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والرمىالسبقكتاب

أ!لم

الرمىعلىالتحريضباب

ِىمَّرلاوالللثئقِكتابُ

ِىمَّرلاعلىالتَّحريضِبابُ

:هِنيدأهلَبهَبَدَنفيماثناؤُهَّلجاللهُقال:اللهُهَمِحَرالشئافِعِئُقال

ِهَّللَاَّوُدَعبِهِ-لُزهِبُوتَِليَخلَاِطاَبِزوَمِفقُؤَؤنِّماَسْتَطعْتُواَئلَهُمْاوُّدِعَأَو!

الوَّمىُ)1(.هِىََةَّوقلاأنِريسفَّتلابِملِعلاأهلُفزَعَمَ.،6.:الأنفالأوَعَدُؤَ-ههـو

أبوحدثناببَغدادَ،ِوقَّصلابنِعلىِّبنُطَلحَةُالقاسِمِأبوأخبرَنا-أ9759

الاَجُرِّىٍُّدِلاخبنُمحمدُبكرٍأبوىيَثَّدَح،الشّافِعِئُاللهِعبدِبنُمحمدُبكرٍ

أبوأنبأنا،جَعفَرٍأبىابنُعمرِوأبوأخبرَض!،الحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا)ح(

بنُعمرُوأخبرَك!،وهبٍابنُحدثنا،مَعروفٍبنُهارونُحدثنا:قالايَعلَى

يقولُ:ٍرِماعبنَعُقبَةََعِمَسهَّنأ،ٍّىَفُشبنِثُمامَةَعلىٍّأبىعن،الحارِثِ

نِّكاَشتَطغتُواَئلَهُمْاوُّدِعَأَو!":يقولُالمِنبَرِعلىوهولمج!اللهِرسولَُتعِمَس

الرَّمئ(()2(.َةَّوقلاإنألاالزمئ،َةَّوقلاَّنإاَلأالزمئ،َةَّوقلاإناَلأ،60:الأنفالأ!ؤَؤُق

.229/4الأم(1)

أحمدوأخرجه.(1743)يعلىوأبو،(5778)والمعرفة،(4011)الصغرىفىالمصنف(2)

حبانوابن،(2813)ماجهوابن،(2514)داودوأبوبه.معروفبنهارونطريقمن(17432)

به.وهببنالفَهعبدطريقمن(4709)



الرمىعلىالتحريضبابوالرمىالسبقكتاب

(1)ص
.مَعروفٍبنِهارونعن""الصحيحفىمسلمٌرَواه

العباسِأبوحدثناالحافظُ،عبدِاللهُِنبُدمحمأخبرَنا-أ9760

،وهبٍابنُأنبأنا،الحَكَمِعبدِبنِاللهِعبدِبنُمحمدُأنبأنا،يَعقوبَبنُمحمدُ

ٍرِماعبنَعُقبَةَسَمِعهَنأ،!خاَدْمَهلاعلىأبىعن،الحارِثِبنُعمرُوأخبرَخ!

اللهُويَكفيكُمُ،أرَضونَمُك"سَتُفتَحُ:يقولُجم!اللهِرسولَُتعِمَس:قالالجُهَنئَ

عن"ح!ا"فىمسلمٌرَواه.(2)"هِمُهسأبيَلهوَأنْمُكُدَحأيَعجِزْفلا،َةَنْؤُملا

َ(3)
.وهبٍابنِعنمعروفٍبنِهارون

بنُأحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-أ9761

الفَيثُ،ىنَثَّدَح،ٍريَكُبابنُهويَحيَىحَذَثَنى،مِلحانَابنُحدثناالصئَ!فّارُ،ٍديَبُع

اللَخمِئَفُقَيْمًاأن،شُماسَةَبنِالرَّحمَنِعبدِعن،يَعقوبَبنُالحارِثُىنَثَّدَح

؟َكِلَذَكيَلَعيَشُقكَبيرٌوأنتَِنيَضَرَغلاِنيَذَهبَينَُفِلَتخَت:ٍرِماعبنِلِعُقبَةَقال

فقالَ:الحارِثُقال.أُعانِهمَلجم!اللهِرسولِنِمسَمِعتُهكَلامٌلَولا:عُقبَةُفقالَ

-(ظ011/9مِنّافلَيسَهَكَرَتثُئمالزمىََمِلَعنَمهَّنإ":قالذاكَ؟وما:شُماسَةَابنُ

الفَيثِ،عنرُمحٍبنِمحمدِعن""الصحيحفىمسلمٌرَواه.(4)"ىَصَعدَق-أو

)امَن:قالهَنإ:قال؟ذاكَوما:شُماسَةَلابنِفقُلتُ:الحارِثُقال:قالهَنأإلا

.(1791/167)مسلم(1)

طريقصن(4697)حبانوابن،(17433)أحمدوأخرجه.(4012)الصغرىفىالمصنف(2)

به.وهببناللهعبد

.(9181/681)مسلم(3)

به.بكيربنيحىطريقمن(882)318/17والطبرانى،(7494)عوانةاْبوأخرجه(4)



الرميعلىالتحريضبابوالرميالسبقكتاب

الحافظُ،اللهِعبدِأبوأخبَرَناه.(2)"ىَصَعدَقأو--اّنِمفلَيسَهَكَرَت(1)مثثالزمىََمِلَع

أنبأنا،رُمحبنُمحمدُحدثنا،سُفيانَبنُالحَسَنُحدثناالوَليدِ،أبوأخبرَك!

.فذَكَرَه)3(.ُثيَّللا

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِاللهِأبوأخبرَنا-أ9762

ُنبُدمحمحدثناالبَيرومحنُ،مَزيَدٍالوَليدِبنِبنُالعباسُأنبأنا،يَعقوبَ

الأسوَدُ،ٍماَّلَسأبوحدثنا،ٍرِباجبنِيَزيدَبنُالرَّحمَنِعبدُحدثنا،ٍبيَعُش

ذاتَبىفمَرَّ،ٍرِماعبنَعُقبَةَأُرامِىراميًااًلُجَركُنتُ:قال!زَيدٍبنِِدِلاخعن

تَعالَ،ُدِلاخيا:فقالَ،هيَلَعفأبطأتُنَرمِى.بناْجُرخا،ُدِلاخيا:فقالَيَومٍ

،مي!جملاللهِرسولُقال!كمالَكَأقولُ:أو.مي!جملاللهِرسولُىنَثَّدَحماَكْثِّدَحُأ

مبَةَّنَجلاريَفَنثَلاثَةَالواحِدِبالسهمِيُدخِلُوجَلَّعَزََّهَّللا))إنَّ:هيج!جملاللهِرسولُقال!

وأنْ،اوبَكراوارمواوالرّامِىَ،،ومُنبهلَه،َريَخلاهِتَعنَصفىاحتَسَبَىِذَّلاهَعِناص

فرَسَه،الزجُلِتأديبُ،ثَلاثَةٌاَّلإِوهَّللامِنَولَيسَ،اوبَكرَتأننِمَئَلإأحَبُّتَرموا

نِعمَةٌَىِهفهَكَرَتثُثَمَىمَّرلاَمِلَعنَموقَوسِه،عنبنَبلِهورَميُه،هَتَجوَزومُلاعَتتُه

.كَفَرَها")4(

."الذى):مفى(1)

.(169/1919)مسلم(2)

به.رمحبنمحمدطريقمن433/34تاريخهفىعساكرابنأخرجه(3)

الذهبى.ووافقه،وصححه95/2والحاكم،(5961)والمعرفة،(1340)الصغركمافىالمصنف(4)

يزيد"بنالرحمنعبدطريقمن(3580)والنسائى،(2513)داودوبْاو،(17321)أحمدوأخرجه

.(540)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفهبه.
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الرمىعلىالتحريضبابوالرميالسبقكتاب

ابنِعنمَزيَدٍبنُُديلَولاومُسلِمٍوالوَليدُبنُالمُبارَكِابنُرَواهَكِلَذَكو

(1)

.بِرٍ.

أنبأنا،فُورَكَبنِالحَسَنُِنبُدمحمبكرٍأبووأخبرَنا-ا9763

،ُئِسِلايطلاداودَأبوحدثنا،حَبيبٍبنُُسُنويحدثنا،جَعفَرٍبنُاللهِعبدُ

بنِاللهِعبدِعن،ٍمأَلَسأبىعن،كَثيرٍأبىابنُهويَحمىَعن،هِشائمحدثنا

يقولُ:/لمجي!النَبِئَُتعِمَس:قالالجُهَنىٍرِماعبنِعُقبَةَعن،الأزرَقِيزيدَ

بصَنعَتِهُبِسَتحَيهَعِناص؟َةَّنَجلاالواحِدِبالشهمِالثَّلاَثةَلَيُديخلُلَجوعَزََّهَّللا"إنَّ

.(2)"هبَّدمُملاوبه،َىياّرلاوالخَيرَ،

لمجي!:النَبِئُقال:قالالجُهَنِىٍرِماعبنِعُقبَةَعنالِإسنادِوبِهَذا-ا9764

ٌلِطابُلُجَّرلابهيَلهوشَىءوكُلُّ،اوبَكرَتأننَمئَلإئبَحأتَرمواوأن،اوبَكراو"ارموا

َكَرَتنَمو،الحَقمِنَف!نّهُنّ،هَتًارمامُلاعَبطًأو،فرَلمَطتأدلمهأو،بقَولمِطِلُجَّرلارَمىَاّلإ

.(3)إهَمِلَعىِذَّلاَرَفَكدَقفهَمِلَعامَدعبالزمىَ

زَيد.بنُاللهِعبدُ:غَيرُهوقالَيَزيدَ.ابنُ:كِتابِىفىكَذا

ٍديَبُعُنبُدمحأأنبأناعبدانَ،ِنبَدمحأبنُعلئُأخبرَنا-ا9765

ِريَبرلابنُعبدُاللهِحدثنا،العُكبَرِئُوعمرٍبنُُفَلَخحدثناالصَّفارُ،

المباركابنورواية،(942)342/17والطبرانى،(17336)أحمدأخرجهامسلمبنالوليدرواية(1)

.(21016)فىمسندةصتأتىمزيدبنوالوليد

من(1281)ماجهوابن،(1637)عقبوالترمذى،(00173)أحمدوأخرجه.(9901)الطيالسى(2)

فىالألبانىوضعفه.بهكثيرأبىبنيحصطريقمن(2478)خزيمةوابن.بهالدستوائىهثامطريق

.(618)ماجهابنضعيف

.(805)بادَالاو،(6496)الشعبفىالمصنف(3)

-8-



الرميعلىالتحريضبابوالرميالسبقكتاب

بنِِمِلاسبنُِنَمحَّرلاُدبعحَدَّثَنِى،طَلحَةَُنبُدمحمحدثنا،الحُمَيدِىُّ

َرَصبأ:قالهِّدَجعن،أبيهعن،ساعِدَةَبنِِميَوُعبنِِنَمحَّرلاِدبع

ىَلإأشارَثُمَّ.((اهْحَرطا":فقالَفارِسيَّةقَوسمَعَهاًلُجَرلمجي!اللهِرسولُ

مُكزُصنَيو،البِلادِفىبهالَكُماللهُيُمَكِّنُ،انَقلاورِماحِهِذَهب":فقالَالعَرَبيَّةِِسوَقلا

.عَدوِّكُم")1(على

لهلَيسَتِميَوُعبنُالرَّحمَنِعبدُ؟عاطِقناوفيه،طَلحَةَبنُمحمدُبهتَفَرَّدَ

(2)!يَ،
صحبه.

كما:الاسنادِهذافىوقيلَ

ُىئممِرقُملاٍدِماحأبىابنُمحمدِوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-أ9766

حدثنا،سُلَيمانَبنُإبراهيمُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالا

حدثنا،طَلحَةَ،وا./101ُنبُدمحمحدثنا،الحِزامِئُالمُنذِرِبنُإبراهيمُ

نأ،هِّدَجعن،أبيهعن،ساعِدبنِِميَوُعبنِعُتبَةَبنِِمِلاسبنُالرَّحمَنِعبدُ

-بهَذِهعَلَيكُمحَمَلَها،نَممَلعونٌ"مَلعونٌ:فقالَفارِسيًّاقَوسًارأىلمجي!اللهِرسولَ

ويَنصُرُمُممالبِلادِ،فىمُكاللهُيُمَكِّنُ،انَقلاِحامِرِبو-العَرَبيَّةِِسوَقلاىَلإوأشارَ

."مُكِّودَععلى

.(3)هُثيدَحَّحِصَيمَلٍميَوُعبنُعُتبَةُ:البخارىُّقال

العكبرىعمروبنخلفطريقمن(135)111741انىوالطبر،28812معجمهفىقاحابنأخرجه(1)

.حبانابنغمزهطلحةبنومحمد:397818الذهبىقالبه.

.6518،66الاصابةينظر.صحبتهفىمختلفعويمبنالرحمنعبد(2)

.522/6الكبيرالتاريخ(3)



الرمىعلىالتحريضبابوالرمىالسبقكتاب

،جَعفَرٍبنُاللهِعبدُأنبأنا،اللهُهَمِحَرفُورَكَابنُبكرِأبوحدثنا-أ976-7

حدثنا،سعيدٍبنُالأشعَثُحدثناداودَ،أبوحدثنا،حَبيبٍبنُُسُنويحدثنا

عَفَمَنِى:قالز!بهعلىعنالحُبراض!،ٍدِشارأبىعن،بُسرٍبنُعبدُاللهِ

ىِنَّدَمأَهَّللا"إنَّ:قالثُئَمخَلفِىاهَلَدَعلبعِمامَ!خُئًم)1(غَديرِيَومَجمجواللهِرسولُ

ِرفُكلابَينَةَزِجاحالعِمامَةَ"إنَّ:وقالَ."َةَّمِعلاهذهيَعتَمّونَبمَلائكَةينيَنُحوبَدلييَومَ

قَوسٍىَلإَرَظَنثُمَّبها"."ارمِ:فقالَفارِسئةٍبقَوسٍيَرمِىًالُجَرورأىوالإيمانِ((.

فىمُكاللهُيُمَكِّنُبهَذِهفإِنَّ،انَقلاورِماحِوأمثالِهابهَذِهمُكيَلَع":فقالَعَرَبئبما

.النَّصرِ")3(فى(2لكمويُؤَيِّد2ُ)البِلادِ،

.(4)َئِوَقلاب!يَلو،ال!فانُالزَبيعِأبوهوُثَعشأ

عنهذابُسرٍبنِعبدِاللهِعنفرَواهعَتاشٍبنُإسماعيلُهَفَلاخو

(ْ)اًعِطَقنُمغ!حوىِبَنلاعنالأعلَىعبدِأخيهعنالبَهراض!عَدِىبنِالزَحمَنِعبدِ

(6)هُريَغوال!جِستاض!داودَأبوقالَه،َئِوَقلابلَي!هذابُسرٍبنُاللهِوعَبدُ

(3

(5

(6

.188/4البلدانمعجم.ميلانالجحفةوبينبينه،والمدينةمكةبين:مُخغدير(

."يؤيدكم":مفى(2-

طريقمن1490/4،4911الكاملنىعدىوابن،(0281)ماجهابنوأخرجه.(491)الطيالسى(

منكر.:3978/8الذهبىقالبه.سعيدبنالأشعث

.(1053)فىتقدم(

به.عياشبنإسماعيلطريقمن(4754)الصحابةمعرفةفىنعيمأبوأخرجه(

الثامى.سعيدأبوالحبرانىالسكسكىبسربناللهعبدوهو.(331)عقبالمراسيلفىداودأبو(

ابنقال.41/335الكمالوتهذيب،15/5والمات،12/5والتعديلالجرح:فىعليهالكلامينظر

ضعيف.:404/1التقريبفىحجر



الرمىعلىالتحريضبابوالرمىالسبقكتاب

،ُزاّزَبلاسعيدٍبنِأحمدَبنُِهَّللاعبدُأنبأنا،قَتادَةَابنُ!رِأبوأخبرَنا

أهلُقال:عائشةَابنُالرَّحمَنِعبدِأبوقال:قالُئِجنَشوبلااللهِعبدِأبوحدثنا

ْعِفَتنَيمَلوتَرُهاانقَطَعَإذااهَّنألالفارِسيَّةِِسوَقلاعنَىِهُنامَّنإ:ِثيدَحلابِملِعلا

بها.(1)ُّبُذَيعَصًالهكانَتوتَرُهاانقَطَعَإذاالعَرَبيَّةََسوَقلاوإِنَّصاحِبُها،بها

المَطعونُأخَذَهابهااونَعَطإذافكانواٍبَشَخرِماحُمُهَعَموكانَت:قال

مَلوىَثَثناالمَطعونُهَذَخأفُلُجَّرلاَنَعَطإذالِكَىانَقلابرِماحِفأمَرَهُم،اهَرَسَكف

.ِنيَرحبلامِنَتُحمَلُوكانَتيَنكَسِرْ،

بكرٍأبوأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-أ9768

القَلانِسِئُ،محمدٍجَعفَرُبنُحدثنا،ُّىِرَكسَعلاهَيوُمحَمبنِأحمدَبنُمحمدُ

عثمانَأبىعن،الأحوَلٍِمِصاععن،شُعبَةُحدثنا،إياسٍأبىبنُُمَدَاحدثنا

ٍدَقرفبنِعُتبَةَمَعَونَحنُر!النهالخطابِعُمَرَبنِكِتابُأتانا:قالالنَهدِىِّ

والسَّراويلاتِ،الخِفافَوألقُوااوُدَتراووانتَعِلوافأتَزِروابَعدُاّمأ:بأذْربيجانَ

مُكيَلَعو،العَجَمِوزِىَّوالتَّنَعُّمَوإيّاكُم،إسماعيلَأبيكُمبلِباسِمُكيَلَعو

،(4)اوقِلوَلخاو،(3)اونِشوَشخاو،(2)اودَدعَمَتو،العَرَبِحَفامُاهَّنِإفبالمحمَّمسِ

المهملة.بالدال،يدب":مفى(1)

بعيشتشهواتمعددوا:ويقال.تمعدد:وغلظشبإذاللغلامقيلومنهأحيانًا،الغلظمنهو:يقال(2)

.327/3عبيدلأبىالحديثغريب.المعاشفىوغلظقشفأهلوكانوامعد،

.2/545للحربىالحديثغريب.والخشنالخُلْقانالبسوا:اخوشنوا(3)

وكلاهما.فشْمتلاعنكناية،الثيابأبلوا:والثانىاجتمعوا.:الأول؟معنيينتحمل:اخلولقوا(4)

.(قل)خ261125،263التاجينظر.أعلموالله.أقربوالثانىمحتمل
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الرمىعلىالتحريضبابوالرمىالسبقكتاب

وامشوا،الأغراضَوارموانَزوًا)2(،ِليَخلاعلىوانزُواالزُكُبَ)1(،اوعَطقاو

الحَديثِ)3(.َىِقابوذَكَرَ.اهَنيَبما

َبَتَكهَّنأر!حبهالخطابِبنَِرَمُععنالفَرائضِكِتابِفىورُؤينا-ا9769

:قال.َىمَّرلاومُقاتِلَتَكُمُ،َموَعلاغِلمانَكُمُاومَفَعأن:دحبهعُبَيدَةَأبىىَلإ

فقتلَهغُلامًافأصابَ(4)ٍبْرَغسَهمُفجاءَالأغراضِبَينَيَختَلِفونَوكانوا

حدثنا،ٍديَبُعبنُأحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُأخبَرَناه.الحديثَوذَكَرَ

عنسفيانُحدثنا،ٍميَعُنأبوحدثناالبَرازُ،رِبحٍُنبُدمحم،ظا./101

بنِحَكيمِبنِحَكيمِعن،رَبيعَةَأبىبنِعَتاشِبنِالحارِثِ/بنِالرَّحمَنِعبدِ

عُمَرُبنَُبَتَك:قالٍفيَنُحبنِسَهلِبنِأُمامَةَأبىعن،ٍفيَنُحعَئادِبنِ

.(فذَكَرَه)ْعُبَيدَةَ.أبىىَلإر!نهالخطابِ

أنبأناعَلَينا،َمِدَقِّىِوَرَهلاسَعدٍأبىابنُِلضَفلاأبوأخبرَنا-ا9770

أخبرَناببَغدادَ،الحَريرِئُ)6(محمدٍجَعفَرِبنُِنبِزيزَعلاُدبعأبوالقاسِمِ

الحَزاخ!،مَعبَدٍبنُِهَفلاعبدُحدثنا،الباغَندِىُّسُلَيمانَِنبِدمحمُنبُدمحم

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

بذلكيردولم.عليهويعتمدركوبهعندالراكببهيستعينالذىوهو،ركابجمع؟بالضم:بُكُزلا

غيرمنذلكعليهميسهلحتىالخيلركوبعلىوتدريبهمتمرينهمأرادهـانما،الركباتخاذمنع

.70/5بطاللابنالبخارىصحيحشرحيظر.بالركباستعانة

.8.صومسلمالبخارىالصحيحينفىماغريبتفسيرعليها.الوئوب:الخيلعلىالنزو

به.الأحولعاصمطريقمن(213)مسندهفىيعلىوأبو،(92،130)أحمدأخرجه

.1/221للخطابىالحديثغريب.يدرىلاحيثمن:بْرغ

.(12337)فىتقدم

.،أعلموالله،بالخرقىمعروف"وهو:الأصلحاشيةفى
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الرمىعلىالتحريضبابوالرمىالسبقكتاب

:قاللمجي!النَبِئَأن،اللهِعبدِبنِِرِباجعنالزُّبَيرِ،أبىعن،لَهيعَةَابنُحدثنا

.كِسرَى")1(بقَوسِلابقَوسِىِنيَضَرَغلابَينَسَعَىنَمعلىِىجَحَمتَبَجو"

