَ يمت ا ِمنابا ِجرندوةَ، فَزرشا عةً، كُنرم
  .نمص كَما يمص الصِبي، فَنشرب علَيها الْماَء، وذَكَر الْحِديثَ

أَخبرِني أُسامةُ بن زيٍد، : أَنبأَ ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال6137َ
،هربِر أَخيبا الزِد اللَِّه، قَالَأَنَّ أَببِن عاِبِر بج نولُ اللَِّه : عسثَ رعِة ِإلَى �بِدينالْم ثًا ِمنعب 

الساِحِل، ِليعِرضوا ِلتجاِر قُريٍش، فَأَصابنا جوع شِديد، فَرمى الْبحر ِبدابٍة ميتٍة ِمثِْل الظَِّرِب 
، فَلَما �نها ونأْكُلُ حتى رجعنا، وحملْنا معنا ِمنها ِحذْيةً ِلرسوِل اللَِّه الْعِظيِم، فَاقْتطَعنا ِم

ما كَانت لَكُم ِإال ِرزقًا ِمن اللَِّه : قَِدمنا علَيِه أَخبرناه الْخبر، وأَعطَينا الِْحذْيةَ، فَأَكَلَها، وقَالَ
  .عز وجلَّ
ِش وأكل حلمها وحلم اخليل والفرس، وحترمي أكل احلمر بحِر الْومِد الْحيِة صاحانُ ِإبي

  األهلية وبيان العلة الىت هلا ى
حدثَنا ابن : حدثَنا حجاج بن محمٍد، قَالَ:  حدثَنا أَبو حميٍد الِْمصيِصي، قَال6138َ
أَكَلْنا :دثَِني أَبو الزبيِر، أَنه سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه رِضي اللَّه عنهما، يقُولُح: جريٍج، قَالَ

 ِبيا النانهنِش، وحالْو رمحلَ ويالْخ ربيخ نمز�ِلياِر اَألهِن الِْحمع .  
أَخبرِني ابن جريٍج، أَنَّ : أَنبأَ ابن وهٍب، قَالَ: علَى، قَالَ أَخبرنا يونس بن عبِد اَأل6139

أَكَلْنا زمن خيبر الْخيلَ وحمر :أَبا الزبيِر الْمكِّي أَخبره، أَنه سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه، يقُولُ
  .ِن الْحمِر اَألهِلي ع�الْوحِش، ونهى رسولُ اللَِّه 

حدثَنا ابن : حدثَنا محمد بن بكٍْر، قَالَ:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن الْبصِري، قَال6140َ
ونحن حرم ِإالَّ أَبا أَقْبلْنا ِمن الْمِدينِة :جريٍج، عِن أَِبي الزبيِر، أَنه سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه، قَالَ

لَو كَانَ ههنا أَبو قَتادةَ : قَتادةَ، حتى ِإذَا كُنا ِببعِض الطَِّريِق، بصرنا ِبِحماِر وحٍش يأْكُلُ، قُلْنا
 فَنظَر فَِإذَا هو ِبِه، فَشد ما شأْنكُم، فَلَم نكَلِّمه،: َألطْعمناه، ِإذْ جاَء، فَنكَسنا رُءوسنا، قَالَ

الَ نفْعلُ، فَتناولَه ِبزج رمحه، فَشد علَيِه : ناِولُوِنيِه، قُلْنا: ِحزامه ورِكب، فَسقَطَ سوطَه، قَالَ
حدثَنا ِهشام بن : دثَنا أَِبي، قَالَح: فَوق ظَهِرِه، فَجاَء ِبِه فَأَكَلْنا، حدثَنا ابن أَِبي مسرةَ، قَالَ

  .حدثَِني أَبو الزبيِر، أَنه سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه، ِبِمثِْلِه: سلَيمانَ، عِن ابِن جريٍج، قَالَ
حدثَنا : ود السجِزي، قَالُوا حدثَنا ابن أَِبي مسرةَ، وأَبو داود الْحراِني، وأَبو دا6141

حدثَنا حماد بن زيٍد، عن عمِرو بِن ِديناٍر، عن محمِد بِن عِلي، عن : سلَيمانُ بن حرٍب، قَالَ
حمِر، وأَِذنَ لَنا ِفي لُحوِم  يوم خيبر عن لُحوِم الْ�نهى رسولُ اللَِّه :جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَ
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وحدثَنا )  ح(حدثَنا حجاج بن ِإبراِهيم اَألزرق: الْخيِل، حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ
حدثَنا : ى الالحوِني، قَاالحدثَنا عبد الْعِزيِز بن موس: ِعمرانُ بن بكَّاٍر الْبراد الِْحمِصي، قَالَ

  .حماد بن زيٍد، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، ورخص ِفي لُحوِم الْخيِل
حدثَنا أَبو معاِويةَ، وجعفَر بن عوٍن، عن :  حدثَنا عِلي بن حرٍب الطَّاِئي، قَال6142َ

 نةَ، عورِن عاِم با، ِهشمهنع اللَّه ِضيكٍْر رِت أَِبي باَء ِبنمِن أَسِذِر، عنِت الْمةَ ِبنفَاِطم
قَالَت: ِبيِد النهلَى عا عسا فَرنرحتان�اهفَأَكَلْن ،.  

 ِهشاِم بِن عروةَ، حدثَنا أَبو أُسامةَ، عن:  حدثَنا الْحسن بن عِلي بِن عفَّانَ، قَالَ 6143
كٍْر، قَالَتِت أَِبي باَء ِبنمِن أَسِذِر، عنِت الْمةَ ِبنفَاِطم نع: ِبيِد النهلَى عٍس عفَر ما لَحأَكَلْن

�.  
عن فَاِطمةَ نا عبد اللَِّه بن نميٍر، عن ِهشاِم بِن عروةَ، :  حدثَنا أَبو اَألزهِر، قَال6144َ

اَء، قَالَتمِن أَسِذِر، عنِت الْموِل اللَِّه :ِبنسِد رهلَى عِة عِدينا ِبالْمسا فَرأَكَلْن�.  
أَنبأَ ِهشام بن : حدثَنا جعفَر بن عوٍن، قَالَ:  حدثَنا محمد بن عبِد الْوهاِب، قَال6145َ
ةَ، عورعكٍْر، قَالَتِت أَِبي باَء ِبنمِن أَسِذِر، عنِت الْمةَ ِبنفَاِطم ِد :نهلَى عٍس عفَر ما لَحأَكَلْن

  .، ونحن ِبالْمِدينِة�رسوِل اللَِّه 
: ، قَالَحدثَنا ابن وهٍب:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، وِعيسى بن أَحمد، قَاال6146

اَء، قَالَتمِن أَسةَ، عفَاِطم نع ،ثَهدةَ حورع نب امانُ، أَنَّ ِهشفْيثَِني سدٍس :حفَر ما لَحأَكَلْن
  .�علَى عهِد رسوِل اللَِّه 

عقُوب بن ِإبراِهيم ابِن حدثَنا ي:  حدثَنا عباس الدوِري، وأَبو داود الْحراِني، قَاال6147
حدثَنا أَِبي، عن صاِلٍح، عِن ابِن ِشهاٍب، أَنَّ أَبا ِإدِريس أَخبره، أَنَّ أَبا ثَعلَبةَ : سعٍد، قَالَ

  . لُحوم الْحمِر اَألهِليِة�حرم رسولُ اللَِّه :قَالَ
أَخبرِني ماِلك بن أَنٍس، : أَنبأَ ابن وهٍب، قَالَ:  اَألعلَى، قَالَ حدثَنا يونس بن عبِد6148

وأُسامةُ بن زيٍد، ويونس بن يِزيد، عِن ابِن ِشهاٍب، عِن الْحسِن، وعبِد اللَِّه، ابين حممد بن 
ِة، أَنِفينِن الْحِد ابمحا مِن أَِبيِهمِن علي، عقُولُ البي ،هنع اللَّه ِضيأَِبي طَاِلٍب ر نب ِليع ِمعس ه

 عن متعِة النساِء يوم خيبر، وعِن أَكِْل لُحوِم �نهى رسولُ اللَِّه :عباٍس رِضي اللَّه عنهما
  .الْحمِر اِإلنِسيِة
حدثَنا سلَيمانُ بن داود الْهاِشِمي، : سماِعيلَ الصاِئغُ، قَالَ حدثَنا محمد بن ِإ6149
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حدثَِني : سِمعت يحيى بن سِعيٍد اَألنصاِري، قَالَ: حدثَنا عبد الْوهاِب الثَّقَِفي، قَالَ: قَالَ
 ،هرباٍب أَخِشه نٍس، أَنَّ ابأَن نب اِلكم ،اهربأَخ ِليِن عِد ابمحم يناللَِّه، اب دبعو ،نسأَنَّ الْح

  . متعةَ النساِء يوم خيبر�حرم رسولُ اللَِّه :أَنَّ أَباهما أَخبرهما، أَنَّ عِلي بن أَِبي طَاِلٍب، قَالَ
6150اَألس داوأَِبي د نا ابثَندقَالَ ح ،اٍش، : ِدييع نب ِليعانَ، وثْمع نب طَّابا خثَندح

 ِبياِدِه، أَنّ الننٍس، ِبِإسِن أَناِلِك بم نى، عيحي ناِعيلَ، عمِإس نوِم �عِن أَكِْل لُحى عهن
  .الْحمِر اَألهِليِة
6151هةَ الروو فَرا أَبثَندقَالَ ح ،ِن : اِويِد بمحِن مب رمع نِسقْالٍب، ع نةُ بِغرينا الْم

الْعمِري، عن ماِلِك بِن أَنٍس، عِن ابِن ِشهاٍب، عِن الْحسِن، وعبِد اللَِّه، ابين حممد بن علي، 
 �ِإنك امرؤ تاِئه، ِإنَّ رسولَ اللَِّه : البِن عباٍسعِن أَِبيِهما، عن عِلي رِضي اللَّه عنه، أَنه قَالَ
  .حرم الْمتعةَ يوم خيبر، ولُحوم الْحمِر اِإلنِسيِة

حدثَنا سِعيد بن عمٍرو، :  حدثَنا محمد بن ِإشكَاب، ونِجيح بن ِإبراِهيم، قَاال6152
حدثَنا عبثَر، عن سفْيانَ، عن ماِلِك بِن أَنٍس، عن محمِد بِن مسِلٍم، عِن الْحسِن بِن : قَالَ

 نهى �ِإنك امرؤ تاِئه، ِإنَّ النِبي :محمِد ابِن الْحنِفيِة، عِن أَِبيِه، عن عِلي، أَنه قَالَ البِن عباٍس
نِةعِليِر اَألهموِم الْحلُح نعو ،ربيخ مواِء يسِة النعتم .  

: حدثَنا أَبو أُسامةَ، قَالَ :  حدثَنا أَبو بكٍْر محمد بن عبِد الرحمِن الْجعِفي، قَال6153َ
رمع ناللَِّه ب ديبا عثَندا )  ح(حثَندحفَّانَ، قَالَوع نب نسٍل، قَالَ: الْحيفُض نى بيحا يثَندح :

حدثَِني عبيد اللَِّه بن عمر، عِن ابِن ِشهاٍب، عِن الْحسِن، : حدثَنا الْحسن بن صاِلٍح، قَالَ
س ها، أَنِن أَِبيِهمِد اللَِّه، ابين حممد ابن علي، عبعِن وقُولُ البأَِبي طَاِلٍب، ي نب ِليع ِمع

 عن متعِة النساِء يوم خيبر، وعن أَكِْل لُحوِم الْحمِر اَألهِليِة، حدثَنا �نهى رسولُ اللَِّه :عباٍس
 حدثَنا يونس ابن راِشٍد، عن عبيِد اللَِّه :حدثَنا سِعيد بن حفٍْص، قَالَ: ابن كَِثٍري الْحراِني، قَالَ

  .بِن عمر، ِبِمثِْلِه
حدثَنا :  حدثَنا محمد بن مِهلٍّ الصنعاِني، ومحمد بن ِإسحاق بِن الصباِح، قَاال6154

حدثَِني الْحسن، وعبد اللَِّه، ابنا حممد بن : هِري، قَالَأَنبأَ معمر، عِن الز: عبد الرزاِق، قَالَ
علي أما أخرباه، عِن أَِبيِهما محمِد بِن عِلي، أَنه سِمع أَباه عِلي بن أَِبي طَاِلٍب، أَنَّ رسولَ 

  .،نهى عن لُحوِم الْحمِر اِإلنِسيِة�اللَِّه 
6155دقَالَ ح ،اِنيغا الصةُ، قَالَ: ثَناببا شثَندِن : حةَ، علَمأَِبي س نِزيِز بالْع دبا عثَندح
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ِإنَّ رسولَ :الزهِري، عِن الْحسِن، وعبِد اللَِّه، ابين حممد بن علي، عِن أَِبيِهما، أَنَّ عِليا، قَالَ
  .متعِة عام خيبر، وعن لُحوِم الْحمِر اَألهِليِة نهى عِن الْ�اللَِّه 

حدثَنا سلَيمانُ بن داود الْهاِشِمي، :  حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ الصاِئغُ، قَال6156َ
، وعبِد اللَِّه، ابين حممد ابن علي، عن حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عِن الزهِري، عِن الْحسِن: قَالَ

 عن متعِة النساِء يوم خيبر، وعن أَكِْل لُحوِم �نهى رسولُ اللَِّه :أَِبيِهما، عن عِلي، قَالَ
  .الْحمِر اَألهِليِة
:  عبادةَ، عِن ابِن جريٍج، قَالَحدثَنا روح بن:  حدثَنا عباس الدوِري، قَال6157َ

 عِن الِْحماِر اَألهِلي، وكَانَ الناس قَِد �نهى النِبي :قَالَ عبد اللَِّه بن عمر: أَخبرِني ناِفع، قَالَ
  .احتاجوا ِإلَيِه
حدثَِني ناِفع : ، عِن ابِن جريٍج، قَالَحدثَنا مكِّي:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَالَ 6158

 عِن أَكِْل الِْحماِر اَألهِلي يوم خيبر، �نهى رسولُ اللَِّه :قَالَ ابن عمر: مولَى ابِن عمر، قَالَ
  .وكَانَ الناس قَِد احتاجوا ِإلَيها

أَخبرِني : أَنبأَ ابن جريٍج، قَالَ: حدثَنا أَبو عاِصٍم، قَالَ: قَالَ حدثَنا عمر بن شبةَ، 6159
  . عِن أَكِْل الِْحماِر اَألهِلي�نهى رسولُ اللَِّه :ناِفع، عِن ابِن عمر، قَالَ

حدثَنا : نا ابن أَِبي عمر، قَالَحدثَ:  حدثَِني عبد اللَِّه بن محمِد بِن ِشريويِه، قَال6160َ
 عِن أَكِْل الِْحماِر �نهى رسولُ اللَِّه :أَِبي، ومعن، عن ماِلٍك، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ

  .اَألهِلي يوم خيبر، وكَانَ الناس احتاجوا ِإلَيِه
حدثَنا محمد بن عبيٍد، :  الْميموِني، وعباس الدوِري، قَاال حدثَنا أَبو الْحسِن6161

نهى عن �حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، عن ناِفٍع، وساِلٍم، عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه : قَالَ
  .أَكِْل لُحوِم الْحمِر اَألهِليِة

حدثَنا ِمسعر، عن : حثنا مخلَد بن يِزيد، قَالَ: حدثَنا أَبو عمر الْحراِني، قَالَ 6162
نِهي يوم خيبر عن لُحوِم :سلَيمانَ الشيباِني، عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي أَوفَى رِضي اللَّه عنه، قَالَ

ِر اَألهمِةالْحِلي.  
حدثَنا ِمسعر، عن : حدثَنا أَبو أَحمد الزبيِري، قَالَ:  حدثَنا ابن الْجنيِد، قَال6163َ

  .نِهينا عن لُحوِم الْحمِر اَألهِليِة:ثَاِبِت بِن عبيٍد، عِن الْبراِء بِن عاِزٍب رِضي اللَّه عنه، قَالَ
حثنا عبد الْواِحِد بِن ِزياٍد، : حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال6164َ
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نَ أَصابتنا مجاعةٌ لَياِلي خيبر، فَلَما كَا:حدثَنا سلَيمانُ الشيباِني، عِن ابِن أَِبي أَوفَى، قَالَ: قَالَ
يوم خيبر وقَعنا ِفي لُحوِم الْحمِر اَألهِليِة، فَانتحرناها، فَلَما غَلَت ِبِه الْقُدور، نادى مناِدي 

ما ِإن: فَقَالَ ناس: أَنْ أَكِْفئُوا الْقُدور، والَ تأْكُلُوا ِمن لُحوِم الْحمِر شيئًا، قَالَ: �رسوِل اللَِّه 
  .حرمها ألْبتةَ: ، َألنها لَم تخمس، وقَالَ آخرونَ�نهى عنها رسولُ اللَِّه 

حدثَنا أَبو معاِويةَ، عِن الشيباِني، عن عبِد اللَِّه بِن :  حثنا عِلي بن حرٍب، قَال6165َ
 ِبيِن النفَى، عأَِبي أَو�ِة أَنِليِر اَألهموِم الْحلُح نع ربيخ موى يهنه.  

حدثَنا أَبو ِإسحاق : حدثَنا سفْيانُ، قَالَ: حدثَنا عِلي، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود، قَال6166َ
 حمرا يوم خيبر خاِرجا ِمن الْقَريِة، أَصبنا:سِمعت ابن أَِبي أَوفَى، يقُولُ: الشيباِني، قَالَ

 ِبياِدي الننى مادا، فَنها ِمننخا، فَاطَّباهنرحِلي�فَنغت ورالْقُدا:  وا ِفيهِبم ورأَكِْفئُوا الْقُد.  
: حدثَنا شعبةُ، قَالَ : حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال6167َ

سِمعت الْبراَء بن عاِزٍب، وابن أَِبي أَوفَى حيدثان، إن رسولَ : أَخبرِني عِدي بن ثَاِبٍت، قَالَ
  .نهى عن لُحوِم الْحمِر اَألهِليِة، فَأُكِْفئَِت الْقُدور�اللَِّه 

6168م نب ِعيدا سثَندوٍد، قَالَ حعٍل، قَالَ: سيمش نب رضأَ النبأَن : ِديع نةُ، عبعأَ شبأَن
أَصابوا حمرا يوم خيبر والْقُدور :سِمعت الْبراَء، وعبد اللَِّه بن أَِبي أَوفَى، قَاال: بِن ثَاِبٍت، قَالَ

أَنْ أَكِْفئُوا الْقُدور، وكَذَا رواه معاذُ بن معاٍذ، :  مناِديا، فَنادى�تغِلي، فَأَمر رسولُ اللَِّه 
  .الْبراِء، وابِن أَِبي أَوفَى

وحدثَنا )  ح(حدثَنا شعبةُ: حدثَنا روح، قَالَ :  حدثَنا عباس الدوِري، قَال6169َ
حدثَنا شعبةُ، عن عِدي بِن ثَاِبٍت، عِن الْبراِء : دثَنا حجاج بن ِمنهاٍل، قَالَ ح: الصغاِني، قَالَ

،فَأَصابوا حمرا، فَنادى مناِدي النِبي �بِن عاِزٍب، وابِن أَِبي أَوفَى، أم كانوا مع رسوِل اللَِّه 
� :ورأَكِْفئُوا الْقُد.  

حدثَنا شعبةُ، عِن أَِبي : حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 6170
أَصاب الناس حمرا يوم خيبر، فَأَمر رسولُ :سِمعت الْبراَء بن عاِزٍب، يقُولُ: ِإسحاق، قَالَ

  .أَِن اكْفَئُوا الْقُدور: ى مناِديا، فَناد�اللَِّه 
حدثَنا شعبةُ، عن عِدي : حدثَنا أَبو الْوِليِد، قَالَ:  حثنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 6171

 ِبيالن عوا مكَان مهاِزٍب، أَنِن عاِء برِن الْبِن ثَاِبٍت، عب�موا حابفٍَر، فَأَصا،  ِفي سها، فَذَكَّور
 ِبيفَقَالَ الن�:ورأَكِْفئُوا الْقُد.  
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أَنبأَ شعبةُ، عِن : حدثَنا أَبو النضِر، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، وعباس الدوِري، قَاال6172
أَنْ أَكِْفئُوا : �، فَنادى مناِدي النِبي أَصبنا حمرا يوم خيبر:أَِبي ِإسحاق، عِن الْبراِء، قَالَ

حدثَنا شعبةُ، عِن أَِبي : حدثَنا وهب بن جِريٍر، قَالَ: الْقُدور، حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ
  .ِإسحاق، عِن الْبراِء، ِبِمثِْل حِديِث أَِبي النضِر

حدثَنا : حدثَنا أَبو نعيٍم، قَالَ: نا أَبو عبيدةَ بن أَِخي هناٍد، وأَبو أُميةَ، قَاال حدث6173َ
  .نِهي عن لُحوِم الْحمِر:ِمسعر، عن ثَاِبِت بِن عبيٍد، عِن الْبراِء بِن عاِزٍب، قَالَ

6174 فوسي نب دما أَحثَندقَالَ ح ،لَِمياٍث، قَالَ : السِن ِغيفِْص بح نب رما عثَندح :
، �الَ أَدِري أَنهى عنه رسولُ اللَِّه :حدثَنا أَِبي، عن عاِصٍم، عن عاِمٍر، عِن ابِن عباٍس، قَالَ

هب حموالَتهم، أَو حرمه ِفي يوِم خيبر، لُحوم ِمن أَجِل أَنه كَانَ حمولَةَ الناِس، فَكَِره أَنْ تذْ
  .الْحمِر اَألهِليِة
 حدثَنا ابن الْجنيِد، نا أَبو أَحمد الزبيِري، عن ِمسعٍر، عن ثَاِبِت بِن عبيٍد، عِن 6175

  .وِم الْحمِر اَألهِليِةنِهينا عن لُح:الْبراِء بِن عاِزٍب، قَالَ
بيانُ الْخبِر الْموِجِب إكفاء القدور مبا فيه من حلوم احلمر إذا طبخ فيه وكسره، أو 
غسله، وحترمي حلمه نيه ونضيجه، وأن النىب صلي اهللا عليه وسلم ى عنه بنهى اهللا عز وجل، 

  وأنه رجز، والدليل علي ما أصابه منه جنس
سحاق بن سياٍر النِصيِبي، ومحمد بن أَحمد بن الْجنيِد الدقَّاِق، وعباس  حدثَنا ِإ6176

حدثَنا أَبو عاِصٍم، عن يِزيد بِن أَِبي عبيٍد، عن سلَمةَ بِن اَألكْوِع : الدوِري، وأَبو أُميةَ، قَالُوا
هنع اللَّه ِضيولُ اللَِّه : ، قَالَرسأَى رر ،ربيا خنحتا افْتفَقَالَ�لَم ،وقَدا تانِنري : وقَدا تلَى مع

أَكِْفئُوها، أَِو اكِْسروها، فَأُكِْفئَت، فَقَالَ :علَى لُحوِم الْحمِر اِإلنِسيِة، قَالَ: هِذِه النريانُ، قَالُوا
: وذَاك، وقَالَ بعضهم:أَفَالَ نهِريق ما ِفيها ونغِسلُها، فننتفع ِبها؟ قَالَ!  اللَِّه يا رسولَ: قَاِئلٌ

: أَهِريقُوا ما ِفي الْقُدوِر، واكِْسروها، حِديثُِهم واِحد، حدثَنا يِزيد بن ِسنانَ الْبصِري، قَالَ 
لَما : حدثَنا يِزيد بن أَِبي عبيٍد، عن سلَمةَ بِن اَألكْوِع، قَالَ: يسى، قَالَحدثَنا صفْوانُ بن ِع

  . ِنريانا، وذَكَر الْحِديثَ�قَِدمنا خيبر رأَى رسولُ اللَِّه 
أَنبأَ شعبةُ، عن : قَالَحدثَنا النضر بن شميٍل، :  حدثَنا سِعيد بن مسعوٍد، قَال6177َ

أَصابوا :عِدي بِن ثَاِبٍت، عِن الْبراِء بِن عاِزٍب، وعبِد اللَِّه بِن أَِبي أَوفَى رضي اهللا عنهما، قَالَ
  .ئُوا الْقُدورأَنْ أَكِْف:  مناِديا، فَنادى�حمرا يوم خيبر والْقُدور تغِلي، فَأَمر رسولُ اللَِّه 
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حدثَنا شعبةُ، عِن أَِبي : حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال6178َ
أَصاب الناس حمرا يوم خيبر، فَأَمر رسولُ :سِمعت الْبراَء بن عاِزٍب، يقُولُ: ِإسحاق، قَالَ

  .أَنْ أَكِْفئُوا الْقُدور:  مناِديا، فَنادى�اللَِّه 
وحدثَنا أَبو داود )  ح(حدثَنا أَبو النضِر:  حدثَنا عباس الدوِري، والصغاِني، قَاال6179
ِن أَِبي ِإسحاق، عِن الْبراِء بِن حدثَنا شعبةُ، ع: حدثَنا وهب بن جِريٍر، قَاال: الْحراِني، قَالَ
  .أَنْ أَكِْفئُوا الْقُدور: �أَصبنا حمرا يوم خيبر، فَنادى مناِدي النِبي :عاِزٍب، قَالَ
حدثَنا : الَحدثَنا الْحسن بن محمِد بِن أَعين، قَ:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال6180َ

 يوم خيبر ِبالْقُدوِر، وِهي تغِلي، �أَمر النِبي : زهير، عِن أَِبي ِإسحاق، عِن الْبراِء، قَالَ
أَهِلي، : أَي حمٍر؟، قَالُوا:حمر، قَالَ: أَي لَحٍم؟، قَالُوا:لَحم، قَالَ: ما هذَا؟، قَالُوا:فَقَالَ
  .فَكَفَأْناها: أَكِْفئُوها، قَالَ:الَقَ

 رواه زهير بن حرٍب، عن جِريٍر، عن عاِصٍم، عِن الشعِبي، عِن الْبراِء بِن عاِزٍب، 
 لَم يأْمرنا ِبأَكِْلِه،  أَنْ نلِْقي لُحوم الْحمِر اَألهِليِة ِنيئَةً، ونِضيجةً، ثُم�أَمرنا رسولُ اللَِّه :قَالَ

  ورواه عبد الرزاِق، عن معمٍر، عن عاِصٍم، عِن الشعِبي، ِبهذَا
حدثَنا حماد بن : حدثَنا روح بن عبادةَ، قَالَ:  حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، قَال6182َ
 �مر ِبنا رسولُ اللَِّه : عاِصم اَألحولُ، عِن الشعِبي، عِن الْبراِء بِن عاِزِب، قَالَأَنبأَ: زيٍد، قَالَ

دعا با ِبأَكِْلهنرأْمي لَما، واهنا، فَأَلْقَينرِة، فَأَمِليِر اَألهموِم الْحلُح ِمن ورا قُدندِعنو.  
حدثَنا سفْيانُ، عِن أَيوب، : حدثَنا أَحمد بن حنبٍل، قَالَ:  أُميةَ، قَالَ حدثَنا أَبو6183

 خيبر بكْرةً، فَأَصبنا �فَتح رسولُ اللَِّه : عن محمٍد، عن أَنِس بِن ماِلٍك رِضي اللَّه عنه، قَالَ
يالْقَر ا ِمناِرجا خرمولُ اللَِّه حسا، فَقَالَ راهنخِة، فَطَب�: اِنكُميهني ولَهسرلَّ وجو زع ِإنَّ اللَّه

: حدثَنا الْحميِدي، قَالَ : عِن الْحمِر اَألهِليِة، فَِإنها ِرجس، حدثَنا ابن شيِخ بِن عِمريةَ، قَالَ 
حدثَنا أَيوب، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، رواه عبد الرزاِق، عن معمٍر، عِن أَيوب، : قَالَحدثَنا سفْيانُ، 

  .عِن ابِن ِسِريين، ِبنحِوِه
 أَنبأَ ِهشام، عِن ابِن: حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ:  حدثَنا عباس الدوِري، قَال6184َ

لَما كَانَ يوم خيبر، ذَبح الناس الْحمر اَألهِليةَ، فَأَغْلَوا : ِسِريين، عِن أَنٍس رِضي اللَّه عنه، قَالَ
ورسولَه ِإنَّ اللَّه عز وجلَّ : أَبا طَلْحةَ رِضي اللَّه عنه، فَنادى�ِبها الْقُدور، فَأَمر رسولُ اللَِّه 

ورفَأُكِْفئَِت الْقُد ،سِرج هِة، فَِإنِليِر اَألهموِم الْحلُح نع اِنكُميهني.  
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حدثَنا : حدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه اَألنصاِري، قَالَ:  حدثَنا أَبو حاِتٍم الراِزي، قَال6185َ
 �أَتى آٍت رسولَ اللَِّه :  عن محمِد بِن ِسِريين، عِن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَِهشام بن حسانَ،
أُفِْنيت ! يا رسولَ اللَِّه : أُِكلَِت الْحمر، ثُم أَتاه آٍت، فَقَالَ! يا رسولَ اللَِّه : يوم خيبر، فَقَالَ

ِإنَّ اللَّه عز وجلَّ ينهاكُم عن لُحوِم الْحمِر، فَِإنها : فَنادى، فَقَالَالْحمر، فَأَمر أَبا طَلْحةَ،
ورفَأُكِْفئَِت الْقُد ،سِرج.  

)  ح(حدثَنا أَبو النعماِن:  حدثَنا ِإسحاق الْحرِبي، وابن يحيى بِن ضريٍس، قَاال6186
ا أَبثَندحةَ، قَالَ ويقَاال: و أُم ،اِريِريا الْقَوثَندح : ناٍم، عِهش نٍد، عيز نب ادما حثَندح

أُِكلَِت الْحمر، :  يوم خيبر، فَِقيلَ�أُِتي رسولُ اللَِّه : محمٍد، عِن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ
ِإنَّ اللَّه عز وجلَّ :أُفِْنيت الْحمر، فَأَمر أَبا طَلْحةَ أَنْ يناِدي: ِقيلَ لَهفَسكَت، ثُم أُِتي بعد، فَ

ورفَأُكِْفئَِت الْقُد ،سا ِرجهِر، فَِإنموِم الْحلُح نع اِنكُميهني ولَهسرو .اِحدو ِديِثِهمى حنعم.  
الِّ عِر الدبانُ الْخيوأكل حلمه، ب بِد الضيِة صاحلَى ِإب  

  والترغيب يف ترك أكله
حدثَِني ماِلك بن أَنٍس، : أَنبأَ ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال6187َ

 رجلٌ، �نادى رسولُ اللَِّه : ، قَالَعن عبِد اللَِّه بِن ِديناٍر، عِن ابِن عمر رِضي اللَّه عنهما
: لَست ِبآِكِلِه والَ محرِمِه، قَالَ ماِلك: يا رسولَ اللَِّه، كَيف ترى ِفي أَكِْل الضب؟ فَقَالَ:فَقَالَ

  .، فَلَيس ِبأَكِْلِه بأْس�فَِإذَا لَم يحرمه رسولُ اللَِّه 
6188ا أَبثَندةَ، قَالَ حيةُ، قَاال: و أُمقَِبيصلَى، وعا يثَندِد اللَِّه : حبع نانٌ، عفْيا سثَندح

الَ : سِئلَ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلم عِن أَكِْل الضب، فَقَالَ:بِن ِديناٍر، عِن ابِن عمر، قَالَ
دح ،همرال أُحو ،قَالَآكُلُه ،ِصيِف الِْحموع نب دمحا مقَالَ: ثَن ،داود نى بوسا مثَندح :

اِدِه ِمثْلَهناٍر، ِبِإسِن ِدينِد اللَِّه ببع نةَ، علَمأَِبي س نِزيِز بالْع دبا عثَندح.  
6189نم نِن بمحالر دبِعيٍد عو سا أَبثَندقَالَ ح ،ِريصوٍر الْبِعيٍد، : صس نى بيحا يثَندح

:  عِن الضب، فَقَالَ�سأَلَ رجلٌ النِبي :عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
هنى عهال أَنِبِه، و رالَ آم.  

حدثَنا حماد بن : حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر الْقَواِريِري، قَالَ: الَ حدثَنا أَبو أُميةَ، ق6190َ
 �أُِتي رسولُ اللَِّه :زيٍد، عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، وأيوب، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ

الَ آكُلُه :كُلُه، ولَم يحرمه، وِفي حِديِث عبيِد اللَِّه، قَالَفَلَم يأْ: ِبضب، قَالَ حماد ِفي حديث
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همرال أُحو.  
حدثَنا حماد بن زيٍد، : حدثَنا أَبو النعماِن، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَاال6191

اِفٍع، عن نع ،وبِن أَيولَ اللَِّه عسأَنّ ر ،رمِن عِن اب�همرحي لَمو ،أْكُلْهي فَلَم ،بِبض أُِتي.  
حدثَنا عبيد اللَِّه :  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، وِعيسى بن أَحمد الْعسقَالِني، قَاال6192

قَام رجلٌ ِفي الْمسِجِد، ورسولُ : عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَبن وهٍب، عِن أُسامةَ بِن زيٍد، 
  .الَ آكُلُه، وال أُحرمه: يا رسولَ اللَِّه،كَيف ترى ِفي الضب؟ فَقَالَ: اللَِّه علَى الِْمنبِر، فَقَالَ

6193ِرييالِْحمانَ، وِسن نب ِزيدا يثَندقَاال ح ،ِبفَاِرس لِْخيالْب  : ،اِهيمرِإب نب كِّيا مثَندح
 عِن الضب، �سِئلَ النِبي :كَانَ ابن عمر، يقُولُ: حدثَنا ابن جريٍج، عن ناِفٍع، قَالَ: قَالَ
  .لَست ِبآِكِلِه وال محرِمِه: فَقَالَ

6194ِعيدا سثَندقَالَ ح ،ِزيوروٍد الْمعسم نِليِد، قَالَ:  بالْو نب اعجا شثَندح : تِمعس
:  عِن الضب�موسى بن عقْبةَ يحدثُ، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر،أَنَّ رجال سأَلَ رسولَ اللَِّه 

فَتركَه عبد اللَِّه ِحني سِمع : ِلِه، وال محرِمِه، قَالَلَست ِبآِك: �آكُلُه؟ فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
أْكُلُهكَانَ ي قَدو ،ذَِلك.  

)  ح(حدثَنا عبيد اللَِّه بِن موسى:  حدثَنا أَبو عمِرو بِن حاِزِم بِن أَِبي غَرزةَ، قَال6195َ
سم امِإم رمو عا أَبثَندحانَ، قَالَورقَاال: ِجِد ح ،ِزيدي نب لَدخا مثَندح : نب اِلكا مثَندح

ال آكُلُه، :  عِن أَكِْل الضب، فَقَالَ�سِئلَ رسولُ اللَِّه :ِمغوٍل، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
هنى عهال أَنو.  

  ل حلم الضببيانُ الْخبِر الْمِحلِّ أك
حدثَنا وهب بن جِريٍر، :  حدثَنا عبد الْمِلِك بن محمِد بِن عبِد اللَِّه الرقَاِشي، قَال6196َ

عِن أَرأَيت الْحسن ِحني يحدثُ، : قَالَ الشعِبي: حدثَنا شعبةُ، عن توبةَ الْعنبِري، قَالَ: قَالَ
 ِبيالن� ِبيِن النثُ، عدحي هتِمعا سةً منِن، أَو سيتنس ا ِمنقَِريب رمع ناب تالَسج لَقَد ،� 

 يأْكُلُونَ ِعنده ضبا، ِفيِهم سعد بن ماِلٍك، �كَانَ أُناس ِمن أَصحاِب النِبي :غَير هذَا، قَالَ
ادفَن ِبياِج النوأَز أَةٌ ِمنرام مهولُ اللَِّه : �تسفَقَالَ ر ،مالْقَو كسفَأَم ،بض هكُلُوا، : �ِإن

  .فَِإنه لَيس ِبحراٍم، وِإنه الَ بأْس ِبِه، شك شعبةُ، ولَِكنه لَيس ِمن طَعاِم قَوِمي
6197ب سونا يثَندِبيٍب، قَالَ حح قَالَ: ن ،داوو دا أَبثَندةَ : حبوت نةُ، عبعا شثَندح
، واللَِّه لَقَد �أَرأَيت الْحسن ِحني يحدثُ، عِن النِبي : قَالَ ِلي الشعِبي: الْعنبِري، قَالَ
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 ِإالَ حِديثًا واِحدا، فَِإنه �نِة، ما سِمعته يحدثُ عِن النِبي جالَست ابن عمر كَذَا وكَذَا ِبالْمِدي
:  ِفي ناٍس ِمن أَصحاِبِه، فَأَتوا ِبلَحٍم، فَقَالَِت امرأَةٌ ِمن أَزواِجِه�كَانَ رسولُ اللَِّه :قَالَ

  .كُلُوا فَِإنه ال بأْس ِبِه:كُلُوا فَِإنه حاللٌ، أَو قَالَ: �أَمِسكُوا، فَِإنه ضب، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
أَخبرِني ماِلك بن أَنٍس، : أَنبأَ ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال6198َ

مامةَ بِن سهِل بِن حنيٍف، عِن ويونس بن يِزيد، وغَيرهما، أن ابن شهاب أخربه، عِن أَِبي أُ
 بيت �ابِن عباٍس رِضي اللَّه عنهما، أَنَّ خاِلد بن الْوِليِد رِضي اللَّه عنه دخلَ مع رسوِل اللَِّه 

ِه رى ِإلَيووٍذ، فَأَهنحم بِبض ا، فَأُِتيهنع اللَّه ِضيةَ رونميولُ اللَِّه مس� ضعفَقَالَ ب ،هدي 
هو :  ِبما يِريد أَنْ يأْكُلَ ِمنه، فَقَالُوا�أَخِبروا رسولَ اللَِّه : النسوِة الالِتي ِفي بيِت ميمونةَ

الَ، ولَِكنه لَم : ؟ قَالَأَحرام هو يا رسولَ اللَِّه: فَقُلْت:  يده، قَالَ�ضب، فَرفَع رسولُ اللَِّه 
يونس ابن :  ينظُر، قَالَ�يكُن ِبأَرِض قَوِمي، فَأَِجدِني أَعافُه؟، فَاجتررته، فَأَكَلْته ورسولُ اللَِّه 

ثَنا أَبو الْحسِن حفَيدةُ ِبنت الْحاِرِث، حد: فَلَم ينه، ورواه يونس: يِزيد، ِفي الْحِديِث
حدثَنا أَِبي ِبِمثِْلِه، ِإنَّ خاِلد بن الْوِليِد أَخبره، : حدثَنا أَحمد بن شِبيٍب، قَالَ: الْميموِني، قَالَ

 ِبيالن علَ مخد هقَالَ�أَنو ،ِمثْلَه ذَكَرةَ، وونميلَى مع  : تةُ ِبندفَياِرِثحالْح.  
حدثَنا الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عِن ابِن ِشهاٍب، عِن أَِبي :  حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ، قَال6199َ

دخلْت أَنا وخاِلد ابن الْوِليِد بِن : أُمامةَ بِن سهِل بِن حنيٍف، عن عبِد اللَِّه بِن عباٍس، قَالَ
 بيت ميمونةَ، فَأُِتي ِبضب محنوٍذ، فَأَهوى ِإلَيِه رسولُ اللَِّه ِبيِدِه، �مِغريِة مع رسوِل اللَِّه الْ

 ما يِريد أَنْ يأْكُلَ ِمنه، �أَخِبروا رسولَ اللَِّه : فَقَالَ بعض النسوِة الالِتي ِفي بيِت ميمونةَ
أَحرام هو يا رسولَ اللَِّه؟ :  يده، قُلْت�فَرفَع رسولُ اللَِّه ! هو ضب يا رسولَ اللَِّه : لَهفَِقيلَ 
فَاجتررته، فَأَكَلْته، ورسولُ : ال، ولَِكنه لَم يكُن ِبأَرٍض قَوِمي، فَأَِجدِني أَعافُه، قَالَ خاِلد:قَالَ
  . ينظُر� اللَِّه

أَنبأَ معمر، عِن : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ:  حدثَنا أَحمد بن يوسف السلَِمي، قَال6200َ
ِن  ِبضبي�أُِتي رسولُ اللَِّه :الزهِري، عِن أَِبي أُمامةَ بِن سهِل بِن حنيٍف، عِن ابِن عباٍس، قَالَ

اِلدخ ِليِد، فَقَالَ لَهالْو نب اِلدخ هدِعنِن، ويِويشولَ اللَِّه؟ فَقَالَ: مسا ري وه امرال :أَح هلَِكنال، و
  . ينظُر ِإلَيِه�فَأَكَلَ خاِلد، ورسولُ اللَِّه : يكُونُ ِبأَرِض قَوِمي، فَأَِجدِني أَعافُه، قَالَ

حدثَنا يعقُوب :  حدثَنا محمد بن عبِد الْمِلِك الْواِسِطي، وأَبو داود الْحراِني، قَاال6201
حدثَنا أَِبي، عن صاِلٍح، عِن ابِن ِشهاٍب، عن أَِبي أُمامةَ ابِن سهِل : بن ِإبراِهيم بِن سعٍد، قَالَ
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 �، عِن ابِن عباٍس أَنه أَخبره، أَنَّ خاِلد بن الْوِليِد أَخبره،أَنه دخلَ مع رسوِل اللَِّه بِن حنيٍف
 لَحم ضب، جاَءت ِبِه أُم �علَى ميمونةَ ِبنِت الْحاِرِث، وِهي خالَته، فَقُدم ِإلَى رسوِل اللَِّه 

ٍد ِبنيمولُ اللَِّه حسكَانَ رفٍَر، وعِني جب ٍل ِمنجر تحت تكَانٍد، وجن اِرِث ِمنالَ �ِت الْح 
 ما يأْكُلُ؟ �أَال تخِبِرين رسولَ اللَِّه : يأْكُلُ شيئًا حتى يعلَم ما هو، فَقَالَ بعض النسوِة

بض ملَح هأَن هتربفَأَخاِلدقَالَ خ ،كَهرولَ اللَِّه : ، فَتسر أَلْت؟ قَالَ�سوه امرأَح  : هلَِكنال، و
اِلدقَالَ خ ،افُهِني أَعِمي، فَأَِجدِفي قَو سلَي امولُ اللَِّه : طَعسرو ،هفَأَكَلْت ،ِإلَي هتررتفَاج� 

اَألص ناب ثَهدحو ،ظُرناِلِد يخ ندٍ ، ععس نثُ باللَّي اهوا، رِرهكَانَ ِفي ِحجةَ، وونميم نع ،م
بِن يِزيد، عن سِعيِد بِن أَِبي ِهالٍل، عن محمِد بِن الْمنكَِدِر، عن أَِبي أُمامةَ، عِن ابِن عباٍس، 

ونةَ، وِفي حِديِث ماِلِك، عِن ابِن عباٍس، دخلْت أَنا وخاِلد  ِفي بيِت ميم�أُِتي رسولُ اللَِّه 
بيت ميمونةَ، وِفي حِديِث يونس، عِن ابِن عباٍس، أَنَّ خاِلدا أَخبره، أَنه دخلَ مع رسوِل اللَِّه 

  . بيت ميمونةَ�
6202ب اِهيمرا ِإبثَندقَاال ح ،اِنيرالْح داوو دأَبو ،ِريصوٍق الْبزرم ن : ناب بها وثَندح

حدثَنا شعبةُ، عن أَِبي ِبشٍر، : حدثَنا أَبو داود، قَاال: وحثنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ)  ح(جِريٍر
بِن عِن ابٍر، عيبِن جِعيِد بس نا، :اٍس، قَالَعنموِل اللَِّه سسٍد ِإلَى رفَيح الَِتي أُمخ تدأَه

وأَِقطًا، وأَضبا، فَأَكَلَ ِمن السمِن واَألِقِط وترك اَألضب تقَذُّرا، وأُِكلَ علَى ماِئدِة رسوِل اللَِّه 
، هذَا لَفْظُ أَِبي داود، وقَالَ وهب � رسوِل اللَِّه ، ولَو كَانَ حراما، ما أُِكلَ علَى ماِئدِة�

، ولَو كَانَ حراما لَم �ولَم يأْكُلْ ِمن اَألضب، وأُِكلَ علَى ماِئدِة رسوِل اللَِّه : بن جِريٍر
 ِبيِة الناِئدلَى مكٍَل عؤي�.  

حدثَنا أَبو ِإسحاق : حدثَنا محمد بن فُضيٍل، قَالَ:  قَالَ  حدثَنا عِلي بن حرٍب،6203
دِعينا ِلعرٍس ِبالْمِدينِة، فَقُرب ِإلَينا ثَالثَةَ عشر ضبا، فَِمن :الشيباِني، عن يِزيد بِن اَألصم، قَالَ
: حرام، وقَالَ بعضهم: عباٍس، فَحدثْته، فَقَالَ بعض الْقَوِمآِكٍل وتاِرٍك، فَغدوت ِإلَى ابِن 

مهضعقَالَ باللٌ، وولُ اللَِّه : حساٍس: �قَالَ ربع نقَالَ اب ،همرالَ أُحو الَ آكُلُه: ثَ اللَّهعا بم
 طَعام، فَمد يده ِليأْكُلَ، قَالَت �، قُرب ِلرسوِل اللَِّه عز وجلَّ رسوالً، ِإالَّ مِحال ومحرما

هو طَعام لَم آكُلْه قَطُّ، فَكُلُوا، : ِإنه لَحم ضب، فَكَف يده، وقَالَ! يا رسولَ اللَِّه : ميمونةُ
ال آكُلُ ِمن : ِد، وامرأَةٌ كَانت معهم، وقَالَت ميمونةُفَأَكَلَ الْفَضلُ بن عباٍس، وخاِلد بن الْوِلي

  .�طَعاٍم لَم يأْكُلْ ِمنه رسولُ اللَِّه 
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حدثَنا زاِئدةُ، عِن : حدثَنا معاِويةُ بن عمٍرو، قَالَ:  حدثَنا جعفَر الصاِئغُ، قَالَ 6204
نع ،اِنيبيالش ِبياٍس، أَنّ النبِن عِن ابع ،مِن اَألصب ِزيدلُ � يالْفَض هدِعنةَ، وونميم دكَانَ ِعن

 أْكُلَ، قَالَتِلي با ذَهفَلَم ،بض ملَحو زبِه خلَياٍن عِبِخو ِليِد، فَأُِتيالْو نب اِلدخاٍس، وبع نب
هذَا لَحم لَم آكُلْه، ولَِكن كُلُوا، : ِإنه لَحم ضب، فَأَمسك يده، وقَالَ! نِبي اللَِّه يا : ميمونةُ

ال آكُلُ طَعاما لَم يأْكُلْ ِمنه النِبي : فَأَكَلَ خاِلد بن الْوِليِد، والْمرأَةُ، والْفَضلُ، وقَالَت ميمونةُ
�الَِعٍب، قَالَ ، فَلَمم نا ابثَندةُ، حونميأْكُلْ مقَالَ:  ت ،اِنيهباَألص نا ابثَندح : اِهيمرا ِإبثَندح

بينما : بن الزبِرقَاِن، عِن أَِبي ِإسحاق الشيباِني، عن يِزيد بِن اَألصم، عِن ابِن عباٍس، قَالَ
  . ذَات يوٍم جاِلس، وذَكَر الْحِديثَ ِبِمثِْلِه�لُ اللَِّه رسو

حدثَنا سفْيانُ، : حدثَنا الْحميِدي، قَالَ:  حدثَنا أَبو يحيى بن أَِبي مسرةَ، قَال6205َ
هلْ ترى ِمن أَصحاِبنا : سِجد، فَقَالَدخلْت مع الشعِبي الْم: حدثَنا الشيباِني، قَالَ: قَالَ

ٍن؟ قُلْتيصا حى أَبرلْ تِه؟ هِإلَي ِلسجفَقَالَ: ن ،ماَألص نب ِزيدأَى يفَر ،رأَخت ال، ثُم : لْ لَكه
ذُِكر ِعند ابِن عباٍس، :  يِزيد بن اَألصمأَنْ نجِلس ِإلَيِه، فَِإنَّ خالَته ميمونةُ؟ فَجلَسنا ِإلَيِه، فَقَالَ

ما بِعثَ رسولُ اللَِّه : ال آكُلُه وال أُحرمه، فَغِضب، وقَالَ: ِفي الضب، قَالَ�قَولَ رسوِل اللَِّه 
�أَِبي الش نا ابثَندح ،هدأُِكلَ ِعن قَدا، وِرمحمو ِحالاِرِب، قَالَ، ِإال مو : نب اِهيمرا ِإبثَندح

دخلْت مع الشعِبي : حدثَنا أَبو ِإسحاق الشيباِني، قَالَ: حدثَنا سفْيانٌ، قَالَ: بشاٍر، قَالَ
 أَبا حصيٍن؟ فَذَكَر ِمثْلَه، انظُر هلْ ترى أَحدا ِمن أَصحاِبنا؟ انظُر هلْ ترى: الْمسِجد، فَقَالَ
رواه . وقَد أُِكلَ ِعنده، فَقَطْ: مِحال ومحرما، ولَم يذْكُر الْكَِلمةَ الَِّتي قَالَ: سواًء ِإلَى قَوِلِه

ِبي الزبيِر، سأَلْت جاِبرا مسِلم، عن سلَمةَ بِن شِبيٍب، عِن الْحسِن بِن أَعين، عن معِقٍل، عِن أَ
  .ال تطْعموه، وقَذَّرهوذَكَر الْحِديثَ:رِضي اللَّه عنه عِن الضب، فَقَالَ

بيانُ اَألخباِر الدالَِّة علي حترمي أكل ما مسخ من الصيد وغريه، وإثبات املسخ، وأنه 
   يشتبه عليهاليكون للمسخ نسل، والترغيب يف ترك أكل ما

حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر الْقَواِريِري، :  حدثَنا محمد بن هارونَ الْفَالس، قَال6206َ
حدثَنا داود، عِن أَِبي نضرةَ، عِن أَِبي سِعيٍد الْخدِري رِضي : حدثَنا يِزيد بن زريٍع، قَالَ: قَالَ

أَرضنا أَرض مِضبةٌ، فَكَيف ترى ِفي الضباِب؟ ! يا رسولَ اللَِّه : قَالَ رجلٌ: اللَّه عنه قَالَ
ِإنَّ اللَّه : ذُِكر ِلي أَنَّ أُمةُ ِمن بِني ِإسراِئيلَ مِسخت، فَلَم يأْمر ِبِه ولَم ينه عنه، فَقَالَ عمر:قَالَ
ع هتِدي لَطَِعمكَانَ ِعن لَواِء، وعِة الرامع امِلطَع هِإناِحٍد، وو رِبِه غَي فَعنلَّ لَيجو ز.  
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 حدثَنا محمد بن عبِد الْمِلِك الْواِسِطي، وعباس بن محمٍد، وعمار بن رجاَء، 6207
أَنبأَ داود بن أَِبي ِهند، عِن أَِبي نضرةَ، عِن أَِبي سِعيٍد، :  يِزيد بن هارونَ، قَالَحدثَنا: قَالُوا
بلَغِني :ِإنا ِبأَرٍض مِضبٍة، فَما تأْمرنا؟ قَالَ! يا رسولَ اللَِّه : ، فَقَالَ�جاَء رجلٌ ِإلَى النِبي : قَالَ

ن بِني ِإسراِئيلَ مِسخت دوابا، فَال أَدِري أَي الدواب ِهي، فَلَم يأْمرنا ِبِه ولَم ينه أَنَّ أُمةً ِم
هنع.  

: حدثَنا أَحمد بن راِشٍد، قَالَ:  حدثَنا أَحمد بن عماِر بِن خاِلٍد الْواِسِطي، قَال6208َ
سا مثَندةَ، قَالَحلْقَمع نةُ بِعيٍد: لَمِن أَِبي سةَ، عرضِن أَِبي نع ،دأَِبي ِهن نب داوا دثَندح(ح  (

حدثَِني : حدثَِني أَحمد بن أَيوب، قَالَ: وحدثَِني عبد اللَِّه بن أَحمد بِن ِإبراِهيم الدورِقي، قَالَ
لَمسةَ، قَالَملْقَمع نِعيٍد، قَالَ: ةُ بِن أَِبي سةَ، عرضِن أَِبي نع ،داوا دثَندح : نب رمقَالَ ع

هنع اللَّه ِضيطَّاِب رولَ اللَِّه :الْخسِإنَّ ر� كُني لَم هَألن افَها عمِإن ،بِني الضعي ،همرحي لَم 
ِم قَوِمِه، وِإنَّ اللَّه عز وجلَّ ينفَع ِبِه غَير واِحٍد، وِإنه عامةُ طَعاِم الرعاِء، ولَو كَانَ ِمن طَعا

هِدي َألكَلْتِعن.  
، عِن حدثَنا بِشري بن عقْبةَ: حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال6209َ

! يا رسولَ اللَِّه : ، فَقَالَ�أَِبي نضرةَ، عِن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، أَنَّ أَعراِبيا سأَلَ رسولَ اللَِّه 
م قُلْنا عاِوده، فَسكَت عنه، ثُ: ِإني ِفي حاِئٍط مِضبٍة وِإنه عامةُ طَعاِم أَهِلي، فَسكَت عنه، فَقُلْنا

الثَّاِلثَةَ، فَقَالَ: لَه هداوفَع ،هاِودِني :عب ٍط ِمنلَى ِسبع غَِضب لَّ قَدجو زع ِإنَّ اللَّه ،اِبيرا أَعي
نع اِهيكِبن تلَسو ،مهضعا بلَّهِري لَعِض، فَال أَدا ِفي اَألرابود مهخساِئيلَ، فَمرال ِإسا وه

  .آمرك ِبها
قَالَ ابن : حدثَنا حجاج بن محمٍد، قَالَ:  حدثَنا أَبو حميٍد الِْمصيِصي، قَالَ 6210

ي بالضب أُِت:أَخبرِني أَبو الزبيِر، أَنه سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه رِضي اللَّه عنهما، يقُولُ: جريٍج
لَعلَّه ِمن الْقُروِن اُألولَى الَِّتى مِسخت، حدثَنا : ، فَأَبى أَنْ يأْكُلَه، وقَالَ�ِإلَى رسوِل اللَِّه 

 حدثَنا :الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عِن ابِن جريٍج، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَالَ
اِدِه ِمثْلَهنٍج، ِبِإسيرِن جِن ابافَى، ععِن الْمأَِبي، ع.  

حدثَنا أَبو عاِصٍم، عِن ابِن جريٍج، ِبِإسناِدِه،أُِتي :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال6211َ
 ِبيالن�فَقَالَ لَه ،بِبض  : كُني ِإنْ لَموا هِري مفَال أَد ،تِسخوِن الَِّتي مالْقُر ِمن.  

حدثَنا ِإبراِهيم : حدثَنا أَبو عاِمٍر الْعقَِدي، قَالَ:  حدثَنا أَبو عبيِد اللَِّه الْوراق، قَال6212َ
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ِإني : أُِتي ِبضب، فَلَم يأْكُلْه، وقَالَ�ِه بن طَهمانَ، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، أَنّ رسولَ اللَّ
تِسخِم الَِّتي ماُألم ِمن هأَن افأَخ.  

  بيانُ ِإباحِة صيِد اَألرنِب وأكل حلمه
اِم بِن حدثَنا شعبةُ، عن ِهش: حدثَنا شبابةُ، قَالَ :  حدثَنا عباس الدوِري، قَالَ 6213
أَنفَجنا أَرنبا وأَنفَج الْقَوم، فَسعوا ِفي :سِمعت أَنس بن ماِلٍك رِضي اللَّه عنه، يقُولُ: زيٍد، قَالَ

وا وهذَيثَ ِبفَخعفَب ،هنع اللَّه ِضيةَ را ِإلَى أَِبي طَلْحِبه ا، فَِجئْتهكْترا، فَأَدها ِإلَى أَثَرهِركَي
 ِبيالن�فَقَِبلَه ،.  

حدثَنا شعبةُ، عن : حدثَنا أَبو داود، قَالَ: ُ حِبيب، وعمار، قَاال  حدثَنا يونس بن6214
لظَّهراِن، فَسعى خلْفَها أَنفَجنا أَرنبا ِبمر ا:ِهشاِم ابِن زيِد بِن أَنٍس، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ

 ِبيالن ابحثَ ِإلَى �أَصعةَ، فَبا طَلْحا أَبِبه تيٍة، فَأَتورا ِبمهتحا، فَذَبا أَنهكْترأَدوا وبفَلَغ ،
 ِبيالن�قُلْت ،ا، فَأَكَلَههِركَيو ا، أَوهذَي؟ قَالَ:  ِبفَخأَكَلَه :قَِبلَه.  

حدثَنا شعبةُ، عن : أَنبأَ النضر بن شميٍل، قَالَ:  حدثَنا سِعيد بن مسعوٍد، قَال6215َ
أَنفَجنا أَرنبا ونحن ِبمر الظَّهراِن، فَسعوا علَيها حتى لَغبوا، :ِهشاِم بِن زيٍد، عن أَنٍس، قَالَ

ح تيعفَس ِبيا ِإلَى النفَِخِذه ا، أَوِرِكهثَ ِبوعا، فَبهحةَ، فَذَبا طَلْحا أَبِبه تيا، فَأَتهكْترى أَدت
: حدثَنا أَبو الْوِليِد، قَالَ: ، فَقَِبلَها، حدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ�، فَأَتيت ِبها أَنا رسولَ اللَِّه �
، فَقَِبلَه، رواه غُندر ِمثْلَ ِروايِة �نا شعبةُ، ِبِإسناِدِه،فَبعثَ ِبفَِخِذها ووِركَيها ِإلَى النِبي حدثَ

  .ِبوِرِكها، أَو فَِخِذها:ِبفَخذَيها، ورواه يحيى الْقَطَّانُ، عن شعبةَ، فَقَالَ:النضِر، وقَالَ
انُ ِإبياِد وأكله، والدليل علي أن صيد اخلاذف، وصيد الرامى بالبندقة برِد الْجيِة صاح

  واحلجر اليؤكل إذا مل يدرك ذكاته
حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عن أَِبي يعفُور، عن :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال6216َ

 سبع غَزواٍت، أَو ِستةً، فَكُنا �غَزونا مع النِبي : أَوفَى رِضي اللَّه عنه، قَالَعبِد اللَِّه بِن أَِبي
ادرأْكُلُ الْجن.  
: وحثنا الصغاِني، قَالَ)  ح(حدثَنا أَبو داود:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 6217

ضو النا أَبثَندةَ، قَالَ)  ح(ِرحو ِقالبا أَبثَندحِليِد، قَالُوا: وو الْوا أَبثَندأَِبي : ح نةُ، عبعا شثَندح
 سبع غَزواٍت، نأْكُلُ معه �غَزوت مع رسوِل اللَِّه :يعفُور، سِمع ابن أَِبي أَوفَى، يقُولُ

ادرالْج.  
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بو عبيدةَ ابن أَِخي هناٍد، وأَبو حصيٍن، والصغاِني، والدنداِني، وأَبو أُميةَ،  حدثَنا أ6218َ
حدثَنا أَبو خاِلٍد الداالِني، عن أَِبي : حدثَنا زهير، قَالَ: حدثَنا أَحمد بن يونس، قَالَ : قَالُوا

  . سبع غَزواٍت، نأْكُلُ ِفيِهن الْجراد�غَزونا مع رسوِل اللَِّه :ابِن أَِبي أَوفَى، قَالَيعفُور، عِن 
حدثَنا عِلي بن : حدثَنا معاِويةُ بن ِهشاٍم، قَالَ:  حثنا الْحسن بن عفَّانَ، قَال6219َ

ع نع ،فُورعأَِبي ي ناِلٍح، عفَى، قَالَصِن أَِبي أَوِد اللَِّه بوِل اللَِّه :بسر عا منوغَز أَو ،توغَز� 
  .سبع غَزواٍت
: حدثَنا سفْيانٌ، قَالَ: حدثَنا قَِبيصةُ، وعِلي بن قَاِدٍم، قَاال:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال6220َ

حدثَنا أَبو عوانةَ، عن أَِبي يعفُور، عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي أَوفَى، : ، قَالَحدثَنا أَبو النعماِن
اسم أَِبي :  سبع غَزواٍت، نأْكُلُ معه الْجراد، قَالَ أَبو أُميةَ�غَزونا مع رسوِل اللَِّه :قَالَ

  .يعفُور، وقْدانُ
قَتادةُ : أَنبأَ شعبةُ، قَالَ: حدثَنا حسن بن موسى، قَالَ:  الصغاِني، قَالَ حدثَنا6221
سِمعت عقْبةَ بن صهبانَ يحدثُ، عن عبِد اللَِّه بِن مغفٍَّل الْمزِني رِضي اللَّه : أَخبرِني، قَالَ

ِإنه ال ينكَأُ الْعدو وال يقْتلُ الصيد، وِإنه : عن الْخذِْف، وقَالَ�ِه نهى رسولُ اللَّ:عنه، قَالَ
حدثَنا أَبو النضِر، ويحيى بن أَِبي بكَيٍر، : يكِْسر السن ويفْقَأُ الْعين، حدثَنا الصغاِني، قَالَ

  . ِبِمثِْلِه�عن قَتادةَ، عن عقْبةَ بِن صهبانَ، عِن ابِن مغفٍَّل، عِن النِبي حدثَنا شعبةُ، : قَاال
حدثَنا شعبةُ، عن قَتادةَ، : حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال6222َ

 نهى عِن الْخذَفَِة، � اللَِّه بِن مغفٍَّل الْمزِني، أَنّ النِبي سِمع عقْبةَ بن صهبانَ، عن عبِد
  .ِإنها ال يصاد ِبها صيد وال ينكَأُ ِبها عدو، وِإنَّ الْخذَفَةَ تكِْسر السن وتفْقَأُ الْعين:وقَالَ

وحدثَنا )  ح(حدثَنا عفَّانُ بن مسِلٍم: صاِئغُ، قَالَ  حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ ال6223
حدثَنا وهيب، عن أَيوب، عن سِعيِد بِن : حدثَنا الْمعلَّى بن أَسٍد، قَاال: حمدانُ بن عِلي، قَالَ

ِإنها ال تِصيد : عِن الْخذِْف، وقَالَ�سولُ اللَِّه نهى ر: جبيٍر، عن عبِد اللَِّه بِن مغفٍَّل، قَالَ
وِإلَى جنِبِه ابن أَِخيِه، فَخذَف، : صيدا وال تنكَأُ عدوا، ولَِكن تكِْسر السن وتفْقَأُ الْعين، قَالَ

  .ال أُكَلِّمك أَبدا! لَِّه  وتخِذف؟ وال�تسمعِني أُحدثُ عِن النِبي : وقَالَ
حدثَنا عبيد اللَِّه : حدثَنا عبد اللَِّه بن جعفٍَر، قَالَ:  حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء، قَال6224َ

نَ جاِلسا ومعه ابن كَا:بن عمٍرو، عن أَيوب، عن سِعيِد بِن جبيٍر، عن عبِد اللَِّه بِن مغفٍَّل، قَالَ
فَقَالَ لَه ،ِذفخي ولَ اللَِّه : أٍَخ لَهسلُ، فَِإنَّ رفْعقَالَ�ال تو ،ذَِلك نى عهكَأُ :  ننا ال تهِإن
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 ثُم � رسوِل اللَِّه أُحدثُك عن: الْعدو، وِإنها تفْقَأُ الْعين وتكِْسر السن، فَجعلَ يخِذف، فَقَالَ
  .تخِذف، ال كَلَّمتك أَبدا

حدثَنا شعبةُ، عن : حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 6225
وبى، قَالَ)  ح(أَيثَنو الْما أَبثَندحوٍق، قَالَ: وزرم نو برما عثَندح : ،وبأَي نةُ، عبعا شثَندح

 ِبيفٍَّل، أَنّ النغِن مِن ابٍر، عيبِن جِعيِد بس نوٍق، �عزرم نو برمع ادذِْف، زِن الْخى عهن
  .ِإنه ال يصاد ِبِه صيد، ِإنه يكِْسر السن ويفْقَأُ الْعين:وقَالَ

أَنبأَ كَهمس، عِن ابِن : حدثَنا عثْمانُ بن عمر، قَالَ: نا عباس الدوِري، قَالَ حدث6226َ
ال تخِذف، فَِإنَّ رسولَ : بريدةَ، أَنَّ عبد اللَِّه بن مغفٍَّلرأَى رجال ِمن أَصحاِبِه يخِذف، فَقَالَ

ِإنه ال يصاد ِبِه صيد وال ينكَأُ ِبِه عدو، ولَِكنها تكِْسر : ه الْخذْف، وقَالَ نهى، أَو كَِر�اللَِّه 
 نهى، أَو كَِره �أُحدثُك أَنَّ النِبي : السن وتفْقَأُ الْعين، ثُم رآه بعد ذَِلك يخِذف، فَقَالَ

ت اكأَر ثُم ،ذْفا قَالَالْخِديثًا، ِإمح ثُكدال أُح ،ِذفا قَالَ: خِإما، ودا: أَبقْتو قَّتو.  
حدثَنا كَهمس، عن عبِد : حدثَنا أَشهلُ بن حاِتٍم، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال6227َ

غم ناللَِّه ب دبةَ، أَنَّ عديرِن بقَالَاللَِّه بو ،اههفَن ،ِذفخال يجأَى رولَ اللَِّه : فٍَّلرسى �ِإنَّ رهن 
ِإنه ال يرد الصيد وال ينكَأُ الْعدو، وِإنه قَد يكِْسر السن ويفْقَأُ الْعين، : عِن الْخذِْف، وقَالَ

 ثُم تخِذف، ال واللَِّه ال �أُحدثُك عن رسوِل اللَِّه : الَفَرآه بعد ذَِلك يخِذف، فَقَ: قَالَ
  .أُكَلِّمك كَِلمةً أَبدا، كَذَا وكَذَا، شك أَشهلُ

  
  مبتدأُ ِكتاِب الذَّباِئِح

ني،  بيانُ ِصفَِة السنِة ِفي الذَّبِح والتسمية والتكبري عنده، ووجوب قطع احللقوم والودج
فما يذبح يضجع وما ينحر يقام، ومنع ذبيحة املشرك وانون ومن مل يبلغ من الصبيان 

  والسكران
 حدثَنا الصغاِني، وجعفَر بن محمٍد الصاِئغُ، وأبو العباس الفضل بن العباس 6228
حدثَنا منصور، عن خاِلٍد : نا زاِئدةُ، قَالَحدثَ: حدثَنا معاِويةُ بن عمٍرو، قَالَ: احلليب، قَالُوا

الْحذَّاِء، عن أَِبي ِقالبةَ، عن أَِبي اَألشعِث الصنعاِني، عن شداِد بِن أَوٍس رِضي اللَّه عنه، عِن 
 ِبيلَى: قَالَ�النانَ عساِإلح بلَّ كَتجو زع لَةَ، ِإنَّ اللَّهوا الِْقتِسنفَأَح ،ملْتٍء، فَِإذَا قَتيكُلِّ ش 

هتذَِبيح ِرحلْيو هتفْرش كُمدأَح ِحدلْيو ،حوا الذَّبِسنفَأَح ،متحِإذَا ذَبو.  
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ا شعبةُ، عن خاِلٍد حدثَن: حدثَنا شبابةُ، قَالَ:  حدثَنا عِلي بن سهٍل الْبزاز، قَال6229َ
قَالَ رسولُ اللَِّه : الْحذَّاِء، عن أَِبي ِقالبةَ، عن أَِبي اَألشعِث الصنعاِني، عن شداِد بِن أَوٍس، قَالَ

�:و ،حوا الذَّبِسنفَأَح ،متحٍء، فَِإذَا ذَبيلَى كُلِّ شانَ عساِإلح بكَت ِإنَّ اللَّه ،ملْتِإذَا قَت
هتذَِبيح ِرحلْيو هتفْرش كُمدأَح ِحدلْيلَةَ، ووا الِْقتِسنفَأَح.  

حدثَنا شعبةُ، ِبِإسناِدِه، عن : حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال6230َ
ِإنَّ اللَّه كَتب اإلحسان علَى : قَالَ�تاِن حِفظْتهما عن رسوِل اللَِّه خصلَ: شداِد بِن أَوٍس، قَالَ

 هتفْرش كُمدأَح ِحدلْيلَةَ، ووا الِْقتِسنفَأَح ،ملْتِإذَا قَتو ،حوا الذَّبِسنفَأَح ،متحٍء، فَِإذَا ذَبيكُلِّ ش
حدثَنا جِرير، عن منصوٍر، عن : حدثَنا أَبو معمٍر، قَالَ:  النهرِتِريي، قَالَولْيِرح ذَِبيحته، حدثَنا

 نوٍر، عصنم نةَ، عاِئدِديِث زاٍد، ِبِمثِْل حدش نِث، ععأَِبي اَألش نةَ، عأَِبي ِقالب ناِلٍد، عخ
حدثَنا أَبو ِإبراِهيم ِإسماِعيلُ : براِهيم بِن يونس بغداِدي ِبِمصر، قَالَخاِلٍد، حدثَنا ِإسحاق بن ِإ
حدثَنا أَبو حفٍْص اَألبار، عِن اَألعمِش، عن خاِلٍد الْحذَّاِء، عن : بن ِإبراِهيم الترجماِني، قَالَ

: ، حدثَنا يونس، قَالَ�شعِث، أَو أَِبي أَسماَء، عن شداٍد، عِن النِبي أَِبي ِقالبةَ، عن أَِبي اَأل
حدثَنا : حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ. حدثَنا ابن عيينةَ، عن أَيوب، عن أَِبي ِقالبةَ، ِبنحِوِه

 ِبِمثِْلِه، � عن أَيوب، عن أَِبي ِقالبةَ، عن شداٍد، عِن النِبي حدثَنا حماد،: سلَيمانُ، قَالَ
حدثَنا ِإسراِئيلُ، عن : حدثَنا عبيد اللَِّه بن موسى، قَالَ: حدثَنا عمار بن رجاَء، وأَبو أُميةَ، قَاال

 عن أَِبي ِقالبةَ، عن أَِبي أَسماَء، كَذَا قَالَ، وهو خطَأٌ يقُولُه أَبو منصوٍر، عن خاِلٍد الْحذَّاِء،
 ِبيِن النٍس، عِن أَواِد بدش نع ،اِنيعنِث الصعأَِبي اَألش نةَ، عانوو �عا أَبثَندِوِه، ححِبن 

حدثَنا عبد الرِحيِم ابِن سلَيمانَ، عن أَشعثَ : عِدي، قَالَحدثَنا يوسف بن : الْكَروِس، قَالَ
 ِبيِن الناٍد، عدش نِث، ععأَِبي اَألش نةَ، عأَِبي ِقالب نع ،اِنيِتيخالس وبأَي ناٍر، عوِن سب� 

  .ِبِمثِْلِه
)  ح(حدثَنا يِزيد بن زريٍع:  حدثَنا مسدد، قَالَ: حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَال6231َ

حدثَنا خاِلد الْحذَّاُء، عن : حدثَنا هشيم، قَاال: حدثَنا أَبو الرِبيِع، قَالَ: وحدثَنا يوسف، قَالَ
نع ،اِنيعنِث الصعأَِبي اَألش نةَ، عٍس، قَالَأَِبي ِقالبِن أَواِد بدوِل اللَِّه :  شسر ِمن ِفظْتح� 

ِإنَّ اللَّه كَتب اِإلحسانَ علَى كُلِّ شيٍء، فَِإذَا ذَبحتم، فَأَحِسنوا الذَّبح، وِإذَا :خصلَتيِن، قَالَ
  .يِحد شفْرته ولْيِرح ذَِبيحتهقَتلْتم، فَأَحِسنوا الِْقتلَةَ، فَِإذَا ذَبح أَحدكُم، فَلْ

حدثَنا سفْيانُ الثَّوِري، عن : حدثَنا الِْفرياِبي، قَالَ:  حدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، قَال6232َ
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حِفظْت ِمن : أَوٍس، قَالَخاِلٍد الْحذَّاِء، عن أَِبي ِقالبةَ، عن أَِبي اَألشعِث، عن شداِد بِن 
ِإنَّ اللَّه كَتب اِإلحسانَ علَى كُلِّ شيٍء، فَِإذَا قَتلْتم، فَأَحِسنوا : اثْنتاِن، قَالَ�رسوِل اللَِّه 

ِرحِلي ثُم ،هتفْرش كُمدأَح ِحدلْيو ،حوا الذَّبِسنفَأَح ،متحِإذَا ذَبلَةَ، وو الِْقتا أَبثَندح ،هتذَِبيح 
  .حدثَنا سفْيانٌ، عن خاِلٍد، ِبنحِوِه: حدثَنا عبيد اللَِّه بن موسى، وأَبو نعيٍم، قَاال: أُميةَ، قَالَ
بد اللَِّه بن بكٍْر حدثَنا ع:  حدثَنا الْبياِضي ِبمكَّةَ، واسمه الْحسن، والصغاين، قَاال6233
ضحى رسولُ :حدثَنا حميد الطَِّويلُ، عن ثَاِبٍت، عن أَنٍس رِضي اللَّه عنه، قَالَ: السهِمي، قَالَ

  . ِبكَبشيِن أَملَحيِن، ووضع ِرجلَه علَى ِصفَاِحِهما وسمى، وكَبر�اللَِّه 
6234ثَندقَالَ ح ،ِزيجالس داوو داِعيلَ، قَالَ: ا أَبمِإس نى بوسحثنا م : ،بيها وثَندح

 ِبياِلٍك، أَنّ النِن مِس بأَن نةَ، عأَِبي ِقالب نع ،وبأَي نا، �عامِدِه ِقياٍت ِبيندب عبس رحن
  .أَقْرنيِن أَملَحيِنوضحى ِبالْمِدينِة ِبكَبشيِن 

حدثَنا شعبةُ، عن : حدثَنا غُندر، قَالَ:  حدثَنا أَبو زيٍد عمر بن شبةَ النميِري، قَال6235َ
 ِبيٍس، أَنّ النأَن نةَ، عادقَت�و هتأَيرِن، وينِن أَقْريلَحِن أَميشى ِبكَبحِه ضيملَى قَدِه علَيا ِرجاِضع

  .علَى ِصفَاِحِهما
حدثَنا شعبةَ، عن قَتادةَ، : حدثَنا حجاج، قَالَ:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال6236َ

 سِمينيِن، ويسمي اللَّه  يضحي ِبكَبشيِن أَملَحيِن أَقْرنيِن�كَانَ رسولُ اللَِّه :عن أَنٍس، قَالَ
  .ويكَبر، ولَقَد رأَيته يذْبح ِبيِدِه واِضعا قَدمِه علَى ِصفَاِحِهما

حدثَنا سِعيد ابن : حدثَنا روح بن عبادةَ، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَاال6237
كَانَ يضحي ِبكَبشيِن أَملَحيِن أَقْرنيِن، يذْبحهما �بةَ، عن قَتادةَ، عن أَنٍس، أَنّ النِبي أَِبي عرو

أَنبأَ النضر بن شميٍل، : ِبيِدِه، ويطَأُهما علَى ِصفَاِحِهما، ويكَبر، حدثَنا سِعيد بن مسعوٍد، قَالَ
  .حدثَنا سِعيد، ِبِإسناِدِه ِمثْلَهيطَأُ علَى ِصفَاِحِهما، ويسمي، ويكَبر: الَقَ

حدثَنا شعبةُ، عن : حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ:  حدثَنا عالنُ الْقَراِطيِسي، قَال6238َ
ٍس، أَنَّ يأَن نٍد، عيِن زاِم بِهش ِبيا النٍر، فَقَالَ لَهجةً ِبحاِريلَ جا قَتوِديلَِك؟، :�هأَفُالنٌ قَت

، �فَأَمر ِبِه رسولُ اللَِّه : نعم، قَالَ: فَفُالنٌ الْيهوِدي؟، فَقَالَت ِبرأِْسها:ال، قَالَ: فَقَالَت ِبرأِْسها
  .فَقُِتلَ بين حجريِن

   
هالن ابواختاذ شىء مما فيه الروح غرضا، وعقاب من فعل ب اِئمهالْب ربصأَنْ ت نِي ع
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  ذلك، والدليل علي حترمي أكل حلومها
حدثَنا : نا أَبو الْوِليِد، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود سلَيمانُ بن اَألشعِث السجِزي، قَال6239َ

اِم بِهش نةُ، عبعٍد، قَالَشيأَى : ِن زفَر ،وبِن أَيكَِم بلَى الْحاِلٍك عِن مِس بأَن عم لْتخد
  . أَنْ تصبر الْبهاِئم�ِغلْمانا وِفتيانا قَد نصبوا دجاجةً يرمونها، فَقَالَ أَنسنهى رسولُ اللَِّه 

6240وِريالد اسبا عثَندةُ، قَالَ: ، قَالَ حاببا شثَندةُ: حبعأَ شبا )  ح(أَنثَندحو
أَنبأَ شعبةُ، عن ِهشاِم بِن زيٍد، عن أَنِس بِن ماِلٍك، أَنّ : أَنبأَ أَبو النضِر، قَالَ: الصغاِني، قَالَ

 ِبيالن�اِئمهالْب ربصى أَنْ تهن.  
6241اَء، قَاال حجر نب ارمعِبيٍب، وح نب سونا يثَنقَالَ: د ،داوو دا أَبثَندا : حثَندح

 ِبيٍس، أَنّ النأَن نٍد، عيِن زاِم بِهش نةُ، عبعش�ارماِئِم، قَالَ عهِر الْببص نى عهِر :نبص أَو
  .الْبِهيمِة

6242دٍب، قَالَ حرح نب ِليا عقَالَ : ثَن ،قَِدياِمٍر الْعو عا أَبثَندةُ، قَالَ: حبعا شثَندح :
 ِبيا، أَنّ النمهنع اللَّه ِضياٍس ربِن عِن ابٍر، عيبِن جِعيِد بس نثَاِبٍت، ع نب ِديثَِني عدح� 

  .شيئًا ِفيِه الروح غَرضاال تتِخذُوا :قَالَ
أَخبرِني : حدثَنا شعبةُ، قَالَ: حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال6243َ

 ِبياٍس، أَنّ النبِن عِن ابٍر، عيبِن جِعيِد بس نثَاِبٍت، ع نب ِديِخذُ: قَالَ�عتئًا ِفيِه ال تيوا ش
ا، قُلْتضغَر وحالر : ِبيِن الن؟ قَالَ�ع : ِبيِن النع�.  

سِمعت : أَنبأَ شعبةُ، عن عِدي، قَالَ: أَنبأَ أَبو النضِر، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال6244َ
ال تتِخذُوا شيئًا :، قَالَ�عِن النِبي : ؟ قَالَ�ت، عِن النِبي سِعيد بن جبيٍر، عِن ابِن عباٍس قُلْ

  .ِفيِه الروح غَرضا
حدثَنا : وحدثَنا الدنداِني، قَالَ)  ح(حدثَنا فَِهد بن عوٍف:  حثنا أَبو أُميةَ، قَال6245َ

ا أَبو عوانةَ، عن أَِبي ِبشٍر، عن سِعيِد بِن جبيٍر، عِن ابِن عمر حدثَن: عباس بن طَاِلٍب، قَاال
 لَعن �ِإنَّ رسولَ اللَِّه : رِضي اللَّه عنهما،أَنه مر ِبِفتيٍة قَد نصبوا دجاجةً وهم يرمونها، فَقَالَ

  .من فَعلَ هذَا
أَنبأَ أَبو ِبشٍر، عن : حدثَنا هشيم، قَالَ: حدثَنا سريج، قَالَ: بو أُميةَ، قَالَ حدثَنا أ6246َ

خرجت مع ابِن عمر، فَمررنا ِبِفتياٍن ِمن قُريٍش قَد نصبوا طَيرا وهم : سِعيِد بِن جبيٍر، قَالَ
عج قَدو ،هونمرقُوا، يفَرت رمِن عوا ِبابرصا بفَلَم ،ِلِهمبن اِطئٍَة ِمنِر كُلَّ خاِحِب الطَّيلُوا ِلص
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رمع نولَ اللَِّه : فَقَالَ ابسذَا، ِإنَّ رلَ هفَع نم ِن اللَّهلَع� وحئًا ِفيِه الريذَ شخِن اتم نلَعقَد 
  .غَرضا

حدثَنا شعبةُ، عِن : حدثَنا حجاج، قَالَ:  يوسف بن سِعيِد بِن مسِلٍم، قَالَ حدثَنا6247
سِمعت سِعيد بن جبيٍر، عِن ابِن عمر، أَنه مر معه، فَِإذَا ِغلْمانٌ ِمن : الِْمنهاِل بِن عمِرٍو، قَالَ
جوا دبصن ٍش قَديقُر رمع نا ابأَوا رفَلَم ،ِضبفَغ ،ِلِهمبن اِطئَةٌ ِمنخ ملَه تسا، لَيهونمرةً ياج

رمع نقُوا، فَقَالَ ابفَرولُ اللَِّه :تسر ناِل، �لَعهِن الِْمنع ،ِلمسم جرخي اِئِم، لَمهثَّلَ ِبالْبم نم 
الر دبع اهوراِلوهِن الِْمنِش، عمِن اَألعع ،ِريِن الثَّواِق، عز.  
حدثَنا ِإسحاق بن : حدثَنا أَبو الْوِليِد، قَالَ:  حدثَنا سلَيمانُ بن سيٍف، قَال6248َ

م ِمن بِني يحيى رابطٌ دخلَ ابن عمر علَى يحيى بِن سِعيٍد وغُال: سِعيٍد، عن أَِبيِه، قَالَ
دجاجةً يرِميها، فَمشى ِإلَيها ابن عمر رِضي اللَّه عنه حتى حلِّها، ثُم أَقْبلَ ِبها وِبالْغالِم، فَأَتى 

، فَِإني سِمعت رسولَ اللَِّه ازجروا غُالمكُم هذَا أَنْ يصِبر هذَا الطَّير ِللْقَتِل: ِبها يحيى، فَقَالَ
  .ينهى أَنْ تصبر بِهيمةٌ، أَوْ غَيرها ِللْقَتِل، فَِإذَا أَردتم ذَبحها، فَاذْبحوها�

حدثَنا حجاج، عِن ابِن جريٍج، عن :  حدثَنا عباس بن محمٍد، وأَبو حميٍد، قَاال6249
 أَنْ نقْتلَ شيئًا ِمن الدواب صبرا، �نهى النِبي :أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر رِضي اللَّه عنه، قَالَ

  .حدثَنا ابن جريٍج، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه: حدثَنا عثْمانُ بن عمر، قَالَ: حدثَنا عباس، قَالَ
6250دقَالَ ح ،اِنيغا الصثَن : ِمعس هِر، أَنيبو الزِني أَبربٍج، أَخيرِن جِن ابع ،حوا رثَندح
  . أَنْ يقْتلَ شيٌء ِمن الدواب صبرا�نهى النِبي :جاِبرا، قَالَ

ليل علي إباحة أكل كل ذبيحة بيانُ ما يجوز الذَّبح وما ال جيوز أن يذكى به، والد
  كيف ما ذحبت إذا ذحبت مبا جيوز به الذبح وأر الدم

حدثَنا : حدثَنا يِزيد بن هارونُ، قَالَ:  حدثَنا ِعيسى بن أَحمد الْعسقَالِني، قَال6251َ
ِن ِرفَاعةَ بايبع نأَِبيِه، ع نِعيٍد، عس نانُ بفْيِديٍج سِن خاِفِع بِه ردج نِديٍج، عِن خاِفِع بِن رةَ ب

 ِبِذي الْحلَيفَِة ِمن ِتهامةَ، فَأَصبنا ِإِبالً وغَنما، ثُم �كُنا مع رسوِل اللَِّه : رِضي اللَّه عنه، قَالَ
ِإنَّ ِلهِذِه الْبهاِئِم أَواِبد :�حبسه، فَقَالَ رسولُ اللَِّه ِإنَّ بِعريا ِمنها ند، فَرماه رجلٌ ِبسهٍم، فَ

  .كَأَواِبِد الْوحِش، فَما غَلَبكُم ِمنها، فَاصنعوا ِبها هكَذَا
نْ نلْقَى ِإنا لَعلَّنا، أَو عسى، أَ! يا رسولَ اللَِّه :  ثُم ِإنَّ جدي راِفع بن خِديٍج، قَال6252َ

ما أَنهر الدم وذُِكر :�الْعدو غَدا ولَيست معنا مدى، أَفَنذْبح ِبالْقَصِب؟ فَقَالَ رسولُ اللَِّه 



com.wordpress.masgunku.www  
 

1430 

نا السأَم ،الظُّفُرو نالس سِه، فَكُلْ، لَيلَياللَِّه ع ماس :الظُّفُرو ،ظْمِة: فَعشبى الْحدفَم.  
أَنبأَ ابن وهٍب، أَخبرِني سفْيانُ الثَّوِري، عن :  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال6253َ

ِإنا نرجو، أَو : �أَِبيِه، عن عبايةَ بِن ِرفَاعةَ، عن راِفِع بِن خِديٍج، أَنه قَالَ ِلرسوِل اللَِّه 
ما أَنهر :� نلْقَى الْعدو ولَيست معنا مدى، أَفَنذْبح ِبالْقَصِب؟ فَقَالَ رسولُ اللَِّه نخشى، أَنْ

الظُّفُرو نِإال الس ،فَكُلُوه ،اللَّه ماس ذُِكرو مالد.  
دثَنا سفْيانٌ، عن أَِبيِه، عن عبايةَ ح: حدثَنا الِْفرياِبي، قَالَ :  حدثَنا الْغزي، قَالَ 6254

نخاف أَنْ نلْقَى الْعدو ! يا رسولَ اللَِّه : قُلْت: بِن ِرفَاعةَ بِن خِديٍج، عن راِفِع بِن خِديٍج، قَالَ
ى، أَفَندا منعم سلَيا، وغَد ودلْقَى الْعو أَنْ نجرن ا، أَوِب؟ فَقَالَغَدِبالْقَص حذْب: ِجلْ، أَوأَع

نا السأَم ،الظُّفُرو نالس سلَّ، لَيجو زاللَِّه ع ماس ذُِكرو مالد رها أَنى، ما : أَرأَمو ،ظْمفَع
ِش: الظُّفُربى الْحدفَم.  

ِإنَّ ِلهِذِه الْبهاِئِم :�، فَحبسه، قَالَ رسولُ اللَِّه  وِإنَّ بِعريا ند، فَرماه رجلٌ ِبسهٍم6255
  .أَواِبد كَأَواِبِد الْوحِش، فَما غَلَبكُم، فَاصنعوا ِبِه هكَذَا

نُ، حدثَنا سفْيا: حدثَنا أَبو حذَيفَةَ، قَالَ:  حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ الترِمِذي، قَال6256َ
ِبِإسناِدِه ِبنحِوِه وزاد، فَأَصابوا الْقَوم ِمن الْعدو ِإِبال وغَنما، فَعِجلُوا وأَغْلَوا الْقُدور، فَقَالَ 

 الْغنِم، ثُم عِجلْتم، وأَمر ِبها، فَأُكِْفئَت، ثُم قَسم الْغناِئم، فَعدلَ الْبِعري ِبعشٍر ِمن:�رسولُ اللَِّه 
ِإنَّ ِلهِذِه الْبهاِئِم :�ِإنَّ بِعريا ِمنها ند ِفي ِبئٍْر، فَرماه رجلٌ ِبسهٍم، فَحبسه، قَالَ رسولُ اللَِّه 

 ووِكيع، فأما أَواِبد كَأَواِبِد الْوحِش، فَما غَلَبكُم، فَاصنعوا ِبِه هكَذَا، رواه يحيى بن سِعيٍد،
 �كنا مع النِبي : إنا القو العدو غدا، وليست معنا مدي، وأما وكيع، فقال: حيىي، فقال

  .ِبِذي الْحلَيفَِة ِمن ِتهامةَ، فَأَصبنا غَنما وِإِبال، ِبِمثِْل حِديِث راِفِع بِن خِديٍج
حدثَنا : حدثَنا وهب بن جِريٍر، قَالَ: بو ِقالبةَ، قَاال حدثَنا أَبو داود الْحراِني، وأ6257َ

يا : قُلْنا: شعبةُ، عن سِعيِد بِن مسروٍق، عن عبايةَ بِن ِرفَاعةَ، عن جدِه راِفِع بِن خِديٍج، قَالَ
ما أَنهر الدم وذُِكر اسم اللَِّه علَيِه :معنا مدى، فَقَالَِإنا القُو الْعدو غَدا ولَيست ! رسولَ اللَِّه 

ا الظُّفُرأَم ،ذَِلك نع ثُكدأُحسو ،الظُّفُرو نفَكُلْ، ِإال الس :نا السأَمِش، وبى الْحدفَم :
ظْمفَع.  

ِعري ِمنها، فَرماه رجلٌ ِبسهٍم، فَقَالَ رسولُ اللَِّه وأَصاب الناس نهبا، فَند ب:  قَال6258َ
ِإنَّ ِلهِذِه اِإلِبِل والنعِم أَواِبد كَأَواِبِد الْوحِش، فَِإذَا غَلَبكُم شيٌء ِمنها، فَاصنعوا ِبِه هكَذَا، :�
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حدثَنا أَِبي : حدثَنا عبد اللَِّه بن أَحمد بن حنبٍل، قَالَهذَا لَفْظُ أَِبي داود، وهو أَتمهما حِديثًا، 
  .حدثَنا محمد ابن جعفٍَر، عن شعبةَ، كَما رواه وهب، عن ِرفَاعةَ، عن جدِه: قَالَ

ن عاِمٍر الضبِعي، عن شعبةَ، عن حدثَنا سِعيد ب:  حدثَنا يحيى بن عياٍش، قَال6259َ
يا : قُلْنا: سِعيِد بِن مسروٍق، عن عبايةَ بِن ِرفَاعةَ بِن راِفٍع، عن جدِه راِفِع بِن خِديٍج، قَالَ

: بِن جِريٍر، وزاد ِفيِهِإنا القُو الْعدو، وذَكَر الْحِديثَ ِبِمثِْل حِديِث وهِب ! رسولَ اللَِّه 
 نهبا، فَند ِمنها بِعري، فَسعوا لَه، فَلَم يستِطيعوه، فَرماه رجلٌ ِبسهٍم، �وأَصاب رسولُ اللَِّه 

وحِش، فَما غَلَبكُم، ِإنَّ ِلهِذِه اِإلِبِل والنعِم أَواِبد كَأَواِبِد الْ:�فَحبسه، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
وند بِعري ِفي ِبئِْر، فَلَم يستِطيعوا أَنْ ينحروه، ِإال ِمن ِقبِل شاِكلَِتِه، : فَاصنعوا ِبِه هكَذَا، قَالَ

ع ناٍش، عيع نى بيحِن، كَذَا قَالَ ييمها ِبِدرِشريعت رمع ناب هى ِمنرتِهفَاشدج نةَ، عايب.  
حدثَنا سفْيانٌ، : حدثَنا عِلي بن الْمِديِني، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال6260َ

: قُلْنا: ، قَالَحدثَِني عمر بن سِعيِد بِن مسروٍق، عن أَِبيِه، عن عبايةَ بِن ِرفَاعةَ، عن جدِه: قَالَ
ما أَنهر الدم :ِإنا القُو الْعدو غَدا ولَيس معنا مدى، أَفَنذَكِّي ِباللِّيِط؟ فَقَالَ! يا رسولَ اللَِّه 

نظُفٍُر، فَِإنَّ الس أَو ،ِسن ا كَانَ ِمنِإال م ِه، فَكُلُوهلَياللَِّه ع ماس ذُِكرو : ظْماِن، عناَألس ِمن
ِإنَّ الظُّفُرِة، قَالَ: وشبى الْحدم : ،ِعريا بهِمن دٍة، فَنرشِبع ِعريا الْبلْندا، فَعمغَنا ِإِبالً ونبفَأَص

 ِمنها شيٌء، فَافْعلُوا ِبِه ِإنَّ ِفيها أَواِبد كَأَواِبِد الْوحِش، فَِإذَا ند:فَرميناه حتى حبسناه، فَقَالَ
ذَِلك.  

حدثَنا زاِئدةُ بن قُدامةَ : حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال6261َ
ِعيد ابن مسروٍق حدثَنا س: الثَّقَِفي، وكَانَ ال يحدثُ قَدِريا وال صاِحب ِبدعٍة يعِرفُه، قَالَ

 �كُنا مع رسوِل اللَِّه : الثَّوِري، عن عبايةَ بِن ِرفَاعةَ بِن راِفِع بِن خِديٍج، عن جدِه راِفٍع، قَالَ
 ِفي أُخرياِت �ِه ِبِذي الْحلَيفَِة ِمن ِتهامةَ وقَد جاع الْقَوم، فَأَصابوا ِإِبال وغَنما، ورسولُ اللَّ

 ِبالْقُدوِر، � وقَد نِصبت الْقُدور، فَأَمر رسولُ اللَِّه �الناِس، فَانتهى ِإلَيِهم رسولُ اللَِّه 
 ند بِعري ِمن فَبينا هم كَذَِلك ِإذْ: فَأُكِْفئَت، ثُم قَسم بينهم، فَعدلَ عشرا ِمن الْغنِم ِببِعٍري، قَالَ

ِإِبٍل ِمن بين الْقَوِم، ولَيس ِفي الْقَوِم ِإال خيلٌ يِسريةٌ، فَطَلَبوه، فَأَعياهم، فَرماه رجلٌ ِبسهٍم، 
بكُم ِمنه شيٌء، ِإنَّ ِلهِذِه اِإلِبِل أَواِبد كَأَواِبِد الْوحِش، فَما غَلَ:�فَحبسه، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

  .فَاصنعوا هكَذَا
ِإنا القُو الْعدو غَدا ولَيس معنا مدى، فَنذْبح ! يا رسولَ اللَِّه : قُلْنا:  قَال6262َ
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ا خال السن ما أَنهر الدم وذَكَرت اسم اللَِّه علَيِه، فَكُلْ م:�ِبالْقَصِب؟ فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
نا السأَم ،ذَِلك نع كِبرأُخسو ،الظُّفُرو :ا الظُّفُرأَمو ،ظْمفَع :داوو دِة، قَالَ أَبشبى الْحدفَم :

وهو : و داودترونَ الدنيا، ما ِفي الدنيا حِديثٌ ِفي هذَا الْباِب أَحسن ِمنه، قَالَ أَب: قَالَ زاِئدةُ
حدثَنا معاِويةُ بن عمٍرو، قَالَ : واللَِّه ِمن ِخياِر الْحِديِث، حدثَنا جعفَر بن محمٍد الصاِئغُ، قَالَ

  .خاف أَنْ نلْقَى الْعدو غَدافَِإنا ن! يا نِبي اللَِّه : فَقَالَ: حدثَنا زاِئدةُ، ِبِمثِْلِه سواًء، ِإال أَنه قَالَ: 
)  ح(حدثَنا أَبو عوانةَ: حدثَنا كَِثري بن ِهشاٍم، قَالَ:  حدثَنا عمار بن رجاَء، قَال6263َ

نةَ، عن سِعيِد بِن حدثَنا أَبو عوا: حدثَنا أَحمد بن ِإسحاق، قَالَ: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ
كُنا ِبِذي : مسروٍق، عن عبايةَ بِن ِرفَاعةَ بِن راِفِع بِن خِديٍج، عن جدِه راِفِع بِن خِديٍج، قَالَ
فَذَبحوا : الَالْحلَيفَِة ِمن ِتهامةَ ِفي غَزاٍة لَنا، وقَد جاع الناس جوعا، وأَصبنا ِإِبال وغَنما، قَ

ورسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم يف آخرهم، فانتهى إليهم والقدور تغلي، فأمر ا، 
فأكفئت، مث قسم، فعدل عشرة من الغنم ببعري، فند منها بعري وكان يف القوم خيل يسرية، 

ِإنَّ ِلهِذِه الْبهاِئِم :� ونصبوا الْقُدور النِبي: فرمى رجل بسهم، فحبسه اهللا عز وجل به، فقال
 وحِديثَ نالْح ذَكَركَذَا، ووا ِبِه هعنٌء، فَاصيا شهِمن كُما غَلَبِش، فَمحاِبِد الْوكَأَو اِبدأَو

  .ولَيس لَنا مدى نذَكِّي ِبها، أَفَنذَكِّي ِبالْقَصِب؟ فَقَالَ، ِمثْلَه: حِديِث زاِئدةَ 
  
ماِحياِب اَألضأُ ِكتدتب  

ِمن ذَِلك وجوب من أَراد أَنْ يضحي اِإلمساك عن أخذ الشعر والظفر والنورة يف أيام 
  العشر

حدثَنا يحيى بن كَِثٍري أَبو :  حدثَنا يِزيد بن ِسنانَ الْبصِري، وأَبو ِقالبةَ، قَاال6264
حدثَنا شعبةُ، عن ماِلِك بِن أَنٍس، عن عمِرِو بِن مسِلٍم، عن سِعيِد بِن : عنبِري، قَالَغَسانَ الْ

 ِبيا، أَنّ النهنع اللَّه ِضيةَ رلَمس أُم نِب، عيسقَالَ�الْم : ادأَرِة ولَ ِهاللُ ِذي الِْحجخِإذَا د
  . يضحي، فَلْيمِسك عن شعِرِه وأَظْفَاِرِهأَحدكُم أَنْ
حدثَنا ِبشر بن ثَاِبٍت :  حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق الْبصِري، وعباس الدوِري، قَاال6265

 عن عمِرو بِن مسِلٍم، عن سِعيِد بِن حدثَنا شعبةُ، عن ماِلِك بِن أَنٍس،: أَبو محمٍد الْبزاز، قَالَ
 ِبيِن النةَ، علَمس أُم نِب، عيسفَال : قَالَ�الْم ،يحضأَنْ ي ادأَرِة وأَى ِهاللَ ِذي الِْحجر نم

اسبقَالَ عأَظْفَاِرِه، و ال ِمنِرِه وعش ذَنَّ ِمنأْخي:تظُفُِرِه ح ِمنيوحضى ي.  
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حدثَنا محمد بن : حدثَنا أَِبي، قَالَ:  حدثَنا عبد اللَِّه بن أَحمد بن حنبلَ، قَال6266َ
ِمن : قَالَ�حدثَنا شعبةُ، عن ماِلٍك، عن عمر، أَو عمٍرو، ِبِإسناِدِه، عِن النِبي : جعفٍَر، قَالَ

راد أَنْ ينحر، فَرأَى ِهاللَ ِذي الِْحجِة، فَال يأْخذَنَّ ِمن شعِرِه وأَظْفَاِرِه، رواه حجاج بن أَ
  .الشاِعِر، عن يحيى بِن كَِثٍري، كَما رواه يِزيد وغَيره، عن عمٍرو

حدثَنا معاذُ ابن : بِن الصباِح الزعفَراِني، قَالَ حثنا أَبو عِلي الْحسن بن محمِد 6267
سِمعت سِعيد ابن : حدثَنا محمد بن عمٍرو، عن عمرو بِن مسِلٍم، قَالَ: معاٍذ الْعنبِري، قَالَ
من كَانَ ِعنده :�قَالَ رسولُ اللَِّه : ، تقُولُ� سِمعت أُم سلَمةَ زوج النِبي: الْمسيِب، يقُولُ

ِذبح يذْبحه، فَِإذَا أَهلَّ ِهاللُ ِذي الِْحجِة، فَال يأْخذَنَّ ِمن شعِرِه وال ِمن أَظْفَاِرِه شيئًا حتى 
  .يضحي

حدثَنا محمد بن عمٍرو، ِبنحِوِه، : ، قَالَحدثَنا اَألنصاِري:  حدثَنا أَبو حاِتٍم، قَال6268َ
 نع اِنيلْوالْح اهورو ،هنع اهوا رِلٍم، كَمسم نر بمأَِبيِه، فَقَالَ ع ناٍذ ععم ناللَِّه ب ديبع اهور

كُنا ِفي الْحماِم قُبيلَ :  بِن أُكَيمةَ اللَّيِثي، قَالَعن عمر بِن مسِلِم بِن عمارةَ: أَِبي أُسامةَ، فَقَالَ
ِإنَّ سِعيد بن الْمسيِب ينهى عنه، فَلَِقيت : الضحى، فَاطَّلَى ِفيِه أُناس، فَقَالَ بعض أَهِل الْحماِم

هذَا حِديثٌ قَد نِسي وتِرك، حدثَتِني أُم  ! يا ابن أَِخي: سِعيدا، فَذَكَرت ذَِلك لَه، فَقَالَ
 ِبيةَ، أَنَّ النلَمس�اقَهسو ،.  
أَنبأَ ابن وهٍب، أَخبرِني حيوةُ، أَخبرِني خاِلد بن :  حدثَنا ِعيسى بن أَحمد، قَال6269َ

ِن أَِبي ِهالٍل، عِعيِد بس نع ،ِزيدأَنَّ ي ،هربٍب أَخيسم نب ِعيدأَنَّ س ،ِعيدنِلٍم الْجسِن مب رمع ن
 ِبيالن جوةَ زلَمس ولَ اللَِّه �أُمسأَنَّ ر ،هتربِه : قَالَ� أَخأَظْفَار قَلِّمفَال ي ،يحضأَنْ ي ادأَر نم

  .ِه ِفي الْعشِر اُألوِل ِمن ِذي الِْحجِةوال يحِلق شيئًا ِمن شعِر
حدثَنا اللَّيثُ ابن : حدثَنا ِإسحاق بن الْفُراِت، قَالَ:  حدثَنا ِعيسى بن أَحمد، قَال6270َ

، عِن ابِن الْمسيِب، أَنَّ سعٍد، عن خاِلِد بِن يِزيد، عن سِعيِد بِن أَِبي ِهالٍل، عن عمر بِن مسِلٍم
 ِبيأَنّ الن ،هتربةَ أَخلَمس قَالَ�أُم : ئًا ِمنيش ِلقحال يو هأَظْفَار قَلِّمفَال ي ،يحضأَنْ ي ادأَر نم

  .شعِرِه ِفي الْعشِر اُألوِل ِمن ِذي الِْحجِة
حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عن عبِد الرحمِن بِن : ، قَالَ حدثَنا عِلي بن حرٍب6271

ِإذَا دخلَِت الْعشر وأَراد : قَالَ�حميٍد، عن سِعيِد بِن الْمسيِب، عن أُم سلَمةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
  . وال ِمن بشِرِه شيئًاأَحدكُم أَنْ يضحي، فَال يمس ِمن شعِرِه
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: حدثَنا سفْيانُ، قَالَ: حدثَنا الْحميِدي، قَالَ:  حدثَنا ابن أَِبي مسرةَ، وعمار، قَاال6272
ب ِعيدس ِمعس هٍف، أَنوِن عِن بمحِد الربِن عِد بيمِن حِن بمحالر دبا عثَندِب حيسالْم ن

ِإذَا دخلَ الْعشر وأَراد أَحدكُم أَنْ يضحي، فَال : قَالَ�يحدثُ، عن أُم سلَمِة، أَنَّ رسولَ اللَِّه 
ِدييمئًا، قَالَ الْحيِرِه ششال بِرِه وعش ِمن سمانَ: يفْيفَِقيلَ ِلس :رال ي مهضعقَالَِإنَّ ب ،هفَع :

هفَعا أَري أَنلَِكن.  
حدثَنا : حدثَنا ِإبراِهيم بن عمِرو بِن أَِبي صاِلٍح، قَالَ:  حدثَنا ابن أَِبي مسرةَ، قَال6273َ

، عن أُم سلَمةَ، أَنّ مسِلم بن خاِلٍد، عِن ابِن جريٍج، عِن الزهِري، عن سِعيِد بِن الْمسيِب
 ِبيقَالَ�الن :رشلِْت الْعخِرِه ِإذَا دشال بِرِه وعش ِمن سمفَال ي ،يحضأَنْ ي ادأَر نم.  
   

بيانُ السنِة ِفي اخِتياِر الْكَبِش يف األضحية وصفته وصفة ذحبه، والترغيب يف ذحبه بيده، 
  صاحبه عند ذحبهوما جيب أن يقول 

حدثَِني حيوةُ، عن أَِبي صخٍر، عن : حدثَنا عمي، قَالَ:  حدثَنا أَبو عبيِد اللَِّه، قَال6274َ
ِن  أَمر ِبكَبشيِن أَقْرني�أَِبي قُسيٍط، عن عروةَ، عن عاِئشةَ رِضي اللَّه عنها، أَنّ رسولَ اللَِّه 

يا :يطَآِن ِفي سواٍد، وينظُراِن ِفي سواٍد، ويبركَاِن ِفي سواٍد، فَأَتى ِبِهما ِليضحي ِبِهما، ثُم قَالَ
اشحِذيها ِبحجٍر، فَفَعلْت، ثُم أَخذَها وأَخذَ الْكَبش، :هلُمي الْمديةَ، ثُم قَالَ! عاِئشةُ 

قَالَفَأَضو ،هحذَب ثُم ،هعج: ٍد، ثُممحِة مأُم ِمنٍد ومحآِل مٍد ومحم لْ ِمنقَبت مِم اللَِّه اللَّهِبس
  .ضحى ِبِه

لَِّه حدثَنا عبد ال: حدثَنا أَحمد بن صاِلٍح، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال6275َ
 نِر، عيبِن الزةَ بورع نٍط، عيِن قُسِن ابٍر، عخو صثَِني أَبدةُ، حويِني حربٍب، أَخهو نب

 ِبيةَ، أَنّ الناِئشى �عاٍد، فَأَتوِفي س كربياٍد ووِفي س ظُرنياٍد، ووطَأُ ِفي سنَ يٍش أَقْرِبكَب رأَم 
اشحِذيها ِبحجٍر، فَفَعلْت، فَأَخذَها :هلُمي الْمديةَ، ثُم قَالَ! يا عاِئشةُ :ِبِه، فَضحى ِبِه، فَقَالَ

ِة ِبسِم اللَِّه اللَّهم تقَبلْ ِمن محمٍد وآِل محمٍد وِمن أُم:وأَخذَ الْكَبش، فَأَضجعه وذَبحه، وقَالَ
  .محمٍد، ثُم ضحى ِبِه

حدثَنا : حدثَنا الْحجاج اَألزرق، وأَصبغُ بن الْفَرِج، قَالَ:  حدثَنا الصومِعي، قَال6276َ
 دبع اهواِلٍح، رِن صب دمِديِث أَحٍر، ِبِمثِْل حخأَِبي ص نةَ، عويح نٍب، عهو ناب ناِق عزالر

 ِبيأَنّ الن ،هنع اللَّه ِضيٍس رأَن نةَ عادقَت نٍر عمعِن�مينِن أَقْريلَحِن أَميشي ِبكَبحضكَانَ ي.  
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 سِعيد بن حدثَنا: حدثَنا روح بن عبادةَ، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَاال6277
كَانَ يضحي ِبكَبشيِن أَقْرنيِن أَملَحيِن �أَِبي عروبةَ، عن قَتادةَ، عن أَنٍس، أَنّ رسولَ اللَِّه 
ركَبيا، ولَى ِصفَاِحِهما عمطَأُهيِدِه، وا ِبيمهحذْبي.  

سِمعت : ثَنا غُندر، عن شعبةَ، عن قَتادةَ، قَالَحد:  حدثَنا عمر بن شبةَ، قَال6278َ
 يضحي ِبكَبشيِن أَملَحيِن أَقْرنيِن، يسمي ويكَبر، �كَانَ رسولُ اللَِّه :أَنس بن ماِلٍك، يقُولُ

هما قَدلَى ِصفَاِحِهما عاِضعو هتأَير لَقَدو.  
حدثَنا شعبةُ، عن : حدثَنا آدم بن أَِبي ِإياٍس، قَالَ: نا ِإسحاق بن سياٍر، قَالَ حدث6279َ

 ِبكَبشيِن أَملَحيِن أَقْرنيِن، فَرأَيته واِضعا قَدميِه �ضحى رسولُ اللَِّه :قَتادةَ، عن أَنٍس، قَالَ
ا، ولَى ِصفَاِحِهمِدِهعا ِبيمهحفَذَب ،ركَبيي ومسي.  

حدثَِني شعبةُ، عن قَتادةَ، : حدثَنا حجاج، قَالَ:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال6280َ
يِن، ويسمي ويكَبر،  يضحي ِبكَبشيِن أَملَحيِن أَقْرنيِن سِمين�كَانَ رسولُ اللَِّه :عن أَنٍس، قَالَ

  .ولَقَد رأَيته يذْبح ِبيِدِه واِضعا قَدِمِه علَى ِصفَاِحِهما
قَتادةُ أَنبأَِني، : أَنبأَ شعبةُ، قَالَ: حدثَنا أَبو النضِر، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال6281َ

 يضحي �نعم،كَانَ رسولُ اللَِّه : أَنت سِمعته؟ قَالَ: ماِلٍك، قُلْتسِمعت أَنس بن : قَالَ
ِبكَبشيِن أَملَحيِن أَقْرنيِن، ويسمي ويكَبر، ولَقَد رأَيته يذْبحهما ِبيِدِه واِضعا علَى ِصفَاِحِهما 

كَذَا، وه ِكيعو اهورو ،همقَالَقَدى، ومولُ اللَِّه : سسى رحض� نب اِلدخ كَذَِلكو ،
  .الْحاِرِث

حدثَنا شعبةُ، عن قَتادةَ، عن : حدثَنا سِعيد بن عاِمٍر، قَالَ:  حدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَال6282َ
ِبسِم :قْرنيِن، ووضع قَدميِه علَى ِصفَاِحِهما، وقَالَ ِبكَبشيِن أَ�ضحى رسولُ اللَِّه : أَنٍس، قَالَ

ِلمسم ِرجخي لَم ،لَكو كِمن ماللَّه رأَكْب اللَّهاللَِّه، و:لَكو كِمن.  
ثَنا همام، حد: حدثَنا عمرو بن عاِصٍم، قَالَ:  حدثَنا أَبو يوسف الْفَاِرِسي، قَال6283َ

 ِبيٍس، أَنّ النأَن نةَ، عادقَت نلَى �عع لَهِرج عضِن، فَوينِن أَقْريلَحِن أَميشى ِبكَبحض
،ركَبى ومسِدِه، وا ِبيمهحذَبا، وِتِهمفْحص ِد اللَِّه ببع نب دمحأَ مبأَنو ،سونا يثَندِد  حبِن ع

حدثَِني جِرير بن حاِزٍم، أَنَّ قَتادةَ بن ِدعامةَ حدثَه، : أَنبأَ ابن وهٍب، قَالَ: الْحكَِم، قَاال
  .ِبسِم اللَِّه، واللَّه أَكْبر:ِصفَاِحِهما، وقَالَ:ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، وقَالَ

6284مأَح نى با ِعيسثَندقَالَ ح ،ِر، قَالَ: دضو النأَ أَببةُ، قَالَ: أَنبعا شثَندح : دبع
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 يضحي �كَانَ رسولُ اللَِّه :سِمعت أَنس بن ماِلٍك، يقُولُ: الْعِزيِز بن صهيٍب أَخبرِني، قَالَ
  .ِبكَبشيِن، وأَنا أُضحي ِبكَبشيِن

نانُ السياِم توزيع الضحايا بني أصحابه وتوجيهها إليهم، واإلباحة أن يضحى بِة ِلِإلم
  باجلذع والعتود، وهو الذكر من املعز، وأن الذبح والنحر لإلمام أيهما فعل جائز

اِعيلَ، حدثَنا هارونُ بن ِإسم:  حدثَنا أَبو جعفٍَر الداِرِمي، وعباس الدوِري، قَاال6285
أَنبأَ يحيى بن أَِبي كَِثٍري، حدثَِني بعجةُ بن عبِد اللَِّه، : حدثَنا عِلي بن الْمبارِك، قَالَ: قَالَ

: الَ بين أَصحاِبِه ضحايا، قَ�قَسم رسولُ اللَِّه :حدثَِني عقْبةُ بن عاِمٍر رِضي اللَّه عنه، قَالَ
  .ضح ِبها: ِإنها صارت ِلي جذَعةٌ، قَالَ! يا رسولَ اللَِّه : قُلْت: فَصارت ِلي جذَعةٌ، قَالَ

وحدثَنا أَبو يحيى )  ح(حدثَنا وهب بن جِريٍر:  حدثَنا أَبو جعفٍَر الداِرِمي، قَال6286َ
حدثَنا ِهشام الدستواِئي، عن يحيى بِن أَِبي :  حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَاال:الْعسقَالِني، قَالَ

 ضحايا، فَأَصابِني �قَسم رسولُ اللَِّه :كَِثٍري، عن بعجةَ الْجهِني، عن عقْبةَ بِن عاِمٍر، قَالَ
فَقُلْت ،ولَ اللَّ: ِجذْعسا رةٌ، قَالَ! ِه يذَعِلي ج ارا: صِبه حض.  
حدثَنا أَبو عِلي :  حدثَنا عباس بن محمٍد الدوِري، وأَبو داود الْحراِني، قَاال6287

ِفينِبيٍب، قَالَ)  ح(الْحح نب سونا يثَندحقَاال: و ،داوو دا أَبثَندِد : حبأَِبي ع نب اما ِهشثَندح
قَسم رسولُ اللَِّه :اللَِّه، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، عن بعجةَ الْجهِني، عن عقْبةَ بِن عاِمٍر، قَالَ

�ةٌ، فَقُلْتذَعِلي ج تاراِبِه، فَصحأَص نيا بايحولَ اللَِّه :  ضسا ري !ارةٌ، صذَعِلي ج ت
  .ضح ِبها:�رسولُ اللَِّه : فَصارت ِلي جذَعةٌ، فَقَالَ: ضح ِبها، قَالَ يونس بن حِبيٍب: قَالَ

حدثَنا محمد بن :  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، ومحمد بن عوٍف، قَاال6288
حدثَنا : حدثَنا عثْمانُ بن عبِد الرحمِن الطَّراِئِفي، قَاال: الْقَردواِني، قَالَ وحدثَنا )  ح(الْمبارِك

حدثَِني بعجةُ بن عبِد اللَِّه، أَنَّ عقْبةَ أَخبرهم، أَنّ : حدثَِني يحيى، قَالَ: معاِويةُ بن سالٍم، قَالَ
! يا رسولَ اللَِّه : قَسم ضحايا بين أَصحاِبِه، فَصار ِلي ِمنها جذَعةٌ، فَقُلْت� رسولَ اللَِّه

  .ضح ِبها: �صارت ِلي جذَعةٌ، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
حدثَنا عمار :  قَالَوحدثَنا الداِرِمي،)  ح(أَنبأَ أَبو النضِر:  حدثَنا الصغاِني، قَال6289َ

حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد، عن : حدثَنا الْبابلُتي، قَالُوا: وحدثنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح(بن عبِد الْجباِر
 غَنما �ِني رسولُ اللَِّه أَعطَا:يِزيد بِن أَِبي حِبيٍب، عن أَِبي الْخيِر، عن عقْبةَ بِن عاِمٍر، قَالَ

: ، فَقَالَ�أَقِْسمها ضحايا علَى أَصحاِبِه، فَقَسمتها وبِقي ِمنها عتود، فَذَكَرته ِلرسوِل اللَِّه 
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تِبِه أَن حض.  
ٍج، عن ناِفٍع، عِن حدثَنا حجاج، عِن ابِن جري:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال6290َ

كَانَ ينحر يوم اَألضحى ِبالْمِدينِة، وكَانَ ِإذَا لَم �ابِن عمر رِضي اللَّه عنهما، أَنّ رسولَ اللَِّه 
حذْبي رحني.  
حدثَِني : يثُ، قَالَأَخبرِني اللَّ: حدثَنا ابن أَِبي مريم، قَالَ:  حدثَنا عالنُ، قَال6291َ

 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نقٍَد، عفَر نب لَّى�كَِثريصِبالْم حذْبي أَو ،رحنكَانَ ي.  
بيانُ النهِي عن أَنْ يضحى ِبالْجذَِع من املعز والعناق منه، والدليل علي اإلباحة أن 

باحة األكل يوم النحر قبل الصالة، وأن اإلمام ال يذبح باملصلى يضحى ا منسوخ، وإ
  ويرجع فيذبح
: حدثَنا أَبو اَألحوِص، قَالَ: حدثَنا مسدد، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال6292َ

 �خطَبنا رسولُ اللَِّه :  رِضي اللَّه عنه، قَالَحدثَنا منصور، عِن الشعِبي، عِن الْبراِء بِن عاِزٍب
من صلَّى صالتنا ونسك نسكَنا، فَقَد أَصاب النسك، ومن :يوم النحِر بعد الصالِة، فَقَالَ

واللَِّه لَقَد ! يا رسولَ اللَِّه : ياٍر، فَقَالَنسك قَبلَ الصالِة، فَِتلْك شاةٌ لَحم، فَقَام أَبو بردةَ بن ِن
 تمأَطْعو فَأَكَلْت ،لْتجعٍب، فَترشأَكٍْل و موي موأَنَّ الْي تِلمعو ،جرلَ أَنْ أَخقَب كْتسن

ي عناق جذَعةٌ وِهي خير ِمن فَِإنَّ ِعنِد:شاةٌ لَحم، قَالَ:�أَهِلي وِجرياِني، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
: نعم، ولَن تجِزئ عن أَحٍد بعدك، حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ: شاتي لَحٍم، فَهلْ تجِزئ عني؟ قَالَ

صوٍر، ِبِإسناِدِه، خطَبنا النِبي حدثَنا ِإبراِهيم بن طَهمانَ، عن من: حدثَنا محمد بن ساِبٍق، قَالَ
  .من صلَّى صالتنا، وذَكَر الْحِديثَ ِبنحِوِه: فَقَالَ�

حدثَنا جِرير بن عبِد : حدثَنا أَبو الرِبيِع، قَالَ:  حدثَنا يوسف بن يعقُوب، قَال6293َ
 �خطَبنا رسولُ اللَِّه : الشعِبي، عِن الْبراِء بِن عاِزٍب، قَالَالْحِميِد، عن منصوٍر، عِن 

من صلَّى صالتنا ونسك نسكَنا، فَقَد أَصاب النسك، ومن نسك قَبلَ الصالِة، فَشاته :فَقَالَ
 نةَ بدرو بفَقَالَ أَب ،لَه كسال نٍم واةُ لَحاشمهنع اللَّه ِضياِء ررالُ الْباٍر خولَ اللَِّه : ِنيسا ري !

فَِإني نسكْت نسِكي قَبلَ الصالِة، وعرفْت أَنَّ الْيوم يوم أَكٍْل وشرٍب، وأَحببت أَنْ تكُونَ 
اِتي وش تحِتي، فَذَبيِفي ب حذْباٍة تلَ شاِتي أَوالةَ، قَالَشالص لَ أَنْ آِتيقَب تيدغاةٌ :تش كاتش

فَقُلْت ،ملَح: ِزئجٍم، أَفَتلَح ياتش ِمن ِإلَي بأَح ةٌ ِهيذَعا جلَن اقنا عندولَ اللَِّه ِعنسا ري
  .نعم، ولَن تجِزئ عن أَحٍد بعدك: عني؟ قَالَ
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6294داَء، قَالُوا حجر نب ارمعوٍق، وزرم نب اِهيمرِإبِبيٍب، وح نب سونا يا : ثَنثَندح
سِمعت الشعِبي يحدثُ، عِن الْبراِء بِن عاِزٍب، : حدثَنا شعبةُ، عن زبيٍد، قَالَ: أَبو داود، قَالَ
ِإنَّ أَولَ ما نبدأُ ِفي يوِمنا هذَا أَنْ نصلِّي، ثُم نرِجع :خطَب يوم النحِر، فَقَالَ �أَنّ رسولَ اللَِّه 

فَننحر، فَمن فَعلَ ذَِلك فَقَد أَصاب سنتنا، ومن ذَبح قَبلَ الصالِة، فَِإنما هو لَحم قَدمه َألهِلِه 
ِمن سالِة، فَقَالَلَيلَ الصقَب حكَانَ ذَباٍر، وِني نةَ بدرو باِلي أَبخ ٍء، فَقَاميِك ِفي شسا :  الني

ضح ِبها، ولَن توفِّي، أَو تجِزئ، عن أَحٍد :ِعنِدي جذَعةٌ خير ِمن مِسنٍة، فَقَالَ! رسولَ اللَِّه 
ثَندح ،كدعقَالَب ،وِريالد اسباٍد، قَالَ: ا عمح نى بيحا يثَندِن : حٍد، عيبز نةُ، عبعا شثَندح

حدثَنا أَبو النضِر، : الشعِبي، عِن الْبراِء، ِبِمثِْلِه سواًء، حدثَنا الصغاِني، وِعيسى بن أَحمد، قَاال
حدثَنا :  أَنبأَ شعبةُ، ِبِمثِْلِهومن ذَبح، فَِإنما هو لَحمِبِمثِْلِه، حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، قَالَ:قَالَ

  .حدثَنا شعبةُ، ِبِمثِْلِه: وهب بن جِريٍر، قَالَ 
بزاز، ومحمد بن ِإسماِعيلَ، وساِلم، ومحمد  حدثَنا عِلي بن سهِل بِن الْمِغريِة ال6295ْ

: حدثَنا عفَّانُ بن مسِلٍم، قَالَ: بن عِلي بِن داود ابن أُخِت غَزاٍل، وعثْمانُ بن خرزاذَ، قَالُوا
د، وداود، وابن عوٍن، عِن الشعِبي، وهذَا حدثَنا شعبةُ، أَخبرِني زبيد، ومنصور، ومجاِل

حدثَنا الْبراُء بن عاِزٍب وأَومأَ ِإلَى ساِريٍة ِمن هذَا الْمسِجِد، : حِديثُ زبيٍد، عِن الشعِبي، قَالَ
ولَ ما نبدأُ ِبِه ِفي يوِمنا هذَا أَنْ ِإنَّ أَ:خطَبنا رسولُ اللَِّه صلي اهللا عليه وسلم فَقَالَ: قَالَ

 وا همفَِإن ،لَ ذَِلكقَب حذَب نما، ونتنس ابأَص فَقَد ،لَ ذَِلكفَع نفَم ،رحنفَن ،ِجعرن ثُم ،لِّيصن
يا :ح خاِلي أَبو بردةَ بن ِنياٍر، فَقَالَوذَب: لَحم قَدمه َألهِلِه لَيس ِمن النسِك ِفي شيٍء، قَالَ

اجعلْها مكَانها وال : ذَبحت ولَيس ِعنِدي إال جزعةٌ خير ِمن مِسنٍة، فَقَالَ! رسولَ اللَِّه 
ادناِإلسو ،اِحدو ِديِثِهمى حنعم ،كدعٍد بأَح نع ،ِفيوت أَو ،ِزئجتاهِرجخي لَم ،اِحدو .  

حدثَنا عاِصم بن عِلي، :  حدثَنا حمدونُ بن عمارةَ، وأَبو أُميةَ، وغَيرهما، قَالُوا6296
قَالَ : ٍب، قَالَسِمعت الشعِبي يحدثُ، عِن الْبراِء بِن عاِز: حدثَنا شعبةُ، عن سياٍر، قَالَ: قَالَ

ِإنَّ أَولَ ما نبدأُ ِبِه ِفي يوِمنا هذَا أَنْ نصلِّي، ثُم نرِجع، :رسولُ اللَِّه صلي اهللا عليه وسلم
 ِمن سلَي همقَد ملَح وا همفَِإن ،حذَب نما، ونتنس ابأَص فَقَد ،لَ ذَِلكفَع نفَم ،رحنِك فَنسالن

ِإنَّ ِعنِدي جذَعةً خير ِمن :وكَانَ أَبو بردةَ بن ِنياٍر خالَ الْبراِء قَد ذَبح، فَقَالَ: ِفي شيٍء، قَالَ
  .اجعلْها ِلمكَاِنها، ولَن تجِزئ، أَو توِفي، عن أَحٍد بعدك: مِسنٍة، فَقَالَ
6297ا أَبثَندةَ، قَالَ حيانَ، قَالَ: و أُمو غَسا أَبثَنداِلٍد : حأَِبي خ نالِم، عالس دبا عثَندح
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 ِبيى النِريِق، فَأَتشلَ التقَب حذَب الَهاِزٍب، أَنَّ خِن عاِء برِن الْباِمٍر، عع نع ،االِنيالد� فَذَكَر 
فَقَالَ ر ،لَه ولُ اللَِّه ذَِلكِريِق، فَقَالَ:�سشالت دعب كسا النمولَ اللَِّه : ِإنسا رِدي ! يِإنَّ ِعن

ِمن صلَّى صالتنا واستقْبلَ ِقبلَتنا ونسك نسكَنا، فَلَه أَجر الَِّذي :�عناق، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
اذْبحها، ولَن تجِزئ عن أَحٍد : ِإنَّ ِعنِدي عناقًا، قَالَ! سولَ اللَِّه يا ر:أَصاب نسكَنا، قَالَ

كدعب.  
حدثَنا سفْيانٌ، عن منصوٍر، عِن : حدثَنا الِْفرياِبي، قَالَ:  حدثَنا الْغزي، قَال6298َ

 ،ِبيعِن الشٍد، عيبزو ،ِبيعلَ أَنْ الشى قَبحاِلي ضاٍر خِني نةَ بدرا باِزٍب، أَنَّ أَبِن عاِء برِن الْبع
 ِبيلَّى النا صلِّي، فَلَمصولُ اللَِّه �يسلَ، فَقَالَ را فَعم لَه فَذَكَر ،اهٍم، :� أَتاةُ لَحش كاتش

ضح ِبها، ولَن : اق ِمن الْمعِز ِهي أَحب ِإلَي ِمن شاتيِن، قَالَفَِعنِدي عن! يا رسولَ اللَِّه :فَقَالَ
كدعٍد بأَح نع ِزئجت.  

 حدثَنا محمد بن يحيى، ومحمد بن عبِد الْمِلِك الْواِسِطي، وعمار بن رجاء، 6299
أَنبأَ داود يعِني ابن أَِبي ِهند، عن :  يِزيد بن هارونَ، قَالَحدثَنا: وأبو داود احلراين، قَالُوا

 ِبياِزٍب، أَنّ النِن عاِء برِن الْباِمٍر، عو : قَالَ�عاِلي أَبِه خِإلَي فَقَام ،لِّيصى يتح دأَح نحذْبال ي
ِإنَّ هذَا يوم النحِر، اللَّحم ِفيِه كَِثري، وِإني ذَبحت !  اللَِّه يا رسولَ:بردةَ بن ِنياٍر، فَقَالَ

: نِسيكَِتي ِليأْكُلَ أَهِلي وِجرياِني، وِعنِدي عناق لَبٍن ِهي خير ِمن شاتي لَحٍم، أَفَأَذْبحها؟ قَالَ
عٍد بأَح نةٌ عذَعج ِزئجال تو ،معنكيِسيكَتن ريخ ِهيو ،كد.  

حدثَنا داود بن أَِبي : حدثَنا عبد الْوهاِب بن عطَاٍء، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال6300َ
 تذْبحوا حتى ال: يوم النحِر، فَقَالَ�خطَبنا رسولُ اللَِّه : ِهند، عن عاِمٍر، عِن الْبراِء، قَالَ

هذَا يوم اللَّحم ِفيِه مكْروه، فَذَبحت نسِكي، فَأَطْعمت ! يا رسولَ اللَِّه :أُصلِّي، فَقَالَ خاِلي
 فَِإنْ فَعلْت،: �أَهِلي وأَهلَ داِري، شك داود، فَقَالَ رسولُ اللَِّه : أَهِلي وِجرياِني، أَو قَالَ
ِإنَّ ِعنِدي عناق لَبٍن ِهي خير ِمن شاتي لَحٍم، ! يا رسولَ اللَِّه :فَأَِعد ذَبحا آِخر، فَقَالَ

  .نعم، وِهي خير نِسيكَتيك ولَن تقِْضي جذَعةٌ عن أَحٍد بعدك: أَفَأَذْبحها؟ قَالَ
حدثَنا : حدثَنا زكَِريا بن عِدي، قَالَ:  الْمروِزي، قَالَ  حثنا سِعيد بن مسعوٍد6301

قَالَ رسولُ : حفْص بن ِغياٍث، عن داود، وعاِصٍم، عِن الشعِبي، عِن الْبراِء بِن عاِزٍب، قَالَ
فَقَالَ أَبو بردةُ بن : بلَ الصالِة، فَلْيِعد، قَالَمن كَانَ ذَبح قَ: ِفي خطْبِتِه يوم النحِر�اللَِّه 
نعم، وال يضحي : ِإنَّ ِعنِدي عناق جذَعٍة ِمن الْمعِز، أَفَأُضحي ِبها؟ قَالَ! يا رسولَ اللَِّه :ِنياٍر
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كدعب دا أَحِبه.  
6302 ِويرِعيٍد الْهو سا أَبثَنداِلٍح، قَالَ  حص نى بيحِن : يِن ابٍر، عصن نب ديوا سثَندح

 ِبيِن الناِزٍب، عِن عاِء برِن الْبع ،ِبيعِن الشِل، عواِصٍم اَألحع نِك، عاربقَالَ ِفي �الْم هأَن 
ِعنِدي عناق لَبٍن ِهي خير ِمن شاتي لَحٍم، :الَ رجلٌال يضحني أَحد حتى يصلِّي، فَقَ:يوِم نحٍر

  .فَضح ِبها، وال تجِزئ جذَعةٌ عن أَحٍد بعدك: قَالَ
حدثَنا : حدثَنا عبثَر، قَالَ: حدثَنا محمد بن ساِبٍق، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال6303َ

ذَبح أَبو بردةَ بن ِنياٍر شاةً قَبلَ : سِمعت الْبراَء بن عاِزٍب، يقُولُ: رف، عن عاِمٍر، قَالَمطَ
اذْبحها وال تصلُح :فَِإنَّ ِعنِدي جذَعةً، قَالَ: هِذِه شاةُ لَحٍم، قَالَ:�الصالِة، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

م ،ِركيِلغ كُهسن مالَِّذي ت الِة، فَذَاكالص دعب حذَب نمفِْسِه، وِلن حا ذَبمالِة، فَِإنلَ الصقَب حذَب ن
ِلِمنيسةَ الْمنس ابأَصٍة، قَالَ:قَالَ. وذَعج اقنِدي عوفَِإنَّ ِعن : ،ِركيِلغ لُحصال تا وهحفَاذْب

حدثَنا : حدثَنا عِلي بن الْحسِن بن شِقيٍق، قَالَ: فَضلُ بن عبِد الْجباِر الْمروِزي، قَالَحدثَنا الْ
: سِمعت الْبراَء بن عاِزٍب يقُولُ: حدثَنا عاِمر، قَالَ: أَبو حمزةَ السكَِّري، عن مطَرٍف، قَالَ

و بأَب حِكِهذَبسن مالَِّذي ت ِلِهفَذَِلكِإلَى قَو ،ِمثْلَه الِة، فَذَكَرلَ الصاةً قَباٍر شِني نةَ بدر.  
حدثَنا خاِلد، عن مطَرٍف، : حدثَنا مسدد، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال6304َ

ضحى خالٌ ِلي يقَالَ لَه أَبو بردةُ، قَبلَ الصالِة، فَقَالَ :  بِن عاِزٍب، قَالَعن عاِمٍر، عِن الْبراِء
ِإنَّ ِعنِدي داِجن جذَعٍة ِمن الْمعِز، ! يا رسولَ اللَِّه :شاتك شاةُ لَحٍم، فَقَالَ:�رسولُ اللَِّه 

  .اذْبحها، وال تصلُح ِلغيِرك: فَقَالَ
بيانُ اَألخباِر الناِهيِة عن أن يضحى قبل الصالة يوم النحر، وأن من ذبح قبل الصالة 
وقبل ذبح اإلمام جيب عليه أن يذبح مكاا أخرى مثلها بعد الصالة، ووجوب التسمية عند 
ذحبها، واإلباحة لألب أن يضحى عن ابنه، وأن له أكله ويطعم أهله إذا ذبح قبل الصالة، 

  د مكاا جذعة كانت أو غريهاويعي
6305 ِعيدسو ،اِنيغالصاِزٍم، وِن حِرو بمو عأَبِد، وينِن الْجب دمأَح نب دمحا مثَندح 

حدثَنا عبيد اللَِّه : بن مسعوٍد، ومحمد بن عوٍف الِْحمِصي، وعباس بن حممد الدوري، قَالُوا
حدثَنا زكَِريا بن أَِبي زاِئدةَ، عن ِفراٍس، عن عاِمٍر، عِن الْبراِء ابِن عاِزٍب، أَنّ : بن موسى، قَالَ
من وجه ِقبلَتنا وصلَّى صالتنا ونسك نسكَنا، فَال يذْبح حتى يصلِّي، : قَالَ�رسولَ اللَِّه 

ذَاك شيٌء عجلْته َألهِلك، : فَِإني نسكْت عِن ابٍن ِلي، فَقَالَ! يا رسولَ اللَِّه :خالُ الْبراِءفَقَالَ 
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من وجه ِقبلَتنا :قَالَ ابن عوٍف. ضح ِبها عنه، فَِإنها خير نِسيكٍَة: فَِإنَّ ِعنِدي جذَعةً، قَالَ:قَالَ
سنوذْكُري لَمو ،حذْبا، فَال يكَنسن ا، قَالَ:كنالتلَّى صالِة : صلَ الصقَب كْتسي نفَِإن.  

 حدثَنا أَبو عبِد اللَِّه محمد بن ثَواِب بِن سِعيِد بِن خِضٍر الْهباِري ِفي بِني رواٍس 6306
 عبد اللَِّه بن نميٍر، عن زكَِريا بِن أَِبي زاِئدةَ، عن ِفراٍس، عِن الشعِبي، حدثَنا: ِبالْكُوفَِة، قَالَ
من صلَّى صالتنا ونسك نسكَنا، فَال يذْبح حتى يصلِّي، :�قَالَ رسولُ اللَِّه : عِن الْبراِء، قَالَ

ذَاك شيٌء عجلْته ألهِلك، : ِإني ذَبحت عِن ابِني، قَالَ! ولَ اللَِّه يا رس:فَقَالَ خالُ الْبراِء
  .ضح ِبها، فَِإنها خير نِسيكَتيك: ِإنَّ ِعنِدي شاةَ لَبٍن، قَالَ:قَالَ

دثَنا عِبيدةُ بن حميٍد، ح:  حدثَنا أَبو عِلي الزعفَراِني الْحسن بن محمٍد، قَال6307َ
حدثَِني اَألسود بن قَيٍس، عن جندِب بِن سفْيانَ الْبجِلي، ثُم الْعلَِقي، أَنه صلَّى مع : قَالَ

ِئِح اَألضحى، ، فَِإذَا هو ِباللَّحِم وذَبا� يوم أَضحى، فَانصرف رسولُ اللَِّه �رسوِل اللَِّه 
من كَانَ ذَبح قَبلَ أَنْ :� أَنها ذُِبحت قَبلَ الصالِة، فَقَالَ رسولُ اللَِّه �فَعرف رسولُ اللَِّه 

  .يصلِّي، فَلْيذْبح مكَانها أُخرى، ومن لَم يكُن ذَبح حتى صلَّينا، فَلْيذْبح ِباسِم اللَِّه
حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، :  حثنا يونس بن عبِد اَألعلَى، وسعدانُ بن نصٍر، قَاال6308

 �شِهدت اَألضحى مع رسوِل اللَِّه : عِن اَألسوِد بِن قَيٍس، سِمع جندب بن سفْيانَ، يقُولُ
وا قَبحا ذَباسأَنَّ ن ِلمالِة، فَقَالَفَعال، :لَ الص نمو ،ِعدالِة، فَلْيلَ الصقَب كُمِمن حكَانَ ذَب نم
  .فَلْيذْبح علَى اسِم اللَِّه

حدثَنا شعبةُ، عِن اَألسوِد : حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال6309َ
ٍس، سِن قَيقُولُابانَ، يفْيس نب بدنج وِل اللَِّه : ِمعسر عم تِهدِر، �شحالن موي الِْعيد 

من ذَبح قَبلَ أَنْ يصلِّي، فَلْيِعد أُضِحيته، ومن لَم يذْبح، فَلْيذْبح علَى :فَصلَّى، ثُم خطَب، فَقَالَ
ثَندِم اللَِّه، حقَاالاس ،دمأَح نى بِعيسو ،اِنيغِر، قَالَ: ا الصضو النا أَبثَندةُ، : حبعأَ شبأَن

  .ِبنحِوِه
حدثَنا سفْيانُ، عِن اَألسوِد : حدثَنا قَِبيصةُ، قَالَ:  حدثَنا معاِويةُ بن صاِلٍح، قَال6310َ

  .من ذَبح قَبلَ صالِتنا، فَلْيِعد:�قَالَ النِبي : ، قَالَبِن قَيٍس، عن جندٍب
حدثَنا شعبةُ، عِن اَألسوِد : حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال6311َ

من ذَبح ِمنكُم : يوم أَضحى، فَقَالَ يخطُب�شِهدت النِبي : ابِن قَيٍس، سِمع جندبا، يقُولُ
  .قَبلَ الصالِة، فَلْيِعد مكَانَ ذَِبيحِتِه أُخرى، ومن لَم يكُن ذَبح، فَلْيذْبح ِباسِم اللَِّه
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: نا زهير، قَالَحدثَ: حدثَنا حسين بن عياٍش، قَالَ:  حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء، قَال6312َ
شِهدت اَألضحى مع : سِمعت جندب بن سفْيانَ، يقُولُ: حدثَنا اَألسود بن قَيٍس، قَالَ

، فَلَم يعد أَنْ صلَّى وفَرغَ ِمن صالِتِه سلَّم، فَِإذَا هو يرى لَحم أَضاِحي، وقَد �رسوِل اللَِّه 
من ذَبح أُضِحيته ِمن قَبِل أَنْ يصلِّي، :�حت قَبلَ أَنْ يفْرغَ ِمن صالِتِه، فَقَالَ رسولُ اللَِّه ذُِب

  .أَو نصلِّي، فَلْيذْبح مكَانها أُخرى، ومن لَم يذْبح، فَلْيذْبح ِباسِم اللَِّه
 بن خلٍَف ابن ِبنِت الْمبارِك بِن فَضالَةَ أَبو محمٍد ِفي بِني  حدثَنا عبد الرحمِن6313

: حدثَنا صاِلح بن حاِتِم بِن وردانَ، حدثَِني حاِتِم بِن وردانَ، قَالَ : طُفَاوةَ ِبالْبصرِة، قَالَ
:  بِن ِسِريين، عن أَنِس بِن ماِلٍك رِضي اللَّه عنه، قَالَحدثَنا أَيوب السخِتياِني، عن محمِد

من كَانَ ضحى، فَلْيِعد، فَقَام ِإلَيِه : يوم أَضحى، فَوجد ِريح لَحٍم، فَقَالَ�خطَبنا رسولُ اللَِّه 
يا :  عذَره، فَقَالَ�رياِنِه، كَأَنَّ رسولَ اللَِّه رجلٌ ِمن اَألنصاِر، فَذَكَر هنةً، أَو هيةً ِمن ِج

، �ِعنِدي عناق جذَعٍة ِهي أَحب ِإلَي ِمن شاتي لَحٍم، فَرخص لَه رسولُ اللَِّه ! رسولَ اللَِّه 
 ِإلَى كَبشيِن أَملَحيِن، � فَال أَدِري جاوزت رخصته غَيره أَم ال، وانكَفَأَ رسولُ اللَِّه

  .تجزعوها: فَذَبحهما، وانكَفَأَ الناس ِإلَى غَِنيمٍة فَتوزعوها، أَو قَالَ
حدثَنا ِإسماِعيلُ : حدثَنا عِلي بن الْمِديِني، قَالَ:  حدثَنا محمد بن حيويِه، قَال6314َ

ناِلٍك، قَالَابِن مِس بأَن نع ،ِن ِسِريينِد بمحم نع ،وبأَي نع ،اِهيمرولُ اللَِّه :  ِإبسقَالَ ر
�:ِعدالِة، فَلْيلَ الصقَب حذَب نم.  

يٍد، عن أَيوب، حثنا حماد بن ز: حدثَنا الْقَواِريِري، قَالَ:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال6315َ
ادمٍد، قَالَ حمحم نِن : عِس بأَن نٍد، عمحم ناٍم، عِهشاِلٍك، وِن مِس بأَن نِإال ع هلَمال أَعو
بحا، صلَّى، ثُم خطَب، فَأَمر من كَانَ ذَبح قَبلَ الصالِة أَنْ يِعيد ذَ�ماِلٍك، أَنّ رسولَ اللَِّه 

ِبِهم خصاصةٌ، أَو فَاقَةٌ، : ِجرياِني، ِإما قَالَ! يا رسولَ اللَِّه : فَقَام رجلٌ ِمن اَألنصاِر، فَقَالَ
ثُم انكَفَأَ ِإلَى : فَذَبحت قَبلَ الصالِة وِعنِدي عناق لَبٍن ِهي أَحب ِإلَي ِمن شاتي لَحٍم، قَالَ

كَب نٍد، عيبع نب دمحم اهوا، روهعزجٍة، فَتِإلَى غَِنيم اسالن قفَرتا ومهحِن، فَذَبيلَحِن أَميش
كاٍد ِبال شمح.  
دثَنا ح: حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، وعمار بن رجاٍء، قَاال6316

ذَبح :سِمعت أَبا جحيفَةَ يحدثُ، عِن الْبراِء بِن عاِزٍب، قَالَ: شعبةُ، عن سلَمةَ بِن كُهيٍل، قَالَ
ي ِإال لَيس ِعنِد! يا رسولَ اللَِّه :أَبِدلْها، فَقَالَ: �أَبو بردةَ قَبلَ الصالِة، فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 
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اجعلْها مكَانها ولَن تجِزئ، أَو توفِّي، عن أَحٍد بعدك، حدثَنا : جذَعةٌ خير ِمن مِسنٍة، قَالَ
ر ِمن حدثَنا شعبةُ، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، ولَم يذْكُرخي: حدثَنا حجاج، قَالَ: يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 

  .مِسنٍة
6317 نةَ، علَمس نةُ، عبعا شثَندِريٍر، حج نب بها وثَندح ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَندح 

رسولُ اللَِّه ذَبح أَبو بردةَ بن ِنياٍر قَبلَ الصالِة، فَأَمر : أَِبي جحيفَةَ، عِن الْبراِء بِن عاِزٍب، قَالَ
اذْبحها، ولَن : ِعنِدي جذَعةٌ خير ِمن مِسنٍة، قَالَ! يا رسولَ اللَِّه : أَنْ يِعيد مكَانها، قَالَ�

كدعٍد بأَح نع ،ِفيوت أَو ،ِزئجت.  
   

  باب بياِن وجوِب اُألضِحيِة بامسنة وإجازا باجلذع من الضأن
)  ح( حدثَنا أَبو داود الْحراِني، حدثَنا محمد بن الْحسِن بن أَعين، وأَبو جعفٍَر6318

وحدثَنا أَبو )  ح(حدثَنا الْحسن بن محمِد بِن أَعين: وحدثَنا عِلي بن عثْمانَ النفَيِلي، قَالَ
حدثَنا أَبو : حدثَنا زهير، قَالَ: حدثَنا أَحمد بن يونس، كُلُّهم قَالُوا: للَِّه السخِتياِني، قَالَعبِد ا

ر ال تذْبحوا ِإال مِسنةً، ِإال أَنْ يعس:�قَالَ رسولُ اللَِّه : الزبيِر، عن جاِبٍر رِضي اللَّه عنه، قَالَ
: حدثَنا يونس بن محمٍد، قَالَ: علَيكُم، فَتذْبحوا جذَعةً ِمن الضأِْن، حدثَنا ابن الْمناِدي، قَالَ

 حدثَنا: حدثَنا حسن بن موسى اَألشيب، قَالَ: حدثَنا أَبو خيثَمةَ، وحدثَنا الصغاِني، قَالَ
زهير، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، رواه محمد بن بكٍْر عِن ابِن جريٍج حدثَِني أَبو الزبيِر، أَنه سِمع جاِبرا 

  .يقُولُ، وذَكَر الْحِديثُ
بيانُ وجوِب اللَّعنِة علي من نسك لغري اهللا، والدليل علي أن من ضحي يريد به رياء 

  عة وال يريد بشىء منه وجه اهللا أن اللعنة حتل به، وكذلك كل ذبيحة تذبح لغري اهللا تعايلومس
6319 اِنيغالصو ،ِويره لُهأَصاِفقَِة، وكٍْر ِبالرِن بِد بمحم نب كْرِر بهو اَألزا أَبثَندح 

 حدثَنا مروانُ بن معاِويةَ، عن منصوِر بِن حيانَ، عن :حدثَنا زكَِريا بن عِدي، قَالَ : قَاال
، �قَالَ رجلٌ ِلعِلي رِضي اللَّه عنه حدثْنا ِبشيٍء أَسره ِإلَيك رسولُ اللَِّه : عاِمِر بِن واِثلَةَ، قَالَ

 ِبشيٍء كَتمه الناس، غَير أَنه قَد حدثَِني ِبكَِلماٍت �للَِّه ما أَسر ِإلَي رسولُ ا: فَغِضب، وقَالَ
لَعِن اللَّه من لَعن واِلديِه، ولَعن اللَّه من غَير منار اَألرِض، ومن أَحدثَ حدثًا، أَو :أَربع، قَالَ

أَو ذَبح ِلغيِر اللَِّه، هذَا لَفْظُ أَِبي :أُراه، قَالَ: ، قَالَ أَبو اَألزهِرآوى محِدثًا، أَو ذَبح ِلغيِر اللَِّه
  .اَألزهِر
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حدثَنا آدم ابن :  حدثَنا سِعيد بن عبدوِس بِن أَِبي زيدونَ، وراِق الِْفرياِبي، قَال6320َ
حدثَنا منصور بن حيانَ، عن أَِبي الطُّفَيِل، : يمانُ بن حيانَ، قَالَحدثَنا سلَ: أَِبي ِإياٍس، قَالَ

، فَغِضب عِلي، �قَالَ رجلٌ ِلعِلي بِن أَِبي طَاِلب، أَخِبرنا ِبشيٍء أَسره ِإلَيك رسولُ اللَِّه : قَالَ
لَعن اللَّه من لَعن : أَربعا، قَالَ�تمه الناس، ولَِكن لَعن رسولُ اللَِّه ما أَسر ِإلَي شيئًا كَ: وقَالَ

 ارنم رغَي نم اللَّه نلَعِدثًا، وحى مآو نم اللَّه نلَعِر اللَِّه، ويِلغ حذَب نم اللَّه نِه، لَعياِلدو
 ناب ِض، قَالَ ِليوٍساَألردبا : عكَِريِديِث زِني ِبِمثِْل حعانَ، يورم نةَ، عبيأَِبي ش ناب اهثَندحو

ِديِن عب.  
: حدثَنا عبد الْواِحِد بِن ِزياٍد، قَالَ: حدثَنا مسدد، قَالَ:  حدثَنا أَبو الْمثَنى، قَال6321َ

 ورصنا مثَندانَ، قَالَحيح نِل، قَالَ: بو الطُّفَيا أَبثَندح :ِليلٌ ِلعجقَالَ ر : ِمِننيؤالْم ا أَِمريا ! يم
 يِسر ِإلَي شيئًا يكْتمه �ما كَانَ رسولُ اللَِّه : ، فَغِضب، وقَالَ�كَانَ أَسر ِإلَيك رسولُ اللَِّه 

ني سِمعته يقُولُ يوما ذَكَر أَربع كَِلماٍت، وأَنا معه ِفي الْبيِت لَيس معنا أَحد، الناس، ِإال أَ
لَعن اللَّه من لَعن واِلديِه، لَعن اللَّه من آوى محِدثًا، لَعن اللَّه من غَير منار اَألرِض، ولَعن :فَقَالَ
  .ه من ذَبح ِلغيِر اللَِّهاللَّ

حدثَنا : حدثَنا عمِرو بن مرزوٍق، قَالَ:  حدثَنا يوسف بن يعقُوب الْقَاِضي، قَال6322َ
 هلْ :سِئلَ عِلي: سِمعت الْقَاِسم بن أَِبي بزةَ يحدثُ، عن أَِبي الطُّفَيِل، قَالَ: شعبةُ، قَالَ

 ِبشيٍء لَم يعم ِبِه الناس كَافَّةً، �ما خصنا رسولُ اللَِّه :  ِبشيٍء؟ فَقَالَ�خصكُم رسولُ اللَِّه 
لَعِن اللَّه من ذَبح ِلغيِر :فَأَخرج صِحيفَةً مكْتوب ِفيها: ِإال ما كَانَ ِفي ِقراِب سيِفي هذَا، قَالَ

  .ِه، لَعن اللَّه من سرق منار اَألرِض، لَعِن اللَّه من لَعن واِلديِه، لَعِن اللَّه من آوى محِدثًااللَّ
حدثَنا عبدانُ، قَالَ أَخبرِني أَِبي، عن :  حدثَنا محمد بن اللَّيِث الْمروِزي، قَال6323َ
سِمعت عِليا رِضي : سِمعت أَبا الطُّفَيِل، يقُولُ: أَخبرِني الْقَاِسم بن أَِبي بزةَ، قَالَ: شعبةَ، قَالَ

لَم يخصنا ِبشيٍء، لَم يعم ِبِه الناس، : ِبشيٍء؟ قَالَ�هلْ خصكُم النِبي : اللَّه عنه، وسِئلَ
لَعِدثًاِبِمثِْلِه، وحى مآو ا، أَواِلدو نلَع نم ن.  

  بيانُ اَألخباِر الناِهيِة عِن ادخاِر حلوم األضاحى 
  وأكلها فوق ثالثة أيام

حدثَنا ابن جريٍج، عن ناِفٍع، : حدثَنا أَبو عاِصٍم، قَالَ:  حدثَنا عمر بن شبةَ، قَال6324َ
ِن ابا، قَالَعمهنع اللَّه ِضير رمولُ اللَِّه : ِن عسةَ، قَالَ�قَالَ ريو أُما أَبثَندحا : ، وثَندح
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قَالَ رسولُ : حدثَِني ناِفع، أَنَّ ابن عمر كَانَ يقُولُ: عثْمانُ بن الْهيثَِم، عِن ابِن جريٍج، قَالَ
أْكُلَن أَحدكُم ِمن أُضِحيِتِه فَوق ثَالثَِة أَياٍم، وكَانَ ابن عمر ِإذَا غَابِت الشمس ِمن ال ي:�اللَِّه 

  .يوِم الثَّاِلِث، لَم يأْكُلْ ِمن أُضِحيِتِه 
: ، وأَسد بن موسى، قَاالحدثَنا شعيب بن اللَّيِث:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَال6325َ

حثنا موسى بن داود، وأَحمد بن يونس، : وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح(حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد
 يأْكُلَن أَحدكُم ِمن ال: قَالَ�حدثَنا اللَّيثُ ابن سعٍد، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ النِبي : قَاال

: حدثَنا أَِبي، قَالَ: أُضِحيِتِه فَوق ثَالثَِة أَياٍم، حدثَِني طَاِهر بن عمِرو بِن الرِبيِع بِن طَاِرٍق، قَالَ
اِدِه ِمثْلَهنٍد، ِبِإسعس نثُ بثَِني اللَّيدح.  

6326وسي نب دما أَحثَندقَالَ ح ،لَِميالس اِق، قَالَ: فزالر دبا عثَندِن : حع ،رمعأَ مبأَن
 أَنْ يؤكَلَ لُحوم اَألضاِحي بعد �نهى رسولُ اللَِّه :الزهِري، عن ساِلٍم، عِن ابِن عمر، قَالَ

اِلمأْ: ثَالٍث، قَالَ سال ي رمع نثَالٍثفَكَانَ اب دعب اِحياَألض ومكُلُ لُح.  
حدثَنا يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد، حدثَنا :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال6327َ

ابِن ِشهاٍب، عن عمِه محمِد محمد بن عبِد اللَِّه بِن مسِلِم بِن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه ابن أَِخي 
: أَخبرِني ساِلم بن عبِد اللَِّه بِن عمر، عن عبِد اللَِّه بِن عمر، أَنه كَانَ يقُولُ: بِن مسِلٍم، قَالَ
ى ينِفر ِمن ِمنى، ِمن لُحوِم كُلُوا اَألضاِحي ثَالثًا، فَكَانَ ابن عمر يأْكُلُ حت:�قَالَ رسولُ اللَِّه 

اِحياَألض.  
 حدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عن معمٍر، عِن الزهِري، عن أَِبي عبيٍد مولَى 6328

 ،طُبخي هنع اللَّه ِضيا رِليع ِمعس هٍف، أَنوِن عِن بمحِد الربفَقَالَع: اسا النها أَيِإنَّ ! ي
  . قَد نهى أَنْ تأْكُلُوا نسكَكُم بعد ثَالِث لَياٍل، فَال تأْكُلُوها بعده�رسولَ اللَِّه 
ن نا ِإبراِهيم بن سعٍد، ع: حدثَنا يونس بن محمٍد، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 6329

حدثَنا يعقُوب بن ِإبراِهيم، : وحدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ)  ح(صاِلٍح، عِن ابِن ِشهاٍب
حدثَنا أَِبي، عن صاِلِح ابِن كَيسانَ، عِن ابِن ِشهاٍب، عن أَِبي عبيٍد مولَى عبِد الرحمِن، : قَالَ
هفَقَالَأَن ،طُبخا يِليع ِمعس : اسا النهولَ اللَِّه ! أَيسوِم �ِإنَّ رلُح أْكُلُوا ِمنأَنْ ت اكُمهن قَد 

قُوبعذَا لَفْظُ ياٍل، هثَالِث لَي قا فَوأْكُلُوهاٍل، فَال تثَالِث لَي قفَو ِككُمسن.  
ال يِحلُّ :�قَالَ رسولُ اللَِّه : ِإنه سِمع عِليا، يقُولُ:  وقَالَ يونس بن محمٍد6330

  .ِلمسِلٍم أَنْ يأْكُلَ ِمن لَحِم نسِكِه فَوق ثَالٍث
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حدثَنا ابن : نا يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال6331َ
أَخبرِني أَبو عبيٍد مولَى عبِد الرحمِن بِن عوٍف، أَنه سِمع عِلي : ِخي الزهِري، عن عمِه، قَالَأَ

ال يِحلُّ المِرٍئ مسِلٍم أَنْ يصِبح ِفي بيِتِه بعد ثَالٍث :�قَالَ رسولُ اللَِّه : بن أَِبي طَاِلٍب، يقُولُ
ٌءِمنيِكِه شسِم نلَح .  

 حثنا أَبو داود الْحراِني، حدثَنا يعقُوب، حدثَنا أَِبي، عن صاِلٍح، عِن ابِن 6332
ناس شِهدت الِْعيد مع عِلي، وعثْمانُ محصور، فَقَالَيا أَيها ال: ِشهاٍب، أَنَّ أَبا عبيٍد أَخبره، قَالَ

  . نهاكُم أَنْ تأْكُلُوا ِمن لُحوِم نسِككُم فَوق ثَالٍث�ِإنَّ رسولَ اللَِّه ! 
حدثَنا ِبشر ابن :  حدثَنا محمد بن عوٍف، وأَبو الْحسِن بن خاِلِد بِن خِلي، قَاال6333

 عِن الزهِري، عن أَِبي عبيٍد مولَى عبِد الرحمِن، أَنه سِمع شعيِب بِن أَِبي حمزةَ، عن أَِبيِه،
ال يِحلُّ المِرٍئ مسِلٍم أَنْ يصِبح : قَالَ�أَما بعد، فَِإنَّ رسولَ اللَِّه : عِلي بن أَِبي طَاِلٍب، يقُولُ

  .ِفي بيِتِه بعد ثَالٍث ِمن نسِكِه شيٌء
وحدثَنا ِبشر بن شعيٍب، عن أَِبيِه، عِن الزهِري، قَالَ أَخبرِني ساِلم بن عبِد :  قَال6334َ

  .كُلُوا ِمنها ثَالثًا: يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : اللَِّه بِن عمر، أَنَّ عبد اللَِّه بن عمر، قَالَ
بانُ اَألخيى األكل منها بعد ثالث بِة ادخار حلوم األضاحى فوق ثالث، وِبيحاِر الْم

  منسوخ، والعلة الىت كان هلا ى عنه النيب صلي اهللا عليه وسلم
وأَخبرنا يونس . قُِرئ علَى ابِن وهٍب، ح:  حدثَنا محمد بن عبِد الْحكَِم، قَال6335َ
أَخبرِني ماِلك بن أَنٍس، عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي بكٍْر، : أَنبأَ ابن وهٍب، قَالَ: علَى، قَالَبن عبِد اَأل

قَالَت ،هثَتدِن حمحِد الربِت عةَ ِبنرمع نقُولُ: عا، تهنع اللَّه ِضيةَ راِئشع تِمعس: اسن فد
ادِخروا : �، فَقَالَ رسولُ اللَِّه �باِدية حضرةَ اَألضاِحي ِفي زماِن رسوِل اللَِّه ِمن أَهِل الْ

قَالَت ،ِقيا بقُوا ِبمدصتِقيلَ: ِلثَالٍث، و ،ذَِلك دعا كَانَ بولَ اللَِّه : فَلَمسا ري ! اسكَانَ الن لَقَد
اهايحض ونَ ِمنِفعتنولُ اللَِّه يسةَ، فَقَالَ رِقيا اَألسهِخذُونَ ِمنتيو ،كدا الْوهِملُونَ ِمنجيو ،م

نهيت عن ِإمساِك لُحوِم اَألضاِحي بعد ! يا رسولَ اللَِّه : فَقَالُوا: وما ذَاك، أَو كَما قَالَ:�
ما نهيتكُم ِمن أَجِل الدافَِّة الَِّتي دفَّت، فَكُلُوا وادِخروا ِإن:�ثَالٍث، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

  .وتصدقُوا
حدثَنا الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي :  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال6336َ

دف ناس ِمن أَهِل الْباِديِة :سِمعت عاِئشةَ، تقُولُ: رحمِن، قَالَتبكٍْر، عن عمرةَ ِبنِت عبِد ال
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ادِخروا ِلثَالٍث، وتصدقُوا، :�، فَقَالَ رسولُ اللَِّه �حضرةَ اَألضاِحي ِفي زماِن رسوِل اللَِّه 
ِمثْلَه وا:فَذَكَرِخرادقُوا ودصتكُلُوا وو.  
وأَنبأَ محمد بن عبِد )  ح( حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ أَنبأَ ابن وهٍب6337
قُِرئ علَى ابِن وهٍب، أَخبرِني ماِلك بن أَنٍس، وعمرو بن الْحاِرِث، عن أَِبي : الْحكَِم، قَالَ

 نهى عن أَكَِل لُحوِم � عبِد اللَِّه رِضي اللَّه عنهما، أَنّ رسولَ اللَِّه الزبيِر، عن جاِبِر بِن
: قَالَ أَبو الزبيِر: كُلُوا وتزودوا وادِخروا، قَالَ عمرو:الضحايا بعد ثَالٍث، ثُم أَِذنَ ِفيِه، فَقَالَ

اِبرقَالَ ج :ها ِمنندوزقَالَفَت ،دمأَح نى با ِعيسثَندِة، حِدينا ِإلَى الْم : نٍب، عهو نا ابثَندح
 ِبياِبٍر، أَنّ النج نِر، عيبأَِبي الز ناِرِث، عِن الْحِرو بمقَالَ ِبِمثِْلِه�ع .  

رف، ويحيى بن يحيى، عن ماِلٍك، عن أَنبأَ مطَ:  حدثَنا محمد بن حيويِه، قَال6338َ
 ِبيِن الناِبٍر، عج نِر، عيبقَالَ �أَِبي الز ثَالٍث، ثُم دعا بايحوِم الضأَكِْل لُح نى عهن هأَن ،

دعوا:بِخرادوا ودوازكُلُوا و.  
 حدثَنا عثْمانُ بن الْهيثَِم بِن الْجهِم الْمؤذِّنُ، قَالَ ابن : حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال6339َ

كُنا ال نأْكُلُ ِمن الْبدِن ِإال : أَخبرِني عطَاٌء، أَنه سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه، يقُولُ: قَالَ: جريٍج
  .كُلُوا وتزودوا، فَأَكَلْنا وتزودنا:، فَقَالَ�ِبي ثُم رخص لَنا الن: ثَالثَ ِمنى، قَالَ
: حدثَنا الْحسن بن محمٍد، وأَبو جعفٍَر، قَاال:  حثنا أَبو داود الْحراِني، قَال6340َ

 لُحوم �كَلْنا مع رسوِل اللَِّه أَ:حدثَنا أَبو الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ: حدثَنا زهير، قَالَ
حدثَنا : اَألضاِحي، وتزودناها حتى بلَغنا ِبها الْمِدينةَ، حدثَنا أَبو عبِد اللَِّه السخِتياِني، قَالَ

  .حدثَنا زهير، ِبِمثِْلِه: أَحمد بن يونس، قَالَ
حدثَنا عبد الْمِلِك بن : حدثَنا يعلَى بن عبيٍد، قَالَ: أَبو داود الْحراِني، قَالَ حدثَنا 6341

  .كُنا نبِلغُ شحوم أَضاِحينا الْمِدينةَ:أَِبي سلَيمانَ، عن عطَاٍء، عن جاِبٍر، قَالَ
حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عن : شِر بِن الْحكَِم، قَالَ حدثَنا عبد الرحمِن بن ِب6342

 ِإلَى �كُنا نتزود لُحوم الْهدِي، علَى عهِد رسوِل اللَِّه :عمٍرو، عن عطَاٍء، عن جاِبٍر، قَالَ
  .الْمِدينِة

حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمٍرو، : حدثَنا أَِبي، قَالَ: الَ حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء الرقِّي، ق6343َ
كُنا ال نمِسك :عن زيِد بِن أَِبي أُنيسةَ، عن عطَاِء بِن أَِبي رباٍح، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَ

نراٍم، فَأَمثَالثَِة أَي قفَو اِحياَألض وماٍملُحثَالثَِة أَي قِني فَوعي ،ِخردأَنْ نأْكُلَ، وا أَنْ ن.  
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 حدثَنا ِعمرانُ بن بكَّاٍر الْبراد، ويِزيد بن عبِد الصمِد، وأَبو زرعةَ عبد الرحمِن 6344
حدثَنا يحيى بن حمزةَ، عِن : وِري، قَالَحدثَنا محمد بن الْمبارِك الص: بن عمٍرو، قَالُوا

حدثَِني أَِبي، عن ثَوبانَ رِضي : الزبيِدي، عن عبِد الرحمِن بِن جبيِر بِن نفَيٍر أَنه حدثَه، قَالَ
فَأَصلَحته، : أَصِلح هذَا اللَّحم، قَالَ:�ِه قَالَ رسولُ اللَّ:  قَالَ�اللَّه عنه مولَى رسوِل اللَِّه 

  .فَلَم يزلْ يأْكُلُ ِمنه حتى بلَغَ الْمِدينةَ
)  ح(حدثَنا مروانُ بن محمٍد، وأَبو مسِهٍر:  حدثَنا محمد بن عوٍف، قَال6345َ

حدثَِني : حدثَنا يحيى بن حمزةَ، قَالَ: ثَنا أَبو مسِهٍر، قَاالحد: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ
حدثَِني : حدثَِني أَِبي جبير، قَالَ: حدثَِني عبد الرحمِن بِن جبيِر بِن نفَيٍر، قَالَ: الزبيِدي، قَالَ
يا ثَوبانُ أَصِلح ِمن هذَا : ِبِمنى ِفي حجِة الْوداِع، فَقَالَ�لَِّه كُنت مع رسوِل ال: ثَوبانُ، قَالَ

: اللَّحِم، فَأَصلَحته ِمنه، فَلَم يزلْ يأْكُلُ ِمنه حتى قَِدمنا الْمِدينةَ، حدثَنا عالنُ بن الْمِغريِة، قَالَ
وسي ناللَِّه ب دبا عثَندقَالَح ،ةَ، ِبِمثِْلِه: فزمح نى ابيحا يثَندا : حثَندةَ، حِدينا الْمنلَغى بتح
  .حدثَنا يحيى بن حمزةَ، ِبِمثِْله: حدثَنا ِهشام، قَالَ: مهِدي بن الْحاِرِث، قَالَ

6346لَى الصِد اَألعبع نب سونا يثَندقَالَ ح ،ِفيد : نع ،ازى الْقَزِعيس نب نعا مثَندح
 �ذَبح رسولُ اللَِّه : معاِويةَ بِن صاِلٍح، عن أَِبي الزاِهِريِة، عن جبيِر بِن نفَيٍر، عن ثَوبانَ، قَالَ

  . الضِحيةَ، فَلَم أَزلْ أُطِْعمه ِمنها حتى قَِدم الْمِدينةَأَصِلح ِلي هِذِه! يا ثَوبانُ :ضِحيته، ثُم قَالَ
حدثَنا : نا عبد اللَِّه بن محمٍد النفَيِلي، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال6347َ

ةُ بن صاِلٍح، عن أَِبي الزاِهِريِة، عن جبيِر بِن نفَيٍر، حدثَنا معاِوي: حماد بن خاِلٍد الْخياطُ، قَالَ
فَما : أَصِلح لَنا هِذِه الشاةَ، قَالَ! يا ثَوبانُ :، ثُم قَالَ�ضحى رسولُ اللَِّه : عن ثَوبانَ، قَالَ

  .ِزلْت أُطِْعمه ِمنها حتى قَِدمنا الْمِدينةَ
حدثَنا زيد بن الْحباِب، : حدثَنا الْخِضر بن محمٍد، قَالَ:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال6348َ

 أُضِحيته، �حدثَِني أَبو الزاِهِريِة، ِبِإسناِدِهذَبح رسولُ اللَِّه : أَنا معاِويةُ بن صاِلٍح، قَالَ: قَالَ
 انُ : قَالَ ِليثُمبا ثَوي ! نب ِليع اهوةَ، رِدينا الْمنى قَِدمتا حهِمن هأُطِْعم ا ِزلْتا، فَمهِلحأَص

  .حرٍب، عن زيٍد
ي حدثَنا عبد الْوهاِب بن عطَاٍء، عِن الْجريِري، عن أَِب:  حدثَنا الصغاِني، قَال6349َ

 أَنْ تؤكَلَ لُحوم اَألضاِحي �نهى رسولُ اللَِّه : نضرةَ، عن أَِبي سِعيٍد رِضي اللَّه عنه، قَالَ
  .كُلُوا وادِخروا واحِبسوا:ِإنَّ لَنا ِعياال، فَقَالَ! يا رسولَ اللَِّه : فَوق ثَالثَِة أَياٍم، فَقَالُوا
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6350ثَندح  اسبعةَ، ويو أُمأَبِد، وينِن الْجب دمأَح نب دمحماٍر، ويس نب اقحا ِإس
حدثَنا أَبو عاِصٍم، عن يِزيد بِن أَِبي عبيٍد، عن سلَمةَ بِن اَألكْوِع رِضي اللَّه : الدوِري، قَالُوا

من ضحى ِمنكُم، فَال يصِبح بعد ثَاِلثٍَة ِفي بيِتِه شيئٌ، فَلَما كَانَ :� اللَِّه قَالَ رسولُ: عنه، قَالَ
ال، :أَنفْعلُ ِفي عاِمنا هذَا كَما فَعلْنا الْعام الْماِضي؟ فَقَالَ! يا رسولَ اللَِّه : الْعام الْمقِْبلُ، قَالُوا
كُلُوا وادِخروا، فَِإنَّ ذَِلك :صاب الناس ِفيِه جهد، قَالَ ِإسحاق ِفي حِديِثِهِإنَّ ذَاك كَانَ عام أَ

كُلُوا وادِخروا، فَِإنَّ ذَِلك :الْعام كَانَ الناس ِبجهٍد، فَأَردت أَنْ يفْشو ِفيِهم، وقَالَ أَبو أُميةَ
  .فَكُلُوا وأَطِْعموا أَهِليكُم:، وقَالَ عباسالْعام كَانَ الناس ِبجهٍد

حدثَنا أَبو عاِصٍم، عن سفْيانَ الثَّوِري، عن :  حدثَنا الصغاِني ِفي آخِرين، قَالُوا6351
ع اللَّه ِضيأَِبيِه ر نةَ، عديرِن بانَ بملَيس نثٍَد، عرِن مةَ بلْقَمقَالَع ،هولُ اللَِّه : نسقَالَ ر

 قَد أُِذنَ لَه ِفي الزيارِة، وكُنت �كُنت نهيتكُم عن ِزيارِة الْقُبوِر، فَزوروها، فَِإنَّ محمدا :�
 كُلَّ مسِكٍر حرام، نهيتكُم أَنْ تشربوا ِفي الظُّروِف، فَاشربوا واجتِنبوا كُلَّ مسِكٍر، فَِإنَّ

وكُنت نهيتكُم أَنْ تحِبسوا لُحوم اَألضاِحي فَوق ثَالٍث، ِليتِسع من لَه السعةُ علَى من ال سعةَ 
  .لَه، فَكُلُوا وادِخروا

اِدِهِإني كُنت نهيتكُم عن ِزيارِة حدثَنا أَبو عاِصٍم، ِبِإسن:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 6352
 قَد أُِذنَ لَه ِفي ِزيارِة قَبِر أُمِه، ونهيتكُم عن لُحوِم اَألضاِحي �الْقُبوِر، فَزوروها، فَِإنَّ محمدا 
  .فَوق ثَالٍث، فَكُلُوا وادِخروا

6353يس نانُ بملَيا سثَندقَالَ ح ،اِنيرٍف الْح : تي كُناِدِه،ِإنناِصٍم، ِبِإسو عا أَبثَندح
 قَد أُِمر ِبِزيارِة قَبِر أُمِه، �عن ِزيارِة الْقُبوِر، فَزوروها، فَِإنَّ محمدا : نهيتكُم عن ثَالٍث

اِحيوِم اَألضاِك لُحسِإم نع كُمتيهنِن وع كُمتيهنوا، وِخرادوا وأَطِْعمثَالٍث، فَكُلُوا و قفَو 
امرِكٍر حسكُلُّ مو ،ا لَكُمدا بِبذُوا ِفيمتفَان ،همرحال يئًا ويِحلُّ شفًا ال يوِف، فَِإنَّ ظَرالظُّر.  

حدثَنا عبد اللَِّه بن محمٍد النفَيِلي، : ميةَ، قَاال حدثَنا أَبو داود الْحراِني، وأَبو أ6354ُ
حدثَنا زبيد، عن محاِرِب بِن ِدثَاٍر، عِن ابِن بريدةَ، عن أَِبيِه، : حدثَنا زهير بن معاِويةَ، قَالَ 

 قَِريب ِمن أَلِْف راِكٍب، فَصلَّى ِبنا ركْعتيِن، ثُم أَقْبلَ  ِفي سفٍَر ونحن�كُنا مع النِبي : قَالَ
مالَك : علَينا ِبوجِهِه وعيناه تذِْرفَاِن، فَقَام ِإلَيِه عمر رِضي اللَّه عنه، فَفَداه ِباَألِب واُألم، يقُولُ

أْذَنت ربي ِفي االسِتغفَاِر ُألمي، فَلَم يأْذَنْ ِلي، فَدمعت عيناي ِإني است:يا رسولَ اللَِّه؟ فَقَالَ
عن ِزيارِة الْقُبوِر، فَزوروها ولْتِزدكُم : رحمةً لَها ِمن الناِر، وِإني كُنت نهيتكُم عن ثَالٍث
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يهن تي كُنِإنا، وريا خهتارِزي ،ما ِشئْتِسكُوا مأَمثَالٍث، فَكُلُوا و دعب اِحيوِم اَألضلُح نع كُمت
وِإني كُنت نهيتكُم عِن اَألشِربِة ِفي اَألوِعيِة، فَاشربوا ِفي أَي ِوعاٍء ِشئْتم، وال تشربوا 

  .مسِكرا
حدثَنا محمد بن فُضيٍل، عن ِضراٍر يعِني : اِئي، قَالَ حدثَنا عِلي بن حرٍب الط6355َّ

نهيتكُم :�قَالَ النِبي : ابن مرةَ أَبا ِسناٍن، عن محاِرِب بِن ِدثَاٍر، عِن ابِن بريدةَ، عن أَِبيِه، قَالَ
يهنا، ووهوروِر، فَزِة الْقُبارِزي نا عدا بِسكُوا مثَالٍث، فَأَم قفَو اِحيوِم اَألضلُح نع كُمت

  .لَكُم، ونهيتكُم عِن النِبيِذ ِإال ِفي السقَاِء، فَاشربوا، وال تشربوا مسِكرا
6356 نب ِعيدسةَ، وبيِن أَِبي شكِْر بأَِبي ب نةَ ببيو شا أَبثَندقَاال ح ِزيوروٍد الْمعسم :

حثنا عمار بن رزيٍق، عن أَِبي ِإسحاق، عِن الزبيِد ابِن عِدي، عن : حدثَنا أَبو الْجواِب، قَالَ
كُم عن لُحوِم اَألضاِحي ِإني كُنت نهيت:�قَالَ رسولُ اللَِّه : عبِد اللَِّه بِن بريدةَ، عن أَِبيِه، قَالَ

بعد ثَالٍث أَنْ تأْكُلُوها، وعن ِزيارِة الْقُبوِر، وعِن النِبيِذ ِإال ِفي ِسقَاٍء، فَكُلُوا ِمن لُحوِم 
وهوروِر، فَزةَ الْقُبارِزي ادأَر نموا، وِخرادوا ودوزتو ا لَكُمدا بم اِحياَألض ذْكُرا تها، فَِإن

  .اتقُوا كُلَّ مسِكٍر:اآلِخرةَ، واجتِنبوا كُلَّ مسِكٍر، حِديثُهما واِحد، ِإال أَنَّ أَبا شيبةَ، قَالَ
   

أما العترية فكانوا يضحون : بيانُ ِإبطَاِل الْفَرِع والعترية ومها ذبيحتان كانتا ألهل اجلاهلية
أكل أهل بيت شاة، والفرع هو أول النتاج ينتجونه من مواشيهم يف شهر رجب عن 

  يضحونه آلهلتهم
أَنبأَ : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ:  حدثَنا محمد بن ِإسحاق السجِزي ِبمكَّةَ، قَال6357َ

نِب، عيسِن الْمِعيِد بس نع ،ِريهِن الزع ،رمعم ِبيِن النع ،هنع اللَّه ِضيةَ رريرأَِبي ه � 
حدثَنا وهيب، عن : حدثَنا عفَّانُ، قَالَ : ال فَرع، وال عِتريةَ، حدثَنا الزعفَراِني، قَالَ :قَالَ

  .معمٍر، ِبِمثِْلِه وزادِفي اِإلسالِم
6358نب ِزيدا يثَنداٍن، قَالَ  حاِرِث، قَالَ:  ِسنِد الْوبع نِد بمالص دبا عثَندا : حثَندح

 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نِعيٍد، عس نع ،ِريهِن الزٍر، عمعم نةُ، عبعال : قَالَ�شو ،عال فَر
  .عِتريةَ

حدثْت : حدثَنا شعبةُ، قَالَ: حدثَنا أَبو داود، قَالَ: ، قَالَ حدثَنا يونس بن حِبيٍب6359
أَبا ِإسحاق، عن معمِر بِن راِشٍد، وسفْيانَ بِن حسيٍن، عِن الزهِري، عن سِعيِد بِن الْمسيِب، 
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هدةُ قَالَ أَحبعةَ، قَالَ شريرأَِبي ه ناعولُ اللَِّه : مسةَ:�قَالَ رِتريال عو ،عال فَر.  
6360رقَالَ اآلخولُ اللَِّه : وسى رهن�اهِرجخي ِة، لَمِتريالْعِع، وِن الْفَرع .  
اِلٍح، عِن حدثَنا زمعةُ بن ص: حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال6361َ

أَولُ شاٍة ِنتاٍج ينتج كَانوا يذْبحونه ِلطَواِغيِتِهم، : والْفَرع: الزهِري، ِبِمثِْلِه، قَالَ ابن الْمسيِب
  .عنها �ذَِبيحةُ مضٍر ِفي رجٍب، فَنهاهم رسولُ اللَِّه :  عنها، والْعِتريةُ�نهى رسولُ اللَِّه 
حدثَنا سفْيانُ بن : حدثَنا عبد الْجباِر، قَالَ:  حدثَنا أَبو عِلي الزعفَراِني، قَال6362َ

ال فَرع، وال :�قَالَ النِبي : عيينةَ، عِن الزهِري، عن سِعيِد بِن الْمسيِب، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
فَِإنها شاةٌ يذْبحونها ِفي رجٍب، : أَولُ النتاِج، والْعِتريةُ: الْفَرع: عِتريةَ ِفي اِإلسالِم، قَالَ سفْيانُ

ةَ، علَمأَِبي س نع ،ِريهِن الزٍر، عمعم نةَ، عبعش نأَِبيِه، ع نةَ، عِقيب نةُ بِطيا عثَندأَِبي ح ن
  .هريرةَ، ِبِمثِْلِه

بيانُ الْخبِر الْمِجيِز الْبِعري بعشرة من الغنم، وصفة حنرها، والدليل علي إجازة شركة 
  العشرة يف البعري الواحد لألضحية

يانُ ابن أَنبأَ سفْ: حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ:  حدثَنا ِعيسى بن أَحمد، قَال6363َ
 اللَّه ِضيِديٍج رِن خاِفِع بِه ردج نِديٍج، عِن خاِفِع بِن رةَ بِن ِرفَاعةَ بايبع نأَِبيِه، ع نِعيٍد، عس

الْقَوم، فَأَغْلَوا  ِبِذي الْحلَيفَِة ِمن ِتهامةَ، فَأَصبنا ِإِبال وغَنما، فَعِجلَ �كُنا مع النِبي : عنه، قَالَ
الْبِعري :، فَأَمرهم أَنْ يكْفَؤها، ثُم قَسم الْغناِئم، فَقَالَ�ِبها الْقُدور، فَانتهى ِإلَيِهم رسولُ اللَِّه 

حدثَنا أَبو عوانةَ، : الَحدثَنا كَِثري بن ِهشاٍم، قَ: ِبعشرٍة ِمن الْغنِم، حثنا عمار بن رجاٍء، قَالَ
اِدِه ِمثْلَهنوٍق، ِبِإسرسِن مِعيِد بس نع.  