ٍديَبُعُنبُدمحأأنبأنا،عبدانَِنبَدمحأبنُعلىُّوأخبرَنا-أ9771

ُنبِزيزَعلاُدبعحدثنا،الفِريابِئُفرقَدِنبِدمحمجَعفَرُبنُحدثناالصَّفّارُ،

أبىعنالجَزَرِىَّ،سلمةَابنَيَعنِىمحماحدثناالأصبَغِ،أبويَحيَى

رَباحٍأبىعَطاءِبنِعن،بُختٍابنَيَعنىمحبدِالوَهّابِعنمحبدِالزَحيمِ،

يَرتَميانِ،ئيِصرالأنصاريَّينٍِريَمُعوجابِرَبنَمحبدِاللهِجابِرَبنَرأيتُ:قال

َتعِمَسلأماأجَلَستَ؟!صاحِبُه:لهفقالَ،!سَلَجفامُهُدَحأفمَلَّ

اَّلإؤهَلوؤ!َدفهواللهِذِكرِنِملَيسَشَىء"كُلُّ:يقولُجمج!اِهَفلارسولَ

ومُلاعَتتَهالشباحَةَ،وتَعَلُّمَهفرَسَه،وتأدلمهالغَرَضَينِ،بَينَِلُجَّرلامَشىَأربَعًا،

.أهلَه")2(

.(3)ِّىِرَزَجلاسلمةَبنِمحمدِعنالحَنظَلِئُإبراهيمَبنُإسحاقُهَعَبات

إملاءً،(4)ُجاّرَّسلامحمدٍبنُالرَّحمَنِعبدُالقاسِمِأبوحدثنا-أ9772

بنُعثمانُأنبأنا،الطَّرالفِئُعَبدوسٍِنبِدمحمُنبُدمحأالحَسَنِأبوأنبأنا

عن،إبراهيمَبنِعيسَىعن،بَقئةُحدثنا،هِّبَرِدبعبنُيَزيدُحدثناسعيلإ،

به.لهيعةابنطريقمن(19)الأبدانرياضةفىنعيماْبوأخرجه(1)

به.الفريابىمحمدبنجعفرطريقمن(1785)الطبرانىأخرجه(2)

.الجزرى:منبدلْا.الحرانى:وعنده،(0894)الكبرىفىالنسائىأخرجه(3)

.السرا!"!بن:منى(4)
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وجلعزاللهسبيلفىعدةالخيلارتباطبابوالرمىالسبقكتاب

قُلتُ::قالٍعِفارأبىعن،ٍعِفارأبىمَولَىسُلَيمانَأبىعن،الرهرِئَ

الوالِدِعلىالوَلَدِحَقُّ"نَعَم،:قالعَلَيهِم؟كَحَقَناقَحانيَلَعألِلولدِاللهِرسولَيا

.طَيئا")1(يوَزثَهوأنوالزمىَوالشباحَةَالكِتابَةَيُعَفمَهأن

بَقئةَشُيوخِنِمهذاُئِمِشاهلاإبراهيمَبنُعيسَى؟ضَعيفحَديثاهَذا

.وغَيرُهُما)2(والبُخارِئُمَعينيبنُيَحمىَهَفَغَض،الحديثِمُنكَرُ

وجَلَّعَزَّاللهِسَبيلِفىةَّدُعِليَخلاارتِباطُبافي:

بنُإسماعيلُأنبأناببَغدادَ،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا9773

بنُشَبيبَُعِمَس:قالسفيانُحدثنا،نَصرٍبنُسَعدانُحدثناالضَفارُ،محمدٍ

لمج!اللهِرسولَُتعِمَس:قالأو.جمماللهِرسولُقال:يقولُعُروةََةَدَقرَغ

فيهوزادَ:سفيانُقالالقيامَةِ".يَومِىَلإِليَخلانَواصِىفىمَعقوذُريَخلا":يقولُ

.(3)"ُمَنغَملاو"الأجرُ:البارِ!ىعُروةَعنالشَعبِىعنمُجالِا

بنُمحمدُالعباسِاْبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا-ا9774

عناو(ا/101،عُيَينَةَبنُسفيانُحدثنا،شَيبانَُنبُدمحأحدثنا،يَعقوبَ

عُروةَعن،الشَعبِىعن،مُجالِدٍوعن.(4)َىِقِرابلاعُروةَعن،َةَدَقرَغبنِشَبيبِ

:وعنده،الزهرىطريقمن184/1الحليةفىنعيمأبووأخرجه.(8665)الشعبفىالمصنف(1)

.سليمانأبى:منبدلا.سليم

،271/6والتعديلالجرحوينظر.407/6والبخارى،الدورىبرواية(3713)معينبنيحى(2)

.1890/5والكامل،121/2والمجروحين

.(11724،13017)فىتقدم(3)

به.لئميبانبنأحمدطريقمن(7259)عوانةأبوأخرجه(4)
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وجلعزاللهسبيلفىعدةالخيلارتباطبابوالرمىالسبقكتاب

فىومُسلِمالبخارىّهَجَرخأمِثلَه)1(.فذَكَرَ!ص.النَبِئُقال:قالِّىِقِرابلا

.مَضَى)2(كماشَبيبٍعنسُفيانَحَديثِنِم""الصحيح

ُنبُدمحأالحَسَنِأبوأنبأنا،الحافظُعبدِاللهِأبوأخبرَنا-أ9775

علىقرأفيماالقَعنَبِئُحدثنا،سعيدٍبنُعثمانحدثنا،عَبدوسٍِنبِدمحم

أنَ،هريرةَأبىعن،ِنافَّسلاٍحِلاصأبىعن،َمَلسأِنبِديَزعن،مالكٍ

؟وِزرٌرَجُلوعَلَى،سِترٌلُجَرِلو،أجرٌلُجَرِل؟ثَلانَةٌُليَخلا":قالعجيهيهاللهِرسولَ

فمارَوضَة،أومَرحفىلهافأطالَاللهِسَبيلِفىرَبَطَهافرَجُلٌأجرٌلههوىِذَّلااَّمأ!

اهَّنأوَلو،حَسَناتٌلهكانَتالزوفَمةِأوِِجرَملامِنََكِلَذ(3)اهِلَيِطفىأصابَت

اهَّنأوَلوله،حَسَناتٍوأرواثُهاآثارُهاكانَتشَرَفَينِأواًفَرَشتَّنَتسافطِيَلَهاتَعَطَق

رَبَطَهاورَجُلٌله،تانَسَحَكِلَذكانيَسقيَهاأنْدِرُيمَلومِنهتَبِرَشفبنَهَيرتَّرًم

،سِترٌلِذَلِكََىِهفظُهورِهاولارِقابِهافىاللهِحَقَّيَنسَمَلثُمَّوسِترًاوتَعَفُّفًاتَغَنّيًا

وسُئلَوِزرٌ".َكِلَذعلىَىِهفالإسلامِلأهلِونِواءًورِئاءًفخرًارَبَطَهاورَجُلٌ

ُةَعِماجلاالاَيَةُهذهإلاشَىءٌفيهاعلئأُنزِلَ"ما:فقالَالحُمُرِعنلمج!اللهِرسولُ

َةَّرَذَلاَقثِميَغمَلوَمَن!يَرُ؟خَيراذَرًَلاَقشِميَغمَل/مالوفَمَن:ُةَّذافلا

،ِّىِبَنعَقلاعن""الصحيحفىالبخارىُّرَواه.،!،7:الزلزلةأ(4)((و!يَيشَزَا

به.شيبانبنأحمدطريقمن(7289)عوانةأبوأخرجه(1)

.(17130)عقبوتقدم.(.../1873)149413ومسلم،(3643)البخارى(2)

.1/322الاْنوارمارق.الطويلالحبلوقيل،الحبل،الطيلطيلها:(3)

.(7493)فىونقدم.(4672)حبانوابن،(3565)النسالْىطريقهومن،44412مالك(4)
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وجلعزاللهسبيلفىعدةالخيلارتباطبابوالرميالسبقكتاب

.أسلَمَ)1(ِنبِديَزعنَرَخآوجهٍنِممسلئمواْخرَجَه

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِاللهِأبوأخبرَنا-ا9776

حدثنا،وهبٍابنُأنبأنا،الحَكَمِعبدِبنِاللهِعبدِبنُمحمدُأنبأنا،يَعقوبَ

عن،هريرةَأبىعن،هَثَذَحسعيدًاالمَقبُرِئَأنَ،سعيدٍأبىبنُطَلحَةُ

نَسَحلامحمدٍاْبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبو.وأخبرَناجميماللهِرسولِ

عبدُاللهِ،أنبأنا،عبدانُحدثنا،ِهخَوملاأبوحدثنا،حَليمٍِنبِدمحمابنُ

َعِمَساْنَهيُحَذَثُسعيدًاالمَقبُرِئَُتعِمَس:قالسعيدٍأبىبنُطَلحَةُأنبأنا

اللهِسَيلِفىاشَرفاحتَبَسَِنَم)):!ي!اللهِرسولُقال:يقولُهريرةَأبا

ميزانِهفىحَسَنابئورَوثُهوبَولُهورئهشِبكُهكانبمَوعودِهوتَصديفا،(2)ِهفلإيمانا

51وَر.(3)"ِهللامَوعودِوتَصديقَبالفهِيماناأاٍ:وهبٍابنِرِوايَةِوفسالقيامَةِ".يَومَ

.المُبارَكِ)4(بنِاللهِعبدِعنحَفصٍبنِعلىعن""الصحيحفىالبخارئُ

.(24/987)ومسلم،(2860،3646)البخارى(1)

.)بالله،:م،سفى(2)

النسائىوأخرجه.الذهبىووافقه،وصححه92/2والحاكم،(4016)الصغرىفىالمصنف(3)

أبىبنطلحةطريقمن(4673)حبانوابن،(8؟66)وأحمدبه.وهبابنطريقمن(3584)

به.سجد

.(2853)البخارى(4)
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نصلأوحافرأوخففىإلاسبقلابابوالرمىالسبقكتاب

نَصلٍأوٍرِفاحأو!ُخفىإلأسَبَقَ)1(لابابً:

حدثنا،جَعفَرٍبنُاللهِع!دُأنبأنا،فُورَكَابنُبكرِأبوأخبرَنا-أ9777

أبىبنُُعِفانأخبرَنا،ذِئبٍأبىابنُحدثناداودَ،أبوحدثنا،حَبيبٍبنُُسُنوي

أوحمافِيرأوفُخفىإلأَقَبَد)الا:لمجيماللهِرسولُقال:قالهريرةَبىأعن،ٍعِفان

(2)
".

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِاللهِأبوأخبرَنا-أ9778

ٍرِهاطأبىِنبَدمحأُنبُدمحمعبدِاللهِأبواظ،ا/101وأنبأنا)ح(يَعقوبَ

بنُالحَسَنُحدثنا:قالاُئِشَرُقلاالزُّبَيرِبنِمحمدِبنُعلئُأنبأنا،بهاالبَغدادِىُّ

بنُُعِفانحدثنا،ذِئبٍأبىابنُحدثنا،الحُبابِبنُزَيدُحدثنا،َناّفَعبنِعلىِّ

فُخفىاّلإَقَبَس)الا:ك!فهاللهِرسولُقال:قالهريرةَأباُتعِمَس:قالٍعِفانأبى

."ريِفاحأونَصلأو

العباسِأبوحدثنا،إسحاقَأبىابنُزَكَريّاأبووأخبرَنا-أ9779

أبىابنُأنبأنا،الشّافِعِئُأنبأنا،سُلَيمانَبنُُعيبَّرلاأنبأنا،يَعقوبَبنُمحمدُ

نأ،هريرةَأبىعن،ٍعِفانأبىبنِِعِفانعن،ذِئبٍأبىابنِعن،ٍكيَدُف

.(3)"!ُخأوريِفاحأونَصلفىإلأَقَبَس"لا:قالهف!جتاللهِرسولَ

.1/521للخطابىالحديثغريب.الجعلمنللسابقيجعلما/الباء،بفتح:قَبَئلا(1)

داودوأبو،(10138)أحمدوأخرجه.(2496)والطيالسى،(4017)الصغرىفىالمصنف(2)

أبىابنطريقمن(0694)حبانوابن،(3587،3588)والشائى،(0017)مذىوالتر،(4572)

.(2244)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهحسن.حديث:الترمذىوقال.بهذئب

.329/4والثافعى،(5779)المعرفةفىالمصنف(3)
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نصلأوحافرأوخففىإلاسبقلابابوالرميالسبقكتاب

بنِِداّبَععن،ذِئبٍأبىابنِعن،ٍكيَدُفأبىابنُوأخبرَنا:قال-أ9780

.(1)"!ُخأوربِفاحفىإلأسَبقَ"لا:قالَتَجعالنَبِئَأن،هريرةَأبىعن،ٍحِلاصأبى

أبىابنُأخبرَخ!:شَيبَةَبنُالزَحمَنِعبدُمحلىقال:""التاريخفىالبخارئُقال

ربِفاحأونَمل!فى"إلّا:وقالَصالِحأبىعَئادِبنِحَديثَفذَكَرَ.ِكيَدُفلا

(2)".وء
."!خو

بنُأحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-أ9781

زيادٍبنُإبراهيمُحدثنا،الذُمَيكِأبىبنِهِشامِبنُمحمدُحدثنا،ُراّفضلاٍديَبُع

الحَكَمِأبىعن،وعمرٍبنِفحمدِعن،المُهَئَبِئُداّبَعبنُُداّبَعحدثنا،سَبَلانُ

!ُخفىأَلإسَبقَ"لا:عجتَاللهِرسولُقال:قالهريرةَأبىعن،الفَيثئينَمَولَى

.(3)"لصَن"أو:يَقولونَعمبرو:بنُمحمدُقالحافِبر".أو

مَولَىاللهِعبدِأبىعنويُذكَرُ،وعمرٍبنِمحمدِعنهارونَبنُيَزيدُهَعَبات

.(4)هُوحَنهريرةَأبىعنَنيئعَدنُجلا

إسحاقَأبىابنُزَكَريّاوأبوالحافظُعبدِاللهِأبوأخبرَنا-ا9782

أنبأنا،يَعقوبَُنبُدمحمالعباسِأبوحدثناقالوا:الحَسَنِابنُبكرِوأبو

.329/4والثافعى،(5780)المعرفةفىالمصنف(1)

وفيهما،بهعبادطريقمن(1883)المثكلشرحفىالطحاوىوأخرجه.83/5،84الكبيرالتاريخ(2)

...أبيهعنعبادسقطكأنه:3981/8الذهبىقال.هريرةأبىعنأبيهعنصالحأبىبنعباد

به.عمروبنمحمدطريقمن(2878)ماجهوابن،(3591)والشائى،(7482)أحمدأخرجه(3)

المشكلشرحفىوالطحاوى،(3589)والشائى،277/4الكبيرالتاريخفىالبخارىأخرجه(4)

به.الجندعيينمولىاللهعبدأبىطريقمن(8729)الأوصطفىوالطبرانى،(1886)
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نصلأوحافرأوخففىالاسبقلابابوالرمىالسبقكتاب

بنُُرَمُعنَصرٍأبووأخبرَنا)ح(مالكٌأنبأنا،الشّافِعِئُأنبأنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُ

أنبأنا:قالاُئِسِرافلاإبراهيمَبنُمحمدُبكرٍوأبوقَتادَةَبنَِرَمُعبنِالعَزيزِعبدِ

يَحيَىبنُيَحيَىحدثنا،الذُّهلِئُعلىٍّبنُإبراهيمُحدثنا،ٍرَطَمابنُعمرِوأبو

َقَباسع!ي!النَبِئَأنَ،َرَمُعابنِعن،ٍعِفانعن،ٍسَنأبنِمالكِعلىقَرأتُ:قال

(2الخيلِبين2)وسابَقَ،الوَداعِثَنئةِىَلإالحَفياءِمِنَأُضمِرَت)1(دَقالتىِليَخلاب

.(3)اهبَقَباسفيمَنَرَمُعابنُوكانَ،ٍقيَرُزبَنِىمَسجِدِىَلإالثَنئةِمِنَتُضمَرْمَل

عنَفُسويبنِاللهِعبدِعن""الصحيحفىالبخارىُّرَواه،يَحيَىحَدشمالَفظُ

.(4)ىَيحَيبنِيَحيَىعنمسلمٌورَواه،مالكٍ

بنُعَبدوسُِلضَفلاأبوأنبأنا،الفقيهٍُرِهاطأبوأخبرَنا-أ9783

الرّازِىُّ،إدريسَبنُمحمدٍُمِتاحأبوحدثنا،النَيسابورِىُّمَنصورٍبنِالحُسَينِ

بنِِسَنأعن،ُليوَّطلاٌديَمُححَدَّثَنِى،الأنصارِىُّاللهِعبدُِنبُدمحمحدثنا

فجاءَ،تُسبَقُلاالعَضباءَىَفَسُت/ناقَةٌ!لمجحماللهِلِرسولِكاشما:قالمالكٍ

فىمارأىفلَمّا،المُسلِمينَعلىَكِلَذقَشففسَبَقَها،لهقَعودٍعلىأعرابِئٌ

تعلفلاثم،تسمنحتىبالعلفعليهايظاهرأنهو:الخيلوتضمير.""ضُمِرت:الأصلحاشهفى(1)

.99/3النهاية.لتخفقوتًاإلا

"بالخيل!.:مفى(2-2)

طريقهومن،67/24ومالك،(679)المأثورةالسننفىوالئافعى،(5781)المعرفةفىالمصنف(3)

نافعطريقمن(4954)أحمدوأخرجه.(6864)حبانوابن،(3586)والنسائى،(5752)داودأبو

.(19798-ا9793)فىوسيأتىبه.

.(1870/95)ومسلم،(042)البخارى(4)
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نصلأوحافرأوخففىإلاسبقلابابوالرمىالسبقكتاب

أَلأاللهِعلىحَفا"إنَّ:قالالعَضباءُ.سُبِقَتِ،اللهِرسولَياقالوا)1(:وُجوهِهِم

عنٍهُجوأنِم""الصحيحفىالبخارئُهَجَرخْاوضَعَهإ)2(0اَّلإالانيامِنَشَيئايَرفَعَ

(3)
.حمَيدٍ

ُنبُدمحأالحَسَنِأبوأنبأنا،الحافظُعبدِاللهِأبوأخبرَنا-أ9784

ناأنبأ،الزّاهِدُسَعدٍأبوانَثَذَحو)ح(سعيدٍبنُعثمانُحدثنا،عَبدوسٍبنِمحمدِ

حُبابٍبنُُلضَفلااو(2/101أنبأناالصوفئُ،بُندارٍبنُعلئُالحَسَنِأبو

،ٍديَبُعأبىبنِيَزيدَعن،سعيدٍبنُيَحىَحدثنا،مُسَذَدٌحدثنا:قالاُئِحَمُجلا

َمَلسأنِمقَومٍعلىجم!اللهِرسولَُجَرَخ:قالالأكوَعِبنُسَلَمَةُحدثنا

بَخِىمَعَوأنا،رايئكانأباكُمنِإفإسمماعيلَ،بَخىيا)ارموا:فقالَل!وقِبايَتَناضَلونَ

وكَيفَ:قالواار!ا"ْكُمُ؟ما9:قالمُهَيديأاوكَسمأف،الفَر!نِِر!ألفُلالب((.

فىالبخارئُرَواه.(4)((مُكفُكمُكَعَموأنا)ارموا:قال؟فُلانٍبَيىمَعَوأنتَنَرمِى

.(%ٍدَذَسُمعن""الصحيح

إسحاقَبنُمحمدُالعباسِأبواْنبأنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبواْخبرَنا-أ9785

."تالأ:مفى(1)

والنسائى،(4803)داودوأبو،(12010)أحمدوأخرجه.(10510)الشعبنىالمصنف(2)

.(19829)فىوسيأتىبه.حميدطريقمن(703)حبانوابن،(3590)

.(2872،1065)البخارى(3)

به.سيدبنيحىطريقمن(16528)وأحمدبه.مسددطريقمن(4693)حبانابنأخرجه(4)

به.عبيدأبىبنيزيدطريقمن(6292)والطبرانى

.(7035)البخارى(5)
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نصلأوحافرأوخففىإلاسبقلابابوالرمىالسبقكتاب

حَدَّثَنِى،أوَيسٍأبىابنُحدثنا،زيادٍبنِعلىبنُالحَسَنُحدثنا،الصبغِئُ

ِنبِدمحمعن،َةَلَمرَحبنِِنَمحَّرلاِدبععن،بلالٍبنِسُلَيمانَعن،ىِخأ

علىمَرَّّميًجهب!اللهِرسولَأن،هِّدَجعن،أبيهعن،الأكوَعِبنِسلمةَبنِإياسِ

لَكُمكانفإِفَّارموا،-مَرَّتَينِِوهَّللااذَهِل-"حَسَنٌ:قاليَتَناضَلونََمَلسأنِمناسٍ

"ما:فقالَمُهَيديأُموَقلافأمسَكَ:قال.((ِعَردألاابنِمَعَوأناارموايَر!،أبئ

فقالَيَنضُلَنا.اًذإبماللهِرسولَيامَعَهوأنتَنَرمِىلاوالفَهِلا:فقالوا."؟مُك

ثُغَمِهِموَيَةَّماعاْوَمَر:فقالَ:قال.((اًعيمَجمُكَعَموأظ))ارموا:عجيماللهِرسولُ

.(1)اًضعَبمُهُضعَبَلَضَنماال!واءِ،علىتَفَزَقوا

أنبأناببَغدادَ،ُلدَعلابِشْرانَإبنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-أ9786

حدثنا،الرَّمادِىُّمَنصورٍُنبُدمحأحدثنا،ُراّفَضلامحمدٍبنُإسماعيلُ

هريرةَأبىعن،ِبَّيَسُملاابنِعن،الزُّهرِئَعن،مَعمَرٌأنبأنا،الرَّزّاقِعبدُ

ىَلإفأهوَىُرَمُعَلَخَدبحِرابِهِمّميَجهي!اللهِرسولِعِندََنوبَعلَيُةَشَبَحلابَينا:قال

ٌصرَواه.(2)((ُر!يا))دَعْهُم:!ي!هي!اللهِرسولُلهفقالَ،بهافحَصَبَهُمالحَصباءِ

هَجَرخأو،الزَزّاقِعبدِعنٍديَمُحبنِوعَبدِِعِفاربنِمحمدِعن""الصحيحفى

.(3)مَعمَرٍعنَرَخَاوج!نِمالبخارىُّ

والحاكم،(6343)الأوسطفىوالطبرانى،(2371)والمثانىداحَالافىعاصمأبىابناْخرجه(1)

به.بلالبنسليمانطريقمن103/2

النسائىواْخرجه.(5867)حبانوابن،(8"80)أحمدطريقهومن،(19724)الرزاقعبد(2)

به.الزهرىطريقمن(1595)

.(2901)والبخارى،(22/893)مسلم(3)
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بالعدوالمسابقةفىجاءمابابوالرمىالسبقكتاب

ِودَعلايالمُسابَقَةِفىجاءَمابابُ

ابنُِلضَفلاأبوأنبأناالحافظُ،عبدِاللهِأبوأخبرَنا-ا9787

أنبأنا،إبراهيمَبنُإسحاقُحدثنا،سلمةَُنبُدمحأحدثنا،إبراهيمَ

سلمةَ،بنِإياسِعن،اليَمامِئُعَضارٍبنُُةَمِركِعحدثنا،ُّىِدَقَعلاٍرِماعأبو

فأردَفَنِى:قالالحديثَفذَكَرَ.!ِم!اللهِرسولِمَعَانوَزَغ:قالأبيهعن

نَسوقُنَحنُفبَينَما،المَدينَةِىَلإُتلَبقأفالعَضباءِعلىوراءَهلمجي!اللهِرسولُ

ىَلإمُسابِقٍنِمألا:يقولُفجَعَلَشَذًايُسبَقُلاالأنصارِمِنٌَلُجَروكانَ

كَلامَهُتعِمَسفلَمّامِرارًا،َكِلَذيقولُفجَعَلَ؟مُسابِقٍنِملَه؟المَدينَةِ

يَكونَأنإلالا:قالشَريفًا؟!تَهابُولاكَريمًا،ُمِرميأما:لهقُلتُ

لىْنَذئا،وأُفَىأنتَبأبِى،اللهِرسولَيا:قُلتُ:قالجمتَ.اللهِرسولَ

اًفَرَشُتوَدَعثُئَمفطَفَرتُ)1(،:قالشِئتَأ."إن:قالالزَجُلَ.فلِأُسابِقَ

فقُلتُ:،كَتِفَيهبَينَفأصطَكُه)3(لَحِقتُه(2)ىتحتَرَفَعتُىِّنإثُئَم،ِنيَفَرَشوأ

مسلمٌرَواه.(المَدينَةِ)ْىَلإهُتقَبَسف:قال.(4)ُنُظأاْنَ:قال.ِهَفلاوسَبَقتُكَ

.2/22المعربترتيبفىالمغربينظر.وثبت:طفرت(1)

.أحين":مفى(2)

.(كك)ص01/564التاج.الضرب:والصك."هُكُصأفا:3983/8والمهذبالأصلوحاشية،شفى(3)

وصلفىتثبتلالكونهاألفبغيركتبهاالكاتبفلعل.أظنُأنا:المحفرظأقلت:الأصلحاشيةفى(4)

واللهالنفى.توهموهىالمخففةأو،أظنوليهاوقدالمشددةأنأنهااعتقادمنخيروهذاالكلام

.،أعلمسبحانه

طريقمن(7173)حبانوابن،(16539)أحمدوأخرجهمطولا.186/4الدلائلفىالمصنف(5)

مطولا.بهعماربنعكرمة
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بالعدوالمسابقةفىجاءمابا!والرمىالسبقكتاب

.إبراهيمَ)1(بنِإسحاقَعناظ(2/101""الصحيحفى

الحَسَنُِنبُدمحأبكوٍوأبوالحافظُعبدِاللهِأبوأخبرَنا-أ9788

ُنبُدمحمحدثنايَعقوبَ،ُنلُدمحمالعباسِأبوحدثناقالا:القاضِى

بنِهِشامِعن،الفَزارِىِّإْسحاقَأبىعن،وعمرٍبنُمُعاويَةُحدثنا،إسحاقَ

18/10كانَتاهَّنأر!لمحنها/عائشَةُىِنتَرَبخأ:قالالزَحمَنِعبدِبنِسلمةَأبىعن،عُروةَ

ثُئَم،اومَّدَقَتف."اومَذَقَت":لأصحابِهفقالَجاريَةٌَىِهوٍرَفَسفى!عالنَبِىِّمَعَ

ُتجَرَخبَعدُكانفلَمّا،رِجلِىعلىهُتقَبَسففسابَقْتُه."ِكْقِباسُأ(2)ئَلاعت":قال

."ِكقِباسُأ(2)ئَلاعت":قالشُمَّ"تَقَذموا".:لأصحابِهفقالٍَرَفَسفىمَعَهأيضًا

اللهِرسولَياَكُقِباسُأوكَيفَ:فقُلتُ،َمحَفلاُتلَمَحدَقوكانىِذَّلاُتيِسَنو

بتِلكَ"هذه:فقالَ،فسَبَتَنِىفسا!ظ."َّنِلَعفَتَل":فقالَ!؟ا!ىالِهـرهىلىا!أو

.الشبقَةِ")3(

حدثنا،بكوٍبنمحمدُأنبأنا،ُّىِرابْذوُّرلاعلىٍّأبووأخبرَنا-أ9789

إسحاقَأبوأنبأنا،موسَىبنُمَحبوبُالأنطاكِئٍُحِلاصأبوحدثناداودَ،أبو

اهَّنأزمحأعائشةَعن،سلمةَأبىوعن،أبيهعن،عُروةَبنِهِشامِعن،الفَزارِىُّ

َمحَّللاُتلَمَحافَلف،رِجلِىعلىفسَبَقْتُههتْقَباسف،ٍرَفَسفىلمج!النَّبِىِّمَعَكانَت

.(1807/132)مسلم(1)

."تعال":مفى(2)

أبىطريقمن(8945)البهرىفىوالنساثى.بهعمروبنمعاويةطريقمن(19124)اْحمدأخرجه(3)

به.الفزارىإسحاق
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والرمىالسبقكتاب

.الشبقَةِإ)1(بتِلكَ،هذه:فقالَ،فسَبَقَنِىسابَقْتُه

المصارعةفىجاءماباب

.ر!بقا)2(عائشةَعنسلمةَأبىعنٍلُجَرعنهِشامٍعنأُسامَةَاْبوورَواه

.ر!نها)3(عائشةَعنأبيهعنعُروةَبنِهِشامِعنجَريرورَواه

المُصارَعَةِفىجاءَمابابُ

ُنبُدمحمالحَسَنِأبوحدثنا،الحافظُعبدِاللهِأبواْخبرَنا-ا9790

اللهِعبدِبنُإبراهيمُحدثناعبدِالعَزيزِ،بنُعلئُأنبأنا،الحَسَنِِنبِدمحم

أبيه،عن،الأنصارِئُجَعفَرٍبنُالحَميدِعبدُحدثنا،ميَشُهحدثنا،ُئِوَرَهلا

لُكفىالأنصارِغِلمانَيعرضُلمجيِ!اللهِرسولُكان:قالجُندُبٍبنِسَمُرَةَعن

،!خَذَروغُلامًافألحَقَعامًاُتضِرُعو:قالمِنهُم.َكَردأنَمفيُلحِقُ،عامٍ

:قال،هُتعَرَصَلصارَعتُهوَلوىِنَتْدَدَروهَتقَحلْالَقَداللهِرسولَيا:فقُلتُ

.(4)ىنَقَحلأفهُتعَرَصفهُتعَراصف.إهْعِراصف،

عنإسماعيلَبنِموسَىعن""المراسيلفىداودَاْبووروى-ا9791

كانلمجؤاللهِرسولَأن،ٍريَبُجبنِسعيدِعندينارٍبنِعمرِوعنسلمةَبنِحَفادِ

له:فقالَلهٌزُنعأومَعَهيَزيدَبنُرُكانَةُأورُكانَةَبنُيَزيدُهيَلَعفأتَىبالبَطحاءِ

وأحمد.بهالفزارىإسحاقأبىطريقمن(4894)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.(5782)داودأبو(1)

.(2248)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.أبيهعنعروةبنهامطريقمن(24118)

.(8943)الكبرىفىوالنسائى،(34149)شيبةأبىابنأخرجه(2)

.(806)مسندهفىراهويهبنإسحاقأخرجه(3)

صالح.سنده:3983/8الذهبىوتال.(17869)فىتخريجهتقدم(4)
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بالحماماللعبفىجاءمابابوالرمىالسبقكتاب

غَنَمِى.نِمشاةً:قال"ماتُسبِقُنِى؟".:فقالَ؟ىنَعِراصُتأنلَكَلَهمحمدُ،يا

"ما:قال؟العودِفىلَكَلَه:رُكانَةُقالشاةً.َذَخأفهَعَرَصفهَعَراصف

َعَضوماِهَّللاومحمدُ،يا:فقالَمِرارًا،َكِلَذَرَكَذأُخرَى.:قال."؟ىِنُقِبسُت

هيَلَعورَدَّفأسلَمَيَعنىتَصرَعُنِى.ائَذِىأنتَوما،الأرضِىَلإجَنبِىٌدَحأ

،ُئِوَسَفلاالحُسَينِأبوأنبأنا،محمدٍابنُبكرِأبوأخبَرَناه.هَمَنَغلمج!اللهِرسولُ

دَقو،دِّيَجمُرسَلوهو.(1)هَرَكَذفداودَ.أبوحدثنا،ُّىِؤُلؤُفلاعلىٍّأبوحدثنا

.أعلَمُ)2(والفَهُ،ضَعيفهَّنأاَّلإمَوصولًاَرَخَابإِسنادٍَىِوُر

ِمامَحلابِبِعَّللافىجاءَما/بابُاط31101

بنُأحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-أ9792

حدثناالوَليدِ،أبوحدثنا،الضَّبِّئَُرَمُعبنُعثمانُحدثناالصَّفارُ،ٍديَبُع

:قالهريرةَأبىعن،سلمةَأبىعن،وعمرٍبنِمحمدِعن،سلمةَبنُُداّمَح

.شَيطانَةً(()3(يَتبَعُ"شَيطانٌ:فقالَحَمامَةًيَتبَعُاًلُجَرع!ي!اللهِرسولُرأى

(1)

(2)

(3)

من(2820)عقب30812الصحابةمعرفةفىنعيمأبووأخرجه.(308)المراسيلفىداودأبو

به.سلمةبنحمادطريق

لأبىوالرمىالسبقكتابوفىالشافعىبكرأبىأحاديثفىهو:39714الحبيرالتلخيصفىقال

ابنعنجبيربنسعيدعنديناربنعمروعنحمادعنالمقرئيزيدبناللهعبدروايةمنالمنيخ

.عباس

،(0130)المفردالأدبفىوالبخارى،(8543)أحمدوأخرجه.(8111الآدابفىالمصنف

وقال.بهسلمةبنحمادطريقمن(5874)حبانوابن،(3765)ماجهوابن،(0494)داودوأبو

.(09822)فىوسيأتى.صحيححسن:(4131)داودأبىصحيحفىالألبانى
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غايةالىغايةمنالخيلبينيسبقالوالىفيجاءمابابوالرمىالسبقكتاب

عنسلمةَأبىعنوعمرٍبنِمحمدِعن:فقالَعنهَىِوُرفيماشَريكهَفَلاخ

أعلمُ.والفَهُ،ُخَصأحَفادٍوحَديثُر!بفأ)1(.عائشةَ

ل!نههريرةَأبوَهِرَك:قالمُصعَبٍبنِِنيَصُحعنحَمنئبنُُرَمُعورَوَى

.(2)ِنيَمامحلابالتَراهُنَ

غايَ!ىَلإغايَ!نِمِليَخلابَيَنيُسَبِّقُالوالِىفىجاءَمابابُ

ُنبُدمحمعبدِاللهِأبوحدثنا،الحافظُعبدِاللهِأبوأخبرَنا-أ9793

قَتادَةَ،ابنُنَصرِأبووأخبرَنا)ح(يَحىَبنِمحمدِبنُيَحيَىحدثنا،يَعقوبَ

نَجدَةَُنبُدمحأأنبأنا،هَيوُريمَخبنِعبدِاللهُِنبُدمحمِلضَفلاأبوأخبرَنا

نأ،ميِصرَرَمُعابنِعن،ٍعِفانعن،ُثيَفلاحدثنا،َسُنويبنُأحمدُحدثنا:قالا

ثَنئةَأمَدُهاوكانَالحَفياءِ)3(،مِنَاهُلِسرُيِليَخلابَينََقَباسلمجيه!اللهِرسولَ

مَسجِدِىَلإِةئنَّثلامِنَأمَدُهاوكانَتُضَفَرْ،مَلالتىِليَخلابَينَوسابَقَ،الوَداعِ

قَتادَةَ،ابنِحَديثِلَفظُ.(4)اهبَقَباسكانهالاَرَمُعبنَاللهِعبدَوأنَ،ٍقيَرُزبَنى

قَبلَه.مايَذكُرْمَلتُضَفَرْمَلالتىفىاللهِعبدِأبىوحَديثُ

أنبأنا،الإسماعيلِئُبكرٍأبوأنبأنا،الأديبُوعمرٍأبووأخبرَنا-أ9794

به.شريكطريقمن(3648)307/14العللفىوالدارقطنى،(3764)ماجهابنأخرجه(1)

.أ"بالحمامتين:مفى(2)

.7/3الكبيرالتاريخفىالبخارىذكرهوالأثر

.276/2البهلدانمعجم.المدينةقربموضعالحفياء:(3)

به.خميرويهبناللهعبدبنمحمدالفضلأبىطريقمن071/31الحفاظتذكرةفىالذهبىأخرجه(4)

.البابفىسيأتىماوينظر،(19783)فىوتقدم
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غادإلىغايةمنالخيلبينيسبقالوالىفىجاءمابابوالومىالسبقكتاب

بتَمامِهِ)1مِثلَهبإِسنادِههَرَكَذف.سَعدٍبنُُثيَّللاحدثنا،قُتَيبَةُحدثنا،الفارَيابِئُ

عتمسلمٌورَواهمُختَصَرًا،َسُنويبنِأحمدَعن""الصحيحفىالبخارىُّرَواه
(2)يريري

!تيبه

أحمدَبنُسُلَيمانُأنبأنا،عبدانَِنبَدمحأبنُعلىُّأخبرَنا-أ9795

عن،سفيانُحدثنا،قَبيصَةُحدثنا،َرَمُعبنُحَفصُحدثنا،!خارَبَّطلا

مِنََرِّمُضماع!جيهُئِبَّنلاأجرَى:قالنب!ك!زَرَمُعابنِعن،ٍعِفانعن،اللهِِديَبُع

الثَّنيَّهِمِنَيُضَمَّرْمَلماوأجرَىالوَداعِ،ِةَّينَثىَلإالحَفياءِمِنَِليَخلا

بنقَبيصَةَعن"الصحيح"فىالبخارىُّرَواه.(3)ٍقيَرُزبَنِىمَسجِدِىَلإ

و-َير)4(
عمبه.

أبىُنبُدمحمٍقِداصوأبوالحافظُعبدِاللهِأبووأخبرَنا-ا9796

بنِعلىِّبنُالحَسَنُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الفَوارِسِ

ر!يهما،َرَمُعابنِعن،ٍعِفانعن،اللهِِديَبُععن،أُسامَةَأبوحدثنا،ُّىِرِماعلاعَفانَ

غَيرَمِنهاكانوماالحَفياءِ،مِنَاهَلَسرأفَليَخلاَرَّمَضهف!مجاللهِرسولَأن

"الصحيح"فىمسلمرَواه.(زُرَيتي)ْبَنِىمَسجِدِىَلإكَذاِةَّينَثنِمهَلَسرأمُضَمَّرٍ

به.سعيدبنقتيبماطريقمن(4425)الكبرىفىالنسائىاْخرجه(1)

.(...11870)ومسلم،(2869)البخارى(2)

بدلا.اللهعبد:الترمذىوعند.بهسفيانطريقمن(4687)حبانوابن،(1699)الترمذىأخرجه(3)

به.اللهعبيدطريقمن(2877)ماجهوابن،(2576)داودوبْاو،(5181)وأحمد.اللهعبيدمن

.(2868)البخارى(4)

به.العامرىعفانبنعلىبنالحسنطريقمن(7247)عوانةأبوأخرجه(5)
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غايةإلىغايةمنالخيلبينيسبقالوالىفىجاءمابابوالرميالسبقكتاب

.(1)َةَماسُأأبىعنشَيبَةَأبىابنِبكرِأبىعن

إسحاقَابنُبكرِأبوحدثنا،الحافظُعبدِاللهِأبوأخبرَنا-ا9797

بنُمحمدُوأنبأنا:قال)ح(حَربٍبنُسُلَيمانُحدثنا،مُسلِمٍأبوأنبأناإملاءً،

عن،أيّوبَعنزَيد،بنُحَفادُحدثناقالا:ُئِكَتَعلاسُلَيمانُأنبأنا،أئوبَ

فجَعَلَِليَخلابَينَسَئقَ(ظ13/101!يمجاللهِرسولَأنرضئها،َرَمُعابنِعن،ٍعِفان

ىَلإالثَنيَّةِمِنَيُضَفَرْمَلوما،الوَداعِثَنئةِىَلإالحَفياءِمِنَ(2)ِةرَفَضُملاَةَياغ

الفَرَسُبىَفطَفَفَاًقِباسجِئتُرضالا:َرَمُعابنُقال.ٍقيَرُزبَنِىمَسجِدِ

سُلَيمانَعن""الصحيحفىمسلمٌرَواه.(4)حَربٍابنِحَديثِلَفظُ.(3)َدِجسَملا

.(ْ)ىِكَتَعلا

هوأحمدَأبوأخبرَنا،الحافظُعبدِاللهُِنبُدمحمأخبرَنا-ا9798

إسحاقَأبوحدثنا،ٍحِضاوبنُالمُسَتبُحدثنا،عَروبَةَأبوأنبأنا،الحافظُ

َقَّبَس:قالرضالاَرَمُعابنِعن،ٍعِفانعن،عُقبَةَبنِموسَىعن،الفَزارِىُّ

أمَدُهاوكانَالحَفياءِ،مِنَاهَلَسرأف،تَرِمضُأالتىِليَخلابَينَ!يراللهِرسولُ

وسَئقَ.سَبعَةٌأوميالٍأُةَتِس:قال؟َكِلَذبَينَمَكو:لِموسَىفقُلتُ،الوَداعَِةَّينَث

.(.../0871)مسلم(1)

.،"المضمرات:مفى(2)

.1/325الأنوارمثارق.قصيراجدارهوكانالمسجد،وثبحتىرتفع10:أى(3)

ارقطنىلدوا،(0445)والبزار،(8744)وأحمدزيد.بنحمادطريقمن(0572)نةعواأبوأخرجه(4)

به.أيوبطريقمن0/430

.(.../0871)مسلم(5)
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...بفرسيهمايستبقانالرجلينبابوالرمىالسبقكتاب

بَنِىمَسجِدَأمَدُهاوكانَ،الوَداعِِةَّينَثنِماهَلَسرأف،ْرَّمَضُتمَلالتىِليَخلابَينَ

!جماَرَمُعابنُوكانَ:قال.نَحوُهأومِيل:قال؟َكِلَذبَينَمَكو:قُلتُ.ٍقيَرُز

عنمحمدٍبنِاللهِعبدِعن""الصحيحفىالبخارىُّرَواه.(1)اهيفَقَباسنَّمِم

عنٍجيَرُجابنِحَديثِنِممسلمهَجَرخأو،إسحاقَأبىعنوعمرٍبنِمُعاويَةَ

زَيدٍبنِوأُسامَةَأُمَيَّةَبنِإسماعيلَحَديثِنِمأيضًاهَجَرخأو،عُقبَةَبنِموسَى

(2)

.ٍعِفانعن

20/10ُنبُدمحمالطَّيِّبِأبوأنبأنا،الحافظُعبدِاللهِأبو/أخبرَنا-أ9799

سُلَيمانَ،بنُحَفادُحدثنا،ُئِكَتَعلاٍراّمَعبنُسَهلُحدثنا،الصالِحُُدبَعلاعلىٍّ

ِةَّتِسنِمتُجرَىكانَتَليَخلاأنز!جمبماَرَمُعابنِعن،ٍعِفانعن،ِّىِرَمُعلاعن

.مَجهولهذاسُلَيمانَبنُحَقادُال!ابِقَ)3(.لمجؤاللهِرسولُفأعطَىُقتَسُتفأميالٍ

ويُخرِجُامِهيَسَرَفبيَستَبِقانِنِيَلُجَّرلابابُ

مُحَلَلاامُهَنيَبِنالِخدُيوسَبَقًا،مِنهُماٍدِحاوكُلُّ

له،اجَرخأماكانُلِّلَحُملاامُهَقَبَسإنهَّنأعلى

صاحِبِهِمالََذَخأومالَهَزَرحأَلِّلَحُملاامُهُدَحأَقَبَسنِإو

ٍديَبُعُنبُدمحأأنبأنا،عبدانَِنبَدمحأبنُعلىُّأخبرَنا-أ9855

،ٍريَمُنبنُُنيَصُححدثنامُسَدَّد،حدثنا،ُئِّبضلاَرَمُعبنُعثمانُحدثناالصَّفّارُ،

به.الفزارىإسحاقأبىطريقمن039111السنةشرحفىوالبغوى،(7252)عوانةأبوأخرجه(1)

.(59)عقب(0871)مسلمو،(0872)البخارى(2)

بهءالعمرىطريقمن(5656)أحمداْخرجه(3)
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...بفرسيهمايستبقانالرجلينبابوالرمىالسبقكتاب

أنبأنا،المُقرِئُمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِو!أوأخبرَنا)ح(ٍنيَسُحبنِسُفيانَعن

حدثنا،القاضِىيَعقوبَبنُُفُسويحدننا،إسحاقَِنبِدمحمبنُالحَسَنُ

عن،ٍنيَسُحبنُسفيانُأنبأنا،هارونَيَزيدُبنُحدثنا،بكرٍأبىبنُمحمدُ

نَم":قال!يه!النَبِىِّعن.هريرةَاْبىعن،المُسَثبِبنِسعيدِعن،الرهرِئَ

ِنيَسَرفبَينَفرَسًاَلَخدأنَمو،قِمارٌفهويَشبِقَأنَنِمَأدَقو،ِنيَسَرفبَينَفرَسًاَلَخدأ

.بقِمالي")1(فلَيسَيَسبِقَأنيَأمَنُلاوهو

أحمدَأبوأنبأنا،المالينئُمحمدٍبنُأحمدُسَعدٍأبووأخبرَنا-ا9851

وابنُسِنانٍوعُمَرُبنُالزَسعَنئُِثيَفلابنُالقاسِمُاْنبأنا،الحافظٍُّىِدَعابنُ

بنُسعيدُحدثنا،مُسلِمٍبنُالوَليدُحدثنا،عَفارٍبنُهِشامُحدثنا:قالواٍميَحُد

نأهريرةَ،أبىعن،ِبئَسُملاِنبِديعسعنالرهرِئَ،عن،بَشيرٍ

فهويَشبِقَأنيخافُلاوهوِنيَسَرفبَينَفرَسًاَلَخدأدامَن:قال!يه!اللهِرسولَ

.(2)"ٍرامِقبفلَيسَيَشبِقَأنيخافُوهوِنيَسَرفبَينَ،وا011/4فرَسًاَلَخدأنَمو،قِمارٌ

داودَأبوامُهَجَرخأدَقو،الزُّهرِىِّعنبَشيرٍبنُوسَعيدٍُنيَسُحبنُسفيانُبهتَفَزَدَ

.(3)"السنن"كِتابِفى

هارونبنيزيدطريقمن(2876)ماجهوابن،(55701)وأحمد،(13134)شيبةأبىابنأخرجه(1)

.(627)ماجهابنضعيففىالألبانىوضعفهبه.