  حدثَنا أَبو الْمِغريِة،ح:  حدثَنا محمد بن عوٍف الِْحمِصي، قَال6364َ
حدثَِني أَبو : ثَنا اَألوزاِعي، قَالَحد: حدثَنا ِبشر بن بكٍْر، قَاال: وحدثَنا الْكَيساِني، قَالَ

 صالةَ الْعصِر، ثُم ننحر �كُنا نصلِّي مع رسوِل اللَِّه :النجاِشي، حدثَِني راِفع بن خِديٍج، قَالَ
  .بلَ أَنْ تِغيب الشمسالْجزور، فَنقِْسم عشر ِقسٍم، ثُم نطْبخ، فَنأْكُلُ لَحما نِضيجا قَ

حدثَنا محمد بن :  حدثَنا الْغزي هو عبد اللَِّه بن محمِد بِن الْجراِح اَألزِدي، قَال6365َ
كُنت مع :ِبيِه، قَالَحدثَنا سفْيانُ، عن يونس بِن عبيٍد، عن ِزياِد بِن جبيٍر، عن أَ: يوسف، قَالَ

ابعثْها ِقياما مقَيدةً، سنةَ محمٍد : ابِن عمر رِضي اللَّه عنهما، فَرأَى رجال قَد أَناخ بدنةً، فَقَالَ
�.  
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شعبةُ، عن يونس بِن حدثَنا : حدثَنا روح بن عبادةَ، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال6366َ
عبيٍد، عن ِزياِد بِن جبيٍر،وأَنَّ ابن عمر رأَى رجال قَد أَناخ بدنته، وهو يِريد أَنْ ينحرها، 

: ا وهب بن جِريٍر، قَالَحدثَن: ، حدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ�ِقيام مقَيدةٌ، سنةَ أَِبي الْقَاِسِم : فَقَالَ
  .كَذَا هو ِعنِدي: حدثَنا شعبةُ، ِبنحِوِه، قَالَ أَبو عوانةَ

  بيانُ الْخبِر الدالِّ علي إجازة شركة السبعة ىف البقرة لألضحية
حدثَنا عبد : بيٍد، قَالَحدثَنا يعلَى بن ع:  حثنا ِعيسى بن أَحمد الْعسقَالِني، قَال6367َ

، فَنذْبح الْبقَرةَ �كُنا نتمتع مع رسوِل اللَِّه :الْمِلِك، عن عطَاٍء، عن جاِبٍر رِضي اللَّه عنه، قَالَ
  .عن سبعٍة

ٍب، أن مالكا أخربه، عن أَِبي أَنبأَ ابن وه:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال6368َ
 عام الْحديِبيِة الْبدنةَ عن سبعٍة، والْبقَرةَ �نحرنا مع رسوِل اللَِّه :الزبيِر، عن جاِبٍر، أَنه قَالَ

  .عن سبعٍة
  مبتدأُ ِكتاِب تحِرِمي الْخمِر 

  وتحِرِمي املسكر وما جاء فيها
ا يف االبتداء كان مباحا، وصفة حترميها، وأن بوشر رملَى أَنَّ الْخالِّ عِر الدبالْخ اب

  مخورهم يوم حرمت كانت مترا وبسرا وهي الفضيخ
حدثَنا عبد الرزاِق، عِن ابِن :  حدثَنا الْحسن بن أَِبي الرِبيِع الْجرجاِني، قَال6369َ

يرِلٍم، قَالَ)  ح(ٍججسم نب فوسا يثَندحٍد، قَالَ: ومحم نب اججا حثَندٍج، : حيرج نقَالَ اب
 اللَّه ِضيِن أَِبي طَاِلٍب رب ِليع نأَِبيِه، ع نِن، عيسِن الْحب ِليع ناٍب، عِشه نِني ابربأَخ

 ِفي الْمغنِم يوم بدٍر، وأَعطَاِني رسولُ اللَِّه شاِرفًا �ت شاِرفًا مع رسوِل اللَِّه أَصب:عنهما، قَالَ
 ،ها َألِبيعا ِإذِْخرهلَيِملَ عأَنْ أَح ا أُِريدأَناِر، وصاَألن ٍل ِمنجاِب رب دا ِعنموا يمهتخى، فَأَنرأُخ

ن بِني قَينقَاٍع، فَأَستِعني ِبِه علَى وِليمِة فَاِطمةَ رِضي اللَّه عنها، وحمزةُ بن عبِد ومِعي صاِئغٌ ِم
يِه، فَقَالَتنغةٌ تنقَي هعِت ميالْب ِفي ذَِلك برشي هنع اللَّه ِضيطَِّلِب رِف : الْمرِللش زما حأَال ي

 فَثَار ِإلَيِهما حمزةُ ِبالسيِف، فَجب أَسِنمتهما وبقَر خواِصرهما، ثُم أَخذَ ِمن النواِء،
قَد جب أَسِنمتهما، فَذَهب ِبها، قَالَ ابن : وِمن السناِم؟ قَالَ: أَكْباِدِهما، قُلْت البِن ِشهاٍب

 وِعنده زيد بن حاِرثَةَ � فَنظَرت ِإلَى منظٍَر أَفْظَعِني، فَأَتيت نِبي اللَِّه :فَقَالَ عِلي: ِشهاٍب
رِضي اللَّه عنه، فَأَخبرته الْخبر، فَخرج مِعي ومعه زيد، فَانطَلَقْت معه، فَدخلَ علَى حمزةَ، 
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ِه، فَرلَيظَ عيغفَقَالَفَت ،هرصةُ بزمح ولُ اللَِّه : فَعسر عجاِئي، فَرآلب ِبيدِإال ع متلْ أَنه� 
 نابو ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَنداِج، حجِن الْحى عيحي نى بيحي اهور ،مهنع جرى ختح ،ِقرقَهي

أَنبأَ ابن جريٍج، عِن ابِن ِشهاٍب، : حدثَنا أَبو عاِصٍم، قَالَ: بو أمية، قَالُواالْجنيِد الدقَّاق، وأ
  .ِبِإسناِدِه، وذَكَر الْحِديثَ ِبطُوِلِه

نا حدثَ:  حدثَنا عِلي بن عبِد الرحمِن بِن الْمِغريِة الْمخزوِمي، والصغاِني، قَاال6370
حدثَِني يونس بن يِزيد، عِن : حدثَنا عبد اللَِّه بن وهٍب، قَالَ: سِعيد بن كَِثِري بِن عفَيٍر، قَالَ 

حدثَِني عِلي بن حسيِن بِن عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب، أَنَّ الْحسين بن عِلي : ابِن ِشهاٍب، قَالَ
با قَالَأَخِليأَنَّ ع ،هولُ اللَِّه :رسكَانَ رٍر، ودب موِم ينغالْم ِصيِبي ِمنن ِمن اِرفِلي ش تكَان� 

أَعطَاِني شاِرفًا ِمن الْخمِس يومِئٍذ، فَلَما أَردت أَنْ أَبتِني ِبفَاِطمةَ ِبنِت رسوِل اللَِّه صلي اهللا 
واعدت رجال صواغًا ِمن بِني قَينقَاع أَنْ يرتِحلَ مِعي، فَنأِْتي ِبِإذِْخٍر أَردت أَنْ عليه وسلم، 

أَِبيعه ِمن الصواِغني، فَأَستِعني ِبِه ِفي وِليمٍة عرِسيٍ، فَبينما أَنا أَجمع ِلشاِرفَي متاعا ِمن اَألقْتاِب 
الْغا وم تعمى جتاِر، حصاَألن ٍل ِمنجِة ررجِب حناِن ِإلَى جتاخنم اِرفَيشاِل، والِْحباِئِر ور

 ا، فَلَماِدِهمأَكْب أُِخذَ ِمنا، ومهاِصروخ تِقربا، ومهتِنمأَس تأُِجب قَد اِرفَيفَِإذَا ش ،تعمج
ِنييع ِلكأَما، فَقُلْتمهِمن ظَرنالْم ذَِلك تأَير ذَا؟، فَقَالُوا:  ِحنيلَ هفَع نِد : مبع ناب لَهفَع

الْمطَِّلِب وهو ِفي هذَا الْبيِت، ِفي شرٍب ِمن اَألنصاِر، غَنته قَينته وأَصحابه، فَقَالَت ِفي 
ز ِللشرِف النواِء، فَقَام حمزةُ ِإلَى السيِف، فَاجتب أَسِنمتهما، وبقَر أَال يا حم: ِغناِئها

ِليا، قَالَ عاِدِهمأَكْب ذَ ِمنأَخا، ومهاِصرووِل اللَِّه : خسلَى رع لْتخى دتح طَلَقْتفَان� 
 ِفي وجِهي الَِّذي لَِقيت، فَقَالَ رسولُ اللَِّه �رف رسولُ اللَِّه فَع: وِعنده زيد بن حاِرثَةَ، قَالَ

� :؟، قُلْتا لَكولَ اللَِّه : مسا ري ! بتفَاج ،ياقَتلَى نةُ عزما حدِم قَطُّ، عوكَالْي تأَيا رم
 �فَدعا رسولُ اللَِّه : ي بيٍت معه شرب، قَالَأَسِنمتهما، وبقَر خواِصرهما، وها هو ذَا ِف

ِبِرداِئِه، فَارتدى، ثُم انطَلَق يمِشي، فَاتبعته أَنا وزيد بن حاِرثَةَ حتى جاَء الْباب الَِّذي ِفيِه 
 يلُوم حمزةَ ِفيما فَعلَ، وِإذَا �ِفق رسولُ اللَِّه حمزةُ، فَاستأْذَنَ، فَأْذَنوا لَه، فَِإذَا هم شرب، فَطَ

، ثُم صعد النظَر، فَنظَر ِإلَى ركْبتيِه، �حمزةُ ثَِملٌ محمرةٌ عيناه، فَنظَر حمزةُ ِإلَى رسوِل اللَِّه 
 ِتِه، ثُمرِإلَى س ظَرفَن ،ظَرالن دعص ةُثُمزمقَالَ ح ِهِه، ثُمجِإلَى و ظَرفَن ،ظَرالن دعص : متلْ أَنه
 علَى عِقبيِه الْقَهقَرى، � أَنه ثَِملٌ، فَنكَص رسولُ اللَِّه �ِإال عِبيد َألِبي، فَعرف رسولُ اللَِّه 

ِن الصع ِلمسم اهور ،هعا منجرخو جرفَخاِنيقَالَ . غ ،ِليفَيانَ النثْمع نب ِليا عثَندا : حثَندح
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حدثَنا عبد اللَِّه بن وهٍب، عن يونس بِن يِزيد، عِن ابِن ِشهاٍب، عن : عثْمانُ بن صاِلٍح، قَالَ
ِليع نب نيسِن، أَنَّ حيسِن الْحب ِليا قَالَعِليأَنَّ ع ،هربأَخ  : ِمثْلَه فَذَكَر ،اِرفكَانَ ِلي ش

  .هلْ أَنت ِإال عِبيد آلباِئي، رواه عبدانُ عِن ابِن الْمبارِك عن يونس ِبِمثِْلِه: ِبطُوِلِه، ِإال أَنه قَالَ
حدثَنا ابن : رِبيع بن سلَيمانَ الْمراِدي، قَاال حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، وال6371

 ِضياِلٍك رِن مِس بأَن نةَ، عِن أَِبي طَلْحِد اللَِّه ببِن عب اقحِإس نع ،ثَهدح اِلكٍب، أَنَّ مهو
جراِح، وأَبا طَلْحةَ، وأُبي ابن كَعٍب رِضي اللَّه كُنت أَسِقي أَبا عبيدةَ بن الْ:اللَّه عنه، أَنه قَالَ

مآٍت، فَقَالَ لَه ماَءهٍر، فَجمفَِضيِخ ت ا ِمنابرش ،مهنو : عفَقَالَ أَب ،تمرح قَد رمِإنَّ الْخ
مت ِإلَى ِمهراٍس لَنا، فَضربتها ِبأَسفَِلِه قُم ِإلَى هِذِه الِْجراِر، فَاكِْسرها، فَقُ! يا أَنس : طَلْحةَ

  .أَبو طَلْحةَ كَانَ يمِلك الِْجرار: حتى تكَسرت، قَالَ الرِبيع بن سلَيمانَ
مانُ التيِمي، أَنبأَ سلَي: حدثَنا عبد الْوهاِب بن عطَاٍء، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال6372َ

كُنت قَاِئما علَى الْحي عمومِتي، وأَنا أَصغرهم ِسنا، :عن أَنِس بِن ماِلٍك رِضي اللَّه عنه، قَالَ
: قَالَفَجاَء رجلٌ، فَ: بسر، ورطَب، قَالَ: وما هو؟، قَالَ: قُلْت: أَسِقيِهم ِمن فَِضيٍخ لَهم، قَالَ

وقَالَ أَبو بكِْر بن : فَكَفَأْناها، قَالَ: أَكِْفئْها، قَالَ! يا أَنس : فَقَالَوا: قَد حرمِت الْخمر، قَالَ
  .وحدثَِني بعض أَصحاِبنا، أَنَّ أَنسا قَالَ ذَِلك: كَانت خمورهم يومِئٍذ، قَالَ سلَيمانُ: أَنٍس

حدثَنا سلَيمانُ التيِمي، عن أَنٍس، : حدثَنا اَألنصاِري، قَالَ:  حدثَنا أَبو حاِتٍم، قَال6373َ
كَانت خمورهم :كُنت علَى الْحي أَسِقيِهم، وذَكَر الْحِديثَ، فَقَالَ أَبو بكِْر بن أَنٍس:قَالَ

  .يومِئٍذ
6374دقَاال ح ،اِسِطيِلِك الْوِد الْمبع نب دمحمو ،اِنيرالْح داوو دا أَبثَن : ِزيدا يثَندح

كُنت قَاِئما علَى عمومِتي أَسِقيِهم، :أَنبأَ سلَيمانُ التيِمي، عن أَنٍس، قَالَ: بن هارونَ، قَالَ
ونَ يبرشي مهلٌ، فَقَالَوجر ِهملَيلَ عخِإذْ د ما لَهابرِئٍذ شمو : قَد رمأَنَّ الْخ متِلملْ عه
: فَقُلْت: أَكِْفئْها، فَأَكْفَأْتها، فَواللَِّه ما عادوا ِفيها حتى لَقُوا اللَّه، قَالَ! يا أَنس : حرمت؟ قَالُوا
هابرا كَانَ ش؟ قَالَملْقَِة: مِفي الْح سأَنٍس، وأَن نكِْر بو بفَقَالَ أَب ،طَبالرو ،رسالْب: تكَان

سِه أَنلَيع كَرا أَنِئٍذ، فَمموي مهورمخ.  
6375عم ناِذ بعم نى بثَنا الْمثَنداِتٍم، حِن حِد بمحم نب اسبا عثَندا : اٍذ، قَالَ حثَندح
قَِدمت الْكُوفَةَ، فَأَتيت مجِلس اَألعمِش، فَجلَست :سِمعت سلَيمانَ التيِمي، يقُولُ: أَِبي، قَالَ
نعم، : لْتسِمعت ِمن أَنِس بِن ماِلٍك؟ قُ: نعم، قَالَ: هذَا سلَيمانُ التيِمي، قُلْت: ِإلَيِه، فَِقيلَ
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كَانَ ينبِغي أَنْ تقْعد ِفي أَقْصى ! فَأَنت سِمعت ِمن أَنِس بِن ماِلٍك وتِجيئُ تجِلس ِإلَي : قَالَ
 ُألحدثَنك ِبما تكْره،: بيٍت ِبالْكُوفَِة، حتى نأِْتيك هاِت، حدثِْني عن أَنٍس، قُلْت ِفي نفِْسي

اِلٍك، قَالَ: قُلْتم نب سثَِني أَندقَالَ: ح ،ِقيِهمأَس يالْح ِتي ِمنوممع دا ِعنقَاِئم تال : كُن
  .أُِريد هذَا حدثِْني ِبغيِرِه، فَأَعدته علَيِه، ثُم حدثَتهم ِبغيِرِه

حدثَِني عمرو بن : أَنبأَ ابن وهٍب، قَالَ: ، قَالَ حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى6376
نهى �ِإنَّ رسولَ اللَِّه : الْحاِرِث، أَنَّ قَتادةَ بن ِدعامةَ حدثَه، أَنه سِمع أَنس بن ماِلٍك، يقُولُ

نَّ ذَِلك كَانَ عامةَ خموِرِهم، يوم حرمِت أَنْ يخلَطَ التمر والزهو جِميعا، ثُم يشرب، فَِإ
سونقَالَ ي ،رماِلٍك، قَالَ: الْخم نع ،بهأَشٍب، وهو نأَ اببلِّ، :أَنِن ِللْخِليطَيِبالْخ أْسال ب

  .وِإنما نهى عنهما ِللنِبيِذ
6377يِلٍم الْكَجسو ما أَبثَندقَالَ: ، قَالَ ح ،ِثييعِن الشمحالر دبا عثَندح : ِعيدا سثَندح

كُنت أَسِقي أَبا طَلْحةَ، وأَبا دجانةَ، وأُبي بن كَعٍب :بن أَِبي عروبةَ، عن قَتادةَ، عن أَنٍس، قَالَ
لَيلَ عخاِر، فَدصاَألن ٍط ِمنهاِخلٌ، فَقَالَِفي را دا، : ناهِر، فَأَكْفَأْنمالْخ ِرميحلَ تزثٌ، ندح

سِر، قَالَ أَنمالتِر وسِليطُ الْبِئٍذ خموي ِهيو: ،الْفَِضيخ وِرِهممةَ خامِإنَّ عو ،رمِت الْخمرح لَقَد
  .رواه ابن علَيةَ عن سِعيٍد

حدثَنا : حدثَنا مسِلم بن ِإبراِهيم، قَالَ: نا أَبو داود الْحراِني، وأَبو أُميةَ، قَاال حدث6378َ
ِإني َألسِقي أَبا طَلْحةَ، وأَبا دجانةَ، :ِهشام الدستواِئي، عن قَتادةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ

لَ بيهسو ،مهرغأَصاِقيِهم وِئٍذ سموا يأَنو رمِت الْخمرٍر، ِإذْ حمتٍر وسِن بِليطَيخ اَء، ِمنضيب ن
رمِئٍذ الْخموا يهدعا نِإنا، وهفَقْتفَد.  

حدثَنا عفَّانُ بن : غُ قَاال حدثَنا أَبو داود الْحراِني، وجعفَر بن محمٍد الصاِئ6379
حدثَنا ثَاِبت، وحميد، عن أَنِس بِن ماِلٍك، : حدثَنا حماد بن سلَمةَ، قَالَ: مسِلٍم، قَالَ

با دجانةَ، خِليطَ كُنت أَسِقي أَبا طَلْحةَ، وسهيلَ بن بيضاَء، وأَبا عبيدةَ بن الْجراِح، وأَ:قَالَ
: أَال ِإنَّ الْخمر قَد حرمت، قَالَ: الْبسِر والتمِر حتى أَسرعت ِفيِهم، فَمر رجلٌ، فَنادى، فَقَالَ
 يا أَنس، فَكَفَأْتها، فَلَم أَكِْفْء ِإناَءك: فَواللَِّه ما انتظَروا أَنْ يعلَموا أَحق ما قَالَ أَم باِطلٌ، فَقَالَوا

رمالتو رسِئٍذ الْبموي مهرمكَانَ خلَّ، وجو زع ى لَقُوا اللَّهتح ِسِهمؤِإلَى ر ِجعري.  
 بن حرٍب، حدثَنا سلَيمانُ:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، وأَبو داود السجِزي قَاال6380

كُنت ساِقي الْقَوِم حيثُ حرمِت :حدثَنا حماد بن زيٍد، عن ثَاِبٍت، عن أَنٍس، قَالَ: قَالَ
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ِإنَّ : الْخمر ِفي منِزِل أَِبي طَلْحةَ، وما شرابنا يومِئٍذ ِإال الْفَِضيخ، فَدخلَ علَينا رجلٌ، فَقَالَ
، وما كَانَ �هذَا مناِدي رسوِل اللَِّه : ، قُلْنا�لْخمر قَد حرمت، ونادى مناِدي رسوِل اللَِّه ا

ِإال الْفَِضيخ مهابرش.  
د حدثَنا حما: حدثَنا أَبو الرِبيِع، قَالَ:  حدثَنا يوسف بن يعقُوب الْقَاِضي، قَال6381َ
كُنت ساِقي الْقَوِم يوم حرمِت الْخمر ِفي بيِت :حدثَنا ثَاِبت، عن أَنٍس، قَالَ: بن زيٍد، قَالَ

اخرج، فَانظُر، : أَِبي طَلْحةَ، وما شرابهم ِإال الْفَِضيخ، الْبسر والتمر، فَِإذَا مناٍد يناِدي، فَقَالَ
فَجرت ِفي ِسكَِك : أَال ِإنَّ الْخمر قَد حرمت، قَالَ: �خرجت، فَنظَرت، فَِإذَا مناِدي النِبي فَ

قُِتلَ فُالنٌ : اخرج، فَأَهِرقْها، فَأَهرقْتها، فَقَالَوا، أَو قَالَ بعضهم: الْمِدينِة، فَقَالَ ِلي أَبو طَلْحةَ
لَيس {:  فُالنٌ وِهي ِفي بطُوِنِهم، فَال أَدِري هو ِمن حِديِث أَنٍس، فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّوقُِتلَ

   ].93سورة املائدة آية [}علَى الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت
حدثَنا حماد، ِبِإسناِدِه، : ، قَالَ حدثَنا محمد بن أَِبي بكٍْر:  حدثَنا يوسف، قَال6382َ
ادمقَالَ ح :مهضعقَالَ بال، و ٍس أَمأَن نِري عذَا، ال أَده ِبعتي كَانَ ثَاِبتفُالنٌ : وقُِتلَ فُالنٌ و

لَ اللَّهزفَأَن ،رمالْخ طُوِنِهمِفي بفُالنٌ وو :}نآم لَى الَِّذينع سلَي احناِت جاِلحِملُوا الصعوا و
   ].93سورة املائدة آية [}ِفيما طَِعموا

  بيانُ الْخبِر الْمِبِني أَنَّ الْخمر ِهي ِمن التمِر والعنب 
ا سِمعت أَب: حدثَنا الْوِليد بن مسِلٍم، قَالَ:  حثنا عِلي بن سهٍل الرمِلي، قَال6383َ

  سِمعت أَبا كَِثٍري،ح: عمٍرو اَألوزاِعي، قَالَ
: حدثَنا اَألوزاِعي، قَالَ: حدثَِني أَِبي، قَالَ: وأَخبرِني الْعباس بن الْوِليِد بِن مزيٍد، قَالَ

الْخمر :�قَالَ رسولُ اللَِّه : عنه، يقُولُسِمعت أَبا هريرةَ رِضي اللَّه : حدثَِني أَبو كَِثٍري، قَالَ
  .النخلَِة والِْعنبِة: ِمن هاتيِن الشجرتيِن

: حدثَنا ِعكِْرمةُ بن عماٍر، قَالَ: حدثَنا وِكيع، قَالَ:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال6384َ
الْخمر ِمن هاتيِن :�قَالَ رسولُ اللَِّه : ، عن أَِبي هريرةَ، قَالَسِمعت أَبا كَِثٍري يحدثُ

حدثَنا عقْبةُ بن التوأَِم، عن : حدثَنا وِكيع، قَالَ: الْكَرمِة والنخلَِة، حدثَنا عِلي، قَالَ: الشجرتيِن
  .أَِبي كَِثٍري

حدثَنا أَبو عاِصٍم، عِن اَألوزاِعي، عن : براِهيم بن مرزوٍق الْبصِري، قَالَ حدثَنا ِإ6385
 نِن أَِبي كَِثٍري، عى بيحي نع ،اِئيوتسالد امِهشأَِبي كَِثٍري، و ناٍر، عمع نةُ بِعكِْرمأَِبي كَِثٍري، و
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أَِبي ه نةَ، قَالَأَِبي كَِثٍري، عريولُ اللَِّه : رسِن:�قَالَ ريترجِن الشياته ِمن رملَِة : الْخخالن
اِهيمرةً ِإبرقَالَ مِة، وبالِْعنِب:والِْعنِر ومالت.  

اود الْحفَِري عمر بن حدثَنا أَبو د:  حدثَنا الْعباس بن محمٍد، وأَبو الْبختِري، قَاال6386
سعٍد، عن سفْيانَ الثَّوِري، عِن اَألوزاِعي، عن أَِبي كَِثٍري، يعِني السحيِمي، عن أَِبي هريرةَ، 

 ِبيِن النِن: قَالَ�عيترجِن الشياته ِمن رمِة: الْخبالِْعنلَِة وخالن.  
6387اٍء، قَالَ حجر نب ارما عثَنقَالَ: د ،قَِدياِمٍر الْعو عا أَبثَندح : نةُ ابا ِعكِْرمثَندح

حدثَنا ِعكِْرمةُ، عن أَِبي كَِثٍري : حدثَنا أَبو الْوِليِد، قَالَ: وحدثَنا يوسف، قَالَ)  ح(عماٍر
: الْخمر ِمن هاتيِن الشجرتيِن: قَالَ� حدثَِني أَبو هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه :السحيِمي، قَالَ
  .النخلَِة والِْعنبِة
حدثَنا : حدثَنا النضر بن محمٍد، قَالَ:  حدثَنا حمدانُ بن يوسف السلَِمي، قَال6388َ
ةُ باٍر، قَالَِعكِْرممع و كَِثٍري، قَالَ: نا أَبثَندقُولُ: حةَ، يريرا هأَب تِمعس : ِبيقَالَ الن�: رمالْخ

حدثَنا يحيى بن عرِبي، : النخلَِة والِْعنبِة، حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ : ِمن هاتيِن الشجرتيِن
حدثَِني ِعكِْرمةُ بن عماٍر :  حدثَنا خاِلد بن الْحاِرِث، عن سِعيِد بِن أَِبي عروبةَ، قَالَ:قَالَ
  .ِبِمثِْلِه

حدثَنا محمد ابن : حدثَنا أَِبي، قَالَ:  حدثَنا عبد اللَِّه بن أَحمد بِن حنبٍل، قَال6389َ
 �حدثَنا شعبةُ، عن ِعكِْرمةَ بِن عماٍر، عن أَِبي كَِثٍري، عن أَِبي هريرةَ، عِن النِبي : قَالَجعفٍَر، 

  .النخلَِة والِْعنبِة: الْخمر ِمن هاتيِن الشجرتيِن:قَالَ
حدثَنا شعبةُ، عن ِعكِْرمةَ : ا أَبو عتاٍب، قَالَحدثَن:  حدثَنا أَبو ِقالبةَ الْبصِري، قَال6390َ

الْخمر ِمن التمِر :�قَالَ النِبي : بِن عماٍر، عن أَِبي كَِثٍري اَألعمى، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
  .والِْعنبِة

: اِق، عن معمٍر، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، قَالَأَنبأَ عبد الرز:  حدثَنا الدبِري، قَال6391َ
الْخمر ِمن هاتيِن :�قَالَ رسولُ اللَِّه : أَخبرِني أَبو كَِثٍري، أَنه سِمع أَبا هريرةَ، يقُولُ

حدثَنا : حدثَنا أَبو سلَمةَ، قَالَ: ي، قَالَالنخلَِة والِْعنبِة، حدثَنا أَبو داود السجِز: الشجرتيِن
 نةَ، علَيِن عِن ابٍر، عيهز نع ،ِلمسم اهورو ،اِدِه ِمثْلَهنِن أَِبي كَِثٍري، ِبِإسى بيحي نانُ، عأَب

  .ِبِإسناِدِه ِمثْلَهحجاِج بِن أَِبي عثْمانَ، حدثَنا يحيى بن أَِبي كَِثٍري، 
حدثَنا وِكيع، عن ِعكِْرمةَ، وعقْبةُ بن التوأَِم، عن :  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَالَ 6392
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  .الْكَرمِة والنخلَِة: ِمن هاتيِن الشجرتيِن:أَِبي كَِثٍري، ِبِمثِْلِه، وقَالَ
   

ِرِمي الشحت ابوكذلك من الشعري والذرة ب ،كَرِإذَا أَس عى الِْبتمسِل الْمسالْع اِب ِمنر
  واملسمى املزر والشراب من الرب

حدثَنا عبد الرزاِق، عن معمٍر، عِن الزهِري، عن أَِبي :  حدثَنا أَبو اَألزهِر، قَال6393َ
أَي شراٍب : عِن الِْبتِع، فَقَالَ�سِئلَ النِبي : عاِئشةُ عِن الِْبتِع، قَالَت عاِئشةُسِئلَت : سلَمةَ، قَالَ

امرح وفَه ،كَرأَس.  
وحدثَنا )  ح(حدثَنا عبد الرزاِق:  حدثَنا محمد بن ِإسحاق بِن الصباِح، قَال6394َ
الد اقحةَ، أَنّ ِإساِئشع نةَ، علَمأَِبي س نع ،ِريهِن الزٍر، عمعم ناِق، عزِد الربع نع ،ِريب

 ِبيِع، فَقَالَ�النِن الِْبتِئلَ عس :امرح وفَه ،ِكرساٍب يراِق. كُلُّ شزالر دبقَالَ ع :عِبيذُ : الِْبتن
  .الْعسٍل

حدثَنا ابن عيينةَ، عِن الزهِري، عن أَِبي سلَمةَ، : حدثَنا عبد اللَِّه بن أَيوب، قَالَ 6395
 ِبيلُغُ ِبِه النبةَ، تاِئشع نقَالَ�ع :امرح وفَه ،كَراٍب أَسركُلُّ ش.  

حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، : ثَنا الْحميِدي، قَالَحد:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَال6396َ
كُلُّ شراٍب أَسكَر، : قَالَ�حدثَنا الزهِري، عن أَِبي سلَمةَ، عن عاِئشةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه : قَالَ

ما قَالَ لَنا ابن ِشهاٍب، : ذْكُرونَ ِفيِه الِْبتع، فَقَالَفَِإنَّ ماِلك، وغَيره ي: فَهو حرام، فَِقيلَ ِلسفْيانَ
لَكُم ا قُلْتِإال كَم.  
: حدثَِني اللَّيثُ، قَالَ: حدثَنا حجاج، قَالَ:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال6397َ

 عِن �سِئلَ رسولُ اللَِّه : ، عن عاِئشةَ، قَالَتحدثَِني عِقيلٌ، عِن ابِن ِشهاٍب، عن أَِبي سلَمةَ
حدثَنا سِعيد بن : كُلُّ شراٍب أَسكَر، فَهو حرام، حدثَنا عثْمانُ بن خرزاذَ، قَالَ:الِْبتِع فَقَالَ
  .حدثَنا لَيثٌ، عن عِقيٍل، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه: عفَيٍر، قَالَ
حدثَِني ماِلك بن أَنٍس، : أَنبأَ ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال6398َ

 جوةَ زاِئشع ِمعس هِن، أَنمحِد الربِن عةَ بلَمأَِبي س ناٍب، عِن ِشهِن ابع ،ِزيدي نب سونيو
 ِبيقُ�النولُ اللَِّه : ولُ، تسِئلَ رِع، فَقَالَ�سِن الِْبتا : عثَندح ،امرح وفَه ،كَراٍب أَسركُلُّ ش

: حدثَنا ابن وهٍب، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ: الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ
يد بِن عبِد ربِه، حدثَكُم محمد بن حرٍب، عِن الزبيِدي، عِن الزهِري، ِبِإسناِدِه قَرأْت علَى يِز
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هونبرشِن يملُ الْيِل، كَانَ أَهسِبيذُ الْعن عالِْبتو ،ِمثْلَه.  
حدثَنا : حدثَنا أَبو مسِهٍر، قَالَ: الَ  حدثَنا يِزيد بن عبِد الصمِد الدمشِقي، ق6399َ

اِلكقَالَ )  ح(م ،ِقيِقيا الدثَندحقَالَ: و ،ِفينالْح ِليو عا أَبثَندِن : حٍس، عأَن نب اِلكا مثَندح
ةَ، قَالَتاِئشع نةَ، علَمأَِبي س ناٍب، عِن ِشهاب :ِئلَ النس ِع، فَقَالَ�ِبيِن الِْبتاٍب : عركُلُّ ش

امرح وفَه ،كَرأَس.  
حدثَنا : حدثَنا يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد، قَالَ:  حدثَنا عباس الدوِري، قَال6400َ

ع نةَ بلَما ساٍب، أَنَّ أَبِن ِشهِن اباِلٍح، عص نأَِبي، ع ِمِننيؤالْم ةَ أُماِئشأَنَّ ع ،هربِن أَخمحِد الرب
 ِبيالن تِمعا سهأَن ،هتربقُولُ�أَخي :امرح ِكرساٍب مركُلُّ ش.  

عن حثنا النضر بن شميٍل، أنبأ شعبةُ، :  حدثَنا أَحمد بن سِعيٍد الداِرِمي، قَال6401َ
، �لَما بعثَه رسولُ اللَِّه : سِعيِد بِن أَِبي بردةَ، عن أَِبيِه، عن أَِبي موسى رِضي اللَّه عنه، قَالَ

ع ِإنا ِبأَرٍض يصن! يا رسولَ اللَِّه : ومعاذَ بن جبٍل رِضي اللَّه عنه ِإلَى الْيمِن، قَالَ أَبو موسى
قَالُ لَهِل يسالْع ِمن ابرا شِفيه :قَالُ لَهِعِري يالش ِمن ابرشو ،عولُ : الِْبتسر فَقَالَ لَه ،رالِْمز

  .كُلُّ مسِكٍر حرام:�اللَِّه 
ن سِعيِد ابِن نا شعبةُ، ع: حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال6402َ

يصنع ِعندنا شراب ِمن ! يا رسولَ اللَِّه : قُلْت: أَِبي بردةَ، عن أَِبيِه، عن أَِبي موسى، قَالَ
قَالُ لَهِل يسالْع :قَالُ لَهِعِري يالش ِمن ابرشو ،عالِْبت :اِن، فَقَالَ النِكرسا يمهو ،رالِْمز ِبي

  .كُلُّ مسِكٍر حرام، وكَذَا رواه وِكيع، عن شعبةَ:�
وحدثَنا الصغاِني، )  ح(حدثَنا الْحسن بن موسى:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال6403َ

بِن أَِبي بردةَ، عن أَِبيِه، عن أَِبي موسى، حدثَنا شعبةُ، عن سِعيِد : حدثَنا أَبو النضِر، قَاال: قَالَ
 ِبيى�أَنّ النوسو مِن، قَالَ أَبمى ِإلَى الْيوسا مأَباذًا، وعثَ معا با :  لَمِضنِبأَر عنصا يابرِإنَّ ش

قَالُ لَهِل يسالْع ِمن :قَالُ لَهِعِري يالش نمو ،عالِْبت : ِبيفَقَالَ الن ،رالِْمز�: ،امرِكٍر حسكُلُّ م
أَنبأَ ِإبراِهيم بن الزبِرقَاِن، عن أَِبي : حدثَنا ابن اَألصبهاِني، قَالَ: حدثَنا ابن مالَِعٍب، قَالَ

:  ِإلَى الْيمِن، قُلْت�لَما بعثَِني النِبي : لَِإسحاق الشيباِني، عن أَِبي بردةَ، عن أَِبي موسى، قَا
  .ِإنا لَنا أَشِربةً، فَذَكَر ِمثْلَه! يا رسولَ اللَِّه 
حدثَنا عِلي بن : حدثَنا الْعباس بن سلَيٍم، قَالَ:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال6404َ
قَالَ النِبي : ي ِإسحاق الشيباِني، عن أَِبي بردةَ، عن أَِبي موسى سِمعه، يقُولُمسِهٍر، عن أَِب
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�: ِمن هِمعسو ،رمع نانَ، عفْيس ناٍد، عبِن عِد بمحم نع ،ِلمسم اهور ،امرِكٍر حسكُلُّ م
نةَ، عدرِن أَِبي بِعيِد بِديثَسالْح ذَكَرِه، ودج نأَِبيِه، ع .  

: حدثَنا يعلَى بن عبيٍد، قَالَ:  حدثَنا محمد بن يحيى، وأَبو داود الْحراِني، قَاال6405
خطَبنا عمر علَى ِمنبِر : الَحدثَنا التيِمي، عِن الشعِبي، عِن ابِن عمر رِضي اللَّه عنهما، قَ

أَما بعد، فَِإنَّ الْخمر نزلَ :، فَحِمد اللَّه وأَثْنى علَيِه، ووعظَ وذَكَر، ثُم قَالَ�رسوِل اللَِّه 
، والشِعِري، والْعسِل، ِمن الِْعنِب، والتمِر، والِْحنطَِة: تحِرميها يوم نزلَ، وِهي ِمن خمسِة

 لَم يفَاِرقْنا، حتى يعهد �والْخمر ما خامر الْعقْلَ، ثَالثٌ أَيها الناس وِددنا أَنَّ رسولَ اللَِّه 
 الربا، حدثَنا أَبو داود الْجد، والْكَاللَةُ، وأَبواب ِمن أَبواِب: ِإلَينا ِفيِهن عهدا ننتِهي ِإلَيِه

حدثَنا أَبو حيانَ، : نا ِإسماِعيلُ بن ِإبراِهيم، قَالَ: حدثَنا أَحمد بن حنبٍل، قَالَ: السجِزي، قَالَ
: حدثَنا يحيى الْقَطَّانُ، قَالَ: لَِبِإسناِدِه ِمثْلَه، حدثَنا عبد الرحمِن بن محمِد بِن منصوٍر، قَا

حدثَِني عاِمر، عِن ابِن عمر، عن عمر، أَنه قَام خِطيبا : حدثَنا أَبو حيانَ يحيى بن سِعيٍد، قَالَ
  .، فَذَكَر ِمثْلَه�علَى ِمنبِر رسوِل اللَِّه 

   
ِر الدبِذكِْر الْخ ابِل، والشعري هو الذى يسكر عن بساِب الْعرش ِمن كْرلَى أَنَّ السالِّ ع

  الصالة وأنه حرام 
حدثَنا عبيد اللَِّه بن : حدثَنا أَِبي، قَالَ :  حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء الرقِّي، قَال6406َ

ةَ، عسيِن أَِبي أُنِد بيز نٍرو، عمةَ، قَالَعدرِن أَِبي بِعيِد بس ى : نوسأَِبي م نةَ، عدرو با أَبثَندح
 ومعاذَ بن جبٍل رِضي اللَّه عنه ِإلَى الْيمِن، �بعثَِني رسولُ اللَِّه : رِضي اللَّه عنه، قَالَ

  .ِم، وبشرا وال تنفِّرا، ويسرا وال تعسراانطَِلقَا، فَادعوا الناس ِإلَى اِإلسال:فَقَالَ
الِْبتع ِمن : أَفِْتِني ِفي شرابيِن كُنا نصنعهما ِبالْيمِن! قُلْت يا رسولَ اللَِّه :  قَال6407َ

ِة يالذُّرِعِري والش ِمن رالِْمزو ،دتشى يتذُ حبنِل يسقَالَالْع ،دتشى يتذُ حبولُ اللَِّه : نسكَانَ رو
أُحرم كُلَّ مسِكٍر أَسكَر عِن الصالِة، فَانطَلَقْنا، فَلَما : قَد أُعِطي جواِمع الْكَِلِم ِبخواِتيِمِه�

فَزار معاذٌ أَبا : ثُم جعال يتزاوراِن، قَالَقَِدمنا الْيمن نزلَ كُلُّ واِحٍد ِمنا ِفى قُبٍة علَى ِحدٍة، 
موسى يوما، وهو ِفي فَناِء قُبِتِه ِفي الظِّلِّ، فَِإذَا هو ِبرجٍل قَاِئٍم ِعند أَِبي موسى، وأَبو موسى 

ِدي أَسلَم، ثُم رجع عن ِديِنِه ِإلَى يهو: ما هذَا يا أَبا موسى؟ قَالَ: يِريد قَتلَه، قَالَ معاذٌ
يا أَبا موسى : ما أَنا ِبجاِلٍس حتى يقْتلَ، فَقَتلَه، ثُم جلَسا يتحدثَاِن، قَالَ: يهوِديِتِه، قَالَ معاذٌ
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نقَّصه تنقُّصا، أَقْرأُ علَى فَرِشي، وِفي صالِتي، أَت: أَتفَوقُه تفَوقًا، قَالَ: كَيف تفْعلُ ِبالْقُرآِن؟ قَالَ
سأُنبئُك : كَيف تفْعلُ أَنت يا أَبا عبِد الرحمِن؟ قَالَ معاذٌ: وعلَى راِحلَِتي، ثُم قَالَ أَبو موسى

علَى قَومِتي، فَأَحتِسب ِفي نومِتي كَما أَحتِسب كَيف أَفْعلُ، أَما أَنا فَأَبدأُ، فَأَتقَوى ِبنومِتي 
  .ِفي قَومِتي
أَنبأَ شعبةُ، عن : حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال6408َ

 لَما بعثَه ومعاذًا ِإلَى الْيمِن، قَالَ �أَنّ النِبي سِعيِد بِن أَِبي بردةَ، عن أَِبيِه، عن أَِبي موسى، 
الِْبتع، يسِكر، : ِإنَّ أَهلَ الْيمِن يصنعونَ شرابا ِمن الْعسِل، يقَالُ لَه! يا رسولَ اللَِّه : أَبو موسى

قَالُ لَهِعِري، يالش ا ِمنابرشو :سي ،رقَالَالِْمز ،قَالَ :ِكر ،امرِكٍر حسأَنَّ كُلَّ م موهِلمأَع
كَيف تقْرأُ : فَقَالَ معاذٌ َألِبي موسى: بشرا وال تنفِّرا، ويسرا وال تعسرا، وتطَاوعا، قَالَ:لَهما

وراِكبا، وعلَى ِفراِشي، وعلَى كُلِّ حاٍل، أَتفَوقُه أَقْرؤه قَاِئما، وقَاِعدا، وماِشيا، : الْقُرآنَ؟ قَالَ
فَفَضلَ فَعلُ معاٍذ، فَلَما : لَِكني أَنام أَولَ اللَّيِل، أَتقَوى ِبِه علَى آِخِرِه، قَالَ: تفَوقًا، فَقَال معاذٌ

ِحدٍة، فَأَتى معاذٌ أَبا موسى ذَات يوٍم وِعنده رجلٌ قَِدما الْيمن نزلَ كُلُّ واِحٍد ِمنهما علَى 
: قَالَ ِلي شعبةُ: كَانَ يهوِديا، فَأَسلَم، ثُم تهود، قَالَ يِزيد: ما هذَا؟ قَالَ: موثَق، فَقَالَ لَه معاذٌ

  .و ضِربت عنِقيال أَِزيدك وال غَيرك علَى هذَا، ولَ! واللَِّه 
حدثَنا شعبةُ، : حدثَنا وهب بن جِريٍر، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال6409َ

ٍد كُلُّ مسِكٍر حرام، ِبِمثِْلِه، فَلَما قَِدما الْيمن كَانَ ِلكُلِّ واِح:�ِبِإسناِدِه، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
ِإنَّ هذَا كَانَ يهوِديا، فَأَسلَم، ثُم : ِمنهما، فُسطَاطًا، فَأَتى معاذٌ أَبا موسى وِعنده رجلٌ، فَقَالَ

  .وأَنا أُقِْسم ال أَبرح حتى أَقْتلَه: تهود، وقَد أَقْسمت ال أَبرح حتى أَقْتلَه، فَقَالَ معاذٌ
بيانُ ِعقَاِب ِمن يشرب الْمسِكر من أى شراب كان قليال كان أو كثريا، وأن كل 
مسكر حرام، وعقاب من يدمن شرب اخلمر، والدليل علي أن من تاب منها قبل موته قبلت 

  توبته
محِرز بن عوٍن، أَِو حدثَنا :  حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ بِن ساِلٍم الصاِئغُ، قَال6410َ

حدثَنا عبد الْعِزيِز بن محمٍد، عن عمارةَ بِن غَِزيةَ، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر : ابن سلَمةَ، قَالَ
سِمعنا ! يا رسولَ اللَِّه : قَِدم نفَر ِمن جيشانَ ِمن أَهِل الْيمِن، فَقَالَوا: رِضي اللَّه عنه، قَالَ

 ِبيفَقَالَ الن ،كِمن عمسفَن ،كأِْتيا أَنْ ننببفَأَح ،وا، قَالَ:�ِبِذكِْركلَمسوا تِلموا، : أَسلَمفَأَس
ا عن أَشياَء كُنا نأِْتيها، مرنا وانهنا، فَِإنا نرى أَنَّ اِإلسالم قَد نهان! يا رسولَ اللَِّه : وقَالُوا
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 ونهاهم، ثُم خرجوا حتى جاؤا �فَأَمرهم النِبي : وأَمرنا ِبأَشياَء لَم نكُن نقْربها، قَالَ
، �ِد رسوِل اللَِّه اذْهب، فَضع ِمن ِإسالِمك علَى ي: ِرحاِلِهم، وقَد خلَّفُوا ِفيها رجال، فَقَالَوا

ِمثْلَ الَِّذي وضعنا، وسلْه عن شراِبنا، فَِإنا نِسينا أَنْ نسأَلَه، وقَد كَانَ ِمن أَهم اَألمِر ِعندنا، 
 وأَسلَموا علَى يديك، ِإنَّ النفْر الَِّذين جاؤك! يا رسولَ اللَِّه : فَجاَء ذَِلك الْفَتى، فَأَسلَم، فَقَالَ

قَالُ لَهِة، يالذُّر ِمن ِضِهمِبأَر هونبرشاٍب يرش نع أَلَكوِني أَنْ أَسرأَم قَد : مهضأَرو ،رالِْمز
ونالَ دماَألع ِهنتمي نم ملَه سلَيو ،فُِسِهملُونَ َألنمعي مهةٌ، واِردب ضأَر وهِربِإذَا شو ،مه

كُلُّ مسِكٍر حرام، :�نعم، قَالَ النِبي ! اللَّهم : أَومسِكر هو؟ قَالَ: قَووا ِبِه علَى الْعمِل، قَالَ
! رسولَ اللَِّه يا : ، فَقَالَوا�فَأَفْزعهم ذَِلك، فَخرجوا ِبأَجمِعِهم، حتى جاؤا رسولَ اللَِّه : قَالَ

 ابرا شمِإنا، وفُِسنونَ أَند نهتمي ا ِمنلَن سلَيا، وفُِسنلُ َألنمعا نِإنةٌ، واِردب ضا أَرنضِإنَّ أَر
قَالُ لَهِة يالذُّر ا ِمنِضنِبأَر هبرشلَى الْ: نا عفَأُِعن ،اهنِربِإذَا شو ،رِل، الِْمزملَى الْعا عقَِوينِد، ورب

كُلُّ مسِكٍر حرام، ِإنَّ علَى اللَِّه عهدا ِلمن :�نعم، فَقَالَ النِبي : أَمسِكر هو؟ قَالُوا: فَقَالَ
:  ِطينةُ الْخباِل؟ قَالَوما! يا رسولَ اللَِّه :يشرب مسِكرا، أَنْ يسِقيه ِمن ِطينِة الْخباِل، قَالُوا

  .عرق أَهِل الناِر، أَو عصارةُ أَهِل الناِر
: حدثَنا نعيم بن حماٍد، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، والصغاِني، قَاال6411

 � غَِزيةَ، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، عِن النِبي حدثَنا عبد الْعِزيِز بن محمِدعن عمارةَ بِن
كُلُّ مسِكٍر حرام، ِإنَّ علَى اللَِّه عهدا ِلمن يشرب مسِكرا، أَنْ يسِقيه ِمن ِطينِة الْخباِل، :قَالَ
  .عرق أَهِل الناِر، أَو عصارةُ أَهِل الناِر: وما ِطينةُ الْخباِل؟ قَالَ! يا رسولَ اللَِّه :قَالُوا
  

حدثَنا ناِفع بن يِزيد، : حدثَنا ابن أَِبي مريم، قَالَ:  حدثَنا أَبو حاِتٍم الراِزي، قَال6412َ
 بِن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، عن أَِبيِه، عِن حدثَِني أَبو حزرةَ يعقُوب بن مجاِهٍد، عن عبِد الرحمِن

 ِبيا: قَالَ�النِكرسال أُِحلُّ موا، وبركَذَا، فَاشكَذَا و نع كُمتيهن.  
حدثَنا عبد : حدثَنا عياش بن الْوِليِد، قَالَ:  حدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ 6413

 نهى عِن �علَى، عن محمِد بِن ِإسحاق، عِن الزهِري، عن أَنِس بِن ماِلٍك، أَنّ النِبي اَأل
  .كُلُّ مسِكٍر حرام:الدباِء، والْحنتِم، وقَالَ

ثَنا ابن جريٍج، أَخبرِني حد: حدثَنا روح بن عبادةَ، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 6414
كُلُّ : قَالَ�موسى بن عقْبةَ، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر رِضي اللَّه عنهما، أَنّ رسولَ اللَِّه 
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مطَِّلِب، عن مسِكٍر خمر، وكُلُّ مسِكٍر حرام، رواه مسِلم، عن معٍن، عن عبِد الْعِزيِز بِن الْ
فُوعرةَ، ِبِمثِْلِه مقْبِن عى بوسم.  

حدثَنا يحيى بن :  حدثَنا عمر بن شبةَ، وعبد الرحمِن بِن منصوٍر الْبصِري، قَاال6415
حدثَنا يحيى بن سِعيٍد، عن عبيِد : قَالَحدثَنا الْقَواِريِري، : وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح(سِعيٍد

كُلُّ مسِكٍر : قَالَ�وال أَعلَمه، ِإال عِن النِبي : اللَِّه بِن عمر، أَخبرِني ناِفع، عِن ابِن عمر، قَالَ
امرِكٍر حسكُلُّ مو ،رمخ.  

: حدثَنا أَبو ِهشاٍم محمد بن يِزيد، قَالَ: ذ اَألنطَاِكي، قَالَ حدثَنا عثْمانُ بن خرزا6416
قَالَ : حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ: حدثَنا عبدةُ بن سلَيمانَ، قَالَ

  .كُلُّ مسِكٍر حرامكُلُّ مسِكٍر خمر، و:�رسولُ اللَِّه 
حدثَنا زهير، عن عبيِد اللَِّه : حدثَنا عمرو بن عثْمانَ، قَالَ:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال6417َ

  .كُلُّ مسِكٍر خمر:�قَالَ النِبي : بِن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
: حدثَنا أَبو الرِبيِع الزهراِني، قَالَ: نا عثْمانُ بن خرزاذَ، والصغاِني، قَاال حدث6418َ

كُلُّ :�قَالَ رسولُ اللَِّه : حدثَنا حماد بن زيٍد، عن أَيوب، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
ٍر حرام، ومن شِرب الْخمر ِفي الدنيا، فَمات وهو يدِمنها، لَم مسِكٍر خمر، وكُلُّ مسِك
  .يتب، لَم يشربها ِفي اآلِخرِة

: حدثَنا محمد بن ِعيسى بن الطَّباِع، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال6419َ
ب ادما حثَندٍدحيز قَالَ)  ح(ن ،اِنيدنى الدوسثَِني مدحِن : وى بِعيس نب دمحم أَلْتس

قَالَ : حدثَنا حماد بن زيٍد، عن أَيوب، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ: الطَّباِع فَحدثَِني، قَالَ
 ِبيالن�:،رمِكٍر خسكُلُّ م ا، لَمهِمندي رمالْخ برشي وهو اتم نمو ،امرِكٍر حسكُلُّ مو 

: حدثَنا سلَيمانُ بن داود الْعتِكي، قَالَ: يشربها ِفي اآلِخرِة، حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ
ثَندِبِمثِْلِه، ح ،ادما حثَندقَالَح ،ِريهالز اِهيمرو ِإباٍد، قَالَ: ا أَبمح نب ميعا نثَندح : نا ابثَندح

 ِبيِن النع ،اِدِه ِمثْلَهنٍد، ِبِإسيِن زاِد بمح نِك، عاربِلِه�الْمِإلَى قَو :امرِكٍر حسكُلُّ مو.  
6420نب ِبيعا الرثَندانَ، قَالَ حملَيٍب:  سهو نا ابثَندِد )  ح(حبع نب سونا ينربأَخو
ِمن : قَالَ�أَنبأَ ابن وهٍب، أن مالك حدثَه، عن ناِفع، عِن ابِن عمر، عِن النِبي : اَألعلَى، قَالَ

هِمن بتي ا، فَلَمينِفي الد رمالْخ ِربش نب دمحا مثَندا، حقَهسي لَمِة، وا ِفي اآلِخرهِرما، ح
ثُم لَم يتب ِمنها حِرمها ِفي :حدثَنا مطَرف، والْقَعنِبي، عن ماِلٍك، ِإلَى قَوِلِه: حيويِه، قَالَ
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و نا قَالَ ابكَم ،ِبينالْقَع ادزِة، وٍباآلِخرا:هلْهني لَمو.  
حدثَنا :  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، ومحمد بن الْخِليِل الْمخرِمي، والصغاين، قَالُوا6421

 :حجاج بن محمٍد، عِن ابِن جريٍج، أَخبرِني موسى بن عقْبةَ، عن ناِفع، عِن ابِن عمر، قَالَ
ِمن شِرب الْخمر ِفي الدنيا، لَم يشربها ِفي اآلِخرِة، ِإال أَنْ يتوب، حدثَنا :�قَالَ رسولُ اللَِّه 

ِني حدثَنا ابن جريٍج، أَخبر: حدثَنا روح بن عبادةَ، قَالَ: أَبو عبيِد اللَِّه حماد بن الْحسِن، قَالَ
وبتةَ، ِبِمثِْلِهِإال أَنْ يقْبع نى بوسم.  

  حدثَنا أَبو أُسامةَ،ح:  حدثَنا الْحسن بن عِلي بِن عفَّانَ، قَال6422َ
ا عبيد اللَِّه حدثَن: حدثَنا عبد اللَِّه بن نميٍر، قَاال: وحدثَنا موسى بن ِإسحاق الْقَواس، قَالَ
 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نع ،رمع نا : قَالَ�بهبرشي ا، لَمينِفي الد رمالْخ ِربش ِمن

وبتِة، ِإال أَنْ يِفي اآلِخر.  
نا شعبةُ، عن أَيوب، عن ناِفٍع، حدثَ: أَنبأَ أَبو النضِر، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال6423َ

ِمن شِرب الْخمر ِفي الدنيا، لَم يشربها ِفي اآلِخرِة، حدثَنا :�قَالَ النِبي : عِن ابِن عمر، قَالَ
ثُم مات وهو يشربها، :ِلِه، وقَالَأَنبأَ معمر، عن أَيوب، ِبِمثْ: الدبِري، عن عبِد الرزاِق، قَالَ

  .ولَم يتب ِمنها، حرمها اللَّه علَيِه ِفي اآلِخرِة
حدثَنا بكْر : حدثَنا أَِبي، قَالَ:  حدثَنا داود بن سلَيمانَ بِن أَِبي حجٍر اَأليِلي، قَال6424َ

ع نقَةَ، عدص ناب ِبيِن النع ،رمِن عِن ابع ، ٍ  �بِد اللَِّه بِن سِعيِد بِن أَِبي ِهند، عن ناِفع
من شِرب الْخمر ِفي الدنيا، لَم يشربها ِفي اآلِخرِة، ِإال أَنْ يتوب، حدثَنا يونس بن :قَالَ

 �حدثَنا جويِريةُ، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، عِن النِبي : ، قَالَحدثَنا أَبو داود: حِبيٍب، قَالَ
حدثَِني الضحاك ابن : حدثَنا ابن أَِبي فُديٍك، قَالَ: ِبِمثِْلِه، حدثَنا أَبو عتبةَ الِْحجاِزي، قَالَ

رمِن عِن اباِفٍع، عن نانَ، عثْمِإال قَالَع ،هلَمال أَع ، : ِبيِن النِبِمثِْلِه�ع .  
  بيانُ النهِي عِن اتخاِذ الْخمِر خال 

حدثَنا سفْيانُ : حدثَنا أَبو داود الْحفَِري، قَالَ:  حدثَنا عباس الدوِري، قَال6425َ
نع ،يدِن السع ،ِريِن الثَّوع ،هنع اللَّه ِضياِلٍك رِن مِس بِن أَناٍد، عبِن عى بيحةَ يريبأَِبي ه 

 ِبيالن�الخ رملَ الْخعجأَنْ ي كَِره هأَن.  
دثَنا قَِبيصةُ، ح: وحدثَنا ابن عاِمٍر، قَالَ)  ح(حدثَنا الِْفرياِبي:  حدثَنا الْغزي، قَال6426َ

أَنه نهى أَنْ يجعلَ �حدثَنا سفْيانُ، عِن السدي، عن أَِبي هبيرةَ، عن أَنٍس، عِن النِبي : قَاال
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الخ رمالْخ.  
ا سفْيانُ، ِبِإسناِدِه، حدثَن: حدثَنا أَبو حذَيفَةَ، قَالَ :  حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ، قَال6427َ

:  وِفي ِحجِرِه يِتيم، وكَانَ ِعنده خمر ِحني حرمِت الْخمر، فَقَالَ�جاَء رجلٌ ِإلَى النِبي :قَالَ
  .فَصبه، حتى سالَ الْواِدي: ال، قَالَ: نصنعه خال؟ قَالَ! يا رسولَ اللَِّه 
حدثَنا عبد الرحمِن : حدثَنا يحيى بن يحيى، قَالَ: نا محمد بن حيويِه، قَالَ حدث6428َ

حدثَنا سفْيانُ، عِن السدي، عن يحيى بِن عباٍد، عن أَنِس ابِن ماِلٍك، أَنّ : بِن مهِدي، قَالَ
 ِبيِن �النِئلَ عفَقَالَس ،الِخذُ ختِر تمال: الْخ.  

حدثَنا عبد الصمِد بن حساٍن، :  حثنا موسى بن سفْيانَ الْجنديسابوِري، قَال6429َ
 يِتيٍم، فَاشترى حدثَنا سفْيانُ، عِن السدي، عن أَِبي هبيرةَ، عن أَنٍس،أَنه كَانَ ِعنده مالُ: قَالَ

 ِبيى النأَت ،رمِت الْخمرا حا، فَلَمرمولَ اللَِّه :  فَقَالَ�ِبِه خسا ر؟ قَالَ! يالخ لُهعال، : أَج
ا الْواِحد ِبهذَا أَهِرقْه، رواه الْقَطَّانُ، كَما رواه عبد الرحمِن، ولَم يخِرجه مسِلم، وغَيره هذَ

  .اللَّفِْظ
: حدثَنا حجاج بن محمٍد، قَالَ:  حدثَنا يوسف بن سِعيٍد الِْمصيِصي، قَال6430َ

 سأَلَه رجلٌ�سِمعت علْقَمةَ بن واِئٍل، عن أَِبيِه، أَنّ النِبي : حدثَِني شعبةُ، عن ِسماٍك، قَالَ
قَالُ لَهي ِفيعج فَقَالَ: ِمن ،هنع اههِر، فَنمِن الْخطَاِرٍق ع نب ديواًء، فَقَالَ : سود هعنصٌء نيش

 ِبياٌء: �الند ا ِهيمِإن.  
حدثَنا شعبةُ، عن : حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، وعمار، قَاال6431

سِمعت علْقَمةَ بن واِئٍل الْحضرِمي يحدثُ، عن أَِبيِه، أَنَّ سويد بن : ِسماِك بِن حرٍب، قَالَ
 ِبيأَلَ النولَ اللَِّه :، فَقَالَ�طَاِرٍق سسا رالْ! ي ا، فَذَكَرهِصرتعا نابنا أَعِإنَّ لَن ،اههفَن ،رمخ

  .بلْ ِهي داٌء: �ِإنها دواٌء، فَقَالَ رسولُ اللَِّه : فَقَالَ
حدثَنا : حثنا وهب بن جِريٍر قَالَ:  حدثَنا أَبو ِقالبةَ، وأَبو داود الْحراِني، قَاال6432

، عن أَِبيِه،أَنَّ طَاِرق بن سويٍد أَو سويد بن طَاِرٍق ِمن شعبةُ، عن ِسماٍك، عن علْقَمةَ بِن واِئٍل
 ِبيأَلَ النس ِفيعج�داوو دقَالَ أَبا، وهنع اههِر، فَنمِن الْخا، فَقَالَ:  عِتهعنص ناٌء، : عوا دهِإن

 ِبيلَِك: �فَقَالَ الناٍء، ووِبد تسةَ، فَقَالَلَيبعش نع ،ردغُن اهواٌء، را دهٍد: نيوس نب طَاِرق.  
حدثَنا : حدثَنا شعبةُ، قَالَ: حدثَنا أَبو عتاٍب، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال6433َ

أَنَّ سويد بن طَاِرٍق سأَلَ : ٍل يحدثُ، عن أَِبيِه واِئٍلِسماك بن حرٍب، سِمعت علْقَمةَ بن واِئ
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لَيست : �ِإنها دواٌء، فَقَالَ رسولُ اللَِّه : رسولَ اللَِّه عِن الْخمِر، فَنهاه عنها أَنْ يصنعها، فَقَالَ
ب اِهيمرا ِإبثَنداٌء، حا دهلَِكناًء، وووٍق، قَالَدزرم قَالَ: ن ،رمع نانُ بثْما عثَندةُ، : حبعأَ شبأَن

 ِبيا النوأَت مهأَِبيِه، أَن ناِئٍل، عو نةَ بلْقَمع ناٍك، عِسم نأَلَ �عفَس ،ِفيعج لٌ ِمنجر ِفيِهمو 
 ِبيِمثْلَ�الن ِر، فَذَكَرمِن الْخع ه.  

أَخبرنا شعبةُ، عن : حدثَنا عثْمانُ بن عمر، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال6434َ
: الْكَرم، وقُولُوا: ال تقُولُوا:�قَالَ رسولُ اللَِّه : ِسماٍك، عن علْقَمةَ بِن واِئٍل، عن أَِبيِه، قَالَ

كَذَا : الْكَرم، يعِني الِْعنب، وقُولُوا: ال تقُولُوا: الْكَرم محفَّفَةٌ، وقَالَ عمر: ، والْحبلَةُالِْعنبةَ
  .وكَذَا

حدثَنا شعبةُ، عن ِسماٍك، عن : حدثَنا شبابةُ، قَالَ:  حثنا عباس الدوِري، قَال6435َ
  .الْحبلَةُ: الْكَرم، ولَِكن قُولُوا: ال تقُولُوا: قَالَ�ِه، أَنّ النِبي علْقَمةَ، عن أَِبي
أَنبأَ ابن وهٍب، أَخبرِني ماِلك ابن أَنٍس، :  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال6436َ

محِد الربع نع ،لَمِن أَسِد بيز نع ،هرغَيو نأَلَ ابس هأَن ،رِل ِمصأَه ِمن اِئيبلَةَ السعِن وِن ب
ِإنَّ رجال أَهدى ِلرسوِل :عباٍس رِضي اللَّه عنهما، عن ماٍء يعصر ِمن الِْعنِب، فَقَالَ ابن عباٍس

ال، : هلْ عِلمت أَنَّ اللَّه عز وجلَّ حرمها؟ قَالَ: � روايةَ خمٍر، فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه �اللَِّه 
ِإنَّ : أَمرته أَنْ يِبيعها، قَالَ: ِلم ساررته؟، قَالَ: �فَسار ِإنسانا ِعنده، فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 

ه الْمزادتيِن، حتى ذَهب ما ِفيِهما، حدثَنا يونس فَفَتح لَ: الَِّذي حرم شربها حرم بيعها، قَالَ
وأَخبرِني سلَيمانُ بن ِبالٍل، عن يحيى بِن سِعيٍد، : أَنبأَ ابن وهٍب، قَالَ: بن عبِد اَألعلَى، قَالَ

اٍس، عبِن عِن ابلَةَ، ععِن وِن بمحِد الربع نوِل اللَِّه عسر ِبِمثِْله�ن .  
بيانُ النهِي عِن اتخاِذ النِبيِذ من البسر والرطب إذا مجعا، أو خلطا، وكذلك من الزبيب 

  والتمر وغريه إذا مجعا، وكذلك من البسر والتمر
ٍج، سِمع عطَاَء بن حدثَنا حجاج، عِن ابِن جري:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال6437َ

ال تجمعوا :�قَالَ النِبي : سِمعت جاِبر بن عبِد اللَِّه رِضي اللَّه عنهما، يقُولُ: أَِبي رباٍح، قَالَ
حدثَنا روح بن : لَبين الرطَِب والْبسِر، وال بين الزِبيِب والتمِر نِبيذًا، حدثَنا الصغاِني، قَا

  .حدثَنا ابن جريٍج، ِبِمثِْلِه: عبادةَ، قَالَ
أَنبأَ ابن جريٍج، أَخبرِني عطَاٌء، : حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ:  حدثَنا الدبِري، قَال6438َ

ال تجمعوا بين الرطَِب والْبسِر، وبين :�قَالَ النِبي : سِمعت جاِبر بن عبِد اللَِّه، يقُولُ: قَالَ



com.wordpress.masgunku.www  
 

1467 

حدثَِني أَبو الزبيِر، : التمِر والزِبيِب، حدثَنا الدبِري، حدثَنا عبد الرزاِق، أَنبأَ ابن جريٍج، قَالَ
طَاٍء، عِل عاِبٍر، ِمثْلَ قَوج نع ِبيِن الن�.  

6439 نع ،ِريبا الدثَندحٍج، ويرِن جِن ابع ،اججا حثَندِلٍم، حسم نب فوسا يثَندح 
ن نهى أَنْ يجمع بي�أَذَكَر جاِبر، أَنَّ النِبي : قُلْت ِلعطَاٍء: عبِد الرزاِق، عِن ابِن جريٍج، قَالَ

تا ذَكَرم رِن غَيِبيذَي؟، قَالَ: نرمالتو ،ِبيبالزو ،رسالْبو ،طَبالر :ِسيتال، ِإال أَنْ أَكُونَ ن.  
أَخبرِني اللَّيثُ بن : أَنبأَ ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال6440َ

ب ِريرجٍد، وعوِل سسر نِد اللَِّه، عبِن عاِبِر بج ناِزٍم، أن عطاء بن أيب رباح حدثهما، عح ن
نهى أَنْ ينبذَ التمر والزِبيب جِميعا، ونهى أَنْ ينبذَ �، ِبِمثِْلِه، يعِني أَنَّ رسولَ اللَِّه �اللَِّه 

حثنا عبد اللَِّه بن يِزيد الْمقِْرئ، : نا أَبو يحيى بن أَِبي مسرةَ، قَالَالْبسر والرطَب جِميعا، حدثَ
  . ِبِمثِْلِه�حدثَنا أَبو الزبيِر، وعطَاٌء، عن جاِبٍر، عِن النِبي : حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد، قَالَ: قَالَ

6441،اِنيغا الصثَنداِمٍر، قَالَ:  قَالَ حع نب دوا أَسثَندح : ناِزٍم، عح نب ِريرا جثَندح
 عِن الزِبيب والتمِر، أَنْ �نهى رسولُ اللَِّه :عطَاِء بِن أَِبي رباٍح، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَ

  .يخلَطَا
: حدثَنا اللَّيثُ، قَالَ: حدثَنا أَبو النضِر، قَالَ:  الدقَّاق، قَالَ حدثَنا ابن الْجنيِد6442

ال تنِبذُوا التمر :�قَالَ النِبي : حدثَنا عطَاُء بن أَِبي رباٍح، وأَبو الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ
سالْبو طَبال الرا، وِميعج ِبيبالزاوِميعج ر.  

وحدثَِني عمِرو بن : أَنبأَ ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال6443َ
نهى أَنْ �الْحاِرِث، واللَّيثُ بن سعٍد، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبِر بِن عبِد اللَّه، أَنّ رسولَ اللَِّه 

بنايِميعج طَبالرو رسذَ الْببنى أَنْ يهنا، وِميعج ِبيبالزو رمذَ الت.  
حدثَنا عبد الْوهاِب، عن سِعيٍد، عن مطٍَر، عن عطَاٍء، عن :  حدثَنا الصغاِني، قَال6444َ

 ِبياِبٍر، أَنّ النج�سِليِط الْبخ نى عهِرنمالتِبيِب، والزِر، و.  
 حدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، عِن الثَّوِري، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، 6445

  . عِن التمِر، والزِبيِب، والرطَِب، والْبسِر يعِني أَنْ ينبذَ جِميعا�نهى النِبي :قَالَ
حدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه اَألنصاِري، عن :  حدثَنا عِلي بن ِإشكَاب، قَال6446َ

نهى :حدثَنا أَبو نضرةَ، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري رِضي اللَّه عنه قَالَ: سلَيمانَ التيِمي، قَالَ
  . ينبذَ ِفي الْجر، وأَنْ يخلَطَ الْبسر والتمر، وأَنْ يخلَطَ تمر وزِبيب أَنْ�رسولُ اللَِّه 
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حدثَنا يِزيد :  حدثَنا محمد بن عبِد الْمِلِك الْواِسِطي، وأَبو داود الْحراِني، قَاال6447
، �مانُ التيِمي، عن أَِبي نضرةَ، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، عِن النِبي أَنبأَ سلَي: بن هارونَ، قَالَ

  .أَنهنهى عن نِبيِذ الْجر، وعِن الْبسِر والتمِر يخلَطَاِن، وعِن الزِبيِب والتمِر يخلَطَاِن
سِمعت : حدثَنا شعبةُ، قَالَ: ثَنا روح بن عبادةَ، قَالَحد:  حدثَنا الصغاِني، قَال6448َ

 ِبيِعيٍد، أَنّ النأَِبي س نةَ، عرضأَِبي ن نع ،ِمييانَ التملَيِر، �سمالتِر، وسِن الْبى عهن
الْجر، لَم يخِرج مسِلم نِبيذَ الْجر فَقَطْ، حدثَنا والزِبيِب، والتمِر أَنْ يخلَطَا، ونهى عن نِبيِذ 

حدثَنا شعبةُ، عن سلَيمانَ التيِمي، ِبِإسناِدِه : عثْمانُ بن خرزاذَ، حدثَنا حفْص بن عمر، قَالَ 
ِمثْلَه.  

دثَنا أَسباطُ بن محمٍد، عن سلَيمانَ التيِمي، عن ح:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال6449َ
  . أَنْ يخلَطَ التمر والزِبيب، أَِو الْبسر والرطَب�نهى النِبي :أَِبي نضرةَ، عن أَِبي سِعيٍد، قَالَ

حدثَنا شعبةُ، :  النضر بن شميٍل، قَالَحدثَنا:  حدثَنا سِعيد بن مسعوٍد، قَال6450َ
 عِن �نهى رسولُ اللَِّه :حدثَنا أَبو مسلَمةَ، عن أَِبي نضرةَ، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، قَالَ

  .الزِبيِب والتمِر، أَو عِن الْبسِر والتمِر، يعِني أَنْ يخلَطَا
: حدثَنا ِبشر بن الْمفَضِل، قَالَ: حدثَنا مسدد، قَالَ:  حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَال6451َ

نهى رسولُ اللَِّه :أَنبأَ سِعيد بن يِزيد أَبو مسلَمةَ، عن أَِبي نضرةَ، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، قَالَ
  . بين الْبسِر والتمِر، وبين الزِبيِب والتمِر أَنْ يخلَطَ�

 حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، والصغاِني، حدثَنا روح بن عبادةَ، حدثَنا ِإسماِعيلُ 6452
اِجيكِّلُ النوتو الْما أَبثَندح ،ِديبِلٍم الْعسم نقَالَاب ،ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نولُ : ، عسى رهن

من شِربه ِمنكُم، فَلْيشرب كُلَّ واِحٍد ِمنه : أَنْ نخِلطَ بسرا ِبتمٍر، أَو زِبيبا ِببسٍر، وقَالَ�اللَِّه 
 حدثَنا ابن الْجنيِد الدقَّاق، حدثَنا بدلُ بن فَردا، تمرا فَردا، وبسرا فَردا، أَو زِبيبا فَردا،

اِدِه ِمثْلَهنِبِإس ،ِديبِلٍم الْعسم ناِعيلُ بما ِإسثَندِر، حبحالْم.  
دثَنا ِإسماِعيلُ ح: حدثَنا مسِلم بن ِإبراِهيم، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال6453َ

 أَنْ �نهى النِبي :حدثَنا أَبو الْمتوكِِّل الناِجي، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، قَالَ: بن مسِلٍم، قَالَ
ٍد ِمنهما علَى نخِلطَ ِمن بسٍر وتمٍر، أَو زِبيٍب وتمٍر، أَو زِبيٍب وبسٍر، وأَنْ ننِبذَ كُلَّ واِح

  .ِحدِتِه
حدثَنا ِهشام : حدثَنا وِكيع بن الْجراِح، قَالَ:  حدثَنا علَى بن حرٍب، قَال6454َ
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اللَّه ِضيأَِبيِه ر نةَ، عادِن أَِبي قَتِد اللَِّه ببع نِن أَِبي كَِثٍري، عى بيحي نع ،اِئيوتسأَنّ الد ،هنع 
 ِبياِحٍد : قَالَ�النذْ كُلُّ وبنا، وِليِميعج رمالتو ِبيبال الزا، وِميعج رمالتو وهِبذُوا الزنال ت

  .ِمنهما علَى ِحدٍة
وحدثَنا )  ح(عطَاٍءحدثَنا عبد الْوهاِب بن :  حدثَنا ابن الْجنيِد الدقَّاق، قَاال6455

حدثَنا : وحدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ)  ح(حدثَنا سِعيد بن عاِمٍر: الصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَاال
بِد اللَِّه بِن أَِبي قَتادةَ، حدثَنا ِهشام الدستواِئي، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، عن ع: أَبو داود، قَالُوا

 ِبيأَِبيِه، أَنّ الن نا، : قَالَ�عِميعج ِبيبالزو رمِبذُوا التنال تا، وِميعج طَبالرو وهِبذُوا الزنال ت
  .علَى ِحدٍة:وانتِبذُوا كُلَّ واِحٍد ِمنهما علَى ِحدِتِه، قَالَ أَبو أُميةَ

:  حدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه بِن ميموٍن اِإلسكَندراِني أَبو بكٍْر، ِبها والثَّقَِفي، قَاال6456
ادِن أَِبي قَتِد اللَِّه ببع نِن أَِبي كَِثٍري، عى بيحي نع ،اِعيزِن اَألوِلٍم، عسم نب ِليدا الْوثَندةَ، ح

 ِبيالن ِمعس هأَِبيِه، أَن نقُولُ�عِبيِب، : يالزِر ومالت نيال بطَِب، والرِو وهالز نيوا بعمجال ت
  .وانتِبذُوا كُلَّ واِحٍد ِمنهما علَى ِحدِتِه

6457ِفي د اددغاٍش الْقَطَّانُ ِببيع نى بيحا يثَندٍد : اِر الْقُطِْن، قَالَ حيو زا أَبثَندح
حدثَِني أَبو سلَمةَ، : حدثَنا عِلي بن الْمبارِك، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، قَالَ: الْهرِوي، قَالَ

هو والرطَب جِميعا، وال تنِبذُوا ال تنِبذُوا الز: قَالَ�حدثَِني أَبو قَتادةَ، أَنَّ رسولَ اللَِّه : قَالَ
فَسأَلْت عن ذَِلك عبد اللَِّه بن : التمر والزِبيب جِميعا، وانتِبذُوا كُلَّ واِحٍد علَى ِحدِتِه، قَالَ
حدثَنا روح بن عبادةَ، : ِني، قَالَأَِبي قَتادةَ، فَأَخبرِني أَنه سِمع ذَاك ِمن أَِبيِه، حدثَنا الصغا

حدثَنا يحيى بن أَِبي كَِثٍري، ِبهذَيِن اِإلسناديِن، أَنه : حدثَنا حسين الْمعلِّم، قَالَ: قَالَ
  .الزهو، والرطَب، والتمر، والزِبيب:قَالَ

6458داوو دا أَبثَنداذَ، قَاال حزرخ نانُ بثْمعو ،ِزيجةَ:  السلَمو سا أَبثَندح(ح  (
حدثَنا يحيى بن أَِبي : حدثَنا أَبانُ الْعطَّار، قَالَ : حدثَنا عفَّانُ، قَالَ: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ

نهى عن خِليِط التمِر � بن أَِبي قَتادةَ، عن أَِبيِه، أَنَّ نِبي اللَِّه حدثَِني عبد اللَِّه: كَِثٍري، قَالَ
انتِبذُوا كُلَّ واِحٍد : والْبسِر، وعن خِليِط الزِبيِب والتمِر، وعن خِليِط الزهِو والرطَِب، وقَالَ

دثَِني أَبو سلَمةَ ابن عبِد الرحمِن، عن أَِبي قَتادةَ، عِن النِبي وح: ِمنهما علَى ِحدٍة، قَالَ يحيى
  .، ِبِمثِْل هذَا الْحِديِث�

أَنبأَ معمر، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، عن :  حدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، قَال6459َ



com.wordpress.masgunku.www  
 

1470 

انتِبذُوا كُلَّ :  عِن الزهِو والرطَِب، وقَالَ�نهى النِبي : أَِبي قَتادةَ، عن أَِبيِه، قَالَعبِد اللَِّه بِن
وحدثَِني أَبو سلَمةَ بن عبِد الرحمِن، عن أَِبي قَتادةَ، عِن : واِحٍد ِمنهما علَى ِحدٍة، قَالَ يحيى

 ِبيِمثِْلِه، ِب�الن.  
أَنبأَ معمر، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، عن :  حدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، قَال6460َ

 عِن الزهِو والرطَِب أَنْ يختِلطَ، وعِن �نهى النِبي :عبِد اللَِّه بِن أَِبي قَتادةَ، عن أَِبيِه، قَالَ
  .ينبذُ كُلُّ واِحٍد ِمنهما وحده: الزِبيِب والتمِر أَنْ يختِلطَ، وقَالَ

حدثَنا : حدثَنا النضر بن محمٍد، قَالَ:  حدثَنا أَحمد بن يوسف السلَِمي، قَال6461َ
سِمعت أَبا هريرةَ رِضي اللَّه عنه، : كَِثٍري الْغبِري، قَالَحدثَنا أَبو : ِعكِْرمةُ بن عماٍر، قَالَ

ال تنِبذُوا التمر والزِبيب جِميعا، وال الْبسر والتمر جِميعا، وانِبذُوا :�قَالَ رسولُ اللَِّه : يقُولُ
حدثَنا : حدثَنا أَبو الْوِليِد، قَالَ: يوسف بن يعقُوب، قَالَكُلَّ واِحٍد ِمنهما علَى ِحدٍة، حدثَنا 

ِزيجالس داوو دِتِه، قَالَ أَبلَى ِحدا عمهاِحٍد ِمنذُوا كُلُّ وبنلْيواِدِه ِمثْلَهنةُ، ِبِإسو كَِثٍري : ِعكِْرمأَب
حِد الربع نب ِزيدي ِمييحقَالُواالسةَ، ونِن أُذَيِن بةَ: منأُذَي ِمن حأَص وهِقيلَةَ، وع ناب.  

حدثَنا أَبو ِإسحاق : حدثَنا أَسباطٌ، قَالَ:  حدثَنا عِلي بن حرٍب الطَّاِئي، قَال6462َ
ٍر، عيبِن جِعيِد بس نِبيٍب، عح نع ،اِنيبيا، قَالَالشمهنع اللَّه ِضياٍس ربِن عِن اب : بكَت

ورواه عِلي بن حرٍب، .  ِإلَى أَهِل جرٍشينهاهم أَنْ يخِلطُوا التمر والزِبيب�رسولُ اللَِّه 
  .حِبيب بن أَِبي ثَاِبٍت: وقَالَ

حدثَنا عمرو بن عوٍن، :  علَويِه، ِبثَالثَِة أَبواٍب، قَالَ  حدثَنا عِلي بن ِإسماِعيل6463َ
أَنبأَ خاِلد، عِن الشيباِني، عن حِبيِب بِن أَِبي عمرةَ، عن سِعيِد بِن جبيٍر، عِن ابِن عباٍس، : قَالَ
: تِم، والنِقِري، والْمزفٍَّت، حدثَنا علَويِه الْكَراِبيِسي، قَالَ عن الدباِء، والْحن�نهى النِبي :قَالَ

حدثَنا خاِلد، عِن الشيباِني، عن حِبيِب بِن أَِبي ثَاِبٍت، عِن سِعيِد : حدثَنا عمرو بن عوٍن، قَالَ
ى النهاٍس، نبِن عِن ابٍر، عيبِن جب ِبِمثِْلِه�ِبي ،.  

نا أَسباطُ بن محمٍد، عِن الشيباِني، عن :  حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ الْعاِمِري، قَال6464َ
سِر  عِن الْب�نهى رسولُ اللَِّه :حِبيِب بِن أَِبي ثَاِبٍت، عن سِعيِد بِن جبيٍر، عِن ابِن عباٍس، قَالَ

وكَتب ِإلَى أَهِل : والتمِر أَنْ يخلَطَا جِميعا، وعِن الزِبيِب والتمِر أَنْ يخلَطَا جِميعا، قَالَ
  .ال يخِلطُوا التمر والزِبيب:جرٍش

حدثَنا أَبو سِعيٍد : لَ حدثَنا عباس بن محمٍد الدوِري، وسأَلَه ابن أُورمةَ، قَا6465
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حدثَنا خاِلد بن عبِد اللَِّه، عن حصيٍن، عن حِبيِب بِن أَِبي ثَاِبٍت، وعِن : الْحداد، قَالَ
رسولُ كَتب :الشيباِني، عن حِبيِب بِن أَِبي ثَاِبٍت، عن سِعيِد بِن جبيٍر، عِن ابِن عباٍس، قَالَ

وكَتب : ِإلَى أَهِل جرٍش أَنْ ال يخِلطُوا التمر ِبالزِبيِب، وِفي حِديِث حصيِن ابِن حِبيٍب�اللَِّه 
  . ِإلَى أَهِل الْبحريِن، ال يخِلطُوا التمر ِبالزهِو، يعِني الْفَِضيخ�رسولُ اللَِّه 
6466ب فوسا يثَندِلٍم، قَالَ حسم ٍج، قَالَ: نيرِن جِن ابع ،اججا حثَندِني : حربأَخ

نِهي أَنْ ينبذَ الْبسر :موسى بن عقْبةَ، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر رِضي اللَّه عنهما، أَنه كَانَ يقُولُ
وكَانَ ابن عمر يأْمر ِبتمٍر وزِبيٍب، فَينبذَا : يب جِميعا، قَالَ ناِفعوالرطَب جِميعا، والْبسر والزِب

حدثَنا ابن جريٍج، : حدثَنا روح بن عبادةَ، قَالَ: جِميعا، فَيشرب ِمنه، حدثَنا الصغاِني، قَالَ
  .ِبِمثِْلِه

حدثَنا : حدثَنا معاِويةُ بن عمر، وقَالَ: اَألزهِر، وعِلي بن حرٍب قَالَ حدثَنا أَبو 6467
نهى رسولُ اللَِّه :زاِئدةُ، عن حِبيِب بِن أَِبي عمرةَ، عن سِعيِد بِن جبيٍر، عِن ابِن عباٍس، قَالَ

�ِم، وتنالْحاِء، وبِن الدِو عهِبالز لَحلَطَ الْبخأَنْ يِقِري، والنفَِّت، وزالْم.  
حدثَنا ابن فُضيٍل، عن حِبيِب بِن أَِبي عمرةَ، عن :  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال6468َ

الدباِء، والْحنتِم، والْمزفَِّت، وأَنْ  عِن �نهى رسولُ اللَِّه :سِعيِد بِن جبيٍر، عِن ابِن عباٍس، قَالَ
  .يخلَطَ الْبلَح ِبالزهِو

بيانُ اَألوِعيِة الْمنِهيِة عن االنتباذ فيها، واألوعية اليت جيوز االنتباذ فيها، ووجوب وكاء 
  السقاء الذى ينبذ فيه

حدثَنا شعبةُ، أَخبرِني : ا أَبو داود، قَالَحدثَن:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال6469َ
أَخِبرنا ما نهى : قُلْت البِن عمر رِضي اللَّه عنهما: سِمعت زاذَانَ، يقُولُ: عمرو بن مرةَ، قَالَ
نهى عِن الْحنتِم وِهي :فَسره لَنا ِبلُغِتنا، قَالَ ِمن اَألوِعيِة، أَخِبرنا ِبلُغِتكُم، و�عنه رسولُ اللَِّه 

 ِهيِقِري وِن النى عهنو ،عالْقَر وهاِء وبِن الدى عهنو ،رقَيالْم ِهيفَِّت وزِن الْمى عهنةُ، ورالْج
وأَمر أَنْ ينبذَ ِفي اَألسِقيِة، حدثَنا أَبو أُميةَ، وعباس، أَصلُ النخلَِة، ينقَر نقْرا، وينسج نسجا، 

ِإنَّ لَنا : قُلْت البِن عمر: حدثَنا شبابةُ، عن شعبةَ، عن عمِرو بِن مرةَ، عن زاذَانَ، قَالَ: قَاال
ى عها نِني مربأَخ ،ِتكُمى لُغةً ِسولُغ ِبيالن هن�ِمثْلَه ذَكَر ا، ثُملَن هرفَسِة، وِعياَألو ِمن  : رأَمو

وأَمرنا أَنْ ننتِبذَ ِفي :أَنْ يشرب ِفي اَألسِقيِة، رواه معاذُ بن معاٍذ، والداِرِمي، عِن النضِر، فَقَالَ
  .اَألسِقيِة



com.wordpress.masgunku.www  
 

1472 

6470ا يثَندِبيٍب، قَالَ حح نب سون :داوو دا أَبثَندةَ، قَالَ)  ح(حيو أُما أَبثَندحو :
نهى :سِمعت ابن عمر، يقُولُ: حدثَنا شعبةُ، أَخبرِني جبلَةُ بن سحيٍم، قَالَ: حدثَنا عفَّانُ، قَاال

  .الْجرةُ: ما الْحنتمةُ؟ قَالَ: قُلْت البِن عمر: ِة، قَالَ عِن الْحنتم�رسولُ اللَِّه 
وحدثَنا الصغاِني، )  ح(حدثَنا شاذَانُ:  حدثَنا ِعيسى بن أَحمد الْبلِْخي، قَال6471َ

وحدثَنا عمار بن رجاٍء، )  ح(اِزٍمحدثَنا جِرير بن ح: حدثَنا حجاج بن ِمنهاٍل، قَاال: قَالَ
سِمعت يعلَى بن حِكيٍم : حدثَنا أَِبي، قَالَ: حدثَنا وهب بن جِريِر بِن حاِزٍم، قَالَ: قَالَ

:  نِبيذَ الْجر، قَالَ�حرم رسولُ اللَِّه :يحدثُ، عن سِعيِد بِن جبيٍر، سِمعت ابن عمر، يقُولُ 
ا، فَقُلْتمهنع اللَّه ِضياٍس ربع ناب تي؟ قَالَ: فَأَترمع نقُولُ ابا يم عمسقُولُ؟ : أَال تا يمو

قُولُ: قُلْتي رمع ناب تِمعولُ اللَِّه :سسر مرفَقَالَ�ح ،رِبيذَ الْجن  :ع ناب قدص مرح،رم
كُلُّ شيٍء يصنع ِمن مدٍر، هذَا لَفْظُ : وأَي شيٍء الْجر؟ قَالَ:  نِبيذَ الْجر، قُلْت�رسولُ اللَِّه 

هرقَالَ غَيٍب، وهو :اٍس، فَقُلْتبع ناب تيِبِمثِْلِه: فَأَت ،رمع ناب تِمعس.  
حدثَنا : حدثَنا أَبو سلَمةَ، وسِعيد بن سلَيمانَ قَاال: مانُ بن خرزاذَ، قَالَ حدثَنا عث6472ْ

اِدِه ِمثْلَهنِكيٍم، ِبِإسِن حلَى بعي ناِزٍم، عح نب ِريرولُ اللَِّه : جسر مرح،رمع ناب قدِبيذَ �صن 
  .الْجرِة

حثنا سِعيد بن أَِبي : حدثَنا روح بن عبادةَ، قَالَ:  ِإبراِهيم بن مرزوٍق، قَالَ حدثَنا6473
وحدثَِني من : عروبةَ، عن قَتادةَ، عن أَِبي نضرةَ، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري رِضي اللَّه عنه قَالَ

 الَِّذين فْدالْو وِل اللَِّه لَِقيسلَى روا عِس، قَالُوا�قَِدمِد الْقَيبع ولَ اللَِّه :  ِمنسا ري ! يا حِإن
ِمن رِبيعةَ، وبيننا وبينك كُفَّار مضر، وِإنا ال نستِطيع أَنْ نأِْتيك ِإال ِفي أَشهِر الْحرِم، فَمرنا 

آمركُم ِبأَربٍع، وأَنهاكُم عن أَربٍع، :قَالَ. من وراَءنا، وِإنْ عِملْنا ِبِه دخلْنا الْجنةَِبأَمٍر ندعو ِبِه 
كُمرطُوا : آمعتانَ، وضموا رومصتكَاةَ، ووا الزتؤتئًا، ويِركُوا ِبِه ششال تو وا اللَّهدبعأَنْ ت

يا :عِن الْحنتِم، والدباِء، والنِقِري، والْمزفَِّت، قَالُوا: لْمغاِنِم، وأَنهاكُم عن أَربٍعالْخمس ِمن ا
ِجذْع ينقُرونه، ثُم تطْرحونَ ِفيِه ِمن الْقُطَيعاِء، ثُم : وما يدِريك ما النِقري؟ قَالَ! رسولَ اللَِّه 

 ِفيِه ماًء حتى ِإذَا سكَن غَلَيانه شِربتموه، حتى أَنَّ أَحدكُم ِليضِرب ابن عمِه ِبالسيِف، تصبونَ
: ، فَقَالَوا�فَجعلْت أَخبأُها حياًء ِمن رسوِل اللَِّه : وِفي الْقَوِم ِمن أَصابته ِجراحةٌ، قَالَ: قَالَ

ا ن؟ قَالَِفيمبرا، قَالَ:شاِههلَى أَفْوالَثُ عِم الَِّتي تِة اُألدِقيِذِه اَألسِبه كُملَيولَ :قَالُوا: عسا ري
قَالَ ِإنَّ أَرضنا كَِثريةُ الِْجرذَاِن، وِإنها ال تبقَى ِفيها أَسِقيةُ اُألدِم، وِإنها تأْكُلُه الِْجرذَانُ، فَ! اللَِّه 
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  .وِإنَّ أَكَلَتهامرتيِن: �رسولُ اللَِّه 
حدثَنا سِعيد، عن قَتادةَ، عن أَِبي : حدثَنا روح، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال6474َ

 ِبيِعيٍد، أَنّ النأَِبي س نةَ، عرضن�ِم، وتنالْحاِء، وبِن الدى عهلَطَ نخأَنْ يفَِّت، وزالْمِقِري، والن
  .ِمن الزِبيِب والتمِر، والْبسِر والتمِر

حدثَنا ِهشام، عن قَتادةَ، عن أَِبي : حدثَنا روح، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال6475َ
  . عن خِليِط الزِبيِب ِبالتمِر، والْبسِر ِبالتمِر�ِبي نهى الن:نضرةَ، عن أَِبي سِعيٍد، قَالَ

حدثَنا : حدثَنا عبد الصمِد بِن عبِد الْواِرِث، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال6476َ
  .الْبسِر والتمِر، والزِبيِب والتمِر عن خِليِط �نهى النِبي :ِهشام، ِبِإسناِدِه، قَالَ

وحدثَنا عثْمانُ بن خرزاذَ، )  ح(حدثَنا أَبو الْوِليِد:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال6477َ
ام، عن قَتادةَ، عن أَِبي نضرةَ، حثنا هم: حدثَنا حفْص بن عمر، ومحمد بن ِسناٍن، قَالُوا: قَالَ

 ِبيِعيٍد، أَنّ النأَِبي س نا�عِميعج رمالتو ِبيبالزو ،رسالْبو رمذَ التبنى أَنْ يهن.  
حدثَنا :  قَالَحدثَنا وهيب،: حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال6478َ

 ِبيِن النع ،هنع اللَّه ِضيةَ رريرأَِبي ه نأَِبيِه، ع نلٌ، عيهفَِّت، �سزالْمِم، وتنِن الْحى عهنهأَن 
  .الِْجرار الْخِضر: ما الْحنتم؟ قَالَ: ِقيلَ َألِبي هريرةَ
حدثَنا جِرير، عِن اَألعمِش، : حدثَنا زهير بن حرٍب، قَالَ: الَ حدثَنا الصغاِني، ق6479َ

نهى :سِمعت عِليا رِضي اللَّه عنه يقُولُ: عن ِإبراِهيم التيِمي، عِن الْحاِرِث بِن سويٍد، قَالَ
  .والْمزفَِّت أَنْ ينبذَ ِفي الدباِء، �رسولُ اللَِّه 
حدثَنا : حدثَنا سِعيد بن عمٍرو اَألشعِثي، قَالَ:  حدثَنا عثْمانُ بن خرزاذَ، قَال6480َ

نهى رسولُ :عبثَر، عِن اَألعمِش، عن ِإبراِهيم التيِمي، عِن الْحاِرِث بِن سويٍد، عن عِلي، قَالَ
: حدثَنا محمد بن أَِبي بكٍْر، قَالَ:  عِن الدباِء، والْمزفَِّت، حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ�للَِّه ا

حدثَنا يحيى ابن سِعيٍد، عن سفْيانَ، عِن اَألعمِش، ِبِمثِْلِه، رواه غُندر، عن شعبةَ، عِن 
  .عن ِإبراِهيم، ِبِمثِْلِهاَألعمِش، 
حدثَنا شعبةُ، عن منصوٍر، : حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال6481َ

ا، قَالَتهنع اللَّه ِضيةَ راِئشع نِد، عوِن اَألسع ،اِهيمرِإب نِش، عماَألعولُ:وسى رهاللَِّه ن � 
  .عِن الدباِء، والْمزفَِّت

حدثَنا جِرير، عن منصوٍر، : حدثَنا أَبو الرِبيِع، قَالَ:  حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَال6482َ
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نعم، :  ينبذَ ِفيِه؟ قَالَهلْ سأَلْت عاِئشةَ عما كَانَ يكْره أَنْ: قُلْت ِلَألسوِد: عن ِإبراِهيم، قَالَ
قُلْت : ِبيى النها نمع ،ِمِننيؤالْم ا أُمي�ذَ ِفيِه؟ قَالَتبنِبذَ ِفي : أَنْ ينِت أَنْ نيلَ الْبا أَهانهن

  .الدباِء، والْمزفَِّت
حدثَنا شعبةُ، أَخبرِني : داود، قَالَحدثَنا أَبو :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال6483َ

 ِمن اَألوِعيِة؟ �ما نهى عنه رسولُ اللَِّه : قُلْت ِلعاِئشةَ: حماد، عن ِإبراِهيم، عِن اَألسوِد، قَالَ
فَِّت:قَالَتزالْماِء، وبِن الدى عهن.  

6484خ نانُ بثْما عثَنداذَ، قَالَ حزقَالَ: ر ،ِثيعٍرو اَألشمع نب ِعيدا سثَندا : حثَندح
ةَ، قَالَتاِئشع نِد، عوِن اَألسع ،اِهيمرِإب نِش، عمِن اَألعع ،ثَربولُ اللَِّه :عسى رهِن �نع 

  .الدباِء، والْمزفَِّت
6485نب فوسا يثَندقَالَ ح ،قُوبعكٍْر، قَالَ:  يأَِبي ب نب دمحا مثَندى : حيحا يثَندح

بن سِعيٍد، عن سفْيانَ، وشعبةَ، عن منصوٍر، وحماٍد، عن ِإبراِهيم، عِن اَألسوِد، عن عاِئشةَ، 
قَالَت: ِبيى النهالْ�ناِء، وبِن الدع وٍر، قُلْتصنم نِفيِه، ع ادةَ زبعفَِّت، ِإال أَنَّ شزم : ،متنالْح

  .ما أَنا ِبزاِئِدك علَى ما سِمعت: أَِو الْجر؟ قَالَ
 حدثَنا شعبةُ، أَخبرِني: حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال6486َ

 عِن الْحنتِم، �نهى رسولُ اللَِّه :محاِرب بن ِدثَاٍر، سِمع ابن عمر رِضي اللَّه عنهما، يقُولُ
، حدثَنا وهب بن جِريٍر: والدباِء، والنِقِري، والْمزفَِّت، رواه غُندر أَيضا، حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ

وال : حدثَنا يحيى بن أَِبي بكَيٍر، وأَبو النضِر، عن شعبةَ، ِبِمثِْلِه وزاد: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ
  .أَدِري أَذَكَر النِقري أَم ال

6487ِليع نب نسالْحو ،ِسيماِعيلَ اَألحمِإس نب دمحا مثَندقَاال ح ،اِمِريا :  الْعثَندح
 �نهى رسولُ اللَِّه :أَسباطُ بن محمٍد الشيباِني، عن محاِرِب بِن ِدثَاٍر، عِن ابِن عمر، قَالَ

بثَر، عِن الشيباِني، والنِقِري، ورواه ع: عِن الدباِء، والْحنتِم، والْمزفَِّت، وال أَحِسب ِإال قَالَ
  .ِبِمثِْلِه

حدثَنا حبانُ بن ِهالٍل، ويعقُوب ابن :  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن الْبصِري، قَال6488َ
)  ح(عقْبةُ بن حريٍث أَخبرِني: حدثَنا شعبةُ، قَالَ: إسحاق احلضرمي، وابن كثري، قَالُوا

حةَ، قَالَويو أُما أَبثَنِر، قَالَ: دضو النا أَبثَندٍث، قَالَ: حيرِن حةَ بقْبع نةُ، عبعا شثَندح :
 عِن الْجر، والدباِء، والْمزفَِّت، وأَمر أَنْ ينبذَ ِفي �نهى رسولُ اللَِّه :سِمعت ابن عمر، يقُولُ
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 عِن نِبيِذ الْجر، والدباِء، والْمزفَِّت، حدثَنا يونس بن �نهى النِبي :سِقيِة، قَالَ أَبو النضِراَأل
ِن حدثَنا شعبةُ، عن عبِد الْخاِلِق الشيباِني، عن سِعيِد ب: حدثَنا أَبو داود، قَالَ : حِبيٍب، قَالَ

 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن ابِب، عيسقَاِء�الْمِفي الس ذُ لَهبنكَانَ ي.  
: حثنا روح، عن شعبةَ، عن عبِد الْخاِلِق، قَالَ:  حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، قَال6489َ

 وفْد عبِد الْقَيِس، �نهى رسولُ اللَِّه : عمر، قَالَسِمعت سِعيد بن الْمسيِب يحدثُ، عِن ابِن
  .والْمزفَّت لَيس عِن ابِن عمر: قَالَ شعبةُ. عِن الدباِء، والْحنتِم، والنِقِري

نبأَ عبد الْخاِلِق بن أَ: حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ:  حدثَنا ِعيسى بن أَحمد، قَال6490َ
ِعند هذَا : سِمعت عبد اللَِّه بن عمر، يقُولُ: سِمعت سِعيد بن الْمسيِب، يقُولُ: سلَمةَ، قَالَ

، �سوِل اللَِّه وقَِدم وفْد عبِد الْقَيِس علَى ر: ، قَالَ�الِْمنبِر، وأَشار ِإلَى ِمنبِر رسوِل اللَِّه 
ِم، فَقُلْتتنالْحِقِري، والناِء، وبِن الدع ماههِة،فَنِربِن اَألشع أَلُوهٍد : فَسمحا ما أَبفَِّت؟ ! يزالْمو

قَالَ أَبو . د كَانَ يكْرهلَم أَسمعه يومِئٍذ ِمن عبِد اللَِّه بِن عمر، وقَ: وظَننت أَنه نِسيه، فَقَالَ
يِزيد عن عبِد الْخاِلِق عن ابن عباس صِحيح، ورواه عنه ابن علَيةَ، حدثَنا يوسف : عوانةَ

حدثَنا عبد : حدثَنا ِبشر ابن الْمفَضِل، قَالَ: حدثَنا محمد بن أَِبي بكٍْر، قَالَ: الْقَاِضي، قَالَ
  .الْخاِلِق، ِبِمثِْلِه
أَنبأَ : حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ:  حثنا محمد بن عبِد الْمِلِك الْواِسِطي، قَال6491َ

 ِبيِن النع ،هنع اللَّه ِضيِعيٍد رأَِبي س نةَ، عرضِن أَِبي نع ،ِمييالت�أَن رِبيِذ الْجن نى عهنه.  
حدثَنا : وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح(حدثَنا روح بن عبادةَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال6492َ

ن أَِبي سِعيٍد، أَنّ النِبي حدثَنا شعبةُ، عن سلَيمانَ التيِمي، عن أَِبي نضرةَ، ع: أَبو الْوِليِد، قَالَ
�رِبيِذ الْجن نى عهن.  

حدثَنا شعبةُ، : حدثَنا عبد الصمِد بن عبِد الْواِرِث، قَالَ:  حدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَال6493َ
ِه ِإلَى ابِن عمر، فَسأَلَه عن نِبيِذ الْجر، جاَء رجلٌ، واللَّ: عن سلَيمانَ التيِمي، عن طَاوٍس، قَالَ

  . عن نِبيِذ الْجر�فَقَالَ ابن عمرنهى رسولُ اللَِّه 
حدثَنا شعبةُ، : حدثَنا حفْص بن عمر، قَالَ:  حدثَنا عثْمانُ بن خرزاذَ، قَال6494َ

نهى :سِمعت واللَِّه ابن عمر، يقُولُ: سِمعت طَاوسا، يقُولُ:  التيِمي، قَالَأَخبرِني سلَيمانُ
رِبيِذ الْجن نِه علَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسر.  

لتيِمي، عن أَنبأَ سلَيمانُ ا: حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ:  حدثَنا الدِقيِقي، قَال6495َ
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نعم، قَالَ :  عن نِبيِذ الْجر؟ فَقَالَ ابن عمر�طَاوٍس، أَنَّ رجال قَالَ البِن عمرأَنهى رسولُ اللَِّه 
سقَالَ: طَاو ،اِزياِتٍم الرو حا أَبثَندح ،هِمن هتِمعي ساللَِّه ِإناِر: وصا اَألنثَندانَ حملَيس نع ،ي

حدثَنا يحيى بن أَِبي بكَيٍر، أَنبأَ شعبةُ، عن سلَيمانَ : ِبنحِوِه، حدثَنا عباس الدوِري، قَالَ
ن شعبةَ، عن والدباِء، رواه ِعيسى بن يونس، ع: التيِمي، وِإبراِهيم بِن ميسرةَ، ِفي حِديِثِه

  .ِإبراِهيم بِن ميسرةَ
وحدثَنا عمار بن )  ح(حدثَنا ِإبراِهيم بن بشاٍر:  حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَال6496َ
سِمعت طَاوسا : سرةَ، قَالَحدثَنا شعبةُ، عن ِإبراِهيم بِن مي: حدثَنا أَبو داود، قَالَ: رجاٍء، قَالَ

 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن ابثُ، عدحي�رِبيِذ الْجن نى عهن.  
حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عن : حدثَنا ِإبراِهيم بن بشاٍر، قَالَ:  حدثَنا يوسف، قَال6497َ

رسيِن مب اِهيمرقُولُِإبا، يسطَاو ِمعلٌ، فَقَالَ: ةَ، سجر اهفَأَت ،رمِن عاب دا ِعناِلسج تى :كُنهأَن
  .نعم:  عن نِبيِذ الْجر، والدباِء؟ قَالَ�رسولُ اللَِّه 
ٍج، أَخبرِني ابن حدثَنا حجاج، عِن ابِن جري:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال6498َ

 أَنْ ينبذَ ِفي الْجر، �أَنهى رسولُ اللَِّه :طَاوٍس، عن أَِبيِه، عِن ابِن عمر، أَنَّ رجال جاَءه، فَقَالَ
  .نعم: والدباِء؟ قَالَ
أَ ابن جريٍج، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، فَكَانَ أَنب: أَنبأَ عبد الرزاِق، قَالَ:  حدثَنا الدوِري، قَال6499َ

  .أَبوهينهى عن كُلِّ جر، ودباٍء، ومزفَّتٍة، أَو غَيِر مزفَّتٍة
أَنبأَ ابن : حدثَنا روح بن عبادةَ، قَالَ:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، والصغاِني، قَاال6500

أَنهى رسولُ اللَِّه :جريٍج، أَخبرِني ابن طَاوٍس، عن أَِبيِه، عِن ابِن عمر، أَنَّ رجال جاَءه، فَقَالَ
  .نعم:  أَنْ ينبذَ ِفي الْجر، والدباِء؟ قَالَ�

وحدثَنا أَبو )  ح(حمِن بن الْمبارِكحدثَنا عبد الر:  حدثَنا عثْمانُ بن خرزاذَ، قَال6501َ
حدثَنا وهيب، عن عبِد اللَِّه بِن طَاوٍس، عن أَِبيِه، : حدثَنا أَحمد بن ِإسحاق، قَاال: أُميةَ، قَالَ

 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن اباِء�عبالدو ،رِن الْجى عهن.  
حدثَنا حجاج، عِن ابِن جريٍج، أَخبرِني أَبو : حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 6502

  . عِن الْجر، والْمزفَِّت، والدباِء�نهى رسولُ اللَِّه :الزبيِر، أَنه سِمع ابن عمر، يقُولُ
حدثَنا أَبو عاِصٍم، عِن ابِن جريٍج، عن أَِبي الزبيِر، : ، قَالَ حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن6503

 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن ابفَِّت�عزالْماِء، وبِن الدى عهن.  
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ن خرزاذَ، وحدثَنا عثْمانُ ب)  ح(حدثَنا أَبو داود:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال6504َ
حدثَنا زهير بن معاِويةَ، عن أَِبي الزبيِر، عِن ابِن عمر، : حدثَنا أَحمد بن يونس، قَاال: قَالَ

 ِبيأَنّ الن ،مهنع اللَّه ِضياِبٍر رجاِء، قَالَ �وبالدفَِّت، وزالْمِقِري، وِن النى عهنداوو دأَب :
  .والْمقَيِر

أَنبأَ منصور بن : حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ:  حدثَنا الدِقيِقي، والصغاِني، قَاال6505
هم أما سِمعت سِعيد بن جبيٍر يحدثُ، عِن ابِن عباٍس، وابِن عمر رضي اهللا عن: حيانَ، قَالَ

، أَنهنهى عِن الدباِء، والْحنتِم، والنِقِري، والْمزفَِّت، زاد الدِقيِقي، ثُم �شهدا على رسوِل اللَِّه 
   ].93سورة املائدة آية [} وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا{: تال

  حدثَنا ابن يِزيد اَألسفَاِطي،ح: ي ابن ِخراٍش، قَالَ حدثَِن6506
حدثَنا : حدثَنا أَبو عبِد اللَِّه اَألسفَاِطي، قَالَ: وحدثَِني أَبو زكَِريا الْحمالُ اَألنطَاِكي، قَالَ

ادةَ، عن سِعيِد بِن جبيٍر، عِن ابِن عمر، عِن النِبي حدثَنا شعبةُ، عن قَت: يحيى بن كَِثٍري، قَالَ
�رِبيِذ الْجن نى عهن.  

ِممن سِمعته؟ فَقَالَ حدثَِني أَيوب السخِتياِني، قَالَ : فَقُلْت ِلقَتادةَ:  قَالَ شعبة6507ُ
حدثَِنيِه أَبو ِبشٍر، فَأَتيت أَبا ِبشٍر، : ِممن سِمعته، فَقَالَ: ه، فَقُلْتفَأَتيت أَيوب، فَسأَلْت: شعبةُ

 ِبيِن النع ،رمِن عِن ابٍر، عيبج نب ِعيدثَِني سدفَقَالَ ح ،هأَلْتفَس� ،رِبيِذ الْجن نى عهنهأَن 
يفٍْص السح نب رمقَالَحثنا ع ،اددغِبب قَالَ: اِري ،داود نانُ بملَيا سثَندح : نى بيحا يثَندح

  .حدثَنا شعبةُ، ِبِمثِْلِه: كَِثٍري، قَالَ
، عن حدثَنا حماد بن زيٍد، عن أَيوب: حدثَنا عاِرم، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال6508َ

ِبماَ قَام ِبِه : ، وقَد خطَب ونزلَ، فَقُلْت�دفَعت ِإلَى رسوِل اللَِّه : ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
حدثَنا أَبو : نهى عِن الدباِء، والْحنتِم، حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ:؟ قَالُوا�رسولُ اللَِّه 

  .حدثَنا حماد بن زيٍد، ِبِمثِْلِه: ، قَالَالرِبيِع
حدثَنا أَيوب، عن : حدثَنا عبد الْوهاِب الثَّقَِفي، قَالَ:  حثنا عمر بن شبةَ، قَال6509َ

ما :  ِمن الْخطْبِة، فَقُلْت�للَِّه انتهيت ِإلَى الناِس، وقَد فَرغَ رسولُ ا: ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
  .نهى عِن الْمزفَِّت، والدباِء:؟ قَالُوا�قَام ِبِه رسولُ اللَِّه 
أَنبأَ ابن وهٍب، أن مالك حدثَه، عن ناِفٍع، :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال6510َ

ِن عِد اللَِّه ببع نولَ اللَِّه عسأَنّ ر ،رم� ناللَِّه ب دباِزيِه، قَالَ عغِض معِفي ب اسالن طَبخ 
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رمع :أَلْتفَس ،هلُغلَ أَنْ أَبقَب فرصفَان ،هوحن لْتاذَا قَالَ؟ قَالُوا: فَأَقْبذَ ِفي :مبنى أَنْ يهن
  .الدباِء، والْمزفَِّت
6511دقَالَ ح ،وِنيميِن الْمسو الْحا أَبٍد، قَالَ: ثَنيبع نب دمحا مثَنداللَِّه : ح ديبا عثَندح

 ذَات يوٍم، فَِجئْت وقَد فَرغَ، فَسأَلْت �خطَب النِبي : بن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
اساذَ: النِع:ا قَالَ؟ فَقَالُوامالْقَرفَِّت، وزذَ ِفي الْمبنى أَنْ يهن.  

حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عن يحيى، عن ناِفٍع، عِن :  حدثَنا أَحمد بن شيبانَ، قَال6512َ
ا رأَيت أَسرعت ِإلَيِه، فَلَم أَنتِه ِإلَيِه حتى نزلَ،  علَى الِْمنبِر، فَلَم�رأَيت النِبي : ابِن عمر، قَالَ

اسالن أَلْتلَ سزا نا قَالَ؟ قَالُوا: فَلَمذَ ِفيِه:مبنفَِّت أَنْ يزالْماِء، وبِن الدى عهن.  
: أَنبأَ يحيى بن سِعيٍد، قَالَ: نَ، قَالَحدثَنا يِزيد بن هارو:  حدثَنا الدِقيِقي، قَال6513َ

، والناس �دخلْت الْمسِجد، فَرأَيت رسولَ اللَِّه : سِمعت ناِفعا يحدثُ، عِن ابِن عمر، قَالَ
،مهلَغلَ أَنْ أَبقَب اسالن قفَرفَت ،هكَالم عمَألس تعرفَأَس ،لَهوحمهال ِمنجر أَلْتاذَا قَالَ :  فَسم

  .؟ فَزعم الرجلُ أَنهنهى عِن الدباِء، والْمزفَِّت�رسولُ اللَِّه 
  

حدثَنا ابن وهٍب، عن أُسامةَ بِن زيٍد، :  حدثَنا ِعيسى بن أَحمد الْعسقَالِني، قَال6514َ
فَأَقْبلْت :  قَام ِفي بعِض مغاِزيِه، قَالَ عبد اللَِّه� عِن ابِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه عن ناِفٍع،

أَلْتفَس ،فرصى انتح مِآ فَلَم ،هوحولُ اللَِّه : نساذَا قَالَ رذَ ِفي :؟ قَالُوا�مبنى أَنْ يهن
  .الدباِء، والْمزفَِّت
 حثنا طَاِهر بن عمِرو بِن الرِبيِع بِن طَاِرٍق، حدثَِني أَِبي، حدثَِني اللَّيثُ بن سعٍد، 6515

عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنه كَانَ ِفي بعِض أَسفَاِرِه، فَتكَلَّم الناس، وابن عمر ِفي الرحِل، 
ا ِقبِريعس بفَذَهمفَقَالَ لَه ،فرصقَِد ان هدجفَو ،ولُ اللَِّه : لَهسر اذَا قَامى أَنْ :؟ قَالُوا�ِبمهن

  .ينبذَ ِفي الْمزفَِّت، والْقَرِع
حدثَنا شعبةُ، عن ثَاِبٍت، : حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَال6516َ

 �النِبي : زعموا ذَاك، قُلْت:  عن نِبيِذ الْجر؟ فَقَالَ�أَنهى رسولُ اللَِّه : سأَلْت ابن عمر:قَالَ
فَصرفَه اللَّه عني : زعموا ذَاك، قَالَ: سِمعت أَنت؟ قَالَ: زعموا ذَاك، قُلْت: نهى عنه؟ قَالَ

ِئٍذ، ومويِدِهمكَانَ ِإذَا ِقيلَ َألح :؟ غَِضبهتِمعس تأَن.  
: حدثَنا حماد بن زيٍد، قَالَ: حدثَنا الْقَواِريِري، قَالَ:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 6517
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زعموا ذَاك، :  عن نِبيِذ الْجر؟ قَالَ�أَنهى النِبي :قُلْت البِن عمر: حدثَنا ثَاِبت الْبناِني، قَالَ
مرتيِن أَو : قَد زعموا ذَاك، قَالَ حماد:  عن نِبيِذ الْجر؟ قَالَ�أَنهى رسولُ اللَِّه : قُلْت: قَالَ
  .ثَالثًا

6518نٍر، عمعم ناِق، عزِد الربع نع ،ِريبا الدثَندثَاِبٍت، قَالَ ح : نع رمع ناب أَلْتس
  .يزعمونَ ذَِلك: ؟ فَقَالَ�أَنهى عنه رسولُ اللَِّه : حرام، فَقُلْت: نِبيِذ الْجر، فَقَالَ
ن سِعيٍد حدثَنا الْمثَنى ب: حدثَنا روح، قَالَ :  حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، قَالَ 6519
نهى :حدثَنا أَبو الْمتوكِِّل الناِجي، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري رِضي اللَّه عنه قَالَ: الضبِعي، قَالَ
  . عِن الشرِب ِفي الْحنتمِة، والدباِء، والنِقِري�رسولُ اللَِّه 
6520ب اِهيمرا ِإبثَندوٍق، قَالَ حزرم قَالَ : قَالَ : ن ،حوا رثَندح : نب طَاما ِبسثَندح
ِإنَّ وفْد : سِمعت ابن عباٍس رِضي اللَّه عنهما، يقُولُ: سِمعت أَبا جمرةَ، يقُولُ: مسِلٍم، قَالَ

 ِبيا النوِس أَتِد الْقَيبفَقَالُوا�ع ، :ولَ اللَِّه يسا ر ! ِطيعتسا ال نِإنٍر، وضم كُفَّار كنيبا وننيِإنَّ ب
آمركُم ِبأَربٍع، وأَنهاكُم :أَنْ نأِْتيك كُلَّما ِشئْنا، فَأَخِبرنا ماذَا يِحلُّ لَنا ِمما يحرم علَينا، فَقَالَ

ا الصالةَ، وتؤتوا الزكَاةَ، وتصوموا رمضانَ، وتعطُوا الْخمس ِمن الْمغاِنِم، عن أَربٍع، أَنْ تِقيمو
  .وأَنهاكُم عِن الدباِء، والْحنتِم، والنِقِري، والْمزفَِّت

حدثَنا أَبو :  أَبو ِقالبةَ، قَالَوحدثَنا)  ح(حدثَنا أَبو عتاٍب:  حدثَنا أَبو داود، قَال6521َ
قَِدم : سِمعت ابن عباٍس، يقُولُ: حدثَنا قُرةُ، عن أَِبي جمرةَ، قَالَ: زيٍد صاِحِب الْهرِوي، قَاال
 ِبيلَى النِس عِد الْقَيبع فْدفَقَالَ�و ،:زالْماِء، وبِن الدع اكُمهِديثَأَنالْح ذَكَرِقِري، والنفَِّت، و.  

حدثَنا شعبةُ، عن أَِبي : حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال6522َ
يا رسولَ : قَالُوا، �ِإنَّ وفْد عبِد الْقَيِس أَتوا النِبي : سِمعت ابن عباٍس، يقُولُ: جمرةَ، قَالَ

ِإنا ال نستِطيع أَنْ نأِْتيك ِإال ِفي أَشهِر الْحرِم، وِإنَّ بيننا وبينك هذَا الْحي ِمن كُفَّاِر ! اللَِّه 
فَسأَلُوه عِن اِإلمياِن ِباللَِّه : مضر، فَمرنا ِبأَمٍر فَصٍل نخِبر ِبِه من وراَءنا، وندخلُ ِبِه الْجنةَ، قَالَ

شهادةُ أَنْ ال ِإلَه ِإال اللَّه، وأَنَّ محمدا رسولُ : تدرونَ ما اِإلميانُ ِباللَِّه وحده؟ قَالَ:وحده، قَالَ
عأَنْ تانَ، وضمر امِصيكَاِة، واُء الزِإيتالِة، والص ِإقَاماللَِّه، و اكُمهأَنو ،سمِم الْخنغالْم طُوا ِمن

الْمقَيِر، فَاحفَظُوهن وادعوا :عِن الدباِء، والْحنتِم، والنِقِري، والْمزفَِّت، ربما قَالَ: عن أَربٍع
حدثَنا شعبةُ، ِبِإسناِدِه : بو النضِر، قَالَحدثَنا أَ: ِإلَيِهن من وراَءكُم، حدثَنا الصغاِني، قَالَ

هوحن.  
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حدثَنا سلَيمانُ بن حرٍب، ومحمد بن عبيٍد، :  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال6523َ
: ا عباد بن عباٍد، عن أَِبي جمرةَ، قَالَحدثَن: وحدثَنا مسدد، قَالَ: حدثَنا حماد، قَالَ: قَاال

ددسقَالَ ماٍس، وبع ناب تِمعانَ، قَالَ: سملَيِديثُ سذَا حهاٍس، وبِن عِن ابِد : عبع فْدو قَِدم
ِن الدباِء، والْمزفَِّت، والْحنتِم، وأَنهاكُم ع:، وذَكَر الْحِديثَ وِفيِه�الْقَيِس علَى رسوِل اللَِّه 
النِقري والْمقَير، ولَم يذْكُر : النِقري مكَانَ الْمقَيِر، وقَالَ مسدد: والْمقَيِر، وقَالَ ابن عبيٍد

وأَنْ تؤدوا خمس ما : من وراَءنا، وِفيِهفَمرنا ِبشيٍء نأْخذُ ِبِه وندعو ِإلَيِه: الْمزفَّت، وِفيِه
غَِنمتم، وهذَا لَفْظُ سلَيمانَ بِن حرٍب، ورواه أَبو معمٍر، عن عبِد الْواِرِث، عن أَِبي جمرةَ، 

  .عِن ابِن عباٍس
أَنبأَ معمر، عن أَِبي جمرةَ الضبِعي، : ، قَالَأَنبأَ عبد الرزاِق:  حثنا الدبِري، قَال6524َ

  . عِن الدباِء، والنِقِري، والْمزفَِّت، والْحنتِم�نهى النِبي :سِمعت ابن عباٍس، يقُولُ: قَالَ
حدثَنا الْقَاِسم بن الْفَضِل، : الَحدثَنا أَبو داود، قَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال6525َ

لَِقيت عاِئشةَ رِضي اللَّه عنها، فَسأَلْتها عِن النِبيِذ، فَدعت جاِريةً : عن ثُمامةَ بِن حزٍن، قَالَ
ةً، قَالَتِشيبوِل اللَِّه : حسِبذُ ِلرنت تا كَانهِذِه، فَِإنلْ هفَ�س ،ِفي ِسقَاٍء، :قَالَت ِبذُ لَهأَن تكُن

هِربش حبفَِإذَا أَص ،لِّقُهأُعفأوكيه و.  
حدثَِني عبد : حدثَنا محمد بن الْمثَنى، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال6526َ

يبِن عب سوني نع ،اِب الثَّقَِفيهالْوةَ، قَالَتاِئشع نِه، عأُم نِن، عسِن الْحولُ :ٍد، عسكَانَ ر
 ينبذُ لَه ِفي ِسقَاٍء يوكَى أَعاله، ولَه عزالٌء ننِبذُه غُدوةً، فَيشربه ِعشاًء، وننِبذُه ِعشاًء، �اللَِّه 

  .فَيشربه غُدوةً
6527 نسا الْحثَندقَالَ ح ،اِنيفَرعالز لَيو عاِح أَببِن الصِد بمحم نب : دبا عثَندح

 ِبيةَ، أَنّ الناِئشع ناذَةَ، ععم نٍد، عيوِن سب اقحِإس نع ،ِجيِد الثَّقَِفيِد الْمبع ناِب بهالْو
  . والدباِء، والْحنتِم، والْمزفَِّتنهى عِن النِقِري، والْمقَيِر،�

حدثَنا الْمعتِمر، عن ِإسحاق، : حدثَنا عمِرو الناِقد، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال6528َ
  .ِبِمثِْلِهأَنْ ينبذَ ِفي الْمقَيِر، والدباِء، والْحنتِم، والْمزفَِّت

: حدثَنا وهب بن بِقيةَ، عن نوِح بِن قَيٍس، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال6529َ
حدثَِني عبد اللَِّه بن عوٍن، عن محمِد بِن ِسِريين، عن أَِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنه، أَنَّ رسولَ 

أَنهاكُم عِن النِقِري، والْمقَيِر، والْحنتِم، والدباِء، والْمزادِة : ِلوفِْد عبِد الْقَيِس قَالَ�اللَِّه 
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  .الْمجبوبِة، ولَِكِن اشرب ِفي ِسقَاِئك وأَوِكِه
حدثَنا ابن : كَّار بن محمٍد، قَالَحدثَنا ب:  حدثَنا أَبو الْمثَنى معاذُ بن الْمثَنى، قَال6530َ

 ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه نع ،ِن ِسِريينِن ابٍن، عوِم، �عتنالْحاِء، وبِن الدِس عِد الْقَيبع فْدى وهن
  .والْمزفَِّت، والنِقِري، والْمزادِة الْمجبوبِة

6531ماِن، قَاال حثنا ِإسالقَاِضي فوسيٍب، قَالَ: اِعيلُ، ورح نانُ بملَيا سثَندا : حثَندح
حماد بن زيٍد، عن أَيوب، عن محمٍد، عن أَِبي هريرةَ، وابِن عمر رضي اهللا عنهم، قَالَ 

نِهي عِن :، وعِن الدباِء، والنِقِري، والْحنتِم، وقَالَ اآلخرأَحدهمانِهي عِن الْمزفَِّت ِمن الزقَاِق
حدثَنا : الْفَخاِر، حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ : الزقَاِق الْمزفَِّت، والدباِء، والنقري، والْجر، أَو قَالَ

حدثَنا أَيوب، ِبِإسناٍد ِمثِْلِه، حدثَنا :  حماد بن زيٍد، قَالَحدثَنا: محمد بن الْفَضِل، قَالَ
حدثَنا حماد بن زيٍد، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، ولَم : حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، قَالَ: الصغاِني، قَالَ 

ِقريذْكُِر الني.  
حدثَنا وهيب، : حدثَنا أَحمد بن ِإسحاق الْحضرِمي، قَالَ: الصغاِني، قَالَ حدثَنا 6532

نِهي عِن الْمزفَِّت :حدثَنا أَيوب، عن محمٍد، عن أَِبي هريرةَ، وابِن عمر، قَالَ أَحدهما: قَالَ
  .الْفَخار: نِهي عِن الدباِء، والْحنتِم، أَو قَالَ:، والْحنتِم، وقَالَ اآلخرِمن الزقَاِق، والدباِء

حدثَنا يِزيد بن هارونَ، : حدثَنا زهير بن حرٍب، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال6533َ
 وفْد �نهى رسولُ اللَِّه : ابِن ِسِريين، عن أَِبي هريرةَ، قَالَحدثَنا ِهشام بن حساٍن، عِن: قَالَ

  .عبِد الْقَيِس عِن الدباِء، والْحنتِم، والنِقِري، والْمزفَِّت
ثَنا سفْيانُ بن حد:  حدثَنا عبد الرحمِن بِن ِبشٍر، وأَحمد بن شيبانَ الرمِلي، قَاال6534

 أَنْ ينبذَ ِفي �نهى النِبي :عيينةَ، عِن الزهِري، سِمع أَنس بن ماِلٍك رِضي اللَّه عنه، يقُولُ
  .الدباِء، والْمزفَِّت
حدثَنا : نا سفْيانُ، قَالَحدثَ: حدثَنا الْحميِدي، قَالَ:  حدثَنا الترِمِذي، قَال6535َ

اِدِه ِمثْلَهنِبِإس ،ِريهالز .ِدييمانُ، قَالَ: قَالَ الْحفْيا سثَندحقَالَ: و ،ِريها الزثَندِني : حربأَخ
ال تنِبذُوا ِفي الدباِء، :الَ قَ�أَبو سلَمةَ بن عبِد الرحمِن، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 

  .واجتِنبوا الْحناِتم، والنِقري: والْمزفَِّت، ثُم يقُولُ أَبو هريرةَ ِمن ِعنِدِه
وحدثَنا الدبِري، عن عبِد )  ح(حدثَنا عبد الرزاِق:  حدثَنا السلَِمي، قَالَ 6536

ٍس، قَالَالرأَن نع ،ِريهِن الزٍر، عمعم ناِق، عز: ِبيى النهِبذَ �نتنفَِّت أَنْ نزالْماِء، وبِن الدع 



com.wordpress.masgunku.www  
 

1482 

اقحِإس ادا، زِفيِهم.  
 عِن �لَِّه نهى رسولُ ال: قَالَ الزهِري، وأَخبرِني أَبو سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ، قَال6537َ

  .الدباِء، والْمزفَِّت، والْمقَيِر، والْحنتِم
حدثَنا أَِبي، : حدثَنا يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد، قَالَ:  حثنا عباس الدوِري، قَال6538َ

رباِلٍك أَخِن مِس بأَن ناٍب، عِن ِشهِن اباِلٍح، عص نولَ اللَِّه عسأَنّ ر ،اِء، �هبِن الدى عهن
حدثَنا يحيى : والْمزفَِّت أَنْ ينبذَ ِفيِهما، حدثَنا يونس بن حِبيٍب، وأَبو يوسف الْفَاِرِسي، قَاال

وحدثنا محمد بن )  ح(مةَ الْحراِنيحدثَنا أَبو سلَ: وحدثَنا ابن الْجنيِد، قَالَ)  ح(بن بكَيٍر
حدثَنا أَحمد بن يونس، كُلُّهم، عِن اللَّيِث بِن سعٍد، عِن ابِن ِشهاٍب، : عوٍف الِْحمِصي، قَالَ

  .ينتبذُ ِفيِهما: ِبِمثِْلِه، وقَالُوا
حثنا ِبشر بن شعيٍب، عن أَِبيِه، : ِد بِن خلِّي، قَالَ حدثَنا أَبو الْحسيِن بن خاِل6539

: أَنبأَ شعيب، عِن الزهِري، قَالَ: حدثَنا أَبو الْيماِن، قَالَ: وحدثَنا أَبو يوسف الْفَاِرِسي، قَالَ
 ِبيأَنّ الن ،سثَِني أَندِبذُوا ِفي : قَالَ�حنفَِّتال تزالْماِء، وبالد.  

حدثَنا الزبيِدي، عِن : حدثَنا بِقيةُ، قَالَ:  حدثَنا أَحمد بن الْفَرِج الِْحمِصي، قَال6540َ
 ِبيٍس، أَنّ النأَن نع ،ِريهكَانَ �الزفَِّت، وزالْماِء، وبذَ ِفي الدبنى أَنْ يهنلِْحقةَ يريرو هأَب :

ِقريالنو ،متنالْح.  
6541اقحقَالَ ِإس ،اِلِسيانَ الطَّيثْمأَِبي ع نب فَرعا جثَندقَالَ:  ح ،ِويا الْفَرثَندح :

 ِبيٍس، أَنّ النأَن نع ،ِريهِن الزٍس، عأَن نب اِلكا مثَندِن�حى عهِقِري، نالنِم، وتنالْحاِء، وبالد 
حدثَنا عمِرو بن : حدثَنا ِإبراِهيم بن الْمنِذِر، قَالَ: حدثَنا محمد بن يعقُوب الْفَرِجي، قَالَ

حدثَنا محمد : وب بن محمٍد، قَالَحدثَنا يعقُ: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح(عثْمانَ، عن أَِبيِه
: حدثَنا عمي، قَالَ: وحدثنا أَبو عبيِد اللَِّه، قَالَ)  ح(بن عبِد اللَِّه الْقَاِري، عن موسى بِن عقْبةَ

 ِبيِن النٍس، عأَن نع ،ِريهِن الزع ،مكُلُّه ،سونا يثَندِوِه �ححِبن.  
 حدثَنا محمد بن أَحمد بِن الْجنيِد، حدثَنا بدلُ بن الْمحبِر، حدثَنا شعبةُ، 6542

 ِبيا، أَنّ النمهنع اللَّه ِضياٍس ربِن عِن ابع ،اِنيرهى الْبيحِني يربِم، �أَختنِن الْحى عهن
  .دباِءوال
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بيانُ ِصفَِة اَألوِعيِة الىت كانت ينبذ لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيها، وصفة شربه، 
واملدة الىت كان يشربه فيها، مث ميسك عنها، والدليل علي إباحة شربه يف الوقت الذى كان 

  ميسك عن شربه، وحظر شربه يوم الرابع
6543الْح داوو دا أَبثَندقَالَ ح ،اِنيفٍَر، قَاال: رعو جأَبو ،نسا الْحثَندح : ،ريها زثَندح

 ِفي ِسقَاٍء، فَِإنْ لَم �كَانَ ينبذُ ِلرسوِل اللَِّه :عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر رِضي اللَّه عنه، قَالَ
أَِمن : ِمن ِحجارٍة، قَالَ بعض الْقَوِم َألِبي الزبيِر، وأَنا أَسمعيِجدوا ِسقَاًء، نبذُوا لَه ِفي توٍر 

  .ِمن ِبراٍم : ِبراٍم؟ قَالَ
وحدثَنا يِزيد )  ح(حدثَنا حجاج، عِن ابِن جريٍج:  حثنا يوسف بن مسِلٍم، قَال6544َ

حدثَنا روح، : وحدثَنا الصغاِني، قَالَ)  ح(و عاِصٍم، عِن ابِن جريٍجحدثَنا أَب: بن ِسناٍن، قَالَ
أَخبرِني أَبو الزبيِر، : قَالَ ابن جريٍج: نا ابن جريٍج، قَالَ الصغاِني، ونا حجاج بن محمٍد، قَالَ

 عِن الْمزفَِّت، والدباِء، والنِقِري، �نهى رسولُ اللَِّه :لَِّه، يقُولُسِمعت جاِبر بن عبِد ال: قال
 ِإذَا لَم يِجد ِسقَاًء ينبذُ لَه ِفيِه، نِبذَ لَه ِفي توٍر ِمن ِحجارٍة، حِديثُهم �وكَانَ رسولُ اللَِّه 

  .سِمعت جاِبرا: أَبو الزبيِر: بن جريٍج، قَالَقَالَ ا: واِحد ِإال أَنَّ بعضهم، قَالَ
6545 ِمعس هِر، أَنيبو الزِني أَبربٍج، أَخيرِن جِن اباِق، عزِد الربع نع ،ِريبا الدثَندح 

  .ينهى عِن الْجر، والْمزفَِّت، والدباِء �سِمعت رسولَ اللَِّه :ابن عمر رِضي اللَّه عنهما، يقُولُ
نهى : قَالَ أَبو الزبيِر، سِمعت جاِبر بن عبِد اللَّهِ  رِضي اللَّه عنهما، يقُول6561ُ 6546
م يِجد ِسقَاًء ينبذُ لَه ِفيِه،  ِإذَا لَ� عِن الْجر، والْمزفَِّت، والنِقِري، وكَانَ رسولُ �رسولُ اللَِّه 

  نِبذَ لَه ِفي توٍر ِمن ِحجارٍة
حدثَِني ابن جريٍج، عن : أَنبأَ ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال6547َ

ِإذَا لَم يِجد شيئًا ينبذُ لَه ِفيِه، نِبذَ ِفي توٍر ِمن  �كَانَ رسولُ اللَِّه :أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ
  .ِحجارٍة

6548 ِليو عِد أَبواَألس نب دمأَحو ،ِقيروالد اِهيمرِن ِإبب دمأَح ناللَِّه ب دبحثنا ع 
حدثَنا عبد الْواِرِث، عن أَِبي عمِرو بِن : و معمٍر، قَالَحدثَنا أَب: الْحنِفي الْبصِري ِبالرقَِّة، قَاال

 ينبذُ لَه ِفي توٍر ِمن ِحجارٍة، رواه �كَانَ النِبي :الْعالِء، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ
  .محمد بن يحيى، عن أَِبي معمٍر

6549ثَندةَ، قَالَ حو ِقالبقَالَ: ا أَب ،رمع نب را ِبشثَندِن : حى ابيحي نةُ، عبعا شثَندح
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كَانَ ينبذُ لَه عِشيةَ �عبيٍد الْبهراِني، عِن ابِن عباٍس رِضي اللَّه عنهما، أَنّ رسولَ اللَِّه 
خِميِس، فَيشربه يوم الْخِميِس ويوم الْجمعِة، فَِإنْ فَضلَ ِمنه شيٌء، سقَاه اَألرِبعاِء، كَلَيلَِة الْ

  .يوم الثَّاِلِث: الْخدم، أَو أَهراقَه، وأَكْثَر ِعلِْمي، أَنه قَالَ
حدثَنا شعبةُ، عن يحيى : لَحدثَنا أَبو داود، قَا:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال6550َ

كَانَ ينبذُ لَه النِبيذُ ِفي ِسقَاٍء، فَيشرب �ابِن عبيٍد الْبهراِني، عِن ابِن عباٍس، أَنّ رسولَ اللَِّه 
  .ِإلَى الْعصٍر: يومِه، ويوم الثَّاِني، قَالَ شعبةُ

حدثَنا أَبو معاِويةَ، : حدثَنا خاِلد بن مخلٍَد، قَالَ: ود السجِزي، قَالَ حدثَنا أَبو دا6551
 النِبيذُ، �كَانَ ينبذُ ِلرسوِل اللَِّه :عِن اَألعمِش، عن أَِبي عمر الْبهراِني، عِن ابِن عباٍس، قَالَ

 والْغِد، وبعد الْغِد، ِإلَى مساِء الثَّاِلِث، ثُم أَمر ِبِه ِبِسقَاِء الْخدِم، أَو فَيشربه ِفي الْيوِم،:قَالَ
اقرهي.  

نا عبيد اللَِّه بن زيٍد، : حدثَِني أَِبي قَالَ:  حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء بِن ِهالٍل، قَال6552َ
سأَلَ قَوم ابن عباٍس عن بيِع الْخمِر، واشِتراِئِه، والتجارِة : حنِفي، قَالَعن يحيى بِن عبيٍد الْ
ال يصلُح بيعه، وال ِشراه، وال التجارةُ : نعم، قَالَ: أَمسِلمونَ أَنتم؟ قَالُوا: ِفيِه، فَقَالَ ابن عباٍس

مِلٍم، وسا، ِفيِه ِلموهاعفَب ،ومحالش ِهملَيع تمراِئيلَ، حرِني ِإسثَلُ بم كُمِمن لَ ذَِلكفَع نثَلُ م
وما ِطالَؤكُم هذَا ِإذْ سأَلْتم، فَبينوا، : وأَكَلُوا أَثْمانها، ثُم سأَلُوه عِن الطِّالِء، فَقَالَ ابن عباٍس

ِدنانٌ مقَيرةٌ، : وما الدنانُ؟ قَالُوا: لِْعنب يعصر، ثُم يطْبخ، ثُم يجعلُ ِفي الدناِن، قَالَهو ا: قَالُوا
فَكُلُّ مسِكٍر حرام، : ِإذَا أُكِْثر ِمنه يسِكر، قَالَ: فَيسِكر؟ قَالُوا: نعم، قَالَ: مزفَّتةٌ؟ قَالُوا: قَالَ
 ِفي سفٍَر، فَرجع ِمن سفَِرِه، وقَِد انتِبذَ �خرج رسولُ اللَِّه :ثُم سأَلُوه عِن النِبيِذ، فَقَالَ: قَالَ

 هموي هبرشيو ،ِبحصِل، فَياللَّي ِبذُ ِمننكَانَ ياًء، وما وِبيبلَ ِفيِه زعِبِسقَاٍء، فَج رأَم ثُم ،اسن
ك، ولَيلَته الَِّتي تستقْبلُ، وِمن بعِد الْغِد حتى يمِسي، فَِإذَا أَمسى شِرب ِمنه وسقَى، فَِإذَا ذَِل

ِريقِبِه، فَأُه رٌء أَميِفيِه ش حبأَص.  
حدثَنا عِلي بن نصٍر : الَ حدثَِني أَبو بكٍْر عبد اللَِّه بن أَِبي داود السِجستاِني، ق6553َ

حدثَنا سفْيانُ بن حِبيٍب، عن عبِد الْمِلِك ابِن : حدثَنا حبانُ بن ِهالٍل، قَالَ: الْجهضِمي، قَالَ
 �كَانَ رسولُ اللَِّه :الَجريٍج، عن سِعيِد بِن ِميناَء، عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد، عِن ابِن عباٍس، قَ

  .ال يشرب نِبيذًا فَوق ثَالٍث
  مبتدأُ ِكتاِب اَألشِربِة
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من ذلك إباحة شرب النبيذ يف مجاعة ليوم وليلة، وإباحة شرب املاء وغريه يف القدح 
  والسنة فيه، وإباحة السؤال بشرب املاء واللنب، والدليل علي أن أفضل الشراب اللنب

: أَنبأَ أَبو غَسانَ، قَالَ: أَنبأَ ابن أَِبي مريم، قَالَ: حدثَنا مهِدي بن الْحاِرِث، قَالَ 6554
لَما عرس أَبو أُسيٍد الساِعِدي رِضي اللَّه عنه، دعا :حدثَِني أَبو حاِزٍم، عن سهِل بِن سعٍد، قَالَ

 وأَصحابه، فَما صنع لَهم طَعاما، وال قَربه ِإلَيِهم، ِإال امرأَته أُم أُسيٍد رِضي اللَّه �ِه رسولُ اللَّ
ه  أَماثَته لَه، فَسقَت�عنها، وبلَّت تمراٍت ِمن اللَّيِل ِفي توٍر ِمن ِحجارٍة، فَلَما فَرغَ رسولُ اللَِّه 

ِبذَِلك هصخت .  
: أَنبأَ محمد بن مطَرٍف، قَالَ: أَنبأَ ابن أَِبي مريم، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال6555َ

مر أَبا  امرأَةٌ ِمن الْعرِب، فَأَ�ذُِكر ِلرسوِل اللَِّه :حدثَِني أَبو حاِزٍم، عن سهِل بِن سعٍد، قَالَ
 حتى �أُسيٍد أَنْ يرِسلَ ِإلَيها، فَقَِدمت، ونزلَت ِفي أُجِم بِني ساِعدةَ، فَخرج رسولُ اللَِّه 

 ِباللَِّه أَعوذُ:  قَالَت�جاَءها، فَدخلَ علَيها، فَِإذَا امرأَةٌ منكِّسةٌ رأْسها، فَلَما كَلَّمها رسولُ اللَِّه 
 �هذَا رسولُ اللَِّه : ال، قَالُوا: تدِرين ِمن هذَا؟ قَالَت: قَد أَعاذَِك ِمني، فَقَالُوا لَها:ِمنك، قَالَ

ِك، قَالَتطُبخاَءِك ِليلٌ: جهقَالَ س ،ذَِلك قَى ِمنأَش تا كُنولُ اللَِّه : أَنسلَ رِئٍذ، �فَأَقْبموي 
تقَالَح ثُم ،هابحأَصو وةَ هاِعدِني سِقيفَِة بِفي س لَسلُ :ى جها سا يِقنقَالَ!اس ، : تجرفَأَخ

فَأَخرج لَنا سهلٌ ذَِلك الْقَدح، فَشِربنا ِفيِه، : لَهم هذَا الْقَدح، فَأَسقَيتهم ِفيِه، قَالَ أَبو حاِزٍم
  .  استوهبه بعد ذَِلك عمر بن عبِد الْعِزيِز، فَوهبه لَهثُم: قَالَ

حدثَنا يعقُوب : حدثَنا سِعيد بن منصوٍر، قَالَ:  حدثَنا أَبو اَألحوِص صاِحبنا، قَال6556َ
أَتى أَبو أُسيٍد الساِعِدي، فَدعا : سهال، يقُولُسِمعت : بن عبِد الرحمِن، عن أَِبي حاِزٍم، قَالَ

أَتدِري ما : ِفي عرِسِه، فَكَانِت امرأَته يومِئٍذ خاِدمهم، وِهي الْعروس، فَقَالَ�رسولَ اللَِّه 
، وحدثَِنيِه أَبو الْحسِن النيسابوِري، ؟ أَنقَعت لَه تمراٍت ِمن اللَّيِل ِفي توٍر�سقَت رسولَ اللَِّه 
: حدثَنا عبد الْعِزيِز بِن أَِبي حاِزٍم، عن أَِبي حاِزٍم، قَالَ: حدثَنا قُتيبةُ، قَالَ: أَظُنه مسددا قَالَ

ادزال، ِبِمثِْلِه وهس تِمعس:اهِإي هقَتا أَكَلَ سفَلَم .  
حدثَنا حماد بن سلَمةَ، : حدثَنا عفَّانُ بن مسِلٍم، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال0َ 6557

 ِبقَدِحي هذَا الشراب �لَقَد سقَيت النِبي :أَنبأَ ثَاِبت، عن أَنٍس رِضي اللَّه عنه، قَالَ: قَالَ
كُلَّه :ثَِني ِهاللٌ، قَالَالندحاَء، والْملَ، وسالْعو ،ناللَّبٍب، قَالَ : ِبيذَ، وعصم نب دمحا مثَندح :

  . حدثَنا حماد بن سلَمةَ، عن ثَاِبٍت، وحميٍد، عن أَنٍس، ِبِمثِْلِه
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6558رِإبو ،ِحيمالْج سونو يا أَبثَندِديِزيلَ، قَاال ح نب أَِبي : اِهيم ناِعيلُ بما ِإسثَندح
: حدثَِني أَِخي، عن سلَيمانَ بِن ِبالٍل، عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، عن ثَاِبٍت، قَالَ: أُويٍس، قَالَ

، فَأُِتي ِمن بعِض بيوِتِهم ِبقَدٍح صِغٍري،  ِإلَى قُباَء�خرج النِبي :سِمعت أَنس بن ماِلٍك، يقُولُ
 ِبيلَ النخِخلَ �فَأَددأَنْ ي ِطعتسي لَمو ،عباَألر هاِبعلَ أَصخفَأَد ،حا الْقَدهعسي فَلَم ،هدي 

فَبصر عيناي ينبع الْماُء ِمن بيِن أَصاِبِعِه، : هلُموا ِإلَى الشراِب، قَالَ أَنس: ِإبهامه، فَقَالَ ِللْقَوِم
  . فَلَم يزِل الْقَوم يرِوي ذَِلك الْقَدح، حتى رووا ِمنه جِميعا

كِْر حدثَِني أَبو ب: حدثَِني أَيوب بن سلَيمانَ، قَالَ:  حدثَنا محمد بن يحيى، قَال6559َ
حدثَِني عبيد اللَِّه بن عمر، عن ثَاِبٍت الْبناِني، : بن أَِبي أُويٍس، عن سلَيمانَ بِن ِبالٍل، قَالَ

 ِإلَي قُباَء، فَأَتى ِمن بعِض بيوِتِهم �خرج رسولُ اللَِّه :سِمعت أَنس بن ماِلٍك، قَالَ: قَالَ
 يده، فَلَم يسعها الْقَدح، فَأَدخلَ أَصاِبعه اَألربع، �فَأَدخلَ رسولُ اللَِّه :  صِغٍري، قَالَِبقَدٍح

فَبصر : هلُموا ِإلَى الشراب، قَالَ أَنس: ثُم قَالَ ِللْقَوِم: ولَم يستِطع أَنْ يدِخلَ ِإبهامه، قَالَ
ي اينياعِميعج ها ِمنووى رتح ،حالْقَد ا ذَِلكووري مِل الْقَوزي اِبِعِه، فَلَمِن أَصيب اُء ِمنالْم عبن .  

)  ح(حدثَِني أَِبي:  حدثَنا أَبو الْمثَنى معاذُ بن الْمثَنى بن معاٍذ الْعنبِري، قَال6560َ
حدثَنا : عثْمانُ بن خرزاذَ وأَخو خطَّاٍب، وحممد بن إسحاق املسوحي مدان، قَالُواوحدثَنا 

: حدثَنا أَِبي، عن شعبةَ، عن أَِبي ِإسحاق، عِن الْبراِء، قَالَ: عبيد اللَِّه بن معاِذ بِن معاٍذ، قَالَ
 يقدكٍْر الصو بقَالَ أَب ِبيالن عا منجرا خلَمهنع اللَّه ِضيا �رنررِة، فَمِدينكَّةَ ِإلَى الْمم ِمن 

  . ، فَحلَبت لَه كُثْبةً ِمن لَبٍن، فَأَتيته ِبها، فَشِرب حتى رِضيت�ِبراٍع، وقَد عِطش رسولُ اللَِّه 
نا شعبةُ، : حدثَنا محمد بن جعفٍَر، قَالَ: حدثَنا أَِبي، قَالَ: ، قَالَ حدثَنا أَبو ِقالبة6561َ

 يِريد الْمِدينةَ، �خرجت مع النِبي :عن أَِبي ِإسحاق، عِن الْبراِء، عن أَِبي بكٍْر الصديِق، قَالَ
عاِلٍك، فَدم ناقَةُ برس هِبعولُ اللَِّه فَتسِه رلَيفَقَالَ�ا ع ،هسِبِه فَر تاخفَس ، : دمحا مي ! عاد

اللَّه اهجفَن ،ا لَهعفَد ،ودال أَعِلي و اللَّه .  
: ِه، قَالَأَنبأَ حفْص بن عبِد اللَّ:  حدثَنا محمد بن عِقيِل بِن خويِلٍد الْخزاِعي، قَال6562َ

قَالَ رسولُ اللَِّه : حدثَِني ِإبراِهيم بن طَهمانَ، عن شعبةَ، عن قَتادةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ
اِهراِن، نهراِن ظَاِهراِن، ونهراِن باِطناِن، فَأَما الظَّ: رِفعت ِلي السدرةُ، فَِإذَا أَربعةُ أَنهاٍر:�

قَدِح لَبٍن، وقَدٍح ِفيِه : فَالنيلُ والْفُرات، وأَما الْباِطناِن، فَنهراِن ِفي الْجنِة، وأُِتيت ِبثَالثَِة أَقْداٍح
ت الِْفطْرةَ أَنت أَصب: عسلٌ، وقَدٍح ِفيِه خمر، فَأَخذْت الَِّذي ِفيِه اللَّبن، فَشِربت ِمنه، فَِقيلَ ِلي
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كتأُمو .  
حدثَنا ِبشر ابن : حدثَنا أَِبي قَالَ:  حدثَنا أَبو الْحسيِن بن خاِلِد بِن خِلي، قَال6563َ

با هريرةَ رِضي حدثَِني سِعيد بن الْمسيِب، أَنه سِمع أَ: شعيٍب، عن أَِبيِه، عِن الزهِري، قَالَ
هنع ولُ اللَِّه :اللَّهسر أُِتي� ا، ثُمِهمِإلَي ظَرٍن، فَنلَبٍر ومخ ِن ِمنيحاَء، ِبقَدِبِه ِبِإيِلي ِريلَةَ أُسلَي 

  .  أَخذْت الْخمر غَوت أُمتكالْحمد ِللَِّه الَِّذي هداك ِللِْفطْرِة، لَو: أَخذَ اللَّبن، فَقَالَ لَه ِجبِريلُ
حدثَنا عبد الرزاِق، :  حدثَنا محمد بن ِإسحاق بِن شبويِه السجزى ِبمكَّةَ، قَال6564َ

رسولُ اللَِّه قَالَ : عن معمٍر، عِن الزهِري، عن سِعيِد بِن الْمسيِب، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
خذْ أَيهما ِشئْت، : أَحدهما خمر، واآلخر لَبن، فَِقيلَ ِلي: لَيلَةَ أُسِري ِبي أُِتيت ِبِإناَءيِن:�

ت الْخمر هِديت ِللِْفطْرِة، أَو أَصبت الِْفطْرةَ، أَما ِإنك لَو أَخذْ: فَأَخذْت اللَّبن، فَشِربته، فَقَالَ
ِتكأُم تولَغ .  
حدثَِني :  حدثَنا أَحمد بن محمِد بِن يحيى بِن حمزةَ الْحضرِمي الدمشِقي، قَال6565َ

ن الْمسيِب، أَنه أَخبرِني سِعيد ب: أَخبرِني الزبيِدي، أَنَّ ابن ِشهاٍب، قَالَ: أَِبي، عن أَِبيِه، قَالَ
 لَيلَةَ أُسِري ِبِه ِبِإيِلياَء، ِبقَدحيِن ِمن خمٍر ولَبٍن، �أُِتي رسولُ اللَِّه :سِمع أَبا هريرةَ، يقُولُ

ت الْخمر لَغوت أُمتك، هِديت ِللِْفطْرِة، لَو أَخذْ: فَنظَر ِفيِهما، ثُم أَخذَ اللَّبن، فَقَالَ لَه ِجبِريلُ
ما كَتبت ِبالشاِم ِقدمِتي الثَّاِلثَةَ؟ فَأَخبرته ِبكَتبِتي ِمائَةَ حِديٍث : سأَلَِني أَبو حاِتٍم: قَالَ أَبو عوانةَ

لَم أَسمع ِمن أَِبي :  أَحمد يقُولُسِمعت: ِليحيى بِن حمزةَ، كُلُّها عن أَِبيِه، فَساَءه ذَِلك، فَقَالَ
ئًا، فَقُلْتيقُولُ: شثَِني أَِبي، يدقُولُ حةً: ال يازأَِبيِه ِإج نع .  
حدثَنا : حدثَنا أَِبي، وشعيب بن اللَّيِث، قَاال:  حدثَنا محمد بن عبِد الْمِلِك، قَال6566َ

عن يِزيد بِن الْهاِد، عن عبِد الْوهاِب، عِن ابِن ِشهاٍب، عن سِعيِد بِن الْمسيِب، عن اللَّيثُ، 
خمٍر ولَبٍن، فَنظَر :  لَيلَةَ أُسِري ِبِه ِإلَى ِإيِلياَء، ِبقَدحيِن�أُِتي رسولُ اللَِّه :أَِبي هريرةَ، قَالَ

ا، ثُمِهمِريلُِإلَيِجب فَقَالَ لَه ،نذَ اللَّبأَخ  : رمالْخ ذْتأَخ لَوِة، وِللِْفطْر اكدِللَِّه الَِّذي ه دمالْح
لَغوت أُمتك، رواه زهير بن حرٍب، عن أَِبي صفْوانَ، عن يونس، عِن الزهِري، ِبذَِلك، حدثَنا 

نب سونلَى، قَالَيِد اَألعبٍب، قَالَ:  عهو نا ابثَندِن : حِن ابع ،ِريهِن الزع ،سونأَ يبأَن
، كَذَا قَالَ يونس، عِن ابِن وهٍب، لَم يذْكَر أَبو هريرةَ، �أُِتي رسولُ اللَِّه : الْمسيِب، قَالَ

، عِن الْحسِن بِن أَعين، عن معِقٍل، عِن الزهِري، عن سِعيٍد، أَنه سِمع رواه مسِلم، عن سلَمةَ
  .  ِبِمثِْلِه، ولَم يذْكُر ِإيِلياَء�أُِتي رسولُ اللَِّه : أَبا هريرةَ، يقُولُ



com.wordpress.masgunku.www  
 

1488 

 وإطفاء املصابيح عند النوم، وغلق بيانُ اَألخباِر الْموِجبِة تغِطيةَ اِإلناِء وإيكاء السقاء
األبواب وإمساك الصبيان عند املساء، والدليل علي أن تغطية اإلناء وإيكاء السقاء باليل 

  أوجب منه بالنهار
حدثَنا عبد : حدثَنا محمد بن أَِبي بكٍْر، قَالَ:  حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَال6567َ
نِن بمحقَالَالر ،ِديها :  مأَنَّ أَب،هنع اللَّه ِضياِبٍر رج نِر، عيبأَِبي الز نانُ، عفْيا سثَندح

 ِبياَء ِإلَى النج ،هنع اللَّه ِضيٍد ريماٍء، فَقَالَ�حوٍد:  ِبِإنِبع لَوو ،هترمأَال خ .  
حدثَنا سفْيانُ، عن أَِبي الزبيِر، : حدثَنا يعلَى، قَالَ: حراِني، قَالَ حدثَنا أَبو داود ال6568ْ

أَال خمرته، : ، ِبقَدٍح ِمن لَبٍن، ِبالْبِقيِع نهارا، فَقَالَ�جاَء أَبو حميٍد ِإلَى النِبي :عن جاِبٍر، قَالَ
حدثَنا سفْيانُ، : حدثَنا عبيد اللَِّه بن موسى، قَالَ: يِه، حدثَنا الْبكَّاِئي، قَالَولَو ِبعوٍد تعرضه علَ

  . ِبِمثِْلِه
حدثَنا أَبو عاِصٍم، عِن :  حدثَنا محمد بن أَحمد بن الْجنيِد، وعباس الدوِري قَاال6569
 �أَتيت النِبي :أَخبرِني أَبو حميٍد الساِعِدي، قَالَ: ، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَابِن جريٍج

  . ولَو أَنْ تعرض علَيِه عود:أَال خمرته؟، زاد ابن عباٍس رِضي اللَّه عنهما: ِبقَدٍح ِمن لَبٍن، فَقَالَ
حدثَنا حجاج، ِبِإسناِدِه، قَالَ أَبو حميٍدِإنما أَمر ِباَألسِقيِة أَنْ :  حدثَنا عباس، قَال6570َ

حدثَنا حجاج، عِن ابِن : توكَأَ، وِباَألبواِب أَنْ تغلَق لَيال، حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَالَ
  .  ِبقَدِح لَبٍن، ِمن الْبِقيِع لَيس ِبمخمٍر�ِإنه أَتى النِبي : ا الْحِديِث، وقَالَ ِفيِهجريٍج، ِبهذَ
: حدثَنا روح بن عبادةَ، قَالَ:  حدثَنا أَبو الْحسِن الْميموِني، وأَبو اَألزهِر، قَاال6571

ٍج، ويرج نا ابثَنداٍق، قَاالححِإس نا بكَِريِد اللَِّه، : زبع نب اِبرج ِمعس هِر، أَنيبو الزا أَبثَندح
 ِبقَدٍح ِمن لَبٍن، ِمن الْبِقيِع لَيس ِبمخمٍر، فَقَالَ �أَخبرِني أَبو حميٍد،أَنه أَتى النِبي : يقُولُ
 ِبيأَال: �النهضرعوٍد تِبع لَوو ،هترمخ  .  

.  ِباَألسِقيِة أَنْ توكَأَ، وِباَألبواِب أَنْ تغلَق لَيال�ِإنما أَمر النِبي : قَالَ أَبو حميٍد6572
 هذَا الْحِديثُ، عِن الصغاِني، ِعنِدي: ولَم يذْكُر زكَِريا قَولَ أَِبي حميٍد ِباللَّيِل، قَالَ أَبو عوانةَ

كَذَا وقَع ِإلَي، عِن الصغاِني، عن أَِبي عاِصٍم، . عن أَِبي عاِصٍم، عن زكَِريا بِن ِإسحاق، ِبِمثِْلِه
اِصٍم، عأَِبي ع نعا، وكَِريزٍج، ويرِن جِن ابٍح، عور نِلٍم، عسم دِعنوهدحٍج ويرِن جِن اب .  

حدثَنا أَبو معاِويةَ، عِن اَألعمِش، عن أَِبي صاِلٍح، :  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال6573َ
يذًا؟ أَال أَسِقيك نِب! يا رسولَ اللَِّه :  فَاستسقَى، فَقَالَ رجلٌ�كُنا مع النِبي :عن جاِبٍر، قَالَ
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فَهال خمرته، ولَو أَنْ : �بلَى، فَخرج الرجلُ يشتد، فَجاَء ِبقَدٍح ِمن نِبيٍذ، فَقَالَ النِبي : قَالَ
  . تعرض علَيِه عودا
زاِق، عن معمٍر، حدثَنا عبد الر:  حدثَنا الْحسن بن أَِبي الرِبيِع الْجرجاِني، قَال6574َ

 ِبقَدٍح ِفيِه �جاَء أَبو حميٍد ِإلَى رسوِل اللَِّه :عِن اَألعمِش، عن أَِبي سفْيانَ، عن جاِبٍر، قَالَ
  . أَال كُنت خمرته، ولَو ِبعوٍد تعرضه علَيِه: �لَبن مكْشوفًا، فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 

حدثَنا جِرير، عِن : حدثَنا عثْمانُ بن أَِبي شيبةَ، قَالَ:  حدثَنا ابن شباباِن، قَال6575َ
جاَء رجلٌ يقَالُ لَه أَبو حميٍد ِبقَدٍح ِمن لَبٍن، ِمن :اَألعمِش، عن أَِبي سفْيانَ، عن جاِبٍر، قَالَ

وهو الصواب أَبو : أَال خمرته، ولَو تعرض علَيِه عودا، قَالَ عثْمانُ: � لَه النِبي الْبِقيِع، فَقَالَ
  . سفْيانَ، عن جاِبٍر
  ،ح حدثَنا زهير: حدثَنا الْحسن، وأَبو جعفٍَر، قَاال:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال6576َ

وحدثَنا )  ح(حدثَنا يونس بن محمٍد: وحدثَنا محمد بن عبيِد اللَِّه بِن الْمناِدي، قَالَ
حدثَنا أَبو : حدثَنا زهير بن معاِويةَ، قَالَ: حدثَنا سِعيد بن سلَيمانَ، قَاال: الصغاِني، قَالَ

أَغِْلقُوا اَألبواب، وأَوكُوا اَألسِقيةَ، وخمروا اآلِنيةَ، :�قَالَ رسولُ اللَِّه : زبيِر، عن جاِبٍر، قَالَال
وأَطِْفئُوا السراج، فَِإنَّ الشيطَانَ ال يفْتح غَلَقًا، وال يِحلُّ ِوكَاًء، وال يكِْشف ِإناًء، فَِإنَّ 

يٍدالْفُومحم نب سوني ادلَى :ِسقَةَ، زع ضرعِإال أَنْ ي ،كُمدأَح ِجدي اًء، فَِإنْ لَمِإن كِْشفال يو
  . فَِإنَّ الْفُويِسقَةَ تضِرم علَى أَهِل الْبيِت بيتهم:ِإناِئِه عودا، ويذْكَر اللَّه فَلْيفْعلْ، وقَالُوا جِميعا

حدثَنا اللَّيثُ، عن : حدثَنا الْمقِْرئ، قَالَ:  حدثَنا أَبو يحيى بن أَِبي مسرةَ، قَال6577َ
غَطُّوا اِإلناَء، وأَوكُوا السقَاَء، : قَالَ�أَِبي الزبيِر، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، أَنّ رسولَ اللَِّه 

بواب، وأَطِْفئُوا السراج، فَِإنَّ الشيطَانَ ال يِحلُّ ِسقَاًء، وال يفْتح بابا، وال يكِْشف وأَغِْلقُوا اَأل
ِإناًء، فَِإنْ لَم يِجد أَحدكُم، ِإال أَنْ يعرض علَى ِإناِئِه عودا، ويذْكَر اسم اللَِّه علَيِه، فَلْيفْعلْ، 

  . فُويِسقَةَ تضِرم علَى أَهِل الْبيِت بيتهمفَِإنَّ الْ
حدثَنا زكَِريا بن ِإسحاق، : حدثَنا روح بن عبادةَ، قَالَ:  حدثَنا أَبو اَألزهِر، قَال6578َ

ِإذَا رقَدتم، :، يقُولُ�سِمعت النِبي : حدثَنا أَبو الزبيِر، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَ: قَالَ
فَأَطِْفئُوا الْمصاِبيح، وغَلِّقُوا اَألبواب، وأَوكُوا السقَاَء، وخمروا اِإلناَء، فَِإنْ لَم تِجدوا ِإال 

يِه، فَِإنَّ الشلَياللَِّه ع موا اساذْكُرِه، ولَيوا عِرضا، فَأَعودِحلُّ ِوكَاًء، عال يغَلَقًا، و حفْتطَانَ ال ي
مهوتياِس بلَى النع ِرمضِسقَةُ، تيةَ، أَِو الْفُوِإنَّ الْفَأْرا، وبثَو كِْشفال يو .  
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ى معِقٍل، عن قَرأْت علَ: حدثَنا النفَيِلي، قَالَ:  حثنا علَي بن عثْمانَ النفَيِلي، قَال6579َ
 ِبياِبٍر، أَنّ النج نِر، عيبقَالَ�أَِبي الزيو ،لَقغاِب أَنْ توِباَألب راُء، : أَمطَّى اِإلنغيِم اللَِّه، وِبس

 ويطْفَأَ الْمصاِبيح، ِبسِم اللَِّه: ِبسِم اللَِّه، ولَو لَم يِجد ِإال عودا، فَأَعِرضه علَيِه، وقُلْ: ويقَالَ
  . ِبسِم اللَِّه: ويقَالَ

أَنبأَ ابن وهٍب، أن مالك بن أنس أخربه، :  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال6580َ
 ِبياِبٍر، أَنّ النج نِر، عيبأَِبي الز نقَالَ�ع :كُوا السأَوو ،ابواَء، أَغِْلقُوا اَألبأَكِْفئُوا اِإلنقَاَء، و

 كِْشفال يِحلُّ ِوكَاًء، وال يغَلَقًا، و حفْتطَانَ ال ييفَِإنَّ الش ،احبأَطِْفئُوا الِْمصاَء، ووا اِإلنرمخو
مهتياِس بلَى النع ِرمضِسقَةُ تيالْفُواًء، وِإن .  

حدثَنا يعلَى بن : سماِعيلَ اَألحمِسي، وأَبو داود الْحراِني، قَاال حدثَنا محمد بن ِإ6581
 أَنْ نغِلق �أَمرنا النِبي :حدثَنا عبد الْمِلِك، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ: عبيٍد، قَالَ

نا، ونجرطِْفئَ سنا، ونابوال أَبلَقًا، وغا مابب حفْتطَانَ ال ييا، فَِإنَّ الشنتآِني طِّيغنا، وِتنِقيوِكئَ أَس
ِسقَاًء موكَأً، وال ِإناًء مغطى، وِإنَّ الْفَأْرةَ تضِرم الْبيت علَى أَهِلِه ِبِسراِجِهم، زاد أَبو 

داوأْكُلَ :دا أَنْ نانهنفٍْضيا ِإلَى وم هجفَرا وندأَح ِبيتحي ٍة، أَواِحدٍل وعِفي ن ِشيمناِل، ومِبالش
أَنبأَ : حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ: السماِء، أَو نشتِملَ الصماَء، حدثَنا عباس الدوِري، قَالَ

، وذَكَر �أَمرنا النِبي : ي سلَيمانَ، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَعبد الْمِلِك ابن أَِب
  . الْحِديثَ

حدثَنا زهير، عن : حدثَنا يحيى بن الْمنِذِر، قَالَ:  حدثَنا ِإدِريس بن بحٍر، قَال6582َ
غَلِّقُوا اَألبواب، وأَوكُوا اآلِنيةَ، وأَطِْفئُوا السراج، :�قَالَ النِبي : قَالَأَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، 

فَِإنَّ الشيطَانَ ال يفْتح غَلَقًا، وال يِحلُّ ِوكَاًء، وال يكِْشف ِإناًء، وِإنَّ الْفُويِسقَةَ تضِرم علَى أَهِل 
اِبِهمِت ِثييالْب .  
حدثَنا روح :  حدثَنا أَبو الْحسِن الْميموِني، وعباس الدوِري، والصغاين، قَالُوا6583

قَالَ : حدثَنا ابن جريٍج، أَخبرِني عطَاٌء، أَنه سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه، يقُولُ: ابن عبادةَ، قَالَ
ِإذَا جنح اللَّيلُ، أَو أَمسيتم، فَكُفُّوا ِصبيانكُم، فَِإنَّ الشيطَانَ ينتِشر ِحينِئٍذ، فَِإذَا :�رسولُ اللَِّه 

 حفْتطَانَ ال ييفَِإنَّ الش ،اللَّه موا اساذْكُرو ،ابوأَغِْلقُوا اَألبو ،ملُّوهِل، فَخاللَّي ةٌ ِمناعس بذَه
 مغلَقًا، وأَوكُوا ِقربكُم، واذْكُروا اسم اللَِّه، وخمروا آِنيتكُم، واذْكُروا اسم اللَِّه، ولَو أَنْ بابا

وِنيميالْمو ،اِنيغالص ادئًا، زيِه شلَيوا عضرعت: اهورٍح، ووذَا لَفْظُ ره ،كُماِبيحصأَطِْفئُوا مو
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سحاق بن منصوٍر، عن روٍح، عِن ابِن جريٍج، عن عمِرو بِن ِدينار، وأَبو عاِصٍم، عِن ابِن ِإ
ورواه محمد بن الْمثَنى، عن عبِد . جريٍج، عن عمِرو بِن ِدينار، وعطَاٍء، كَِروايِة روٍح

  . نَ، عن أَِبي الزبيِرالرحمِن، عن سفْيا
وحدثَنا عباس )  ح(حدثَنا حجاج بن محمٍد:  حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء الرقِّي، قَال6584َ

قَالَ : الَحدثَنا أَبو عاِصٍم، ِكالهما، عِن ابِن جريٍج، عن عطَاٍء، عن جاِبٍر، قَ: الدوِري، قَالَ 
ِإذَا كَانَ جنح اللَّيِل، أَو أَمسيتم، فَكُفُّوا ِصبيانكُم، فَِإنَّ الشيطَانَ ينتِشر ِحينِئٍذ، :�رسولُ اللَِّه 

نَّ الشيطَانَ ال فَِإذَا ذَهب ساعةٌ ِمن اللَّيِل، فَخلُّوهم، وأَغِْلقُوا اَألبواب، واذْكُروا اسم اللَِّه، فَِإ
يفْتح بابا مغلَقًا، وأَوكُوا آِنيتكُم، واذْكُروا اسم اللَِّه، ولَو أَنْ تعرضوا علَيِه شيئًا، وأَطِْفئُوا 

ن سلَيمانَ، عِن ابِن حدثَنا ِهشام ب: حدثَنا أَِبي، قَالَ: مصاِبيحكُم، حدثَنا ابن أَِبي مسرةَ، قَالَ
  .  ِمثْلَه�وأَخبرِني عمرو بن ِديناٍر، عن جاِبٍر، ِبنحِوِه، عِن النِبي : جريٍج، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، قَالَ

عين، وأَبو جعفٍَر، حدثَنا الْحسن بن محمِد بِن أَ:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال6585َ
قَالَ رسولُ : حدثَنا أَبو الزبيِر، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَ: حدثَنا زهير بن معاِويةَ، قَالَ: قَاال
ب فَحمةُ الِْعشاِء، ال ترِسلُوا فَواِشيكُم، وِصبيانكُم ِإذَا غَابِت الشمس، حتى تذْه:�اللَِّه 

حدثَنا النفَيِلي، : وحدثَنا الدنداِني، قَالَ)  ح(حدثَنا الْحسن بن موسى: حدثَنا الصغاِني، قَالَ
 ِبِمثِْلِه، ِإال أَنَّ � حدثَنا زهير، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبِر بِن عبِد اللَّه، عِن النِبي: قَاال

  . فَِإنَّ الشيطَانَ:الْحسن، قَالَ
: حدثَنا فُضيلُ بن عبِد الْوهاِب السكَِّري، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال6586َ

ج نطَاٍء، عع نِظٍري، عِن ِشنكَِثِري ب نع ،ادما حثَندقَالَح ،هفَعاِبٍر، ر: دِعن كُمانيأَكِْفئُوا ِصب
  . الِْعشاِء، فَِإنَّ ِللِْجن انِتشارا، وخطْفَةً

حدثَنا : حدثَنا موسى بن داود، قَالَ:  حدثَنا سِعيد بن مسعوٍد، وأَبو أُميةَ، قَاال6587
دحٍد، وعس نثُ بقَالَاللَّي ،اِنيغا الصِر، قَالَ: ثَنضو النأَ أَببٍد، قَالَ: أَنعس نثُ با اللَّيثَندح :

حدثَِني يِزيد بن عبِد اللَِّه بِن أُسامةَ بِن الْهاِد، عن يحيى بِن سِعيٍد، عن جعفَِر بِن عبِد اللَِّه بِن 
، �سِمعت رسولَ اللَِّه : قَعقَاِع بِن حِكيٍم، عن جاِبِر بِن عبِد اللَّه، قَالَالْحكَِم، عِن الْ

غَطُّوا اِإلناَء، وأَوكُوا السقَاَء، فَِإنَّ ِفي السنِة لَيلَةً ينِزلُ ِفيها وباٌء، ال يمر ِبِإناٍء لَيس علَيِه :يقُولُ
  .  لَيس علَيِه ِوكَاٌء، ِإال نزلَ ِفيِه ذَِلك الْوباءِغطَاٌء، أَو ِسقَاٌء
6588 ،ِصيالِْحم ديماِب صهِد الْوبع نِد بمالص دبعِد، ومِد الصبع نب ِزيدا يثَندح 
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، عن يِزيد بِن الْهاِد، عن يحيى بِن حدثَنا اللَّيثُ بن سعٍد: حدثَنا عِلي بن عياٍش، قَالَ: قَاال
سِعيٍد، عن جعفَِر بِن عبِد اللَِّه بِن الْحكَِم، عِن الْقَعقَاِع بِن حِكيٍم، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، 

نَّ ِفي السنِة لَيلَةً ينِزلُ ِفيها وباٌء، غَطُّوا اِإلناَء، وأَوكُوا السقَاَء، فَِإ: يقُولُ�سِمعت النِبي : قَالَ
ال يمر ِبِإناٍء لَم يغطَّى وال ِسقَاٍء لَم يوكَأْ، ِإال وقَع ِفيِه ِمن ذَِلك الْوباِء، رواه مسِلم، عن نصِر 

هوحِث، نِن اللَّيأَِبيِه، ع نع ،ِليِن عب .  
6589ثَندانَ، قَاال حبيش نب دمأَحلَى، وِد اَألعبع نب سونةَ، : ا ينييع نانُ ابفْيا سثَندح

ال تتركُوا النار ِفي :�عِن الزهِري، عن ساِلٍم، عن أَِبيِه رِضي اللَّه عنه، قَالَ رسولُ اللَِّه 
  . �يبلُغُ ِبِه النِبي : غَير أَنَّ ابن شيبانَ، قَالَبيوِتكُم ِحني تنامونَ، 

حدثَنا عبد الرزاِق، عن معمٍر، عِن الزهِري، عن ساِلٍم، :  حثنا الْجرجاِني، قَال6590َ
 ِبيا، أَنّ النمهنع اللَّه ِضير رمِن عِن ابقَالَ�ع :عدونَال تامنت ِحني وِتكُميِفي ب اروا الن .  

حدثَنا سِعيد بن : حدثَنا الْمقِْرئ، قَالَ:  حدثَنا الترقُِفي الْعباس بن عبِد اللَِّه، قَال6591َ
حدثَنا ابن : دثَنا الصغاِني، قَالَوح)  ح(حدثَِني يِزيد بن عبِد اللَِّه بِن الْهاِد: أَِبي أَيوب، قَالَ
حدثَِني ابن الْهاِد، أَنَّ ناِفعا مولَى ابِن عمر حدثَه، : أَنبأَ ناِفع بن يِزيد، قَالَ: أَِبي مريم، قَالَ

 ِبيالن ِمعس هأَن ،رمِن عِن ابقَالَ�ع :الن نِبيتال تودا عهفَِإن ،وِتكُميِفي ب ار .  
:  حدثَنا الْحسن بن علَي بِن عفَّانَ، وأَحمد بن عبِد الْحِميِد الْكُوِفياِن، قَاال6592

ى روسأَِبي م نةَ، عدرِن أَِبي بِد اللَِّه ببِن عِد بيرب نةَ، عامو أُسا أَبثَندقَالَح ،هنع اللَّه ِضي :
ِإنَّ هِذِه : ِبشأِْنِهم، قَالَ�احترق بيت علَى أَهِلِه ِبالْمِدينِة ِمن اللَّيِل، فَلَما حدثَ رسولُ اللَِّه 
ا ِعيسثَندح ،كُمنا عفَأَطِْفئُوه ،متفَِإذَا ِنم ،لَكُم ودع ا ِهيمِإن ارقَالَالن ،دمأَح نا : ى بثَندح

ِإنَّ هِذِه لَكُم عدو، فَِإذَا ِنمتم، فَأَطِْفئُوها :، قَالَ�أَبو أُسامةَ، وقَالَ، فَذُِكر ذَِلك ِلرسوِل اللَِّه 
كُمنع .  

لرزاِق، عن معمٍر، عِن  حدثَنا محمد بن ِإسحاق بِن شبويِه، حدثَنا عبد ا6593
ا، قَالَتهنع اللَّه ِضيةَ راِئشع نةَ، عورع نع ،ِريهولُ اللَِّه : الزسقَالَ ر�: اركُوا النرتال ت

  . ِفي بيوِتكُم ِحني تنامونَ
  بيانُ حظِْر شرِب الرجِل ِبِشماِلِه، ووجوب شربه بيمينه

حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عِن :  حدثَنا زكَِريا بن يحيى الْمروِزي أَبو يحيى، قَال6594َ
 ِضير رمِن عِد اللَِّه ببِه عدج نع ،رمِن عِد اللَِّه ببِن عِد اللَِّه بيبِن عكِْر بأَِبي ب نع ،ِريهالز
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ِإذَا أَكَلَ أَحدكُم، فَلْيأْكُلْ ِبيِميِنِه، وِإذَا شِرب، فَلْيشرب : قَالَ�ه عنهما، أَنّ رسولَ اللَِّه اللَّ
نا حدثَ: ِبيِميِنِه، فَِإنَّ الشيطَانَ يأْكُلُ ِبِشماِلِه، ويشرب ِبِشماِلِه، حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ

  .  ِبِمثِْلِه�حثنا سفْيانُ، ِبِإسناِدِه، عن جدِه ابِن عمر، عِن النِبي : أَحمد بن حنبٍل، قَالَ
: حدثَنا محمد بن عبيٍد، قَالَ:  حدثَنا أَبو الْحسِن الْميموِني، ِفي آخِرين، قَالُوا6595
يبا عثَندولَ حسأَنّ ر ،رمِن عِن ابِد اللَِّه، عيبِن عكِْر بأَِبي ب نع ،ِريهِن الزع ،رمع ناللَِّه ب د

ال يأْكُلْ أَحدكُم ِبِشماِلِه، وال يشرب ِبِشماِلِه، فَِإنَّ الشيطَانَ يأْكُلُ ِبِشماِلِه، : قَالَ�اللَِّه 
ِبِشم برشياِلِهو .  
حدثَِني ماِلك، عِن : أَنبأَ ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال6596َ

الزهِري، ِبِإسناِدِهوِإذَا أَكَلَ أَحدكُم، فَلْيأْكُلْ ِبيِميِنِه ولْيشرب ِبيِميِنِه، فَِإنَّ الشيطَانَ يأْكُلُ 
  . ماِلِه، ويشرب ِبِشماِلِهِبِش

أَخبرِني عمر بن : أَنبأَ ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال6597َ
بِن عبِد اللَِّه بِن محمٍد، أَنَّ الْقَاِسم بن عبيِد اللَِّه وهو ابن عبِد اللَِّه بِن عمر حدثَه، عن ساِلِم 

ال يأْكُلَن أَحدكُم ِبِشماِلِه، وال يشربن ِبها، فَِإنَّ : قَالَ�عمر، عن أَِبيِه، أَنّ رسولَ اللَِّه 
وال يأْخذَنَّ :هاوكَانَ ناِفع يِزيد ِفي: الشيطَانَ يأْكُلُ ِبِشماِلِه، ويشرب ِبها، قَالَ عمر بن محمٍد

حدثَِني أَِخي، : حدثَنا ِإسماِعيلُ، قَالَ: ِبها، وال يعِطين ِبها، حدثَنا محمد بن يحيى، قَالَ 
، عن أَِبيِه، عِن عن سلَيمانَ، عن عمر بِن محمٍد، أَنَّ أَبا بكِْر بِن عبيِد اللَِّه أَخبره، عن ساِلٍم

 ِبيِلِه�النقَالَ:، ِبِمثِْلِه ِإلَى قَو ،ِريهالز اِهيمرو ِإبا أَبثَنداِلِه، حِبِشم برشيو : نب دما أَحثَندح
حدثَنا أَحمد بن صاِلٍح، : لَ حدثَنا ابن أَِبي أُويٍس، ِبِمثِْلِه، حدثَنا أَبو ِإبراِهيم، قَا: صاِلٍح، قَالَ

: حدثَنا ابن وهٍب، عن عمر بِن محمٍد، ِبِمثِْل حِديِث اَألوِل، قَالَ أَحمد بن صاِلٍح: قَالَ
  . الْقَاِسم: َألِبي بكٍْر أَخ يقَالُ لَه: سأَلْت الناس ِبالْمِدينِة، فَقَالُوا

   
  لنهِي عِن اخِتناِث اَألسِقيِة والشرب من أفواهها باب ا
أَخبرِني محمد، : حدثَِني سالمةُ، عن عقَيٍل، قَالَ:  حدثَنا ابن عِزيٍز اَأليِلي، قَال6598َ

سِمعت النِبي :  رِضي اللَّه عنه، يقُولُأَنَّ عبيد اللَِّه بن عبِد اللَِّه أَخبره، أَنه سِمع أَبا سِعيٍد
  . ينهى عِن اخِتناِث اَألسِقيِة، وهو الشراب ِمن أَفْواِهها�

أَخبرِني يونس بن : أَنبأَ ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال6599َ
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ِبي ِذئٍْب، عِن ابِن ِشهاٍب، عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، يِزيد، وابن أَ
 ِبيالن ِمعس هقَالَ�أَن ،اِنيغا الصثَندا، حاِههأَفْو ِمن برشِة، أَنْ يِقياِث اَألسِتنِن اخى عهني :

ِزيدأَ يبونَ، قَالَأَناره نِلِه:  بأَِبي ِذئٍْب، ِإلَى قَو نأَ اببِة: أَنِقياَألس .  
حدثَنا سفْيانُ، عِن : حدثَنا مسدد، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَالَ 6600

ِريهقَالَ)  ح(الز ،لَِميا السثَندحو :ا عثَندِد حيبع نع ،ِريهِن الزٍر، عمعم ناِق، عزالر دب
 عِن اخِتناِث �نهى رسولُ اللَِّه :اللَِّه، أَو عطَاِء بِن يِزيد، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، قَالَ

  . واخِتناثُها أَنْ يقْلَب رأْسها، ثُم يشرب ِمنه. اَألسِقيِة
   

  باب النهِي عن الشرب قائما، ووجوب النهى علي من يشرب قائما
: حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، قَالَ:  حدثَنا أَبو بكِْر بن ِإسحاق الصغاِني، قَال6601َ

: حدثَنا محمد بن الِْمنهاِل، قَالَ: لَوحدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَا)  ح(حدثَنا خاِلد بن الْحاِرِث
حدثَنا سِعيد بن أَِبي عروبةَ، عن قَتادةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك رِضي : حدثَنا يِزيد بن زريٍع، قَاال
ال أَدِري ما : لَ عِن اَألكِْل، قَالَ خاِلدنهى عِن الشرِب قَاِئما، وسِئ�اللَّه عنه، أَنّ رسولَ اللَِّه 

فَسأَلْناه عِن : أَخبثُ، هذَا لَفْظُ الصغاِني، وقَالَ يوسف: ذَاك شر، أَو قَالَ: الْمسئُولُ، قَالَ
  . اَألكِْل، ِبِمثِْلِه
6602هبفٍَر اَألصعو جِن أَبسالْح نب دمحا مثَندقَالَ ح ،كَّاٍر، قَالَ: اِنيب نب كْرا بثَندح :
اما ِهشثَندقَالُوا)  ح(ح ،اِنيرالْح داوو دأَبةَ، ويو أُمأَبو ،اِنيغا الصثَندحو : نب ِلمسا مثَندح
نهى أَنْ يشرب الرجلُ �نٍس، أَنَّ نِبي اللَِّه حدثَنا ِهشام، عن قَتادةَ، عن أَ: ِإبراِهيم، قَالَ

  . قَاِئما
حثنا ِهشام، عن قَتادةَ، عن : حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال6603َ
  .  أَنْ يشرب قَاِئما�زجر رسولُ اللَِّه :أَنٍس، قَالَ
6604دقَالَ ح ،انَ الْفَاِرِسيفْيس نب قُوبعا ياِصٍم، قَالَ: ثَنع نو برما عثَندا : حثَندح
نهى عِن الشرِب قَاِئما، فَسأَلْت �حدثَنا قَتادةُ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، أَنّ النِبي : همام، قَالَ

حدثَنا مسِلم بن ِإبراِهيم، : هو أَشد ِمن الشرِب، حدثَنا الصغاِني، قَالَ:لَأَنس عِن اَألكِْل، فَقَا
  . ذَاك أَخبثُ: وسأَلْته عِن اَألكِْل، قَالَ: حدثَنا همام، ِبِإسناِدِه، عِن الشرِب قَاِئما، قَالَ: قَالَ

6605ى بوسا مثَندقَالَ ح ،وِسيسكٍْر الطَّرو بِعيٍد أَبس قَالَ: ن ،ددسا مثَندا : حثَندح
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حدثَنا شعبةُ، عن قَتادةَ، عن أَِبي ِعيسى اُألسواِري، عن أَِبي سِعيٍد : يحيى بن سِعيٍد، قَالَ
  . نهى عِن الشرِب قَاِئما� اللَِّه الْخدِري رِضي اللَّه عنه، أَنَّ رسولَ

حدثَنا : حدثَنا عمرو بن عاِصٍم، قَالَ:  حدثَنا يعقُوب بن سفْيانَ، وأَبو أُميةَ، قَاال6606
اممح(ه  (َقَال ،اِنيغا الصثَندحفَّانُ، قَالَ: وا عثَندح :امما هثَندح)ح  ( نب ِليا عثَندحو

حدثَنا قَتادةُ، عن أَِبي ِعيسى : حدثَنا همام، قَالَ: حدثَنا الْمقِْرئ، قَالَ: الْحسِن الِْهالِلي، قَالَ
  . لُ قَاِئما أَنْ يشرب الرج�نهى النِبي :اُألسواِري، عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري، قَالَ

أَنبأَ يِزيد بن ِإبراِهيم، عن : حدثَنا عبيد اللَِّه بن موسى، قَالَ:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال6607َ
 ِبيِن النع ،ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نع ،اِريوى اُألسأَِبي ِعيس نةَ، عادأَ�قَت رجز هأَن، برشنْ ي

قَاِئم وهلُ وجالر .  
حدثَنا شعبةُ، عن : حدثَنا بكْر بن بكَّاٍر، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال6608َ

 ِبيٍس، أَنّ النأَن نةَ، عادقَت�ا، قُلْتِب قَاِئمرِن الشى عهفَاَألكْلُ؟ قَالَ: ن:أَش وه اهور ،د
  . الداِرِمي، عن بكٍْر
حدثَنا يحيى بن : حدثَنا محمد بن أَِبي بكٍْر، قَالَ:  حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَال6609َ

 ِبياِلٍك، أَنّ النِن مِس بأَن نةَ، عادقَت نةَ، عبعش نِعيٍد، عس�رِن الشى عهنا، قُلْتِب قَاِئم :
  . هو شر، أَو أَخبثُ:فَاَألكْلُ؟ قَالَ
 حدثَنا أَبو عِلي الزعفَراِني، وعباس الدوِري، وأبو عوف عبد الرمحن بن مرزوق 6610

عن مطٍَر الْوراِق، عن قَتادةَ، حدثَنا الْمِغريةُ بن مسِلٍم، : حدثَنا شبابةُ، قَالَ: البزوري، قَالُوا
 عِن الشرِب قَاِئما، وعِن الْمجثَّمِة، والْجاللَِة، وأَنْ �نهى النِبي :عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ

  . نا لَم يخِرجاهوأَنْ يتنفَّس ِفي اِإلناِء، ِإلَى ه: يشرب ِمن ِفي السقَاِء، زاد ابن عوٍف
 وروى محمد بن يحيى، عن نعيِم بِن حماٍد، عن مروانَ بِن معاِويةَ، 6625 6611

 ِبيِن النع ،هنع اللَّه ِضيةَ رريرأَِبي ه نع ،ِنيزأَِبي غَطَفَانَ الْم نةَ، عزمِن حب رمع نع� 
  ال يشربن أَحدكُم قَاِئما، فَمن نِسي، فَلْيستِق:قَالَ

  بيانُ الْخبِر الْمِبيِح الشرب قَاِئما
حدثَنا شعبةُ، عن عاِصٍم، : حدثَنا أَبو داود، قَالَ :  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال6612َ

أَتى زمزم، � يحدثُ، عِن ابِن عباٍس رِضي اللَّه عنهما، أَنّ رسولَ اللَِّه سِمعت الشعِبي: قَالَ
قَاِئم وهو ِرباٍء، فَشِبم هتيقَى، فَأَتستفَاس .  
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دثَنا شعبةُ، ح: حدثَنا ِإبراِهيم بن حميٍد الطَِّويلُ، قَالَ:  حدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَال6613َ
 ِبياِدِه، أَنّ الننِبِإس�قَاِئم وهو ِرباٍء، فَشم ا ِمنلْود لُوهاوفَن ،مزماَء زج .  
حدثَنا : حدثَنا اَألسود بن عاِمٍر، قَالَ :  حدثَنا عباس بن محمٍد الدوِري، قَال6614َ
 نانُ بفْيطَاٍم سو ِبساِج أَبجالْح نةُ ببعا شثَندحِميٍم، وِني تب رثَو ِريوٍق الثَّورسِن مِعيِد بس

مولَى اَألزِد، وحدثَنا شِريك بن عبِد اللَِّه بِن شِريِك بِن الْحاِرِث النخِعي، وحدثَنا عبد اللَِّه 
بالْم نانَ، ابدمه رثَو ِريالثَّو ثُم ،اِنيدماِلٍح الْهص نب نسا الْحثَندحو ،اِنياسرِك الْخار

 ِبياٍس، أَنّ النبِن عِن ابع ،ِبيعِن الشِل، عواِصٍم اَألحع نع ،مٍم، �كُلُّهزمز ا ِمنقَاِئم ِربش
مهضعا، قَالَ: قَالَ باِمرقُولُ: ِإنَّ عاٍس، يبع ناب تِمعس: ِبيالن تقَيس� ِربفَش ،مزمز ِمن 
قَاِئم وهو .  
حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عن عاِصٍم اَألحوِل، :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال6615َ

ع ،ِبيعِن الشاٍس، قَالَعبِن عولَ اللَِّه :ِن ابسر تأَير�قَاِئم وهو ِربش  .  
: حدثَنا عبد اللَِّه بن الْجهِم، قَالَ:  حدثَنا موسى بن سفْيانَ الْجنديسابوِري، قَالَ 6616

اِصٍم، عع نٍس، عأَِبي قَي ناللَِّه ب دبا عثَنداٍس، قَالَحبِن عِن ابع ،ِبيعِن الش: ِبيالن تقَيس� 
قَاِئم وهو ِربفَش ،مزماِء زم ِمن .  