مسلمبنالرليدطريقمن(3613)الأوسطفىالطبرانىوأخرجه.ا08/32الكاملفىعدىابن(2)

.(5792،0582)داودأبو(3)

-35-



...الخيلعلىالرهانفىجاءمابابوالرمىالسبقكتاب

،!خاجَرهِملاالحَسَنِبنِمحمدِبنُاللهِعبدُأحمدَأبوأخبرَنا-أ9852

البوشَنجِئُ،إبراهيمَبنُمحمدُحدثنا،ىِّكَزُملاجَعفَرٍبنُمحمدُبكرٍأبوأنبأنا

ِبَّيَسُملابنَسعيدََعِمَسهَّنأسعيدٍبنِيَحيَىعن،مالكٌحدثنا،ٍريَكُبابنُحدثنا

السَّبَقَ،َذَخأَقَبَسنِإف،مُحَلِّلٌفيهاأُدخِلَإذابأسِليَخلابرِهانِلَيسَ:يقولُ

.(1)شَىءٌهيَلَعْنُكَيمَلَقِبُسنِإو

،بشرٍبنِمحمدِبنُعثمانُأنبأناالرَّفّاءُ،الحَسَنِأبوأخبرَنا-أ9853

عنالزِّنادِ،أبىابنُحدثنا،أوَيسٍأبىابنُحدثنا،القاضىإسماعيلُحدثنا

يَقولونَ:كانواالمَدينَةِأهلِنِممِهِلوَقىَلإىَهَتنُيائَذينَِءاهَقُفلاعن،أبيه

يَغرَمْمَلَقِبُسنِإوَذَخأَقَبَسإن،مُحَلِّلٌفيهاأُدخِلَإذاجائزِليَخلافىُناهِّرلا

والجَودَةِ.النَجاءِ)2(فىِليَخلابشَبيهًاُلِّلَحُملايَكونَأنويَنبَغِىشَيئًا،

يَجوزُلاومامِنهيَجوزُوماِليَخلاعلىِناهِّرلافىجاءَما/بابُ

بنُأحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-أ4985

حدثنا،مِنهالٍبنُحَخاجُحدثنا،القاضىإسماعيلُحدثناالصفارُ،ٍديَبُع

بنُالحَكَمَُلَسرأ:قاللَبيدٍأبىعن،الخِرّيتِبنِالزُّبَيرِعن،زَيدٍبنُسعيدُ

َنونِهارُتأكُنتُم:فسألناهفأتَيناه،مالكٍبنََسَنأأتَيناوَل:قُلنايَومًاَليَخلاأيّوبَ

لهٍسَرفعلىع!يىاللهِرسولَُنَهارلَقَد،نَعَم:قال؟لمجماللهِرسولِعَهدِعلى

أبىابنوأخرجه.468/2الليثىوبرواية،(مخطوطاو-0/8)بكيرابنبروايةالموطأفىمالك(1)

به.سعيدبنيحىطريقمن(34112)شيبة

.549/1قتيبةلابنالحديثغريبالسير.فىالاسراعالنجاء:(2)
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...الخيلعليالرهانفىجاءمابابوالرميالسبقكتاب

.()هَبَجعأو)ذَلِكَف!مثنَسابِقَةًجاءَت،سَبْحَةُ:لهاردمالُ

(2)

.زيدٍبنِسعيدِعنمُسلِمٍبنُُنإ!َعوهارونَبنُيَزيدُرَواههانعَمِبو

حدثنا،ٍديَبُعبنُأحمدُأنبأنا،اَضاعبداابنُالحَسَنِأبووأخبرَنا-أ5980

زَيدٍحَقادُبنُحدثنا،حَربٍبنُسُلَيمانُحدثنا،إسحاقَبنُإسماعيلُ

ٍديَبُعبنُموسَىحَذَثَنى،عُيَينَةَأبىمَولَىٍلِصاوعن،زَيدٍأوسعيدُبنُ

فيناإذاانرَفسأفلَمّاالغَداةَ،انيَفَصامَدعبِرجِحلافىُتحَبصأ:قال

فُلانُ؟ياَتيَفَصأينَ:يقولُألُجَراًلُجَريَستَقرِئُنافجَعَلَ،!اَرَمُعبنُاللهِعبدُ

فقُلتُ:؟ٍديَبُعابنَياَتيَفَصأينَ:فقالَعلئَىَتأحَتَىطهنا.:يقولُ:قال

جَماعَةًِحبُضلاصَلاةِنِماللهعِندََلَضفأصَلاةنَعلَمُما،بَخٍبَخٍ:قالههنا.

عَهدِعلىَنونِهارُتأكُنتُم،الزَحمَنِعبدِأبايا:فقالوافسألوه.ِةَعُمُجلايَومَ

سَبْحَةُ،:لهارلمالُلهٍسَرفعلىَنَهارلَقَد،نَعَم:قال؟لمجيرِواللهِرسولِ

عنالحديثِاذَهبحدثناحَربٍبنُسُلَيمانُكان:إسماعيلُقال.سابِقَةًفجاءَت

.3زَيدٍبنُسعيدُأوزَيدٍبنُُداّمَح:َكِلَذبعدَقالثُئَم،زَيدٍبنِِداّمَح

عنحَربٍبنِسُلَيمانَعنالدارمئُسعيدٍبنُاْحمدُورَواهالشيخُ:قال

(0885)الأوسطفىوالطبرانى،(1899)المشكلشرحفىوالطحاوى،(12627)أحمدأخرجه(1)

به.زيدبنسعيدطريقمن

من(2474)والدارمى،(13689)وأحمد.هارونبنيزيدعن(19341)شيبةأبىابنأخرجه(2)

به.مسلمبنعفانطريق

يخرجهمالم:3986/8الذهبىوقال.423/9المنيرالبدرفىكما-الخلافياتفىالمصنف(3)

الستة.
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ة..الخيلعلىالرهانفىجاءمابابوالرمىالسبقكتاب

.ريدٍبنِِداّمَحعنموسَىبنُُدَسأورَواه،!َشغَيوِقِمزَيدٍبنِِداّمَح

هَبِحاصِنيَسِرافلاُدَحأَقَبَسإذاأرادَ:امَّنِإفَّحصإناذَهوالشيخُ:قال

.ُمَلعأوالفَهُ،هِبِحاصدونَمِنهاظ(4/101ُقَبَّسلافيَكونُ

بنُاللهِعبدُأخبرَنا،القَطّانُِلضَفلاابنُالحُسَينِألوأخبرَنا-أ9856

قالا:ٍراّشَبوابنُىَّنَثُملابنُمحمدُحدثنا،سُفيالىبنُيَعقوبُحدثنا،جَعفَرٍ

:قالَّىِرَعشألاعياضماُتعِمَمس:قاكسِماكٍعن،لثعبَةُحدثنا،غُندَرٌحدثنا

:قالتَغصبْ.مَلإنأنا:شالثفقالَ:قال؟ىنُنِهاوُيقَمتمحُسَيدأبوقال

ٍسَرفعلىخَلفَهوهوتَنقُزالأِ)1(،عُبَيدَةَأبىعَقيصَتَئفرأيتُ:قال.هَقَبَسف

(2)و

.ٍىْرع

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِاللهِأبوأخبرَنا-أ9857

حدثنا،شاذانٍُرِماعبنُالأسوَدُأنبأنامحمد،بنُالعباسُحدثنا،يَعقوبَ

ىَلإهَعَفَرل!بهمَسعودٍابنِعن،حَ!انَبنِالقاسِمِعن،الرُّكَينِعن،شَريكٌ

فأفَا،لِلإِنسانِوفَرَسٌ،لِلشَيطانٌِرلَرَفو،لِلزحمَنِفرَلرٌ،ثَلاَثةُليَخلا":قالع!يمالنَبِىِّ

الشَّيطانِوفرَسُ)3(،ميزانِهفىوبَولُهرَوثُه،اللهِسَبيلِلمحىُطَبَترُيىِذَّلافالرَّحمَنُِسَرف

.2/431الجوزىلابنالحديثكريب.شبأىتنقز:(1)

الحديثكريب.بهلتصانالدابةتلبسهماوالجُل،عليهخللاأى:عرىوفرس"عربى".:مفى(2)

،28/219العروسوتاخ،2/455تيبةلابن

أبىوابن،(07434)شيبةأبىوابن.بهبثاربنمحمدطريقمن(4766)حبانابنإخرجهوالأثر

به.غندرجعفربنمحمدطريقمن(362)والطبرانى،(231)والمثانىداحَالافىعاصم

لما.فرس)أما:مفى(3)
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الرهانفىجنبولاجلبلاباب:والرمىالسبقكتاب

.الفَقرِ")1(مَخافَةَبَطنَهاُسِمَتلَييَرتَبِطُهافائذِىالإنسانُِسَرفوأمّا،هيَلَعيُراهَنُىِذَّلاف

مَلوامِهِدنِعنِمسَبَقَينِيُخرِجاأن-أعلمُوالفَهُ-أرادَفإِنَماَتَبَثإناذَهو

يَجوزُ.فلاقِمارًا،فيَكونَمُحَفَلأ،امُهَنيَبيُدخِلا

ِناهِّرلافىَبَنَجولاَبَلَجلابافي:

بنُاللهِعبدُأنبأنا،فُورَكَبنِالحَسَنِبنُمحمدُبكرٍأبوحدثنا-ا9808

بنُحَفادُحدثنا،الطيالِسِئُداودَأبوحدثنا،حَبيبٍبنُُسُنويحدثنا،جَعفَرٍ

،بكرٍبنُمحمدُأنبأنا،ُئِرابْذوُّرلاعلىأبووأخبرَنا)ح(ٍديَمُحعن،سلمةَ

المَجيدِ،عبدِبنُالوَفابِعبدُحدثنا،ٍفَلَخبنُيَحىَحدثناداودَ،أبوحدثنا

كفَالنَبِىِّعن،ل!بهٍنيَصُحبنِعِمرانَعن،الحَسَنِعنجَميعًا،ُةَسَبنَعحدثنا

رِوايَةِىِفو،َةَسَبنَعحَديثِلَفظُهذاالزهانِ".فىَبَنَجولاَبَلَج"لا:قال

.الإسلامِ")2(فىشِغارَولاَبَلَجولاَبَنَج"لا:ٍديَمُح

حدثنا،بكرٍبنُمحمدُأنبأنا،الزُوذْبارِىُّعلىأبووأخبرَنا-ا9809

:قالقَتادَةَعنسعيد،عن،الأعلَىعبدُحدثنا،المُثَنَىابنُحدثناداودَ،أبو

طريقمن(3756)وأحمد.بهالدورىمحمدبنالعبهاسطريقمن(832)مسندهفىالثاشىأخرجه(1)

حسانبنالقاسمكانفإن،ثقاتورجالهأحمد،رواه:1/526المجمعفىالهثمىوقال.بهشريك

صحيح.فالحديثمسعودابنمنسمع

طريق!ن(6732)حبانوابن،(99871)أحمدوأخرجه.(5812)داودوأبر،(877)الطيالسى(2)

وقال.بهالطويلحميدطريقمن(3335،3592)والنسائى،(2311)والترمذى.بهسلمةبنحماد

.(2249)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.صحيححسن:الترمذى
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والرمىالسبقكتاب

.الرهانِ)1(فىُبَنَجلاوالجَلَبُ

الرهانفىجنبولاجلبلاباب

جَعفَرٍابنُبكرِأبوأنبأنا،ُئِناجَرهِملاأحمدَأبوأخبرَنا-أ9810

سُئلَ:قالٍريَكُبابنُحدثنا،ُئِجنَشوبلاإبراهيمَبنُمحمدُحدثنا،المُزَكَى

ِقابِّسلافىالفَرَسَُفَفَخَتَيفأن،الجَلَبُاّمأ:فقالَ؟َكِلَذتَفسيرُما:مالك

22/10فأنْ،الجَنَبُ/وأمّاالجَلَبُ.اذَهف،فيَسبِقُبهيُستَحَثُُّءىَشلاوراءَهَكَزَحُيف

علىهُبِكارتَحَوَّلَدَناإذاىَّتَحآخَرَ،فرَسًابهيُسابِقُائَذِىالفَرَسِمَعَيُجنِبَ

.(2)َقَبَّسلاَذَخأف،المَجنوبِالفَرَسِ

ابنُسَهلِأبوأنبأنا،القَطّانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-أ9811

َنبَدمحمُتعِمَس:قالشَبيبٍبنِعلىِّبنُالحَسَنُحدثنا،القَطّانُزيادٍ

عن،عَوفحدثنا،المُرائئُمَيمونٍبنُاللهِعبدُحدثنا:يقولُالسُّلَمِئَصُدرانَ

قال!يمالنَبِئََّنأ-مَيمونٍابنُذَثل-ز!لمىلىعن،حِلاسٍأوالحَسَنِ

فخَرَجَالنّاسِ".بَينَالشَبقَةَهذهإلَيكَُتلَعَجدَقعلع،ياأو،101/5)):ل!جهلِعَلِىٍّ

َلَعَجماإلَيكَُتلَعَجدَقىِّنإ،سُراقَةُيا:فقالَمالكٍبنَسُراقَةَاعَدفهن!*زعلىٌّ

أبوقال-المِيطارَأتَيتَاذِإف،عُنُقِكَفىالسَّبقَةِهذهنِمىِقُنُعفىلمجدالنَبِئُ

مُضل)3(لَه:نادِثُتَمَليَخلاَفُصف-الغايَةِمِنَاهُلَسْرُموالمِيطارُ:الرَّحمَنِعبدِ

.(8252)اوددبوأ(1)

بناللهعبدأخبرنا:قالالأعلىعبدبنيونسعن(1896)عقبالمشكلشرحفىالطحاوىأخرجه(2)

...سنأبنمالكسئل:قال،وهب

.،حلْصُمولعلهفيهما،"كذا:الأصلحاشيةفى(3)
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البهائمبينالتحريشعنالنهىبابوالرمىالسبقكتاب

ثُئَمثَلاثًافكَئرْاَحأيُجِبْكَمَلاذِإف؟لُجلطارحأو،لِغُلامٍحامِلأو،لِلِجامٍ

عِندَيَقعُدُز!نهعلىوكانَ،خَلقِهنِمشاءَنَمهِقَبَسباللهُيُسعِدُالثّالِثَةِعِندَاهَفَخ

إبهامِبَينَهُفَرَطِّطَخلاِفَرَطعِندَمُتَقابِلَينِرَجُلَينِيُقيمُخَطًاويَخُطالغايَةِىَهَتنُم

علىِنيَسَرَفلاُدَحأَجَرَخإذا:امُهَلويَقولُِنيَلُجَزلابَينَُليَخلاوتَمُزُامِهِلُجرأ

فاجعلا)1(شَكَكتُمانِإف،لهال!بقَةَاولَعجافعِذارٍأوٍنُذُأأوأُذُنَيهبطَرَفِهِبِحاص

ولا،الشَيئَينِِرَغصأِةَياغنِمالغايَةَاولَعجافالشَيئَينِقَرَنتُمُاذِإف،ِنيَفصِنامُهَقَبَس

ضعيف.إسنادهذاالإسلامِ)2(.فىشِغارَولاَبَنَجولاَبَلَج

البَهائ!ابَينَالتَّحريشِعنِىهَّنلابابُ

الحَسَقِبنُمحمدُالحَسَنِأبوأنبأنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-أ2981

ُنبُدمحمحدثنا،نئَطُمالحَضرَمِئُعبدِاللهُِنبُدمحمحدثنا،ُجاّرَسلا

الأعمَشِ،عنالعَؤيزِ،عبدِابنَيَعنىقُطبَةَعن،َمَدآبنُيَحيَىحدثناالعَلاءِ،

عن!صاللهِرسولُنَهَى:قالر!بنعباسٍابنِعن،مُجاهِدٍعن،يَحيَىأبىعن

بنِمحمدِعن"))السننكِتال!فىداودَأبورَواهأتجَهائمِ)3(.ابَينَالتَحريشِ

.العَلاءِ)4(

.،فاجعلوإأ:مفى(1)

به.اغطانازيادبنمحهدبنأحمدممهلأبىطريقمن305/4الدارقطنىأخرجه(2)

،(9052)يعلىوأبو،(0817)الترمذىوأخرجه.(رب23)والآداب،(6؟396الشعبفىاسمصنفاأ3!

به.العلاءبنمحمدكريبأبىطوحقمن(11123)اطبرأنىوا

.(552)داودأبىضعيففىالألبانىفه-وش!(2562)اود6أبو(4)
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الخيلعلىالحمرإنزاءكواهـيلأبابوالرمىالسبقكتاب

البكالئُاللهِعبدِ!بزيادُورَواه.(اإ!ثَصسعألاعنشَريكٍعنَىِوُرلِك3َطو

،(21عباسٍابنِعنمُجاهِدٍعنوعمرٍبنِا!مِنهالِعنالأعصَف!عن

اب!عنجُبَييرِلنِسعيدِعنالأعصَشِعنالألمموَدِأبىمَنصورُبنُورَواه

.ص!إ3(النَمِىِّ!ق!نحكيهنما!َح!

.(4إ!ي!كالنَبِىِّعنَرَمغابنِعنمُجاهِدٍعنٍميَلُسأبىبنُلَي!ثورَواه

ما:والمَحفوظُ

أخبرَنا،بالكوفَةُِّىِوَلَعلاٍمِشاهأبىبنُزَيدُالقاسِمِأبوأخبرَنا-أ9813

وكيع،أنبأنا،اللهِعبدِبنُإبراهيمُحدثنا،ٍميَحُدبتِعلىِّبنُمحمدُجَعفَرٍأبو

بَينَالتحريشِعن!راللهِرسوذنَهَى:قالمُجاهِدٍعن،ىيثَصعألاعن

مُوسَل.اذَهو،(البَ!ائمِ)ْ

ِليَخلاأعلىا!خفوِإنؤاءِالَي!!وَكلمحأل!ط

أنبأنا،الأصبَهانِئَُفُسوياُكعمدُا!لهِه!دٍأالوانَرضأ!أ98أ4

شَبابَةُحدثنا،!خارَفعولا!حمدٍ!بالحَسمَقُ!دفسْا،الأعرابِىا!نُلممعيدِو!أ

(1)

؟؟إ

أ51

به.الأعمشعنشريكطريقمق(2510)جحلىوبْإو،19709)4عثْبالترمذحَاأخري"

أ(سثمامرك!اطهأ-جدبتىيا!ام!وح!ن!،59!9/3اكاورلاالىى-طرابق؟(03149باك-يق!ا!ؤأشاأ!و-"

!!:ئىأجمكاإ

يه.الألوداْبو،بنهنصووطريقمق!0639)ب-هع21!مل/!3أل!لم!افىا-أشؤطتىأأْضجة

بق!يثطريقمن2!هلماائحديط!ريبفىوالحربى،!!23!أالمفو!الأدبفىأدححاو!أخرجه

بهءل!سليمأبى

قطبة.حديثمنأصحهذا:ي!ال:لاْموبهء!ث!ألاطريىْمن(170!)ىظاقرأخرجه

-!ص!-
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الخيلعلىالحمرإنزاءكراهيةبابوالرمىالسبقكتاب

ابنِعنالخَيرِ،أبىعن،حَبيبٍأبىابنُهويَزيدَعن،لَيثحدثنا،سَؤارٍابنُ

/بَغلَةجمتَاللهِلِرسولِأُهديَت:قالز!بهٍبِلاطأبىبنِعلىِّعن،ٍريَرُز

فقالَهذه.مِثلُلَنافكانَِليَخلاعلىالحُمُرَانلَمَحوَل:علئفقالَفرَكِبَها،

داودَأبورَواهاظ(011/5يَعلَمونَ(()1(0لاائذينََكِلَذيَفعَلُ"إنما:جم!اللهِرسولُ

.هَكَذا)2(سَعدٍبنِِثيَفلاعنقتُيبَةَعن""السننكِتابِفى

.الفَيثِ)3(عنوغَيرُهربيَكُببنُيَحيَىرَواهَكِلَذَكو

عنالمَلِكِعبدِبنِهِشامِالوَليدِأبىعنالمَدينىبنُعلئُرَواهَكِلَذَكو

.اللَّيثِ)4(

.(حَبيب)ْأبىبنِيَزيدَعنلَهيعَةَابنُرَواهَكِلَذَكو

كما:الوَليدِأبىعنالضَريفينئُأئوبَبنُُبيَعُشورَواه

بنُاللهِعبدُمحمدٍأبوحدثنا،الزُوذْبارِىُّعلئأبوأخبرَنا-أ9815

الوَليدِأبوحدثنا،أيّوبَبنُُبيَعُشحدثنابها،الواسِطئُشَوذَبٍبنَِرَمُع

عن،حَبيبٍأبىيَزيدَبنِعنالفَيثُ،حدثناعبدِالمَلِكِ،بنُهِشامُ

بنِعبدِاللهِعن،!كادْمَهلاَحَلفأأبىعن،الضَعبَةِأبىِنبِزيزَعلاِدبع

به.سعدبنالليثطريقمن(3582)والنسائى،(785)أحمدأخرجه(1)

.(2236)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(2565)داودأبو(2)

به.بكيربنيحصطريقمن(5734)المحرفةفىالمصنفأخرجه(3)