حدثَنا عبد الْواِحِد بن ِزياٍد، عن عاِصٍم، : أَنبأَ عفَّانُ، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال6617َ
و ،ِبيعِن الشاٍس، قَالَعبِن عِن ابةَ، عِعكِْرم: ِبيالن تقَيس� وهو ِربفَش ،مزماِء زم ِمن 

  . قَاِئم، روى يعقُوب الدورِقي، عن هشيٍم، عن عاِصٍم، ومِغريةَ، عِن الشعِبي ِبِمثِْلِه
: حدثَنا مؤملُ بن الْفَضِل، قَالَ : الصفَّار الرقِّي، قَالَ حدثَنا ِإبراِهيم بن محمٍد 6618

 �شِرب رسولُ اللَِّه :حدثَنا ِعيسى بن يونس، عن صاِعٍد، عِن الشعِبي، عِن ابِن عباٍس، قَالَ
قَاِئم وهٍم وزمز ِمن .  

   
 اإلناء، واخلرب املبيح التنفس فيه، والترغيب للشارب أن يتنفس بيانُ النهِي عن التنفس يف

  ىف شربه ثالثا
حدثَنا الْوِليد بن :  حدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه بِن ميموٍن اِإلسكَندراِني، قَالَ 6619
ِبي كَِثٍري، عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي قَتادةَ أَنه حدثَه، حدثَنا اَألوزاِعي، عن يحيي بِن أَ: مسِلٍم، قَالَ

 ِبيالن ِمعس هأَن ،ثَهدح هنع اللَّه ِضير اهقُولُ�أَنَّ أَباِء: يِفي اِإلن فَّسنتال يو .  
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حدثَنا : نا عبد الْوهاِب الثَّقَِفي، قَالَحدثَ:  حدثَنا عمر بن شبةَ النميِري، قَال6620َ
 ِبيأَِبيِه، أَنّ الن نةَ، عادِن أَِبي قَتِد اللَِّه ببع نِن أَِبي كَِثٍري، عى بيحي نع ،وبى أَنْ �أَيهن

سأَنْ يِميِنِه، وِبي هذَكَر سمأَنْ ياِء، وِفي اِإلن فَّسنتِميِنِهيِبي ِطيبت .  
وأَخبرِني جِرير بن : أَنبأَ ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال6621َ

ِد اللَِّه ببع نِن أَِبي كَِثٍري، عى بيحي نع ،اِئيوتسِد اللَِّه الدبِن أَِبي عاِم بِهش ناِزٍم، عِن أَِبي ح
نهى أَنْ يعِطي الرجلُ ِبِشماِلِه شيئًا، أَو يأْخذَ ِبِشماِلِه، ونهى �قَتادةَ، عن أَِبيِه، أَنّ رسولَ اللَِّه 

ِرباِئِه ِإذَا شلُ ِفي ِإنجالر فَّسنتأَنْ ي .  
حدثَنا عزرةُ، عن ثُمامةَ، :  أَبو نعيٍم، قَالَحدثَنا:  حدثَنا السِري بن يحيى، قَال6622َ

 كَانَ يتنفَّس �كَانَ أَنس بن ماِلٍك يتنفَّس ِفي اِإلناِء ِبمرتيِن، أَو ثَالثًا، وزعم أَنَّ النِبي :قَالَ
  . ِفي اِإلناِء ثَالثًا
حدثَنا عثْمانُ بن عمر، عن عزرةَ، عن : ، وأَبو أُميةَ، قَاال حدثَنا سِعيد بن مسعوٍد6623

رأَيت أَنس بن ماِلٍك يتنفَّس ِفي اِإلناِء ثَالثًا، ويقُولُرأَيت : ثُمامةَ بِن عبِد اللَِّه بِن أَنٍس، قَالَ
  . كَذَا وقَع ِإلَي عنهما جِميعا:  مرتيِن، أَو ثَالثًا، قَالَ أَبو عوانةَ يتنفَّس ِفي اِإلناِء�رسولَ اللَِّه 
: حدثَنا ابن الْمبارِك، قَالَ: حدثَنا نعيم بن حماٍد، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال6624َ

ثَاِبٍت، أَنَّ ثُم نةُ برزا عثَندولَ اللَِّه حسٍس، أَنّ رأَن نع ،ثَهدِد اللَِّه حبع نةَ بام� فَّسنتكَانَ ي
  . ثَالثًا

حدثَنا وِكيع، عن عزرةَ، عن ثُمامةَ، عن أَنٍس، أَنّ :  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال6625َ
 ِبياِء�النِفي اِإلن فَّسنتثَالثًاكَانَ ي  .  

: حدثَنا عزرةُ، قَالَ: حدثَنا مسِلم بن ِإبراِهيم، قَالَ:  حدثَنا حمدانَ بن عِلي، قَال6626َ
 ِبياِلٍك، أَنّ النِن مِس بأَن نٍس، عأَن نِد اللَِّه ببع نةُ باما ثُمثَندفَّ�حنت ،ِربكَانَ ِإذَا ش س

  . ثَالثًا
: حدثَنا أَبو عتاٍب، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني هو سلَيمانُ بن سيٍف، قَال6627َ

ِن أَنِد اللَِّه ببِن عةَ بامثُم نع ،اِريصى اَألنثَنالْم ناللَِّه ب دبعثَاِبٍت، و نةُ برزا عثَندٍس، أَنَّ ح
  .  ِإذَا شِرب، تنفَّس ثَالثًا�أَنسا كَانَ ِإذَا شِرب، تنفَّس ثَالثًا، قَال أَنسكَانَ رسولُ اللَِّه 

حدثَنا ِهشام، عن أَبى ِعصاٍم، : نا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال6628َ
ِن مِس بأَن نولَ اللَِّه عسقُولُ�اِلٍك، أَنّ ريثَالثًا، و فَّسنت ،ِربأُ، : كَانَ ِإذَا شرأَمأُ، ونأَه وه
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حدثَنا ِهشام : حدثَنا مسِلم، قَالَ: وأَبرأُ، حدثَنا أَبو داود السجِزي، وأَبو أُميةَ، قَاال
  . ِلِهالدستواِئي، ِبِمثْ
حدثَنا حبانُ بن ِهالٍل، :  حدثَنا أَبو جعفٍَر أَحمد، حدثَنا سِعيد الداِرِمي، قَالَ 6629

كَانَ : حدثَنا أَبو ِعصاٍم، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ: حدثَنا عبد الْواِرِث بِن سِعيٍد، قَالَ: قَالَ
وأَنا : ِإنه أَروى، وأَبرأُ، وأَمرأُ، قَالَ أَنس: يتنفَّس ِفي الشراِب ثَالثًا، ويقُولُ�ِه رسولُ اللَّ

  . أَتنفَّس ِفي اِإلناِء ثَالثًا
: ِرِث، قَالَحدثَنا عبد الْوا: حدثَنا عفَّانُ بن مسِلٍم، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال6630َ

 يتنفَّس ِفي الشراِب ثَالثًا، �كَانَ رسولُ اللَِّه : حدثَنا أَبو ِعصاٍم، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ
  . وأَنا أَتنفَّس ِفي الشراِب ثَالثًا: ِإنه أَبرأُ، وأَروى، وأَمرأُ، قَالَ أَنس:ويقُولُ

6631وسِلٍم، قَالَ حثنا يسم نب اٍذ، قَالَ: فعم نب داوا دثَنداِرِث، : حالْو دبا عثَندح
  .  ِإذَا شِرب ِفي اِإلناِء، تنفَّس ثَالثًا، فَذَكَر ِمثْلَه�كَانَ النِبي :عن أَِبي ِعصاٍم، عن أَنٍس، قَالَ

حدثَنا عبد الْواِرِث : حدثَنا داود بن منصوٍر، قَالَ:  قَالَ وحدثَنا يوسف، أَيضا،6632
ِإنَّ هذَا : كُنت يوما ِعند ِهشاٍم الدستواِئي جاِلسا، فَمر ِبنا أَبو ِعصاٍم، فَقُلْت: بن سِعيٍد، قَالَ

يٍب، فَدعوته، فَحدثَِني، فَِإذَا ِهشام بعد يخاِلفُِني، وغَِلطَ الشيخ يحدثُ، عن أَنٍس ِبحِديٍث غَِر
  . ِإنه أَهنأُ، وأَمرأُ، وأَبرأُ:ِفيِه، وقَالَ

   
بيانُ وجوِب دفِْع الشاِرِب فَضلَ شراِبِه ِإلَى من عن يِميِنِه، وإن كان من عن يساره أكرب 

  منه وأفضل
6633ِقيشمٍرو الدمع نب ِعيدا سثَندٍر، قَاال.  حِبش نِن بمحالر دبأَ عبا : وأَنثَندح

 �قَِدم رسولُ اللَِّه :سفْيانُ بن عيينةَ، عِن الزهِري، سِمع أَنس بن ماِلٍك رِضي اللَّه عنه، يقُولُ
نا ابن عشِر ِسِنني، ومات وأَنا ابن ِعشِرين سنةً، وكُن أُمهاِتي يحثُثْنِني علَى الْمِدينةَ، وأَ

 ِبيا الننلَيلَ عخِتِه، فَدماِء ِبئٍْر ِفي �ِخدم ِمن لَه ِشيباِجٍن، واٍة دش ِمن ا لَهنلَبا، فَحنارد 
، وعمر � رِضي اللَّه عنه عن ِشماِلِه، وأَعراِبي عن يِميِنِه، فَشِرب النِبي الداِر، وأَبو بكٍْر

رمةً، فَقَالَ عاِحين هنع اللَّه ِضيولَ اللَِّه : رسا رقَالَ! يو ،اِبيراَألع لَهاوكٍْر، فَنا بِط أَبأَع :
نمفَاَألي نماَألي .  
أَخبرِني يونس، : حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال6634َ
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،أَنه أُِتي ِبلَبٍن قَد �وقُرةُ، وماِلك، عِن ابِن ِشهاٍب، عن أَنِس بِن ماِلٍك، عن رسوِل اللَِّه 
ِه أَعراِبي، وعن يساِرِه أَبو بكٍْر، فَشِرب، ثُم أَعطَى اَألعراِبي فَضلَه، ِشيب ِبماٍء، وعن يِميِن

اَأليمن فَاَأليمن، حدثَنا السلَِمي، ومحمد بن ِإسحاق بِن الصباِح الصنعاِني، والدبري، : وقَالَ
ناِق، عزِد الربع نقَالَ ِفيِهعو ،هوحٍس، نأَن نع ،ِريهِن الزٍر، عمعم  :رمولَ : فَقَالَ عسا ري

أَعِط أَبا بكٍْر ِعندك، وخِشي أَنْ يعِطيه اَألعراِبي، ِمن هنا لَم يخِرجاه، أَخبرنا يونس بن ! اللَِّه 
حدثَنا أَبو الْمِغريِة : وحدثَنا ابن عوٍف، قَالَ)  ح(أَنبأَ ِبشر بن بكٍْر: عبِد اَألعلَى، قَالَ

اِعيزِن اَألوا، عمِلٍم، قَالَ)  ح(ِكالهسم نب فوسا يثَندحِن : وِن ابع ،اججا حثَندح
: وحدثَنا عباس الدوِري، قَالَ)  ح(ي سالمةُ، عن عقَيٍلوحدثَِني ابن عِزيٍز، حدثَِن)  ح(جريٍج

وحدثَنا أَبو يوسف )  ح(حدثَنا أَِبي، عن صاِلٍح: حدثَنا يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد، قَالَ
وحدثَنا )  ح(أَنبأَ شعيب: ثَنا أَبو الْيماِن، قَالَحد: الْفَاِرِسي، والصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَالُوا

)  ح(حدثَنا حجاج بن أَِبي مِنيٍع، عن جدِه: أَحمد بن هاِشٍم اَألنطَاِكي، وأَبو يوسف، قَاال
حدثَنا : حدثَنا محمد بن حرٍب، قَالَ: ، قَالَحدثَنا حاِجب بن الْوِليِد: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ

ِدييبقَالَ)  ح(الز ،ِجيالْفَر نا ابثَندحِذِر، قَالَ : ونالْم نب اِهيمرا ِإبثَندح : نب رما عثَندح
حدثَنا : حدثَنا ِإبراِهيم بن الْمنِذِر، قَالَ : قَالَوحدثَنا مسرور بن نوٍح، )  ح(عثْمانَ، عن أَِبيِه

اهنعمِوِه وحٍس، ِبنأَن نع ،ِريهِن الزع ،مةَ، كُلُّهامأُس نى، عوسم ناللَِّه ب دبع .  
حدثَنا وهيب، عِن :  أَسٍد، قَالَحدثَنا الْمعلَّى بن:  حدثَنا يعقُوب بن سفْيانَ، قَال6635َ

 ِبيأَنّ الن ،هنع اللَّه ِضيٍس رأَن نع ،ِريهِن الزاِشٍد، عِن راِن بمعالن� نعو ،ناٍء ِفيِه لَبِبِإن أُِتي
 رِضي اللَّه عنه، فَشِرب ِمنه، ثُم يِميِنِه رجلٌ أَعراِبي، وعن يساِرِه عبد الرحمِن بن عوٍف

  . اَأليمن فَاَأليمن، كَذَا قَالَ وهيب، عِن النعماِن: أَعطَى اَألعراِبي، وقَالَ
ثَنا وحد)  ح(حدثَنا النفَيِلي:  حدثَِني محمد بن عِلي بِن ميموٍن الرقِّي، قَال6636َ
وحدثَنا يِزيد بن عبِد الصمِد، وابن شباباِن، )  ح(حدثَنا أَحمد بن أَِبي شعيٍب: الصغاِني، قَالَ

زاِعي، حدثَنا ِمسِكني بن بكَيٍر، عِن اَألو: حدثَنا الْحسن بن أَحمد بِن أَِبي شعيٍب، قَالُوا: قَاال
 ِبياِلٍك، أَنّ النِن مِس بأَن ناٍب، عِن ِشهِن ابع�اهِرجخي ا لَمنا، ِإلَى هقَاِئم ِربش .  

حدثَنا زهير، : حدثَنا أَبو جعفٍَر النفَيِلي، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ 6637
انطَلَق رسولُ اللَِّه :ثَنا عبد اللَِّه بن عبِد الرحمِن اَألنصاِري، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَحد: قَالَ
� ا لَهنلَبا، فَحاِرنلَ دخى دتاِب، حراَألع ِمن اسأُنا، ومهنع اللَّه ِضير رمعكٍْر، وو بأَب هعمو 
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 وشن علَيِه ِمن ماِء ِبئِْرنا، فَشِرب وأَبو بكٍْر عن يساِرِه، وعمر مستقِْبلَه، وعن يِميِنِه شاةً،
رمفَقَالَ ع ،اِبيرولَ اللَِّه : أَعسا ركٍْر يو بقَالَ! أَبو ،اِبيراَألع طَاهونَ: فَأَعنماَألي .  

: حدثَنا يحيى بن أَِبي بكَيٍر، قَالَ: محمد بن ِإسماِعيلَ الصاِئغُ، قَالَ حدثَنا 6638
حدثَنا عبد اللَِّه بن عبِد الرحمِن أَبو طُوالَةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، أَنّ النِبي : حدثَنا زهير، قَالَ

�ع طَى ِمنأَعو ،ِربقَالَش ِميِنِه، ثُمي ن :سقَالَ أَن ونَ، ثُمنمةٌ: اَألينس ةٌ، فَِهينس فَِهي .  
حدثَنا سلَيمانُ بن : حدثَنا الْقَعنِبي، قَالَ:  حثنا أَبو الْمثَنى معاذُ بن الْمثَنى، قَال6639َ

بِن عِد اللَِّه ببع نثُ، ِبالٍل، عدحاِلٍك يم نب سأَن ِمعس هالَةَ، أَنٍر أَِبي طُومعِن مِن بمحِد الر
ثُم ِشبناه ِمن : فَحلَبنا لَه شاةً لَنا، قَالَ:  ِفي داِرنا، فَاستسقَى، قَالَ أَنس�أُِتي رسولُ اللَِّه :قَالَ

، وأَبو بكٍْر عن يساِرِه، وعمر ِوجاهه، وأَعراِبي �أَعطَيته رسولَ اللَِّه فَ: ماِء ِبئِْرنا هِذِه، قَالَ
! هذَا أَبو بكٍْر يا رسولَ اللَِّه :  ِمن شرِبِه، قَالَ لَه عمر�عن يِميِنِه، فَلَما فَرغَ رسولُ اللَِّه 

اَأليمنونَ، : �راِبي، ولَم يعِط أَبا بكٍْر، وعمر، وقَالَ رسولُ اللَِّه  اَألع�فَأَعطَى رسولُ اللَِّه 
: حدثَنا ِإسماِعيلُ بن أَِبي أُويٍس، قَالَ: ثَالثَ مراٍت، حدثَنا عِلي بن الْمبارِك الصنعاِني، قَالَ

فَِهي سنةٌ، فَِهي سنةٌ، فَِهي سنةٌ، : ِه، زاد ابن أَِبي أُويٍس، قَالَ أَنسحثنا سلَيمانُ بن ِبالٍل، ِبِمثِْل
حدثَنا أَبو : حدثَنا ِإسماِعيلُ بن جعفٍَر، قَالَ: حدثَنا عِلي بن حجٍر، قَالَ: حدثَِني أَِبي، قَالَ

ب سأَن ِمعس هالَةَ، أَنقُولُطُواِلٍك، يم ولُ اللَِّه :نسا رانِفيِه قَالَ �أَتو ،هوحن ا، فَذَكَراِرنِفي د 
رمولَ اللَِّه : عسا رولُ اللَِّه ! يسر طَاهفَأَع ،لَهفَض هِطيعِبِه ِلي هِذنؤكٍْر، يو بقَالَ �أَب ،اِبيراَألع 
سةٌ: أَننس فَِهي .  

أَنبأَ ابن وهٍب، أنبأ مالك، عن أَِبي حاِزِم بِن :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال6640َ
أُِتي ِبشراٍب، فَشِرب ِمنه، وعن �ِديناٍر، عن سهِل بِن سعٍد رِضي اللَّه عنه، أَنّ رسولَ اللَِّه 

نعو ،ِميِنِه غُالمالِميفَقَالَ ِللْغ ،اخياِرِه اَألشسي  :المالِء؟، قَالَ الْغؤه ِطيأْذَنُ ِلي أَنْ أُعال : أَت
 ِفي يِدِه، حدثَنا أَبو �ال أُوِثر ِبنِصيِبي ِمنك أَحدا، فَتلَّه رسولُ اللَِّه ! واللَِّه يا رسولَ اللَِّه 

  . ثَنا الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، ِبِمثِْلِهحد: ِإسماِعيلَ، قَالَ
حدثَنا أَبو رجاٍء قُتيبةُ بن :  حدثَِني ِإسماِعيلُ بن ِإبراِهيم أَبو اَألحوِص، قَال6641َ
أُِتي رسولُ اللَِّه : قُولُحدثَنا يعقُوب، عن أَِبي حاِزٍم، أَنه سِمع سهلَ بن سعٍد، ي: سِعيٍد، قَالَ

 ِبقَدٍح، فَشِرب، وعن يِميِنِه غُالم وهو أَحدثُ الْقَوِم، واَألشياخ عن يساِرِه، فَقَالَ �
! ولَ اللَِّه ما كُنت ُألؤِثر ِبنِصيِبي ِمنك أَحدا يا رس: ائْذَنْ ِلي أَنْ أُعِطي اَألشياخ، فَقَالَ:ِللْغالِم
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اهِإي طَاهفَأَع .  
أَنبأَ أَبو : حدثَنا ابن أَِبي مريم، قَالَ:  حدثَنا هاِشم بن يونس العصار ِبِمصر، قَال6642َ

ٍح، فَشِرب ِمنه،  ِبقَد�أُِتي رسولُ اللَِّه : غَسانَ، حدثَِني أَبو حاِزٍم، عن سهِل بِن سعٍد، قَالَ
ائْذَنْ ِلي أَنْ أُعِطي :وعن يِميِنِه غُالم أَصغر الْقَوِم، واَألشياخ عن يساِرِه، فَقَالَ ِللْغالِم

  . فَأَعطَاه ِإياه: قَالَ! ما كُنت ُألوِثر ِبفَضِلي ِمنك أَحدا يا رسولَ اللَِّه : اَألشياخ، فَقَالَ
حدثَنا الْقَاِسم بن يِزيد يعِني الْحرِبي، عن :  حدثَنا عِلي بن حرٍب الطَّاِئي، قَال6643َ

، فَأُِتي ِبشراٍب، �كُنت ِعند النِبي : ِهشاِم بِن سعٍد، عن أَِبي حاِزٍم، عن سهِل بِن سعٍد، قَالَ
أَتأْذَنُ، فَأَسِقي اَألشياخ؟، :ِه غُالم، وعن يساِرِه أَشياخ، فَشِرب اللَّبن، وقَالَ ِللْغالِموعن يِميِن

  . ما كُنت ُألوِثر ِبسؤِرك أَحدا، فَسقَاه وتركَهم: قَالَ
6644نالْقَاِضي، ع ذُوِعيٍد الْجمحم نب دمحثَِني مدقَالَ ح ،طَّاِبيٍد الْخمحأَِبي م  :

 أُِتي ِبقَدٍح، �حدثَِني أَِبي، عن سهٍل، أَنّ النِبي : حدثَنا عبد الْعِزيِز بن أَِبي حاِزٍم، قَالَ
أَتأْذَنُ ِلي يا غُالم :فَشِرب، وعن يِميِنِه غُالم حدثٌ، واَألشياخ عن يساِرِه، فَلَما شِرب، قَالَ

الم؟، قَالَ الْغاخياَألش ِطيأَنْ أُع :اهِإي طَاها، فَأَعدولَ اللَِّه أَحسا ري ِلكِبفَض ُألوِثر تا كُنم.  
  

  مبتدأُ ِكتاِب اَألطِْعمِة
لشيطان إذا تركت التسمية، ِمن ذَِلك وجوب التسِميِة ِعند حضوِر الطَّعاِم، وحضور ا

وبيان السنة ىف القوم إذا حضروا الطعام مع إمام أن اليبدؤا باألكل قبل اإلمام، وثواب 
  الطاعم الشاكر
نا أَبو معاِويةَ، عِن اَألعمِش، عن خيثَمةَ، عن أَِبي :  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال6645َ

وحدثَنا أَبو . ، ح�كُنا ِإذَا حضرنا مع رسوِل اللَِّه : ي اللَّه عنه، قَالَحذَيفَةَ، عن حذيفة رِض
حدثَنا أَبو معاِويةَ، عِن اَألعمِش، عن : حدثَنا عثْمانُ بن أَِبي شيبةَ، قَالَ: داود السجِزي، قَالَ

 طَعاما، لَم �كُنا ِإذَا حضرنا مع رسوِل اللَِّه : ةَ، عن حذَيفَةَ، قَالَخيثَمةَ، عن أَِبي حذَيفَ
، فَيضع يده، وِإنا حضرنا معه مرةً طَعاما، فَجاَء �يضع أَحدنا يده، حتى يبدأَ رسولُ اللَِّه 

 ،فَعدا يمفَكَأَن ،اِبيراِم، قَالَ: قَالَأَعِفي الطَّع هدي عضلَي بولُ اللَِّه : فَذَهسذَ رِدِه، �فَأَخِبي 
 �فَأَخذَ رسولُ اللَِّه : وجاَءت جاِريةٌ كَأَنها تدفَع، فَذَهبت ِلتضع يدها ِفي الطَّعاِم، قَالَ: قَالَ

لَيستِحلُّ الطَّعام الَِّذي لَم يذْكَِر اسم اللَِّه علَيِه، وِإنه جاَء ِبهذَا ِإنَّ الشيطَانَ :ِبيِدها، وقَالَ
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اَألعراِبي ِليستِحلَّ ِبِه، فَأَخذْت ِبيِدِه، وجاَء ِبهِذِه الْجاِريِة يستِحلُّ ِبها، فَأَخذْت ِبيِدها، 
  .لَِفي يدي مع يِدِهما: يده ِفي يِدِه مع أَيِديِهما، قَالَ عِليِإنَّ! فَوالَِّذي نفِْسي ِبيِدِه 

حدثَنا أَِبي، : حدثَنا عمر بن حفِْص بِن ِغياٍث، قَالَ:  حدثَنا عباس الدوِري، قَال6646َ
كُنا ِإذَا : حدثَِني أَبو حذَيفَةُ، عن حذَيفَةَ، قَالَحدثَِني خيثَمةُ، : حدثَنا اَألعمش، قَالَ: قَالَ

 يده، فَدِعينا ِإلَى � ِإلَى طَعاٍم، كَفَفْنا أَيِدينا، حتى يضع رسولُ اللَِّه �دِعينا مع رسوِل اللَِّه 
وى أَهتح ،دطْرا يمكَأَن اِبيراَء أَعاٍم، فَجولُ اللَِّه طَعسذَ رِدِه، فَأَخى ِبي� ثُم ،هلَسِدِه، فَأَجِبي 

 ِبيِدها، فَأَجلَسها، ثُم �جاَءت جاِريةٌ كَأَنها تطْرد، حتى أَهوت ِبيِدها، فَأَخذَ رسولُ اللَِّه 
م اللَِّه جاَء ِبهذَا اَألعراِبي ِليستِحلَّ ِبِه طَعامنا، لَما أَعييناه، أَال نذْكُر اس:�قَالَ رسولُ اللَِّه 

فَأَخذْت ِبيِدِه، فَأَجلَسته، ثُم جاَء ِبهِذِه الْجاِريِة ِليستِحلَّ ِبها طَعامنا، فَأَخذْت ِبيِدها، 
هدِدِه، ِإنَّ يفِْسي ِبيالَِّذي نا، فَوهتلَسفَأَج ،اقحِإس اهوأَكَلَ، رى ومس ا، ثُمهدي عي مدلَِفي ي 

ثُم ذَكَر اسم اللَِّه وأَكَلَ، حدثَنا يوسف : عن ِعيسى بِن يونس، عِن اَألعمِش، وقَالَ ِفي آِخِرِه
دثَنا عبد الرحمِن، عن سفْيانَ، عِن ح: حدثَنا محمد بن أَِبي بكٍْر، قَالَ: الْقَاِضي، قَالَ

 ِبيقَالَ النو ،هوحاِدِه ننِش، ِبِإسمِم اللَِّه، كُلُوا:�اَألعِبس.  
: حدثَنا أَبو عوانةَ، قَالَ: حدثَنا يحيى بن حماٍد، قَالَ:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 6647

نا عبيد اللَِّه بن موسى، عن شيبانَ، ِكالهما، عِن اَألعمِش، عن خيثَمةَ، عن أَِبي وحدثَ
 ِبيِن النفَةَ، عذَيح نفَةَ، عذَياللَِّه : قَالَ�ح مذْكُِر اسي ِإذَا لَم ،امِحلُّ الطَّعتسطَانَ ييِإنَّ الش

  .علَيِه
6648دِلٍم، قَالَ حسم نب فوسا يٍج، قَالَ: ثَنيرِن جِن ابٍد، عمحم نب اججا حثَندح :

 ِبيالن ِمعس ها، أَنمهنع اللَّه ِضيِد اللَِّه ربِن عاِبِر بج نِر، عيبو الزثَِني أَبدقُولُ�حلَ : يخِإذَا د
هتيلُ بجطَانُالرياِمِه، قَالَ الشطَع دِعنوِلِه وخد دلَّ ِعنجو زع اللَّه ال : ، فَذَكَرو ،لَكُم ِبيتال م

أَدركْتم الْمِبيت، وِإنْ لَم : ِعشاَء هاهنا، وِإذَا دخلَ، فَلَم يذْكُِر اللَّه ِعند دخوِلِه، قَالَ الشيطَانُ
: أَدركْتم الْمِبيت والِْعشاَء، حدثَنا أَبو داود السِجستاِني، قَالَ:  اللَّه ِعند طَعاِمِه، قَالَيذْكُِر

حدثَنا أَبو عاِصٍم، عِن ابِن جريٍج، حدثَِني أَبو الزبيِر، عن : حدثَنا يحيى بن خلٍَف، قَالَ 
اِبٍر، سج ِبيالن ةَ�ِمعِذِه الْكَِلما، فَقَطْ هنهه ذْكُري ِبِمثِْلِه، لَم .  

حدثَنا محمد بن أَِبي بكٍْر، :  حدثَنا محمد بن حيويِه، ويوسف الْقَاِضي، قَاال6649
: سِمعت حنظَلَةَ بن عِلي، قَالَ: ن محمٍد، قَالَحدثَنا معن ب: أَنبأَ عمر بن عِلي، قَالَ: قَالَ
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الطَّاِعم الشاِكر ِمثْلُ الصاِئِم :�قَالَ رسولُ اللَِّه : حدثَنا أَبو هريرةَ رِضي اللَّه عنه، قَالَ
  .الصاِبِر

   األكل باليمنيبيانُ النهِي عن األكل بالشمال وحظره والتشديد فيه، ووجوب
حدثَنا أَبو عاِصٍم، عِن ابِن جريٍج، عن أَِبي :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال6650َ

،  أَنْ يمِشي الرجلُ ِفي نعٍل، رواه الداِرِمي�نهى النِبي :الزبيِر، عن جاِبٍر رِضي اللَّه عنه، قَالَ
ادزاِصٍم، وأَِبي ع ناِلِك: عأْكُلَ ِبِشمأَنْ تو.  

  . وزاد وأَنْ تأْكُلَ ِبِشماِلِك6651
6652 ناب نيسحاِدي، ونِن أَِبي الْماِر بيِن ِمهب ِزيدِن يِد اللَِّه بيبع نب دمحا مثَندح 

حدثَنا سفْيانُ الثَّوِري، : حدثَنا مصعب بن الِْمقْداِم، قَالَ:  قَاالنصٍر ختن أَحمد بِن صاِلٍح،
 أَنْ يمس الرجلُ ذَكَره ِبيِميِنِه، وأَنْ يلْتِحف �نهى النِبي :عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ
 لَيس علَى فَرِجِه ِمنه شيٌء، وأَنْ يمِشي ِفي نعٍل واِحٍد، سِمعت الصماَء، وأَنْ يحتِبي ِفي ثَوٍب

سِمعت مصعب بن الِْمقْداِم، ذَكَره، عن سفْيانَ، ِبِمثِْلِه، ِمثِْل : الْحسين بن نصٍر، يقُولُ
  .حِديِث محمِد بِن عبيِد اللَِّه

أَخبرنا اللَّيثُ بن : حدثَنا يونس بن محمٍد، قَالَ: ِعيسى بن أَحمد، قَالَ حدثَنا 6653
 �سعٍد، عن أَِبي الزبيِر الْمكِّي مولَى حِكيِم بِن ِحزاٍم، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، أَنّ رسولَ اللَِّه 

  .اِل، فَِإنَّ الشيطَانَ يأْكُلُ ِبالشماِلال تأْكُلُوا ِبالشم:قَالَ
: حدثَنا قَِبيصةُ، وأَبو الْجواِب، قَاال:  حدثَنا محمد بن ِإسحاق الصغاِني، قَال6654َ

قَالَ : للَِّه، عن أَِبيِه، قَالَحدثَنا سفْيانُ، عن عمر بِن محمٍد، عِن الْقَاِسِم، عن ساِلِم بِن عبِد ا
ال يأْكُلْ أَحدكُم ِبِشماِلِه، وال يشرب ِبِشماِلِه، فَِإنَّ الشيطَانَ يشرب ِبِشماِلِه، :�رسولُ اللَِّه 

عن عمر بِن محمٍد، عِن أَنبأَ ابن وهٍب، : ويأْكُلُ ِبِشماِلِه، أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ
اِدِه ِمثْلَهناِلٍم، ِبِإسس نِد اللَِّه، عيبِن عالْقَاِسِم ب.  

حدثَنا : حدثَنا النضر بن محمٍد، قَالَ :  حدثَنا أَحمد بن يوسف السلَِمي، قَال6655َ
أَبصر :ثَنا ِإياس بن سلَمةَ بن اَألكْوِع، عن أَِبيِه رِضي اللَّه عنه، قَالَحد: ِعكِْرمةُ بن عماٍر، قَالَ

 ِبيولُ اللَِّه �النساِلِه، فَقَالَ رأْكُلُ ِبِشمال يجقَالَ: � ر ،ِميِنكقَالَ: كُلْ ِبي ،ِطيعتال : ال أَس
 تطَعتِإ: قَالَ! اس لَتصا وفَم ِفي ِشق تبةَ ِإلَى ِفيِه ذَهاللُّقْم فَعا ركُلَّم ،ذَِلك دعلَى ِفيِه ب

حدثَنا ِعكِْرمةُ بن عماٍر، حدثَِني ِإياس بن : آخر، حدثَنا غَير واِحٍد، عن أَِبي الْوِليِد، قَالَ
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 يقُولُ ِلرجٍل، يقَالُ لَه بسر بن راِعي �سِمعت رسولَ اللَِّه : سلَمةَ، أَنَّ أَباه حدثَه، أَنه قَالَ
 ِبيالن هرصِديثَ ِبِمثِْلِه�الِْعِري، أَبالْح ذَكَراِلِه، وأْكُلُ ِبِشمي .  

ثَنا ِعكِْرمةُ بن عماٍر، حد: حدثَنا أَبو حذَيفَةَ، قَالَ:  حثنا أَبو داود الْحراِني، قَال6656َ
 ِبرجٍل ِمن أَشجع، يقَالُ لَه بسر بن راِعي �مر النِبي :عن ِإياِس بِن سلَمةَ، عن أَِبيِه، قَالَ
اِلِه، فَقَالَ لَهأْكُلُ ِبِشمي وهقَالَ: الِْعِري، و ،ِميِنكقَالَ: كُلْ ِبي ،ِطيعتقَالَ: ال أَس ،تطَعتال اس :

دعِإلَى ِفيِه ب هدي لَّتصا وفَم.  
حدثَنا : حدثَنا عبد الْوهاِب بن عطَاٍء، قَالَ:  حدثَنا يحيى بن أَِبي طَاِلٍب، قَال6657َ

 رجال يأْكُلُ �أَبصر النِبي :يِه، قَالَشعبةُ، عن ِعكِْرمةَ بِن عماٍر، عن ِإياِس بِن سلَمةَ، عن أَِب
 ِبيالن اِلِه، فَقَالَ لَهقَالَ: �ِبِشم ،ِميِنكقَالَ: كُلْ ِبي ،ِطيعتال أَس : تطَعتا : قَالَ! ال اسفَم
ذَِلك دعا ِإلَى ِفيِه بهفَعر.  

   
ليه، والدليل علي أن الطعام إذا اختلف لونه مل باب الْخبِر الْموِجِب أَكَلَ الذى يأكل مما ي

  جياوز مايليه، ووجوب التسمية عنده
:  حدثَنا الصغاِني، ومحمد بن عمِرو بِن ناِفٍع الْمعدلُ مبصر، وكيلجة، قَالُوا6658

أَخبرِني محمد بن عمر بِن حلْحلَةَ، :  قَالَأَنبأَ محمد بن جعفٍَر،: حدثَنا ابن أَِبي مريم، قَالَ
أَكَلْت يوما مع رسوِل : عن وهِب بِن كَيسانَ، عن عمر بِن أَِبي سلَمةَ رِضي اللَّه عنه، قَالَ

  .كُلْ ِمما يِليك:�للَِّه ، فَجعلْت آِخذُ ِمن لَحٍم حولَ الصحفَِة، فَقَالَ رسولُ ا�اللَِّه 
حدثَنا : حدثَنا خاِلد بن مخلٍَد، قَالَ:  حدثَنا عباس الدوِري، وأَبو أُميةَ، قَاال6659

  ماِلك، عن أَِبي نعيٍم وهِب بِن كَيسانَ،ح
حدثَنا ماِلك : حدثَنا يحيى بن صاِلٍح، قَالَ : الَ حدثَنا ِإبراِهيم بن أَِبي داود اَألسِدي، قَ

ادنه، :�قَالَ ِلي رسولُ اللَِّه : بن أَنٍس، عن وهِب بِن كَيسانَ، عن عمر بِن أَِبي سلَمةَ، قَالَ
ِليكا يكُلْ ِممو ،اللَّه مسو.  

حدثَنا سفْيانُ : حدثَنا الْحميِدي، قَالَ: سحاق بِن حنبٍل، قَالَ حدثَنا حنبلُ بن ِإ6660
حدثَنا الْوِليد بن كَِثٍري مولَى بِني مخزوٍم، أَنه سِمع أَبا نعيٍم وهب بن كَيسانَ، : بن عيينةَ، قَالَ

ِن أَِبي سب رمع ِمن هِمعةَ، قَالَسوِل اللَِّه : لَمسِر رِفي ِحج تِفي �كُن ِطيشي تدي تكَانو ،
فَما : ِإذَا أَكَلْت فَسم اللَّه، وكُلْ ِبيِميِنك، وكُلْ ِمما يِليك، قَالَ! يا غُالم :الصحفَِة، فَقَالَ ِلي
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دعِتي بمِطع ِتلْك الَتز.  
حدثَنا سفْيانُ، : حدثَنا ِإبراِهيم بن نصٍر، قَالَ: مهِدي بن الْحاِرِث، قَالَ  حدثَنا 6661

كُنت ِفي : سِمعت عمر بن أَِبي سلَمةَ، قَالَ: عِن الْوِليِد بِن كَِثٍري، عن وهِب بِن كَيسانَ، قَالَ
ِإذَا :، ِفي الصحفَِة، فَقَالَ� يدي تِطيش مع رسوِل اللَِّه ، وكَانت�ِحجِر رسوِل اللَِّه 

  .فَما زالَ ِطعمِتي كَذَِلك: ِبسِم اللَِّه، وكُلْ ِبيِميِنك، وكُلْ ِمما يِليك، قَالَ عمر: أَكَلْت، فَقُلْ
  

ن ِبشٍر، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبي حدثَنا محمد ب:  حثنا عمار بن رجاٍء، قَال6662َ
سم اللَّه، وكُلْ ! ادنُ، اجِلس يا بني :�وجزةَ، عن عمر بِن أَِبي سلَمةَ، قَالَ ِلي رسولُ اللَِّه 

 بعد، رواه ِهشام بن عروةَ، عن فَواللَِّه ما زالَت ِتلْك أُكْلَِتي: ِبيِميِنك، وكُلْ ِمما يِليك، قَالَ
 يصلِّي �رأَيت النِبي : أَِبيِه، عن عمر بِن أَِبي سلَمةَ، ولَِكنه وهم، والْمشهور ِبهذَا اِإلسناِد

اهِرجخي ٍب، لَمِفي ثَو.  
  أراد مسح يدهبيانُ الْخبِر الْموِجِب لَعق اَألصاِبِع إذا 

وحدثَنا )  ح(حدثَنا حماد بن مسعدةَ:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن الْبصِري، قَال6663َ
أَخبرِني عطَاٌء، أَنه : حدثَنا حجاج، ِكالهما، عِن ابِن جريٍج، قَالَ: يوسف بن مسِلٍم، قَالَ 

ناب ِمعقُولُسا، يمهنع اللَّه ِضياٍس ربولُ اللَِّه :  عساِم، :�قَالَ رالطَّع ِمن كُمدِإذَا أَكَلَ أَح
  .فَال يمسح يده حتى يلْعقَها، أَو يلِْعقَها

ٍج، عن عطَاٍء، عِن ابِن حدثَنا أَبو عاِصٍم، عِن ابِن جري:  حدثَنا عمر بن شبةَ، قَال6664َ
 ِبيِن الناٍس، عبا: قَالَ�عامطَع كُمدِإذَا أَكَلَ أَح.  
: حدثَنا روح بن عبادةَ، قَالَ :  حدثَنا الدوِري، والصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَالُوا6665

قَالَ رسولُ اللَِّه : سِمعت ابن عباٍس، يقُولُ: عطَاًء، يقُولُسِمعت : حدثَنا ابن جريٍج، قَالَ
  .ِإذَا أَكَلَ أَحدكُم ِمن الطَّعاِم، فَال يمسح يده حتى يلْعقَها، أَو يلِْعقَها:�

6666ويح نب دمحمو ،قَّاقِد الدينالْج نب دمحا مثَندِه، قَاال حي : ،ِدييما الْحثَندح
حدثَنا عمرو بن ِديناٍر، حدثَِني عطَاُء بن أَِبي رباٍح، عِن ابِن عباٍس، : حدثَنا سفْيانُ، قَالَ: قَالَ

فَقَالَ لَه : عقَها، قَالَ سفْيانُِإذَا أَكَلَ أَحدكُم، فَال يمسح يده حتى يلْ: قَالَ�أَنّ رسولَ اللَِّه 
لَقَد سِمعته ! واللَِّه : ِإنما حدثَناه عطَاٌء، عن جاِبٍر رِضي اللَّه عنه، فَقَالَ عمرو: عمر بن قَيٍس

لَ أَنْ يا، قَبمهنع اللَّه ِضياٍس ربِن عِن ابثُ، عدحطَاٍء يع كَّةَ، قَالَ ِمنم اِبرا جنلَيع مقْد
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  .وِإنما لَِقي عمرو، وعطَاٌء جاِبر، ِفي سنٍة جاور ِفيها ِبمكَّةَ: سفْيانُ
 حدثَنا ابن عيينةَ، عن: حدثَنا أَبو بكِْر بن أَِبي شيبةَ قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال6667َ

ِإذَا أَكَلَ أَحدكُم طَعاما، فَال :�قَالَ رسولُ اللَِّه : عمٍرو، عن عطَاٍء، عِن ابِن عباٍس، قَالَ
: حدثَنا ِإبراِهيم بن بشاٍر، قَالَ: يمسح يده حتى يلْعقَها، أَو يلِْعقَها، حدثَنا يوسف، قَالَ

  .يانُ، ِبِمثِْل حِديِث الْحميِدي، عام قَِدم جاِبر لَم يقْدم علَيِهم، ِإال ِتلْك الْمرةَحدثَنا سفْ
   

اِبعِة ِفي اَألكِْل ِبثَالِث أَصنانُ السيب  
حدثَنا ِهشام : ، قَالَحدثَنا أَبو معاِويةَ:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، والْعطَاِرِدي، قَاال6668

 ،هنع اللَّه ِضيأَِبيِه ر ناِلٍك، عِن مِب بِن كَعِن ابٍد، ععِن سِن بمحِد الربع نةَ، عورع نب
لرحمِن بن  يأْكُلُ ِبثَالِث أَصاِبع، وال يمسح يده حتى يلْعقَها، عبد ا�كَانَ رسولُ اللَِّه :قَالَ

  .سعٍد هو مولَى اَألسوِد بِن قَيٍس
حدثَنا عِلي ابن : حدثَنا ِإسماِعيلُ بن الْخِليِل الْخزاز، قَالَ:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال6669َ

عِن سِن بمحِد الربع نةَ، عورِن عاِم بِهش نِهٍر، عسِن مِب بٍن ِلكَعِن ابع ،ارصالِء اَألنؤٍد، ه
  . يأْكُلُ ِبثَالِث أَصاِبع، فَِإذَا فَرغَ لَعقَهن�كَانَ رسولُ اللَِّه :ماِلٍك، عن أَِبيِه، قَالَ

دثَنا ِعيسى بن ح: حدثَنا يحيى بن حسانَ، قَالَ:  أَنبأَ يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال6670َ
أَنبأَ ِهشام بن عروةَ، عن عبِد الرحمِن بِن سعٍد، عن عبِد اللَِّه، أَو عبِد الرحمِن : يونس، قَالَ

عه الثَّالثَ الَِّتي  ِإذَا أَكَلَ طَعاما، لَعق أَصاِب�رأَيت النِبي :بِن كَعِب بِن ماِلٍك، عن أَِبيِه، قَالَ
أَكَلَ ِبها، رواه مسِلم، عن أَِبي كُريٍب، عِن ابِن نميٍر، عن ِهشاٍم، عن عبِد الرحمِن بِن سعٍد، 

، عن أَِبيِه أَنَّ عبد الرحمِن بن كَعِب بِن ماِلٍك، وعبد اللَِّه بن كَعٍب حدثَاه، أَو أَحدهما
 ِبيِن الناِلٍك، عِن مِب بِبِمثِْلِه�كَع ،.  

حدثَنا عبد الرحمِن : نا محمد بن أَِبي بكٍْر، قَالَ:  حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَال6671َ
ِن كَعِن ابع ،اِهيمرِن ِإبِد بعس نانَ، عفْيس نع ،ِديهِن مأَِبيِه، قَالَب ناِلٍك، عِن مِب ب: تأَير

 ِبياِم�النالطَّع الثَّالثَ ِمن هاِبعأَص قلْعي .  
   

  باب الْخبِر الْموِجِب لَعق الِقصاِع، والنهى عن رفعها حىت يلعق األصابع
6672انَ، عفْيس نع ،رمِن أَِبي عِن ابع ،دما أَحثَندح  ِضياِبٍر رج نِر، عيبأَِبي الز ن
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ِإذَا أَكَلَ أَحدكُم طَعاما، فَال يمسح يده حتى يلْعقَها، أَو يلِْعقَها، :�قَالَ النِبي : اللَّه عنه، قَالَ
ذَِلك ِري ِفي أَيدال ي هاِبِع، فَِإناَألصاِع وِق الِقصِبلَع رأَمكَةُورالْب .  

حدثَِني : حدثَنا أَبو عاِصٍم، عِن ابِن جريٍج، قَالَ:  حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، قَال6673َ
 ِبيالن ِمعاِبٍر، سج نِر، عيبو الزقُولُ�أَبالطَّ: ي ا، فَِإنَّ آِخرقَهلْعى نتةَ حعالْقَص فَعراِم ِفيِه ال نع

  .الْبركَةُ
حدثَنا حماد بن سلَمةَ، : حدثَنا عبيد اللَِّه بن موسى، قَالَ:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال6674َ

ِإنَّ :فَةَ، وقَالَ يأْمرنا أَنْ نسلُت الصح�كَانَ النِبي : عن ثَاِبٍت، عن أَنٍس رِضي اللَّه عنه، قَالَ
لَه كارباِمِه يطَع ِري ِفي أَيدال ي كُمدأَح.  

حدثَنا حماد بن سلَمةَ، ِبِإسناِدِه : حدثَنا عفَّانُ، قَالَ:  حدثَنا جعفَر الصاِئغُ، قَال6675َ
 ِبيا الننرأَمو ،فَ�ِمثْلَهحالص لُتسقَالَ أَنْ نةَ، و: كاربي اِمكُمطَع ونَ ِفي أَيردال ت كُمِإن

لَكُم.  
حدثَنا حماد بن : حدثَنا حبانُ بن ِهالٍل، قَالَ:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَال6676َ

ِإنكُم ال : أَنْ نسلُت الصحفَةَ، وقَالَ� أَمرنا رسولُ اللَِّه: سلَمةَ، عن ثَاِبٍت، عن أَنٍس، قَالَ
  .تدرونَ ِفي أَي طَعاِمكُم الْبركَةُ

: أَنبأَ عبد الصمِد بن عبِد الْواِرِث، قَالَ:  حدثَنا جعفَر بن عبِد الْواِحِد، قَال6677َ
 ِإذَا أَكَلَ لَعق أَصاِبعه، �رأَيت النِبي :، عن أَنٍس، قَالَحدثَنا حماد بن سلَمةَ، عن ثَاِبٍت

  .وكَانَ يأْكُلُ ِبثَالِث أَصاِبٍع
بيانُ الْخبِر الْمِبيِح اختاذ املناديل ملسح اليد من الطعام، والنهى عن املسح به حىت يلعق 

  اآلكل أو ميص أصابعه
6678ح نب ِليا عثَندقَالَ ح ،ٍب الطَّاِئيقَالَ: ر ،فَِريالْح داوو دا أَبثَندا : حثَندح

ِإذَا سقَطَت لُقْمةُ :�قَالَ النِبي : سفْيانُ، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر رِضي اللَّه عنه، قَالَ
هعدال يا اَألذَى، وهنِمطْ عفَلْي ،ِدكُما، أَحلِْعقَهي ا، أَوقَهلْعى يتح هدي حسمال يطَاِن، ويا ِللش

  .فَِإنه ال يدِري ِفي أَِي طَعاِمِه الْبركَةَ
حدثَنا سفْيانُ، عن أَِبي الزبيِر، : حدثَنا قَِبيصةُ بن عقْبةَ، قَالَ:  حدثَنا الْغزي، قَال6679َ

ِد اللَِّه، قَالَعبِن عاِبِر بج ولُ اللَِّه : نسِدِه، فَال :�قَالَ ري ِمن ِدكُمةُ أَحلُقْم قَطَتِإذَا س
يدعها ِللشيطَاِن، وِإذَا أَكَلَ أَحدكُم، فَال يمسح يده ِبالِْمنِديِل حتى يلْعقَها، أَو يلِْعقَها، فَِإنه ال 
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  .يدِري ِفي أَي طَعاِمِه الْبركَةُ
حدثَنا اَألعمش، عن : حدثَنا يعلَى بن عبيٍد، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال6680َ

ام، فَلْيمص أَصاِبعه، ِإذَا أَكَلَ أَحدكُم الطَّع:�قَالَ رسولُ اللَِّه : أَِبي سفْيانَ، عن جاِبٍر، قَالَ
  .فَِإنه ال يدِري ِفي أَي طَعاِمِه تكُونُ الْبركَةُ

حدثَنا : حدثَنا أَحمد بن حباٍب، قَالَ:  حدثَنا محمد بن سويٍد الطَّحانُ، قَال6681َ
ِإذَا : يقُولُ�سِمعت النِبي : يانَ، عن جاِبٍر، قَالَِعيسى بن يونس، عِن اَألعمِش، عن أَِبي سفْ

  .أَكَلَ أَحدكُم الطَّعام، فَلْيلْعق أَصاِبعه، فَِإنه ال يدِري ِفي أَي طَعاِمِه تكُونُ الْبركَةُ
حدثَنا عفَّانُ بن مسِلٍم، : يلَ، قَاال حدثَنا أَبو ِإبراِهيم الزهِري، وِإبراِهيم بن ِديِز6682

قَالَ : حدثَنا سهيلٌ، عن أَِبيِه، عن أَِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنه، قَالَ: حدثَنا وهيب، قَالَ: قَالَ
 ِبيالثَّالثَ�الن هاِبعأَص قلْعا، فَلْيامطَع كُمدِإذَا أَكَلَ أَح كارباِمِه يطَع ِري ِفي أَيدال ي هفَِإن ،

حدثَنا وهيب، : حدثَنا سهلُ بن بكَّاٍر، قَالَ: لَه ِفيِه، حدثَنا أَحمد بن سهٍل اَألهواِزي، قَالَ
  .ِبِإسناِدِهأَيتهن الْبركَةُ

6683الصو ،اِنيغا الصثَندفَّانُ، قَالَ: اِئغُ قَاال حا عثَندةَ، قَالَ: حلَمس نب ادما حثَندح :
 ِإذَا أَكَلَ طَعاما، لَعق أَصاِبعه �كَانَ النِبي :أَنبأَ ثَاِبت، عن أَنِس بِن ماِلٍك رِضي اللَّه عنه، قَالَ

  .الثَّالٍث
6684ب سونا ينربلَى، قال أَخِد اَألعبع اٍن، قَالَ: نسح نى بيحأَ يبأَن : نب ادما حثَندح

  . ِإذَا أَكَلَ طَعامه، لَعق أَصاِبعه الثَّالثَ�كَانَ النِبي :سلَمةَ، عن ثَاِبٍت، عن أَنٍس، قَالَ
حثنا حماد بن سلَمةَ، ِبِمثِْلِه : نا عفَّانُ، قَالَحدثَ:  حدثَنا جعفَر الصاِئغُ، قَال6685َ

 لُتسا أَنْ ننرأَمطَاِن، ويا ِللشهعدال يا اَألذَى، وهنِمطْ عفَلْي ،ِدكُمةُ أَحلُقْم تقَعِإذَا ووادزو
:  يبارك لَكُم، حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَالَِإنكُم ال تدرونَ ِفي أَي طَعاِمكُم:الصحفَةَ، وقَالَ

: حدثَنا عبد اَألعلَى، قَالَ: حدثَنا حماد بن سلَمةَ، ِبِمثِْلِه، حدثَنا محدونَ بن أَحمد، قَالَ 
  .بركَةُحدثَنا وهيب، ِبِمثِْلِهفَِإنه ال يدِري ِفي أَيِتِهن الْ

بيانُ الْخبِر الْموِجِب أخذ اللقمة إذا سقطت من يد آكلها، وإماطة األذى عنها وأكلها، 
  والدليل علي أا إن تركت كانت للشيطان، وأن الشيطان حضر اإلنسان يف شأنه كله

أَخبرِني أَبو : ٍج، قَالَحدثَنا حجاج، عِن ابِن جري:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال6686َ
 ِبيالن ِمعس ها، أَنمهنع اللَّه ِضيِد اللَِّه ربع نب اِبرج ِمعس هِر، أَنيبقُولُ�الزي : ِإذَا طَِعم
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 يدعها ِللشيطَاِن، وال أَحدكُم، فَسقَطَت لُقْمته ِمن يِدِه، فَلْيِمطْ ما رابه، ثُم ِليطْعمها، وال
 دى ِعنتٍء، حيانَ ِفي كُلِّ شساِإلن دصرطَانَ ييِإنَّ الشو ،هدي قلْعى يتِديِل حِبالِْمن هدي حسمي

  .طَعاِمِه
 بن فُضيٍل، عِن حدثَنا أَبو معاِويةَ، ومحمد:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال6687َ

ِإذَا سقَطَت لُقْمةُ أَحِدكُم، :�قَالَ النِبي : اَألعمِش، عن أَِبي سفْيانَ، عن جاِبٍر، قَالَ
  .فَلْيأْخذْها، فَلْيِمطْ ما ِبها ولْيأْكُلْها، وال يدعها ِللشيطَاِن

6688ازم نِه بيوتخا سثَندقَالَ ح ،ِليو عانَ أَبِش، : يمِن اَألعٍر، عيعس نب اِلكا مثَندح
ِإذَا أَكَلَ أَحدكُم، فَلْيلْعق أَصاِبعه، وِإذَا :�قَالَ رسولُ اللَِّه : عن أَِبي سفْيانَ، عن جاِبٍر، قَالَ

يِمطْ اَألذَى عنها، ثُم يأْكُلْها، وال يدعها ِللشيطَاِن، فَِإنه سقَطَت لُقْمةُ أَحِدكُم، فَلْيأْخذْها، ولْ
ال يدِري ِفي أَي طَعاِمِه الْبركَةُ، رواه أَبو بكِْر بن أَِبي شيبةَ، عِن ابِن فُضيٍل، فَقَالَ عِن 

هوحاِبٍر نج ناِلٍح، عأَِبي ص نِش، عماَألع.  
أَنبأَ شيبانُ، عِن اَألعمِش، : حثنا عبيد اللَِّه، قَالَ:  حدثَنا ِإسحاق بن سياٍر، قَال6689َ

ِإذَا أَكَلَ أَحدكُم طَعاما، فَلْيلْعق أَصاِبعه، فَِإنه :�قَالَ النِبي : عن أَِبي سفْيانَ، عن جاِبٍر، قَالَ
دكَةُال يراِمِه الْبطَع ِري ِفي أَي.  
   

باب ِإباحِة تطَيِب الْمرقَِة وترك إجابة الدعوة إذا كان املدعو عنده آخر مل يدع، 
  واإلباحة للمدعو استتباع جليسه أو ضيفه إيل الداعى بعد أن يأذن له

حدثَنا حماد بن : بن مسِلٍم، قَالَحدثَنا عفَّانُ :  حدثَنا عباس الدوِري، قَال6690َ
 ِبيا ِللنارا كَانَ جأَنَّ فَاِرِسي،هنع اللَّه ِضيٍس رأَن نثَاِبٍت، ع نةَ، علَمس� هقَترم توكَان ،

 ِبياَء النا، فَجٍء ِرحييش بأَطْي�نع اللَّه ِضيةُ راِئشع هدِعنا، فَقَالَ، وِدِه: هكَذَا ِبيالَ، : هعت
 ِبيِدِه�فَقَالَ النِدِه:  ِبيِبي ِذِه، فَقَالَ الْفَاِرِسيهو : ِبياَء ِإلَى النفَج ،ادع ثُم ،بال، فَذَه أَي

� ِبيِه النلَيع درِل، وِلِه اَألوِمثْلَ قَو فَقَالَ لَه ،�اَء الثَّاِلثَةَ،  ِمثْلَ قَوج ثُم ،فرصِل، فَانِلِه اَألو
 ِبيفَقَالَ ِللن� ِبيالن ِلِه، فَقَالَ لَهِدِه� ِمثْلَ قَوِلِه، فَقَالَ ِبيقَالَ:  ِمثْلَ قَو ،معن : ِبيى النضفَم� 

حدثَنا حماد بن سلَمةَ، عن ثَاِبٍت، : فَّانُ، قَالَحدثَنا ع: وعاِئشةُ، حدثَنا عِلي بن سهٍل، قَالَ
 ِبيى النِق، فَأَترالْم بِة طَيِدينا كَانَ ِبالْمٍس، أَنَّ فَاِرِسيأَن نع� ِبِه، فَقَالَ لَهنةُ ِإلَى جاِئشعو ،

  .تعالَ، فَذَكَر ِبِمثِْلِه: ِبيِدِه
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حدثَنا حماد ابن : حدثَنا أَسد بن موسى، قَالَ: رِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ حدثَنا ال6691
 ِبيا ِللناركَانَ ج ِل فَاِرسأَه ال ِمنجٍس،أَنَّ رأَن نثَاِبٍت، ع نةَ، علَمس� بكَانَ طَيو ،

 ِبيى النقَِة، فَأَترٍم�الْموي ذَات  ِبيلَ النعِبِه، فَجنةُ ِإلَى جاِئشعِه وى ِإلَيمفَأَو ،� ِمي، أَيوي 
 ِبيى النما كَانَ ِفي الثَّاِلثَِة أَوِن، فَلَميترِه أَنْ ال مى ِإلَيمةُ، فَأَواِئشعِه �وى ِإلَيمةُ، فَأَواِئشعو 

عو وه اهفَأَت ،معةُأَنْ ناِئش.  
حدثَنا حماد ابن : حثنا عبيد اللَِّه بن محمٍد، قَالَ:  حدثَنا عثْمانُ بن خرزاذَ، قَال6692َ

 فَاِرِسيا، كَانت مرقَته أَطْيب شيٍء ِرحيا، �سلَمةَ، عن ثَاِبٍت، عن أَنٍس،أَنَّ جارا ِلرسوِل اللَِّه 
 وعاِئشةُ ِإلَى جنِبِه، فَأَومى ِإلَيِه ِبيِدِه أَنْ تعالَ، فَقَالَ رسولُ �صنع طَعاما، ثُم جاَء ِإلَى النِبي فَ

قَالَ رسولُ وهِذِه مِعي، وأَشار ِإلَى عاِئشةَ، فَأَشار ِبيِدِه أَنْ ال، ثُم أَشار ِإلَيِه الثَّاِنيةَ، فَ: �اللَِّه 
وهِذِه مِعي، وأَشار ِإلَى عاِئشةَ، فَأَشار ِبيِدِه أَنْ ال، ثُم أَشار ِإلَيِه الثَّاِلثَةَ، فَقَالَ رسولُ : �اللَِّه 
  .نعم: وهِذِه مِعي، قَالَ: �اللَِّه 
   

 لصاحب الطعام، وحظر الدخول باب ِإباحِة أَنْ يتبع قَوما وقد دعوا إىل طعام والتعرض
  معهم حىت يأذن له صاحبه

حدثَنا محمد بن فُضيٍل، وأَبو :  حدثَنا أَبو الْحسِن عِلي بن حرٍب الطَّاِئي، قَال6693َ
نع اللَّه ِضيوٍد رعسأَِبي م ناِئٍل، عأَِبي و نِش، عمِن اَألعةَ، عاِويعقَالَم ،ه : لٌ ِمنجاَء رج
اصنع ِلي طَعاما يكِْفي : اَألنصاِر يكْنى أَبا شعيٍب رِضي اللَّه عنه، ِإلَى غُالٍم لَه لَحاٍم، فَقَالَ

 � اللَِّه يكِْفي خمسةً، فَِإني رأَيت ِفي وجِه رسوِل: عشرةً، أَو خمسةً، قَالَ أَبو معاِويةَ
 ِبيى النأَت ثُم ،لَه عنفَص ،وعوا، �الْجعد ِحني مهعم كُني لٌ لَمجر مهعبفٍَر، فَاتِفي ن اهعفَد ،

ني دعوتنا، فَِإنْ ِإنه قَد تِبعنا رجلٌ لَم يكُن معنا ِح:فَلَما انتهى ِإلَى الْباِب، قَالَ ِلصاِحِب الْمنِزِل
  .مره فَلْيدخلْ: أَِذنت لَه دخلَ، فَقَالَ

حدثَنا أَبو :  حدثَنا أَبو بكٍْر الْجعِفي الدمشِقي محمد بن عبِد الرحمِن، قَال6694َ
، أَنه دعاه رجلٌ خاِمس �عِن النِبي أُسامةَ، عِن اَألعمِش، عن شِقيٍق، عن أَِبي مسعوٍد، 
ِإنك دعوت خمسةً، وقَد تِبعنا هذَا، :�خمسٍة ِإلَى طَعاٍم، فَتِبعهم رجلٌ، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

  .قَد أَِذنت لَه: فَقَالَ: قَالَ
حدثَنا سفْيانُ، عِن : حدثَنا الِْفرياِبي، قَالَ: الَ حدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، ق6695َ
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كَانَ رجلٌ ِمن اَألنصاِر يقَالُ لَه أَبو شعيٍب، : اَألعمِش، عن أَِبي واِئٍل، عن أَِبي مسعوٍد، قَالَ
فَدعا :  خاِمس خمسٍة، قَالَ�سولَ اللَِّه اصنع ِلي طَعاما أَدعو ر: كَانَ لَه غُالم لَحام، فَقَالَ

ِإنك دعوتنا خاِمس :� خاِمس خمسٍة، فَتِبعهم رجلٌ، فَقَالَ رسولُ اللَِّه �رسولَ اللَِّه 
  .بلْ آذَنُ لَه: قَالَخمسٍة، وهذَا رجلٌ قَد تِبعنا، ِإنْ ِشئْت أَِذنت لَه، وِإنْ ِشئْت تركْته، فَ

حدثَنا سفْيانُ، عِن اَألعمِش، : حدثَنا قَِبيصةُ، قَالَ:  حثنا السِري بن يحيى، قَال6696َ
 ِإلَى طَعاٍم، فَتِبعه رجلٌ، فَأَخذَ ِبيِدِه، �دِعي النِبي : عن أَِبي واِئٍل، عن أَِبي مسعوٍد، قَالَ

  .قَد أَِذنت لَه: ِإنْ ِشئْت أَِذنت لَه، وِإنْ ِشئْت رجع، فَقَالَ:فَقَالَ
حدثَنا : حدثَنا أَبو داود الطَّياِلِسي، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، وأَبو أُميةَ، قَاال6697

صنع : ا واِئٍل يحدثُ، عن أَِبي مسعوٍد الْبدِري، قَالَسِمعت أَب: شعبةُ، عِن اَألعمِش، قَالَ
تعالَ أَنت وخمسةٌ معك، فَقَالَ :  طَعاما، فَقَالَ�رجلٌ ِمنا يكْنى أَبا شعيٍب ِلرسوِل اللَِّه 

  .تأْذَنُ ِلي ِفي الساِدِس:�رسولُ اللَِّه 
6698ا الصثَندقَالَ ح ،اِنيِر، قَالَ: غضو النا أَبثَندِش، قَالَ: حمِن اَألعةُ، عبعا شثَندح :

، �صنع ِمنا رجلٌ طَعاما، فَأَرسلَ ِإلَى النِبي : سِمعت أَبا واِئٍل يحدثُ، عن أَِبي مسعوٍد، قَالَ
  .أَتأْذَنُ ِفي الساِدِس:� معك، فَأَرسلَ ِإلَيِه النِبي تعالَ أَنت وخمسةٌ: فَقَالَ

حدثَنا أَبو :  حدثَنا أَبو جعفٍَر محمد بن سِعيٍد الْعوِفي، وعباس الدوِري، قَاال6699
، عن أَِبي سفْيانَ، عن جاِبٍر رِضي اللَّه حدثَنا عمار بن رزيٍق، عِن اَألعمِش: الْجواِب، قَالَ

اجعلْ لَنا : جاَء رجلٌ ِمن اَألنصاِر يقَالُ لَه أَبو شعيٍب، وكَانَ لَه غُالم لَحام، فَقَالَ: عنه، قَالَ
عهم رجلٌ، فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه ، ساِدس ِستٍة، فَدعاهم، فَتِب�طَعاما أَدعو لَه رسولَ اللَِّه 

  .نعم: ِإنَّ هذَا قَد تِبعنا، فَتأْذَنُ لَه؟، قَالَ:�
وحدثَنا )  ح(حدثَنا أَحمد بن عبِد الْمِلِك:  حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ الترِمِذي، قَال6700َ

داوو دأَبةَ، ويو أُمقَاالأَب ،اِنيراِبٍر، :  الْحج نانَ، عفْيأَِبي س نِش، عمِن اَألعع ،ريها زثَندح
 وأَصحاِبِه ِمن الْجهِد، أَمر �كَانَ َألِبي شعيٍب غُالم لَحام، فَلَما رأَى ما ِبرسوِل اللَِّه : قَالَ

ٍم يِبلَح هأِْتيأَنْ ي هوِل اللَِّه غُالمسلَ ِإلَى رسأَرةً، وسمٍة، �كِْفي خسمخ اِمسا خأَِن ائِْتن ،
ِإنك أَرسلْت ِإلَى :�فَجاَءه ومعه ساِدس، فَلَما انتهى ِإلَى باِب أَِبي شعيٍب، قَالَ رسولُ اللَِّه 

قَد أَِذنت لَه، فَلْيدخلْ يا : ِإنْ أَِذنت لَه دخلَ وِإال رجع، فَقَالَخمسٍة ِمنا، وِإنَّ هذَا قَد تِبعنا، فَ
: حدثَنا أَحمد بن عبِد الْمِلِك الْحراِني، قَالَ: رسولَ اللَِّه، حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ الترِمِذي، قَالَ
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مِن اَألعع ،ريها زثَندح ِبيِن النوٍد، ععسأَِبي م ناِئٍل، عأَِبي و نِوِه�ِش، عحو . ، ِبنقَالَ أَب
وحدثَنا أَصحابنا، عن زهيٍر، عِن : جمعهما زهير، قَالَ النفَيِلي ِفي هذَا الْحِديِث: عوانةَ

، ِمثْلَه كَذَا، وقَالَ محمد بن يحيى، �ٍد، عِن النِبي اَألعمِش، عن شِقيٍق، عن أَِبي مسعو
ِلمسقَالَ ما: وِميعِن جِديثَيِش الْحمِن اَألعٍر، عيهز نع ،نيأَع نب نسالْح اهور.  

   
ه متعرضا ليطعمه، أو باب اِإلباحِة ِلمن أَصابته حاجةٌ، أو جوع أن يأتى من يثق به وبدين

  يقضى حاجته، وإباحة التكلف للضيف
: حدثَنا الْوِليد بن الْقَاِسِم، قَالَ:  حدثَنا محمد بن أَحمد بِن الْجنيِد الدقَّاق، قَال6701َ

بينما أَبو بكٍْر، : ي اللَّه عنه، قَالَحدثَنا يِزيد بن كَيسانَ، عن أَِبي حاِزٍم، عن أَِبي هريرةَ رِض
: ما أَجلَسكُما ههنا؟، قَاال:، فَقَالَ�وعمر رِضي اللَّه عنهما، جاِلساِن جاَءهما رسولُ اللَِّه 

لَِّذي بعثَِني ِبالْحق ما أَخرجِني وا:والَِّذي بعثَك ِبالْحق ما أَخرجنا ِمن بيوِتنا، ِإال الْجوع، قَالَ
 ِبيا النأَةُ، فَقَالَ لَهرالْم مهلَتقْبتاِر، فَاسصاَألن ٍل ِمنجر تيا بوى أَتتطَلَقُوا حفَان ،هرغَي�: نأَي

فُالنٌ؟، قَالَت :ِهماِحباَء صاٍء، فَجم ا ِمنلَن ِذبعتسي بفَقَالَذَه ،هتباِمال ِقرا :  حبحرا ! مم
 ماَءهفَج ،طَلَقانلٍَة وخِب نِبكَر هتبِقر لَّقفَع ،موالْي ِنيارٍء زيش لُ ِمنٌء أَفْضيش ادالِْعب ارز

 ِبي؟، فَقَالَ:�ِبِعذٍْق، فَقَالَ النتينتاج تأَ: أَال كُن تببلَى أَحونَ عارتخت وا الَِّذينكُوننْ ت
 ِبيةَ، قَالَ النفْرذَ الشأَخ ثُم ،ِنكُميأَع�: لُوبالْحو اكِئٍذ، فَأَكَلُوا، فَقَالَ !ِإيموي ملَه حفَذَب ،

 ِبيِة :�النامالِْقي موذَا يه نع أَلُنسلَت !يب ِمن كُمجرى أَختوا حِجعرت فَلَم ،وعالْج وِتكُم
  .أَصبتم هذَا، فَهذَا ِمن النِعيٍم

حدثَنا ِعيسى بن يونس، عن يِزيد ابِن : حدثَنا النفَيِلي، قَالَ:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال6702َ
رأَِبي ه ناِزٍم، عأَِبي ح نانَ، عسكَي ِبيةَ، أَنّ النري� مهجرأَخ رمعكٍْر، وو بأَبو ،وه جرخ 

الْجوع، فَأَتوا أَبا الْهيثَِم بن التيهاِن، فَذَبح لَهم، فَأَكَلُوا وشِبعوا، فَقَالَ لَهم رسولُ اللَِّه 
  .لنِعيم، لَتسأَلُن يوم الِْقيامِة عن هذَاأَخرجكُم الْجوع، فَأَصبتم هذَا، هذا ا:�

: حدثَنا زهير، قَالَ: حدثَنا حسين بن عياٍش، قَالَ:  حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء، قَال6703َ
 هريرةَ، أَنَّ عمر خرج ِمن بيِتِه، حدثَنا بِشري أَبو ِإسماِعيلَ، أَنَّ أَبا حاِزٍم أَخبرهم، عن أَِبي

والَِّذي بعثَ محمدا : ما يجِلسك؟ قَالَ! يا عمر : بينما هو جاِلس ِإذَ أَتاه أَبو بكٍْر، فَقَالَ
، �ِإذْ جاَءهما رسولُ اللَِّه ِبالْحق، ما أَخرجِني ِمن بيِتي ِإال الْجوع، فَبينما هما جاِلساِن 
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وأَنا والَِّذي بعثَِني ِبالْحق، :أَخرجنا يا رسولَ اللَِّه، الْجوع، قَالَ: ما أَجلَسكُما؟، فَقَاال:فَقَالَ
مفَقَالَ لَه ،وعِتي ِإال الْجيب ِني ِمنجرا أَخِت :ميطَلَقُوا ِإلَى بوا، فَاناِر، قُومصاَألن ٍل ِمنجر

  .فَذَكَر ِقصةَ أَبا الْهيثَِم بِن التيهاِن ِبطُوِلِه
وحدثَنا )  ح(حدثَنا مؤملُ بن الْفَضِل:  حثنا محمد بن كَِثٍري الْحراِني، قَال6704َ
 حدثَنا مروانُ بن معاِويةَ، عن يِزيد بِن كَيسانَ، :حثنا زكَِريا بن عِدي، قَاال: الصغاِني، قَالَ

ِإياك :، فَقَالَ�أَخذَ رجلٌ شفْرةً لَيذْبح ِلرسوِل اللَِّه : عن أَِبي حاِزٍم، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
لُوبالْحو.  

   
، وأن اختاذها بعد ما يدعون، وأن أهل البيت باب اتخاِذ الطَّعاِم ِلَألضياِف يسمى سورا

  يأكلون بعد األضياف
 حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن الْبصِري، وسِعيد بن مسعوٍد الْمروِزي، وعباس بن محمٍد 6705

حدثَنا : حنظَلَةُ بن أَِبي سفْيانَ، قَالَحدثَنا : حدثَنا أَبو عاِصٍم النِبيلُ، قَالَ: الدوِري، قَالُوا
لَما حِفر الْخندق : سِمعت جاِبر بن عبِد اللَِّه رِضي اللَّه عنهما، يقُولُ: سِعيد بن ِميناَء، قَالَ
هلْ ِعندِك شيٌء، فَِإني رأَيت :  لَها خمصا، فَانتهيت ِإلَى امرأَِتي، فَقُلْت�رأَيت ِبرسوِل اللَِّه 

 خمصا شِديدا، فَأَخرجت لَه ِجرابا ِفيِه صاع ِمن شِعٍري، ولَنا بهيمةٌ داِجن، �ِبرسوِل اللَِّه 
، �ِه فَذَبحتها وطَحنت، ففرغت إىل فراغي، وقطعتها يف برمتها، مث أتيت رسولَ اللَّ: قَالَ

وِل اللَِّه : فَقَالَتسِني ِبرحفْضال ت�فَقُلْت ،هترارفَس ،هتيفَأَت ،هعم نِبمولَ اللَِّه :  وسا را ! يِإن
فَرنو تالَ أَنعا، فَتندِعٍري كَانَ ِعنش ا ِمناعأَةُ صرِت الْمنطَحا، وةً لَنميها بنحذَب قَد نِمم 

ِإنَّ جاِبرا قَد صنع لَكُم سورا، ! يا أَهلَ الْخندِق :، وقَالَ�فَصاح رسولُ اللَِّه : معك، قَالَ
ال تنِزلُن برمتكُم، وال تخِبزنَّ عِجينتكُم حتى أَِجيَء، :�فَحي هال ِبكُم، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

ِبك وِبك، :  يقْدم الناس، حتى ِجئْت امرأَِتي، فَقَالَت� فَِجئْت، وجاَء رسولُ اللَِّه :قَالَ
قَالَ: فَقُلْت ثُم ،كاربا وِفيه قسا، فَبِجينع لَه تجرأَخالَِّذي قُلِْت، و لْتفَع ي قَدِعي :ِإناد

ِك، وعم ِبزخةً تاِبزى ختِباللَِّه َألكَلُوا ح فَأُقِْسم ،أَلْف مها، وِزلُوهنال تو ،ِتكُممرب ِحي ِمناقْد
 ،ِزيدذَا لَفْظُ يه ،وا هكَم زبخا لَتنتِجينِإنَّ عو ،ا ِهيِغطُّ كَما لَتنتمرِإنَّ بفُوا، ورحانا، وكُوهرت

اِقنيِديثُ الْبحواسبقَالَ ع ،اهنعِديِث:  ِبمذَا الْحقُولُ ِفي هِعٍني، يم نى بيحي تِمعأَنَّ : س
 ِبيالن�اسبِة، قَالَ عِبالْفَاِرِسي كَلَّمذَا :  ته نأَلَِني عفَس ،ِزيوراِء الْمدرو الداَءِني أَبجو
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ِعيدِديِث، قَالَ سِإنَّ: الْحوا ِهيكَم زبخا لَتنتِجينع .  
انبأ ابن وهٍب، أَنَّ ماِلك بن أَنٍس أَخبره، :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال6706َ

 اللَّه ِضياِلٍك رم نب سأَن ِمعس هةَ، أَنِن أَِبي طَلْحِد اللَِّه ببِن عب اقحِإس نقُولُعي ،هنقَالَ : ع
 ضِعيفًا، أَعِرف ِفيِه �لَقَد سِمعت صوت رسوِل اللَِّه : أَبو طَلْحةَ ُألم سلَيٍم رِضي اللَّه عنهما
ٍء؟ قَالَتيش ِك ِمندلْ ِعنفَه ،فعالض :تجرأَخ ِعٍري، ثُمش ا ِمناصأَقْر تجرفَأَخ ،معا نارِخم 

لَها، فَلَفَِّت الْخبز ِببعِضِه، ثُم دسته تحت ثَوِبي، وردتِني ِببعِضِه، ثُم أَرسلَتِني ِإلَى رسوِل اللَِّه 
فَقَالَ  ِفي الْمسِجِد ومعه الناس، فَقُمت علَيِهم، �فَذَهبت، فَوجدت رسولَ اللَِّه : ، قَالَ�

فَانطَلَقُوا : قُوموا، قَالَ:�نعم، فَقَالَ رسولُ اللَِّه : أَرسلَك أَبو طَلْحةَ؟، قُلْت:�رسولُ اللَِّه 
جاَء قَد ! يا أُم سلَيٍم : وانطَلَقْت بين أَيِديِهم، حتى ِجئْت أَبا طَلْحةَ، فَأَخبرته، فَقَالَ أَبو طَلْحةَ

.  أَعلَم�رسولُ اللَِّه :  ِبالناِس، ولَيس ِعندنا ِمن الطَّعاِم ما يكِْفيِهم، فَقَالَت�رسولُ اللَِّه 
 وأَبو طَلْحةَ معه، حتى �، فَأَقْبلَ رسولُ اللَِّه �فَانطَلَق أَبو طَلْحةَ حتى لَِقي رسولَ اللَِّه 

هلُمي يا أُم سلَيٍم ما ِعندِك، فَجاَءت ِبذَِلك الْخبِز، فَأَمر ِبِه :�فَقَالَ رسولُ اللَِّه دخال، 
، ما �، فَفُت، وعصرت أُم سلَيٍم عكَّةً لَها، فَأَدمته، ثُم قَالَ ِفيِه رسولُ اللَِّه �رسولُ اللَِّه 

أَنْ ي اَء اللَّهقَالَش قُولَ، ثُم: وا، ثُمجرخ وا، ثُمِبعى شتفَأَكَلُوا ح ،مٍة، فَأَِذنَ لَهرشائْذَنْ ِلع
ائِْذنَ ِلعشرٍة، حتى :ائْذَنْ ِلعشرٍة، فَأَِذنَ لَهم، فَأَكَلُوا حتى شِبعوا، ثُم خرجوا، ثُم قَالَ:قَالَ

كُلُّه مأَكَلَ الْقَو ،ِمِذيراِعيلَ التمو ِإسا أَبثَندونَ، حانثَم ال، أَوجونَ رعبس موا، الْقَوِبعشو م
فَأَدامته، : وقَالَ. فَجاَءت ِبالْخبِز: حدثَنا الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، ِإال أَنه قَالَ: قَالَ

  .ائْذَنْ ِلعشرٍة، فَأَِذنَ لَهم، فَأَكَلُوا حتى شِبعوا، ثُم خرجوا:ثَّاِلثَةَوقَالَ ال
: حدثَنا عبد اللَِّه بن جعفٍَر، قَالَ:  حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء أَبو عمر الْباِهِلي، قَال6707َ

ٍرو، عمع ناللَِّه ب ديبا عثَندح نلَى، عِن أَِبي لَيِن بمحِد الربع نٍر، عيمِن عِلِك بِد الْمبع ن
 طَعاما ِلنفِْسِه، خاصةً �اصنِعي ِللنِبي : أَمر أَبو طَلْحةَ أُم سلَيٍم، فَقَالَ: أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ

ِإلَيك بعثَِني أَبو طَلْحةَ، : ، فَأَتيته، فَقُلْت�بو طَلْحةَ ِإلَى النِبي ثُم أَرسلَِني أَ: يأْكُلُ ِمنه، قَالَ
ِإنما صنعنا طَعاما ِلنفِْسك ! يا نِبي اللَِّه : فَلَِقينا أَبو طَلْحةَ، فَقَالَ: قُوموا، قَالَ:فَقَالَ ِللْقَوِم
 وحده، �انطَِلق، فَانطَلَق الْقَوم معه، فَجاَء ِبطَعاٍم ِإنما صنعه ِللنِبي ال علَيك :خاصةً، فَقَالَ

ائْذَنْ ِلعشرٍة، فَأَِذنَ لَهم، : يده ِفي الْقَصعِة، وسمى علَيِه، ثُم قَالَ�فَوضع رسولُ اللَِّه 
 يده كَما �لَِّه، فَأَكَلُوا حتى شِبعوا، ثُم قَاموا، ثُم وضع النِبي كُلُوا ِبسِم ال:فَدخلُوا، فَقَالَ
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ائْذَنْ ِلعشرٍة، حتى فَعلَ ذَِلك ِبثَماِنني رجال، ثُم أَكَلَ :وضع الْمرةَ اُألولَى، وسمى، ثُم قَالَ
 ِبيالن�لُ الْبأَهو ،ذَِلك دعقَالَ ب ،وِريٍد الدمحم نب اسبا عثَندا، حرؤكُوا سرتِت، وي :

حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمٍرو، عن عبِد الْمِلِك بِن عميٍر، عن عبِد : حدثَنا زكَِريا بن عِدي، قَالَ
أَن نلَى، عِن أَِبي لَيِن بمحاِلٍك، قَالَالرِن مِس ب : ِبيِللن عنصٍم تلَيس ةَ أُمو طَلْحأَب را �أَمامطَع 

 ِبيةَ ِإلَى النو طَلْحلَِني أَبسأَر ةً، ثُماصفِْسِه خا�ِلنرؤكُوا سرتِديثَ ِبِمثِْلِه، والْح ذَكَرو ،.  
6708،وِريالد اسبا عثَندٍن، قَالَ:  قَالَ حوع نو برما عثَندح : نع ،اِلدأَ خبأَن

أُِتي أَبو طَلْحةَ ِبمديِن ِمن : حصيٍن، عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي لَيلَى، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ
 يطْعم ِعندنا، �انطَِلق، فَادع رسولَ اللَِّه : نٍسشِعٍري، فَأَمر ِبِهما، فَصنع طَعاما، ثُم قَالَ َأل

فَقُلْت ،هتيولَ اللَِّه : فَأَتسا رِم! يفَقَالَ ِللْقَو ،كلَِني ِإلَيسةَ أَرا طَلْحِشي :ِإنَّ أَبأَم وا، فَِجئْتقُوم
، فَدعا �دعوت النِبي : ما صنعت؟، قُلْت:، قَالَبين أَيِديِهم، فَلَما دخلْت علَى أَِبي طَلْحةَ

بلَى، ولَِكن لَم أَستِطع أَنْ : فَضحتنا، أَلَيس قَد أُعِلمت ما ِعندنا؟ قُلْت! ويحك : الْقَوم، قَالَ
 ِبياِب أَ�أَقُولَ ِللنا ِإلَى الْبوهتا انئًا، فَلَميش  عضاِب، فَووا ِبالْبدفَقَع ،مالْقَو رأَمةً، ورشلَ عخد

أَطِْعموا، فَطَِعموا، ثُم :اِإلناَء بين أَيِديِهم، فَتكَلَّم ِبما شاَء اللَّه أَنْ يتكَلَّم ِبِه، ثُم قَالَ ِللْقَوِم
  . ثَمانونَ رجال، وفَضلَ ما شِبع ِمنه أَهلُ الْبيِتقَاموا، ودعا عشرةً، حتى أَكَلَ ِمنها

بيانُ ِصفَِة اتخاِذ اخلَِطيفَِة، وأن النىب صلي اهللا عليه وسلم عصب بطنه من اجلوع، وإباحة 
إلقاء الطعام علي احلصري، وتقليب الوعاء إلخراج ما فيه، ووجوب توجيه فضل الطعام إيل 

  اجلريان
6709دٍص، قَالَ حقَاِضي ِحم ،ِنيفَةَ اَألذَِنيو حا أَبانَ، : ثَنملَيس نب دمحم نيا لُوثَندح

حدثَنا حماد بن زيٍد، عن ِهشاِم بِن حساٍن، عن محمِد بِن ِسِريين، عن أَنِس بِن ماِلٍك، : قَالَ
، فَأَرسلَِني ِإلَى �يٍم شيئًا كَانَ ِعندنا ِمن شِعٍري، فَجعلَت خِطيفَةً ِللنِبي صنعت أُم سلَ: قَالَ

 ِبيقَالَ�الن ،وهعِعي؟، فَقَالَ: أَدم نما وولَ اللَِّه : أَنسا ري ! وا همِإن ،ِسريٌء ييش وا همِإن
فَرجعت ِإلَيها، : أَنا ومن مِعي؟، قَالَ:ته لَك أُم سلَيٍم ِمن شِعٍري، قَالَمد، أَو بعض مد جعلَ

ِإنما هو مد، أَو بعض مد جعلَته لَك أُم ! يا رسولَ اللَِّه : فَأَخبرتها، فَجاَء أَبو طَلْحةَ، فَقَالَ
فَقَام النِبي : أَنا ومن مِعي؟، قَالَ:عكَّةٌ ِفيها سمن، فَعصرتها علَيِه، فَقَالَسلَيٍم، كَانت ِعندنا 

فَأَدخلْت عشرةً، فَأَكَلُوا حتى : أَدِخلْ عِلي عشرةً، قَالَ:فَقَالَ َألنٍس:  ومن معه، قَالَ�
ثَالثُونَ، أَو : كَم كَانَ ِعدتهم؟ قَالَ: قُلْت َألنٍس: عشرةً، قَالَأَدِخلْ علَي :شِبعوا، ثُم قَالَ
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ثُم : ، وأَكَلْنا حتى شِبعنا، قَالَ�ثُم أَكَلَ النِبي : فَأَكَلُوا حتى شِبعوا، قَالَ: أَربعونَ، قَالَ
حدثَنا حماد بن زيٍد، عِن الْجعِد : وحدثَنا لُوين، قَالَ: كَانَ، كَأَنه لَم ينقُص ِمنه شيٌء، قَالَ

 ِبيِن الناِلٍك، عِن مِس بأَن نانَ، عثْمأَِبي ع�ِمثْلَه .  
ثَِني أُسامةُ أَنبأَ عمي ابن وهٍب، حد:  أَخبرنا أَحمد بن عبِد الرحمِن الْوهِبي، قَال6710َ

بن زيٍد، أَنَّ يعقُوب بن عبِد اللَِّه بِن أَِبي طَلْحةَ اَألنصاِري حدثَه، أَنه سِمع أَنس بن ماِلٍك، 
، فَسأَلْت ، فَوجدته جاِلسا مع أَصحاِبِه وقَد عصب بطْنه ِبِعصابٍة�أَتيت رسولَ اللَِّه : يقُولُ

هلْ ِمن شيٍء؟ : ِمن الْجوِع، فَدخلَ أَبو طَلْحةَ علَى أُمي، فَقَالَ: بعض أَصحاِبِه، فَقَالُوا
ولُ اللَِّه : فَقَالَتسا راَءنفَِإنْ ج ،اترمتٍز وبخ ِمن رِدي ِكسِعن ،معِإنْ �نو ،اهنعبأَش هدحو 
اَء مةَجو طَلْحفَقَالَ أَب ،مهنٍد قَلَّ عِبأَح هوِل اللَِّه : عسر ا ِمنقَِريب فَقُم ،سا أَني بفَِإذَا �اذْه ،

ِإنَّ : أَِبي يدعوك، فَفَعلْت ذَِلك، فَلَما قُلْت: قَام، فَدع حتى يتفَرق أَصحابه، ثُم اتبعه، فَقُلْ
يا هؤالِء تعالَوا، ثُم أَخذَ ِبيِدي، فَشدها، ثُم أَقْبلَ ِبأَصحاِبِه، حتى :ي يدعوك، قَالَ َألصحاِبِهأَِب

اَء ِبِه، فَقُلْتج ِة ِمنِلكَثْر ِزينا حأَنو لْتخي، فَددلَ يسا أَرِتنيب ا ِمننونِإذَا د : اهتا أَبي! قَد 
 الَِّذي قُلْت ِلي، فَدعا أَصحابه، فَقَد جاَءك ِبِهم، فَخرج أَبو طَلْحةَ ِإلَيِه، �قُلْت ِلرسوِل اللَِّه 

ا ِإنما أَرسلْت ِإلَيك أَنسا يدعوك وحدك، ولَم يكُن ِعنِدي ما يشِبع م! يا رسولَ اللَِّه : فَقَالَ
ادخلْ، فَِإنَّ اللَّه عز وجلَّ سيباِرك ِفي ما ِعندك، فَدخلَ مع رسوِل :�أَرى، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

 اجمعوا ما ِعندكُم، ثُم قَربوه، وجلَس من معه ِبالسدِة، فَقَربنا ما كَانَ ِعندنا:، فَقَالَ�اللَِّه 
أَدِخلْ عِلي ثَماِنيةً، فَأُدِخلْنا :ِمن خبٍز وتمٍر، فَجعلْناه علَى حِصِرينا، فَدعا ِفيِه ِبالْبركَِة، ثُم قَالَ

أَصاِبِعِه حتى كُلُوا، وسموا اللَّه، فَأَكَلُوا ِمن بين :علَيِه ثَماِنيةً، وجعلَ كَفَّه فَوق الطَّعاِم، وقَالَ
شِبعوا، ثُم أَمرِني أَنْ أُدِخلَ علَيِه ثَماِنيةً، وقَام اَألولُونَ، فَفَعلْت، ودخلُوا علَيِه، فَأَكَلُوا حتى 

خى دتح ،هرأَم الَ ذَِلكا زةً، فَماِنيِه ثَملَيع لْتخِني، فَأَدرأَم وا، ثُمِبعال، شجونَ رانلَ ثَم
كُلُوا، فَأَكَلْنا حتى شِبعنا، ثُم :كُلُّهم يأْكُلُ حتى شِبع، ثُم دعاِني ودعا أُمي، وأَبا طَلْحةَ، فَقَالَ

ِبأَِبي أَنت وأُمي، لَوال : يا أُم سلَيٍم، أَين هذَا ِمن طَعاِمِك ِحني قَدمِتيِه؟، قَالَت:رفَع يده، فَقَالَ
أْكُلُونَ، لَقُلْتي مهتأَيي رٌء: أَنيا شاِمنطَع ِمن قْطَعا يم.  

حدثَنا :  حدثَنا عباس بن محمٍد الدوِري، ومحمد بن عبيِد اللَِّه بِن الْمناِدي، قَاال6711
محم نب سونِن : ٍد، قَالَيِر بضِن النع ،اِريصطَّاِب اَألنو الْخوٍن أَبميم نب برا حثَندح

ِإنْ رأَيت أَنْ : ، فَقُلْ لَه�اذْهب ِإلَى نِبي اللَِّه : قَالَت أُم سلَيٍم: أَنٍس، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ
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: انهضوا، قَالَ: نعم، فَقَالَ: فَِجئْته فَبلَّغته، فَقَالَومن ِعنِدي؟، فَقُلْت: علْ، قَالَتتغدي ِعندنا، فَافْ
 ِبيالن علَ مأَقْب نِبم ،شهدا مأَنٍم ولَيس لَى أُمع لْتخفَد ،ٍم�فَِجئْتلَيس أُم ا : ، فَقَالَتم

 علَى أَثَِر ذَِلك، فَذَكَرت لَه أَنه أَرسلَِني ِإلَيك، وهذَا �دخلَ رسولُ اللَِّه صنعت يا أَنس؟ فَ
فَأِْتِني :نعم، قَد كَانَ ِعنِدي ِمنه عكَّةٌ ِفيها سمن، قَالَ: هلْ ِعندِك سمن؟، قَالَت:غَداؤك، قَالَ
اقِْلبها، : ِبسِم اللَِّه، اللَّهم أَعظَم ِفيها الْبركَةَ، فَقَالَ:فَتح ِرباِطها، فَقَالَفَِجئْته ِبها، فَ: ِبها، قَالَ

 وهو يسمي، فَأَخذَت تقَع ِفدرا، فَأَكَلَ ِمنه ِبضع وثَمانونَ رجال، وفَضلَ �فَعصرها نِبي اللَِّه 
هفَعلٌ، فَدا فَضهٍم، فَقَالَِمنلَيس أُم ٍك: ِإلَيانأَطِْعِمي ِجريكُِلي، و.  
6712 ،ِصِليوى الْمثَنِن أَِبي الْمب دمأَح نب دمحمو ،لَِميالس فوسي نب دما أَحثَندح 

حدثَِني عبد اللَِّه :  محمد بن موسى، قَالَحدثَنا: حدثَنا خاِلد بن مخلٍَد الْقَطَواِني، قَالَ: قَاال
 �بعثَِني أَبو طَلْحةَ ِإلَى رسوِل اللَِّه : بن عبِد اللَِّه بِن أَِبي طَلْحةَ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ

نعم يا : دعانا أَبوك؟، قُلْت! يا أَنس :، قَالَ�أَدعوه، فَأَقْبلْت، حتى ِإذَا نظَر ِإلَي رسولُ اللَِّه 
فَأَقْبلْت سِريعا، حتى ِجئْت : قُوموا، قَالَ أَنس:فَقَام، فَلَم يمر ِبمجِلٍس ِإال قَالَ! رسولَ اللَِّه 

ةَ، فَقُلْتولُ اللَِّه : ِإلَى أَِبي طَلْحسذَا رال�ه هعماَء وج اِب ، قَدلَى بةَ عو طَلْحأَب لَقَّاهفَت ،اسن
ادخلْ، فَدخلَ رسولُ :ِإنما كَانَ شيئًا أَردنا أَنْ نخصك ِبِه، قَالَ! يا رسولَ اللَِّه : الداِر، قَالَ

 يده علَيها، ثُم � رسولُ اللَِّه ، وِفي يِد أُم سلَيٍم عكَّةٌ قَد صِنع ثَِريدةً شِعٍري، فَوضع�اللَِّه 
وهم سبعونَ، أَو ثَمانونَ، ثُم أَكَلَ رسولُ اللَِّه : أَدِخلْ عِلي عشرةً، قَالَ! يا أَبا طَلْحةَ :قَالَ
�مهانِجري مهودال، فَأَهلُوا فَضأَفْضِت، ويلُ الْبأَكَلَ أَهو ،.  

6713اِعيلُ الْقَاِضي، قَالَ حما ِإسثَنةَ: دزمح نب اِهيمرا ِإبثَندو )  ح(حا أَبثَندحو
حدثَنا عبد الْعِزيِز بِن محمٍد، عن عمِرو ابِن يحيى، عن : حدثَنا الْقَعنِبي، قَاال: الْمثَني، قَالَ

ِس بأَن ناِلٍك، قَالَأَِبيِه، عِن م : تعنةَ، فَصأَِبي طَلْح تحانَ تِت ِملْحٍم ِبنلَيس أُم تكَان
فَِجئْته وهو بين : ، قَالَ�اذْهب يا بني، وادع رسولَ اللَِّه : خِزيرا، ثُم قَالَ ِلي أَبو طَلْحةَ

اِس، فَقُلْتاِن النراِسِإنَّ أَِبي: ظَهقَالَ ِللنو ،فَقَام ،وكعدطَِلقُوا، قَالَ: يان : قَام هتأَيا رفَلَم
ةَ، فَقُلْتا طَلْحأَب ى ِجئْتتح ِديِهمأَي نيب تمقَداِس، تِة : ِبالنا أَبولَ اللَِّه ! يسذَا ره� هعم 

 اسالن !لَى الْبةَ عو طَلْحأَب ولَ اللَِّه فَقَامسى رى أَتتولَ اللَِّه : ، فَقَالَ�اِب، حسا را ! يمِإن
فَجاَء ِبِه، فَجعلَ : هلُمه، فَِإنَّ اللَّه عز وجلَّ سيجعلُ ِفيِه الْبركَةَ، قَالَ:كَانَ شيٌء يِسري، قَالَ

أَدِخلْ عشرةً، عشرةًحتى :ا شاَء اللَّه أَنْ يدعو، ثُم قَالَ يده ِفيِه، فَدعا ِفيِه ِبم�رسولُ اللَِّه 
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اهِرجخي ا لَمنه ِمن ،اِحدا وِديِثِهمونَ، حانا ثَمهأَكَلَ ِمن.  
قَاِسِم حدثَنا يعقُوب بن الْ:  حدثَنا معاِويةُ بن صاِلٍح أَبو عبيِد اللَِّه، قَال6714َ
طَاِكياِعيلُ الْقَاِضي، قَالَ)  ح(اَألنما ِإسثَندحةَ، قَاال: وزمح نب اِهيمرا ِإبثَندح : اِتما حثَندح

ِبي طَلْحةَ أَخبرِني عبد اللَِّه بن عبِد اللَِّه بن أَ: بن ِإسماِعيلَ، عن معاِويةَ بِن أَِبي مزرٍد، قَالَ
 �دخلْت الْمسِجد، فَعرفْت ِفي وجِه رسوِل اللَِّه : اَألنصاِري، عن أَِبيِه، عن أَِبي طَلْحةَ، قَالَ
ٍم، فَقُلْتلَيس ِإلَى أُم تعجفَر ،وعالْج :ٍء؟ قَالَتيش ِك ِمندلْ ِعنه : تارأَشٌء، ويِدي شِعن

سارِه ِفي : ، فَقُلْت�اصنِعي وأَنِعِمي، فَأَرسلْت أَنسا ِإلَى رسوِل اللَِّه : فَقُلْت: يها، قَالَِبكَفَّ
 �هذَا رجلٌ قَد جاَء ِبخيٍر، قَالَ رسولُ اللَِّه :�أُذُِنِه وادعه، فَلَما أَقْبلَ أَنس، قَالَ رسولُ اللَِّه 

اذْهبوا ِبسِم اللَِّه، : َألصحاِبِه�نعم، قَالَ رسولُ اللَِّه : سلَك أَبوك يدعوِني؟، قَالَأَر:َألنٍس
حدثَنا : حدثَنا سِعيد بن عوٍن الْبصِري، قَالَ: وذَكَر الْحِديثَ، حدثَنا عثْمانُ بن خرزاذَ، قَالَ

 لَمأَس نلُ بهولَ اللَِّه سسر رصةَ أَبا طَلْحٍس، أَنَّ أَبأَن نوٍر، عصنِن أَِبي مب ِزيدي نع ،ِويدالْع
  .، وهو عاِصب، وذَكَر الْحِديثَ�

بيانُ ِإباحِة اسِتتباِع الرجِل خاِدمه إذا دعى إىل طعام، واإلباحة للرجل إذا أكل معه غريه 
  ع حول الصحفة، فيلتقط منها أحب ذلك إليه، والسنة يف أكل الدباءأن يتتب

حدثَنا :  حثنا الرِبيع بن سلَيمانَ الْمراِدي، وِعيسى بن أَحمد الْعسقَالِني، قَاال6715
ِن عب اقحِإس نٍس، عأَن نب اِلكِني مربٍب، أَخهو ناللَِّه ب دبع ِمعس هةَ، أَنِن أَِبي طَلْحِد اللَِّه بب

فَذَهبت مع :  ِلطَعاٍم صنعه، قَالَ أَنس�ِإنَّ خياطًا دعا رسولَ اللَِّه : أَنس بن ماِلٍك، يقُولُ
 ِبيالن� ِبيِإلَى الن باِم، فَقُرالطَّع ِعٍري� ِإلَى ذَِلكش ِمن زبقَالَ ، خ ،قَِديداٌء وبِفيِه د قرمو ،
سولَ اللَِّه :أَنسر تأَيفَر� دعاَء ببالد لْ أُِحبأَز فَِة، فَلَمحالَِي الصوح اَء ِمنبالد عبتتي 
  .يومِئٍذ

حدثَنا : ا عِلي بن الْمِديِني، قَالَحدثَن:  حدثَنا سلَيمانُ بن سيٍف الْحراِني، قَال6716َ
حدثَِني ماِلك بن أَنٍس، عن ِإسحاق بِن عبِد اللَِّه، عن أَنِس بِن ماِلٍك، : سفْيانُ، قَالَ

: دا، حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ، قَالَ يتتبع الدباَء ِمن الصحفَِة، فَال أَزالُ أُِحبه أَب�رأَيت النِبي :قَالَ
حدثَِني ماِلك بن أَنٍس، ِبِمثِْلِه، ِمن هنا لَم : حدثَنا سفْيانُ، قَالَ: حدثَنا الْحميِدي، قَالَ

هِرجخي.  
نا أَزهر السمانُ، عِن ابِن حدثَ:  حدثَنا حماد بن الْحسِن أَبو عبيِد اللَِّه، قَال6717َ



com.wordpress.masgunku.www  
 

1519 

 علَى �دخلْت مع النِبي :عوٍن، عن ثُمامةَ بِن عبِد اللَِّه بِن أَنٍس، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ
 ِبيلَ النعاٌء، فَجبا دةً ِفيهعا قَصنِإلَي ماطٌ، فَقَديخ لًى لَهوم�تتقَالَ ي ،أْكُلُهاَء يبالد علْ : بأَز فَلَم

  .أَحب الدباَء بعد يومِئٍذ
أَنبأَ ابن : حدثَنا النضر بن شميٍل، قَالَ:  حدثَنا الْفَضلُ بن عبِد الْجباِر ِبمرو، قَال6718َ

كُنت غُالما أَمِشي مع :  اللَِّه بِن أَنٍس، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَعوٍن، أَخبرِني ثُمامةُ بن عبِد
 علَى غُالٍم لَه خياٍط، فَأَتاه ِبقَصعٍة طَعاٍم وعلَيِه دباٌء، �،فَدخلَ رسولُ اللَِّه �رسوِل اللَِّه 

تأَيا راَء، فَلَمبالد عبتتلَ يعفَجسِه، قَالَ أَنيدي نيب هعأَض لْتعج اَء :  ذَِلكبالد بالُ أَحفَال أَز
  . صنع ما صنع�بعد ما رأَيت رسولَ اللَِّه 

يدع حدثَنا السم: حدثَنا صاِلح بن عِدي، قَالَ:  حدثَنا أَبو حاِتٍم الراِزي، قَال6719َ
كَانَ �حدثَنا شعبةُ، عن ِهشاِم بِن زيٍد، عن أَنِس بِن ماِلٍك، أَنّ رسولَ اللَِّه : ابن واهٍب، قَالَ

هِرجخي ا لَمناُء، ِإلَى هبالد هِجبعي.  
6720ب دمحمو ،وِريابسيى النيحي نب دمحا مثَندقَاال ح ،اِنيعنلٍّ الصهم ا : نثَندح

أَنبأَ معمر، عن ثَاِبٍت، وعاِصٍم اَألحوِل، عن أَنِس بِن ماِلٍك، أَنَّ رجال : عبد الرزاِق، قَالَ
 يأْكُلُ �فَجعلَ النِبي :الَ، فَقَرب لَه ثَِريدا علَيِه دباٌء ولَحم، قَ�خياطًا دعا رسولَ اللَِّه 

 ِبيكَانَ الناَء، وبالد�اَء، قَالَ ثَاِبتبالد ِحبقُولُ:  ياِلٍك، يم نب سأَن تِمعِلي : فَس ِنعا صم
هتعناُء، ِإال صبكُونَ ِفيِه الدلَى أَنْ يع قَطُّ، أَقِْدر امطَع.  

أَنبأَ سلَيمانُ بن الْمِغريِة، عن ثَاِبٍت : أَنبأَ أَبو النضِر، قَالَ: الصغاِني، قَالَ حدثَنا 6721
 رجلٌ، فَانطَلَق وانطَلَقْت معه، فَِجئَ ِبمرقٍَة ِفيها �دعا رسولَ اللَِّه :الْبناِني، عن أَنٍس، قَالَ

سلَ رعاٌء، فَجبِه، �ولُ اللَِّه دأُلِْقيِه ِإلَي لْتعج ذَِلك تأَيا رفَلَم ،هِجبعياَء وبالد أْكُلُ ذَِلكي 
سئًا، قَالَ أَنيش هِمن مال أَطْعانُ: وملَيقَالَ س ،دعب هأُِحب ا ِزلْتِديِث : فَمذَا الْحِبه ثْتدفَح

ما أَتينا أَنس بن ماِلٍك قَطُّ ِفي زماِن الدباِء، ِإال وجدناه ِفي طَعاِمِه، : ي، فَقَالَسلَيمانَ التيِم
  .رواه أَبو أُسامةَ، عن سلَيمانَ بِن الْمِغريِة

 والدليل علي إباحة بيانُ ِصفَِة ِإلْقَاِء النوى ِإذَا أَكَلَ التمر، ودعاء الضيف ملن يأكل عنده،
  ترك الدعاء له، إال أن يسأله صاحب الطعام أن يدعو له، فيدعو عند خروجه

حدثَنا شعبةُ، عن يِزيد : حدثَنا يحيى بن حماٍد، قَالَ:  حثنا عباس الدوِري، قَال6722َ
 نزلَ ِبِهم، فَذَكَر طَعاما �ِبيِه رِضي اللَّه عنه، أَنّ النِبي بِن خميٍر، عن عبِد اللَِّه بِن بسٍر، عن أَ
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فَجعلَ يأْكُلُ التمر، ويضع النوى علَى ظَهِر ِإصبعيِه، ثُم يرِمي : وشرابا أَتوه ِبِه، ورطْبةً، قَالَ
ب لَةً لَهغب ِكبفَر ،قَام ِبِه، ثُمِبِركَاِبِه، فَقُلْت ذْتاَء، فَأَخضولَ اللَِّه : يسا را، ! يلَن اللَّه عاد

  .اللَّهم باِرك لَهم ِفيما رزقْتهم، واغِْفر لَهم، وارحمهم:قَالَ
ن شميٍل، حدثَنا شعبةُ، عن أَنبأَ النضر ب:  حدثَنا سِعيد بن مسعوٍد الْمروِزي، قَال6723َ

 مر ِبأَِبيِه، وهو علَى بغلٍَة لَه �سِمعت عبد اللَِّه بن بسٍر، أَنّ رسولَ اللَِّه : يِزيد بِن خميٍر، قَالَ
ينا، فَأَتى ِبتمٍر وسِويٍق، فَجعلَ يأْكُلُ انِزلْ علَي، فَنزلَ علَ: بيضاَء، فَأَتاه، فَأَخذَ ِبِلجاِمها، وقَالَ

 عنصِمي ِبِه، وري ا، ثُمِميعا جِهملَيع طَى، أَوسِة، أَِو الْواببِر السلَى ظَهى عوالن عضي ثُم ،هِمن
ٍح ِمنِبقَد ماهأَت ا، ثُمهأْكُلُ ِمنلَ يعا، فَجامطَع الَِّذي لَه طَاهأَع ثُم ،هِمن ِربِويٍق، فَشس ٍن، أَولَب 
اللَّهم باِرك لَهم ِفيما رزقْتهم، :ادع لَنا، فَقَالَ: عن يِميِنِه، فَأَراد أَنْ يِسري، أَو يرتِحلَ، فَقَالَ

مهمحارو ،ملَه اغِْفرو.  
حدثَنا شعبةُ، عن يِزيد ابِن : أَنبأَ روح بن عبادةَ، قَالَ: ِني، قَالَ أَخبرنا الصغا6724
 زارهم، فَقَالَ �سِمعت عبد اللَِّه بن بسٍر يحدثُ، عن أَِبيِه، أَنّ رسولَ اللَِّه : خميٍر، قَالَ

قَالَ:لَه ،لَيِزلْ عان :ِبس اهٍس، قَالَفَأَتيحلَى : ِويٍق وع نم لَهاواٍب، فَنرِبش قَى، فَأُِتيستفَاس
ِر كَفَّهلَى ظَهى عوقُولُ ِبالنيو ،رمالت أْكُلُ ذَِلكلَ يعِميِنِه، فَجي.  

أَنبأَ : بو النضِر، قَالَأَنبأَ أَ: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ)  ح(حدثَنا شعبةُ: قَالَ ... 6725
أَصابتنا مخمصةٌ، فَرزقَنا ابن الزبيِر رِضي اللَّه عنهما تمرا، : شعبةُ، عن جبلَةَ بِن سحيٍم، قَالَ
ى عِن الِْقراِن، ِإال أَنْ  نه�ال تقْرنوا، فَِإنَّ رسولَ اللَِّه :فَقَالَ ابن عمر رِضي اللَّه عنهما

داواللَّفْظُ َألِبي دو ،اهأَخ كُمدأِْذنَ أَحتسي.  
حدثَنا شعبةُ، عن جبلَةَ بِن : حدثَنا ِبشر بن عمر، قَالَ:  حدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَال6726َ
، فَأَصابتنا مخمصةٌ، وكَانَ ابن الزبيِر يرزقُنا التمر، وكَانَ كُنا ِبالْمِدينِة ِفي بعٍث: سحيٍم، قَالَ

 نهى عِن اِإلقْراِن، ِإال أَنْ يستأِْذنَ �ابن عمر يمر ِبنا، فَيقُولُال تقْرنوا، فَِإنَّ رسولَ اللَِّه 
اهأَخ كُمدأَح.  
)  ح(حدثَنا سفْيانُ الثَّوِري: حدثَنا وِكيع، قَالَ: ِبي رجاَء، قَالَ حدثَنا ابن أ6727َ

: وحدثَنا أَبو عبِد الرحمِن محمد بن ماِلِك بِن هاِنٍئ الِْكنِدي ابن أُخِت أَِبي كُريٍب، قَالَ
حدثَنا : وحدثَنا الْغزي، قَالَ)  ح( حدثَنا سفْيانُ الثَّوِري:حدثَنا عبيد اللَِّه بن موسى، قَالَ 

نهى رسولُ اللَِّه :حدثَنا سفْيانُ، عن جبلَةَ بِن سحيٍم، سِمعت ابن عمر، قَالَ: الِْفرياِبي، قَالَ
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  .، حتى يستأِْذنَ أَصحابه أَنْ يقْرنَ الرجلُ بين التمرتيِن�
حدثَنا أَبو ِإسحاق : حدثَنا ابن فُضيٍل، قَالَ:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال6728َ

 اِإلقْراِن، ِإال نهى النِبي صلَّى اللَّه علَيِه عِن:الشيباِني، عن جبلَةَ بِن سحيٍم، عِن ابِن عمر، قَالَ
هابحأِْذنَ أَصتسأَنْ ي.  

)  ح(حدثَِني سريج بن يونس:  حدثَنا أَبو بكٍْر محمد بن ِبشٍر أَخو خطَّاٍب، قَال6729َ
ا عمر بن عبيٍد، عن حدثَن: حدثَِني أَِبي، قَاال: ، قَالLَوحدثَِني أَحمد بن محمِد بِن طَِريٍف 

نهى رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم عِن :ِمسعٍر، عن جبلَةَ بِن سحيٍم، عِن ابِن عمر، قَالَ
هاِحبلَ صجأِْذنَ الرتسِن، ِإال أَنْ ييترمالت نياِن باِإلقْر.  

   
  لتمِر، والدليل علي أن التمر طعام، وأنه جيزىء وحده من األطعمةباب ِفي مناِقِب ا

 حدثَنا محمد بن عوٍف الِْحمِصي، وأَبو اَألزهِر، قَاال حدثَنا مروانُ بن محمٍد 6730
روةَ، عن أَِبيِه، عن عاِئشةَ رِضي اللَّه حدثَنا سلَيمانُ بن ِبالٍل، عن ِهشاِم بِن ع: الطَّاطَِري، قَالَ
 ِبيا، أَنّ النهنقَالَ�ع ،:لُهأَه اعِفيِه ِجي رمال ت تيب.  
حدثَنا خاِلد بن مخلٍَد الْقَطَواِني، عن يعقُوب بِن طَحالَء، :  حدثَنا السلَِمي، قَال6731َ
بيت ال تمر ِفيِه :�قَالَ رسولُ اللَِّه : لرجاِل، عن أُمِه عمرةَ، عن عاِئشةَ، قَالَتعن أَِبي ا
لُهأَه اعِجي.  
حدثَنا يعقُوب بن محمِد : حدثَنا اَألصمِعي، قَالَ:  حدثَنا أَبو بكٍْر الراِزي، قَال6732َ
)  ح(� عن أَِبي الرجاِل محمِد بِن عبِد الرحمِن، عن أُمِه، عن عاِئشةَ، عِن النِبي بِن طَحالَء،

حدثَنا يعقُوب بن محمِد بِن : حدثَنا سِعيد بن سلَيمانَ، قَالَ: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ 
سِمعت عاِئشةَ، : حدثَتِني أُمي، قَالَت: ا محمد بن عبِد الرحمِن، قَالَحدثَن: طَحالَء، قَالَ

  .بيت ال تمر ِفيِه ِجياع أَهِلِه! يا عاِئشةُ :�قَالَ رسولُ اللَِّه : تقُولُ
 تصبح منها بسبع بيانُ فَضِل التموِر الىت تكون بني البىت املدينة علي غريها، وأن من

  مترات مل يضره سم
6733 ،ِفيعكٍْر الْجو بأَبِد، وينِن الْجب دمأَح نب دمحمو ،وِريالد اسبا عثَندح 

ا سلَيمانُ بن ِبالٍل، حدثَن: حدثَنا الْقَعنِبي، قَالَ: وحمدانُ بن عِلي الْوراق، وأَبو الْمثَنى، قَالُوا
عن عبِد اللَِّه بِن عبِد الرحمِن، عن عاِمِر بِن سِعيٍد، عن أَِبيِه رِضي اللَّه عنه، أَنّ رسولَ اللَِّه 
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  .ِمن أَكَلَ سبع تمراٍت ِمما بين البتيها، لَم يضره سم حتى يمِسي:، قَالَ�
وحدثَنا الرِبيع بن )  ح(حدثَنا خاِلد بن مخلٍَد الْقَطَواِني:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال6734َ
حدثَِني أَبو طُوالَةَ، عن : حدثَنا سلَيمانُ بن ِبالٍل، قَالَ: حدثَنا ابن وهٍب، قَاال: سلَيمانَ، قَالَ

من أَكَلَ سبع تمراٍت ِحني يصِبح، لَم :، قَالَ�ِر بِن سعٍد، عن أَِبيِه سعٍد، أَنّ رسولَ اللَِّه عاِم
ِسيمى يتح مس هرضالَةَ. يو طُوِن أَبمحِد الربع ناللَِّه ب دباِس : قَالَ عالن ِمن تِمعسو

  .عجوةً: يقُولُونَ: ةً، قَالَ ابن وهٍبعجو: يقُولُونَ
  بيانُ فَضِل تمِر الْعجوِة وأنه حرز من السم والسحر

: حدثَنا أَبو أُسامةُ، قَالَ:  حدثَنا أَبو بكٍْر محمد بن عبِد الرحمِن الْجعِفي، قَال6735َ
اِشِم به نب اِشما هثَندِد حعس نقَّاٍص، عِن أَِبي وِد بعِن ساِمِر بع نقَّاٍص، عِن أَِبي وةَ ببتِن ع

من تصبح سبع تمراٍت ِمن عجوٍة، لَم : يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : بِن أَِبي وقَّاٍص، قَالَ
رال ِسحو مس موالْي ذَِلك هرضي.  

حدثَنا هاِشم : حدثَنا مكِّي بن ِإبراِهيم أَبو السكَِن، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال6736َ
 �بن هاِشٍم، عن عاِمِر بِن سعِد بِن أَِبي وقَّاٍص، عن سعِد بِن أَِبي وقَّاٍص، أن رسولَ اللَِّه 

  . تمراٍت عجوةً، لَم يضره ذَِلك الْيوم سم وال ِسحرِمن اصطَبح سبع:قَالَ
بيانُ فَضِل تمِر عجوِة الْعاِليِة، وأا شفاء ملن بكر بأكلها، وأن السنة يف أن حينك الولود 

  أول ما يولد بالتمر
: حدثَنا ِإسماِعيلُ بن جعفٍَر، قَالَ: الَحدثَنا عِلي بن حجٍر، قَ:  حدثَِني أَِبي، قَال6737َ

ا، قَالَتهنع اللَّه ِضيةَ راِئشع نِتيٍق، عِن أَِبي عِد اللَِّه ببع نِمٍر، عأَِبي ن نب ِريكا شثَندح :
رياق أَولَ الْبكْرِة، ذَكَر محمد بن ِفي الْعجوِة الْعاِليِة ِشفَاٌء، أَو ِإنها الت:�قَالَ رسولُ اللَِّه 

حدثَنا محمد بن موسى، : حدثَنا خاِلد بن مخلٍَد، قَالَ: أَحمد بِن أَِبي الْمثَنى الْموِصِلي، قَالَ
 نةَ، عِن أَِبي طَلْحِد اللَِّه ببع ناللَِّه ب دبِني عربقَالَأَخ ،هنع اللَّه ِضياِلٍك رِن مِس بِه أَنمع :

، فَذَكَر �ولَدت أُمي أُم سلَيٍم ِبنت ِملْحانَ رِضي اللَّه عنها، فَبعثَت ِبِه مِعي ِإلَى رسوِل اللَِّه 
  .الْحِديثَ

حدثَِني يعقُوب بن : حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا بحر بن نصٍر الْخوالِني، قَال6738َ
كَانَ : عبِد الرحمِن، عن عبِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه بِن أَِبي طَلْحةَ حدثَه، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ

 ذَكَرو ،فِّيوفَت ،لَدو هنع اللَّه ِضيةَ رِديثََألِبي طَلْحةَ، : الْحِن أَِبي طَلْحِد اللَِّه ببِبع اَءتفَج
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سِه، قَالَ أَنلَيع كربى يتصلي اهللا عليه وسلم، ح ِبيِإلَى الن لَهما، فَحسِبِه أَن ترفَأَم : فَِجئْت
 �لَيِه خِميصةٌ، فَدعا رسولُ اللَِّه ، وهو ِفي ِمربٍد لَه يسمى أَباِعر، وع�ِبِه رسولُ اللَِّه 

، ثُم فَتح فَم الصِبي ِبيِدِه، ثُم بصق ِفيِه، فَتلَمظَ الصِبي، فَقَالَ �ِبتمرٍة، فَالكَها رسولُ اللَِّه 
  .حب اَألنصاِر التمر:�رسولُ اللَِّه 
6739حم نب اسبا عثَندٍد، قَالَ حونَ، قَالَ: ماره نب ِزيدا يثَندِد : حبع نةُ، عبعأَ شبأَن

 ِبيالن ِمعس ،هنع اللَّه ِضيٍد ريِن زِعيِد بس نٍث، عيرِن حِرو بمع نٍر، عيمِن عِلِك بالْم� 
  .فَاٌء ِللْعيِن، والْعجوةُ ِمن الْجنِةالْكَمأَةُ ِمن الْمن، وماؤها ِش:يقُولُ
   

  باب بياِن فَِضيلَِة الْكَمأَِة، والترغيب ىف اإلستشفاء مبائها
: حدثَنا أَبو داود، وحدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ :  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَالَ 6740

ا أَبثَندقَاالح ،ِويرٍد الْهيٍر، قَالَ: و زيمِن عِلِك بِد الْمبع نةُ، عبعا شثَندح : نو برمع تِمعس
الْكَمأَةُ ِمن الْمن، وماؤها ِشفَاٌء : قَالَ�سِمعت سِعيد بن زيٍد، عِن النِبي : حريٍث، يقُولُ
ثَندِن، حيِفيِهِللْع ادزةَ، وبعش نع ،ِزيدي نع ،وِريالد اسبع ِة:اهنالْج ةُ ِمنوجالْعو.  
حدثَنا محمد : حدثَنا أَبو موسى، قَالَ:  حدثَِني محمد بن محمِد بِن رجاٍء، قَال6741َ

سِمعت عمرو بن حريٍث، : ، عن عبِد الْمِلِك بِن عميٍر، قَالَحدثَنا شعبةُ: بن جعفٍَر، قَالَ
الْكَمأَةُ ِمن الْمن، وماؤها : يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : سِمعت سِعيد بن زيٍد، يقُولُ: يقُولُ

وحدثَنا محمد بن محمِد بِن )  ح(دثَنا يحيى بن مِعٍنيح: ِشفَاٌء ِللْعيِن، حدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ
)  ح(حدثَنا شعبةُ: حدثَنا محمد ابن جعفٍَر، قَالَ: حدثَنا محمد بن الْمثَنى، قَاال: رجاٍء، قَالَ

ِن الْحسِن الْعرِني، عن عمِرو بِن حريٍث، عن سِعيِد بِن وأَخبرِني الْحكَم بن عتيبةَ، ع: قَالَ
 ِبيِن النٍد، عيةُ�زبعِلِك: ، قَالَ شِد الْمبِديِث عح ِمن ،هِكرأُن لَم كَمثَِني ِبِه الْحدا حلَم.  
حدثَنا عبثَر، عن : زكَِريا بن عِدي، قَالَحدثَنا :  حدثَنا حمدانُ بن عِلي، قَال6742َ

حدثَنا جِرير، عن مطَرٍف، : حدثَنا زهير بن حرٍب، قَالَ: وحدثَنا الصغاِني، قَالَ)  ح(مطَرٍف
عن سِعيِد بِن زيِد بِن عمِرو بِن عِن الْحكَِم، عِن الْحسِن الْعرِني، عن عمِرو بِن حريٍث، 

الْكَمأَةُ ِمن الْمن الَِّذي أَنزلَ اللَّه علَى بِني ِإسراِئيلَ، وماؤها :�قَالَ رسولُ اللَِّه : نفَيٍل، قَالَ
  .ِشفَاٌء ِللْعيِن
6743 نب دمٍروَ أَحمو عأَبالَِعٍب، وم نا ابثَندةَ قَاال حزِن أَِبي غَراِزِم بو : حا أَبثَندح
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حدثَنا مسعود، عن مطَرٍف، عِن الْحكَِم، عِن الْحسِن الْعرِني، عن عمِرو بِن : غَسانَ، قَالَ
 الَِّذي أَنزلَ اللَّه علَى بِني الْكَمأَةُ ِمن الْمن:�قَالَ النِبي : حريٍث، عن سِعيِد بِن زيٍد، قَالَ

حدثَنا : حدثَنا شاذَانُ، قَالَ: ِإسراِئيٍل، وماؤها ِشفَاٌء ِللْعيِن، حدثَنا ِعيسى بن أَحمد، قَالَ
س نِث، عيرِن حِرو بمع نٍر، عيمِن عِلِك بِد الْمبع ناِزٍم، عح نب ِريرٍد، ِبِمثِْلِهجيِن زِعيِد ب.  

حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عن :  حدثَنا عِلي بن حرٍب، وشعيب بن عمِرو، قَاال6744
 أَنّ النِبي عبِد الْمِلِك بِن عميٍر، عن عمِرو بِن حريٍث، عن سِعيِد بِن زيِد بِن عمِرو بِن نفَيٍل،

  .الَِّذي أَنزلَ اللَّه علَى بِني ِإسراِئيلَ:زاد عِلي. الْكَمأَةُ ِمن الْمن، وماؤها ِشفَاٌء ِللْعيِن: قَالَ�
ثَنا عبد حد: حدثَنا سفْيانُ، قَالَ: حدثَنا الْحميِدي، قَالَ:  حدثَنا ابن الْجنيِد، قَال6745َ

سِمعت سِعيد بن زيِد بِن عمِرو بِن : سِمعت عمرو بن حريٍث، يقُولُ: الْمِلِك بن عمير، قَالَ
ماؤها الْكَمأَةُ ِمن الْمن الَِّذي أَنزلَ اللَّه علَى بِني ِإسراِئيلَ، و:�قَالَ رسولُ اللَِّه : نفَيٍل، يقُولُ
  .ِشفَاٌء ِللْعيِن
حدثَنا : وحدثَنا الْغزي، قَالَ)  ح(حدثَنا أَبو نعيٍم:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَال6746َ
و بِن حريٍث، عن حدثَنا سفْيانُ الثَّوِري، عن عبِد الْمِلِك بِن عميٍر، عن عمِر: الِْفرياِبي، قَاال

 ِبيِن النٍد، عيِن زِعيِد بةَ، :، قَالَ�سيو أُما أَبثَندِن، حيا ِشفَاٌء ِللْعهاؤمو ،نالْم أَةُ ِمنالْكَم
سن اَألشيب، وعبيد وحدثَنا الْح: حدثَنا سفْيانُ، قَالَ: حدثَنا قَِبيصةُ، وأَبو نعيٍم، قَاال: قَالَ

حدثَنا زاِئدةُ، : وحدثَنا أَحمد بن يونس، قَالَ: قَالَ)  ح(حدثَنا شيبانُ: اللَِّه بن موسى، قَاال
: حدثَنا مسِلم، قَالَ: لَحدثَنا الِْبرِتي، قَا. كُلُّهم، عن عبِد الْمِلِك بِن عميٍر، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، ح

حدثَنا الْهيثَم : وحدثَنا أَحمد بن مسعوٍد الْمقِْدِسي الْخياطُ، قَالَ)  ح(حدثَنا جِرير بن حاِزٍم
حدثَنا أَبو الْعباِس . ثْلَهحدثَنا عبد الْمِلِك، ِبِإسناِدِه ِم: حدثَنا جِرير، قَالَ: بن جِميٍل، قَالَ

حدثَنا : وحدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء، قَالَ)  ح(حدثَنا أَبو عوانةَ: حدثَنا عفَّانُ، قَالَ: الْغزي، قَالَ
  .ِد الْمِلِك بِن عميٍر، ِبِإسناِدِه ِمثْلَهحدثَنا عبيد اللَِّه، ِكالهما، عن عب: عبد اللَِّه بن جعفٍَر، قَالَ

حدثَنا :  حدثَِني الْحسن بن اللَّيِث الْمروِزي، ومحمد بن محمِد بِن رجاٍء، قَاال6747
: ثَنا محمد بن شِبيٍب، قَالَحد: حدثَنا حماد بن زيٍد، قَالَ: يحيى بن حِبيِب بِن عرِبي، قَالَ

فَلَِقيت : سِمعته ِمن عبِد الْمِلِك بِن عميٍر، قَالَ: سِمعته ِمن شهِر بِن حوشٍب، فَسأَلْته، فَقَالَ
قَالَ رسولُ اللَِّه : عبد الْمِلِك فَحدثَِني، عن عمِرو بِن حريٍث، عن سِعيِد بِن زيٍد، قَالَ

  .الْكَمأَةُ ِمن الْمن، وماؤها ِشفَاٌء ِللْعيِن:�
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  بيانُ فَِضيلَِة الْخلِّ والترغيب ىف األئتدام به، والسنة ىف وضع اخلبز بني يدى كل ضيف
6748اَألز نب دمأَحو ،انَ الطَّاِئيفْيِن سِف بوع نب دمحا مثَندِنيٍع، قَاال حِن مِر به :

حدثَنا سلَيمانُ بن ِبالٍل، عن ِهشاِم بِن عروةَ، عن أَِبيِه، عن : حدثَنا مروانُ بن محمٍد، قَالَ
ا، قَالَتهنع اللَّه ِضيةَ راِئشولُ اللَِّه : عسقَالَ ا:�قَالَ رلُّ، والْخ ماُألد معٍفنوع نب : ،اماِإلد

  .رواه يحيى بن حساٍن، ويحيى بن صاِلٍح، عن سلَيمانَ: قَالَ مسِلم
أَنبأَ الْمثَنى بن سِعيٍد الْقَسام، : حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ:  حثنا الدِقيِقي، قَال6749َ

أَخذَ : ةُ بن ناِفٍع أَبو سفْيانَ، عن جاِبِر بِن عبِد اللَّه رِضي اللَّه عنهما، قَالَحدثَنا طَلْح: قَالَ
ِإلَى منِزِلِه، ثُم أَِذنَ ِلي، فَدخلْت، : أُراه، قَالَ:  ذَات يوٍم ِبيِدي، قَالَ الدِقيِقي�رسولُ اللَِّه 

نعم، فَأَخرج ِفلَقًا ِمن خبٍز، : هلْ ِمن ِعشاٍء؟، شك طَلْحةُ، قَالُوا:؟، أَوأَما ِمن غَداٍء:فَقَالَ
ِإال شيئًا ِمن خلٍّ، : أُراه، قَالَ: ال، ِإال شيٌء، قَالَ الدِقيِقي: هلْ ِمن أَدٍم؟، قَالُوا:فَقَالَ
فَما ِزلْت أُِحب الْخلَّ، منذُ سِمعت رسولَ : ، قَالَ جاِبر !هاتوه، فَِنعم اِإلدام الْخلُّ هو:قَالَ
وما ِزلْت أُِحبه، منذُ سِمعت جاِبرا يقُولُ ِفيِه، حدثَنا :  يقُولُ ِفيِه، قَالَ أَبو سفْيانَ�اللَِّه 

أَنبأَ الْمثَنى بن سِعيٍد، عن أَِبي سفْيانَ، : نَ، قَالَحدثَنا يِزيد بن هارو: ِعيسى بن أَحمد، قَالَ
 ِبيِن الناِبٍر، عج نِبِمثِْلِه�ع ،.  

حدثَنا الْمثَنى : حدثَنا أَبو زيٍد الْهرِوي، قَالَ:  حدثَنا يحيى بن عياٍش ِببغداد، قَال6750َ
ِعيٍد الضس نقَالَب ،ِعيِد اللَِّه، قَالَ: ببِن عاِبِر بج ناِفٍع، عن نةُ بانَ طَلْحفْيو سثَِني أَبدذَ : حأَخ
ائْتونا غَداًء، أَوِعشاًء، : ِبيِدي ذَات يوٍم، فَذَهب ِبي ِإلَى منِزِلِه، فَلَما انتهينا، قَالَ�رسولُ اللَِّه 

ادنه، :ال، ِإال شيٌء ِمن خلٍّ، قَالَ: هلْ ِمن أَدٍم؟، قَالُوا:أُخِرج ِإلَيِه فَلَق ِمن خبٍز، فَقَالَفَ: قَالَ
 وه ماُألد ملَّ ِنعفَِإنَّ الْخ!اِبروِل اللَِّه : ، قَالَ جسر ِمن هتِمعذُ سنلَّ، مالْخ أُِحب ا ِزلْتفَم�.  

حدثَنا : حدثَنا مسِلم بن ِإبراِهيم، قَالَ: حمدانُ بن عِلي، والصغاِني، قَاال حثنا 6751
 ِبيِدي، فَأَتى �أَخذَ النِبي : حدثَنا طَلْحةُ بن ناِفٍع، عن جاِبٍر، قَالَ: الْمثَنى بن سِعيٍد، قَالَ 

فَالْخلُّ يعِجبِني، منذُ سِمعت النِبي : ، قَالَ جاِبر!هاتوه، فَِنعم اِإلدام الْخلُّ :ِهبعض بيوِتِه، ِبِمثِْل
ما زالَ الْخلُّ يعِجبِني، منذُ سِمعت جاِبرا يقُولُ ِفيِه ما :  يقُولُ ِفيِه ما قَالَ، وقَالَ طَلْحةُ�
  .قَالَ

6752ا يثَندِبيٍب، قَالَ حح نب سون :داوو دح(نا أَب  ( ،ِليمالر ِميكٍْر األدو با أَبثَندحو
حدثَنا طَلْحةُ : حدثَنا الْمثَنى بن سِعيٍد، قَالَ: حدثَنا أَبو الْوِليِد، قَالَ: وأَبو داود السجِزي، قَاال
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  .ِنعم اِإلدام الْخلُّ: قَالَ�ِإنَّ رسولَ اللَِّه :  سِمعت جاِبر بن عبِد اللَِّه، يقُولُ:بن ناِفٍع، قَالَ
أَنبأَ : حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ:  حدثَنا الدِقيِقي، وعمار بن رجاٍء، قَاال6753

وهو ،بنيأَِبي ز نب اججقَلُ، قَالَالْحيالس فوسو ياِفٍع، :  أَبن نةُ ابانَ طَلْحفْيو سثَِني أَبدح
كُنت جاِلسا ِفي ِظلِّ داِري، فَمر عِلي رسولُ اللَِّه : سِمعت جاِبر بن عبِد اللَِّه، يقُولُ: قَالَ
فَانطَلَقْنا حتى أَتى بعض حجِر ِنساِئِه، :  ِبيِدي، قَالَ، فَأَشار ِإلَي، فَقُمت ِإلَيِه، فَأَخذَ�

نعم، : هلْ ِمن غَداٍء؟، قَالُوا:وعلَيها الِْحجاب، فَقَالَ: فَدخلَ، ثُم أَِذنَ ِلي، فَدخلْت، أُراه قَالَ
ال واللَِّه ِإال : هلْ ِمن أَدٍم؟، قَالُوا:َألرِض، ثُم قَالَفَأَتى ِبثَالثَِة أَقِْرصٍة، فَوِضعت علَى نِقي ِمن ا

 قُرصا، فَوضعه بين يديِه وقُرصا بين يدي، �هاتوه، فَأُِتي ِبِه، فَأَخذَ رسولُ اللَِّه :خلٌّ، فَقَالَ
  .صفًا بين يديِهوكَسر الْقُرص اآلخر، فَوضع ِنصفًا بين يدي وِن

أَنبأَ : حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ:  حدثَنا ِإسحاق بن الْجراِح اَألذَِني، قَال6754َ
 وه ماُألد مفَِنع ،وهاتاِدِههناِفٍع، ِبِإسِن نةَ بانَ طَلْحفْيأَِبي س ناٍن، عسح نب اججالْح! ، مقَدو

ادزا، وضعب رأَخالْكَالِم، و ضعب:وه ماُألد مفَِنع ،وهاته.  
وحثنا )  ح(حدثَنا أَسد بن موسى:  حدثَنا بحر بن نصٍر الْخوالِني، قَال6755َ
 عوانةَ، عن أَِبي ِبشٍر، عن أَِبي سفْيانَ، عن حدثَنا أَبو: حدثَنا مسدد، قَاال: الدنداِني، قَالَ

 ِبيِد اللَّه، أَنّ النبِن عاِبِر بقُولُ�جلَ يعجأْكُلُ، ولَ يعلٍّ، فَجخب ا، فَأُِتيامِإد طَلَب : ماُألد مِنع
ِنعم اُألدم الْخلُّ، ِمن هنا لَم :، قَالَ�النِبي أَنَّ : ، وقَالَ مسدد ِفي حِديِثِه، عن جاِبٍر!الْخلُّ 
اهِرجخي.  

حدثَنا هشيم، : حدثَنا ِإبراِهيم بن موسى، قَالَ:  حدثَنا محمد بن حيويِه، قَال6756َ
  .ِنعم اِإلدام الْخلُّ:�الَ النِبي قَ: عن أَِبي ِبشٍر، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ

حدثَنا أَبو طَاِلٍب، وهو : حدثَنا ِإبراِهيم بن عيينةَ، قَالَ:  حدثَنا أَبو اَألزهِر، قَال6757َ
نعم اُألدم الْخلُّ، :�قَالَ النِبي : خالُ أَِبي يوسف، عن محاِرِب بِن ِدثَاٍر، عن جاِبٍر، قَالَ

  .وكَفَى ِبالْمرِء ِإثْما أَنْ يتسخطَ ما قَرب ِإلَيِه
حدثَنا معاِويةُ : حدثَنا عثْمانُ بن أَِبي شيبةَ، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود السجِزي، قَال6758َ

ِنعم اُألدم : قَالَ�، عن محاِرِب بِن ِدثَاٍر، عن جاِبٍر، عِن النِبي أَنبأَ سفْيانُ: بن ِهشاٍم، قَالَ
  .الْخلُّ

حدثَنا : حدثَنا الْهيثَم بن جِميٍل، قَالَ:  حدثَنا جعفَر بن محمٍد اَألنطَاِكي، قَال6759َ
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  .ِنعم اُألدم الْخلُّ: قَالَ�، عن جاِبٍر، عِن النِبي الْمسعوِدي، عن محاِرِب بِن ِدثَاٍر
حدثَنا ِهاللُ بن : حدثَنا أَحمد بن الْوِليِد، قَالَ:  حدثَنا أَبو بكٍْر األدِمي، قَال6760َ
نعم :�قَالَ النِبي : بيِر، عن جاِبٍر، قَالَحدثَنا الْحسن بن أَِبي جعفٍَر، عن أَِبي الز: فَياٍض، قَالَ
  .اِإلدام الْخلُّ
حدثَنا : حدثَنا عونُ بن سالٍم، قَالَ:  حدثَنا أَبو أُسامةَ عبد اللَِّه بن أُسامةَ، قَال6761َ

نِر، عيبأَِبي الز نٍد، عيز نب ِليع نع ،ساِبٍر، قَالَقَيج  : ِبيلُّ:�قَالَ النِم الْخاُألد مِنع.  
حدثَنا سِعيد بن عفَيٍر، :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، ومحمد بن عوٍف قَاال6762

سِمعت :  ِإلَينا خال وخبزا، ثُم قَالَأَضافَنا جاِبر، فَقَِدم: عِن ابِن لَِهيعةَ، عن أَِبي الزبيِر، قَالَ
  .ِنعم اُألدم الْخلُّ: يقُولُ�رسولَ اللَِّه 
حدثَنا محمد بن سِعيٍد، عن أَِبي جعفٍَر :  حدثَنا محمد بن ِزياٍد الِْعجِلي، قَال6763َ

بِن أَِبي رطَاِء بع نع ،اِزيِد اللَِّه، قَالَالربِن عاِبِر بج ناٍح، ع : ِبيالن تِمعقُولُ�سي : مِنع
حدثَنا الدشتِكي، عن أَِبي جعفٍَر، عِن ابِن : اُألدم الْخلُّ، حدثَنا محمد بن ِزياٍد الِْعجِلي، قَالَ

اِبٍر، عج نطَاٍء، عع نٍج، عيرج ِبيِبِمثِْلِه�ِن الن ،.  
: حدثَنا محمد بن ساِبٍق، قَالَ:  حدثَنا أَحمد بن موسى الْبزاز الْعسكَِري، قَال6764َ

 ِبياِبٍر، أَنّ النج نطَاٍء، عع نٍف، عطَرم نٍد، عيبو زا أَبثَندا: قَالَ�ح ماُألد ما ِنعثَندلُّ، حلْخ
حدثَنا أَبو زبيٍد، عن مطَرٍف، : حدثَنا محمد بن ساِبٍق، قَالَ: أَحمد بن موسى الْمعدلُ، قَالَ

  .عن ِإسماِعيلَ بِن مسِلٍم، عن عطَاٍء، عن جاِبٍر، ِبِمثِْلِه
حدثَنا طَلْحةُ ابن : حدثَنا جعفَر بن صبيٍح الِْحمِصي، قَالَ: لَ حدثَنا أَبو أُميةَ، قَا6765

قَالَ : وهو ضِعيف، عن عطَاٍء، عِن ابِن عباٍس رِضي اللَّه عنهما، قَالَ: عمٍرو، قَالَ أَبو عوانةَ
 ِبيلُّ�النالْخ اماِإلد مِنع،.  

6766دقَالَ ح ،ِقيشمةَ الدعرو زاٍد، قَالَ: ثَِني أَبمح نب ميعا نثَندِزيِز : حالْع دبا عثَندح
 ،ِريقْبِعيٍد الْمِن أَِبي سِعيِد بس نف، عوِن أَِبي عاِحِد بِد الْوبع نع ،ِديراورٍد الدمحم نب

ريرأَِبي ه نقَالَع ،هنع اللَّه ِضيةَ ر : ِبيلُّ:�قَالَ النالْخ اماِإلد مِنع.  
قَالَ لَنا ِإبراِهيم بن عبِد الرحمِن بِن :  حثنا جعفَر بن عبِد الْواِحِد الْهاِشِمي، قَال6767َ

 بِن الْمسيِب، عن أَِبيِه، عِن ابِن عمر رِضي اللَّه مهِدي، عن مروانَ بن معاِويةَ، عِن الْعالِء
  .ِنعم اُألدم الْخلُّ:�قَالَ رسولُ اللَِّه : عنهما، قَالَ
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حدثَنا عبد :  حدثَنا أَبو عبيِد اللَِّه حماد بن الْحسِن بِن عنبسةَ الْوراق، قَال6768َ
ٍرو، قَالَالرمع نِن بمح : ِضيٍس رأَن نِن، عسِن الْحةَ، عادقَت نِطيٍع، عأَِبي م نب الما سثَندح

  .ِنعم اِإلدام الْخلُّ:اللَّه عنه، عِن النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلم قَالَ
: حدثَنا زيد بن الْحباِب، قَالَ: بو اَألزهِر، قَاال حدثَنا محمد بن محِرٍز، وأ6769َ

 ِبيِن النا، عهنع اللَّه ِضيةَ راِئشع نكَةَ، علَيِن أَِبي مِن ابِل، عمؤالْم ناللَِّه ب دبا عثَندح� 
  .ِنعم اِإلدام الْخلُّ:قَالَ

6770و مثَِني أَبدحقَالَ و ،ِقيشماِس الْقَطَّانُ الدبالْع نِد بمح : ِزيدي نب اِلدا خثَندح
 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نع ،ِريقْبِن الْمِن أَِبي ِذئٍْب، عِن ابع ،ِريمقَالَ�الْع : ورحالس مِنع

  . ورِحم اللَّه الْمتسحِرين، ِإلَى هنا لَم يخِرجاهالتمر، وِنعم اِإلدام الْخلُّ،
  بيانُ ِإباحِة اسِتعماِل الْمرقَِة الثُّوِميِة واألكل منها، 

  والترغيب ىف تركها
حماد، عن حدثَنا شعبةُ، و: حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال6771َ

 �نزلَ رسولُ اللَِّه : سِمعت جاِبر بن سمرةَ رِضي اللَّه عنه، يقُولُ: ِسماِك بِن حرٍب، قَالَ
 يِد علَى أَِبي أَيوب رِضي اللَّه عنه، وكَانَ ِإذَا أَكَلَ طَعاما بعثَ ِإلَيِه ِبفَضِلِه، فَنظَر ِإلَى موِضِع

، فَأَتى �، فَيضع يده، فَبعثَ ِإلَيِه يوما ِبطَعاٍم، فَلَم ير أَثَر أَصاِبِع رسوِل اللَِّه �رسوِل اللَِّه 
 ِبيولَ اللَِّه : ، فَقَالَ�النسا رفَقَالَ! ي ،اِبِعكأَص أَثَر أَر ي لَمقَا:ِإن ،كَانَ ِفيِه ثُوم هةُ ِإنبعلَ ش

بعثْت ! يا رسولَ اللَِّه : ال، وقَالَ حماد ِفي حِديِثِه:�أَحرام هو؟ قَالَ رسولُ اللَِّه : ِفي حِديِثِه
 أَبو ِإنك لَست مثَِلي، أَنا يأِْتيِني الْملَك، ولَست ِمثْلَك، كَذَا حدثَناه:ِإلَي ما ال تأْكُلُ؟ فَقَالَ

داود.  
حدثَنا عبد الصمِد بن عبِد الْواِرِث، وأَبو زيٍد، :  حدثَنا أَبو ِقالبةَ الْبصِري، قَال6772َ

أُِتي  كَانِإذَا �حدثَنا شعبةُ، عن ِسماٍك، عن جاِبِر بِن سمرةَ، عن أَِبي أَيوب، أَنّ النِبي : قَاال
ِبطَعاٍم، بعثَ ِبفَضِلِه ِإلَى أَِبي أَيوب، فَأُِتي ِبقَصعٍة ِفيها ثُوم، فَبعثَ ِبها ِإلَي ولَم يأْكُلْ ِمنها، 

فَقُلْت ،هتيولَ اللَِّه : فَأَتسا رئًا! ييا شهأْكُلْ ِمنت لَمِة، وعِذِه الْقَصِبه ثْتعب كا : ؟ قَالَِإنمِإن
  .كَِرهته ِمن أَجِل ِرِحيِه

حدثَنا يحيى بن : حدثَِني أَِبي، قَالَ:  حدثَنا عبد اللَِّه بن أَحمد بِن حنبٍل، قَال6773َ
:  عن أَِبي أَيوب، قَالَحدثَِني ِسماك بن حرٍب، عن جاِبِر بِن سمرةَ،: سِعيٍد، عن شعبةَ، قَالَ
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حدثَنا شعبةُ، عن ِسماِك بِن حرٍب، عن : حدثَنا محمد بن جعفٍَر، قَالَ: وحدثَِني أَِبي، قَالَ
نه، وبعثَ ِإذَا أُِتي ِبطَعاٍم أَكَلَ ِم�كَانَ رسولُ اللَِّه : جاِبِر بِن سمرةَ، عن أَِبي أَيوب، قَالَ

ال، : ِبفَضِلِه ِإلَي، وِإنه بعثَ ِإلَي يوما ِبقَصعٍة لَم يأْكُلْ ِمنها، ِفيها ثُوم، فَسأَلْته أَحرام هو؟ قَالَ
قَالَ : ِن جعفٍَر هكَذَالَفْظُ محمِد ب. فَِإني أَكْره ما كَِرهت: ولَِكن أَكْرهه ِمن أَجِل ِرِحيِه، قَالَ

وبأَِبي أَي ناِبٍر، عج نع.  
حدثَنا شعبةُ، عن : حدثَنا أَبو زيٍد الْهرِوي، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال6774َ

 ،وبأَِبي أَي نةَ، عرمِن ساِبِر بج نٍب، عرِن حاِك بقَالَِسم هولُ اللَِّه : أَنسِإذَا أَكَلَ �كَانَ ر
هأَلْتفَس ،ا ثُومكَانَ ِفيهئًا، ويا شهأْكُلْ ِمني ٍة لَمعِبقَص ثَ ِإلَيعفَب ،ِلِه ِإلَيثَ ِبفَضعا، بامطَع :

  .ال، ولَِكن كَِرهته ِلِرِحيِه: أَحرام هو؟ قَالَ
حدثَنا ثَاِبت بن : حدثَنا عاِرم بن الْفَضِل، قَالَ:  أَبو داود الْحراِني، قَالَ حدثَنا6775

يِزيد، عن عاِصٍم اَألحوِل، عن عبِد اللَِّه بِن الْحاِرِث، عن أَفْلٍَح مولَى أَِبي أَيوب، عن أَِبي 
 ِبيأَنّ الن ،وبلَ�أَيزن ِبيلَ النزِه، فَنلَيو � عأَب هبتفَان ،لُوِفي الْع وبو أَيأَبفِْل، وِفي الس 

: �، فَتنحوا، فَباتوا ِفي جاِنٍب، ثُم قَالَ النِبي �نمِشي فَوق رأِْس رسوِل اللَِّه : أَيوب، فَقَالَ
 ِفي الْعلُو، وأَبو أَيوب ِفي �علُو سِقيفَةً أَنت تحتها، فَتحولَ النِبي ال أَ: السفْلُ أَرفَق، فَقَالَ

 ِبيِللن عنصفِْل، فَكَانَ يالس� ِضعوم عبتتاِبِعِه، فَيِضِع أَصوم نأَلَ عا، فَِإذَا ِجيَء ِبِه سامطَع 
طَع لَه عناِبِعِه، فَصأَص ِبياِبِع النِضِع أَصوم نأَلَ عِه، سِإلَي دا رفَلَم ،ا ِفيِه ثُومام�فَِقيلَ لَه ، : لَم

فَِإني : ال، ولَِكني أَكْرهه، قَالَ: �أَحرام هو؟ فَقَالَ النِبي : يأْكُلْ، فَفَِزع، وصِعد ِإلَيِه، فَقَالَ
هكْرا تم هأَكْرقَالَ: ، أَو ،تا كَِرهم : ِبيكَانَ النى�وتؤي .  
 حدثَنا ابن داود بن طَوٍق أَبو منصور الْخلَنِجي صاِحب أَِبي عبيٍد ِبسر من رأَى، 6776

بو زيٍد، عن عاِصٍم اَألحوِل، عن حدثَنا ثَاِبت بن يِزيد أَ: حدثَنا محمد بن الصلِْت، قَالَ: قَالَ
 �سأَلْت رسولَ اللَِّه :عبِد اللَِّه بِن الْحاِرِث، عن أَفْلٍَح مولَى أَِبي أَيوب، عن أَِبي أَيوب، قَالَ

  .كْره ما تكْرهفَِإني أَ: ال، ولَِكني أَكْره ِرحيه، قَالَ: أَحرام هو؟ قَالَ: عِن الثُّوِم
   

  باب اجِتناِء الْكَباِث، ووجوب ختيري األسود منه
حدثَنا عثْمانُ بن عمر، :  حدثَنا أَبو عِلي الزعفَراِني، وأَبو داود الْحراِني، قَاال6777

ن أَِبي سلَمةَ، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه رِضي اللَّه أَنبأَ يونس بن يِزيد، عِن الزهِري، ع: قَالَ
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علَيكُم ِباَألسوِد ِمنه، :  ِبمر الظَّهراِن نجتِني الْكَباثَ، فَقَالَ�كُنا مع رسوِل اللَِّه :عنهما، قَالَ
قُلْت ،هبأَطْي ه؟ : فَِإنمنى الْغعرت تكُنا: قَالَواهعر قَدِإال و ِبين ا ِمنمو ،معن.  
: حدثَِني سالمةُ، عن عقَيٍل، عِن ابِن ِشهاٍب، قَالَ:  حدثَنا محمد بن عِزيٍز، قَال6778َ

 نجتِني الْكَباثَ، �ِل اللَِّه كُنا مع رسو:حدثَِني أَبو سلَمةَ، حدثَِني جاِبر بن عبِد اللَِّه، قَالَ
الْكَباثُ : علَيكُم ِباَألسوِد ِمنه، فَِإنه أَطْيبه، سِمعت أَبا نعيٍم، يقُولُ: �فَقَالَ لَنا رسولُ اللَِّه 

  .ثَمر اَألراِك
  

ِسِه وولده، وثوابه، والترغيب فيه، بيانُ فَِضيلَِة ِإيثَاِر الرجِل ضيفَه ِفي الطَّعاِم علَى نفْ
  والسنة لإلمام يف التسوية بني أصحابه يف الطعام، وحبس نصيب الغائب منهم إىل أن يواىف، 
والسنة ىف إبرار قسم الضيوف إذا حلفوا أن يطعم معهم صاحب املرتل بعد أن حيلف أن 

  ال يطعم
حدثَنا يحيى بن ِإسماِعيلَ، : ثَالثَِة أَبواٍب، قَالَ حدثَنا عِلي بن الْحسِن علَويِه، ِب6779

حدثَنا فُضيلُ بن غَزوانَ، عن أَِبي حاِزٍم، عن أَِبي هريرةَ رِضي : حدثَنا ابن فُضيٍل، قَالَ: قَالَ
: اللَّه عز وجلَّ هِذِه اآليةَ ِفيِه، وِفي امرأَِتِهاللَّه عنه، أَنَّ أَبا طَلْحةَ أَضاف رجال، فَأَنزلَ 

، أَبو طَلْحةَ هو  ]9سورة احلشر آية [}ويؤِثرونَ علَى أَنفُِسِهم ولَو كَانَ ِبِهم خصاصةٌ{
  .، هو خطَأٌ�عن رسوِل اللَِّه : رجلٌ ِمن اَألنصاِر، قَالَ

6780حا مثَندقَالَ ح ،اِنيركَِبٍري الْح نب دم : اززِليِل الْخالْخ ناِعيلُ بما ِإسثَندح
حدثَنا عبد الرِحيِم بن سلَيمانَ، عن فُضيِل بِن غَزوانَ، عن أَِبي حاِزٍم، عن أَِبي : ِبالْكُوفَِة، قَالَ
، يشكُو الْجوع، فَأَرسلَ ِإلَى ِنساِئِه، فَقَالَت كُلُّ امرأٍَة �ِإلَى النِبي جاَء رجلٌ : هريرةَ، قَالَ

نهاُء، فَقَالَ: ِمنا ِإال الْمندا ِعنلٌ:مجلَةَ؟، فَقَالَ رذَا اللَّيه ِضيفي ولَ اللَِّه : ِمنسا را يى ! أَنفَأَت
فَقَالَت ،هأَترام :ا ِعنِة، قَالَميبالص ا ِإال قُوتنقَالَ : د ،حبا أَصفَلَم ،اجرأَطِْفِئي السو ،ِميِهمون
ويؤِثرونَ {: قَد عِجب اللَّه ِمنك، أَوضِحك اللَّه ِمنك، وِمن ضيِفك، فَنزلَت:�رسولُ اللَِّه 
فُِسِهملَى أَن9سورة احلشر آية [}ع[ .   
: حدثَنا الْوِليد بن الْقَاِسِم، قَالَ:  حدثَنا محمد بن أَحمد بن الْجنيِد الدقَّاق، قَال6781َ

 ضيف لَه، �نزلَ ِبنِبي اللَِّه : حدثَنا يِزيد بن كَيسانَ، عن أَِبي حاِزٍم، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
فَأَرلْنس؟، فَأَرفيلَ ِبي ضزن ٍء، فَقَديش ِمن كُمدلْ ِعناِئِههلَ ِإلَى ِنسس : ثَكعالَِّذي بال، و
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هلْ ِعندك اللَّيلَةَ ِمن شيٍء ! يا فُالنُ :ِبالْحق ِإال الْماَء، ِإذْ دخلَ علَيِه رجلٌ ِمن اَألنصاِر، فَقَالَ
هلْ ِمن : فَذَهب ِبِه ِإلَى أَهِلِه، فَقَالَ ِللْمرأَِة! نعم يا نِبي اللَِّه : ضيِفي هِذِه اللَّيلَةَ؟، قَالَتذْهب ِب

ٍء؟ قَالَتيا، قَالَ: شةٌ لَنزبخ معن :بقَرلَ يعفَأَطِْفِئيِه، فَج ،احبالِْمص ِلِحنيصِك تكَأَنا وِبيهقَر 
 حبا أَصفَلَم ،هدِعن اتبا، وى أَكَلَهتِة، حزبالْخ نيبو هنيلَّى بِفِه، فَخيض عأْكُلُ مي هكَأَن هدي

 ِبيِإلَى الن اِريصا اَألنغَدِتِه، واجِلح فُهيا ضغَد� ِبيلَةَ ِب:�، فَقَالَ الناللَّي تعنا ص؟، مِفكيض
 ِبيفَقَالَ الن ،عنِبالَِّذي ص ثَهدفَح ،كَاهش هأَن ِريلُ:�فَظَنِني ِجبربأَخ لَقَد : زع اللَّه ِجبع لَقَد

أَو ،ِفكيِإلَى ض ِنيِعكلَّ ِبصجو:ِفكيِإلَى ض ِنيِعكِبص ِحكض.  
6782ِن الْجفَِر بعو جقَاال حثنا أَب ،اِنيغالصِد، ويالْقَاِسِم، : ن نب اِشمِر هضو النا أَبثَندح

حدثَنا سلَيمانُ بن الْمِغريِة، عن ثَاِبٍت الْبناِني، عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي لَيلَى، عِن : قَالَ
ع اللَّه ِضيِد روِن اَألساِد بقَالَالِْمقْد ،ها : نناعمأَس تبذَه اِن ِلي قَداِحبصا وأَن لْتأَقْب

، لَيس أَحد يقْبلُنا، �فَجعلْنا نعِرض أَنفُسنا علَى أَصحاِب النِبي : وأَبصارنا ِمن الْجهِد، قَالَ
لَق ِبنا ِإلَى أَهِلِه، فَِإذَا ثَالثُ أَعنٍز، فَقَالَ النِبي ، فَانطَ�فَانطَلَقْنا ِإلَى رسوِل اللَِّه : قَالَ
فَكُنا نحتِلب، فَيشرب كُلُّ ِإنساٍن نِصيبه، ونرفَع ِلرسوِل اللَِّه : احتِلبوا هذَا اللَّبن بيننا، قَالَ:�
سلِّم تسِليما، ال يوِقظُ ناِئما ويسِمع الْيقْظَانَ، ثُم يأِْتي فَيِجيُء ِمن اللَّيِل، فَي:  نِصيبه، قَالَ�

محمد يأِْتي : الْمسِجد، فَيصلِّي، ثُم يأِْتي شرابه، فَيشربه، فَأَتاِني الشيطَانُ ذَات لَيلٍَة، فَقَالَ
دِعن ِصيبيو ،هِحفُونتفَي ،ارصا، قَالَاَألنهبرِة، فَاشعرِذِه الْجةٌ ِإلَى هاجا ِبِه حم مالَ : ها زم

فَندمِني، : يزين ِلي حتى شِربتها، فَلَما وغَلَت ِفي بطِْني، وعرف أَنه لَيس ِإلَيها سِبيلٌ، قَالَ
، فَيِجيُء وال يراه، فَيدعو علَيك، �اب رسوِل اللَِّه ما صنعت؟ شِربت شر! ويحك : فَقَالَ

وعلَي شملَةٌ ِمن صوٍف، كُلَّما رفَعت رأِْسي خرجت قَدماي، : فَتذْهب دنياك وآِخرتك، قَالَ
ِإلَي النوم، وأَما صاِحباي فَناما، فَجاَء وِإذَا أَرسلْت علَى قَدمي خرج رأِْسي، وجعلَ ال يِجيُء 

، فَسلَّم كَما كَانَ يسلِّم، ثُم أَتى الْمسِجد، فَصلَّى، فَأَتى شرابه، فَكَشف عنه، �رسولُ اللَِّه 
اآلنَ يدعو علَي، فَأَهِلك، : لْتفَقُ: فَلَم يِجد ِفيِه شيئًا، فَرفَع رأْسه ِإلَى السماِء، قَالَ

فَعمدت ِإلَى الشملَِة، فَشددتها : أَطِْعم ِمن أَطْعمِني، واسِق من سقَاِني، قَالَ! اللَّهم :فَقَالَ
مأَس نهأَي نهسِز أَجنِإلَى اَألع طَلَقْتةَ، فَانفْرالش ذْتأَخو ،لَيوِل اللَِّه عسِلر حفَأَذْب ،ن� ،

، ما كَانوا يطْمعونَ أَنْ يحتِلبوا �فَعمدت ِإلَى ِإناٍء آلِل محمٍد : فَِإذَا هن حفَّلٌ كُلُّهن، قَالَ
ما شِربتم شرابكُم : فَقَالَ،�ِفيِه، فَحلَبت ِفيِه حتى علَِت الرغْوةُ، ثُم ِجئْت ِبِه ِإلَى رسوِل اللَِّه 
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؟فَقُلْتادا ِمقْدلَةَ يولَ اللَِّه : اللَّيسا ري براش !لَِني، فَقُلْتاون ثُم ،ِربولَ اللَِّه : فَشسا ري !
 قَد �نَّ رسولَ اللَِّه اشرب، فَشِرب، ثُم ناولَِني، فَأَخذْت ما بِقي، فَشِربته، فَلَما عرفْت أَ

ِإحدى :�رِوي وأَصابتِني دعوته، ضِحكْت حتى أُلِْقيت ِإلَى اَألرِض، قَالَ رسولُ اللَِّه 
 ادا ِمقْدي آِتكوولَ اللَِّه : ، قَالَ!سسا ري كَذَا، فَقَالَ ! قُلْت تعنصِر كَذَا، واَألم كَانَ ِمن

سِن :�ولُ اللَِّه رذَيه كياِحبوِقظَ صِني، فَتتآذَن تاللَِّه، أَفَال كُن ةً ِمنمحِذِه ِإال ره تا كَانم
والَِّذي بعثَك ِبالْحق ما أُباِلي ِإذَا أَصبتها، وأَصبتها معك من : قُلْت: فَيِصيباِن ِمنها؟، قَالَ

  .ن الناِسأَصابها ِم
: حدثَنا أَبو النعمانَ عاِرم، قَالَ:  حثنا محمد بن حيويِه، وأَبو داود الْحراِني، قَاال6783

 عبد الرحمِن بن حدثَنا أَبو عثْمانَ، أَنه حدثَه: حدثَنا معتِمر بن سلَيمانَ التيِمي، عن أَِبيِه، قَالَ
 قَالَ �أَِبي بكٍْر رِضي اللَّه عنهما، أَنَّ أَصحاب الصفَِّة كَانوا أُناسا فُقَراًء، وأَنَّ رسولَ اللَِّه 

بعِة، فَلْيذْهب من كَانَ ِعنده طَعام اثْنيِن، فَلْيذْهب ِبثَاِلٍث، ومن كَانَ ِعنده طَعام أَر:مرةً
 ِبعشرٍة، �وِإنَّ أَبا بكٍْر جاَء ِبثَالثٍَة، وانطَلَق نِبي اللَِّه : ِبخاِمٍس ِبساِدٍس، أَو كَما قَالَ، قَالَ

 أَِبي بكٍْر، وِإنَّ وامرأَِتي، وخاِدم بيِتنا، وبيِت: فَهوأَنا، وأَِبي، وأُمي، وال أَدِري، هلْ قَالَ: قَالَ
، ثُم لَِبثَ حتى صلَّيت الِْعشاَء، ثُم رجع، فَلَِبثَ حتى نعس �أَبا بكٍْر تعشى ِعند رسوِل اللَِّه 

سك اللَّيلَةَ عن ما حب: ، فَجاَء بعد ما مضى ِمن اللَّيِل ما شاَء اللَّه، قَالَِت امرأَته�رسولُ اللَِّه 
قَالَت أَو ،اِفكيقَالَ: أَض ،ِفكيض :قَالَت ،ِتيِهميشا عموا أَنْ : وادأَر ِجيَء، قَدى تتا حوأَب

: قَالَفَجدع، وسب، و! يا غُنثَر : وقَالَ: يعشوهم، فَغلَبوهم، فَذَهبت أَنا، فَاختبأْت، قَالَ
فَأَيم اللَِّه ما كُنا نأْخذُ ِمن لُقْمٍة، ِإال ِربا ِمن أَسفَِلها أَكْثَر : كُلُوا، واللَِّه ال أَطْعمه أَبدا، قَالَ

ذَا ِهي كَما شِبعوا، وصارت أَكْثَر ِمما كَانت قَبلَ ذَِلك، فَنظَر ِإلَيها أَبو بكٍْر، فَِإ: ِمنها، قَالَ
ال وقُرِة عيِني، لَِهي اآلنَ : ما هذَا؟ قَالَت! يا أُخت بِني ِفراٍس : ِهي، أَو أَكْثَر، قَالَ المرأَِتِه

لشيطَاِن، ِإنما كَانَ ذَِلك ِمن ا: أَكْثَر ِمنها قَبلَ ذَِلك ِبثَالِث ِمراٍر، فَأَكَلَ ِمنها أَبو بكٍْر، وقَالَ
وكَانَ : ، فَأَصبحت ِعنده، قَالَ�يعِني يِمينه، ثُم أَكَلَ ِمنها لُقْمةً، ثُم حملَها ِإلَى رسوِل اللَِّه 

ناس، اللَّه بيننا، وبين قَوٍم عقْد، فَمضى اَألجلُ، فَعرفْنا اثْنا عشر رجال مع كُلِّ رجٍل ِمنهم أُ
  .أَعلَم كَم مع كُلِّ رجٍل ِمنهم، فَأَكَلُوا ِمنها أَجمعونَ، أَو كَما قَالَ لَفْظُ أَِبي داوٍد

: حثنا عاِرم بن الْفَضِل، قَالَ:  حدثَنا محمد بن حيويِه، وأَبو داود الْحراِني، قَاال6784
ثَندح ِبيالن عكَانَ م هكٍْر، أَنِن أَِبي بِن بمحِد الربع نانَ، عثْمأَِبي ع نأَِبيِه، ع نع ،ِمرتعا م� 
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 ِبيِمائَةٌ، فَقَالَ النثَالثُونَ و�: اٍم، أَوطَع ِمن اعٍل صجر ع؟، فَِإذَا مامطَع كُمٍد ِمنأَح علْ مه
هوحن ِبيا، فَقَالَ النوقُهسٍم ينانٌّ طَِويلٌ ِبغعشم ِركشلٌ مجاَء رج ثُم ،ِجنفَع ،�: أَم عيأَب

ال، بلْ بيع، فَاشترى ِمنه شاةً، فَصِنعت، ثُم أَمر ِبسواِد الْبطِْن أَنْ : أَم ِهبةٌ؟، قَالَ:عِطيةٌ؟أَو قَالَ
وساللَِّه : ى، قَالَي مايولُ اللَِّه ! وسر لَه زح ِمائٍَة، ِإال قَدو الثَّالِثني ا ِمناِد �موس ةً ِمنزح 

: وجعلَ ِمنها قَصعتيِن، قَالَ: بطِْنها، ِإنْ كَانَ شاِهدا أَعطَاها ِإياه، وِإنْ كَانَ غَاِئبا خبأَ لَه، قَالَ
أَكَلْنا ِمنها أَجمعونَ، وشِبعنا، وفَضلَ ِفي الْقَصعتيِن فَضلَةٌ، فَحملْناها علَى الْبِعِري، أَو كَما فَ

  .قَالَ
حدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه الرقَاِشي، :  حدثَنا جعفَر بن محمٍد اَألنطَاِكي، قَال6785َ

سِمعت أَِبي يحدثُ، عن أَِبي عثْمانَ النهِدي، عن : حدثَنا الْمعتِمر بن سلَيمانَ، قَالَ: الَقَ
هلْ مع أَحٍد :فَقَالَ:  ثَالِثني وِمائَةٌ، قَالَ�كُنا مع النِبي : عبِد الرحمِن بِن أَِبي بكٍْر، قَالَ

طَع كُم؟، قَالَِمنلٌ : امجاَء رج ثُم ،زبخو ِجنِبِه، فَع راٍم، فَأَمِوِه طَعحن اٍع، أَولٌ ِبصجاَء رفَج
 ِبيا، فَقَالَ النوقُهسٍم ينالٌ ِبغانٌّ طُوعشم ِركشةٌ؟، قَالَ:�مِهب ةٌ، أَمِطيع أَم ،أَِبيع : هى ِمنرتفَاش

أَمر ِبها، فَذَبحت، فَصنعت، ثُم أَمر ِبسواِد الْبطِْن، فَشِوي، فَواللَِّه ما ِمن الثَّالِثني وِمائَِة شاةً، فَ
، رجٍل، ِإال حز لَه حزةً، فَِإنْ كَانَ شاِهدا أَعطَاه، وِإنْ كَانَ غَاِئبا خبأَ لَه، فَصنع ِمنها قَصعتيِن

  .فَأَكَلْنا جِميعا وشِبعنا، وفَضلَ ِفي الْقَصعتيِن فَضلَةٌ، فَحملْناها علَى الْبِعِري
: حدثَنا عبد اَألعلَى، قَالَ: حدثَنا خلْف، قَالَ:  حدثَنا ِإبراِهيم الْحرِبي، قَال6786َ

ي عثْمانَ، عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي بكٍْر، ِإنَّ أَبا بكٍْر تضيفَه رهطٌ، حدثَنا الْجريِري، عن أَِب
، وافْرغْ ِمن ِقراهم قَبلَ أَنْ �دونك أَضيافَك، فَِإني منطَِلق ِإلَى النِبي :فَقَالَ ِلعبِد الرحمِن

الر دبع طَلَقفَقَالَأَِجيَء، فَان ،هدا كَانَ ِعنِبم ماهِن، فَأَتموا، فَقَالُوا: حماطْع : بر نأَيو
اقْبلُوا عنا : ما نحن ِبآِكِلني حتى يِجيَء رب منِزِلنا، فَقَالَ: اطْعموا، قَالُوا: منِزِلك؟ قَالَ

مطْعت لَماَء، وِإنْ ج هفَِإن ،اكُماَء ِقرا جفَلَم ،لَيع ِجديس هأَن فْترا، فَعوفَأَب ،هِمن نلِْقيوا لَن
: فَسكَت، ثُم قَالَ! يا عبد الرحمِن : ما صنعتم ِبأَضياِفي؟، فَأَخبروه، فَقَالَ: تنحيت عنه، قَالَ
أَقْسمت علَيك ِإنْ كُنت تسمع صوِتي لَما ! يا غُنثَر : م قَالَفَسكَت، ثُ! يا عبد الرحمِن 

ِه، فَقُلْتِإلَي تجرفَخ ،فَقَالُوا: ِجئْت ،افَكيلْ أَضا ِبِه، فَقَالَ: سانأَت قَد ،قدا : صمِإن
لَم : ال نطْعمه حتى تطْعمه، قَالَ! واللَِّه : قَالَ اآلخرونَال أَطْعمه اللَّيلَةَ، فَ! انتظَرتموِني، واللَِّه 

 لَكُميلَِة قَطُّ، وكَاللَّي رِفي الش قَالَ! أَر ثُم ،اكُما ِقرنلُونَ عقْبال ت ا لَكُمم : ،كاماِت طَعه
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ِه، اُألولَى ِمن الشيطَاِن، فَأَكَلَ وأَكَلُوا، رواه ساِلم بن ِبسِم اللَّ: فَجاَء ِبِه، ثُم وضع يده، وقَالَ
نوٍح، عِن الْجريِري، عن أَِبي عثْمانَ، عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي بكٍْر، وذَكَر الْحِديثَ، حدثَنا 

حدثَنا : حدثَنا عبد اَألعلَى، قَالَ :  أَِبي الْوِليِد الرقَّام، قَالَأَنبأَ عياش بن: الْمثَنى بن بِحٍري، قَالَ
سِعيد الْجريِري، عن أَِبي عثْمانَ، عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي بكٍْر، أَنَّ أَبا بكٍْر تضيفَه رهطٌ، 

  .يافَك، وذَكَر الْحِديثَ ِبِمثِْلِهدونك أَض: فَقَالَ ِلعبِد الرحمِن
بيانُ طَعاٍم يتخذُ ِلواِحٍد أَنه يكِْفي االثْنيِن، والدليل علي أن الربكة يف االجتماع علي 

  الطعام
ي أَبو أَخبرِن: حدثَنا حجاج، عِن ابِن جريٍج، قَالَ:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال6787َ

طَعام : يقُولُ�سِمعت النِبي : الزبيِر، أَنه سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه رِضي اللَّه عنهما، يقُولُ
اِنيكِْفي الثَّمِة يعباَألر امطَعةَ، وعبكِْفي اَألرِن يياالثْن امطَعِن، ويكِْفي االثْناِحِد يةَالْو.  

وحدثَنا ابن )  ح(حدثَنا روح بن عبادةَ:  حدثَنا عباس الدوِري، والصغاِني، قَاال6788
حدثَنا أَبو عاِصٍم، ِكالهما، عِن ابِن جريٍج، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، ِإال أَنَّ : الْجنيِد، وعباس أيضا، قَاال

نِد، قَالَابينقَالَ)  ح(كَاِفي: الْج ،يزا الْغثَندحقَالَ: و ،اِبييا الِْفرثَندح : نانُ، عفْيا سثَندح
طَعام الْواِحِد يكِْفي االثْنيِن، وطَعام االثْنيِن :�قَالَ رسولُ اللَِّه : أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ

  .ِفي اَألربعةَ، وطَعام اَألربعِة يكِْفي الثَّماِنيةَ، كَذَا رواه عبد الرحمِن، عن سفْيانَيكْ
حدثَنا اَألعمش، عن أَِبي : حدثَنا أَبو معاِويةَ، قَالَ:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال6789َ

  .طَعام الْواِحِد يكِْفي اثْنيِن، وطَعام االثْنيِن يكِْفي أَربعةً:�قَالَ النِبي : قَالَسفْيانَ، عن جاِبٍر، 
حدثَنا اَألعمش، عن أَِبي : حدثَنا ابن نميٍر، قَالَ:  حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، قَال6790َ

طَعام الرجِل يكِْفي الرجلَيِن، وطَعام الرجلَيِن يكِْفي :�الَ النِبي قَ: سفْيانَ، عن جاِبٍر، قَالَ
  .اَألربعةَ، وطَعام اَألربعِة يكِْفي الثَّماِنيةَ، رواه جِرير، عِن اَألعمِش، هكَذَا

وحدثَنا )  ح( ابن وهٍب، أن مالكا أخربهأَنبأَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال6791َ
حدثَنا الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، عن أَِبي الزناِد، عِن اَألعرِج، عن : أَبو ِإسماِعيلَ الترِمِذي، قَالَ 
الثْنيِن كَاِفي الثَّالثَِة، وطَعام الثَّالثَِة طَعام ا:�قَالَ رسولُ اللَِّه : أَِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنه، قَالَ

  .كَاِفي اَألربعِة
  بيانُ كَراِهيِة كَثْرِة اَألكِْل، والترغيب ىف قلة األكل، والطعن على الرجل األكول

حدثَنا : ي، قَالَوحدثَنا الْغز)  ح(حدثَنا قَِبيصةُ:  حدثَنا أَبو زرعةَ الراِزي، قَالَ 6792
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قَالَ النِبي : حدثَنا سفْيانُ، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر رِضي اللَّه عنه، قَالَ: الِْفرياِبي، قَاال
: الصغاِني، قَالَالْمؤِمن يأْكُلُ ِفي مِعي واِحٍد، والْكَاِفر يأْكُلُ ِفي سبعِة أَمعاٍء، حدثَنا :�

حدثَنا سفْيانُ، عن أَِبي الزبيِر، عن : حدثَنا معاِويةُ بن ِهشاٍم، قَالَ : حدثَنا أَبو كُريٍب، قَالَ
 ِبيِن النرضي اهللا عنهم، ع رمِن عاباِبٍر، وِبِمثِْلِه�ج .  

حدثَنا حجاج، عِن ابِن جريٍج، أَخبرِني أَبو : ٍم، قَالَ  حدثَنا يوسف بن مسِل6793
الْكَاِفر يأْكُلُ ِفي سبعِة : يقُولُ�سِمعت النِبي : الزبيِر، أَنه سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه، يقُولُ
اِحٍد، حى وأْكُلُ ِفي ِمعي ِمنؤالْماٍء، وعِن أَمٍج، عيرِن جِن ابع ،اججا حثَندح ،فوسا يثَند

 ِبيِن النع ،هنع اللَّه ِضيةَ رريرأَِبي ه نأَِبيِه، ع نِن، عمحِد الربِن عالِء بِديِث �الْعِبِمثِْل ح ،
  .أَِبي الزبيِر
أَخبرِني أَبو : حدثَنا حجاج، عِن ابِن جريٍج، قَالَ: لَ حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَا6794

الْكَاِفر يأْكُلُ ِفي سبعِة : يقُولُ�سِمعت النِبي : الزبيِر، أَنه سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه، يقُولُ
اِحٍد، حو ِعيأْكُلُ ِفي مي ِمنؤالْماٍء، وعقَاالأَم ،اِنيغالصو ،وِريالد اسبا عثَنا : دثَندح

حوِد، قَالَ)  ح(رينالْج نا ابثَندحأَِبي : و نٍج، عيرِن جِن ابا، عماِصٍم، ِكالهو عا أَبثَندح
 ِبيِن الناِبٍر، عج نِر، عيبِبِمثِْلِه�الز ،.  