به.الطيالسىالوليدأبىطريقمن(215)المشكلسْرحفىوالطحاوى،(4682)حبانابنأخرجه(4)

به.لهيعةابنطريقمن(1359)أحمدأخرجه(5)
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الخيلعلىالحمرإنزاءكراهيةبابوالرمىالسبقكتاب

فقُلتُ:فأعجَبَتنابَغلَةلمجي!اللهلِرسولِأُهديَت:قالر!جبهعلىٍّعن،ٍريَرُز

فقالَهذه؟بمِثلِتأكأَىَّتَحخَيلِناعلىالحُمُرَنُنزِىألا،اللهِيارسولَ

.يَعلَمونَ"لاالّذينََكِلَذيَفعَلُامَّنإ)):ع!ج!اللهِرسولُ

:حَبيبٍأبىبنِيَزيدَعنيَسارٍبنِإسحاقَبنُمحمدُرَواهَكِلَذَكو

بنُعلئُالحَسَنِأبوأنبأنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبَرَناه-أ9816

حدثناالحَرّاكأُّ،ٍبيَعُشأبوأنبأنا،الخُزاعِئُعَقيلٍِنبِدمحمبنِِلضَفلا

عن،إسحاقَبنُمحمدُحدثنا،الأعلَىعبدُحدثنا،المَدينِئُاللهِعبدِبنُعلئُ

الهَمْدانِى،َحَلفأأبىعن،الصَّعبَةِأبىبنِالعَزيزِعب!عن،حَبيبٍأبىبنِيَزيدَ

ُبِحاصىَدْهَألَمّا:قالل!بهٍبِلاطأبىبنِعلىِّعن،ٍريَرُزبنِاللهِعبدِعن

انيَزنأوَل،اللهِرسولَيا:قُلتُالبَيضاءَهَتَلغَبلمجؤاللهِرسولِىَلإُةَورفأوَةَليأ

لاالَذينََكِلَذيَفعَلُامَّنإ":فقالَهذه.مِثلُلَجاءَناالعِرابِِليَخلاعلىالحُمُرَ

ر!به:علىعنَرَخَاوجهٍنِمَكِلَذورُوِىَ.ا"َن-

ابنُسعيدِأبوأنبأنا،أكاهَبصألاَفُسويبنُاللهِعبدُأخبرَنا-أ9817

الصَّبّاحِ،بنُمحمدُحدثنا،ُئِنارَفعَّزلامحمدٍبنُالحَسَنُحدثنا،الأعرابِىِّ

أنبأنا،فُورَكَابنُبكرِأبوانَثَّدَحو)ح(زُرعَةَأبىبنِعثمانَعن،شَريئرحدثنا

شَريئر،حدثناداودَ،أبوحدثنا،حَبيبٍبنُُسُنويحدثنا،جَعفَرٍبنُاللهِعبدُ

عنالجَعدِ،أبىبنِِمِلاسعن،زُرعَةَأبىابنُوهوالمُغيرَةِبنِعثمانَعن

به.إسحاقبنمحمدطريقمن(34264)شيبةأبىابنأخرجه(1)
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الخيلعلىالحمرإنزاءكراهيةبابوالرمىالسبقكتاب

علىالحِمارَأزُشزِىجمفَئِبَنلِلقيلَ:قاله!زعلئَعن،َةَمَقلَعبنِعلى

داودَ،أبىحَديثِلَفظُهذايَعلَمونَ".لاالَّذينََكِلَذيَعمَلُامَّنإ":قالالفَرَسِ؟

فقُلتُ:بَغلأوبَغلَةجم!ىِبَنلِلأُهدِىَ:قالالضَئاحِابنِرِوايَةِىِفو

هذافيَخرُجُالفَرَسِعلىالحِمارُيُنزَى،بَغلَةٌأوإبَفلٌ:قالهَذا؟ما،اللهِرسولَيا

لاالَّذينََكِلَذيَفعَلُ"إئما:قال؟فُلاشَةَعرفُلاشًانُزى:فقُلتُ.((امِهييَبنِم

:(1)
.!د"

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِاللهِأبوأخبرَنا-ا9818

العَبدِىُّ،كَثيرٍُنبُدمحمحدثناالمَيموض!،علىُنبُدمحمحدثنا،يَعقوبَ

ِدَلونِماللهِِديَبُععن،ٍمِلاسبنِموسَىجَهضَمٍأبىعن،سفيانُحدثنا

الوُضوءِ،بإِسباغِجًمجِاللهِرسولُأمَرَنا:قالبن!العباسٍابنِعن،العباسِ

حِمارًانُنزِىَولا،َةَقَدصلاَلُكأنأن-نَهاكُماو،6/101:أقولُولا-ونَهانا

.ٍسَرفعلى

بنُُداّمَحقالَهَكِلَذَكو.(2)ِهللاُديَبُعالإسنادِ:هذافىالثورِئُقالَهكَذا

.عباسٍبنِاللهِِديَبُعبنُاللهِعبدُهووِإنَماالطيالِسِئُ)3(،عنهرَوَىفيماسلمةَ

عقعُلَيَّةَابنُوِإسماعيلُسعيدٍبنُالوارِثِوعَبدُزَيدٍبنُحَفادُرَواهَكِلَذَكو

به.شريكطريقمن(212)المشكلشرحفىوالطحاوى،(766)أحمدوأخرجه.(151)الطيالسى(1)

به.الثورىسفيانطريقمن(1701)عقبالترمذىوأخرجه.(5735)المعرفةنىالمصنف(2)

جهضمأبىطريقمن(64201)والطبرانى،4/2،275/3،297المعانىشرحفىوالطحاوى

به.سالمبنموسى

.(2723)الطيالسى(3)
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البهائمخصاءكواهيةبابوالرمىالسبقكتاب

.وغَيرُهالبحْارىُّقالَه،ٌمْهوسُفيانَوحَديثُ.اٍمَضه!!بى

حدثنا،َةَسادابنُبكرِأبوألْبأنا،ُّىِرابْذوُّرلاعلىٍّأبوأخبرَنا-أ9!أ9

حدثمْا،ٍمِلاسبنِموسَىعن،الوارِ!فِعبدُحدثنا،مُسَدَّدٌحدثناداودَ،أبو

بَنِىنِمشَبابٍفىر!نحكينعباسٍابنِعلىُتلَخَد:قالاللهِِديَبُحمبنُعبدُاللهِ

دونَاختَصَخناوما:!صاللهِرسولِعنهَرَكَذحَديثٍفىعباسٍابنُفقالٍَمِشاه

،َةَقَدَّصلاَلُكأنوألَأالوُضوءَ،نُسبغَأنأمَرَنا؟خِصالٍبثَلاثِإلابشَىءٍِساّنلا

.الموَسِ)2(علىالحِمارَنُنزِىَوألَأ

ا!بَهائمِخِصاءِكَراهيَةِ/بابُ

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِاللهِأبوأخبرَنا-أ9825

بنُاللهُِديَبُعحدثنا،الذورِىٍُّمِتاحِنبِدمحمبنُالعباسُحدثنا،يَعقوبَ

ابنِعن،اللهِعبدِبنِاللهِِديَبُععن،الزُّهرِىِّعن،ذِئبٍأبىابنُأنبأنا،موسَى

قالالبَهائمِ)4(.وخِصاءِالرُّوحِ)3(ِرْبَصعنلمجواللهِرسولُنَهَى:قالرفيئعباسٍ

عنه.يُستَغوَبُوهو،اللهُِديَبُعاَّلإخَلقٌيَروِهمَل:العباسُ

العباسُ.رَواهكَذاالشيخُ:قال

التالى.الحديثفىستأتىسعيدبنالوارثعبدورواية،(13365)فىتقدمتزيدبنحمادرواية(1)

.(175)عقبخزيمةوابن،(1017)مذىوالتر،(9771)أحمدأخرجهاعليةابنإسماعيلورواية

صحيح.حسن:الترمذىوقال

وصححه،بهسالمبنموسىجهضمأبىطريقمن(2238)أحمدوأخرجه.(808)داودأبو(2)

.(724)داودأبىصحيحفىالألبانى

.1/277قتيةلابنالحديثغريبوضربا.رمياقتلتهاثمأوثقتهاأنتإذا:صبراأصبرهاالبهيمةصبرت(3)

به.موسىبناللهعبيدطريقمن(2497)يعلىأبوأخرجه(4)
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البهائمخصاءكراهيةبابوالرمىالسبقكتاب

أبوحدثنا،المُزَكَىإسحاقَأبىابنُزَكَريّاأبوأخبرَنادَقو-ا9821

حدثنا،ٍمِزاحُنبُدمحأحدثناالشئَيباخ!،مبيَحُدبنِعلىُنبُدمحمجَعفَرٍ

وإِخصاءُ،ِحوُزلاِرْبَصعن:قالهَناإلاإسنادَهفذَكَرَ.ىَسومبنُاللهُِديَبُع

شَديا.صَبرالبَهائمِ

نِمعنهَىِهُنماعلىقياسشَديا.صَبرالبَهائمِوِإخصاءُ:قَولُه:الثيخُقال

ذِئبٍأبىابنِعناللهِِديَبُعغَيرُرَواهدَقف،الرهرِئَقَولِنِموهو،ِحوّرلاصَبرِ

الرهرِئَ:قَولِنِمالإخصاءِفىالكَلامَوجَعَلَ،اًلَسرُم

بنُمحمدُجَعفَرٍأبوأنبأنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِاْبوأخبرَنا-ا9822

ٍرِماعأبوحدثنا،العَؤامِأبىِنبَدمحأُنبُدمحمحدثنا،البَختَرِئُوعمرٍ

فقالَ:الإخصاءِعنالرهرِئَسألتُ:قالذِئبٍأبىابنُحدثنا،ُئِدَقَعلا

قالالرّوحِ.صَبرِعنلمجيه!اللهِرسولُنَهَى:قالاللهِعبدِبنُاللهُِديَبُعحَذَثَنى

شَديا.صَبروالِإخصاءُ:الرهرِئُ

الرهرِىِّعنمَعمَروذَكَرَ،مُرسَلأالرهرِئَعنومَعمَرُسُنويرَواهَكِلَذَكو

ُّىِدَقَعلارَواهماالخَبَرِهذافىوالمَحفوظُ،ذِئبٍاْبىابنُهَرَكَذكماالخِصاءَ

.ُمَلعأوالفَهُ،ويونُسَمَعمَرٍلِمُتابَعَةِذِئبٍأبىابنِعن

ضَعف:فيهبإِسنادٍ!هعباسٍابنِعنَرَخآوجهٍنِمَكِلَذفىورُوِىَ

الحَسَنِأبوأنبأناببَغدادَ،بِشْرانَابنُِنْيَسُحلاأبوأخبرَنا-ا9823

الجَئارِ،عبدِبنُُرضَنلاحدثنا،داودَبنُمِقدامُحدثنا،المِصرِئُمحمدٍبنُعلئُ

جمتَاللهِرسولَأنر!جمما،عباسٍابنِعن،عَطاءٍعن،لَهيعَةَابنُحدثنا



البهائمخصاءكراهيةبابوالرميالسبقكتاب

.كَنيسَة"بُنيانَولاالإسلامِ،فىإخصاءَ"لا:قال

حدثناببَغدادَ،اظ(6/101بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-أ9824

حدثنا،َناّفَعبنِعلىِّبنُالحَسَنُحدثناالصَّفّارُ،محمدٍبنُإسماعيلُ

كانهَّنألِفزَرَمُعابنِعن،ٍعِفانعن،َرَمُعبنِاللهِِديَبُععن،ٍريَمُنبنُاللهِعبدُ

.(1)َّلَجوعَزَّاللهِخَلقِناميَةَاوعَطقَتلا:ويَقولُالبَهائمِإخصاءَيَكرَهُ

مَرفوعًا:َىِوُردَقو،مَوقوفٌالصحيحهوهذا

المُقرِئٍُدِماحأبىابنُمحمدِوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-أ9825

العباسِأبوحدثنا:قالواالفَوارِسِأبىابنُِقِداصوأبوالقاضىبكرٍوأبو

حدثنا،الصَّحّافَُرَمُعِنبَدمحأبنُإبراهيمُحدثنا،يَعقوبَُنبُدمحم

ابنِعن،نافِععن،اللهِِديَبُععن،َسُنويبنُعيسَىحدثنا،ِسِّلَغُملابنُجُبارَةُ

ِليَخلاووالغَنًّمِِرَقَبلاوالابِلِإخصاءِعنجميراللهِرسولُنَهَى:قالر!يهنطَرَمُع

.(2)ِلَبَحلافىُءامَّنلاامَّنإ:وقالَ

.(3)ِهللاِديَبُععنيَمانٍبنُيَحيَىرَواهَكِلَذَكو

،(4)

عنٍعِفانعنَرَمُعبنِاللهِعبدِعنيونسَبنِعيسىعنجُبارَةَغيرُورَواه

نافعطريقمن317/4المعانىثرحفىوالطحاوى،(0844)الرزاقوعبد،948/2مالكأخرجه(1)

به.المغلمىبنجبارةطريقمن602/2الكاملفىعدىابنأخرجه(2)

به.يمانبنيحىطريقمن190/1الكاملفىعدىابنأخرجه(3)

.عبيد!9:مفى(4)
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والرمىالسبقكتاب

.(1)لمجحِاُئِبَّنلانَهَى:َرَمُعابنِ

البهائمخصاءكراهيةباب

عنأبيهعنِعِفانبنِاللهِعبدِعنَسُنويبنِعيسَىعنأيفخاجُبارَةُورَواه

.(2)نئعىِبَّنلاعناهِيهَرَمُعابنِ

الإسنادِاذَهبُنتَملااذَهو.َسُنويبنِعيسَىعنجُبارَةَغَيرُرَواهَكِلَذَكو

أعلمُ.والقَهُ،المَوقوفاتِرَفعُبهيَليقُ(3)ٌفْعَضفيهنافِعبنُاللهِفعَبدُ؟ُهَبشأ

والصحيحُمَرفوعًا،َرَمُعابنِعننافِععنيَسارٍبنِموسَىعنورُوِىَ

.مَوقوفٌ

بنََرَمُعَّنأ،َرَمُعابنِعناللهِعبدِبنِِمِلاسعناللهِِديَبُعبنُُمِصاعورَواه

.الذُّكورِ)4(فىاَّلإُءامَّنلاِلَهو:ويَقولُالبَهائمِإخصاءِعنيَنهَىكانالخطابِ

ىَلإهنج!ط!لالخطابِعُمَرُبنَُبَتَك:قالالمُهاجِرِبنِإبراهيمَعنورُوِىَ

.ٌعِطَقنُماذَهو.(6)ِنيَتَئاِملا(ْ)نمفرَسًاتُجريَنَولا،اشَرفتُخصيَنَلاأن؟سَعدٍ

.ُمَلعأُهَّللاو،(7)ضَعفٌفيهاٍمِصاعورِواياتُ

الحَسَنِبنُالزَحمَنِعبدُأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-ا9826

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

به.يونسبنعيسىعنطرقمن602/2،603الكاملفىعدىابنأخرجه

طريقمنالمعانىشرحفىوالطحاوىبه.جبارةطريقمن602/2الكاملفىعدىابنأخرجه

به.يونسبنعشى

.(3203)فىتقدم

به.اللهعبيدبنعاصمطريقمن(33125)شيبةأبىوابن،(1844)الرزاقعبدأخر!

."بينأ:مفى

به.إبراهيمعن(1481)المهرةالخيرةإتحاففىالبوصيرىذكرهوالأثرأالمايين(.:الأصلفى

.(2276)فىتقدم
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البهائمخمماءكواهيةبابوالومىالسبقكتاب

انث!د!حإيماس!،أبىبنُُمَدآاشث!د!ح،الحُسَينِبنإبراهيمُحدثنا،القاضِى

:قال)ح(ععاسٍابنِعن،!!ارٍأبىعَمّارِبنِعنسلمةَ،حَمّادُبنُ

ز!يهبنعباسٍابنِعن،َز!ِوكِىعنقَتا!!،عنسلمةَ،حَمّادُبنُانَثَّدَحو

إخصاءَيَعنِى:قال(119:النساءل!ِهَّللَاضَقىثُرِّيَغُمَلَف!وَلَأَصُخَهُغ/:قَولِهفى

.البَهائمِ)1(

عننَجم!ا،أبىابنِعنورقاءُ،حدثنا،ُمَدآانَثَّدَحو:قال-أ9827

.الدّينَ)2(الفِطرَةَيَعنِى:قال:قالمُجاهِدٍ

إبراهسمَعن،مُغيرَةَعن،ورقا!حدثنا،ُمَدآوحدثنا:قال-أ9828

.اللَّهِ)3(دي!يَعنِى:قال

(1

(3

(5

(6

.إبوا!يمَ)4(قَولِمِثلَوقَتادَةٍَريَبُجبنِوسَعيدِالحَسَنِْصانيّورو

خِلافَتِهِ)د(فىلهاًلْعَبأُخصِىالعَزيؤِعبدِبنُعُمَزىِنَوَمأ:قالبَشيوٍوعن

.(6)هببأسَلا:فقالَالخِصاءِمحنسعُئلَهَّنأالحَسَنِوعن

بنحمادطريىْمن(5984)تفسيرهفىحاتمأبىوابن،49417،496تفسيرهفىجريرابنأخرجه

به.سلمة

به.نجيحأبىابنطريقمت49917تفسيرهفىجريرابنوأخرجه.293صتفسيرهفىمجاهد

به.مغيرةطريىْمن49817لْفسيرهفىجريرابنأخرجه

-691)منصوربنسعيدأخرجهسعيدوقول،402114السنةشرحفىالبغوىأخرجهالحسققول

تفسير(.

عمر.عنبثيرعنمسندًاا03121،04الكبيرالتاريخفىالبخارىأخرجه

.49517تفسيرهفىجريروابن،(33129)شيبةأبىوابن،(8448)الوزاقعبدأخرجه

-5!-
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والدوابالبهائمتسميةفىجاءمابابوالرمىالسبقكتاب

.(1)هَلبَغلًااْخصَىهَنأِريَبرلابنِعُروةَوعن

الفُحولُتُرِكَتِوَل؟ِليَخلابإِخصاءِبأسَلا:قالائهسيرينَابنِوعن

.(2)اًضعَببَعضُهاَلَكأل

.(3)ِهببأسَفلاهِقُلُخوسوءُعَضاضُهخيفَما:عَطاءٍوعن

المَروئةِال!نَةِمِنَفيهمامعرفالاعباسٍوابنَِرَمُعابنِقَولِومُتابَعَةُ

التَوفيقُ.وبِالفَهِ،أولَى(و17/101

،َنيعِباّتلاعنانيَكَحكماصَحيح!ضَرَغبهاتَصَلَإذاَكِلَذجَوازُُلِمَتحَيو

لِماوذَلِكَمَوجوءينِ)4(،بكَبشَينِجميِ!ىِبَنلاتَضحيَةَالضححاياكِتابِفىانيّوُرو

الفَحمِ.تَطييبِنِمفيه

ّباوَّدلاوالبَهائمِتَسميَةِفىجاءَمابابُ

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِاللهِاْبوأخبرَنا-ا9829

السَهمِئُ،بكبربنُاللهِعبدُحدثناالضَغاخ!،إسحاقَبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَ

جميِ!اللهِرسولُِةَقانكانَت:قالمالكٍبنِِسَنأعن،ايَمُححدثنا

فسَبَقَها،لهقَعودٍعلىأعرابِئٌفجاءَ،ُقَبسُتلاوكانَتالعَضباءَ،:ىَفَسُت

.318/4المعانىشرحفىوالطحاوى،(33127)شيبةأبىوابن،(8438)الرزاقعبدأخرجه(1)

.(33130)شيبةأبىابنأخرجه(2)

.318/4المعانىشرحفىوالطحاوى،(33128)شيبةأبىابنأخرجه(3)

.(19078،19079،19119)فىتقدم(4)
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والدوابالبهائمتسميةفىجاءمابابوالرمىءالسبقكتاب

اللهِ،رسولَيا:قالواوُجوهِهِمفىمارأىفلَمّا،المُسلِمينَعلىَكِلَذقَشف

.(1)((هَعفوإلااينُّدلامِنَدتايَرفَعَاُّلأاللهِعلىاًّقَح"إن:فقالَالعَضباءُ.سُبِقَتِ

.(2)ٍديَمُحعنٍهُجوأنِم""الصحيحفىالبخارئُهَجَرخأ

لمج!:النَّبِىِّحَجِِّةَّصِقفىاللهِعبدِبنِِرِباجعنِّجَحلاكِتابِفىمَضىدَقو

ىَلإالقَصواءِهِتَقانبَطنَفجَعَلَالمَوفِفَىَتأحَتَىالقَصواءََبِكَرثُمَّ

.الصَخَراتِ)3(

محمدٍبنُإسماعيلُأنبأنا،ُئِرابْذوُزلاعلىٍّأبوأخبرَنا-ا9830

وٍرْمَعأبووأخبرَنا)ح(الجَرمِئُسعيدٌحدثنا،محمدٍبنُعباسُحدثناالصَّفارُ،

حدثنا،موسَىبنُعِمرانُحدثنا،الاسماعيلِئُبكرٍأبوأنبأنا،البِسطامِئُ

بنِالعباسِبنُُئَبُأحدثنا،عيسَىبنُمَعنُحدثناقالا:المُنذِرِبنُإبراهيمُ

يُقالُحائطِنافىٌسَرفلمجيِىّلِلنَبِىِّكان:قالهِّدَجعن،أبيهعن،سَعدٍبنِسَهلِ

بالخاءِ..الفُخَيفُ:الجَرمِىِّرِوايَةِىِفو،إبراهيمَحَديثِلَفظُاللُّحَيفُ)4(.:له

:قالثُمَّبالحاءِ،مَعنِعناللهِعبدِبنِعلىِّعن""الصحيحفىالبخارىُّرَواه

.(بالخاءِ)ْاللُّخَيفُ.:بعضهموقالَ

فىوتقدمبه.السهمىبكربناللهعبدطريقمن(1903)المشكلشرحفىالطحاوىأخرجه(1)

(97831).

.(2872،1065)البخارى(2)

.(9531)فىتقدم(3)

به.المنذربنإبراهيمطريقمن41111الكاملفىعدىوابن،(570")الطبهرانىأخرجه(4)

.(5285)البخارى(5)
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والدوابالبهائمتسميةفىجاءمابابوالرمىالسبقكتاب

محمدٍبنُإسماعيلُأنبأنا،ُئِرابْذوُزلاعلئأبووأخبرَنا-أ9831

حَذَثَنِى،مَعنٌحدثنا،الجَرمِئُسعيدٌحدثنا،محمدٍبنُعباسُحدثنا،ُراّفَضلا

كانهَّنإ:قالاذَكَهأبيهعن،عباسٍبنِمُصَذَقِأخيهعن،عباسٍبنُُئَبُأ

.الفَزازُ)3(:لهيُقالُُرَخآو،(2)ُبرضلا:(1)هل"دقالٌُسَرفمُهَدنِع!ِي!ىِبَنلِل

القاضِىالحَسَنِابنُبكرِوبْاوالحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا-أ9832

إسحاقَُنبُدمحمحدثنايَعقوبَ،ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثناقالا:

عن،سَهلٍبنِعباسِبنُِنِميَهُملاعبدُحدثنا،بَحرٍبنُعلئُأنبأناالضَغاخ!،

جم!لِلنَبِىِّأفراسٍثَلاثَةُسَهلٍأبىسَعدٍعِندَكانهَنأسَعدٍبنِسَهلِعن،أبيه

.(ْ)ُبِرطلاووالفُحَيفُ(4)لِزازٌ:وأسماؤُهُنَ،يَعلِفُهُنَ

بكرٍأبوأنبأنا،الرّوذْبارِىُّمحمدٍبنُالحُسَينُعلىأبوأخبرَنا-أ9833

حدثناالقَلانِسِى،محمدٍجَعفَرُبنُحدثنا،العَسكَرِئُهَيوُمحَمُنبُدمحم

ٌعَزفكان:يقولُمالكٍبنََسَنأُتعِمَس:قالقَتادَةَعن،شُعبَةُحدثنا،ُمَدآ

المَندوبُ،:له"لقالُطَلحَةَأبىنِمفرَسًالمجيِ!اللهِرسولَُراعَتسافبالمَدينَةِ

.الها":مفى(1)

27013،293التاجوينظر.حاشيةفوقهاوكتبإالظرب":الأصلفىفوقهوكتب.النسخفىكذا(2)

.(برظ،بر)ط

به.المصنفطريقمن22614دمشقتاريخفىعساكرابنأخرجهوالحديثأاللراز!.:مفى(3)

.أاللزاز،:مفى(4)

والطبرانىبه.الصغانىإسحاقبنمحمدطريقمن22614دمشقتاريخفىعساكرابنأخرجه(5)

فيه:26115المجمعفىالهثمىوقالبه.سهلبنعباسبنالمهيهمنعبدطريقمن(5729)

.واهٍالمهميمنعبد:399218الذهبىوقال.ضعيفوهوعباسبنالمهيهمنعبد
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والدوابالبهائمتسميةفىجاءمابابوالرمىالسبقكتاب

رَواه.(1)"اًوحَبَلوجَدناهوِإنْشَىء،نِمرأينا"ما:قالَعَجَرفلَمّا،هَبِكَرف

ِنيَهجونِممسلمهَجَرخأو،َمَدَاعن"الصحيح"فىالبخارئُ(ظ17/101

.شُعبَةَ)2(عناَخَرَينِ

ُنبُدمحمعبدِاللهِأبوحدثنا،الحافظُعبدِاللهِأبوأخبوَنا-أ9834

،َةَبيَشأبىابنُبكرِأبوحدثنا،زيادٍِنبِدمحمبنُُنيَسُححدثنا،يَعقوبَ

بنِمُعاذِعن،مَيمونٍبنِعمرِوعن،إسحاقَأبىعن،الأحوَصِأبوحدثنا

الحديثَ)3(.وذَكَرَ.ريَفُع:لهيُقالُحِمارٍعلىجمتَىِبَّنلارِدفَكُنتُ:قالٍلَبَج

عنَرَخَاوجهٍنِمالبخارئُهَجَرخأو،بكرٍأبىعن""الصحيحفىمسلمرَواه

.(4)ِصَوحألاأبى

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبو/أخبوَنا-أ9835

،ٍحِلاصالحَميدِبنُعبدُحدثنا،الدّورِىُّمحمدٍبنُالعباسُحدثنا،يَعقوبَ

بنِيَحيَىعن،الحَكَمِعن،الأودِئَإدريسَعن،علىٍّبنُُناّبِححدثنا

،ُزِجَترُملا:لهيُقالُ!حوّاللهِرسولُِسَرفكان:قالر!جهعلىٍّعن،ِراّزَجلا

الفَقارِ،ذو:لهيُقالُوسَيفُه،ريَفُع:لهيُقالُوحِمارُه،دُلدُلُ:لهايُقالُوبَغلَتُه

26/10

.(20888)فىوسيأتى،(11583)فىتخريجهتقدم(1)

.(49/2307)ومسلم،(2627)الخارى(2)

والترمذى،(21991،21994)وأحمدبه.الأحوصأبىطريقمن(2559)داودأبوأخر!(3)

وليس،بهإسحاقأبىطريقمن(210)حبانوابن،(5877)الكبرىفىوالنسائى،(2643)

الاهد.موضععندهم

.(2856)والخارى،(49/30)مسلم(4)
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والرمىالسبقكتاب

.القَصواءُ)1(:هُتَقانو،الفُضولِذاتُ:ودِرعُه

والدوابالبهائمتسميةفىجاءماباب

حدثنا،القَطانُبكرٍأبوأنبأنا،الفقيهٍُرِهاطأبوأخبرَنا-أ9836

جَعفَرِبنِعنسفيانَُرَكَذ:قالَفُسويُنبُدمحمحدثنا،َفُسويُنبُدمحأ

الشَّهباءَ،وبَغلَتُهالعَضباءَ،ىَفَسُترِي!ىِبَنلاُةَقانكانَت:قالأبيهعن،محمدٍ

.خَضرَةَ)2(وجاريَتُهيَعفورَ،وحِمارُه

جم!اللهِرسولَُكَرَتما:قالالهالحارِثِبنِعمرِوحَديثِفىمَضَىدَقو

.(3)ةَقَدَصجَعَلَهاوأرضًا،وسِلاحَهالبَيضاءَ،هَتَلغَبإلا

من607/2والحاكم.بهصالحبنالحميدعبدطريقمن(0631)معجمهفىالأعرابىابنأخرجه(1)

ضعيف.حبان:3992/8الذهبىوتالبه.علىبنحبانطريق

تاريخفىعساكروابنبه.الثورىسفيانطريقمن492/1الطقاتفىسعدابنأخرجه(2)

به.محمدبنجعفرطريقمن221/4دثق

.(12017)فىتقدم(3)
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وجلعزاللهأسماءمنباسمأووجلعزباللهالحلفبابالأيمانكتاب

الأَئمانِحتابُ

وجَلَّعَزَّاللهِأسماءِنِمباس!اأووجَلَّعَزَّبالفَهِالحَلِفِبابُ

أنبأنا،اللهُهَمِحَرفُورَكَبنِالحَسَنِبنُمحمدُبكرٍأبوحدثنا-ا9837

داودَأبوحدثنا،حَبيبٍبنُُسُنويحدثنا،!خاهَبصألاجَعفَبربنُاللهِعبدُ

بكرٍأبوأنبأنا،الأديبُاللهِعبدُِنبُدمحموعمرٍأبووأنبأنا)ح(الطيالِسِئُ

بنُُفَلَخحدثنا،ُّىِزَورَملاسُلَيمانَبنِيَحيَىبنُمحمدُأنبأنا،الاسماعيلِئُ

أبىعن،بُردَةَأبىعن،جَريرٍبنِغَيلانَعن،زَيدٍبنُُداّمَححدثنا:قالاهِشامٍ

:قالنَستَحمِلُه.الأشعَريّينَمِنَرَهطٍفىلمججِّاللهِرسولَأتَيتُ:قالموسَى

أُكأَثُمَّ،اللهُشاءَماانثِبَلف:قالعَلَيه((.أحمِلُكُمماعِندِىوما،أحمِلُكُمما"والفَهِ

:ٍضعَبِلبَعضُناقالأوقُلناانطَلَقنافلَمّا،(1)ىَرُّذلاغُرٍِّدْوَذبثَلاثِلَناَرَمأفبإِبِلٍ

ثُمَّيَحمِلَنا،اَّلأفحَلَفَ،نَستَحمِلُهجمتَاللهِرسولَأتَينالَنا؟اللهُيُبارِكُلا

ىِّنإ،مُكَلَمَحوجَلَّزَعَهَّللاّنِكلوحَمَلتُكُم،أنا"ما:فقالَهورَبخأفهوَتأف.حَمَلَنا

ُتيَتأو،ىن!مَيُترَّفَكإلامِنهاخَيرًاىَرأثُئميَمينيعلىُفِلحألااللهُشاءَإنوالفهِ

51وَر.بمَعناهالطَّيالِسِىِّوحَديثُ.هِشامٍبنِِفَلَخحَديثِلَفظُ.(2)"ٌريَخهوالّذِى

الابل،أسنمةهناوالمراد،الثىءأعلىوهىذروةجمعوالذرى،الأبيضوهوأغرجمع:الغر(1)

.647/9البارىفتحفيها.علةلابأنهاوصفهاأرادأوحقيقةبيضاءكانتولعلها

داودوأبو،(19558)أحمدوأخرجه.(441)والقدروالقضاء،(5804)الصغرىفىالمصنف(2)

فىوسيأتىبه.زيدبنحمادطريقمن(2107)ماجهوابن،(3789)والنسانى،(3276)

(59871).
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وجلعزاللهأسماءمنباسمأووجلعزباللهالحلفبابالأيمانكتاب

بنِِفَلَخعنمسلمورَواه،وقتيبَةَالنُعمانِأبىعن""الصحيحفىالبخارئُ

.(1)زَيدٍبنِحَفادِعنمُهُفُك،وغَيرِههِشامٍ

بكرٍأبوأنبأنا،الأديبُ(و18/101عمبرواْبواْخبرَنا-ا9838

حدثنا،شَيبَةَأبىبنُعثمانحدثنا،موسَىبنُعِمرانُحدثنا،الإسماعيلِئُ

خَسَفَتِ:قالَت!نهاعائشةَعن،أبيهعن.هِشامٍعن،سُلَيمانَبنُُةَدبع

وَل"واللَّهِ:فقالَ:قالَتأنىَلإ.الحديثَع!يم.اللهِرسولِعَهدِعلىُسمَشلا

"الصحيح"فىالبخارىُّرَواهيَهسرًاإ)2(.ولَبَكَيتُمقَليلًامُتكِحَضَلأعلمُماَنومَلعَت

.عُروَةَ)3(بنِهِشامِعنَرَخآوجهٍنِممسلمهَجَرخأو،َةَدبععنمحمدٍعن

الحُسَينُِنبُدمحمبكرٍأبوأنبأنا،الفقيهُربِهاطأبوأخبرَنا-ا9839

مَعمَر،حدثنا،الزَزاقِعبدُحدثنا،ُئِمَل!لاَفُسويبنُأحمدُحدثنا،القَطانُ

لمج!:اللهِرسولُوقالَ:قالهريرةَأبوحدثناماهذا:قالمُنَبِّهٍبنِِماّمَهعن

هَجَرخأقَليلًا")4(.ولَفَ!حِكتُمجَمنرًامُتيَكَبَلأعلمُماَنومَلعَتوَلبيَدِهنَفسِىىِذَّلاو"

.(%ٍرَمعَمعنَرَخآوجهٍنِم""الصحيحفىالبخارئُ

حدثنا،أحمدُحدثنا،بكرٍأبوأنبأنا،الفقيهٍُرِهاطأبووأخبرَنا-ا0984

هريرةَأبوحدثناماهذا:قالٍهئَنُمبنِهَفامِعنمَعمَر،اْنبأنا،الزَزّاقِعبدُ

.(946171)مسلمو،(2366)الخارى(1)

.(6379،6430،6435)فىتخريجهتقدم(2)

.(21901)ومسلم،(6631)الخارى(3)

به.الرزاقعبدطريقمن(8124)أحمدأخرجه(4)

.(6637)الخارى(5)
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وج!عرْاللهأسماءمنباسعأووجلعزباللهالحلصْبابالأيمانكتاب

ذَهَبًا،اًدُحُأعِندِى!أوَلبيَدِهمحمدٍنَفسُ))وائذِى:ءشيِ!اللهِرسولُوقالَ:قال!

هُدِصرُأشَعىءٌإلا،هُلئَقَتَينَمُدِجأدينارٌمِنهوعِندِىلَياليثلاتعلىََّىِتأيألأُتبَبحأل

.(2)ِقاّزَّرلاعبدِعنإسحاقَعن""الصحيحفىالبخارىُّرَواه.(1)((َّىلعٍنيَدِل

حدثنا،َةَسادابنُبكرِأبوأنبأنا،ُّىِرابْذوُّرلاعلىٍّأبوأخبرَنا-أ9841

عن،ٍراّمَعبنُُةَمِركِعحدثنا،وكيعٌحدثنا،حَنبَلٍبنُأحمدُحدثناداودَ،أبو

اجتَهَدَإذا!ي!اللهِرسولُكان:قال!الخُدرِئَسعيدٍأبىعن،ٍخيَمُشبنِِمِصاع

.بيَدِهِ")3(القاسِمِأبىنَفسُىِذَّلاو"لا:قالاليَمينِفى

27/10وألوبالكوفَةُِّىِوَلَعلاٍمِشاهأبىبنُزَيدُالقاسِمِأبوأخبرَنا/-أ9842

بنُمحمد!ٍر!عَجأبوأنبأناقالا.بنَيسابورَالقاضِىالحَسَقُِنبُدمحأبكرٍ

عن،الأعمَشِعن،وكيعٌأنبأنا،اللهِعبدِبنُإبراهيمُحدثنا،ٍميَحُىفبنِعلىِّ

ِّلطفىٌسِلاجوهوعفج!النَّبِىِّىَلإانتَهَصتُ:قال!ذَزًأبىعن،ٍديَوُسبنِالمَعرورِ

ىَّتَحفجِئتُ:قال."ِةَصَمماورَبَِّنورَمخألاُمُه":قالرآك!فلَمّا،الكَعبَةِ

فم؟نَم،اللهِرسولَياوأُمِّىأبىفِداكَ:فقُلتُقُصتُأنأتَقارَّمَلف،جَلَمستُ

يهيَدَبَينِنِم-وهَكَ!او!دْااذَكَهِلبماولقالنَمإلاأموالًا،َنووَثكالاُمُه":!ال

مسلمٌرَواه.(4)"مُهماوقَليلٌ-شمِمالِهوعناظ،018/1،يَمينِهوعن،خَلفِهنِمو

الرزاوْ!عبدطويقمن(6350)حبانوابن،(8195)أحمداْخوجه(1)

.(7228)البخارى(2)

.(759)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه،(14441)واْحمد،(3264)داودأبو(3)

.(7360)فىتخريجهتقدم(4)
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وجلعزاللهأسماءمنباسمأووجلعزباللهالحلفبابالأيمانكتاب

عنالبخارئُورَواه.(1)وكيعٍعنشَيبَةَاْبىابنِبكرِاْبىعنلما"الصحيحفى

ذَزًأبىعن،ديَوُسبنِالمَعرورِعن،الأعمَشِعن،اْبيهعن،حَفصٍبنَِرَمُع

.((ِةَبعَكلاورَبَِّنورَسخألاُمُهإ:الكَعبَةِلِظفىيقولُوهوهيَلإانتَهَيتُ:قال

نأاستَطَعتُفمايقولُوهوُتسَلَجف؟شَيئًافئَ(2)ىَرَيْا؟شأك!ما:قُلتُ

اللهِ؟رسولَياىَفوأُأنتَبأبِىمُهنَم:فقُلتُ،اللهُشاءَما!كاشَغَتو،َتُكسأ

هانَربخأوهَكَذا(()3(.وهَكَذااذَكَهقالنَمإلأأموالًا،إالاممَرونَ:قال(ظ011/18

حدثنا،هانِىبنِِحِلاصُنبُدمحمجَعفَبرأبوحدثنا،الحافظُعبدِاللهِأبو

الأعمَشُ.حدثنا،أبىحدثنا،حَفصٍعُمَرُبنُحدثنا،خُزَيمَةَبنُال!رِئُ

.هَرَكَذف

علىأبوأنبأناببَغدادَ،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا9843

أُسامَةَ،أبوحدثنا،ُراّطَعلاعلىبنُمحمدُحدثناالمَئفارُ،محمدٍبنُإسماعيلُ

ىِلقال:قالَتر!بفاعائشةَعناْبيه،عنعُروةَ،بنُهِشامُأنبأنا

غَضْبَى".علئَكُنتِوِإذا،ًةَيضارعَنىكُنتِذاٍالأَعلَمُنى)اٍ:جمي!اللهِرسولُ

راضيَةًعَنىكُنتِ"إذا:قال؟ِهَفلارسولَياذاكَتَعلَمُأينَنِم:قُلتُ:قالَت

رَواه.(4)((َميهاربٍاورَبِّلاقُلتِ:غَضبَىعلئكُنتِوِإذامحملإ.ئبَرولاقُلتِ:

.(30/990)مسلم(1)

."كذاا:فوقهوكتب،ااترى":الأصلفى(2)

.(6638)البخارى(3)

به.أسامةابىطريقمن(221)6/234)والطبهرانى،(4489)يعلىوابو،(43182)احمداخرجه(4)
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ثناؤهوجلعزاللهأسماءبابالأيمانكتاب

كُرَيبِ،أبىعنمسلمٌورَواه،إسماعيلَبنِِديَبُععن""الصحيحفىالبخارىُّ

.(1)َةَماسُأأبىعنكِلاهُما

الحُسَينُِنبُدمحمبكرٍأبوأنبأنا،الفقيهٍُرِهاطأبوأخبرَنا-أ9844

حدثنا،َفُسويبنُمحمدُحدثنا،السُّلَمِئَُفُسويبنُأحمدُحدثنا،القَطّانُ

ع!ي!ِّىِبَّنلِلكان:قال!ر.!كيماَرَمُعابنِعن،ٍمِلاسعن،عُقبَةَبنِموسَىعن،سفيانُ

عن""الصحيحفىالبخارىُّرَواهالقُلوبِ")2(.ومُقَلِّبِ"لا:بهايَحلِفُيَمينٌ

(3)،ء
يوسف.بنِمحمدِ

ثَناؤُهُوجَلَىّعَزَّاللهِأسماءِبابُ

بنُإسحاقُعبدِاللهِوأبوالحافظُعبدِاللهِأبوأخبرَنا-أ9845

يَعقوبَ،ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثناقالا:السّوسِئَُفُسويِنبِدمحم

أبىبنِِبيَعُشُنبُرشبحدثناالحِمصِئُ،ٍّىِلَخخالِدِبنُِنبُدمحمحدثنا

قال!:قال!هريرةَأبىعنالأعرَ!،عنالزِّنادِ،أبىعن،أبيهعن،حَمنئ

َلَخَدأحصاهانَمواحِدًا،اَّلإمِائَةً،اًمساوتِسعينَتِسعَةًللهِ))إنّ:كي!اللهِرسولُ

عناليَمانِأبىعن""الصحيحفىالبخارىُّرَواه.(4)"َرتِولاُّبِحُيوِترٌهّنإ،َةَّنَجلا

.(2439)ومسلم،(5228)البخارى(1)

حبانوابن،(3770)والنسائى،(4788)أحمدوأخرجه.(312)والقدرالقضاءفىالمصنف(2)

به.عقبةبنموسىطريقمن(1540)والترمذىبه.سفيانطريقمن(4332)

.(6628)البخارى(3)

الدعاءفىوالطبرانى،(7659)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.(5)والصفاتالأسماءفىالمصنف(4)

به.حمزةأبىبنشعيبطريقمن(110)
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ثناؤهوجلعزاللهأسماءبابالأيمانكتاب

.الرنادِ)2(أبىعنسُفيانَحَديثِنِمهاجَرخأو،(1)حَمنئأبىبنِِبيَعُش

قَتادَةَعُمَرَبنِِنبِزيزَعلاِدبععُمَرُبنُنَصرٍأبوأخبرَنا-ا9846

أنبأناالخُزاعِئُ،عَقيلٍِنبِدمحمبنِِلضَفلابنُعلئُأنبأناالبَشيرِئُ،

أبوٍحِلاصبنُصَفوانُحدثناالفِريابِئُ،المُستَفاضِِنبِدمحمجَعفَرُبنُ

الوَليدُبنُحدثنا،ومِائتينِوثَلاثينَاثنَتَينِسنةِفىُئِقشَمَذلاعبدِالمَلِكِ

أبىعن،الأعرَجِعنالزِّنادِ،أبىعن،حَمنئأبىبنُُبيَعُشحدثنا،مُسلِمٍ

نَم،هَدِحاوغَيرَمِائَةاسفا،وتِسعينَتِسعَةللهِ))إن:لمجج!اللهِرسولُقال:قالهريرةَ

الرَّحمَنُ،هواَّلإَهَلإلاائذِىاللهُهوالوِترَ،ئبِدُيوِترٌوهو،َةَّنَجلاَلَخَدأحصاها

المُتَكَبرُ،،ُراّبَجلاالعَزيزُ،،ُنِميَهُملا،المُؤمِنُ،الشلامُ،القُذوسُ،المَلِكُ،الزحيمُ

القابِضُ،،العَليمُ،الفَتّاحُ،الززاقُ،الوَهّابُالقَفارُ،،ُراّفَغلا،ُرؤَصُملا،البارِئُ،لِقُالخا

،ُمَكَحلالبَصيرُ،ا،لسَّميعُا،لمُذِلا،ُّزِعُملا،لزافِعُا،الَخافِضُوأ101/91،سِطُلباا

لحَفيظُ،اكَبيرُ،ا،لعَلِئُالشَّكورُ،الغَفورُ،ا،لعَظيمُا،لحَليمُالخَبيرُ،ا،للَّطيفُا،ُلدَعلا

لوَدودُ،ا،لحَكيمُا،لمِمعُلواا،لمُجيبُا،لزقيبُا،لكَريمُا،لجَليلُا،لحَسيبُا،لمُقيتُا