: نا محمد بن محِرٍز الِْمصِري، ومحمد بن ثَواٍب الْهباِري ِبالْكُوفَِة، قَاال حدث6795َ
قَالَ : حدثَنا أَبو أُسامةَ، عن بريٍد، عن أَِبي بردةَ، عن أَِبي موسى اَألشعِري رِضي اللَّه عنه قَالَ

 ِبيِم:�النؤاٍءالْمعِة أَمعبأْكُلُ ِفي سي الْكَاِفراِحٍد، وو ِعيأْكُلُ ِفي مي ن.  
 حدثَنا محمد بن محِرٍز، ومحمد بن عبِد الرحمِن الْجعِفي، وحممد بن ثواب 6796
 عمر، عن ناِفع، عِن ابِن عمر رِضي اللَّه حدثَنا أَبو أُسامةَ، عن عبيِد اللَِّه بِن: اهلباري، قَالُوا
  .الْمؤِمن يأْكُلُ ِفي مِعي واِحٍد، والْكَاِفر يأْكُلُ ِفي سبعِة أَمعاٍء:�عِن النِبي : عنهما، قَالَ
ر، عن أَيوب، عن ناِفٍع، عِن ابِن أَنبأَ معم:  حدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق، قَال6797َ

 ِبيِن النع ،رماِحٍد: قَالَ�عو ِعيأْكُلُ ِفي مي ِمنؤالْماٍء، وعِة أَمعبأْكُلُ ِفي سي الْكَاِفر.  
دثَنا عبد الصمِد بن ح:  حدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، وأَبو اَألزهِر النيسابوِري، قَاال6798

كَانَ ابن : حدثَنا واِقد بن محمٍد، أَنه سِمع ناِفع، قَالَ: حدثَنا شعبةُ، قَالَ: عبِد الْواِرِث، قَالَ
 رجال يأْكُلُ أَكْال كَِثريا، عمر ال يأْكُلُ، حتى يؤتى ِبِمسِكٍني يأْكُلُ معه، فَأَدخلْت علَيِه يوما

ِإنَّ : يقُولُ�يا ناِفع، ال تدِخلَن هذَا عِلي، فَِإني سِمعت رسولَ اللَِّه : فَقَالَ ابن عمر: قَالَ
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: دثَنا عفَّانُ، قَالَح: الْكَاِفر يأْكُلُ ِفي سبعِة أَمعاٍء، حدثَنا جعفَر بن محمٍد الصاِئغُ، قَالَ 
حدثَنا شعبةُ، عن واِقِد ابِن محمٍد، عن ناِفٍع، أَنَّ رجال أَتى ابن عمر، فَجعلَ يلِْقي ِإلَيِه طَعاما 

ِمثْلَه ذَكَر ا، ثُمأْكُلُ أَكْال كَِثريلَ يعا، فَجكَِثري.  
حدثَنا شعبةُ، عن : حدثَنا عبد الرحمِن بن ِزياٍد، قَالَ: ي، قَالَ حدثَنا الْكَيساِن6799

  .واِقِد بِن محمِد بِن زيٍد، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، وزادوالْمؤِمن يأْكُلُ ِفي مِعي واِحٍد
)  ح(دثَنا ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكًا أَخبرهح:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال6800َ

حدثَنا ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكًا أَخبره، عن سهيِل بِن أَِبي صاِلٍح، : وحدثَنا ِعيسى بن أَحمد، قَالَ
ِبيأَنَّ الن ،هنع اللَّه ِضيةَ رريرأَِبي ه نأَِبيِه، ع نولُ اللَِّه � عسر رفَأَم ،كَاِفر فيض افَهض � 

ِبشاٍة، فَحِلبت لَه، فَشِرب ِحالبها، ثُم أَمر ِبشاٍة أُخرى، فَشِرب حتى شِرب ِحالب سبِع 
ِلبت، فَشِرب ِحالبها، ثُم أَمر  ِبشاٍة، فَح�ِشياٍه، ثُم أَنه أَصبح، فَأَسلَم، فَأَمر لَه رسولُ اللَِّه 

ِإنَّ الْمسِلم يشرب ِفي مِعي واِحٍد، والْكَاِفر :�لَه ِبأُخرى، فَلَم يستِتمها، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
حدثَنا ِإسحاق بن ِعيسى بِن : يشرب ِفي سبعِة أَمعاٍء، حدثَنا عِلي بن عثْمانَ النفَيِلي، قَالَ

  .حدثَنا ماِلك، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، ِمن هنا لَم يخِرجاه: الطَّباِع، قَالَ
حدثَنا شبابةُ، :  حدثَنا عباس الدوِري، ومحمد بن الْخِليِل، وابن الْهباِري، قَالُوا6801

ِإنَّ : يقُولُ�سِمعت النِبي : حدثَنا ورقَاُء، عن عمِرو بِن ِديناٍر، عِن ابِن عمر، قَالَ: الَقَ
  .الْكَاِفر يأْكُلُ ِفي سبعِة أَمعاٍء، والْمسِلم ِفي مِعي واِحٍد

أَخبرِني ماِلك، : ثَنا ابن وهٍب، قَالَحد:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال6802َ
 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نع ،رمع ناللَِّه ب ديبعقَالَ�و : ِعيأْكُلُ ِفي مي ِلمسِإنَّ الْم

  .واِحٍد، والْكَاِفر يأْكُلُ ِفي سبعِة أَمعاٍء
6803 سونا ينربلَى، قَالَ أَخِد اَألعبع نٍب، قَالَ: بهو نأَ اببأَن : نو برمثَِني عدح

 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نةَ، عريرلَى أَِبي هوم سونأَِبي ي ناِرِث، عقَالَ�الْح : ِلمسِإنَّ الْم
حدثَنا :  ِفي سبعِة أَمعاٍء، حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَيأْكُلُ ِفي مِعي واِحٍد، والْكَاِفر يأْكُلُ

  .، ِبِمثِْلِه�حدثَنا جويِريةُ بن أَسماَء، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، عِن النِبي : أَبو داود، قَالَ
حدثَنا حفْص بن ميسرةَ، : يثَم بن خاِرجةَ، قَالَحدثَنا الْه:  حدثَنا الصغاِني، قَال6804َ

 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نأَِبيِه، ع نِن، عمحِد الربِن عالِء بِن الْعأْكُلُ ِفي :، قَالَ�عي الْكَاِفر
حدثَنا ابن بكَيٍر، : حدثَنا أَبو بكٍْر الْجعِفي، قَالَسبعِة أَمعاٍء، والْمؤِمن يأْكُلُ ِفي مِعي واِحٍد، 
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حدثَنا عبد الْعِزيِز بِن محمٍد، عن محمِد بِن عمٍرو، عن أَِبي سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَ، : قَالَ 
 ِبيِن النِبِمثِْلِه�ع ،.  
6805نب سونا يثَندِبيٍب، قَالَ حقَالَ:  ح ،داوو دا أَبثَندِن : حاب ِديع نةُ عبعا شثَندح
ِإنَّ الْمؤِمن يأْكُلُ ِفي : قَالَ�سِمعت أَبا حاِزٍميحدثُ، عن أَِبي هريرةَ، أَنّ النِبي : ثَاِبٍت، قَالَ

  .ِفي سبعِة أَمعاٍءمِعي واِحٍد، والْكَاِفر يأْكُلُ 
وحدثَنا )  ح(حدثَنا أَبو أُسامةَ:  حدثَنا أَبو بكٍْر الْجعِفي، ومحمد بن ثَواٍب، قَاال6806

 أَِبي سِعيٍد حدثَنا أَبو معاِويةَ ِكالهما، عن مجاِلٍد، عن أَِبي الْوداِك، عن: عِلي بن حرٍب، قَالَ
 ِبيِن النع ،هنع اللَّه ِضير ِريدأْكُلُ ِفي : قَالَ�الْخي الْكَاِفراِحٍد، وو ِعيأْكُلُ ِفي مي ِمنؤالْم

  .سبعِة أَمعاٍء
دثَنا عِلي ابن ح:  حدثَنا محمد بن الْحجاِج بِن سلَيمانَ الْحضرِمي ِبِمصر، قَال6807َ
حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عِن ابِن أَِبي نِجيٍح، عن حميٍد اَألعرِج، عن مجاِهٍد، : معبٍد، قَالَ

ر يأْكُلُ الْكَاِف: يقُولُ�ِإني سِمعت رسولَ اللَِّه : ما أَقَلَّ طَعمك؟ قَالَ: قُلْت َألِبي سِعيٍد: قَالَ
  .ِفي سبعِة أَمعاٍء، والْمؤِمن يأْكُلُ ِفي مِعي واِحٍد

حدثَنا سلَيمانُ بن : حدثَنا مروانُ بن محمٍد، قَالَ:  حدثَنا أَبو اَألزهِر، قَال6808َ
حدثَِني خبيب بن سلَيمانَ، : ِن جندٍب، قَالَحدثَنا جعفَر بن سعِد بِن سمرةَ ب: موسى، قَالَ

 �كَانَ رسولُ اللَِّه : عن أَِبيِه سلَيمانَ بِن سمرةَ، عن سمرةَ بن جندٍب رِضي اللَّه عنه، قَالَ
  . ِفي سبعِة أَمعاٍءالْمؤِمن يأْكُلُ ِفي مِعي واِحٍد، وِإنَّ الْكَاِفر يأْكُلُ:يقُولُ

حدثَنا زيد بن الْحباِب، :  حدثَنا محمد بن عبِد الرحمِن أَبو بكٍْر الْجعِفي، قَال6809َ
ِن يساٍر، عن حدثَنا موسى بن عبيدةَ الربِذي، عن عبيِد بِن سلَيمانَ اَألغَر، عن عطَاِء ب: قَالَ

 ِبيِن النع ،هنع اللَّه ِضير اٍه الِْغفَاِريجهقَالَ�ج : الْكَاِفراِحٍد، وو ِعيأْكُلُ ِفي مي ِمنؤالْم
  .يأْكُلُ ِفي سبعِة أَمعاٍء

حدثَِني محمد بن : نِذِر، قَالَحدثَنا ِإبراِهيم بن الْم:  حدثَنا مسرور بن نوٍح، قَال6810َ
حدثَِني جدي محمد بن معٍن، عن أَِبيِه معِن بِن نضلَةَ، عن نضلَةَ بِن عمٍرو : معٍن، قَالَ

ب ِفي مِعي واِحٍد، ِإنَّ الْمؤِمن يشر: يقُولُ�سِمعت النِبي : الِْغفَاِري رِضي اللَّه عنه، قَالَ
  .والْكَاِفر يشرب ِفي سبعِة أَمعاٍء

حدثَنا عبد اللَِّه بن محمٍد الْعاِئِذي، عن وِكيٍع، :  حدثَنا أَبو بكٍْر الْجعِفي، قَال6811َ
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ونميم نع ،اِلِبياِلٍد الْوأَِبي خ نِش، عمِن اَألعع ِبيِن النا، عهنع اللَّه ِضيةَ ر� ،ِمثْلَه 
أَنَّ الْمؤِمن يأْكُلُ ِفي مِعي واِحٍد، والْكَاِفر ِفي سبعِة أَمعاٍء، حدثَنا يونس بن عبِد :يعِني

ِبي عبِد الرحمِن الْحبِلي، عن عبِد حدثَِني حيي، عن أَ: حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ: اَألعلَى، قَالَ
  . ِبذَِلك�اللَِّه بِن عمِرو بِن الْعاِص رِضي اللَّه عنهما، عن رسوِل اللَِّه 

  بيانُ كَراِهيِة عيِب الطَّعاِم إذا قدم إىل الرجل
بو يحيى الِْحماِني، عِن اَألعمِش، عن أَِبي حدثَنا أَ:  حدثَنا عباس الدوِري، قَال6812َ

 طَعاما قَطُّ، كَانَ ِإذَا قُرب �ما عاب رسولُ اللَِّه :حاِزٍم، عن أَِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنه، قَالَ
هِردي ِإنْ لَمأَكَلَ، و اههتأَِو اش ،هادفَأَر ،امِه طَعٍب، قَالَِإلَيرح نب ِليا عثَندح ،كَهرا :  تثَندح

  .وِإنْ كَِرهه تركَه:أَبو معاِويةَ، عِن اَألعمِش، ِبِمثِْلِه، ولَعلَّه قَالَ
هير، عِن حدثَنا ز: حدثَنا يحيى بن يحيى، قَالَ:  حدثَنا محمد بن حيويِه، قَال6813َ

كَتئًا سيى شهتِإِن اشو ،كَهرئًا تيش ِإنْ كَِرهاِدِهونِش، ِبِإسماَألع.  
حدثَنا سفْيانُ، وشيبانُ، : حدثَنا عبيد اللَِّه بن موسى، قَالَ:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال6814َ

  .وِإذَا كَِره شيئًا تركَه، وِإذَا اشتهى شيئًا أَكَلَهعِن اَألعمِش، ِبِإسناِدِه
حدثَنا شعبةُ، عِن : حدثَنا يحيى بن أَِبي بكَيٍر، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال6815َ

 طَعاما قَطُّ، كَانَ ِإذَا � اللَِّه ما عاب رسولُ:اَألعمِش، عن أَِبي حاِزٍم، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
كَهرِهِه تتشي ِإنْ لَمو ،أَكَلَه اههتٌء ِإنَّ اشيِه شِإلَي بقَر.  

حدثَنا : حدثَِني يحيى بن حماٍد، قَالَ:  حدثَنا محمد بن أَحمد بن الْجنيِد، قَال6816َ
ما عاب رسولُ :حدثَنا أَبو حاِزٍم، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ: حدثَنا سلَيمانُ، قَالَ: الَ الْوضاح، قَ

  . طَعاما قَطُّ، كَانَ ِإذَا قُرب ِإلَيِه شيٌء ِإِن اشتهاه أَكَلَه، وِإنْ كَِرهه تركَه�اللَِّه 
6817نب اِهيمرا ِإبثَندوٍق، قَالَ حزرقَالَ:  م ،قَِدياِمٍر الْعو عا أَبثَندانُ : حفْيا سثَندح

 طَعاما �ما عاب رسولُ اللَِّه :الثَّوِري، عِن اَألعمِش، عن أَِبي حاِزٍم، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
ِجبعي ِإنْ لَمو ،أَكَلَه هبجقَطُّ، ِإنْ أَعكَهرت ه.  

حدثَنا سفْيانُ، عِن : حدثَنا الِْفرياِبي، قَالَ:  حدثَنا أَبو الْعباِس الْغزي، قَال6818َ
 طَعاما قَطُّ، ِإنَّ اشتهى �ما عاب رسولُ اللَِّه :اَألعمِش، عن أَِبي حاِزٍم، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

  .ا أَكَلَه، وِإنَّ لَم يشتِه تركَهشيئً
وحدثَنا محمد بن عِلي بِن )  ح(حدثَنا أَبو معاِويةَ:  حدثَنا عِلي بن حرٍب، قَال6819َ
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حدثَنا : و معاِويةَ، قَالَحدثَنا أَب: حدثَنا أَحمد بن حنبٍل، قَالَ: داود ابن أُخِت غَزاٍل، قَالَ
 عاب �ما رأَيت رسولَ اللَِّه :اَألعمش، عن أَِبي يحيى مولَى آِل جعدةَ، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

 كُريٍب، عن طَعاما قَطُّ، كَانَ ِإذَا اشتهى أَكَلَه، وِإنْ لَم يشتِه سكَت، رواه مسِلم، عن أَِبي
  .أَِبي معاِويةَ، ِبِمثِْلِه

  بيانُ الصحاِف الَِّتي يكْره اَألكْلُ ِفيها، 
  واألواىن الىت يكره الشرب فيها

حدثَنا أَبو نعيٍم، :  حدثَنا حمدانُ بن عِلي، وعباس الدوِري، والصغاين، قَالُوا6820
حدثَِني عبد الرحمِن بن أَِبي لَيلَى، : سِمعت مجاِهدا، يقُولُ: ا سيف الْمكِّي، قَالَحدثَن: قَالَ

مهضعقَالَ بقَى، وستاس هنع اللَّه ِضيفَةَ رذَيأَنَّ ح : قَاهقَى، فَسستفَةَ، فَاسذَيح دوا ِعنكَان مهِإن
لَوال أَني نِهيته غَير مرٍة وال مرتيِن، : لَما وضع الْقَدح ِفي يِدِه رمى ِبِه، ثُم قَالَمجوِسي، فَ
ال تلْبسوا الْحِرير وال : يقُولُ�لَم أَصنع هذَا، ولَِكن سِمعت رسولَ اللَِّه : كَأَنه يقُولُ

برشال تو ،اجيبا الدينِفي الد ما لَهها، فَِإناِفهأْكُلُوا ِفي ِصحال تِة، والِْفضِب وِة الذَّهوا ِفي آِني
حدثَنا أَبو نعيٍم، : وِهي لَكُم ِفي اآلِخرٍة، حدثَنا محمد بن حيويِه، وِإدِريس بن بكٍْر، قَاال

حدثَِني عبد الرحمِن بن أَِبي لَيلَى، أَنهم : سِمعت مجاِهدا، يقُولُ: قَالَأَنبأَ سيف، : قَالَ
حدثَنا سِعيد : كَانوا ِعند حذَيفَةَ، فَاستسقَى، فَذَكَر ِبِمثِْلِه، حدثَنا يِزيد بن ِسنانَ الْبصِري، قَالَ

صِحبنا :دثَنا ابن عوٍن، عن مجاِهٍد، أَنَّ عبد الرحمِن بن أَِبي لَيلَى، قَالَح: بن سفْيانَ، قَالَ
  .حذَيفَةُ، فَاستسقَى، فَأَتاه ِدهقَانٌ ِبشراٍب ِفي ِإناٍء ِمن ِفضٍة

6821اِنيرالْح داوو دأَبو ،اِنيغكٍْر الصو با أَبثَندحقَالَ و ،رمع نانُ بثْما عثَندقَاال ح ، :
أَنبأَ ابن عوٍن، عن : حدثَنا أَشهلُ بن حاِتٍم، قَالَ: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح(حدثَنا ابن عوٍن

ع حذَيفَةَ ِبالْمداِئِن، فَاستسقَى، فَأَتاه كُنا م: مجاِهٍد، عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي لَيلَى، قَالَ
اسكُتوا، فَِإنا ِإنْ سأَلْناه لَم يحدثُنا، فَلَما كَانَ : ِدهقَانٌ ِبِإناٍء ِمن ِفضٍة، فَرمى ِبِه وجهه، فَقُلْنا

 أَنهنهى عِن الشرِب �فَذَكَر عِن النِبي : ه، قَالَتدرونَ لَم رميته؟، ِإني كُنت نِهيت: بعد، قَالَ
هو لَهم ِفي الدنيا، ولَكُم ِفي : ِفي آِنيِة الذَّهِب والِْفضِة، وعن لُبِس الْحِريِر والديباِج، قَالَ

حدثَنا عبد اللَِّه ابن : سحاق اَألزرق، قَالَحدثَنا ِإ: اآلِخرِة، حدثَنا سعدانُ بن يِزيد، قَالَ
خرجنا مع حذَيفَةَ ِفي بعِض السواِد، : عوٍن، عن مجاِهٍد، عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي لَيلَى، قَالَ

حدثَنا ِإبراِهيم بن : ثَنا محمد بن ساِبٍق، قَالَحد: فَاستسقَى، فَذَكَر ِمثْلَه، حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ
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 ِبيِن النفَةَ، عذَيح نلَى، عِن أَِبي لَيِن اباِهٍد، عجم نوٍر، عصنم نانَ، عمطَه� اهور ،هوحن 
اِسِطيِن الْويسو الْحا أَبثَندوٍر، حصنم نع ،ِريرٍن، قَالَ: ، قَالَجوع نو برما عثَندا : حثَندح

 ِبيِن النفَةَ، عذَيح نع ،ِليِن أَِبي ِليِن اباِهٍد، عجم نر، عأَِبي ِبش نةَ، عانوو عأَب�هوحن .  
حدثَنا حيوةُ بن : بو عاِصٍم، قَالَحدثَنا أَ:  حدثَنا الصغاِني، وعباس الدوِري، قَاال6822
حدثَِني أَبو ثَعلَبةَ : حدثَِني أَبو ِإدِريس الْخوالِني، قَالَ: أَنبأَ رِبيعةُ بن يِزيد، قَالَ: شريٍح، قَالَ

نا ِبأَرِض صيٍد، وِبأَرِض أَهِل الِْكتاِب، ِإ! يا رسولَ اللَِّه : قُلْت: الْخشِني رِضي اللَّه عنه، قَالَ
ِإنْ كُنتم ِفي أَرِض أَهِل :�فَنأْكُلُ ِفي آِنيِتِهم، فَهلْ يِحلُّ لَنا ِمن ذَِلك؟ فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

ا، فَِإنْ لَمدوا بِجدا ال تِإال م ،ِتِهمأْكُلُوا ِفي آِنياِب، فَال تكُلُوا الِْكت ا، ثُما، فَاغِْسلُوهدوا بِجدت 
  .ِفيها

حدثَنا يِزيد بن : حدثَنا مسدد، قَالَ:  حدثَنا الدنداِني، ويوسف الْقَاِضي، قَاال6823
ن عبِد اللَِّه بِن عبِد الرحمِن، عن حدثَنا أَيوب، عن ناِفٍع، عن زيِد بِن عبِد اللَِّه، ع: زريٍع، قَالَ

 ِبيِن النا، عهنع اللَّه ِضيةَ رلَمس ِفي : قَالَ�أُم ِجررجا يمٍة، ِإنِفض ٍة ِمنِفي آِني برشالَِّذي ي
منهج ارطِْنِه نب.  
وحدثَنا )  ح(دثَنا يحيى بن سِعيٍد الْقَطَّانُح:  حدثَنا أَبو سِعيٍد الْبصِري، قَال6824َ
حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، عن ناِفٍع، : حدثَنا يحيى، قَالَ: حدثَنا مسدد، قَالَ: الدنداِني، قَالَ

، أَنه � أَِبي بكٍْر، عن أُم سلَمةَ، عِن النِبي عن زيِد، عن عبِد اللَِّه بِن عبِد الرحمِن بِن
الَِّذي يشرب ِفي آِنيِة الِْفضِة، ِإنما يجرِجر ِفي بطِْنِه نار جهنم، رواه مسِلم، عن أَِبي بكِْر :قَالَ

يبع نِهٍر، عسِن مب ِليع نةَ، عبيِن أَِبي شاِدِهبنِد اللَِّه، ِبِإس.  
:  حدثَنا أَحمد بن يوسف التغِلِبي، صاِحب أَِبي عبيٍد، وعباس الدوِري، قَاال6825

 ناِفعٍ ، عن حدثَنا حماد بن زيٍد، عن أَيوب، وعبد اللَِّه السراج، عن: حدثَنا أَبو النعمانَ، قَالَ
ةَ، قَالَتلَمس أُم نكٍْر، عِن أَِبي بِن بمحِد الربِن عِد اللَِّه ببع نع ،رمع نِد اللَِّه ببِن عِد بيز :

جهنٍم، حدثَنا ِإنَّ الَِّذي يشرب ِفي آِنيِة ِفضٍة، ِإنما يجرِجر ِفي بطِْنِه نار :�قَالَ رسولُ اللَِّه 
  .حدثَنا أَيوب، ِبِمثِْلِه: حدثَنا يِزيد بن زريٍع، قَالَ: حدثَنا عبدانُ، قَالَ: محمد بن اللَّيِث، قَالَ

ك، واللَّيثُ بن أَنبأَ ابن وهٍب، أَخبرِني ماِل:  حدثَنا بحر بن نصٍر الْخوالِني، قَال6826َ
سعٍد، وجِرير بن حاِزٍم، عن ناِفٍع، عن زيِد بِن عبِد اللَِّه بِن عمر، عن عبِد اللَِّه بِن عبِد 

 ِبيِن النةَ، علَمس أُم نيِق، عدكٍْر الصِن أَِبي بِن بمحِفي آِن: قَالَ�الر برشِة، الَِّذي يِة الِْفضي



com.wordpress.masgunku.www  
 

1541 

حدثَنا ابن وهٍب، أَنَّ : ِإنما يجرِجر ِفي بطِْنِه نار جهنم، حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَالَ
اِدِه ِمثْلَهناِفٍع، ِبِإسن نع ،هرباِلكًا أَخاٍء، قَالَ. مجر نب ارما عثَندح :ثَندةَ، حادبع نب حوا ر

حدثَنا حسين الْمروِذي، : حثنا ماِلك، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، حدثَِني محمد بن الْفَرِج اَألزرق، قَالَ
عمِرو بِن الرِبيِع بِن حدثَنا طَاِهر بن . حدثَنا جِرير بن حاِزٍم، عن ناِفٍع، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه: قَالَ

حدثَِني اللَّيثُ بن سعٍد، عن ناِفٍع، ِبِإسناِدِهِإنَّ الَِّذي يشرب، : حدثَنا أَِبي، قَالَ: طَاِرٍق، قَالَ
حدثَنا جويِريةُ، : اَء، قَالَحدثَنا عبد اللَِّه بن محمِد بِن أَسم: ِبِمثِْلِه، حدثَنا أَبو الْمثَنى، قَالَ

  .عن ناِفٍع، ِبِمثِْلِه
حدثَنا صخر بن : حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب اَألصبهاِني، قَال6827َ

ع ،رمِن عِد اللَِّه ببِن عِد بيز ناِفٍع، عن نةَ، عِرييوكٍْر جِن أَِبي بِن بمحِد الربِن عِد اللَِّه ببع ن
 ِبيِج النوةَ زلَمس أُم نيِق، عدالص�ِن، قَالَتمحِد الربالَةَ عةَ خلَمس أُم تكَانو ، : تِمعس

ٍة، ِإنما يجرِجر نار جهنم، أَوكَأَنما ِإنَّ الَِّذي يشرب ِفي ِإناٍء ِمن ِفض: يقُولُ�رسولَ اللَِّه 
منهج ارطِْنِه نِفي ب ِجررجي.  

: حدثَنا ِإسحاق بن ِإسماِعيلَ، قَالَ:  حدثَنا ِإبراِهيم بن ِإسحاق الْحرِبي، قَالَ 6828
سى بِن عقْبةَ، عن ناِفٍع، عن زيِد بِن عبِد اللَِّه، عن عبِد اللَِّه حدثَنا حاِتم بن ِإسماِعيلَ، عن مو

 ِبيِن النةَ، علَمس أُم نِن، عمحِد الربِن عقَالَ�ب ،: ِجررجا يمِة، ِإنِة الِْفضِفي آِني برشالَِّذي ي
  .ِفي بطِْنِه نار
حدثَنا : حدثَنا أَبو عاِصٍم، عن عثْمانَ بِن مرةَ، قَالَ: يد بن ِسناٍن، قَالَ حدثَنا يِز6829

من شِرب : يقُولُ�عبد اللَِّه بن عبِد الرحمِن، عن خالَِتِه أُم سلَمةَ، أَنها سِمعت رسولَ اللَِّه 
الِْفضِب وِة الذَّهِفي آِنيمنهج ارطِْنِه نِفي ب ِجررجا يمِة، ِإن.  

  
  مبتدأُ ِكتاِب اللِّباِس

باب الْخبِر الناِهي عِن اتخاِذ الْمياِثِر، والقسى، وآنية الفضة والذهب، ولبس احلرير، 
نساء، وبيان واإلستربق، والديباج، وخامت الذهب، واحللل، وإباحة بيعها وشرائها، ولبسها ال

  اخلرب الدال على الكراهية للنساء لبسها
أَنبأَ شعبةُ، : أَنبأَ النضر بن شميٍل، قَالَ:  حدثَنا سِعيد بن مسعوٍد الْمروِزي، قَال6830َ

 بِن مقَرٍن، عِن الْبراِء بِن سِمعت معاِويةَ بن سويِد: حدثَنا اَألشعثُ بن سلَيٍم، قَالَ: قَالَ
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 ِبسبٍع، ونهانا عن سبٍع، أَمرنا ِبِعيادِة �أَمرنا رسولُ اللَِّه :عاِزٍب رِضي اللَّه عنه، قَالَ
ِة الدابِإجالِم، والس دراِطِس، وِميِت الْعشتاِئِز، وناِع الْجباتِريِض، وظْلُوِم، الْمِر الْمصناِعي، و

وِإبراِر الْمقِْسِم، ونهانا عن خاتِم الذَّهِب، أَو حلْقَِة الذَّهِب، وآِنيِة الِْفضِة، وعِن الْحِريِر، 
  .والديباِج، واِإلستبرِق، والْقَسي، والِْميثَرِة

6831يقُت نب كَّارا بثَندِبيٍب، قَاال حح نب سونيةَ، وقَالَ: ب ،داوو دا أَبثَندا : حثَندح
حدثَِني معاِويةُ بن سويِد بِن مقَرٍن، عِن الْبراِء بِن : شعبةُ، عِن اَألشعِث بِن سلَيٍم، قَالَ

انا عن سبٍع، أَمرنا ِباتباِع الْجنازِة، وِعيادِة الْمِريِض،  ِبسبٍع، ونه�عاِزٍب،أَمرنا رسولُ اللَِّه 
 نا عانهنقِْسِم، واِر الْمرِإباِطِس، وِميِت الْعشتظْلُوِم، وِر الْمصناِعي، وِة الدابِإجالِم، والس درو

الِْفضِب وِة الذَّهآِنيِب، وِم الذَّهاتاِجخيبالدِريِر، والْحِق، وربتاِإلسو ،يالْقَسِة، والِْميثَرِة، و . لَم
اِبعالس داوو دأَب ذَكَرقِْسِم، والْم اررِإب كَّارا بلَن ذْكُري.  

حدثَنا :  ِقالبةَ، قَالَوحثنا أَبو)  ح(حدثَنا عثْمانُ بن عمر:  حدثَنا الصغاِني، قَال6832َ
وِإبراِر :حدثَنا شعبةُ، عِن اَألشعِث بِن سلَيٍم، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، ِإلَى قَوِلِه: وهب بن جِريٍر، قَاال

ِة الِْفضآِني نعِب، ولْقَِة الذَّهح ِب، أَوِم الذَّهاتخ نا عانهنقِْسِم، وِريِر، الْمِس الْحلُب نعِة، و
يالْقَسِة، والِْميثَرِق، وربتاِإلساِج، ويبالدو .كِبال ش بهِب: قَالَ والذَّه ماتخ.  

بةُ، حدثَنا شع: حدثَنا أَبو عتاٍب، وأَبو زيٍد، قَاال:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال6833َ
سِمعت الْبراَء، : سِمعت معاِويةَ بن سويِد بِن مقَرٍن، قَالَ: عِن اَألشعِث بِن سلَيٍم، قَالَ

ِعيادةَ :  ِبسبٍع، ونهانا عن سبٍع، فَذَكَر ما أَمر ِبِه�أَمرنا رسولُ اللَِّه :واللَّفْظُ َألِبي زيٍد، قَالَ
مِريِض، واتباع الْجناِئِز، وتشِميِت الْعاِطِس، ورد السالِم، ونصِر الْمظْلُوِم، وِإجابِة الداِعي، الْ

هنع ماهها نم ذَكَرقِْسِم، واِر الْمرِإبِة، : وِة الِْفضآِني نعِب، ولْقَِة الذَّهح ِب، أَوالذَّه ماتخ
حدثَنا أَبو : حِريِر، والديباِج، واِإلستبرِق، والْقَسي، والِْميثَرِة، حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَالَوالْ

ِد بيوِن سةَ باِويعم نثَاِء، ععِن أَِبي الشِث بعِن اَألشع ،ِريانَ الثَّوفْيس نع ،فَِريالْح داوِن د
  . ِبسبٍع، ونهانا عن سبٍع�أَمرنا رسولُ اللَِّه :مقَرٍن، عِن الْبراِء ابِن عاِزٍب، قَالَ

حدثَنا : حدثَنا زهير، قَالَ: حدثَنا النفَيِلي، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال6834َ
دخلْت : حدثَِني معاِويةُ بن سويِد بِن مقَرٍن، قَالَ: ِبي الشعثَاِء الْمحاِرِبي، قَالَأَشعثُ بن أَ

 ِبسبٍع، ونهانا عن سبٍع، أَمرنا �أَمرنا رسولُ اللَِّه :علَى الْبراِء بِن عاِزٍب، فَسِمعته يقُولُ
، واتباِع الْجناِئِز، ونصِر الْمظْلُوِم، وِإبراِر الْمقِْسِم، أَِو الْقَسِم، وتشِميِت ِبِعيادِة الْمِريِض
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الْعاِطِس، وِإجابِة الداِعي، وِإفْشاِء السالِم، ونهانا عن تختِم، أَو خواِتيِم الذَّهِب، وعِن 
الْمياِثِر والْقَسي، وعن لَبوِس الْحِريِر، وعِن اِإلستبرِق والديباِج، الشرِب ِفي الِْفضِة، وعِن 

حدثَنا زهير، : حدثَنا أَبو نعيٍم، وأَحمد بن يونس، والنفَيِلي، قَالُوا: حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ
رغَي ،اِدِه ِمثْلَهنِبِإس نب دمحمو ،وِريالد اسبا، حثنا عضعب رأَخالْكَالِم، و ضعب مقَد هأَن 

حدثَنا جعفَر بن عوٍن، أَنبأَ : ماِلِك ابِن أُخِت أَِبي كُريٍب الصغاِني، وعمار بن رجاٍء، قَالُوا
شيباِني، عِن اَألشعِث بِن أَِبي الشعثَاِء، عن معاِويةَ بِن سويِد بِن مقَرٍن، سلَيمانُ أَبو ِإسحاق ال

  .�أَمرنا ِبسبٍع، ونهانا عن سبٍع، يعِني النِبي :عِن الْبراِء بِن عاِزٍب، قَالَ
حدثَنا الشيباِني، عن أَشعثَ : ثَنا أَسباطٌ، قَالَحد:  حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، قَال6835َ

أَمرنا رسولُ اللَِّه :بِن أَِبي الشعثَاِء، عن معاِويةَ بِن سويِد بِن مقَرٍن، عِن الْبراِء بِن عاِزٍب، قَالَ
�ادا ِبِعينرٍع، أَمبس نا عانهنٍع، وبِة  ِبسابِإجالِم، واِء السِإفْشاِئِز، وناِع الْجباتِريِض، وِة الْم

الداِعي، وتشِميِت الْعاِطِس، ونصِر الْمظْلُوِم، وِإبراِر الْمقِْسِم، ونهانا عِن الشرِب ِفي الِْفضِة، 
شي ا لَمينا ِفي الدِفيه برشي نم هفَِإن نعِب، وِم ِبالذَّهتخِن التعِة، وا ِفي اآلِخرِفيه بر

حدثَنا : ركُوِب الْمياِثِر، ولُبِس الْقَسي، والْحِريِر، والديباِج، واِإلستبرِق، حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ
حثنا أَبو عوانةَ، عِن اَألشعِث بِن سلَيٍم، ِبهذَا : ِن، قَاالأَحمد بن ِإسحاق، وسريج بن النعما

لَهِإال قَو ،اِد ِمثْلَهنِديِث، : اِإلسِفي الْح فرذَا الْحه ذْكُري لَم هقِْسِم، فَِإنِم، أَِو الْماِر الْقَسرِإبو
هكَانلَ معجالِّ: واِد الضشِإرو.  
6836الْقَاِضي، قَالَ ح فوسا يثَنِد اللَِّه، قَالَ: دبع نب ِليا عثَندِن : حع ،ِريرا جثَندح

ِإبرار الْمقِْسِم، ِمن غَيِر شك، : الشيباِني، عن أَشعثَ، ِبهذَا الْحِديِث ِمثْلَ حِديِث زهيٍر، قَالَ
 الشرِب ِفي الِْفضِة، فَِإنه ِمن شِرب ِفيها ِفي الدنيا، لَم يشرب ِفيها ِفي وزاد ِفي الْحديثوعِن

حدثَنا سلَمةُ بن عبِد الْمِلِك : حدثَنا أَِبي قَالَ: اآلِخرِة، حدثَنا محمد بن خاِلِد بِن خلِّي، قَالَ
  .وِإبراِر الْمقِْسِم:ثَنا عِلي بن صاِلٍح، عِن اَألشعِث، نحوه، ِإال أَنه قَالَحد: الْعوِصي، قَالَ
حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمٍرو، عن : حدثَنا أَِبي، قَالَ:  حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء، قَال6837َ

ِن الْحةَ، عسيِن أَِبي أُنِد بيلَى، قَالَزِن أَِبي لَيِن بمحِد الربع نكَِم، ع : ِضيفَةَ رذَيح عا مكُن
ِإني : اللَّه عنه، فَسقَاه ِعلٍْج ِفي ِإناٍء ِمن ِفضِة، فَضرب ِبِه وجهه، ثُم اعتذَر ِإلَى الْقَوِم، فَقَالَ

ي كُنذَا، َألنه لْتا فَعمولَ اللَِّه ِإنسر تِمعي سِهي، ِإنتنال ي ا، كُلَّ ذَِلكارِمر هتيهن ت� 
ال تشربوا ِفي الذَّهِب والِْفضِة، وال تلْبسوا الْحِرير والديباج، فَِإنه لَهم ِفي الدنيا، ولَكُم :يقُولُ
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  .ِفي اآلِخرِة
6838وسا يثَندِلٍم، قَالَ  حسم نب قَالَ: ف ،اججا حثَندةُ: حبعا شثَندا )  ح(حثَندحو
سِمعت ابن أَِبي لَيلَى : حدثَنا شعبةُ، عِن الْحكَِم، قَالَ: أَنبأَ أَبو النضِر، قَالَ: الصغاِني، قَالَ

: ى وهو ِبالْمداِئِن، فَأَتاه ِإنسانٌ ِبِإناٍء ِمن ِفضٍة، فَرمى ِبِه، وقَالَيحدثُ، عن حذَيفَةَ، استسقَ
نهى أَنْ يشرب ِفي آِنيِة الِْفضِة والذَّهِب، �ِإني كُنت نهيته، فَأَبى أَنْ ينتِهي، ِإنَّ رسولَ اللَِّه 

يبالدِريِر وِس الْحلُب نعقَالَواِج، و : نابو ،ردغُن اهوِة، رِفي اآلِخر لَكُما، وينِفي الد ملَه وه
حدثَنا شعبةُ، أَنبأَ : حدثَنا أَبو داود، قَالَ : أَِبي عِدي، هكذا، حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ

 لَيلَى يحدثُ، أَنَّ حذَيفَةَ استسقَى، فَأَتاه ِدهقَانٌ ِبِإناٍء ِمن سِمعت ابن أَِبي: الْحكَم، قَالَ
 فَذَكَر ِمثْلَه، �ِإنما فَعلْت هذَا َألني تقَدمت ِإلَيِه، أَنَّ رسولَ اللَِّه : ِفضٍة، فَرمى ِبِه، وقَالَ

ِصٍم الراِزي، حدثَنا عبيد اللَِّه بن معاٍذ، حدثَنا أَِبي، حدثَنا حدثَنا أَحمد بن محمِد بِن عا
شِهدت حذَيفَةَ استسقَى : شعبةُ، عِن الْحكَِم، سِمعت عبد الرحمِن بِن أَِبي لَيلَى، قَالَ

ِفض اٍء ِمنانٌ ِبِإنسِإن اهاِئِن، فَأَتدِديثَِبالْمالْح ذَكَرٍة، و.  
حدثَنا : حدثَنا شعبةُ، قَالَ: حدثَنا أَبو عتاٍب، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال6839َ
ه ِدهقَانٌ، أَوِعلٍْج سِمعت ابن أَِبي لَيلَى يحدثُ، أَنَّ حذَيفَةَ كَانَ ِبالْمداِئِن، فَأَتا: الْحكَم، قَالَ

نهى عن �ِإني قَد نهيته، فَلَم ينتِه، ِإنَّ رسولَ اللَِّه : جباٍم ِمن ِفضٍة، فَأَخذَه، فَرمى ِبِه، وقَالَ
هم ِفي الدنيا، ِهي لَ: لُبِس الْحِريِر والديباِج، وعِن الشرب ِفي آِنيِة الذَّهِب والِْفضِة، وقَالَ

  .ولَكُم ِفي اآلِخرِة
حدثَنا سفْيانُ، : حدثَنا عِلي بن الْمِديِني، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال6840َ

: يفَةَ، قَالَ سفْيانُحدثَنا ابن أَِبي نِجيٍح، عن مجاِهٍد، عِن ابِن أَِبي لَيلَى، عن حذَ: قَالَ
 ِمن هِمعةَ، سوأَِبي فَر ِمن اهنِمعس لَى، ثُمِن أَِبي لَياب ِمن هِمعاٍد، سِن أَِبي ِزيب ِزيدي ِمن اهنِمعفَس

ماٍء ِفي ِإناٍء ِمن ِفضٍة، استسقَى حذَيفَة ِبالْمداِئِن، وكُنا معه، فَجاَء ِدهقَانٌ ِب: ابِن عكَيٍم، قَالَ
ِإني : فَقَالَ: وكَانَ ِفيِه ِحدةٌ، فَكَِرهنا أَنْ نسأَلَه، فَال يخِبرنا، قَالَ: فَلَما جاَءه ِبِه، رماه ِبِه، قَالَ

ال : قَام ِفينا، فَقَالَ�لَ اللَِّه اعتذَرت ِإلَيكُم ِمن هذَا، ِإني كُنت نهيته، عن هذَا، وِإنَّ رسو
أَو ،ِريرالْحو اجيبوا ال الدسلْبال تِة، وال الِْفضِب واِء الذَّهوا ِفي ِإنبرشت : ملَه هفَِإن ،ِريرال الْحو

  .ِفي الدنيا، ولَكُم يوم الِْقيامِة
: حدثَنا عبد الْواِحِد، قَالَ: حدثَنا ابن عاِئشةَ، قَالَ: ي، قَالَ حدثَنا ِإبراِهيم الْحرِب6841
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كُنت مع حذَيفَةَ، فَقَالَ رسولُ اللَِّه : سِمعت عبد اللَِّه بن عكَيٍم، قَالَ: حدثَنا أَبو فَروةَ، قَالَ
�:ِفي الد ملَه ِريرالْحو اجيبِلٍم، قَالَالدسم نب فوسا يثَندِة، حا ِفي اآلِخرلَنا، ويا : نثَندح

حدثَنا ابن أَِبي نِجيٍح، عن مجاِهٍد، : حدثَنا جِرير، قَالَ: ِإسحاق بن ِعيسى بن الطَّباِع، قَالَ 
ح نلَى، عِن أَِبي لَيِن بمحِد الربع نِوِهعحقَى، ِبنستاس هفَةَ، أَنذَي.  

حدثَنا الْهيثَم ابن :  حدثَنا جعفَر بن محمٍد الْخفَّاف، ومحمد بن عوٍف، قَاال6842
هما، أَنَّ عمر، حدثَنا جِرير بن حاِزٍم، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر رِضي اللَّه عن: جِميٍل، قَالَ

فَقَالَ ! رأَيت حلَّةً ِفي السوِق لَِو اشتريتها، فَتزينت ِبها ِلوفُوِد الْعرِب ! يا رسولَ اللَِّه : قَالَ
 ِبيِد:�النأُه ِة، ثُمِفي اآلِخر لَه القال خ نا، مينِفي الد ِريرالْح سلْبا يمِإن ذَِلك دعِه بِإلَي تي

حلَلٌ، فَبعثَ ِإلَى عِلي حلَّةً، وأَمره يشقُّها بين ِنساِئِه، وبعثَ ِإلَى عمر حلَّةً، وِإلَى أُسامةَ حلَّةً، 
 ِبيِإلَى الن رماَء عِباَأل: ، فَقَالَ�فَج قُلْت قَدلَّةً، وح ِإلَي ثْتعفَقَالَب ،ا قُلْتِس مثْ :معأَب لَم

ِبها ِإلَيك ِلتلْبسها، ِإنما بعثْت ِبها ِإلَيك ِلتِصيب ِبها، وأَما أُسامةُ فَراح ِفيها، فَنظَر ِإلَيِه رسولُ 
تنظُر ِإلَي، وأَنت بعثْت ِبها ِإلَي؟ ! ِه يا رسولَ اللَّ:  نظَرا عرف أَنه كَِره ما صنع، فَقَالَ�اللَِّه 
  .ِإنما بعثْت ِبها ِإلَيك تشقَّها بين ِنساِئك:قَالَ

حدثَنا محمد :  حدثَنا أَبو الْحسِن الْميموِني، والْحسن بن عِلي بِن عفَّانَ، قَاال6843
حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنَّ عمر رأَى حلَّةً ِسيراَء : ، قَالَبن عبيٍد

رمِجِد، فَقَالَ عساِب الْمب دِعن اعبولَ اللَِّه : تسا رِة، ! يعمالْج موا يهتا، فَلَِبسهتيرتلَِو اش
ِإنما يلْبس هذَا، من ال خالق لَه ِفي :�، فَقَالَ رسولُ اللَِّه !وِد ِإذَا قَِدموا علَيك وِللْوفُ

يا رسولَ :  ِمنها حلَلٌ، فَأَعطَى عمر ِمنها حلَّةً، فَقَالَ عمر�اآلِخرِة، ثُم جاَءت رسولَ اللَِّه 
ِإني لَم أَكْسكَها ِلتلْبسها، ِإنما كَسوتك ِإما :قَد قُلْت ِفيها ما قُلْت؟ قَالَكَسوتِنيها، و! اللَِّه 

  .فَكَساها عمر أَخا لَه ِمن أُمِه ِمن أَهِل مكَّةَ، مشِركًا: تِبيعها، أَو ِلتكْسوها، قَالَ
حدثَنا ابن وهٍب، حدثَنا ماِلك، عن ناِفٍع، : علَى، قَالَ حدثَنا يونس بن عبِد اَأل6844

يا رسولَ اللَِّه : عِن ابِن عمر، أَنَّ عمر بن الْخطَّاِب رأَى حلَّةً ِسيراَء ِعند باِب الْمسِجِد، فَقَالَ
 !وا يهتلَّةَ، فَلَِبسِذِه الْحه تيرت؟ قَالَلَِو اشكلَيوا عفُوِد ِإذَا قَِدمِللْوِة، وعمالْج م: سلْبا يمِإن

 ِمنها حلَلٌ، فَأَعطَى ِمنها عمر �هِذِه من ال خالق لَه ِفي اآلِخرِة، ثُم جاَءت رسولَ اللَِّه 
رملَّةً، فَقَالَ عولَ اللَِّه : حسا ري !ِنيهتو؟ فَقَالَ أَكَسا قُلْتطَاِرٍد ملَِّة عِفي ح قُلْت قَدا، و
حدثَنا . ِإني لَم أَكْسكَها ِلتلْبسها، فَكَساها عمر أَخا لَه مشِركًا ِبمكَّةَ:�رسولُ اللَِّه 
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  .حدثَنا الْقَعنِبي، عن ماِلٍك، ِبِمثِْلِه: الترِمِذي، قَالَ
حدثَنا عبد الرزاِق، :  حدثَنا الْحسن بن أَِبي الرِبيِع الْجرجاِني، والدبِري، قَاال6845

رأَى عمر بن الْخطَّاِب رِضي اللَّه : أَنبأَ معمر، عن أَيوب، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ: قَالَ
ِإني رأَيت ! يا رسولَ اللَِّه : ، فَقَالَ�دا يِبيع حلَّةً ِمن ِديباٍج، فَأَتى رسولَ اللَِّه عنه عطَاِر

ِإنما :قَالَ! عطَاِردا يِبيع حلَّةً ِمن ِديباٍج، فَلَِو اشتريتها، فَلَِبستها ِللْوفُوِد، والِْعيِد، والْجمعِة 
 حلَلٌ �ثُم أُهِدي ِلرسوِل اللَِّه : ِفي اآلِخرِة، قَالَ: حِرير من ال خالق لَه، حِسبته قَالَيلْبس الْ

ِسيراُء ِمن حِريٍر، فَأَعطَى عِلي بن أَِبي طَاِلٍب رِضي اللَّه عنه حلَّةً، وأَعطَى أُسامةَ بن زيٍد 
هنع اللَّه ِضيا، قَالَررماِء خسالن نيب ِليع قلَّةً، فَشطَّاِب حِن الْخب رمثَ ِإلَى ععبلَّةً، وا حم :

سِمعتك قُلْت ما قُلْت، ثُم أَرسلْت ِإلَي ! يا رسولَ اللَِّه : ، فَقَالَ�وجاَء عمر ِإلَى رسوِل اللَِّه 
ِإني لَم أُرِسلْ ِإلَيك ِبها ِلتلْبسها، ولَِكن ِلتِبيعها، وذَكَر الْحِديثَ، حدثَنا الدِقيِقي، :ِبحلٍَّة؟ فَقَالَ

حدثَنا حماد بن زيٍد، عن أَيوب، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنَّ : حدثَنا أَبو النعمانَ، قَالَ: قَالَ
قَالَع ،رولَ اللَِّه : مسا رِديثَ! يالْح ذَكَربعطارٍد، و ترري مِإن.  

حدثَنا صخر بن جويِريةَ، : حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال6846َ
يا : عطَاِرٍد التِميِمي، ِمن حِريٍر ِسيراَء، تباع، فَقَالَعن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنَّ عمر رأَى حلَّةَ 

يا : فَأَتاه عمر، فَقَالَ: اشترى هِذِه الْحلَّةَ، فَذَكَر الْحِديثَ، وقَالَ ِفي آِخِرِه! رسولَ اللَِّه 
تشقُّقُها، أَو : حلَِّة عطَاِرٍد ما قُلْت؟ فَقَالَأَرسلْت الْيوم ِبحلٍَّة، وقَد قُلْت ِفي! رسولَ اللَِّه 

  .السيراُء الْبرود يخاِلطُها الْحِرير: تكْسوها ِنساَءك، قَالَ أَبو عبيٍد
ن أَخبرِني عمِرو ب: أَنبأَ ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال6847َ

وجد : الْحاِرِث، ويونس بن يِزيد، عِن ابِن ِشهاٍب، عن ساِلِم بِن عبِد اللَِّه، عن أَِبيِه، قَالَ
: ، فَقَالَ�عمر بن الْخطَّاِب حلَّةً ِمن ِإستبرٍق تباع ِبالسوِق، فَأَخذَها، فَأَتى ِبها رسولَ اللَِّه 

ِإنما هِذِه ِلباس :�ابتع هِذِه، فَتجملْ ِبها ِللِْعيِد، أَِو الْوفِْد، فَقَالَ رسولُ اللَِّه ! لَ اللَِّه يا رسو
من ال خالق لَه، أَوِإنما يلْبس هِذِه من ال خالق لَه، فَلَِبثَ عمر ما شاَء اللَّه، ثُم أَرسلَ ِإلَيِه 

ولُ اللَِّه رولَ اللَِّه �سسا رى ِبهى أَتتح ،رما علَ ِبهاٍج، فَأَقْبِة ِديببولَ : ، فَقَالَ� ِبجسا ري
 ِإنما هِذِه ِلباس من ال خالق لَه، ثُم أَرسلْت ِإلَي ِبهِذِه الْجبِة؟ فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه: قُلْت! اللَِّه 
ِبعها، وأَِصب ِبها حاجتك، رواه هارونُ بن معروٍف، عِن ابِن وهٍب، عن عمٍرو، وأَبو :�

سوني نٍب عهِن وِن ابلَةَ، عمرحطَاِهٍر، و.  
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وحدثَنا )  ح(نا شعيبحدثَ: أَنبأَ أَبو الْيماِن، قَالَ:  حدثَنا محمد بن يحيى، قَال6848َ
أَنبأَ شعيب، قَالَ أَبو يوسف، وحدثَنا ابن : حدثَنا أَبو الْيماِن، قَالَ: أَبو يوسف الْفَاِرِسي، قَالَ

ثَِني ساِلم، أَنَّ عبد اللَِّه حد: حدثَنا اللَّيثُ، عن عقَيٍل ِكالهما، عِن الزهِري، قَالَ: بكَيٍر، قَالَ
وجد عمر بن الْخطَّاِب حلَّةً ِمن ِإستبرٍق ِفي السوِق، فَأَخذَها، فَأَتى ِبها النِبي : بن عمر، قَالَ

ِإنما هِذِه :�، فَقَالَ النِبي ابتع هِذِه، فَتجملْ ِبها ِللِْعيِد، والْوفُوِد! يا رسولَ اللَِّه : ، فَقَالَ�
 ِبيِبِمثِْلِه، فَقَالَ الن ،رملَِبثَ عو ،لَه القال خ نم اسِلب�: ،كتاجا حِبه ِصيبت ا، أَوهِبيعت

  .، ِبِمثِْلِهحدثَنا أَبو الْيماِن: أَبو الْيماِن جبةٌ، وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ: قَالَ
حدثَنا شعبةُ، : حدثَنا أَبو النضِر، قَالَ:  حدثَنا عباس الدوِري، والصغاِني، قَاال6849

 ِبيأَِبيِه، أَنّ الن نِد اللَِّه، عبِن عاِلِم بس نفٍْص، عِن حكِْر بو بثَِني أَبدح� رمثَ ِإلَى ععب 
ِإني لَم أُرِسلْ ِبها ِإلَيك ِلتلْبسها، :ِبحلٍَّة ِمن حِريٍر، أَو ِسيراَء، أَو نحِو هذَا، فَرآها علَيِه، قَالَ

انُ، ِإنما ِهي ِثياب من ال خالق لَه، ِإنما بعثْت ِبها ِإلَيك ِلتستمِتع ِبها، رواه يحيى الْقَطَّ
  .وروح، عن شعبةَ
وحدثَنا )  ح(سِمعت شعبةَ: حدثَنا حجاج، قَالَ:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال6850َ

حثنا : لَحدثَنا شعبةُ، قَا: حدثَنا أَبو عتاٍب سهلُ بن حماٍد، قَالَ: أَبو داود الْحراِني، قَالَ
ال :سِمعت ابن الزبيِر رِضي اللَّه عنهما يخطُب، ويقُولُ: خِليفَةُ بن كَعٍب أَبو ِذبيانَ، قَالَ

 ِمِننيؤالْم أَِمري هنع اللَّه ِضيطَّاِب رالْخ نب رمع تِمعي سفَِإن ،ِريرالْح اَءكُموا ِنسلِْبست
حوِل اللَِّه يسر نثُ، عقَالَ�د هِة: ، أَنِفي اآلِخر هسلْبي ا، لَمينِفي الد هلَِبس نم.  

وحدثَنا )  ح(حدثَنا آدم بن أَِبي ِإياٍس:  حدثَنا محمد بن عوٍف الِْحمِصي، قَالَ 6851
سِمعت أَبا ِذبيانَ : حدثَنا شعبةُ، قَالَ: حدثَنا أَبو النضِر، قَاال: االالصغاِني، والْميموِني، قَ
ال تلْبسوا ِنساَءكُم :وهو يخطُب الناس: سِمعت ابن الزبيِر، يقُولُ: خِليفَةَ بن كَعٍب، يقُولُ

ِمن لَِبسه ِفي الدنيا، لَم يلْبسه ِفي : �قَالَ رسولُ اللَِّه : لُالْحِرير، فَِإني سِمعت عمر، يقُو
  .اآلِخرِة

سِمعت اَألوزاِعي، : أَخبرِني أَِبي، قَالَ:  أَخبرِني الْعباس بن الْوِليِد بِن مزيٍد، قَال6852َ
 �حدثَِني أَبو أُمامةَ رِضي اللَّه عنه، أَنه سِمع رسولَ اللَِّه : حدثَِني شداد أَبو عماٍر، قَالَ: قَالَ
  .ال يلْبس الْحِرير ِفي الدنيا، ِإال من ال خالق لَه ِفي اآلِخرِة:يقُولُ

 شعبةَ، عن أَِبي عوٍن حدثَنا: حدثَنا أَبو النضِر، قَالَ:  أَخبرنا الصغاِني، قَال6853َ
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أُهِديت ِإلَى النِبي :سِمعت عِليا رِضي اللَّه عنه، يقُولُ: سِمعت أَبا صاِلٍح، يقُولُ: الثَّقَِفي، قَالَ
  .ساِئي حلَّةٌ ِسيراَء، فَبعثَ ِبها ِإلَي، فَلَِبستها، فَأَمرِني، فَأَطَرتها بين ِن�

حدثَنا شعبةُ، عن أَِبي عوٍن، : حدثَنا ِبشر بن عمر، قَالَ:  حدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَال6854َ
 حلَّةٌ حِرير ِسيراُء، فَأَعطَاِنيها، فَلَِبستها، �أُهِدي ِإلَى النِبي :عن أَِبي صاِلٍح، عن عِلي، قَالَ

  .ِإني لَم أُعِطكَها ِلتلْبسها، فَأَمرِني فَشقَقْتها بين ِنساِئي: لَفَقَا
حدثَنا وِكيع، عن ِمسعٍر، عن أَِبي عوٍن، عن أَِبي صاِلٍح :  حدثَنا اَألحمِسي، قَال6855َ

: ، ثَوب حِريٍر، فَأَعطَاه عِليا، قَالَ� ِإلَى النِبي الْحنِفي، عن عِلي،أَنَّ أُكَيِدر دومٍة أَهدى
  .شقِّقْه خمرا، بين النسوِة

حدثَنا شعبةُ، عن عبِد الْمِلِك : حدثَنا ِبشر بن عمر، قَالَ:  حدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَال6856َ
ِد بيز نةَ، عرسيِن مب ِبيأَنَّ الن،ِليع نٍب، عهاَء، قَالَ�ِن ورلٍَّة ِسيِه ِبحثَ ِإلَيعا، :  بهتفَلَِبس

  .فَأَمرِني، فَأَطَرتها بين ِنساِئي: لَم آمرك ِبِلبِسها، قَالَ: فَقَالَ
وحدثَنا مهِدي بن )  ح(ن حماٍدحدثَنا يحيى ب:  حثنا أَبو داود الْحراِني، قَال6857َ
حدثَنا أَبو عوانةَ، عن عبِد الرحمِن اَألصم، عن أَنِس بِن : حدثَنا مسدد، قَاال: الْحاِرِث، قَالَ

لَّه عنه، ِبجبِة سندٍس، فَقَالَ  ِإلَى عمر رِضي ال�بعثَ رسولُ اللَِّه :ماِلٍك رِضي اللَّه عنه، قَالَ
رمولَ اللَِّه : عسا ر؟ قَالَ! يا قُلْتا مِفيه قُلْت قَدو ،ا ِإلَيِبه ثْتعب : كا ِإلَيثْ ِبهعأَب ي لَمِإن

  .ِلتلْبسها، ِإنما بعثْت ِبها ِإلَيك ِلتنتِفع ِبها
وحدثَنا ِإبراِهيم بن مرزوٍق، )  ح(حدثَنا أَبو داود: يونس بن حِبيٍب، قَالَ حدثَنا 6858

: حدثَنا شعبةُ، عن عبِد الْعِزيِز بِن صهيٍب، عن أَنٍس، قَالَ: حدثَنا وهب بن جِريٍر، قَاال: قَالَ
  .ِبس الْحِرير ِفي الدنيا، لَم يلْبسه ِفي اآلِخرِةمن لَ:�قَالَ رسولُ اللَِّه 
: أَنبأَ شعبةُ، قَالَ: حدثَنا أَبو النضِر، قَالَ:  حدثَنا عباس الدوِري، والصغاِني، قَاال6859

ٍب، قُلْتيهِن صِزيِز بالْع دبع أَلْتس:نب سأَن تِمعئًا؟ قَالَأَسيِريِر شاِلٍك ِفي الْحم  : ،معن
قُلْت : ِبيِن النا، قَالَ: ؟ قَالَ�عِديدش : ناب اهوِة، رِفي اآلِخر هسلْبي ا، لَمينِفي الد هلَِبس نم

  .علَيةَ، عن عبِد الْعِزيِز، كَما رواه أَبو داود، ووهب مرفوعا
حدثَنا ابن وهٍب، أَخبرِني :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، وبحر بن نصٍر، قَاال6860

 اللَّه ِضياِمٍر رع نةَ بقْبع ِمعس هِر، أَنيأَِبي الْخ نِبيٍب، عِن أَِبي حِزيِد بي نٍد، ععس نثُ باللَّي
 ذَات يوٍم، وعلَيِه فَروج حِريٍر، فَصلَّى ِفيِه، ثُم �خرج علَينا رسولُ اللَِّه :لُعنه، يقُو
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  .ال ينبِغي ِلباس هذَا ِللْمتِقني: انصرف، فَنزعه، وقَالَ
حدثَنا : عيب بن اللَّيِث، قَالَحدثَنا ش:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ الْمراِدي، قَال6861َ

أُهِدي ِإلَى :اللَّيثُ، عن يِزيد بِن أَِبي حِبيٍب، عن أَِبي الْخيِر، أَنه سِمع عقْبةَ بن عاِمٍر، يقُولُ
نزعه نزعا شِديدا كَالْكَاِرِه  فَروج حِريٍر، فَلَِبسه، ثُم صلَّى ِفيِه، ثُم انصرف، فَ�رسوِل اللَِّه 
  .ال ينبِغي هذَا ِللْمتِقني: لَه، ثُم قَالَ
حدثَنا أَبو عاِصٍم، عن :  حدثَنا أَبو يوسف الْفَاِرِسي، والصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَالُوا6862

يِد بِن أَِبي حِبيٍب، عن أَِبي الْخيِر، عن عقْبةَ بِن عاِمٍر،أَنَّ عبِد الْحِميِد بِن جعفٍَر، عن يِز
صلَّيت ! يا رسولَ اللَِّه :  صلَّى ِفي فَروٍج ِمن حِريِر، ثُم نزعه، فَأَلْقَاه، فَِقيلَ�رسولَ اللَِّه 

الْفَروج هو الْقَباُء الَِّذي ِفيِه شق ِمن : لْمتِقني، قَالَ أَبو عبيٍدِإنه ال ينبِغي ِل: ِفيِه، ثُم نزعته؟ قَالَ
  .خلْفَِه

  بيانُ ِإباحِة لُبِس الثَّوِب الذى فيه العلم من احلرير، والثوب املكفوف بالديباج
6863نب ِليعو ،وِريابسيى النيحي نب دمحا مثَندقَالُوا ح ،اِنيغالصو ،ِليفَيانَ النثْمع  :

حدثَنا عبد الْمِلِك بن أَِبي سلَيمانَ، عن عبِد اللَِّه مولَى أَسماَء : حدثَنا يعلَى بن عبيِد، قَالَ
ا، قَالَتمهنع اللَّه ِضيكٍْر رِت أَِبي بِني أَ: ِبنلَتسأَر رمِن عِد اللَِّه ببكٍْر، ِإلَى عأَِبي ب تاُء ِبنمس

صوم رجٍب كُلَّه، وِميثَرةَ اُألرجواِن، : رِضي اللَّه عنهما، أَنه بلَغِني أَنك تحرم أَشياًء ثَالثَةً
وِم رجٍب، فَكَيف ِبمن يصوم اَألبد؟ وأَما أَما ما ذَكَرِت ِمن ص: والْعلَم ِفي الثَّوِب، فَقَالَ

 ِبيالن ِمعس هثَِني، أَندطَّاِب حالْخ نب رمِب، فَِإنَّ عِفي الثَّو لَمقُولُ�الْعي : ِريرالْح لَِبس نم
لْعلَم ِفي الثَّوِب ِمن لُبِس الْحِريِر، وأَما ِفي الدنيا، لَم يلْبسه ِفي اآلِخرِة، فَأَخاف أَنْ يكُونَ ا

فَرجعت ِإلَى : نعم، قَالَت: قُلْت: ِميثَرةُ اُألرجواِن، فَهذَا ِميثَرةُ ابن عمر، فَأَرجو أَنْ تراها، قَالَ
أَخرجت ِإلَي جبةٌ ِمن طَياِلسٍة لَها لَِبنةٌ ِمن أَسماَء، فَأَخبرتها ِبما قَالَ عبد اللَِّه بن عمر، فَ
اِن ِبِه، فَقَالَتكْفُوفَتا ماهجفَرو ،اِنيوراٍج ِكسوِل اللَِّه : ِديبسةُ ربِذِه جا، �ههسلْبكَانَ ي ،

:  قُِبضت قَبضتها، زاد النفَيِلي، والصغاِني، كَانت ِعند عاِئشةَ، فَلَما�فَلَما قُِبض رسولُ اللَِّه 
فَقَبضتها ِإلَي، فَنحن نغِسلُها ِللْمِريِض ِمنا ِإذَا اشتكَى، ونستشِفي ِبها، حدثَنا ابن الْمناِدي، 

: ثَنا عبد الْمِلِك بن أَِبي سلَيمانَ، قَالَحد: حدثَنا ِإسحاق بن يوسف اَألزرق، قَالَ : قَالَ
  .حدثَِني مولَى أَسماَء ِبنِت أَِبي بكٍْر، وذَكَر الْحِديثَ ِبِمثِْلِه

حدثَنا يحيى بن سِعيٍد :  حدثَنا أَبو سِعيٍد الْبصِري عبد الرحمِن بن محمٍد، قَال6864َ
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حدثَِني عبد اللَِّه مولَى : حدثَنا عبد الْمِلِك بن أَِبي سلَيمانَ الْعرزِمي، قَالَ: لْقَطَّانُ، قَالَ ا
ِفي الْعلَم : أَرسلَتِني أَسماُء ِإلَى ابِن عمر، أَنه بلَغها أَنك تحرم أَشياًء ثَالثَةً: أَسماَء، قَالَ

أَما ما ذَكَرِت ِمن صوِم رجٍب، فَكَيف : الثَّوِب، وِميثَرةَ اُألرجواِن، وصوم رجٍب كُلِِّه، قَالَ
ِبمن يصوم اَألبد؟ وأَما ما ذَكَرِت ِمن ِميثَرِة اُألرجواِن، فَهِذِه ِميثَرةُ ابِن عمر أَرجو أَنْ تراها، 

سِمعت رسولَ : نعم، وأَما ما ذَكَرِت ِمن الْعلَِم ِفي الثَّوِب، فَِإني سِمعت عمر، يقُولُ: لْتقُ
من لَِبس الْحِرير ِفي الدنيا، لَم يلْبسه ِفي اآلِخرِة، فَأَنا أَخشى أَنْ يكُونَ الْعلَم : يقُولُ�اللَِّه 

ا ِفي الثَّوهلَيٍة عاِلسةَ طَيبا جنِإلَي تجرةَ، فَأَخالِْقص تصاَء، فَقَصمأَس تيِريِر، فَأَتِزلَِة الْحنِب ِبم
ِبِه، فَقَالَت كْفُوفم اِنيوراٍج ِكسِديب اُء، ِمنرةٌ ِسيوِل اللَِّه : لَِبنسةُ ربِذِه جه� دِعن تكَان ،

  .شةَ، فَلَما قُِبضت عاِئشةُ، قَبضتها ِإلَي، فَنحن نغِسلُها ِللْمِريِض ِمنا نستشِفي ِبِهعاِئ
سِمعت شعبةَ يحدثُ، : حدثَنا حجاج، قَالَ:  حدثَنا أَبو حميٍد الِْمصيِصي، قَال6865َ
حدثَنا شعبةُ، أَخبرِني قَتادةُ، : حدثَنا أَبو النضِر، قَالَ: ا أَبو أُميةَ، قَالَ وحدثَن)  ح(عن قَتادةَ

أَتانا ِكتاب عمر بِن الْخطَّاِب، ونحن ِبأَذْرِبيجانَ مع :سِمعت أَبا عثْمانَ النهِدي، قَالَ: قَالَ
قٍَد رِن فَرةَ ببتعهنع اللَّه أَلْقُوا : ِضيوا ِبالِْخفَاِف، ومارِعلُوا، وتانوا، ودتاروا، وِزرفَات ،دعا بأَم

 كُملَيعِم، وجالْع ِزيو معنالتو اكُمِإياِعيلَ، ومِإس اِس أَِبيكُمِبِلب كُملَيعاِويالِت، ورالس
ِس، فَِإنموا ِبالشمارو ،كُبوا الراقْطَعِلقُوا، ولَواحوا، وِشنوشاخوا، ودعمتِب، ورالْع امما حه

 نهى عِن الْحِريِر ِإال هكَذَا، وأَشار شعبةُ ِبأُصبعيِه �اَألغْراض، وانزوا نزوا، فَِإنَّ رسولَ اللَِّه 
بالسطَى وسٍدالْويمو حقَالَ أَبةَ، واب : تِلما عطَى، فَمسالْوةُ واببِه السيعبِبأُص اججح ارأَشو

حدثَِني عاِصم اَألحولُ، عن أَِبي عثْمانَ، ِبنحِو ِمن هذَا، وزاد : أَنه يعِني اَألعالم، قَالَ شعبةُ
فَكَانَ عاِصم أَحفَظَهما، عن أَِبي عثْمانَ، حدثَنا أَبو أُميةَ، : لْعرِبيةَ، قَالَ شعبةُوتعلَّموا ا: ِفيِه
حدثَنا شعبةُ، عن عاِصٍم، عن أَِبي عثْمانَ، وذَكَر بعض هذَا، : حدثَنا أَبو النضِر، قَالَ: قَالَ

ذَكَرو: ولَّمعتةَوِبيرا الْع.  
حدثَنا شعبةُ، عن : حدثَنا وهب بن جِريٍر، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال6866َ
عتبةَ جاَءنا ِكتاب عمر، ونحن ِبأَذْرِبيجانَ مع : سِمعت أَبا عثْمانَ النهِدي، قَالَ: قَتادةَ، قَالَ
 نهى عِن الْحِريِر، ِإال هكَذَا �أَما بعد، فَذَكَره ِبطُوِلِه، وِفي آِخِرِه فَِإنَّ رسولَ اللَِّه : بِن فَرقٍَد

و ،الما اَألعها أَننِلما عفَم ،الما اَألعهطَى أَنسالْوِة واببِبالس بهو ارأَشِن، ويعبوا :قَالَِإصزانو
  .علَى الْخيِل نزوا
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أَنبأَ شعيب بن : حدثَنا أَبو أَيوب الدمشِقي، قَالَ:  حدثَنا محمد بن حيويِه، قَال6867َ
عِبي، عن سويِد بِن حدثَنا سِعيد بن أَِبي عروبةَ، عن قَتادةَ، عن عاِمٍر الش: ِإسحاق، قَالَ

 ينهى عِن �سِمعت رسولَ اللَِّه :غَفَلَةَ، أَنَّ عمر بن الْخطَّاِب خطَب الناس ِبالْجاِبيِة، فَقَالَ
  .الْحِريِر ِإال اِإلصبع، أَِو اِإلصبعيِن، أَو ثَالثَةً، أَو أَربعةً، وأَشار ِبكَفِِّه

حدثَنا يِزيد بن ِسنانَ الْبصِري، وعبد الرحمِن بِن محمِد بِن منصوٍر أَبو سِعيٍد  6868
حدثَنا أَِبي، عن قَتادةَ، عن أَِبي عثْمانَ، عن عمر، : حدثَنا معاذُ بن ِهشاٍم، قَالَ: الْبصِري، قَاال

  . عن لُبِس الْحِريِر، ِإال موِضع ِإصبعيِن�رسولُ اللَِّه نهانا :قَالَ
حثنا معاذُ بن :  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، وعبد الرحمِن بن محمِد بِن منصوٍر، قَاال6869
ي، عن سويِد بِن غَفَلَةَ، أَنَّ عمر بن حدثَِني أَِبي، عن قَتادةَ، عن عاِمٍر الشعِب: ِهشاٍم، قَالَ

 عن لُبِس الْحِريِر، ِإال موِضع �نهى نِبي اللَِّه :الْخطَّاِب رِضي اللَّه عنه خطَب ِبالْجاِبيِة، فَقَالَ
  .ِإصبٍع، أَو ِإصبعيِن ثَالثَةً، أَو أَربعةً

6870ا الدثَندِد، قَالُوا حينِن الْجب دمأَح نب دمحمو ،اِنيرالْح داوو دأَبو ،ا : ِقيِقيثَندح
أَنبأَ سلَيمانُ التيِمي، عن أَِبي عثْمانَ النهِدي، أَنَّ عمر بن الْخطَّاِب : يِزيد بن هارونَ، قَالَ

ال يلْبس الْحِرير ِفي الدنيا، ِإال : قَالَ�أَنّ رسولَ اللَِّه :  بِن فَرقٍَد ِبأَشياًء ِفيهاكَتب ِإلَى عتبةَ
وأَرانا يِزيد : وأَشار ِبِإصبعيِه، قَالَ الدِقيِقي: فَقَالَ أَبو عثْمانَ: من ال يلْبسه ِفي اآلِخرِة، قَالَ

ةَ واببانَالسثْمو عطَى، قَالَ أَبسِديثَ : الْوِني، حعا ياهِإي هأَن تنِة، ظَناِلسالطَّي اررأَز تأَيا رفَلَم
  .ال يلْبسه ِفي اآلِخرِة، رواه معتِمر، وجِرير بن سلَيمانَ:ابن الْجنيِد ِإلَى قَوِلِه

حدثَنا : وحثنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح(حدثَنا النفَيِلي: داود الْحراِني، قَالَ حدثَنا أَبو 6871
كَتب ِإلَينا : حدثَنا عاِصم اَألحولُ، عن أَِبي عثْمانَ، قَالَ: حدثَنا زهير، قَالَ: أَبو نعيٍم، قَاال

ِإنه لَيس ِمن كَدك، وال ِمن كَد أَِبيك، وال كَد ! يا عتبةَ بن فَرقٍَد : يجانَعمر، ونحن ِبأَذْرِب
ذَِلك ثَالثَ مراٍت، فَأَشِبِع الْمسِلِمني ِفي ِرحاِلِهم، ِمما تشبع ِمنه ِفي رحِلك، : أُمك، يقُولُ

بكَتو :اروا، وِزرأَنْ ات ،كُبأَلْقُوا الرو ،أَلْقُوا الِْخفَافاِويالِت، ورأَلْقُوا السِعلُوا، وتانوا، ودت
الْعرِبيةَ، وِإياكُم والتنعم، وِزي : وانزوا نزوا، وارموا اَألغْراض، وعلَيكُم ِبالْمعديِة، أَو قَالَ

ِك، ورِل الشولَ اللَِّه أَهسِريِر، فَِإنَّ رالْح وسا �لَبلَن فَعركَذَا، وِريِر، ِإال هوِس الْحلَب نا عانهن
  . ِإصبعيِه الْمسبحةَ، والَِّتي تِليها، وهذَا لَفْظُ النفَيِلي�رسولُ اللَِّه 
حدثَنا زهير، عن : ثَنا فَيض بن ِإسحاق، قَالَحد:  حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء، قَال6872َ
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 عن لُبِس الْحِريِر، ِإال هكَذَا، فَرفَع �نهى النِبي :عاِصٍم، عن أَِبي عثْمانَ، عن عمر، قَالَ
  . ِإصبعيِه�رسولُ اللَِّه 
6873اِنيغالصو ،ِقيِقيا الدثَندقَالُوا ح ،اِنيرالْح داوو دأَبونَ، : ، واره نب ِزيدا يثَندح

قَالَ عمر بن الْخطَّاِب رِضي اللَّه : أَنبأَ عاِصم اَألحولُ، عن أَِبي عثْمانَ النهِدي، قَالَ: قَالَ
هنأَلْ: عِعلُوا، وتانوا، ودتاروا، وِزروا اتزانو ،كُبأَلْقُوا الرو ،فَّافأَلْقُوا الْخاِويالِت، ورقُوا الس

نزوا، وارموا اَألغْراض، وذَروا التنعم، وِزي الْعجِم، وعلَيكُم ِبالْمعديِة، وِإياكُم والْحِرير، فَِإنّ 
ال تلْبسوا ِمن الْحِريِر، ِإال ما كَانَ هكَذَا، وأَشار رسولُ :وقَالَ قَد نهى عنه، �رسولَ اللَِّه 

وقَالَ .  ِبأُصبعيِه�أَشار رسولُ اللَِّه :  ِبِإصبعيِه السبابِة والْوسطَى، وقَالَ أَبو داود�اللَِّه 
ِقيِقيالد :ِزيدا يانأَرو.  

6874ثَندأَِبي طَاِلٍب، قَالَ  ح نى بيحطَاٍء، قَالَ: ا يع ناِب بهالْو دبا عثَندأَ : حبأَن
سِعيد بن أَِبي عروبةَ، عن قَتادةَ، عن عاِمٍر الشعِبي، عن سويِد بِن غَفَلَةَ، أَنَّ عمر بن الْخطَّاِب 

 عن لُبِس الْحِريِر، ِإال موِضع ِإصبِع، أَو ِإصبعيِن، أَو �نهى نِبي اللَِّه :لَخطَب ِبالْجاِبيِة، قَا
ِسنيمخ قَدعِه، وِبكَفَّي ارأَشٍع، وبأَر ِن : قَالَ)  ح(ثَالٍث، أَوٍد، عأَِبي ِهن نب داوا دنربأَخو

، ِبِمثِْلِه، حدثَنا أَبو سِعيٍد الْهرِوي، قَالَ �فَلَةَ، عن عمر، عِن النِبي الشعِبي، عن سويِد بِن غَ
حدثَنا ابن الْمبارِك، عن زكَِريا بِن أَِبي زاِئدةَ، عِن الشعِبي، أَنَّ سويد : حدثَنا سويد، قَالَ: 

  .نه أَتانا عمر ِفي وفٍْد، علَيِهم الديباج، وذَكَر الْحِديثَبن غَفَلَةَ حدثَه، أَ
  بيانُ ِإباحِة الْحِريِر ِللرجاِل إذا كانت م علة أو حكة

حدثَنا : حدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه اَألنصاِري، قَالَ:  حدثَنا أَبو حاِتٍم الراِزي، قَال6875َ
 ِبيأَنّ الن ،هنع اللَّه ِضياِلٍك رِن مِس بأَن نةَ، عادقَت نةَ، عوبرأَِبي ع نب ِعيدِد �سبِلع صخر

كٍَّة الرحمِن بِن عوٍف، والزبيِر بِن الْعواِم رِضي اللَّه عنهما، ِفي قَِميٍص ِمن حِريٍر، ِمن ِح
ِفي السفَِر، ورواه ابن ِبشٍر، عن : كَانت ِبِهما، أَو وجٍع، رواه أَبو أُسامةَ، عن سِعيٍد، وقَالَ

فَرذْكُِر السي لَمِعيٍد، وس.  
بةَ، عن قَتادةَ، حدثَنا حجاج بن محمٍد، عن شع:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال6876َ

، ِلعبِد الرحمِن بِن عوٍف، والزبيِر بِن الْعواِم، ِفي �رخص النِبي :عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ
  .لُبِس الْحِريِر، ِمن حكٍَّة كَانت ِبِهما

حدثَنا شعبةُ، :  داود، قَالَ حدثَنا أَبو:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال6877َ
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  .ِبِإسناِدِهرخص ِلعبِد الرحمِن بِن عوٍف، والزبيِر بِن الْعواِم ِفي قَِميِص الْحِريِر
حدثَنا : حدثَنا عمرو بن عاِصٍم، قَالَ:  حدثَنا أَبو يوسف الْفَاِرِسي، قَال6878َ

مهقَالَ)  ح(ام ،اِنيغا الصثَندحاٍل، قَالَ: وهِمن نب اججا حثَندى، : حيحي نب امما هثَندح
 ِبيا ِإلَى النكَيٍف، شوِن عِن بمحالر دبعاِم، ووالْع نب ريبٍس،أَنَّ الزأَن نةَ، عادقَت نع� ،

فَرأَيت علَى كُلِّ واِحٍد ِمنهما : ِفي غَزاٍة لَهما، فَأَِذنَ لَهما ِفي قَِميِص الْحِريِر، قَالَ أَنسالْقَملَ
حدثَنا همام، ِبِمثِْلِه، ولَم : حدثَنا أَبو داود، قَالَ: قَِميص حِريٍر، حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 

ذْكُري : نفَّانُ، ععونَ، واره نب ِزيدي اهوا، رضأَي ذْكُري اِصٍم لَمع نو برمعا، وماٍة لَهِفي غَز
  .هماٍم

حدثَنا يِزيد بن : حدثَنا عبدانُ، قَالَ:  حدثَِني محمد بن اللَّيِث الْمروِزي، قَال6879َ
أَنبأَ عمر بن عاِمٍر، عن قَتادةَ، عن أَنٍس،أَنَّ عبد الرحمِن بن عوٍف، والزبير بن : الَزريٍع، قَ

 ِبيا النأْذَنتاِم، اسوا، حثنا �الْعمِريِر، فَأَِذنَ لَهِس الْحِفي لُب اموا الْهمآذَاها، واهٍة غَزوِفي غَز ،
قَالَِإب ،ِبيرالْح اِهيمِد، قَالَ: روأَِبي اَألس نكِْر بو با أَبثَندٍع، قَالَ: حيرز ناب ِزيدا يثَندح :

  .ماِفي لُبِس الْحِريِر، ِفي غَزوٍة غَزاها، وآذَاهما الْهوام، فَأَِذنَ لَه:حدثَنا عمر بن عاِمٍر، ِبِإسناِدِه
  بيانُ النهِي عن لبس الرجل الثوب املعصفر، والتشديد فيه

حدثَِني : حدثَنا معاذُ بن ِهشاٍم، قَالَ:  حدثَنا أَحمد بن ِعصاٍم اَألصبهاِني، قَال6880َ
راِهيم بِن الْحاِرِث، أَنَّ ابن معداِن حدثَِني محمد بن ِإب: أَبى، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، قَالَ

 ،هربا أَخمهنع اللَّه ِضياِص رِن الْعِرو بمع ناللَِّه ب دبأَنَّ ع ،هربٍر أَخفَين نب ريبأَنَّ ج ،هربأَخ
  .ِإنَّ هذَا ِمن ِثياِب الْكُفَّاِر فَال تلْبسهما: لَ عِلي ثَوبيِن معصفَريِن، فَقَا�رأَى رسولُ اللَِّه :قَالَ

)  ح(أَنبأَ ِهشام: حدثَنا يِزيد بن هارونَ، قَالَ:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَال6881َ
شام، عن يحيى، عن محمِد حدثَنا ِه: حدثَنا أَبو داود، قَالَ: وحدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ

بِن ِإبراِهيم، عن خاِلِد بِن معدانَ، أَنَّ جبير بن نفَيٍر حدثَه، أَنَّ عبد اللَِّه بن عمِرو بِن الْعاِص 
معصفَريِن، : يِن، وقَالَ أَبو داودأَحمر:  عِلي ثَوبيِن، قَالَ يِزيد�رأَى رسولُ اللَِّه :حدثَه، قَالَ

  .ِإنَّ هِذِه ِثياب الْكُفَّاِر، فَال تلْبسها! يا عبد اللَِّه : فَقَالَ
حدثَنا هارونُ :  حدثَنا محمد بن عبِد الْمِلِك الدِقيِقي، وسلَيمانُ بن سيٍف، قَاال6882

مِإس نكٍْر، قَالَ)  ح(اِعيلَبب نب ِريسا ِإدثَندحةَ، قَالَ: وبيأَِبي ش نكِْر بو با أَبثَندا : حثَندح
حدثَنا علَي بن الْمبارِك، عن يحيى، عن محمِد بِن ِإبراِهيم، عن خاِلِد بِن : وِكيع، قَاال
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بج نانَ، عدعٍرو، قَالَممِن عِد اللَِّه ببع نٍر، عفَيِن نِر بوِل اللَِّه :يسلَى رع لْتخد� ِليعو 
  .ال تلْبسها، فَِإنها ِثياب الْكُفَّاٍر: �ثَوباِن معصفَراِن، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

، عن معمٍر، عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري، ِبِإسناِدِه،  حدثَنا الدبِري، عن عبِد الرزاِق6883
 ِبيِد اللَِّه، أَنّ النبع نع�قَالَ لَهِه، ولَيا عمآهر ٍرو ِحنيمِن عِد اللَِّه ببِإلَى ع ظَرالن دأَلِْق : أَح

  .هذَيِن عنك، فَِإنهما ِمن ِثياِب الْكُفَّاِر
حدثَنا همام، عن يحيى : حدثَنا عبد اللَِّه بن رجاٍء، قَالَ:  حدثَنا السلَِمي، قَال6884َ

بِن أَِبي كَِثٍري، عن محمِد بِن ِإبراِهيم، عن خاِلِد بِن معدانَ، عن جبيِر بِن نفَيٍر، عن عبِد اللَِّه 
ال : �، وعِلي ثَوباِن معصفَراِن، فَقَالَ ِلي رسولُ اللَِّه �دخلَ عِلي النِبي : عمٍرو، قَالَبِن

  .تلْبسهما، فَِإنها ِمن ِثياِب أَهِل الناِر، أَوِمن ِثياِب الْكُفَّاِر
  

)  ح(حدثَنا موسى بن ِإسماِعيلَ: الْبصرِة، قَالَ حدثَنا أَحمد بن محمٍد اُألبلِّي ِب6885
حدثَنا أَبانُ، ِبِإسناِدِه، عن عبِد اللَِّه بِن عمٍرو، أَنه : حدثَنا مسِلم، قَاال: وحدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ
 ِبيلَى النلَ عخد�ماِن أَحبِه ثَولَيعو ،اِن، فَقَالَ لَها، :راِن؟ أَلِْقِهمرمذَاِن الثوباِن اَألحا هم

 اِهيمرِن ِإبب رمع نٍد، عيشر نب داود اهواِر، رِل الناِب أَهِثياِب الْكُفَّاِر، أَوِثي ا ِمنمهفَِإن
، �رأَى النِبي :  عن عبِد اللَِّه بِن عمٍرو، قَالَالْموِصِلي، عن سلَيمانَ اَألحوِل، عن طَاوٍس،

  .ِبِمثِْلِه
6886هرباِلكًا أَخٍب، أَنَّ مهو نأَ اببلَى، أَنِد اَألعبع نب سونا يثَندا )  ح( حثَندحو
رِني ماِلك، عن ناِفع، عن ِإبراِهيم بِن عبِد أَخب: حدثَنا ِإسحاق بن ِعيسى، قَالَ: الصغاِني، قَالَ

 عن لُبِس الْقَسي، �نهى النِبي :اللَِّه بِن حنيٍن، عن أَِبيِه، عن عِلي رِضي اللَّه عنه، قَالَ
  .وِعوالْمعصفَِر، وعن تختِم الذَّهِب، وعِن الِْقراَءِة ِفي الركُ

حدثَنا عبد :  حدثَنا محمد بن عبِد اللَِّه بِن مهلٍّ الصنعاِني، والسلَِمي، قَاال6887
حدثَنا معمر، عِن الزهِري، عن ِإبراِهيم بِن عبِد اللَِّه بِن حنيٍن، عن أَِبيِه، عن : الرزاِق، قَالَ

ِن أَِبي طَاِلٍب، قَالَعب ولُ اللَِّه :ِليساِني رهِن �نعو ،ياِس الْقَسِلب نعِب، وِم ِبالذَّهتخِن التع 
  .الِْقراَءِة ِفي الركُوِع والسجوِد، وعن ِلباِس الْمعصفَِر

أَنبأَ معمر، : دثَنا عبد الرزاِق، قَالَح:  حدثَنا الْحسن بن أَِبي الرِبيِع، قَال6888َ
  .نهى عن لُبِس الْمعصفَِر�أَنَّ النِبي : ِبِإسناِدِه



com.wordpress.masgunku.www  
 

1555 

أَنبأَ ابن وهٍب، أَخبرِني يونس، عِن ابِن :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال6889َ
اِهيمرِإب ناٍب، عأَِبيِه، قَالَِشه نٍن، عينِن حِد اللَِّه ببِن عأَِبي طَاِلٍب، :  ب نب ِليع تِمعس

  . أَنْ أَقْرأَ راِكعا، أَو ساِجدا�نهاِني رسولُ اللَِّه :يقُولُ
 قَيٍس، عن ِإبراِهيم بِن حدثَنا عبد اللَِّه بن ناِفٍع، عن داود بِن:  حدثَنا يونس، قَال6890َ

 عِن التختِم ِبالذَّهِب، وعن لُبِس �نهاِني النِبي :عبِد اللَِّه بِن حنيٍن، عن أَِبيِه، عن عِلي، قَالَ
  .الْمعصفَِر، وعن لُبِس الْقَسي، وعِن الِْقراَءِة ِفي الركُوِع والسجوِد

ا كانت أحب الثياب إىل النىب صلى اهللا عليه بِر وإاِب الِْحبِس ِثيِغيِب ِفي لُبرانُ التي
  وسلم، وبيان األمتعة الىت كان يلبسها ويتوسدها ويفترشها، والسنة ىف التقنع باإلزار

حدثَنا همام، عن : قَالَحدثَنا حبانُ، :  حدثَنا أَحمد بن سِعيٍد الداِرِمي، قَال6891َ
: قُلْت َألنِس بِن ماِلٍك رِضي اللَّه عنهأَي اللِّباِس كَانَ أَحب ِإلَى رسوِل اللَِّه؟ قَالَ: قَتادةَ، قَالَ
  .الِْحبرةُ

حثنا همام، : ، قَالَحدثَنا عمرو بن عاِصٍم:  حدثَنا أَبو يوسف الْفَاِرِسي، قَال6892َ
  .الِْحبرةُ: ؟ قَالَ�قُلْت َألنٍسأَي الثِّياِب كَانَ أَعجب ِإلَى رسوِل اللَِّه : حدثَنا قَتادةُ، قَالَ: قَالَ

: ٍم، قَالُواحدثَنا عفَّانُ، وموسى بن داود، وعمرو بن عاِص:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال6893َ
؟ �قُلْت َألنٍسأَي اللِّباِس كَانَ أَعجب ِإلَى رسوِل اللَِّه : حدثَنا قَتادةُ، قَالَ: حدثَنا همام، قَالَ

  .الِْحبرةُ: أَو أَحب ِإلَى رسوِل اللَِّه صلي اهللا عليه وسلم؟ قَالَ
6894ِد الربع نب اِلحا صثَندٍد  حمحم نب دعساِرِث، وِن الْحِرو بمِن عِن بمح
حدثَنا أَِبي، عن قَتادةَ، عن : حدثَنا معاذُ بن ِهشاٍم، قَالَ: حدثَنا دحيم، قَالَ: الْبيروِتي، قَاال

  . الِْحبرةَ،�كَانَ أَحب الثِّياِب ِإلَى رسوِل اللَِّه :أَنٍس، قَالَ
حدثَنا يِزيد بن :  حدثَنا الصغاِني، وداود بن عمر بِن رِزيٍن الْهمداِني، قَاال6895
نا أَخرجت ِإلَي:أَنبأَ سلَيمانُ بن الْمِغريةَ، عن حميِد بِن ِهالٍل، عن أَِبي بردةَ، قَالَ: هارونَ، قَالَ

 �عاِئشةُ ِإزارا غَِليظًا، ِمما يصنع ِبالْيمِن، وِكساًء ِمن هِذِه الْملَبدِة، فَأَقْسمت أَنَّ رسولَ اللَِّه 
  .مات ِفيِهما
ا ِإسماِعيلُ حدثَن: حدثَنا عِلي بن عبِد اللَِّه، قَالَ :  حدثَنا ِإسماِعيلُ الْقَاِضي، قَال6896َ

أَخرجت ِإلَينا عاِئشةُ ِكساًء :بن علَيةَ، عن أَيوب، عن حميِد بِن ِهالٍل، عن أَِبي بردةَ، قَالَ
ا غَِليظًا، فَقَالَتارِإزا، ودلَبولُ اللَِّه : مسر ِن�قُِبضيبِن الثَّوذَيِفي ه .  
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6897ا الصثَندقَالَ ح ،اِنيوٍر، قَالَ: غصنم نلَّى بعا مثَندح : نةَ، عاِئدأَِبي ز نا ابثَندح
 ِبيةَ، أَنّ الناِئشع نةَ، عِفيص نٍب، ععصم نلٌ، �أَِبيِه، عحرطٌ مِه ِمرلَيعٍم، ووي ذَات جرخ

قَالَ أَب ،دوٍر أَسعش ٍدِمنيبا: و عِبه ِزرتي زخ وٍف، أَوةُ صوطُ أَكِْسيرالْم.  
حدثَنا حماد ابن : حدثَنا عثْمانُ بن عمر، قَالَ:  حدثَنا عباس بن محمٍد، قَال6898َ

ت ِبعبِد اللَِّه بِن أَِبي طَلْحةَ رِضي اللَّه ذَهب: سلَمةَ، عن ثَاِبٍت، عن أَنٍس رِضي اللَّه عنه، قَالَ
 ِبيِإلَى الن ِلدو ا، ِحنيمهنا كَانَ �عماللَِّه، و دبع اهمسو كَهنفَح ،ا لَهِعرياَءٍة، ببِفي ع وهو 

فَناولْته تمراٍت، فَأَلْقَاها ِفي ِفيِه، ثُم فَغر معِك تمر؟، :ِفي اَألنصاِر ناِشيٌء أَفْضلُ ِمنه، فَقَالَ ِلي
  .حب اَألنصاِر التمر:�الصِبي فَاه، فَأَلْقَاهن ِفيِه، فَجعلَ يتلَمظُ، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

:  بن عِلي الْعاِمِري، قَالَحدثَنا عثَّام:  حدثَنا موسى بن ِإسحاق الْقَواس، قَال6899َ
ةَ، قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورع نب امحثنا ِهش: ِبيالن اعكَانَ ِضج� هوشٍم حأَد ِمن ،

قَالَتةَ، واِئشع نأَِبيِه، ع ناٍم، عِهش نع ،اِضرحم اهور ،ِليف: ِبيالن اشكَانَ ِفر�.  
حدثَنا زاِئدةُ، عن : حدثَنا عمرو بن مرزوٍق، قَالَ:  حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَال6900َ

ةَ، قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورِن عاِم بِهش: ِبيالن اعكَانَ ِضج� ِه، ِمنلَيع طَِجعضالَِّذي ي 
ِليف هوشٍم حأَد.  
حدثَنا حماد بن سلَمةَ، عن : حدثَنا عاِرم، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال6901َ

ةَ، قَالَتاِئشع نأَِبيِه، ع نةَ، عورِن عاِم بِهش: ِبيالن اعكَانَ ِضج�ِليف هوشٍم حأَد ِمن ،.  
حدثَنا سلَيمانُ بن : حدثَنا محمد بن كَِثٍري، قَالَ: ِعيسى بن أَحمد، قَالَ  حدثَنا 6902

 وقَد قَنع رأْسه �كُنت أَلْعب مع الصبياِن، ِإذْ جاَء النِبي :الْمِغريِة، عن ثَاِبٍت، عن أَنٍس، قَالَ
لَيع لَّمٍب، فَسِلي ِبثَوأَه ا ِجئْتاِئٍط، فَلَمِفي ِظلِّ ح دقَعٍة، واجثَِني ِلحعاِني، فَبعد ثُم ،
أَلُوِني، فَقُلْتولُ اللَِّه : سسثَِني رعفَقَالُوا ِلي�ب ،ٍة ِسراجوِل اللَِّه :  ِفي حسر ِبِسر ِبرخال ت

�سقَالَ أَن ، : تكُن لَو ،ا ثَاِبتيكتربِه، َألخا ِبِسردأَح تربأَخ.  
  بيانُ ِإباحِة اَألنماِط، والدليل على أا مباحة وإن كثرت

حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عِن ابِن الْمنكَِدِر، عن جاِبٍر :  حدثَنا ِبشر بن مطٍَر، قَالَ 6903
! يا رسولَ اللَِّه : هِل اتخذْت أَنماطًا؟، قُلْت:�قَالَ ِلي رسولُ اللَِّه : رِضي اللَّه عنه، قَالَ
  .ِإنها ستكُونُ:وأَنى لَنا أَنماطاً؟ فَقَالَ

 ابِن حدثَنا سفْيانُ، عن محمِد: حدثَنا عبد الرزاِق، قَالَ:  حدثَنا السلَِمي، قَال6904َ
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هلْ لَكُم ِمن :�لَما تزوجت، قَالَ ِلي رسولُ اللَِّه : الْمنكَِدِر، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَ
اٍط؟، قُلْتماطًا؟ قَالَ: أَنما أَنى لَنأَنا :واطٌ! أَممأَن كُونُ لَكُمتا سهِإن .اِبرا أَقُولُ: قَالَ جفَأَن 
ِإنها ستكُونُ لَكُم :�أَلَم يقُلْ لَكُم رسولُ اللَِّه : فَتقُولُ! نحي عني أَنماطَِك : الْيوم المرأَِتي

  .أَنماطٌ؟ فَأَتركُها
  بيانُ ِإباحِة مبلَِغ اتخاِذ الْفُرِش، وكراهية زيادة اختاذها فوق ذلك

6905با الْعثَندٍب  حرح نب ِليعةَ، ورسأَِبي م نى بيحو يأَبو ،قُِفيرِد اللَِّه التبع نب اس
أَخبرِني أَبو هاِنٍئ، : حدثَنا حيوةُ، قَالَ: حدثَنا عبد اللَِّه بن يِزيد الْمقِْرئ، قَالَ: الطَّاِئي، قَالُوا
 قَالَ � عبِد الرحمِن الْحبِلي يحدثُ، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، أَنَّ رسولَ اللَِّه أَنه سِمع أَبا

طَاِن:لَهيِللش اِبعالرِف، ويالثَّاِلثُ ِللضأَِتِه، ورالم اشِفرِل، وجِللر اشِفر.  
أَنبأَ ابن وهٍب، وأَخبرِني أَبو هاِنٍئ، أَنه سِمع :  قَالَ حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى،6906

 قَالَ �ِإنَّ رسولَ اللَِّه : سِمعت جاِبر بن عبِد اللَِّه، يقُولُ: أَبا عبِد الرحمِن الْحبِلي، يقُولُ
الثَّ:لَهأَِتِه، ورالم اشِفرِل، وجِللر اشطَاِنِفريِللش اِبعالرِف، وياِلثُ ِللض.  