لحَميدُ،ا،ئيَولا،لمَتينُا،ُّىِوَقلا،لوَكيلُا،لحَقُّا،لشهيدُا،عِثُلباا،لمَجيدُا

جِدُ،لماا،جِدُلواا،لَقَئومُا،ُئَحلا،لمُميتُا،لمُحىِا،لمُعيدُا،لمُبدِئُا،لمُحصِىا

طِنُ،لباالظّاهِرُ،ا،ُرِخآلا،ُلَّوألالمُؤَخِّرُ،ا،ُمذَقُملا،ُرِدَتقُملادِرُ،لقاا،ُدَمضلا،حِدُلواا

الجَلالِذو،ِكلُملامالكُ،الزءوفُالعَفوُّ،المُنتمَمُ،التؤابُ،،زَبلا،ىِلاَحيُملاالوالِى،

.(6732،2973)لبخارىا(1)

.(5/2677)ومسلم،(0641)البخارى(2)
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01/82،ىِدلهاالنّووُ،ا،فِعُاّنلا،ُّواّضلا،نِعُ،!لا،لمُغنِىا،ئَغلا،مِعُلجاا،لمُق!مِمطُا،لإِكرامِ/وا

.(1)ل!بووُ((ا،لوشيدُا،لواوِثُا،ىِقلباا،يعُدَبلا

قالا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُاللهِمحبدِأبوأ-أخبرَنا9847

الشعّافِعِئُقال:قالسُلَيمانَبنُالزَبيعُأنبأنا،مُئَصألاالعباسِأبوحدثنا

فعَلَيهفحَنِثَاللهِأسمصاءِنَمباوممصمٍأوِهَّللابَفَلَحنَماللهُ:هَمِحَر

.الكَفارَ-)2(

محمدٍبنُالحُسَينُ!خَرَبخأوال!حمافظُمحبدِاللهِأبوأخبرَنا-أ9848

بنُُعيبَّرلاحَدَّثَنِى،َئِل!َشلامح!ابنَيَعنِىالزَحمَقِعبد!أنبأنا،الدارمِئُ

فحَنِثَاللهِألمسماءِنِمباسمٍَفَلَحنَم:يقولُالشعّافِعِئَُتعِمَس:قالسمُلَيمانَ

افَّصلابأوبالكَعبَةَِفَلَحنَمو،مَخلوقٍغَيرُاللهِاسمَلأنَ؟ُةَراّفَكلافعَلَيه

.(2)مَخلوقٍغَيرُوذاكَمَخلوقٌلاله؟ُةَراّفَكلاهيَلَعفلَيسَوالمَروَةِ

وجَلَّعَزَّاللهِبغَيِرالحَلِفِمحَراهيَةِبابُ

أنبأنا،الفقيهُمَحمِشٍِنبِدمحمُنبُدمحمٍرِهاطأبوأخبرَنا-أ9849

،ُئِّكَملاِعيبَّرلابنُيَحيَىحدثنا،ُزاّزَبلايَحيَىبنِمحمدِبنُأحمدٍُدِماحأبو

َعِمَس!يَش!اللهِرسولَأن،أبيهعن،ٍمِلاسعن،الرهرِئَعن،سفيانُحدثنا

بآبمائكُم".اوفِلحَتأنيَنهاكُمالفهَ"إن:فقالَ.وأبِىوأبِى:يقولُوهوه!رَرَمُع

به.مسلمبنالوليدطريقمن(808)حبانوابن،(3507)الترمذىأخرجه(1)

.5/265،299،7/61والأم،(د789)المعرفةفىالمصنف(2)
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.آثِزا)1(ولاازِكاذبهُتفَلَحمافوالفَهِ:ُرَمُعقال

،ُّمَصألاالعباسِأبوحدثناعمبرو،أبىابنُسعيدِأبووأخبرَنا-ا0985

الزُّهرِئُ،حدثنا،سفيانُأنبأنا،ُئِعِفاشلاأنبأنا،سُلَيمانَبنُُعيبَّرلاأنبأنا

بأبيهيَحلِفَُرَمُعجميَنالنَبِئَُعِمَس:قالأبيهعن،اللهِعبدِبنُُمِلاسأخبرَخ!

بَعدُبهاُتفَلَحماوالفَهِ:ُرَمُعقالبآبائكُم".اوفِلحَتأنيَنهاكُمَهَفلاَّنإ"ألا:!!الَ

وغَيرِهشَيبَةَأبىابنِبكرِأبىعن""الصحيحفىمسلمٌرَواهآثِرًا)2(.ولااًرِكاذ

.فذَكَرَه)3(.عُيَينَةَابنُوقالَ:فقالَالبخارئُهَجَرخأو،سُفيانَعن

الجَبّارِعبدِبنِيَحيَىبنُاللهِعبدُ(!أ9/101محمدٍأبوأخبرَنا-ا9851

مَنصورٍبنُأحمدُحدثناالضَفارُ،محمدبنُإسماعيلُأنبأناببَغدادَ،ُّىِرَّكُّسلا

ابنِعن،ٍمِلاسعن،الزُّهرِئَعن،مَعمَرٌأنبأنا،الرَّزّاقِعبدُحدثنا،الزَمادِئُ

َهَّللا"إنّ:فقالَ.وأبِى:أقولُُفِلحأوأنالمجيِرالنَبِئُسَمِعَنى:قالَرَمُععن،َرَمُع

رَواهآثِرًا)4(.ولااًرِكاذبهاُتفَلَحفما:ُرَمُعقالبآبائكُم".اوفِلحَتنًايَنهاكُم

عنٍديَمُحوعَبدِبنِإبراهيمَبنِإسحاقَعن"الصحيح"فىمسلم

.58/2،59سلاملابنالحديثغريبينظر.قالهانهغير!عنناقلأولابهمتهكلفا:اَثراولاذاكرا(1)

به.سفيانطريقمن(3775)والنسائى،(1533)والترمذ!،(4548)احمدأخرجهوالحديث

(3775)والنسالْى،(624)الحميد!وأخرجه.61/7والافعى،(5791)المعرفةفىالمصنف(2)

به.سفيانطريقمن

.(4647)والبخار!،(2)عقب(1646)مسلم(3)

داودأبووعنه،(241)أحمدوعنه،(15922)الرزاقوعبد،(4022)الصغر!فىالمصنف(4)

(0325).
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وقيلَ،اذَكَهعَنهُمافقيلَ؟عُيَينَةَوابنِمَعمَرٍعلىفيهَفِلُتخاوالزَزّاقِ)1(.عبدِ

.ذَلِكَ)2(نِمبالض!ذَعَنهُما

،مِلاسعن،الرهرِىِّعنوالزُّبَيدِئٍُدِلاخبنُُليَقُعويَزيدَبنُُسُنويورَواه

.عُمَرَ)3(عن،أبيهعن

سَهلِأبوأنبأناببَغدادَ،القَطّانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-أ9852

حدثناالسِّمسارُ،ٍمِشاهجَعفَرُبنُيَحيَىأبوحدثنا،ُناّطَقلازيادٍابنُ

الحافظُ،اللهِعبدِأبووأخبرَنا)ح(مالكٍعن،القَعنَبِئَُةَمَلسَمبنُعبدُاللهِ

حدثنا،سعيدٍبنُعثمانُحدثنا،عَبدوسٍبنِمحمدِبنُأحمدُالحَسَنِأبوأنبأنا

نأرضالا،َرَمُعبنِعبدِاللهِعن،ٍعِفانعن،مالكٍعلىقرأفيماالقَعنَبِئُ

بأبيه،يَحلِفُوهورَكبٍفىيَسيرُوهوالخطابِبنََرَمُعَكَردألمجماللهِرسولَ

اًفِلاحكاننَمبآبائكُم،اوفِلحَتأنيَنهاكُمَهَّللاإنَ))ألا:كي!اللهِرسولُفقالَ

.(القَعنَبِىِّ)ْعن""الصحيحفىالبخارئُرَواهليَصمُتْ")4(.أوبالفَهِفليَحلِفْ

،ُزاّزَبلابلالٍابنُِدِماحأبوأنبأنا،الفقيهٍُرِهاطأبوأخبرَنا-أ9853

.(9)حميدبنوعبد،(2/1646)مسلم(1)

ماجهوابن،(3776)والنسائىعمر.ابنحديثمنمعمرطريقمن(4523)أحمدأخرجه(2)

عمر.حديثمنسفيانطريقمن(2؟94)

الزبيدىعن(9047)الكبرىفىوالنسائى.بهوعقيليونسطريقمن(6416/1،2)مسلمأخرجه(3)

.(4359،4360)حبانابنطريقهومن،480/2مالك(4)

.(6646)البخارى(5)
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29/10

،َةَّيَمُأبنِإسماعيلَعن،عُيَينَةَبنُسفيانُحدثنا،ا!!كَئُالزَبيعِبنُيَحيَىحدثنا

بَعضِفىوهوَرَمُعجمج!اللهِرسولَُكَردأ:قالر!الهبنَرَمُعابنِعن،ٍعِفانعن

نَمفباَبائكُم،اوفِلحَتأنيَنهاكُمالفهَ"إنَّ:فقالَ.وأبِىوأبِى:ُل!ةيوهوأسفارِه

أبىابنِعن""الصحيحفى!سلمٌرَواه.(1)((ْتُمصَيلأوبماللطِفليَحلِفْاًفِلامحكان

(2)رب.!
.سميادعنَرَمع

قالا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-ا9854

،ُئثِراحلاالحَميدِعبدِبنُأحمدُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا

،َرَمُعبنِاللهِعبدِمَولَىنافِعىنَثَّدَح،كَثيرٍبنِالوَليدِعن،أُسامَةَأبوحدثنا

وهورَكبٍفىل!بهَرَمُعَكَردأنًيعاللهِرسولَأنحَذَثَهُمرفالاَرَمُعابنَأن

نأنَهاكُمدَقاللهَفإِنَّ"مَهلًا:قال!اللهِرسولُهَعِمَسفلَمّا،بأبيهيَحلِفُ

فىمسلمٌرَواهليَسكُتْ")3(.أوِهَّللابفليَحلِفَْفَلَحنَمبآبائكُم،اوفِلحَت

.(4)َةَماسُأ/أبىعنٍبيَرُكاْبىعن""الصحيح

عثمانَ،بنُوالضخاكُالى-عَختِياك!وأئوبُ!-ءيىٍبنُُثيَّللارَواهَكِلَذَكو

(5)

.ٍعِفانعن

(4593)وأحمد،(686)الحميدىوأخرجه.(5790)والمعرفة،(0234)الصغرىفىالمصنف(1)

به.عيينةبنسفيانعن

.(4/1646)مسلم(2)

به.الحميدعبدبنأحمدعن(5907)عوانةأبوأخرجه(3)

.(4/1646)مسلم(4)

من(4/1646)ومسلم.بهسعدبنالليثطريقمن(1646)ومسلم،(0861)البخارىأخرجه(5)

به.عثمانبنوالضحاكالسختيانىأيوبطريق



وجلعزاللهريْعبالحلفكراهيةبابلأيممانا!كتا

عنهفقيلَ؟ٍعِفانعنَرَمُعبنِاللهِِديَبُععلىفيهَفِلُتخاو-أ9855

عن،الخطابِبنَِرَمُععن،َرَمُعابنِعن،ٍعِفانعن،عنه:وقيلَهَكَذا)1(،

علىٍّأبوأنبأناببَغدادَ،ُلدَعلابِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبَوَناهلمجم.النَبِىِّ

أحمدُحدثنا،الدُّورِىُّمحمدٍبنُعباسُحدثناالصَّفارُ،محمدٍبنُإسماعيلُ

،َرَمُعبنُاللهُِديَبُعحدثنا،مُعاويَةَزُهَيرُبنُحدثنا،َسُنويبنُ(و20/101

نأز!عبهالخطابِعُمَرَبنِعن،َرَمُعبنِعبدِاللهِعن،ٌعِفانحَدَّثَنِى

َهَّللا"إنَّ:فقالَبأبيهيَحلِفُوهورَكبٍفىوهوهَكَردأ!راللهِرسولَ

.ليَسكُتْ")2(أوبالفهٌِفِلاحفليَحلِفْبآبائكُم،اوفِلحَتأنيَنهاكُم

بنُأحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَقِأبوأخبرَنا-ا9856

أنبأنا،هارونَبنُيَزيدُحدثنا،النَّرسِئُاللهِِديَبُعبنُأحمدُحدثنا،الصَّفّارٍُديَبُع

قال:قالسَمُوَةَبنِِنَمحَّرلاِدبععنالحَسَنِ،عنحَ!انَ،بنُهِشامُ

فىمسلمٌهَجَوخأبا!طَّواغيتِ(()3(.ولاباَبائكُماوفِلحَت)الا:لمجماللهِرسولُ

.(4)!اـه!حماَوَخَاوجهٍنِه"الصحيح"

غبَيدٍأَحمدُبنُأنبأنا،عبدانأحمذبنِبنُعلىُّأخمرَنا-ا!!!7

الئهعبيدطريقمق(!!6ا!حبانوابن،(76!3إال!بوىفىوالنسائى،(5341)الترمذىأخوجه(1)

به.عمرأبخا

.(2785)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهءيهيونمسبنأحصدعن13249إدأودأبوأخرجه(!إ

من2ا!951ماجهوابن.بههاوونبنلؤيدطرجممامق(378)صوالفسمائى،(52!!4)أحمدأخرجه(!أ

بالطواغى!:وعنده،بهحسانبنهشامطريق

بالطواغى.:ونيه.(61!81مسلم(!)
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،مُعاذٍبنُاللهُِديَبُعحدثنا:قالاُئِذِمالتَمجَعفَرٍوأبوتَمتامحدثناالضَفارُ،

عن،هريرةَأبىعن،سيرينَابنُهومحمدٍعن،عَوفحدثنا،أبىحدثنا

ولابالأندادِ،"ولا:شَمتامٌزادَ.((مُكِتاهفُأبولابآبائكُماوفِلحَت"لا:قال!ي!النَبِىِّ

كِتابِفىداودَأبورَواهء(1)((َنوقِداصوأنتُمإلأاوفِلحَتولابالفهِ،إلااوفِلحَت

.(2)ِهِمامَتبمُعاذٍبنِاللهِِديَبُععن""السنن

بالكوفَةِ،القاضِىجَناحٍبنِنَذيرِبنُجَناحُمحمدٍأبوأخبرَنا-ا9858

بنُأحمدُوعمرٍأبوحدثنا،الشَيباخ!ٍميَحُدبنِعلىبنُمحمدُجَعفَرٍأبو-حدثنا

بنُمَسعودُحدثنا،إسماعيلَبنُمالكُأنبأنا،غَرَررآلغِفارِئُأبىبنِِمِزاح

الاِامفرَرَمُعابنَُعِمَس:قالعُبَيدَةَبنِسَعدِعن،اللهِِديَبُعبنِالحَسَنِعن،سَعدٍ

لمجؤاللهِرسولَُتعِمَسفإِنَى؟بالكَعبَةِتَحلِفْلا:فقالَبالكَعبَةِيَحلِفُاًلُجَر

.(3)"َكَرشأ:أو.َرَفَكدًمفاللهبغَيرَِفَلَحنَم":يقولُ

:َرَمُعابنِمِنِعُبَيدَةَُنبُدعَسهْعَمسَيمَلمِفااذَهو

هوجَعفَرٍُنبُدمحأأنبأناالحافظُ،عبدِاللهِأبوأخبرَنا-ا9859

بنُمحمدُحدثنا،أبىحَذَثَنِى،حَنبَلٍبنِأحمدَبنُاللهِعبدُحدثنا،القَطيعِئُ

عِندَكُنتُ:قالعُبَيدَةَِنبِدعَسعن،مَنصورٍعن،ُةَبعُشحدثنا،جَعفَرٍ

به.معاذبناللهعبيدطريقمن(4357)حبانوابن،(3778)النسائىأخرجه(1)

.(2784)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه،(3248)داودأبو(2)

،(4358)حبانوابن،(1535)والترمذى،(3251)داودوأبو،(6072)أحمدأخرجه(3)

أبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.اللهعبيدبنالحسنطريقمنوصححه297/4والحاكم

.(2787)داود
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َنبَديعسُتيَتأف،كِندَةَنِمعِندَهألُجَرُتكَرَتوفقُمتُعُمَرَرقِيها،ابنِ

ُفِلحأ:فقالَرَجُلَرَمُعابنَجاءَ:فقالَفزِعًا،الكِندِىُّفجاءَ:قال.ِبَّيَسُملا

بأبيهيَحلِفُكانَرَمُعفإِنَّ؟الكَعبَةِبرَبِّْفِلحاولَكِنِلا،:فقال؟بالكَعبَةِ

.(1)"َكَرشأدَقفاللهِبغَيرَِفَلَحنَمهنّ!فبأبيكَ؟تَحلِفْ)الا:جمييهاللهِرسولُفقالَ

ابنُمحمدِأبوأنبأنا،!خاهَبصألاالحارِثِابنُبكرِأبوأخبرَنا-أ0986

،ٍرِماعبنُموسَىٍرِماعأبوحدثنا،الحَسَنِبنِمحمدِبنُإبراهيمُحدثنا،َناّيَح

حدثنا،مُلَيكَةَأبىبنِاللهِعبدِعن،ٍجيَرُجابنُحدثنا،مُسلِمٍبنُالوَليدُحدثنا

سَبَقتُكَ:فقُلتُ،هُتقَبَسفالخطابِعُمَرُبنُسابَقَنى:قالالزُّبَيرِبنُاللهِعبدُ

وقالَ:ضَربِىأرادََلَزَنفلَمّا،الكَعبَةِورَبِّسَبَقثُكَ:فقالَسَبَقَنِىثُمَّ.والكَعبَةِ

.(2)!؟ِةَبعَكلابأتَحلِفُ

ِةَّصِقفىاللهِِديَبُعبنِطَلحَةَعنالصلاةِكِتابِفىانيَؤُرىِذَّلاوأمّا

نأُلِمَتحَيف.(3)((َقَدَصإنوأبيه"أفاَحَ:قالغ!يِ!َئِبَّنلا،ظ101/20أنالأعرابِىِّ

ِةَداععلىمِنهَكِلَذجَرَىيَكونَط)أُلِمَتحَيو،ِىهَّنلاقبلَمِنهُلوَقلاهذايَكونَ

المَعفوِّاليَمينِِوغَلَك،القَسَمَبهيَقصِدُلاوهوالألسُنِعلىالجارِىالكَلامِ

لهالتَّوقيرِوجهِعلىمِنهكانإذاعنهَعَقوامَّنإئهَّنلايَكونَأنُلِمَتحَيو،عنه

فىوالطحاوى،(0802)والطيالسى.بهجعفربنمحمدطريقمن(5593،0736)أحمدأخرجه(1)

به.شعبةطريقمن(830)المشكلشرح

مطولًا.بهجريجابنعن(15927)الرزاقعبدأخرجه(2)

.(4506)فىتخريجهتقدم(3)
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...حنثثماللهبغيرحلفمنبابالأيمانكتاب

التَعظيمِ،وجهِعلىمِنهَكِلَذْنُكَيمَلوبخِلا-4،كانمادونَهَقَحِلوالتَعظيمِ

تَعالَى؟اللهِاسمَفيهَرَمضألمجير!انهَنأويَحتمِلُالتَوكيدِ،وجهِعلىكانلَب

لأبيهِ.التَعظيمِمَذهَبَفيهيَذهَبُلَبرُرِمضُيلاوغَيرُه.أبيهثَرولا:لأقالكاله

الإسلامِمِنَبالبَراءَةِاصَلَحأو،َثِنَحثُمَّاللهِبغَيِرَفَلَحنَمبابُ

بالأمانَةِأوالإسلامِ،غَيرٍِةَّلِمباو

إسحاقَ،ابنُبكرِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-أ9861

،جَعفَرٍبنُإسماعيلُأنبأنا،يَحيَىبنُيَحمىَحدثنا،قتيبَةَبنُإسماعيلُأنبأنا

))مَن:لمجيراللهِرسولُقال:يقولَُرَمُعابنََعِمَسأئه،دينارٍ/بنِاللهِعبدُحدثنا3ْ/10

اوفِلحَت"لا:فقالَباَبائهاُفِلَخ!ثيَرُقتَنوى."ِهَّللاباَّلإيَحلِفْفلاحمالِفاكمان

البخارئُوأخرَ!،يَحيَىبنِيَحمىَعن""الصحيحفىمسلثمرَواه.(1)"مُكئابآب

.(2)اًرَصَتخُماللهِعبدِعنَرَخَاوجهٍنَم

الحُسَينِأبوحدثناببَغدادَ،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-أ9862

حدثناالواحِدِ،عبدِبنُُديَبُعحدثنا،مُكرَمٍبنِمحمدِبنِعلىبنُالضَمَدِعبدُ

قال:شِهابٍابنِعن،ٍليَقُععن،ائَليثُحدثنا،ٍريَكُببنِاللهِعبدِبنُيَحمىَ

قال:قالهريرةَأباأنعَوفٍبنِعبدِالزَحمَنِحُمَيدُبنُىِنَربخأ

ْ:فليقُلْ.ىَّزُعلاوباللاتِ:همِلَحفىفقالَمِنكُمَفَلَحنَم):ر!مجاللهِرسولُ

من(4703)واحمد.بهجعفربنإصماعلطريقمن(4362)حبانوابن،(3773)النسائىاخرجه(1)

به.ديناربناللهعبدطريق

.(6648،7401)والبخارى،(4)عقب(1646)مسلم(2)
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...حنثثماللهبغيرحلفمنبابالأيمانكتاب

فىالبخارىُّرَواه.(1)"ْقَّدَصَتيلف.أُقامِزكَتَعالَ:لِصاحِبِهقالنَمو.اللهُاَّلإَهَلإلا

.(3)شِهابٍابنِعنَرَخُأٍهُجوأنِمهاجَرخأو،(2)ٍريَكُبابنِعن""الصحيح

حدثنا،جَعفَرٍبنُاللهِعبدُأنبأنا،فُورَكَابنُبكرِأبوأخبرَنا-أ9863

عن،كَثيرٍأبىبنِيَحيَىعن،هِشامٌحدثناداودَ،أبوحدثنا،حَبيبٍبنُُسُنوي

"لَيسَ:قالع!ج!َئِبَّنلاأن،الأنصارِىُّالضَّحّاكِبنُُتِباثحَدَّثَنِى،قِلابَةَأبى

بهعُذبَءىَشبنَفسَهَلَتَقنَمو،كَقَتلِهالمُؤمِنِولَعنُ،يَملِكُلافيمانَذرٌالمُؤمِنِعلى