  بيانُ التشِديِد ِفي اغِْتراِر الْمرِء ِبِلباِسِه وتبختره فيه، وعقوبته إذا اختال فيه
ِبي، حدثَنا أَ: حدثَنا وهب بن جِريٍر، قَالَ:  حدثَنا بكَّار بن قُتيبةَ الْبكْراِوي، قَال6907َ

كُنت جاِلسا ِإلَى ساِلِم بِن عبِد اللَِّه علَى باِب داِرِه، فَمر ِبِه : عن عمِه جِريِر بِن زيٍد، قَالَ
ارفَع ِإزارك، وجعلَ الشاب يعتِذر : شاب ِمن قُريٍش يسحب ِإزاره، فَصاح ِبِه ساِلم، وقَالَ

 ِمن ِبيالن ِمعس هأَن ،هنع اللَّه ِضيةَ رريرو ها أَبثَندفَقَالَ ح ،اِلمس لَيلَ عأَقْب اِرِه، ثُماِء ِإزخِتراس
 بينما رجلٌ يمِشي ِفي حلٍَّة لَه، معجب ِبِه نفِْسِه، فَخسف اللَّه ِبِه اَألرض، فَهو:، يقُولُ�

  .يتجلْجلُ ِفيها ِإلَى يوِم الِْقيامِة
حدثَنا : حدثَنا وهب بن جِريٍر، قَالَ:  حدثَنا أَبو جعفٍَر الداِرِمي، وأَبو أُميةَ، قَاال6908

يرةَ علَى الْمِدينِة، فَكَانَ ِإذَا كَانَ مروانُ يستخِلف أَبا هر: شعبةُ، عن محمِد بِن ِزياٍد، قَالَ
ثُم ! قَد جاَء اَألِمري ! قَد جاَء اَألِمري : رأَى ِإنسانا يجر ِإزاره، ضرب ِبِرجِلِه اَألرض وقَالَ

  . ِإلَيِه، أَولَم ينظُِر اللَّه ِإلَيِهمن جر ِإزاره بطَرا، فَِإنَّ اللَّه ال ينظُر:�قَالَ أَبو الْقَاِسِم : يقُولُ
حدثَنا شعبةُ، عن محمِد : حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَالَ 6909

 اللَّه ِإلَى من جر ِإزاره ال ينظُر: يقُولُ�سِمع أَبا الْقَاِسِم : ابِن ِزياٍد، سِمع أَبا هريرةَ، يقُولُ
  .بطَرا
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حدثَنا أَنبأَ شعبةُ، عن محمِد ابِن : حدثَنا أَبو النضِر، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال6910َ
بينما رجلٌ :�لَ أَبو الْقَاِسِم قَا: ، أَو قَالَ�قَالَ النِبي : سِمعت أَبا هريرةَ، يقُولُ: ِزياٍد، قَالَ

يمِشي ِفي حلٍَّة لَه، تعِجبه نفْسه مرجلٌ، ِإذْ خسف اللَّه ِبِه، فَهو يتجلْجلُ ِفي اَألرِض ِإلَى يوِم 
  .الِْقيامِة

حدثَنا الرِبيع ابن :  ِإبراِهيم، قَالَحدثَنا مسِلم بن:  حدثَنا أَبو مسِلٍم الْكَجي، قَال6911َ
 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه ناٍد، عِن ِزيِد بمحم نِلٍم، عسقَالَ�م : هتبجِشي، فَأَعملٌ يجا رمنيب

  .نفْسه، فَخسف ِبِه اَألرض، فَهو يتجلْجلُ حتى تقُوم الساعةُ
حدثَنا عبد الرزاِق، عن معمٍر، عن هماِم بِن :  حدثَنا الْحسن بن أَِبي الرِبيِع، قَال6912َ

  .ال ينظُر اللَّه عز وجلَّ ِإلَى الْمسِبِل ِإزاره:�قَالَ النِبي : منبٍه، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
6913دقَالَ ح ،قَالِنيسِل الْعالْفَض نب دما أَحاٍس، قَالَ: ثَنأَِبي ِإي نب ما آدثَندا : حثَندح

 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نِج، عرِن اَألعاِد، عنأَِبي الز نقَاُء، عرِفي : قَالَ�و رتخبتلٌ يجا رمنيب
  .د أَعجبته نفْسه، فَخسف اللَّه ِبِه، فَهو يتجلْجلُ ِفيها ِإلَى يوِم الِْقيامِةبرديِن، قَ

حدثَنا معمر، عن هماِم : حدثَنا عبد الرزاِق بن هماٍم، قَالَ:  حدثَنا السلَِمي، قَال6914َ
: ، فَذَكَر أَحاِديثَ، وقَالَ� ما حدثَنا أَبو هريرةَ، عن محمٍد رسوِل اللَِّه هذَا: بِن منبٍه، قَالَ

بينا رجلٌ يتبختر ِفي برديِن، وقَد أَعجبته نفْسه، خِسف ِبِه اَألرض، فَهو :�قَالَ رسولُ اللَِّه 
  . الِْقيامِةيتجلْجلُ ِفيها ِإلَى يوِم

أَنبأَ حماد : حدثَنا أَبو النعماِن، قَالَ:  حدثَنا محمد بن يحيى النيسابوِري، قَال6915َ
 �سِمعت أَبا الْقَاِسِم : حدثَنا ثَاِبت، عن أَِبي راِفٍع، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ: بن سلَمةَ، قَالَ

ِإنَّ رجال ِممن كَانَ قَبلَكُم، بينما هو يتبختر ِفي حلٍَّة لَه، ِإذْ خسف اللَّه ِبِه اَألرض، :يقُولُ
  .فَهو يتجلْجلُ ِفيها حتى تقُوم الساعةُ

حدثَنا حماد : فَّانُ بن مسِلٍم، قَالَحدثَنا ع:  حدثَنا جعفَر بن محمٍد الصاِئغُ، قَال6916َ
أَنبأَ ثَاِبت، عن أَِبي راِفٍع، أَنَّ فَتى من قُريٍش أَتى أَبا هريرةَ يتبختر ِفي حلٍَّة، : بن سلَمةَ، قَالَ

، فَما سِمعت ِفي حلَِّتي هِذِه؟ � اللَِّه أَراك تكِْثر الْحِديثَ عن رسوِل! يا أَبا هريرةَ : فَقَالَ
ِإنَّ {: ِإنكُم تؤذُوننا، ولَوال ما أَخذَ اللَّه علَى أَهِل الِْكتاِب، ما حدثْتكُم ِبشيٍء! واللَِّه : فَقَالَ

لَ اللَّهزا أَنونَ ممكْتي 174سورة البقرة [}الَِّذين[ سر تِمعقُولُ�ولَ اللَِّه ، سال : يجِإنَّ ر
 وا، فَهضِبِه أَر اللَّه فسِإذْ خ ،هتدربو هتمج هتبجأَع لٍَّة، قَدِفي ح رتخبتي لَكُمكَانَ قَب نِمم
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  .يتجلْجلُ ِفيها ِإلَى أَنْ تقُوم الساعةُ
6917يح نب دمحا مثَندِه، قَالَ حياِن، قَالَ: ومو الْيا أَبثَندأَِبي : ح نع ،بيعأَ شبأَن

ال ينظُر اللَّه يوم الِْقيامِة ِإلَى :�قَالَ رسولُ اللَِّه : الزناِد، عِن اَألعرِج، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
ا رنيبا، وطَرب هارِإز رجٍل يجِبِه ر اللَّه فسخ ،هفْسن هتبجأَع ِتِه، قَددرِشي ِفي بمي رتخبتلٌ يج

  .اَألرض، فَهو يتجلْجلُ ِفيها ِإلَى يوِم الِْقيامِة
 بيانُ اَألخباِر الناِهيِة عن جر الرجِل إزاره بطراً وخيالء والتشديد فيه، والدليل علي أن

  من مل يرد به خيالء مل تكن عليه تلك الشدة
حدثَنا : حدثَنا وهب بن جِريٍر، قَالَ:  حدثَنا أَحمد بن سِعيٍد الداِرِمي، قَال6918َ

ينِة، فَكَانَ ِإذَا كَانَ مروانُ يستخِلف أَبا هريرةَ علَى الْمِد: شعبةُ، عن محمِد بِن ِزياٍد، قَالَ
ثُم ! قَد جاَء اَألِمري ! قَد جاَء اَألِمري : رأَى ِإنسانا يجر ِإزاره، ضرب ِرجلَه ِباَألرِض، وقَالَ

يِه، أَولَم ينظُِر اللَّه من جر ِإزاره بطَرا، فَِإنَّ اللَّه عز وجلَّ ال ينظُر ِإلَ:�قَالَ أَبو الْقَاِسِم : يقُولُ
  .ِإلَيِه

 حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، وبحر بن نصٍر ِكالهما، عِن ابِن وهٍب، أَخبرِني 6919
 ِبيأَِبيِه، أَنّ الن ناِلٍم، عس ناٍب، عِن ِشهِن ابع ،سونقَالَ�ي :رجلٌ يجا رنيب ِمن هارِإز 

  .الْخيالِء، خسف اللَّه ِبِه، فَهو يتجلْجلُ ِفي اَألرِض ِإلَى يوِم الِْقيامِة
: حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، وبحر بن نصٍر، قَاال6920

سِمعت عبد اللَِّه بن عمر، : يانَ، أَنه سِمع ساِلم بن عبِد اللَِّه، يقُولُأَخبرِني حنظَلَةُ بن أَِبي سفْ
من جر ثَوبه ِمن الْخيالِء، لَم ينظُِر اللَّه ِإلَيِه يوم الِْقيامِة، : يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : يقُولُ

ب اِهيمرا ِإبثَندوٍق، قَالَحزرم انَ، ِبِمثِْلِه: نفْيأَِبي س نظَلَةُ بنأَ حبأَن ،اِهيمرِإب نب كِّيا مثَندح.  
 حدثَنا بحر بن نصٍر، نا ابن وهٍب، أَخبرِني اللَّيثُ بن سعٍد، وأُسامةُ ابن زيد 6921

ِن اباِفٍع، عن نولَ اللَِّه الليثي، عسأَنّ ر ،رمالِء، ال : قَالَ�ِن عيالْخ ِمن هبثَو رجِإنَّ الَِّذي ي
حدثَنا اللَّيثُ، : حدثَنا أَبو النضِر، قَالَ: ينظُر اللَّه ِإلَيِه يوم الِْقيامِة، حدثَنا الصغاِني، قَالَ

اِدِه ِمثْلَهنِبِإس.  
أَنبأَ ابن وهٍب، أن مالكا أخربه، عن ناِفٍع، :  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال6922َ

 �وعبِد اللَِّه بِن ِديناٍر، وزيِد بِن أَسلَم كلهم خيربوه، عن عبِد اللَِّه بِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه 
  .وم الِْقيامِة ِإلَى من جر ثَوبه خيالَءال ينظُر اللَّه ي:قَالَ
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حدثَنا : حدثَنا عبد اللَِّه بن محمِد بِن أَسماَء، قَالَ:  حثنا أَبو الْمثَنى، قَال6923َ
 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نةُ، عِرييوقَالَ�ج :رجِإنَّ الَِّذي ي ظُرنالِء، ال ييالْخ ِمن هابِثي 

حدثَنا : حدثَنا يحيى بن صاِلٍح، قَالَ: اللَّه ِإلَيِه يوم الِْقيامٍة، حدثَنا أَبو حميٍد الْعوِهي، قَالَ
  . قَالَ، ِبنحِوِه�ِن ابِن عمر، أَنّ النِبي حدثَنا عبد اللَِّه بن ِديناٍر، ع: سلَيمانُ ابن ِبالٍل، قَالَ 

حدثَنا أَبو عبِد اللَِّه محمد بن عبيٍد :  حدثَنا أَبو الْحسِن الْميموِني، قَال6924َ
: سحاق الْقَواِس، قَالَ وحدثَنا موسى بن ِإ)  ح(حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر: اَألحدب، قَالَ

رمع ناللَِّه ب ديبا عثَندٍر، حيمن ناللَِّه ب دبا عثَندانُ، قَالَ )  ح(حزبا قُرثَندحى : ويحا يثَندح
ِإنَّ : قَالَ�ر، أَنّ رسولَ اللَِّه حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، عن ناِفع، عِن ابِن عم: بن سِعيٍد، قَالَ

  .الَِّذي يجر ثَوبه ِمن الْخيالِء، ال ينظُر اللَّه ِإلَيِه يوم الِْقيامِة
وحدثَنا )  ح(حدثَنا أَبو النعماِن:  حدثَنا أَبو جعفٍَر الداِرِمي، وأَبو أُميةَ، قَاال6925

قَالَ الص ،ِعيمقَالُوا: و ،اِرمعٍب، ورح نانُ بملَيا سثَندح : ،وبأَي نٍد، عيز نب ادما حثَندح
ِإنَّ الَِّذي يجر ثَوبه ِمن الْخيالِء، ال ينظُر :�قَالَ رسولُ اللَِّه : عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ

اللَّه نٍر، عمعم ناِق، عزِد الربع نع ،ِريبا الدثَندح ،ِعيموِة، اللَّفْظُ ِللصامالِْقي موِه يِإلَي 
اِدِه ِمثْلَهنِبِإس ،وبأَي.  

 قُدامةُ بن موسى أَنبأَ: حدثَنا عثْمانُ بن عمر، قَالَ:  حدثَنا يِزيد بن ِسناٍن، قَال6926َ
وهو ابن عمر بِن قُدامةَ بِن مظْعوٍن، عن ساِلِم بِن عبِد اللَِّه، عن عبِد اللَِّه ابِن عمر، أَنّ رسولَ 

  .ال ينظُر اللَّه ِإلَى من جر ثَوبه خيالَء: قَالَ�اللَِّه 
6927 نب سونا يثَندلَى، قَالَ حِد اَألعبٍب، قَالَ: عهو نأَ اببأَن : ناب رمِني عربأَخ

 �محمٍد، عن أَِبيِه، وساِلم بن عبِد اللَِّه، وناِفع، عن عبِد اللَِّه بِن عمر، أَنّ رسولَ اللَِّه 
  .، ال ينظُر اللَّه ِإلَيِه يوم الِْقيامِةِإنَّ الَِّذي يجر ِإزاره ِمن الْخيالِء:قَالَ

حدثَنا : حدثَنا حسن بن الرِبيِع، قَالَ:  حدثَنا أَحمد بن موسى الِْحمار، قَالَ 6928
نةَ، عِرييوِن جِد بيبِن عاِء بمأَس نةَ، عامو قُدٍد أَبيبع ناِرثُ بالْح هأَن ،رمِن عِن اباِفٍع، عن 

 �ارفَع ثَوبك، فَِإني سِمعت رسولَ اللَِّه : رأَى علَى ابِنِه ثَوبا ممسكًا قَِد استرخى، فَقَالَ
  .من جر ثَوبه ِمن الْخيالِء، لَم ينظُِر اللَّه ِإلَيِه:يقُولُ

6929ونا يثَندِبيٍب، قَالَ حح نب قَالَ: س ،داوو دا أَبثَندةُ، قَالَ: حبعا شثَندِني : حربأَخ
ِممن أَنت؟ فَانتسب، : شِهدت ابن عمر، ورأَى رجال يجر ِإزاره، فَقَالَ: مسِلم بن يناٍق، قَالَ
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 �ارفَع ِإزارك، فَِإني سِمعت رسولَ اللَِّه :  فَعرفَه ابن عمر، فَقَالَفَِإذَا رجلٌ من بِني لَيٍث،
من جر ِإزاره ال يِريد ِبذَِلك ِإال الْمِخيلَةَ، فَِإنَّ اللَّه ال ينظُر ِإلَيِه يوم :ِبأُذُِني هاتيِن، يقُولُ

  .الِْقيامِة
حدثَنا عبد الْمِلِك : حدثَنا يعلَى بن عبيٍد، قَالَ: لسلَِمي، والصغاِني، قَاال حدثَنا ا6930

كُنت مع ابِن عمر ِفي مجِلٍس ِبمكَّةَ، فَمر فَتى : بن أَِبي سلَيمانَ، عن مسِلِم بِن يناٍق، قَالَ
أَما تِحب أَنْ ينظُر اللَّه : من بِني بكٍْر، فَقَالَ: ِممن أَنت؟ قَالَ! يا فَتى : مسِبلٌ ِإزاره، فَقَالَ

 �فَارفَع ِإزارك، فَِإني سِمعت أَبا الْقَاِسِم : بلَى، قَالَ! سبحانَ اللَِّه : ِإلَيك يوم الِْقيامِة؟ فَقَالَ
ِن، وياته قُولُِبأُذُِنيِه، ييِه ِإلَى أُذُنيعبأَ ِبِإصمأَو: ظُِر اللَّهني الَء، لَميِإال الْخ ِريدال ي هارِإز رج نم

  .عز وجلَّ ِإلَيِه يوم الِْقيامِة
دثَنا ِإبراِهيم بن ناِفٍع، ح: حدثَنا أَبو نعيٍم، قَالَ:  حدثَنا السلَِمي، والصغاِني، قَاال6931

كُنت مع ابِن عمر، فَمر ِبِه رجلٌ من بِني بكٍْر يجر : سِمعت مسِلم بن يناٍق، قَالَ: قَالَ
أَلَهفَس ،هارا الْقَاِسِم: ِإزأَب تِمعس ،رمع نفَقَالَ اب ،لَه بست؟ فَانتأَن نقُولُ� مي : رج نم

  .ِإزاره ِمن الْخيالِء، لَم ينظَر ِإلَيِه يوم الِْقيامِة
حدثَنا :  حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ بِن ساِلٍم، وسِعيد بن مسعوٍد الْمروِزي، قَاال6932

كُنا مع :  ِإبراِهيم بن ناِفٍع، عن مسِلِم بِن يناٍق أَِبي الْحسِن، قَالَأَنبأَ: يحيى بن أَِبي بكَيٍر، قَالَ
 ،وه نِمم أَلَهفَس ،رمع ناب اهعفَد ،هارِإز رجكٍْر يِني بب نانٌ مسِه ِإنلَيع را، فَملُوسج رمِن عاب

من جر ِإزاره ِمن الْخيالِء، لَم ينظُِر : يقُولُ� عبد اللَِّه سِمعت أَبا الْقَاِسِم فَانتسب لَه، ثُم قَالَ
حدثَنا عبد اللَِّه بن بكٍْر، عن حاِتِم بِن أَِبي : اللَّه ِإلَيِه يوم الِْقيامِة، حدثَنا أَبو اَألزهِر، قَالَ

ةَ، عِغريصهوحن فَذَكَر ،رمِن عِد اللَِّه ببع عا مكَانَ قَاِعد هِن، أَنسِلٍم أَِبي الْحسم ن.  
: حدثَنا حجاج بن محمٍد، عِن ابِن جريٍج، قَالَ:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال6933َ

عِن جاِد ببع نب دمحم تِمعقُولُسِد : فٍَر، يبِن عاِفِع بلَى نواٍر مسي نب ِلمسم ترأَم
، ِفي الَِّذي يجر ِإزاره �وأَنا جاِلس بينهماأَسِمعت ِمن النِبي : الْحاِرِث، يسأَلُ ابن عمر، قَالَ

ال ينظُر اللَّه ِإلَيِه يوم الِْقيامِة، رواه روح، عِن ابِن : نعم، سِمعته يقُولُ: خيالَء شيئًا؟ قَالَ
  .جريٍج

أَنبأَ شعبةُ، عن جبلَةَ : أَنبأَ يِزيد بن هارونَ، قَالَ:  حدثَنا ِعيسى بن أَحمد، قَال6934َ
 ِبيِن النع ،رمِن عِن ابٍم، عيحِن سقَالَ �ب: موِه يِإلَي ظُرنال ي اِبِه، فَِإنَّ اللَّهِثي نا مبثَو رج نم
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  .الِْقيامِة
حدثَنا أَبو : وحثنا أَبو أُميةَ، قَالَ)  ح(أَنبأَ أَبو النضِر:  حدثَنا الصغاِني، قَال6935َ
  .سناِدِهمن جر ثَوبا من ِثياِبِه، فَِإنَّ اللَّه لَم ينظُر ِإلَيِه يوم الِْقيامِةحدثَنا شعبةُ، ِبِإ: الْوِليِد، قَاال
حدثَنا أَسباطُ بن محمٍد، عِن :  حدثَنا محمد بن ِإسماِعيلَ اَألحمِسي، قَال6936َ

من جر ثَوبه ِمن مِخيلٍَة، ال :�قَالَ النِبي : ، عِن ابِن عمر، قَالَالشيباِني، عن جبلَةَ بِن سحيٍم
  .ينظُِر اللَّه ِإلَيِه يوم الِْقيامِة

الَِّذي يجر :�حدثَنا أَسباطُ، ِبِإسناِدِه قَالَ النِبي :  حدثَنا الْحسن بن عفَّانَ، قَال6937َ
ِةِثيامالِْقي موِه يِإلَي ظُِر اللَّهني ِخيلٍَة، لَمم نم هاب.  

حدثَنا منصور بن : حدثَنا محمد بن الصلِْت، قَالَ:  حدثَنا عباس الدوِري، قَال6938َ
قَالَ : ، ومحاِرِب بِن ِدثَاٍر، عِن ابِن عمر، قَالَأَِبي اَألسوِد، عِن الشيباِني، عن جبلَةَ بِن سحيٍم

 ِبيِة:�النامالِْقي موِه يِإلَي ظُِر اللَّهنِخيلَةً، ال يم هبثَو رج نم.  
شيباِني، عن حدثَنا جِرير، عِن ال: حدثَنا أَبو خيثَمةَ، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال6939َ

من جر ثَوبه مِخيلَةً، :�قَالَ النِبي : محاِرِب بِن ِدثَاٍر، وجبلَةَ بِن سحيٍم، عِن ابِن عمر، قَالَ
حدثَنا ِإبراِهيم : قَالَحدثَنا ابن اَألصبهاِني، : لَم ينظُِر اللَّه ِإلَيِه، حدثَنا أَحمد بن مالَِعٍب، قَالَ

بن الزبِرقَاِن، عن أَِبي ِإسحاق الشيباِني، عن محاِرِب بِن ِدثَاٍر، وجبلَةَ بِن سحيٍم، عِن ابِن 
 ِبيِن النع ،رماِرٍب�عحم نع ،اِنيبيِن الشِهٍر، عسم نب ِليع اهولَةَ، كَذَا ربجو ،.  
حدثَنا : حدثَنا يِزيد بن هارونَ، وأَبو داود، قَاال:  حدثَنا عمار بن رجاٍء، قَال6940َ

 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن ابِن ِدثَاٍر، عاِرِب بحم نةُ، عبعظُِر : قَالَ�شني ِخيلَةً، لَمم هبثَو رج نم
  .حدثَنا شعبةُ، ِبِمثِْلِه: حدثَنا أَبو النضِر، قَالَ: اللَّه ِإلَيِه، حدثَنا الصغاِني، قَالَ

حدثَنا يحيى بن سِعيٍد، عن :  حدثَنا عبد الرحمِن بن محمِد بِن منصوٍر، قَال6941َ
مِن عِد اللَِّه بيبع ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن اباِفٍع، عن نع ،الِء، : قَالَ�ريالْخ ِمن هبثَو رجِإنَّ الَِّذي ي

فَأَخبرِني سلَيمانُ بن يساٍر، أَنَّ أُم سلَمةَ رِضي اللَّه عنها : لَم ينظُِر اللَّه ِإلَيِه يوم الِْقيامِة، قَالَ
  .فَِذراع ال يِزيد علَيِه:ِإذَا ينكَِشف عنها، قَالَ: اتركْنه ِشبرا، قَالَت:رِت النساَء، فَقَالَذَكَ

بيانُ الْخبِر الْموِجِب رفع الرجل إزاره إىل أنصاف الساقني، والتشديد على من جيعل 
  دون الكعبني
حدثَنا ابن وهٍب، : علَى، وبحر بن نصٍر الْخوالِني، قَاال حدثَنا يونس بن عبِد اَأل6942
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مررت : أَخبرِني عمر بن محمٍد، عن عبِد اللَِّه بِن واِقٍد، عن عبِد اللَِّه بِن عمر، أَنه قَالَ: قَالَ
ارفَع ِإزاركَفَرفَعته، ثُم ! يا عبد اللَِّه :خاٌء، فَقَالَ، وِفي ِإزاِري اسِتر�علَى رسوِل اللَِّه 

  .أَنصاف الساقَيِن: أَين؟ قَالَ: ِزد، ِفِزدته، فَما ِزلْت أَتحراها بعد، فَقَالَ بعض الْقَوِم:قَالَ
6943ب رحبلَى، وِد اَألعبع نب سونا ينربٍر، قَاال أَخصن اِلك : نٍب، أَنَّ مهو نا ابثَندح

سأَلْت أَبا سِعيٍد الْخدِري رِضي اللَّه عنه، : أَخبره، عِن الْعالِء بِن عبِد الرحمِن، عن أَِبيِه، قَالَ
ِإزرةُ الْمسِلِم ِإلَى أَنصاِف : يقُولُ�اللَِّه عِن اِإلزاِر، فَقَالَ أَنا أُخِبرك ِبِعلٍْم، سِمعت رسولَ 

ساقَيِه، ال جناح علَيِه ِفيما بينه وبين الْكَعبيِن، ما أَسفَلَ من ذَِلك ِفي الناِر، قَالَ ثَالثَ 
حدثَنا الْقَعنِبي، : طَرا، حدثَنا الترِمِذي، قَالَال ينظُر اللَّه يوم الِْقيامِة ِإلَى من جر ِإزاره ب:مراٍت

حدثَنا : حدثَنا عِلي بن الْمِديِني، قَالَ: عن ماِلٍك، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه، حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ
  .لَه، لَيس ِفي اِإلزاِر ِمثْلُ هذَا الْحِديِثسفْيانُ، عِن الْعالِء، ِبِإسناِدِه ِمثْ

حدثَنا شعبةُ، عِن الْعالِء : حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال6944َ
ِإلزاِر، فَقَالَ رسولُ اللَِّه سأَلْت أَبا سِعيٍد الْخدِري، عِن ا: ابِن عبِد الرحمِن، عن أَِبيِه، قَالَ

ال جناح ِفيما بينه وبين الْكَعبيِن، ما :ِإزرةُ الْمسِلِم ِإلَى أَنصاِف الساِق، وال حرج، أَو قَالَ:�
ه ِإلَيِه، حدثَنا أَبو داود كَانَ أَسفَلَ ِمن الْكَعبيِن ِفي الناِر، من جر ِإزاره بطَرا لَم ينظُِر اللَّ

حدثَنا ِبشر بن : وحدثَنا أَبو ِقالبةَ، قَالَ)  ح(حدثَنا أَبو زيٍد: الْحراِني، وأَبو خراسانَ، قَاال
علَى الْخِبِري سقَطْت ِبِمثِْلِه، : ٍدحدثَنا شعبةُ، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه سواًء، وزاد أَبو زي: عمر، قَاال

  .ما أَسفَلَ: وقَالَ
حدثَنا ِإسماِعيلُ بن : حدثَنا أَبو الرِبيِع، قَالَ:  حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ 6945
عقُوب مولَى الْحرقَِة، عن أَِبي حدثَنا محمد بن عمٍرو، عن عبِد الرحمِن بِن ي: جعفٍَر، قَالَ

ِإزرةُ الْمؤِمِن ِإلَى أَنصاِف الساقَيِن، رواه : قَالَ�هريرةَ رِضي اللَّه عنه، عن رسوِل اللَِّه 
  .محمد بن يحيى، عن أَِبي عاِمٍر الْعقَِدي، عن شعبةَ

ِر النبانُ الْخياِهي عن خامت الذهب، والتشديد فيهب  
حدثَنا حجاج بن محمٍد، وحدثَنا يونس :  حدثَنا سِعيد بن مسعوٍد السلَِمي، قَال6946َ

قَتادةَ، عِن النضِر حدثَنا شعبةُ، عن : حدثَنا أَبو داود، قَاال: بن حِبيٍب، وعمار بن رجاٍء، قَاال
 ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه نِهيٍك، عِن نِشِري بب نٍس، عِن أَنو �با أَبثَندِب، حِم الذَّهاتخ نى عهن

  .حدثَنا شعبةُ، ِبِمثِْلِه: حدثَنا عمرو بن مرزوٍق، قَالَ: ِقالبةَ، قَالَ
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نا أَبو زرعةَ عبد الرحمِن بن عمرو الدمشِقي، وعِلي بن عبِد الرحمِن يعِني  حدث6947َ
حدثَنا ابن : وحدثَنا الصغاِني، قَالَ)  ح(حدثَنا ابن أَِبي مريم: ابن الْمِغريِة الْمخزوِمي، قَاال

 ،ميرأَِبي كَِثٍري، قَالَ: قَالَأَِبي م نب فَرعج نب دمحأَ مبٍب : أَنيكُر نةَ، عقْبع نب اِهيمرأَ ِإببأَن
 ِبيا، أَنّ النمهنع اللَّه ِضياٍس ربِن عِن اباٍس، عبِن علَى ابوِد �مٍب ِفي يذَه ا ِمنماتأَى خر

عزٍل، فَنجقَالَرو ،هحطَرو ِدِه، فَِقيلَ : ها ِفي يلُهعجاٍر، فَين نٍة مرمِإلَى ج كُمدأَح ِمدعي
ال آخذُه أَبدا ! ال واللَِّه : خذْ خاتمك انتِفع ِبِه، قَالَ: �ِللرجِل بعد ما ذَهب رسولُ اللَِّه 

حدثَنا ابن أَِبي : ِفي يِد رجٍل، حدثَنا كَيلَجةُ، قَالَ: ، قَالَ الصغاِني�ِه بعدما طَرحه رسولُ اللَّ
  .مريم، ِبِمثِْلِه

 ِبياِذ النخانُ اتيخامت الذهب وختتمه به ىف االبتداء وطرحه بعد لبسه، وحظره على �ب 
  نفسه لبسه وكان جيعل فَصه ىف قبل كفه

6948دقَالَ  ح ،اددغِبب ِرييترهالن فوسو يٍد أَبيبع نب قُوبعا يةَ، : ثَنامو أُسا أَبثَندح
اتخذَ �حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر رِضي اللَّه عنهما، أَنّ النِبي : قَالَ 

من ذَهٍب، فَجعلَ فَصه ِمما يِلي باِطن كَفِِّه، فَاتخذَ الناس خواِتيم الذَّهِب، فَلَما رآهم خاتما 
  .ال أَلْبسه أَبدا: قَِد اتخذُوا رمى ِبِه، وقَالَ

ي بكٍْر، وعِلي بن عبِد اللَِّه، حدثَنا محمد بن أَِب:  حدثَنا يوسف بن يعقُوب، قَال6949َ
حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمر، عن ناِفِع، عِن : حدثَنا يحيى بن سِعيٍد، قَالَ : واللَّفْظُ ِلعِلي، قَاال

 ِبيأَنّ الن ،رمِن عاب�ِمم هلَ فَصعجٍب، وذَه نا مماتذَ خخات ،اسالن ذَهخفَات ،ِلي كَفَّها ي
  .فَرمى ِبِه، واتخذَ خاتما من وِرٍق، أَو ِفضٍة

حدثَنا : حدثَنا شعيب بن اللَّيِث، قَالَ:  حثنا الرِبيع بن سلَيمانَ الْمراِدي، قَال6950َ
أَخبرِني : حدثَِني أَِبي، قَالَ:  عمِرو بِن الرِبيِع بِن طَاِرٍق، قَالَوحدثَِني حبِشي بن)  ح(اللَّيثُ

،أَنه اصطَنع خاتما من ذَهٍب، �اللَّيثُ بن سعٍد، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، عن رسوِل اللَِّه 
ى ِبِه، وماِخٍل، فَرد نم هلُ فَصعجكَانَ يقَالَو : ،مهاِتيموخ اسذَ النبا، فَندأَب هساللَِّه ال أَلْبو

  .حدثَنا اللَّيثُ، ِبِإسناِدِه ِمثْلَه: حدثَنا أَبو النضِر، قَالَ: حدثَنا الصغاِني، قَالَ
أَخبرِني : بِن جريٍج، قَالَحدثَنا حجاج، عِن ا:  حثنا يوسف بن مسِلٍم، قَال6951َ

 صنع خاتما من �موسى بن عقْبةَ، عن ناِفٍع، أَنه سِمع ابن عمر يخِبر، أَنَّ رسولَ اللَِّه 
 ثُم ِإنَّ رسولَ ذَهٍب، وكَانَ ِإذَا لَِبسه جعلَ فَصه من داِخٍل، فَصنع الناس خواِتيماً من ذَهٍب،
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ِإني كُنت صنعت هذَا الْخاتم، وكُنت أَلْبسه وأَجعلُ : جلَس علَى الِْمنبِر، فَنزعه، فَقَالَ�اللَِّه 
نبذَ الناس  الْخاتم، فَ�، فَنبذَ رسولُ اللَِّه !فَصه من داِخٍل، وِإني واللَِّه ال أَلْبسه أَبدا 

مهاِتيموخ.  
: حدثَنا زهير، قَالَ: حدثَنا حسين بن عياٍش، قَالَ:  حدثَنا ِهاللُ بن الْعالِء، قَال6952َ

 �ِبر، أَنَّ النِبي وأَخبرِني ناِفع، أَنه سِمع عبد اللَِّه بن عمر يخ: حدثَنا موسى بن عقْبةَ، قَالَ
 ناً ماِتيموخ اسالن عناِخٍل، فَصد نم هلَ فَصعج هكَانَ ِإذَا لَِبسو ،بذَه ا ِمنماتخ عنص

الْخاتم، ِإني كُنت صنعت هذَا : جلَس علَى الِْمنبِر، فَنزعه، فَقَالَ�ذَهٍب، ثُم ِإنَّ رسولَ اللَِّه 
 �، فَنبذَ رسولُ اللَِّه !وكُنت أَلْبسه وأَجعلُ فَصه من داِخٍل، وِإني واللَِّه ال أَلْبسه أَبدا 

مهاِتيموخ اسذَ النبفَن ،ماتالْخ.  
 معمر، عن أَيوب، عن ناِفٍع، عِن أَنبأَ: أَنبأَ عبد الرزاِق، قَالَ:  حثنا الدبِري، قَال6953َ
فَبينا هو :  خاتما من ذَهٍب، وجعلَ فَصه من داِخٍل، قَالَ�اتخذَ رسولُ اللَِّه : ابِن عمر، قَالَ
ن داِخٍل، وِإني واللَِّه ال ِإني اصطَنعت خاتما، وكُنت أَلْبسه وأَجعلُ فَصه م:يخطُب، فَقَالَ
  .، فَنبذَه، فَنبذَ الناس خواِتيمهم!أَلْبسه أَبدا 
حدثَنا حماد بن زيٍد، عن أَيوب، : حدثَنا أَبو الرِبيِع، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال6954َ

رمِن عِن اباِفٍع، عن نقَالَع ،: ِبيذَ النخاِطِن كَفِِّه، �اتب نم هلَ فَصعجٍة، وِفض نا مماتخ 
أَخبرِني أُسامةُ ابن زيٍد، عن ناِفٍع، : حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ: حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَالَ
  .أَنه صنع خاتما من ذَهٍب�ِه عِن ابِن عمر، عن رسوِل اللَّ

أَنبأَ ابن وهٍب، عن أُسامةَ بِن زيٍد، وغَيِرِه، :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال6955َ
 ِبيِن النع ،رمِن عِد اللَِّه ببع نا �أن نافعا أخربهم، عماتخ عطَناص هكَانَ ، أَنٍب، وذَه نم

 علَى الِْمنبِر، �فَصه من داِخٍل ِإذَا لَِبسه، فَلَما رآه الناس صنعوا خواِتيم، فَقَام رسولُ اللَِّه 
الْخاتم ِإني كُنت أَلْبس هذَا الْخاتم، فَلَما رأَيتموِني صنعت هذَا :فَنزع خاتمه، فَقَالَ

  . الْخاتم، ونبذَ الناس خواِتيمهم�، فَنبذَ رسولُ اللَِّه !صنعتموها، فَواللَِّه ال أَلْبسه أَبدا 
   

 ِبياِذ النخات ابخامتاً من ورق وطرحه ملا رأى الناس لبسوا، والدليل على إباحة �ب 
  لرعيتهاخلامت لإلمام وكراهية اختاذه 

حدثَنا ِإبراِهيم بن : حدثَنا أَسد بن موسى، قَالَ :  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَال6956َ
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، �سعٍد، عِن ابِن ِشهاٍب، عن أَنِس بِن ماِلٍك رِضي اللَّه عنه، أَنه أَبصر ِفي يِد رسوِل اللَِّه 
فَصنع الناس الْخواِتيم من وِرٍق، فَلَِبسوه، فَطَرح رسولُ اللَِّه : من وِرٍق يوما واِحدا، قَالَخاتما
�مهاِتيموخ اسالن حفَطَر ،هماتخ .  

حدثَنا : ِن عثْمةَ، قَالَحدثَنا محمد بن خاِلِد ب:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال6957َ
 خاتما من ِفضٍة، �أَخبرِني ابن ِشهاٍب، ِبِإسناِدِهرأَيت ِفي يِد النِبي : ِإبراِهيم بن سعٍد، قَالَ

 ِبيالن هحاً، فَطَراِتيموخ اسذَ النخفَات�دح ،مهاِتيموخ اسالن حقَالَ، فَطَر ،فوسا يثَن :
  .حدثَنا ِإبراِهيم، ِبِمثِْلِه: حدثَنا داود بن منصوٍر، قَالَ

سأَلْنا شعبةَ، : سِمعت عِلي بن الْجعِد، يقُولُ:  حدثَنا أَبو ِإبراِهيم الزهِري، قَال6958َ
اِهيمرِديِث ِإبح نٍء ميش نٍد، فَقَالَععِن سا:  بِنِه؟ فَقُلْنِن ابع متأَن نِة؟ : أَيِدينِبالْم ذَِلك نأَيو

هو ههنا ناِزلٌ علَى عمارةَ بِن حمزةَ، فَأَتيناه، فَوجدناه نِكدا، فَحدثَِني عِلي بن الْجعِد، : قَالَ
سِمعت أَنس بن ماِلٍك، : سِمعت ابن ِشهاٍب، يقُولُ: ِهيم بن سعٍد، قَالَأَخبرِني ِإبرا: قَالَ
 خاتمه، � خاتما من وِرٍق، فَاتخذَ الناس، فَطَرح رسولُ اللَِّه �اتخذَ رسولُ اللَِّه :يقُولُ

شعبةُ أَنبأَ، عن ِإبراِهيم بِن :  عِلي بن الْجعِد، يقُولُوسِمعت: فَطَرح الناس خواِتيمهم، قَالَ
أَخاف أَنْ : قُلْت البِن ِخراٍش: سعٍد، عِن ابِن ِشهاٍب، عن أَنٍس ِبهذَا الْحِديِث، قَالَ أَبو عوانةَ

عِن الْجب ِليلَى، عغَلَطَ ع اِهيمرو ِإبكُونَ أَبِن : ِد، فَقَالَيب ِليع لَ ِمنكَانَ أَفْض اِهيمرو ِإبأَب
حدثَنا : ِمائَةَ مرٍة، حدثَنا محمد بن عِزيٍز اَأليِلي، قَالَ : الْجعِد كَذَا وكَذَا مرةً، أَحِسبه قَالَ

ع ،ِريهِن الزٍل، عقَيع نٍح، عور نةُ بالموِل اللَِّه سسِد رأَى ِفي ير هٍس، أَنأَن ا �نماتخ 
ِمثْلَه ذَكَرِرٍق، وو نم.  

وحدثَنا أَبو )  ح(حدثَنا حجاج:  حدثَنا يوسف بن سِعيٍد الِْمصيِصي، قَال6959َ
حدثَنا أَبو : نا يعقُوب بن سفْيانَ الْفَاِرِسي، قَالَوحث)  ح(حدثَنا روح بن عبادةَ: اَألزهِر، قَالَ

أَخبرِني ِزياد بن سعٍد، أَنَّ ابن ِشهاٍب أَخبره، أَنَّ أَنس : عاِصٍم كُلُّهم، عِن ابِن جريٍج، قَالَ
 خاتما من وِرٍق يوما واِحدا، ثُم ِإنَّ الناس �بن ماِلٍك أَخبره، أَنهرأَى ِفي يِد رسوِل اللَِّه 

 ِبيالن حا، فَطَروهلَِبسِرٍق وو نم اِتيمووا الْخعطَناص�مهاِتيموخ اسالن حفَطَر ،.  
 ِبيا النذَ لَهخانُ الِْعلَِّة الَِّتي اتيوصفة فصه، ولبسه ىف �ب ،ماتإصبعه الْخ  

حدثَنا عبد الْوهاِب بن عطَاٍء، :  حدثَنا أَبو عوٍف الْبزوِري، وابن أَِبي الْعواِم، قَاال6960
أَراد أَنْ يكْتب ِإلَى �حدثَنا سِعيد بن أَِبي عروبةَ، عن قَتادةَ، عن أَنٍس، أَنّ النِبي : قَالَ 
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رفَِقيلَِكس ،رصقَيى، و :هقْشٍة نِفض ا ِمنماتذَ خخٍم، فَاتاتا ِإال ِبخابلُونَ ِكتقْبال ي مهِإن :
  .محمد رسولُ اللَِّه
حدثَنا أَِبي، عن : حدثَنا معاذُ بن ِهشاٍم، قَالَ:  أَخبرنا أَحمد بن ِعصاٍم، قَال6961َ

ِإنَّ الْعجم ال يقْبلُونَ :  كَانأَراد أَنْ يكْتب ِإلَى الْعجِم، فَِقيلَ لَه�تادةَ، عن أَنٍس، أَنّ النِبي قَ
  .كَأَني أَنظُر ِإلَى بياِضِه ِفي كَفِِّه: ِإال ِكتابا علَيِه خاتم، فَاصطَنع خاتما من ِفضٍة، قَالَ

حدثَنا أَبو عاِصٍم، عن سِعيِد بِن أَِبي عروبةَ، : حدثَنا الدِقيِقي، والصغاِني، قَاال 6962
  .محمد رسولُ اللَِّه:  خاتما من ِفضٍة، كَانَ ِفيِه�اتخذَ النِبي :عن قَتادةَ، عن أَنٍس، قَالَ

6963ب فوسا يثَندِلٍم، قَالَ حسم قَالَ: ن ،اججا حثَندةُ، قَالَ: حبعثَِني شدح : تِمعس
ِإنهم :  أَنْ يكْتب ِإلَى الروِم، فَِقيلَ�أَراد رسولُ اللَِّه :قَتادةَ يحدثُ، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ

 خاتما من ِفضٍة، فَكَأَني أَنظُر ِإلَى بياِضِه �اتخذَ رسولُ اللَِّه ال يقْبلُونَ ِكتابا ِإال مختوما، فَ
  .محمد رسولُ اللَِّه، كَذَا رواه غُندر: ، ونقْشه�ِفي يِد رسوِل اللَِّه 

حدثَنا أَِبي، : ثَنا أَِبي، قَالَحد:  حدثَنا أَبو الطِّيِب طَاِهر بن خاِلِد بِن ِنزاٍر، قَال6964َ
حدثَِني الْحجاج بن الْحجاِج، عن قَتادةَ، عن أَنِس بِن : حدثَنا ِإبراِهيم بن طَهمانَ، قَالَ: قَالَ

: ه أُناس ِمن الْعجِم ِعنده أَنْ يكْتب ِإلَى ملُوِك الْعجِم، فَقَالَ لَ�أَراد رسولُ اللَِّه :ماِلٍك، قَالَ
 اِضِه ِفي كَفِِّه، ثُميِإلَى ب ظُري أَنٍة، كَأَنِفض نا مماتذَ خخٍم، فَاتاتا ِإال ِبخابلُونَ ِكتقْبال ي مهِإن

قَشولُ اللَِّه : نسر دمحم�.  
6965ركَِثٍري الْح نب دمحا مثَندقَالَ ح ،ةُ، قَالَ: اِنياِئدا زثَندح : ناللَِّه اب ديبا عثَندح

 خاتما من وِرٍق، وكَانَ يختم ِبِه �اتخذَ رسولُ اللَِّه :عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
فحالص.  

6966لَى، وِد اَألعبع نب سونا يثَندِد اللَِّه، قَاال حيبو عٍب، قَالَ: أَبهو نا ابثَندح :
 من �كَانَ خاتم النِبي :أَخبرِني يونس بن يِزيد، عِن ابِن ِشهاٍب، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ

  .ِفضٍة، وكَانَ فَصه حبِشيا
حدثَنا طَلْحةُ بن : حدثَنا يعقُوب بن محمٍد الزهِري، قَالَ:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال6967َ
كَانَ فَص خاتِم :حدثَنا يونس بن يِزيد، عِن الزهِري، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ: يحيى، قَالَ
  .، حبِشيا أَسوداً�رسوِل اللَِّه 
6968دةَ، قَالَ حيو أُما أَباِجٍب، قَالَ: ثَنِن حِر بصن نى بيحا يثَندح : ناب سونا يثَندح
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لَِبس خاتم ِمن ِفضٍة ِفي يِميِنِه، �يِزيد، عِن ابِن ِشهاٍب، عن أَنِس بِن ماِلٍك، أَنّ رسولَ اللَِّه 
:  فَكَانَ يجعلُ فَصه، ِمما يِلي كَفَّه، حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ:ِفيِه فَص حبِشي، قَالَ

أَخبرِني : حدثَنا شعيب بن أَِبي حمزةَ، عِن الزهِري، قَالَ: حدثَنا محمد بن سلَيمانَ، قَالَ
، خاتما من وِرٍق يوما واِحدا، وذَكَر �ِفي ِإصبِع رسوِل اللَِّه أَنس بن ماِلٍك،أَنه رأَى 

  .الْحِديثَ
بيانُ اَألخباِر الْمبينِة أن النىب صلى اهللا عليه وسلم لبس خامته يف ميينه فصه ىف باطن كفه، 

  واخلرب الدال على أن لبسه ىف ميينه منسوخ
6969 اسبا عثَندقَالَ ح ،وِريٍس، قَالَ: الديأَِبي أُو نا ابثَندح : نانُ ابملَيِني سربأَخ

 ِبياِلٍك، أَنّ النِن مِس بأَن ناٍب، عِن ِشهِن ابع ،ِزيدِن يب سوني نٍة، �ِبالٍل، عِفض ماتخ لَِبس
هلُ فَصعجكَانَ ي ،ِشيبح كٍْر ِفيِه فَصو بأَب رمِن عاِلِح بص ناِعيلُ بما ِإسثَندطِْن كَفِِّه، حِفي ب 

لَِبس خاتم ِفضٍة ِفي يِميِنِه، ِفيِه فَص :حدثَنا ابن أَِبي أُويٍس، ِبِمثِْلِه، وقَالَ: الْحلْواِني قَالَ
بِديِث عِبِمثِْل ح ذَكَر ثُم ،ِشيباٍسح.  

حدثَنا يونس بن : حدثَنا يحيى بن نصِر بِن حاِجٍب، قَالَ:  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَال6970َ
لَِبس خاتم ِفضٍة ِفي يِميِنِه، ِفيِه فَص حبِشي، فَكَانَ يجعلُ ِمما يِلي �أَنّ النِبي : يِزيد، ِبِإسناِدِه

  .هكَفَّ
حدثَنا جويِريةُ ابن : حدثَنا مسِلم، قَالَ:  حدثَنا سلَيمانُ بن سيٍف الْحراِني، قَال6971َ

 ِبيا، أَنّ النمهنع اللَّه ِضير رمِن عِن اباِفِع، عن ناَء، عمكَانَ �أَسٍب، وذَه نا مماتخ عنص 
عجي لَسٍب، فَجذَه اً ِمناِتيموخ اسالن عنصى، ونمِدِه الْيِفي ي هطِْن كَفِِّه ِإذَا لَِبسِفي ب هلُ فَص
 ِبيقَالَ�النو ،هعزِر، فَنبلَى الِْمنطِْن كَفِّي، : عِفي ب هلُ فَصعأَجو ،ماتذَا الْخه سأَلْب تي كُنِإن
قَالَفَرى ِبِه، وم:مهاِتيموخ اسذَ النبا، فَندأَب هساللَِّه ال أَلْبو.  

:  حدثَنا عبدانُ عبد اللَِّه بن أَحمد بن موسى الْجواِليِقي ِبعسكَِر مكْرٍم، قَال6972َ
نا عقْبةُ بن خاِلٍد، عن عبيِد اللَِّه بِن عمر، عن حث: حدثَنا سهلُ بن عثْمانَ الْعسكَِري، قَالَ

 ِبيأَنّ الن ،رمِن عِن اباِفٍع، عذَ �نخاتو أَلْقَاه ِميِنِه، ثُمِفي ي هلَِبسٍب، وذَه نا مماتذَ خخات
هلَِبسٍة، وِفض نا مماتخ.  

6973كلَيثَِني عدحقَالَ و ،رِبِمص اِزيِعيٍد الرس نب ِليع وهو  : نلُ ابها سثَندح
 تختم �حدثَنا عقْبةُ بن خاِلٍد، عن عبيِد اللَِّه، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر،أَنَّ النِبي : عثْمانَ، قَالَ
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  .خرجه مسِلم، عن سهٍل ِبِمثِْلِهِفي يِميِنِه، وذَكَر الْحِديثَ، أَ
 ِبيِم النتخاِت تانُ ِإثْبيب�   

  ىف اخلنصر من يده اليسرى
حدثَنا عفَّانُ :  حدثَنا محمد بن عبِد الْمِلِك الْواِسِطي، وِإبراِهيم بن مرزوٍق، قَاال6974

أَنبأَ ثَاِبت، أَنهم سأَلُوا أَنس بن ماِلٍك رِضي : ثَنا حماد بن سلَمةَ، قَالَحد: بن مسِلٍم، قَالَ
هنع وِل اللَِّه : اللَّهس؟ قَالَ�أَكَانَ ِلرماتقَالَ:  خ ،معن: ِبيالن رٍم، �أَخوي ِة ذَاتاَء اآلِخرِعش 

هذَا : فَكَأَني أَنظُر ِإلَى وِبيِص خاتِمِه، ورفَع يده الْيسرى، يقَالُ: أَنسوذَكَر الْحِديثَ، قَالَ
  .ِفي يِميِنِه: أَصح ِمن قَوِلِه
ن حدثَنا حماد اب: حدثَنا مسِلم بن ِإبراِهيم، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال6975َ

 � وأَشار ِبيساِرِه، أَي أَنَّ خاتم النِبي �ِإنَّ خاتم النِبي :سلَمةَ، عن ثَاِبٍت، عن أَنٍس، قَالَ
 نع ،ِديهِن مِن بمحِد الربع نالٍد، عِن خكِْر بأَِبي ب نع ،ِلمسم اهواِرِه، رسكَانَ ِفي ي

ناٍد، عمٍسحأَن نثَاِبٍت، ع .  
  بيانُ النهِي عن التختم ىف اإلصبع الوسطى والىت تليها، 

  والتختم ىف طرف األصابع
حدثَنا شعبةُ، عن : حدثَنا موسى بن داود، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، وأَبو أُميةَ، قَاال6976

 نٍب، عِن كُلَياِصِم بع ِبيأَنّ الن هنع اللَّه ِضير ِليع نةَ، عدرِة، �أَِبي بياِب الْقَسِن الثِّيى عهن
  .والِْميثَرِة الْحمراِء، وعِن التختِم ههنا وههنا، وأَشار ِبالسبابِة والْوسطَى

وحدثَنا حميد بن عياٍش من )  ح(حدثَنا أَبو داود:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال6977َ
أَنبأَ شعبةُ، عن عاِصِم بِن كُلَيٍب، سِمع أَبا : حدثَنا مؤملُ بن ِإسماِعيلَ، قَاال: كُورِة لُد، قَالَ

 أَنْ أَتختم ِفي الْوسطَى، والَِّتي تِليها، اللَّفْظُ �ِه نهاِني رسولُ اللَّ:بردةَ، سِمع عِليا، يقُولُ
داوَألِبي د.  
حدثَنا شعبةُ، : حدثَنا موسى بن داود، قَالَ:  حثنا يوسف بن مسِلٍم، قَال6978َ

 ِبياِني النهاِدِهننِذِه�ِبِإسهِذِه وِفي ه متخطَى أَنْ أَتسالْوِة واببِإلَى الس ارأَشو ،.  
حدثَنا شعبةُ، عن عاِصِم بِن : حدثَنا اَألسود بن عاِمٍر، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَال6979َ

 ِبيأَنّ الن ،ِليع نةَ، عدرأَِبي ب نٍب، عكُلَي�اتلَ الْخعجى أَنْ يهِننيتاببى السدِفي ِإح م.  
حدثَنا عمار بن رزيٍق، : حدثَنا أَبو الْجواِب، قَالَ:  حدثَنا عباس الدوِري، قَال6980َ
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 ِبيأَنّ الن ،ِليع نةَ، عدرأَِبي ب نٍب، عِن كُلَياِصِم بع نع�خ ساِني أَنْ أَلْبهِذِه، نِمي ِفي هات
  .أَو هِذِه، السبابةُ والْوسطَى

: وحدثَنا محمد بن حيويِه، قَالَ)  ح(حدثَنا مسدد:  حدثَنا ِإدِريس بن بكٍْر، قَال6981َ
: اِصِم بِن كُلَيٍب، عن أَِبي بردةَ، قَالَحدثَنا أَبو اَألحوِص، عن ع: حدثَنا يحيى بن يحيى، قَالَ

ِليولُ اللَِّه :قَالَ عساِني رهطَى، أَِو �نسأَ ِإلَى الْومأَوِذِه، وه ِذِه، أَوه يعبِفي ِإص متخأَنْ أَت 
ِريسقَالَ ِإدِه، ويويِن حِد بمحاللَّفْظُ ِلما، وِليهولُ اللَِّه :الَِّتي تسى رهِة �ناببِفي الس متخأَنْ أَت 

  .والْوسطَى
حدثَنا سفْيانُ، : حدثَنا الْحميِدي، قَالَ:  حدثَنا أُسيد بن عاِصٍم اَألصبهاِني، قَال6982َ

 ِليع نى، عوسِن أَِبي مكِْر بأَِبي ب ناِصٍم، عع نِن أَِبي طَاِلٍب، قَالَعولُ اللَِّه :بساِني رهن� 
ا لَهطَى، قُلْنسالْوِة واببِفي الس متخٍد : أَنْ أَتمحا ما أَبقَالَ! ي ،اسالن الَفَكالَفَِني؟ : خخ نم

عن عاِصٍم، عن أَِبي : ما قَاال؟ قُلْنا! ِن متِقنيِن حاِفظَي: سفْيانُ الثَّوِري، وشعبةُ، قَالَ: قُلْنا
أَما ِحفِْظي فَأَبو بكٍْر، وهذَاِن حاِفظَاِن متِقناِن، وأَبو بكٍْر، وأَبو بردةَ، : بردةَ، عن عِلي، قَالَ

ى، عوسِن أَِبي مِن ابع ،اِصما عثَندى، فَحوسا أَِبي منا ابمهِليع ن.  
حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عن : حدثَنا مؤملٌ، قَالَ:  حدثَنا حميد بن عياٍش، قَال6983َ

يا :�قَالَ رسولُ اللَِّه : سِمعت عِليا، يقُولُ: عاِصِم بِن كُلَيٍب، عِن ابٍن َألِبي موسى، قَالَ
 ِلياِء: قُِل! عرمِة الْحِميثَرو ،يِس الْقَسلُب ناِني عهنى، ودالْهو اددالس أَلُكي أَسِإن ماللَّه.  

حدثَنا أَبو : حدثَنا أَبو عمر الْحوِضي، قَالَ:  حثنا أَبو اَألحوِص صاِحبنا، قَال6984َ
كُنت ِعند أَِبي : حدثَِني أَبو بردةَ بن أَِبي موسى، قَالَ: لَيٍب، قَالَعوانةَ، عن عاِصِم بِن كُ

ِليفَقَالَ ع ،ِليا عانى، فَأَتوسولُ اللَِّه :مساِني رهو �نأَ أَبمأَوِذِه، وِمي ِفي هاتلَ خعأَنْ أَج 
  .لْوسطَى، ونهاِني عِن الِْميثَرِة والْقَسيِةبردةَ ِبِإبهاِمِه ِإلَى السبابِة وا
 ِبيِم الناتقِْش خانُ نيواختاذه من فضة، وإمساكه حياته، وكره أن ينقش على نقشه�ب   

نا عبيد حدثَ: حدثَنا أَبو أُسامةَ، قَالَ:  حدثَنا يعقُوب بن محمٍد النهرتيِري، قَال6985َ
 اتخذَ خاتما من �اللَِّه بن عمر، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر رِضي اللَّه عنهما،أَنَّ رسولَ اللَِّه 

واتخذَ خاتما من ِفضٍة، فَاتخذَ الناس خواِتيم الِْفضِة، قَالَ ابن :ذَهٍب، وذَكَر الْحِديثَ
عرم: ِبيالن دعكٍْر بو بأَب هلَِبس ثُم ،ماتالْخ اِن �فَلَِبسمِفي ز قَعى وتانُ، حثْمع ثُم ،رمع ثُم ،

  .عثْمانَ ِفي ِبئِْر أَِريٍس
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ثَنا سفْيانُ ابن حد: حدثَنا عِلي بن عبِد اللَِّه، قَالَ:  حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَال6986َ
 خاتما ِمن �اتخذَ رسولُ اللَِّه : عيينةَ، عن أَيوب بِن موسى، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، قَالَ
ال ينقُش :محمد رسولُ اللَِّه، وقَالَ: ذَهٍب، ثُم أَلْقَاه، ثُم اتخذَ خاتما من وِرٍق، ونقَش ِفيِه

 نقَطَ مالَِّذي س وهو ،ِلي كَفَّها يِمم هلَ فَصعج ،هكَانَ ِإذَا لَِبسذَا، وِمي هاتقِْش خلَى نع دأَح
  .معيِقيٍب ِفي ِبئِْر أَِريٍس

:  بن بكٍْر، قَالَحدثَنا ِإدِريس)  ح(حثنا سريج بن يونس:  حدثَنا الصغاِني، قَال6987َ
حدثَنا سفْيانُ، عن أَيوب بِن موسى، عن ناِفٍع، عِن ابِن عمر، أَنّ : حدثَنا ابن أَِبي شيبةَ، قَاال

 ِبيقَالَ�النولُ اللَِّه، وسر دمحِمِه، ماتِفي خ قْشن :و ،دِمي أَحاتلَى خع قُشنا ال يثَندح
  .يوسف، حدثَنا عِلي، قَالَ سفْيانُ هِذِه الْكَِلمةُ لَم يِجئْ ِبها غَير أَيوب بِن موسى

حدثَنا هارونُ بن ِإسماِعيلَ :  حدثَنا عباس الدوِري، وأَبو داود الْحراِني، قَاال6988
 حدثَنا عِلي بن الْمبارِك، عن عبِد الْعِزيِز بِن صهيٍب، عن أَنٍس رِضي اُهللا عنه، :الْخزاز، قَالَ

ِإنا قَِد اتخذْنا خاتما، :اتخذَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم خاتما ونقْشه، وقَالَ: قَالَ
  .فَكَأَني أَنظُر ِإلَى وِبيِصِه ِفي يِدِه: شا، فَال ينقُش أَحد علَى نقِْشِه، زاد أَبو داودونقَشنا ِفيِه نقْ
حدثَنا حماد بن زيٍد، عن : حدثَنا عاِرم بن الْفَضِل، قَالَ:  حدثَنا الصغاِني، قَالَ 6989

ِن صِزيِز بِد الْعبع ا ِمنماتذَ خخات لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص ِبياِلٍك، أَنّ النِن مِس بأَن نٍب، عيه
ِإني اتخذْت خاتما، ونقَشت ِفيِه محمد رسولُ :ِفضٍة، ونقَش ِفيِه محمد رسولُ اِهللا، وقَالَ

  . خاتِمِه محمد رسولُ اِهللاِهللا، فَال ينقُش أَحد ِفي
حدثَنا ِإسماِعيلُ ابن علَيةَ، :  حدثَنا ِإدِريس بن بكٍْر، أَظُنه عِن ابِن أَِبي شيبةَ، قَال6990َ

لَّى اُهللا علَيِه وسلَّم اصطَنع رسولُ اِهللا ص: عن عبِد الْعِزيِز بِن صهيٍب، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ
 �ِإنا قَِد اصطَنعنا خاتما، ونقَشنا ِفيِه نقْشا، فَال ينقُش علَيِه أَحد، وِإنَّ النِبي :خاتما، فَقَالَ

ِلي كَفَّها يِمم هلُ فَصعجكَانَ ي.  
  نتعال ا، بيانُ الترِغيِب ِفي اتخاِذ النعِل واال

  والعلة الىت هلا رغب فيها
حدثَنا سلَمةَ :  حدثَنا أَبو أَحمد شعيب بن ِعمرانَ الْعسكَِري ِبعسكَِر مكْرٍم، قَال6991َ

، عن أَِبي الزبيِر، عن حدثَنا معِقلُ بن عبيِد اِهللا: حدثَنا الْحسن بن أَعين، قَالَ: بِن شِبيٍب، قَالَ
سِمعت النِبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ِفي غَزوٍة غَزاها، : جاِبٍر رِضي اُهللا عنه، قَالَ
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  .استكِْثروا ِمن النعاِل، فَِإنَّ الرجلَ ال يزالُ راِكبا ما انتعلَ:يقُولُ
6992حا يثَنداِلٍح، قَالَ حِن صانَ بثْمع نى با أَِبي، قَالَ: يثَندح : نٍب، عهو نا ابثَندح

أَكْثَروا : قَالَ�يحيى بِن أَيوب، عِن ابِن جريٍج، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، أَنّ رسولَ اللَِّه 
: يزالُ راِكبا ما انتعلَ، حدثَنا محمد بن يحيى، وأَبو أُميةَ، قَاالِمن النعاِل، وِإنَّ الرجلَ ال 
أَنبأَ ابن : حدثَنا سعد بن عبِد الْحِميِد، قَالَ: وحثنا عباس، قَالَ)  ح(حدثَنا محمد بن الصباٍح
  . عقْبةَ، عن أَِبي الزبيِر، ِمثْلَهأَِبي الزناِد، عن موسى ابِن

بيانُ وجوِب االبِتداِء ِفي لُبِس النعِل بالرجل اليمىن وىف خلعها باليسرى، وحظر املشى 
  ىف النعل الواحدة
وحدثَنا )  ح(شعبةُحدثَنا : حدثَنا أَبو قَطٍَن، قَالَ:  حدثَنا أَبو عِلي الزعفَراِني، قَال6993َ

سِمع : حدثَنا شعبةُ، عن محمِد بِن ِزياٍد، قَالَ: حدثَنا أَبو داود، قَالَ: يونس بن حِبيٍب، قَالَ
ا جِميعا، فَِإذَا لَِبست انعلْهما، أَو أَحِفِهم:، يقُولُ�أَبا هريرةَ رِضي اللَّه عنه، سِمع أَبا الْقَاِسِم 

داوو دقَالَ أَبى، ونمأْ ِبالْيدى:فَابرسأْ ِبالْيدفَاب تلَعِإذَا خى، ونمأْ ِبالْيدفَاب لْتعتِإذَا ان.  
د بن ِزياٍد محم: حدثَنا شعبةُ، قَالَ: أَنبأَ أَبو النضِر، قَالَ:  حثنا الصغاِني، قَال6994َ
ِالْبسهما :، أَو عن أَِبي الْقَاِسِم، قَالَ�سِمعت أَبا هريرةَ يحدثُ، عِن النِبي : أَخبرِني، قَالَ

سأْ ِبالْيدفَاب تلَعِإذَا خى، ونمأْ ِبالْيدفَاب تِإذَا لَِبسا، وِميعا جِفِهمأَح ا، أَوِميعىجر.  
: سِمعت عبد الرحمِن بن بكِْر بِن الرِبيِع، قَالَ:  حثنا أَبو خِليفَةَ الْبصِري، قَال6995َ

أَنَّ : سِمعت أَبا هريرةَ، يقُولُ: سِمعت محمد بن ِزياٍد، يقُولُ: حدثَنا الرِبيع بن مسِلٍم، قَالَ
 ِبيا، : قَالَ�النِميعا جمِعلْهنلْيى، ورسأْ ِبالْيدبفَلْي لَعِإذَا خى، ونمأْ ِبالْيدبفَلْي كُمدلَ أَحعتِإذَا ان

  .أَو ِليحِفِهما جِميعا
ِثٍري حدثَنا محمد بن كَ:  حدثَنا أَحمد بن مسعوٍد ِببيِت الْمقِْدِس، قَال6996َ

: الِْمصيِصي، عِن ابِن شوذٍَب، ومعمٍر، وحماٍد، عن محمِد بِن ِزياٍد، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
ِإذَا انتعلَ أَحدكُم فَلْيبدأْ ِبالْيمنى، وِإذَا خلَعهما فَلْيبدأْ ِبالْيسرى، :�قَالَ رسولُ اللَِّه 

  .يخلَعهما جِميعا، أَو ِلينِعلْهما جِميعاولْ
حدثَنا ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكًا أَخبره، عن أَِبي :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال6997َ

 ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه نِج، عرِن اَألعاِد، عنقَالَ�الز :ِإذَا ِإذَا انى، ونمأْ ِبالْيدبفَلْي كُمدلَ أَحعت
ِزعنا يمهآِخرلُ، وعنا يلُهى أَونمكُِن الْيلْياِل، ومأْ ِبالشدبفَلْي عزن.  
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اِد، عِن حدثَنا ابن وهٍب، أَنَّ ماِلكًا أَخبره، عن أَِبي الزن:  أَخبرنا يونس، قَال6998َ
 ِبيةَ، أَنّ النريرأَِبي ه نِج، عرا، : قَالَ�اَألعِميعا جمِعلْهناِحٍد، ِليٍل وعِفي ن كُمدِش أَحمال ي

  .أَو ِليحِفِهما جِميعا
حدثَنا ورقَاُء، عن : ، قَالَحدثَنا شبابةُ بن سواٍر:  حدثَنا أَبو عِلي الزعفَراِني، قَال6999َ

 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نِج، عرِن اَألعاِد، عنى، : قَالَ�أَِبي الزنمأْ ِبالْيدبفَلْي كُمدلَ أَحعتِإذَا ان
مِعلْهنِلي ا، أَوِميعا جِفِهمحاِل، ِليمأْ ِبالشدبفَلْي لَعِإذَا خٍل وعِفي ن كُمدِشي أَحمال يا، وِميعا ج

  .واِحدٍة، أَِو الْخف الْواِحِد، ِليخلَعهما جِميعا، أَو ِليلْبسِهما جِميعا
  

ناِد، حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عن أَِبي الز:  حدثَنا شعيب بن عمٍرو الدمشِقي، قَال7000َ
 ِبيلُغُ ِبِه النبةَ، يريرأَِبي ه نِج، عرِن اَألعال ِفي :�عاِحِد، وِل الْوعِفي الن كُمدِش أَحمال ي

أْ ِبالْيدبفَلْي كُمدلَ أَحعتِإذَا انا، وِميعا جمِعلْهنِلي ا، أَوِميعا جِفِهمحاِحِد، ليالْو فِإذَا الْخى، ونم
  .خلَع فَلْيبدأْ ِبالشماِل، ِليكُِن الْيمنى أَولَ ما ينعلُ، وآخر ما يحِفي

حدثَنا سفْيانُ، عِن : حدثَنا مخلَد بن يِزيد، قَالَ:  حدثَنا أَبو عمر اِإلمام، قَال7001َ
ِإذَا انقَطَع ِشسع أَحِدكُم، فَال : قَالَ�، عن أَِبي هريرةَ، عِن النِبي اَألعمِش، عن أَِبي رِزيٍن

  .يمِش ِفي نعٍل واِحدٍة حتى يصِلحها
حدثَنا عمِرو : حدثَنا عبد اللَِّه بن الْجهِم، قَالَ :  حدثَنا موسى بن سفْيانَ، قَالَ 7002

ب ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نِزيٍن، عأَِبي ر نِش، عمِن اَألعٍس، عأَِبي قَي قَالَ�ن : قَطَعِإذَا ان
سِمعت يحيى بن مِعٍني، : ِشسع نعِلك، فَال تمِش ِفي نعٍل واِحدٍة، سِمعت عباس، يقُولُ

  .يٍس كُوِفي نزلَ الريعمرو بن أَِبي قَ: يقُولُ
: حدثَنا عبد الْواِحِد بن ِزياٍد، قَالَ: حدثَنا أَبو سلَمةَ، قَالَ:  حدثَنا كَيلَجةُ، قَالَ 7003

قَطَع ِشسع ِإذَا ان:�قَالَ رسولُ اللَِّه : حدثَنا اَألعمش، عن أَِبي رِزيٍن، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ
  .نعِل أَحِدكُم، فَال يمِشي ِفي نعٍل واِحدٍة حتى يصِلح اُألخرى

حدثَنا محمد بن عبيٍد، عِن :  حدثَنا سعدانُ بن يِزيد، وأَبو داود الْحراِني، قَاال7004
ِإذَا انقَطَع ِشسع أَحِدكُم، :�قَالَ رسولُ اللَِّه : ي هريرةَ، قَالَاَألعمِش، عن أَِبي صاِلٍح، عن أَِب

  .فَال يمِش ِفي نعٍل واِحدٍة حتى يصِلحها
: حدثَنا وِكيع، قَالَ:  حدثَنا ِإبراِهيم بن عبِد اللَِّه بِن أَِبي الْخيبِري الِْقصار، قَال7005َ
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ِإذَا :�قَالَ النِبي : يرفَعه، قَالَ: نا اَألعمش، عن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ اَألعمشحث
  .انقَطَع ِشسع أَحِدكُم، فَال يمِش ِفي النعِل الْواِحِد

حدثَنا شيبانُ، عِن : بن موسى، قَالَ حدثَنا عبيد اللَِّه :  حدثَنا أَبو أُميةَ، قَالَ 7006
ِإذَا انقَطَع ِشسع أَحِدكُم، فَال :�قَالَ النِبي : اَألعمِش، عن أَِبي صاِلٍح، عن أَِبي هريرةَ، قَالَ

هعِشس ِلحصى يتى حرِلِه اُألخعِشى ِفي نمي.  
: وحدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَالَ)  ح(حدثَنا أَبو زيٍد: ، قَالَ حدثَنا أَبو ِقالبة7007َ

)  ح(حدثَنا شعبةَ: حدثَنا عفَّانُ، قَالُوا: وحدثَنا الْحسن بن سالٍم، قَالَ)  ح(حدثَنا أَبو الْوِليِد
دمأَح ناللَِّه ب دبثَِني عدحثَِني أَِبي، قَالَ: ، قَالَودفٍَر، قَالَ: حعج نب دمحا مثَندا : حثَندح

 ِبيِن النةَ، عريرأَِبي ه نانَ، عذَكْو نانَ، عملَيس نةُ، عبعقَالَ�ش : ،كُمدأَح عِشس قَطَعِإذَا ان
  .واِحدٍة:ندرفَال يمِشى ِفي نعٍل واِحٍد، قَالَ غُ

بيانُ حظِْر الْمشِي ِفي خف واِحٍد، واالحتباء بالثوب الواحد إذا كشف العورة، 
  واشتمال الصماء، ووضع إحدى الرجلني على األخرى إذا استلقى

ِبي أَنبأَ ابن وهٍب، أن مالك أخربه، عن أَ:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال7008َ
 ِبيأَنّ الن ،هنع اللَّه ِضياِبٍر رج نِر، عيبٍل �الزعِفي ن ِشيمي اِلِه، أَولُ ِبِشمجأْكُلَ الرى أَنْ يهن

ا التثَندِجِه، حفَر ناِحٍد كَاِشفًا عٍب وِفي ثَو ِبيتحأَنْ ياَء، ومِملَ الصتشأَنْ ياِحٍد، وو ،ِمِذير
  .عِن الْقَعنِبي، ِبِمثِْلِه
وحدثَنا )  ح(حدثَنا الْهيثَم بن جِميٍل:  حدثَنا أَبو الْوِليِد بن برٍد اَألنطَاِكي، قَال7009َ

حدثَنا أَبو : معاِويةَ، قَالَحدثَنا زهير بن : حدثَنا سِعيد بن سلَيمانَ، قَاال: الصغاِني، قَالَ
ِإذَا انقَطَع ِشسع أَحِدكُم، : يقُولُ�سِمعت رسولَ اللَِّه : الزبيِر، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه، قَالَ

مِشي ِفي خف مِن انقَطَع ِشسعه، فَال يمِش ِفي نعٍل واِحدٍة حتى يصِلحها، وال ي:أَو قَالَ
اِنيغالص اداَء، زمالص ِحفلْتال ياِلِه، وأْكُلُ ِبِشمال ياِحٍد، واِحٍد:وٍب وِب ِبثَوتحال يو.  

حدثَنا الْحسن بن أَعين، وأبو جعفر بن نفيل، :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال7010َ
، أَو سِمعت رسولَ �قَالَ النِبي : حدثَنا أَبو الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ: ا زهير، قَالَحدثَن: قَاال
أَومِن انقَطَع ِشسعه، شك زهير، : ِإذَا انقَطَع ِشسع أَحِدكُم، وقَالَ أَبو جعفٍَر: يقُولُ�اللَِّه 
 نعٍل واِحٍدة حىت يصلح شسعه، وال ميشى ىف خف واحد، وال يأْكُلْ فَال يمِش ِفي:قَاال

  .ِبِشماِلِه، وال يحتِىب ِبالثَّوِب الْواِحِد، وال يلْتِحِف الصماَء
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أَخبرِني ماِلك، : أَنبأَ ابن وهٍب، قَالَ:  أَخبرنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال7011َ
نهى عِن اشِتماِل الصماِء، أَو �أَنّ النِبي : للَّيثُ، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّهوا

هجفَر ناِحٍد كَاِشفًا عٍب وِبي ِفي ثَوتحي.  
حدثَنا اللَّيثُ بن : ئ، قَالَحدثَنا الْمقِْر:  حدثَنا أَبو يحِيي بن أَِبي مسرةَ، قَال7012َ
ال تأْكُلُوا ِبالشماِل، فَِإنَّ الشيطَانَ : قَالَ�حدثَنا أَبو الزبير، عن جاِبٍر، أَنّ النِبي : سعٍد، قَالَ

  .يأْكُلُ ِبِشماِلِه
7013 ِبيِإنَّ الناِء، أَِو� وماِل الصِتمِن اشى عهن فَعرأَنْ ياِحٍد، وٍب واِء ِفي ثَوِتباالح 

  .الرجلُ ِإحدى ِرجلَيِه علَى اُألخرى، وهو مستلٍْق علَى ظَهِرِه
سِمعت :  حدثَنا أَبو حميٍد عبد اللَِّه بن محمِد بِن أَِبي عمر الِْمصيِصي، قَال7014َ
م نب اججٍد، قَالَحمِد اللَِّه، : حبع نب اِبرج ِمعس هِر، أَنيبو الزِني أَبربٍج، أَخيرج نقَالَ اب

ال تمِش ِفي نعٍل واِحدٍة، وال تحتِىب ِفي ثَوٍب واِحٍد، وال تأْكُلْ :�قَالَ رسولُ اللَِّه : يقُولُ
 الصماَء، وال تضع ِإحدى ِرجلَيك علَى اُألخرى ِإذَا استلْقَيت، حدثَنا ِبِشماِلك، وال تشتِمِل

حدثَنا أَبو عاِصٍم، عِن ابِن جريٍج، عن أَِبي الزبيِر، أَنه سِمع جاِبر : أَبو جعفٍَر الداِرِمي، قَالَ
  .، ِبِمثِْلِه�الَ رسولُ اللَِّه قَ: بن عبِد اللَِّه، يقُولُ

حدثَنا أَبو عاِصٍم، عِن ابِن جريٍج، عن أَِبي :  حثنا ابن الْجنيِد، والصغاِني، قَاال7015
  . أَنْ يمِشي ِفي نعٍل واِحدٍة�نهى النِبي :الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ

حدثَنا : بن نصٍر ختن أَحمد بِن صاِلٍح، وابن الْمناِدي، قَاال حدثَنا احلسن 7016
 أَنْ �نهى النِبي :حدثَنا سفْيانُ، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ: مصعب بن الِْمقْداِم، قَالَ

نْ يمِشي ِفي نعٍل واِحدٍة، ونهى أَنْ يحتِبي ِفي ثَوٍب يمس الرجلُ ذَكَره ِبيِميِنِه، ونهى أَ
  .واِحٍد، ونهى أَنْ يشتِملَ الصماَء

حدثَنا ِهشام : حدثَنا سِعيد بن عاِمٍر، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال7017َ
ال ترتدوا الصماَء ِفي ثَوٍب :�قَالَ رسولُ اللَِّه :  الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَالدستواِئي، عن أَِبي

  .واِحٍد، وال يأْكُلْ أَحدكُم ِبِشماِلِه، وال يحتِىب ِفي ثَوٍب واِحٍد، وال يمشِى ِفي نعٍل واِحدٍة
7018اِنيرالْح داوو دا أَبثَندٍد، قَالَ: ، قَالَ حيبع نلَى بعا يثَندِلِك : حالْم دبا عثَندح

 أَنْ يأْكُلَ ِبالشماِل، �نهى رسولُ اللَِّه :ابن أَِبي سلَيمانَ، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ
ندِبي أَحتحي ٍة، أَواِحدٍل وعِفي ن ِشيمياَءومِملَ الصتشي اِء، أَوما ِإلَى السفِْضيا م.  
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  بيانُ الْخبِر الْمِبيِح اسِتلْقَاَء الرجِل 
  ووضع إحدى رجليه على األخرى

اِد أَنبأَ سفْيانُ بن عيينةَ، عِن الزهِري، عن عب:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال7019َ
مستلِْقيا، واِضعا ِإحدى ِرجلَيِه علَى �بِن تِميٍم، عن عمِه رِضي اللَّه عنه، أَنه رأَى رسولَ اللَِّه 

  .اُألخرى
ن أَنبأَ ابن وهٍب، أَخبرِني يونس، وماِلك ب:  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، قَال7020َ

 ِبيأَى النر هِه، أَنمع نِميٍم، عت ناٍب، عِن ِشهِن ابٍس، عا �أَناِضعِجِد، وسا ِفي الْملِْقيتسم
  .ِإحدى ِرجلَيِه علَى اُألخرى

برِني يونس، أَخ: حدثَنا ابن وهٍب، قَالَ:  حدثَنا بحر بن نصٍر الْخوالِني، قَال7021َ
كَانَ يستلِْقي ِفي الْمسِجِد �عِن ابِن ِشهاٍب، عن عباِد بِن تِميٍم، عن عمِه، أَنّ رسولَ اللَِّه 

ِإحدى ِرجلَيِه علَى اُألخرى، وزعم عباد، أَنَّ عمر بن الْخطَّاِب، وعثْمانُ رِضي اللَّه عنهما 
  .انا يفْعالِن ذَِلككَ

: حدثَِني سالمةُ، عن عقَيٍل، عِن الزهِري، قَالَ:  حدثَنا ابن عِزيٍز اَأليِلي، قَال7022َ
 ِبيِه، أَنّ النمع نبن متيم، ع ادبثَِني عدلَى �حِه علَيِجِد إحدى ِرجسلِْقي ِفي الْمتسكَانَ ي

  .خرىاُأل
حدثَنا أَبو عاِصٍم، عِن ابِن جريٍج، وابِن أَِبي ِذئٍْب، :  حدثَنا الصغاِني، قَال7023َ

 مستلِْقيا، واِضعا �رأَيت النِبي :وماِلٍك، عن ابِن ِشهاٍب، عن عباِد بِن تِميٍم، عن عمِه، قَالَ
  . علَى اُألخرىِإحدى ِرجلَيِه
حدثَنا عبد الرَّزاِق، عن معمٍر، عِن الزهِري، ِبِإسناِدِهرأَيت :  حدثَنا السلَِمي، قَال7024َ

 ِبيالن�ِريهى، قَالَ الزرلَى اُألخِه علَيى ِرجدا ِإحاِفعِجِد، رسا ِفي الْملِْقيتسم  :ِني وربأَخ
ثُم : قَالَ الزهِري. فَأَما عمر، وعثْمانُ، فَكَانَ ذَِلك ال يحصى ِمنهما: سِعيد بن الْمسيِب، قَالَ
  .جاَء الناس ِبأَمٍر عِظيٍم

حدثَنا ِإبراِهيم ابن : الَحدثَنا الْهيثَم بن جِميٍل، قَ:  حدثَنا يوسف بن مسِلٍم، قَال7025َ
 مضطَِجعا ِفي �سعٍد، عِن الزهِري، عن عباِد بِن تِميٍم، عن عمِه،أَنه أَبصر رسولُ اللَِّه 

رمكٍْر، وعو بأَب لَ ذَِلكفَع هأَنى، ورلَى اُألخِه علَيى ِرجدا ِإحاِفعِجِد، رسانُ الْمثْمعو ،
اللَّه مهِحمر.  
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  بيانُ النهِي عن التزعفر، واألمر خبضاب اللحية وصبغها، 
  وحظر اخلضاب بالسواد

حدثَنا :  حدثَنا علَي بن الْحسيِن بِن الْحر بِن ِإشكَاب، وابِن ابنِة مطٍَر، قَاال7026
نهى :عن عبِد الْعِزيِز بِن صهيٍب، عن أَنِس بِن ماِلٍك رِضي اللَّه عنه، قَالَِإسماِعيلُ بن علَيةَ، 

  . أَنْ يتزعفَر الرجلُ�رسولُ اللَِّه 
ن وحدثَنا الصغاِني، ِومحمد ب)  ح(حدثَنا قُراد:  حدثَنا عباس الدوِري، قَالَ 7027
حدثَنا شعبةُ، عن ِإسماِعيلَ بِن ِإبراِهيم، : حدثَنا عِلي بن الْجعِد، قَاال: شاذَانَ قَاال

 ِبيى النهاِدِهننفُِر�ِبِإسعزِن التع .  
حدثَنا هشيم ابن : الَحدثَنا أَسد بن موسى، قَ:  حدثَنا الرِبيع بن سلَيمانَ، قَال7028َ

 ِبياِلٍك، أَنّ النِن مِس بأَن نٍب، عيهِن صِزيِز بِد الْعبع نع ،ِشريِني �بعفُِر، يعزِن التى عهن
  .ِللرجاِل

 عبد الْواِرٍث، عن حدثَنا: حدثَنا أَبو داود، قَالَ:  حدثَنا يونس بن حِبيٍب، قَال7029َ
 ِبيٍس، أَنّ النأَن نٍب، عيهِن صِزيِز بِد الْعبلُ�عجالر فَرعزتى أَنْ يهن.  

: حدثَنا عبد الْواِرِث، قَالَ: حدثَنا مسِلم، قَالَ:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال7030َ
با عثَندٍس، قَالَحأَن نٍب، عيهص نِزيِز بالْع ولُ اللَِّه :دسى رهاِل�نجفُِر ِللرعزِن التع .  

  
حدثَنا حماد بن : حدثَنا سلَيمانُ بن حرٍب، قَالَ :  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال7031َ

 عِن التزعفُِر، �نهى رسولُ اللَِّه : بِن صهيٍب، عن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَزيٍد، عن عبِد الْعِزيِز
حدثَنا حماد بن زيٍد، : حدثَنا أَبو النعمانَ، قَالَ: يعِني الرجالَ، حدثَنا يوسف الْقَاِضي، قَالَ

  .ِبِمثِْلِه
7032سونا يثَندلَى، قَالَ حِد اَألعبع نٍب:  بهو نأَ اببٍر، )  ح(أَنصن نب رحا بثَندحو

أَخبرِني ابن جريٍج، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر رِضي اللَّه عنه، : أَنبأَ ابن وهٍب، قَالَ: قَالَ
ه عنه يوم فَتِح مكَّةَ، ورأْسه وِلحيِتِه كَالثَّغامِة بياضا، فَقَالَ أُِتي ِبأَِبي قُحافَةَ رِضي اللَّ:قَالَ

  .غَيروا هذَا ِبشيٍء، واجتِنبوا السواد: �رسولُ اللَِّه 
7033 ،طَاِكيٍد اَألنرِن بب دمأَح نب دمحمِلٍم، وسم نب فوسا يثَندا : قَاال حثَندح

أُِتي : أَنبأَ أَبو خيثَمةَ زهير بن معاِويةَ، عن أَِبي الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ: الْهيثَم بن جِميٍل، قَالَ
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 ِبياَء النج افَةَ، أَوِبأَِبي قُح�كَالثَّغ اِم، أَوِمثْلُ الثَّغ هتيِلحو هأْسراِئِه، ، وِبِه ِإلَى ِنس رِة، فَأَمام
  .غَيروا هذَا الشيب:وقَالَ

حدثَنا زهير، : حدثَنا الْحسن، وأَبو جعفٍَر، قَاال:  حدثَنا أَبو داود الْحراِني، قَال7034َ
 أَو جاَء عام الْفَتِح ورأْسه وِلحيته ِمثْلُ الثَّغاِم، أُِتي ِبأَِبي قُحافَةَ،:عن أىب الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ

  .غَيروا هذَا ِبشيٍء: أَِو الثَّغامِة، فَأَمر ِبِه ِإلَى ِنساِئِه، وقَالَ
حدثَنا : ، قَالَحدثَنا زهير: حدثَنا أَبو غَسانَ، قَالَ:  حدثَنا ِإسحاق بن سياٍر، قَال7035َ

قُلْت : غَيروا هذَا ِبشيٍء، قَالَ زهير:فَأَمر ِبِه ِإلَى ِنساِئِه، وقَالَ: أَبو الزبيِر، عن جاِبٍر، ِبِمثِْلِه
قَالَ:لَه ،ادوالس وهبنجال: و.  

حدثَنا عبد الرحمِن ابن : ِهستاِني، قَالَ حدثَنا أَحمد بن ِإبراِهيم أَبو عِلي الْق7036ُ
أُِتي ِبأَِبي : حدثَنا عبد الْواِرِث، عن أَيوب، عِن أىب الزبيِر، عن جاِبٍر، قَالَ: الْمبارِك، قَالَ

 ِبيافَةَ ِإلَى النقُح�تيِلحو هأْسكَانَ رو ،حالْفَت امولُ اللَِّه ، عسِة، فَقَالَ رامِمثْلُ الثَّغ ثُوا :�هعاب
حدثَنا عبد الرزاِق، عن : ِبِه ِإلَى عند ِنساِئِه، فَلَيغيرنه، وِليجنبنه السواد، حدثَِني ابن مهلٍّ، قَالَ

  .سناِدِه ِمثْلَه، حدثَنا ابن جريٍجمعمٍر، عِن لَّيِث، عن أَِبي الزبيِر، ِبِإ
حدثَنا ِبشر :  حدثَنا ِعيسى بن أَحمد الْعسقَالِني، ويونس بِن عبِد اَألعلَى، قَاال7037
 أَبو سلَمةَ، وسلَيمانُ حدثَِني: حدثَِني الزهِري، قَالَ: حدثَِني اَألوزاِعي، قَالَ: بن بكٍْر، قَالَ

ِإنَّ الْيهود والنصارى ال :�قَالَ رسولُ اللَِّه : بن يسار، عن أَِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنه، قَالَ
ِمعت اَألوزاِعي، س: أَخبرِني أَِبي، قَالَ: تصبغُ، فَخاِلفُوهم، أَخبرنا الْعباس بن الْوِليِد، قَالَ

  .ِبِمثِْلِه
حدثَنا ابن وهٍب، أَخبرِني :  حدثَنا يونس بن عبِد اَألعلَى، وبحر بن نصٍر، قَاال7038

ا هِن، أَنَّ أَبمحِد الربِن عةَ بلَمو سِني أَبرباٍب، أَخِن ِشهِن ابع ،ِزيدي نب سونةَ، قَالَيريِإنَّ : ر
  .ِإنَّ الْيهود والنصارى ال يصبغونَ، فَخاِلفُوهم: قَالَ�رسولَ 

حدثَنا سفْيانُ بن : حدثَنا الْحميِدي، قَالَ:  حدثَنا أَبو ِإسماِعيلَ الترِمِذي، قَال7039َ
ِإنَّ الْيهود : قَالَ�أَنَّ النِبي : هِري، عن أَِبي سلَمةَ، عن أَِبي هريرةَحدثَنا الز: عيينةَ، قَالَ

ماِلفُوهونَ، فَخغبصى ال يارصالنو.  
حدثَنا : حدثَنا يعقُوب بن ِإبراِهيم بِن سعٍد، قَالَ:  حدثَنا عباس الدوِري، قَال7040َ

حدثَنا عبد الْعِزيِز : وحدثَنا محمد بن النعماِن بِن بِشٍري الْمقِْدِسي، قَالَ)  ح(أَِبي، عن صاِلٍح
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حدثَنا ِإبراِهيم بن سعٍد، عن صاِلٍح، عِن ابِن ِشهاٍب، عن أَِبي سلَمةَ، عن أَِبي : اُألويِسي، قَالَ
ةَ، قَالَهريولُ اللَِّه : رسقَالَ ر�: دمحا مثَندح ،ماِلفُوهونَ، فَخغبصى ال يارصالنو ودهِإنَّ الْي

حدثَنا عبد الرازِق، عن معمٍر، عِن الزهِري، عن أَِبي سلَمةَ، : بن ِإسحاق بِن الصباِح، قَالَ
نع ِبيِن النةَ، عريرِبِمثِْلِه� أَِبي ه ،.  

حدثَنا بكْر : حدثَنا أَحمد بن حنبٍل، قَالَ:  حدثَِني أَبو شيبةَ بن أَِبي شيبةَ، قَال7041َ
كَانَ ِخضابنا علَى عهِد :بن ِعيسى، عن أَِبي عوانةَ، عن أَِبي ماِلٍك اَألشجِعي، عن أَِبيِه، قَالَ

 ِبيانَ�النفَرعالزو سرالْو . 

  