فىمسلمٌهَجَرخأ.(4)"لاقكمافهواًبِذاكالإسلامِغَيرِبمِلَّةَفَلَحنَموالقيامَةِ،يَومَ

عنَرَخآوجهٍنِمهاجَرخأو،(الدَّستُوالىِّ)ْهِشامحَديثِنِم"الصحيح"

.(6)كَثيرٍأبىبنِيَحيَى

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِاللهِأبوأخبرَنا-أ9864

حدثنا،الحُبابِبنُزَيدُحدثنا،َناّفَعبنِعلىِّبنُالحَسَنُحدثنا،يَعقوبَ

لمجم:اللهِرسولُقال:قالأبيهعن،بُرَيدَةَبنِاللهِعبدِعن،ٍدِقاوبنُُنيَسُح

وِإن،افِلاسالإسلامِىَلإيَرجِعْمَلافِداصكاننِإفالإسلامِ؟مِنٌَءىِرَبهَّنأَفَلَحنَم"

.(691)فىوتقدمبه.بكيربناللهعبدبنيحىعن(1262)المفردالأدبفىالبخارىأخرجه(1)

.(1063)البخارى!2)

.(1647)ومسلم،(4860)البخارى!3)

والترمذى،(16385)أحمدوأخرجه.(1293)والطيالسى،(4031)الصغرىفىالمصنف(4)

من(3780،3822)والنساثى،(5732)داودوأبو.بههشامطريقمن(5271،4351،2636)

.(15974)فىوتقدمبه.يحىطريق

.(176)عقب(011)مسلم(5)

.(176/110)ومسلم،(4765)البخارى(6)
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الأيمانكتاب

.(1)"لاقكمافهوائِذاككان

...حنثئماللهبغيرحلفمنباب

بكرٍأبوأنبأناإملاءً،َفُسويبنُاللهِعبدُمحمدٍأبوحدثنا-أ9865

البَغدادِىُّ،الحارِثِبنُإبراهيمُأنبأنا،القَطانُالحُسَينِبنُمحمدُ(و21/101

ثَعلَبَةَ،بنُالوَليدُحدثنا،مُعاويَةَبنُُريَهُزحدثنا،ٍريَكُبأبىبنُيَحيَىحدثنا

فلَي!مِنّا،بالأممانَةَِفَطَح))مَن:جمتَاللهِرسولُقال:قالأبيهعن،َةبُرَيلىَابنِممن

.(2)"انِمفلَيسَمَملوكَهأوامرِخزَوجَةَخَئبَنَمو

ابنُمحمدِأبوأنبأنا،!خاهَبصألاالحارِثِابنُبكرِأبوأخبرَنا-أ9866

،ٍرِماعبنُموسَىٍرِماعأبوحدثنا،الحَسَنِبنِمحمدِبنُإبراهيمُحدثنا،حَئانَ

لَيسَ:يَقولانُِنَسَحلاوقَتادَةُكان:سعياقال:قالمُسلِمٍبنُالوَليدُحدثنا

.َثِنَحثُتَمالنَصرانئةِأوِباليَهودتةَِفَلَحنَميَعنِىكَفارَر.هيَلَع

ائَذِى:الحَديثُوأمّا

ابنُمحمدِأبوأنبأنا،الأصبَهانِئُالحارِثِابنُبكرِأبوأخبرَنا-أ9867

ِنبَدمحأُنبُدمحمحدثناالمَوصلِئُ،عبدِالعَزيزُِنبُديَزحدثنا،حَتانَ

حَتانَ،ابنُوأخبرَنا:قال)ح(سُلَيمانَبنُمحمدُحدثنا،الحَزاش!المَلِكِعبدِ

بنزيدعن-(3258)داودأبووعنه-(07230)أحمدوأخرجه.(0304)الصغرىفىالمصنف(1)

فىالألبانىوصححه.بهواقدبنحسينطريقمن(0012)ماجهوابن،(3781)والنساثى.الحباب

.(2793)داودأبىصحيح

وأحمد.بهمعاويةبنزهيرطريقمن(3253)داودألووأخرجه.(11116)الشعبفىالمصنف(2)

صالح.والوليد:3999/8الذهبىقال.بهثعلبةبنالوليدطريقمن(4363)حبانوابن،(22980)

.(2788)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه
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طاعةللهكانفيماإلاباللهالأيمانكرهمنبابالأيمانكتاب

بنُاللهِعبدُحدثناقالا:سِراجٍبنُوعَلِئُالحَسَنِبنِمحمدِبنُإبراهيمُحدثنا

عن،أبىحَدَّثَنِىداودَ،أبىبنِسُلَيمانَبنُمحمدُحدثنا،عَيشونٍبنِمحمدِ

عنلمجحراللهِرسولُسُئلَ:قالأبيهعن،ٍتِباثبنِزَيدِبنِخارِجَةَعن،الزُّهرِئَ

اليَمينِفىالاسلامِ.مِنٌَءىِرَب:أونَصراخ!.:أو.يَهودِئٌهو:يقولُِلُجَّرلا

الزُّهرِىِّحَديثِنِملهأصلَلااذَهفيَمينن((."كَفّارَةُ:قالفيَحنَثُهيَلَعيَحلِفُ

هَفَّعَض،الحديثِمُنكَرُوهو،الحَرّاض!داودَأبىبنُسُلَيمانُبهتَفَزَدَ،غَيرِهِولا

.وتَرَكوه)1(الأئمَّةُ

ًةَعاطللهِكانفيماإلاِهَّللابالأيمانََهِرَكنَمبابُ

محمدٍأبوأنبأناالفقيهُ،الحارِثِابنُبكرِأبوأخبرَنا-ط9868

الحُلوانِئُ،موسَىُنبُدمحمحدثنا،َناّيَحجَعفَرِبنِِنبِدمحمبنُاللهِعبدُ

بنِمحمدِعن،كِدامٍبنُُراّشَبحدثنا،مُعاويَةَأبوحدثنا،جُنادَةَبنُسَلمُحدثنا

نَدَئم")2(.أوحِنثُفِلَحلا))لمجير:اللهِرسولُقال:قالر!بهاَرَمُعابنِعن،زَيدٍ

.كِدامٍبنِمِسعَرِأخووهو،كِدامٍبنُبَعثئارُرَواهكَذا

31/10أنبأنا،ُئِسِرافلاإبراهيمَُنبُدمحمبكرٍأبوأخبرَنا/وقَد-ا9869

حدثنا،ٍسِرافبنِسُلَيمانَبنُمحمدُحدثنا،!خاهَبصألااللهِعبدِبنُإبراهيمُ

بنُُمِصاعحدثنا:َسُنويبنُأحمدُقال:قالالبخارىُّإسماعيلَبنُمحمدُ

.(1012)عقبتقدم(1)

:0/8004الذهبىقال.بهمعاويةأبىطريقمن(4356)حبانوابن،(2103)ماجهابنأخرجه(2)

زرعة.أبوضعفهبثار
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...منهاخيرافرأىيمينعلىحلفمنباب:الأيمانكتاب

أوآثِمَةٌاليَمينُ:الخطابِبنُُرَمُعقال:يقولُأبىُتعِمَس:قالزَيدٍبنِمحمدِ

.أولَى)1(َرَمُعوحَديثُ:البخارئُقال.ٌةَمِدنُم

ىِذَّلافليأتِمِنها،ارًيَخفراىيَميٍنعلىَفَلَحنَمبافي:

يَمينِهِعنوليُحَفَزخَيز،هو

ُئِوَلَعلاداودَبنِالحُسَينِبنُمحمدُالحَسَنِأبوال!ئدُأخبرَنا-أ9870

أملاه،الحافظُالحَسَنِِنبِدمحمُنبُدمحأحامِدأبوحدثنا،اللهُهَمِحَر

بنُهَيوُتخَسعلىأبوحدثنا،امبَئاِمِثالَثووعِشرينَخَصبىسنةَحِفطاانيَلَع

عن،التَيمِئُسُلَيمانُحدثنا،ال!دوسِئُيَعقوبَبنُُفُسويحدثنامازَيارَ،

))يا:ع!س!اللهِرسولُقال:قالسَمُرَةَبنِعبدِالزَحمَنِعنالحَسَنِ،

نِإوإيَها،َتلِكُومَسألَةعنأُعطِيتَهاإنَكَّنِإفالإمارَةَ،تَسألِلاعبدَالزحمَنِ

فرأيتَيَميني(ظ21/101علىَتفَلَحاذِإوعَلَيها،َتنِعُأمَسألَةغَيرِعنأُعطيتَها

فىمسلمٌهَجَرخأ.(2)((َكييمَيعنزفَكوخَيزهوائذِىِتْأفمِنها،خَيرًاغَيرَها

هاجَرخأو،(3)ِةَرامإلادونَالحَلِفِفىالتَيمِىسُلَيمانَحَديثِنِم""الصحيح

.(4)ِنَسَحلاعنَرَخُأامبُجوأنِم

.129/2الكبيرالتاريخ(1)

،19973،19980)فىوسيأنىبه.التيمىسليمانطريقمن(3791)النسائىأخرجه(2)

02722).

.(19)عقب(1652)مسلم(3)

.(13/1652)1456/4،(1652)ومسلم،(6622)البخارى(4)
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حدثناببَغدادَ،القَطانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-أ9871

إسحاقَبنُمحمدُحدثناالضَفارُ،عمرُويَهبنِاللهِعبدِبنُمحمدُاللهِعبدِأبو

بنُالضَعِقُحدثنا،بكرٍأبوالمُبارَكِبنُالرَّحمَنِعبدُحدثنا،الصَّغانِئُهو

موسَىأبىعلىُتلَخَد:قالالجَرمِىِّزَهدَمٍعن،الوَرّاقُمَطَرحدثنا،ٍنْزَح

:قالآكُلُه.لاُتفَلَحىِّنإ:فقُلتُفكُلْ.ادنُ:فقالَدَجاجٍلَحمَُلُكأيوهو

أتَينا:قال،ُتلَكأفُتوَثَدف:قالهذه.يَمينِكَعنوسأُخبِرُكَْلُكفادنُ

،مُكُلِمحألاِهَّللاو"لا:فقالَرر!لُىَنيرَعشألامِنَناسٍفى!كاللهِرسولَ

،ىَرُّذلاغُرُّفرا!هتَتأحَتَىبَرِحْنافما:قالعَلَيه".أحمِلُكُممماعِندِىومما

انيَّسَنصَنَعنا؟ماقُلنا:حَتَىيَسيرًااَّلإانحِرَبفما،بحُملانٍمِنهالَناَرَمأف

رَدَّكُم؟"."ما:قال،هيَلإانعَجَرف:قال.نُفلِحُلاِهَّللاو،يَمينَهم!مجاللهِرسولَ

نَكونَأنانيِشَخولَنا،يُبارَكَألاانيِشَخفتَحمِلَنا،اَّلأَتفَلَحَكَنإقالوا:

فرأىيَميني،علىَفَلَحنَمولَكِننَسِيتُها،ماِهَّللاوىِّنإ":قاليَمينَكَ.نَ!يناكَ

َ(1)
."هن!مَيعنوليُكفِّز،خيرٌهوالذِىفليأتِمِنها،خَيرًااهَريغ

مَنصورٍبنُيَحيَىحدثنا،الحافظُعبدِاللهِأبووأخبرَنا-أ9872

حدثنا،فرّوخَبنُشَيبانُحدثناالعَلاءِ،عُمَرَبنِبنُمحمدُحدثنا،القاضِى

.شَيبانَ)2(عن""الصحيحفىمسلمرَواه.هَرَكَذف.ٍنْزَحبنُُقِعَّصلا

نَصرٍأبوأنبأناداودَ،بنِالحُسَينِبنُمحمدُالحَسَنِأبوأخبرَنا-أ9873

.(19974،19978)فى)1(سيأتى

.(10)قبل(1649)مسلم(2)
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بهنُسُلَيمانُداودَأبوحدثنا،المَروَزِئُسَهلٍبنِحمدُويَهُنبُدمحم

أبىعن،التَّيمِئُسُلَيمانُأنبأنا،هارونَيَزيدُبنُحدثنا،ال!نجِئُمَعبَدٍ

مح!مجاللهِرسولَأتَينا:قالَئِرَعشألاموسَىأبىعن،زَهدَمٍعن،ال!ليلِ

فلَمّا:قالعَلَيه".أحمِلُكُمماعِندِىوما،مُكُلِمحألا"والفهِ:فقالَنَستَحمِلُه

َكَّنإ،اللهِرسولَيا:فقُلتُ،ذَودٍبثَلاثِع!ي!اللهِرسولُإلَيناَلَسرأانعَجَر

لاِهَّللاو،مُكَلَمَحَهَّللانِكو،مُكْلِمحأمَلىِّنإ":قالفحَمَلتَنا.انَلِمحَتألاَتفَلَح

"ج!ا"فىمسلمٌطَجَرخأ.(1)"أتَيتُهإلأشِهاخَيرًاغَيرَطفأرَىيَمينيعلىُفِلحأ

.سُلَيمانَ)2(عنَرَخَاوجهٍنِم

الكَقارَةَ.فيهيَنقُلْمَلفالتَيمِئُبهَرَضَقالشيخُ:قمال

عنٍمِصاعبنِوالقاسِمِقِلابَةَأبىحَديثِنِمأخرَجْناهدَقو-ا9874

ىِّنإ":قالالحديثِهذافىع!ع!ىِبَنلاعن/موسَىأبىعن،الجَرمِىزَهدَمٍ

خَيرٌهوائَذِىأتَيتُإلامِنهاخَيرًاغَيرَهافأرَىيَمينيعلىُفِلحألااللهُشاءَإنوالفهِ

ُنبُدمحمعبدِاللهِأبوحدثنا،الحافظُعبدِاللهِأبو.أخبَرَناه3"اهُتلَّلَحَتو

الزَبيعِأبوحدثنايَحيَى،و(بن22/101ِمحمدِبنُيَحمىَحدثنا،يَعقوبَ

زَهدَمِعن،قِلابَةَأبىعن،أتوبَعن،زَيدٍحَضادُبنُحدثناالرهْراخ!،

.فذَكَرَه)4(.زَهدَمٍعنالكَلبِئُالقاسِمُوحَذَثَنيه:أتوبُقالالجَرمِى.

به.اليمىسليمانطريقمن(3788)والنسائى.بههارونبنيزيدعن(19749)أحمدأخرجه(1)

.(10/1649)مسلم(2)

.(9/1649)ومسلم،(6649)البخارى(3)

.(19978)فىسيأتى(4)
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فىجمجمّالنَّبِىِّعن،أبيهعن،موسَىأبىابنُبُردَةَأبوورَواه-أ9875

ُترَّفَكاَّلإمِنهاخَيزاغَيرَهافأرَىيَمينيعلىأحلِ!لاواللّهِىِّنإ":الحديثِهذا

بنُالحَسَنُأنبأنا،المُقرِئُالحَسَنِأبو.أخبَرَناهخَيرٌ"هوالّذِىُتيَتأويَمييى،

،بكرٍأبىبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَبنِمحمدِ

.(1)هَرَكَذف.أبيهعن،بُردَةَأبىعن،جَريرٍبنُغَيلانُحدثنا،ٌداّمَححدثنا

.مَضَى)2(كما""الصحيحفىهاجَرخأ

إبراهيمَ،ابنُِلضَفلاأبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-أ9876

مُعاويَةَ،بنُمَروانُحدثنا،زُرارَةَبنُعمرُوحدثنا،سلمةَبنُأحمدُحدثنا

َمَتعأ:قالىهريرةَأبىعن،ٍمِزاحأبىعن،ُّىِرُكشَيلاكَيسانَبنُيَزيدُحدثنا

أهفهفأتاهناموا،دَقالصبيَةَفوَجَدَ،أهلِهىَلإَعَجَرثُئَم!ؤالنَّبِىِّعِندٌَلُجَر

!صاللهِرسولَايَتأف،َلَكأفلهبَداثُمَّ،هِتَيبِصأجلِنِمَلُكأياَّلأفحَلَفَ،بطَعامٍ

خَيرًاغَيرَهافرأى،يَمينٍعلىَفَلَح))مَن:كهيهاللهِرسولُفقالَ،لهَكِلَذفذَكَرا

حَربٍبنِِريَهُزعن""الصحيحفىمسلمٌرَواه.((هِنيمَيعنزِّفَكيلوفليأتِهامِنها،

(3):ا

مروالى.عن

بنِمحمدِبنِِلضَفلابنُعلئُأنبأنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-أ9877

بنجَريرُحدثنا،المَدينِىِّبنُعلئُحدثنا،!خاّرَحلاٍبيَعُشأبوأنبأنا،عَقيلٍ

.(19976)فىوسيأتى،(19837)فىتخريجهتقدم(1)

.(7/1649)ومسلم،(6718،6719)البخارى(2)

.(11/1650)مسلم(3)
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ىَلإرَجُلجاءَ:قالطَرَفَةَبنِتَميمِعن،ٍعيَفُربنِالعَزيزِعبدِعن،الحَميدِعبدِ

إلاعِندِىما:ٌئِدَعلهفقالَ،ٍمِداخِنَمَثفىأو،نَفَقَةًفسألَهٍمِتاحبنَِئِدَع

:قاليَرضَ.مَلف:قال.اهَطعُتأهلِىىَلإلَكَُبُتكأفأنا،ومِغفَرِىدِرعِى

لَولافقالَ:قالالزَجُلُ.فرَضِىَ:قالشَيئًا.يُعطمِهلافحَلَفَ،ٌئِدَعفغَضِبَ

فليأتِتِقاءَها،فرأىيَميني،علىَفَلَحنَم":يقولُدي!جماللهِرسولَُتعِمَسىَنأ

.(2)جَريرٍعنقتيبَةَعن""الصحيحفىمسلمرَواهحَنِثتُ.ماالمكوَىلا)1(.

حدثنا،جَعفَرٍبنُاللهِعبدُأنبأنا،فُورَكَابنُبكرِأبوأخبرَنا-ا9878

عن،ٍعيَفُربنِالعَزيزِعبدِعن،شُعبَةُحدثنا،داودَأبوحدثنا،حَبيبٍبنُُسُنوي

يَميني،علىَفَلَحنَم":!ال!يمالنَبِئَأن،حاتسِمٍبنَِئِدَععن،الطائىتَميمٍ

فىمسلئمهَجَرخأوليترُكْ")3(.خَيزهوىِذَّلافليأتِمِنها،خَيزاغَيرَهافرأى

.يَمينَه(()4("وليترُكْ:وقالَ،شُعبَةَعنالعَنبَرِئَمُعاذٍحَديثِنِم""الصحيح

عنىئاّطلاتَميمٍعنٍعيَفُربنِالعَزيزِعبدِعنالأعمَشُورَواه-ا9879

مِنها،خَيزافرأىيَميني،علىمُكُدَحأَفَلَح"إذا:رِيًفجماللهِرسولُقال:قالعَدِكئًى

بنُأحمدُأخبرَك!،الحافظُاللهِعبدِاْبوأخبرَناخَيرٌ".هوالذِىوليأتِاهزفَكيلف

بنُمحمدُحدثنا،الحافظُمحمدٍبنُُحِلاصأنبأنا،البخارئُ،ظ101/22سَهلٍ

به.الحميدعبدبنجريرطريقمن(233)97/17والطبرانى،(4346)حبانابنأخرجه(1)

.(15/1651)مسلم(2)

.(1120)الطيالسى(3)

.(16/1651)مسلم(4)
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الأعمَشِ.عنغَزوانَ،بنِفُضيلُِنبُدمحمحدثنانُمَيبر،بنِعبدِاللهِ

(1).ص
بنِمحمدِعن(2طريفٍبنِمحمدِعن2)""الصحيحفىمسلمٌرَواه.فدكرَه

ِةَراّفَكلاذِكرِمَعَالعَزيزِ،عبدِعنالشَّيباض!حَديثِنِمهَجَرخأوفُضَيل)3(،

.(4)

إحدَىفىَةَراّفَكلافيهفذَكَرَ،طَرَفَةَبنِتَميمِعنحَرببنُسِماكُورَواه

.(الأُخرَى)ْالزَوايَةِفىاهْرُكذَيمَلو،عنهالرِّوايَتَينِ

الكَفّارَةَ:فيهفذَكَرَ،ٍّىِدَععنتَميبمغَيبرُورَواه

حدثنا،جَعفَرٍبنُاللهِعبدُأخبرَنا،فُورَكَابنُبكرِأبوأخبَرَناه-أ9880

َعِمَس،َةَّرُمبنُعمرُوىِنَربخأ،شُعبَةُحدثناداودَ،أبوحدثنا،حَبيببنُُسُنوي

فحَلَفَسُئلٍَمِتاحبنََّىِدَعأنيُحَذَثُعلىٍّبنِالحَسَنِمَولَىوعمرٍبنَاللهِعبدَ

يَميننعلىَفَلَحنَم":يقولُلمجي!اللهِرسولَُتعِمَس:فقالَ،أعطَىثُئَميُعطىَألا

.(6)"يَمينَهزِّفَكُيلو،خَيرٌهوىِذَّلافليأتِمِنها،خَيزاغَيرَهافرأى

الحُسَينُِنبُدمحمبكرٍأبوأنبأنا،الفقيهُربِهاطأبوأخبرَنا-أ9881

به.الأعمشطريقمن(230)97/17الطبرانىأخرجه(1)

.م،س:منسقط(2-2)

.(17/1651)مسلم(3)

.(17)عقب(1651)مسلم(4)

.الكفارةذكربدون.بهسماكطريقمن،(18/1651)ومسلم،(18244)أحمدأخرجه(5)

به.شعبةطريقمن،(3794)والنسائى،(18251،19380)أحمدوأخرجه.(1221)الطيالسى(6)
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عنمَعمَر،أنبأنا،عبدُالزَزاقِحدثنا،َفُسويُنبُدمحأحدثنا،القَطانُ

))والفَهِ:لمجههاللهِرسولُوقالَ:قالهريرةَأبوحدثناماهذا:قالٍهئَنُمبنِِماّمَه

التىكَفّارَتَهيُعطِىَأننِمِهَّللاعِندَلهُمَثآأهلِهفىبيَمييهمُكُدَحأ(1)َّجيَينَأل

51وَرو،إبراهيمَبنِإسحاقَعن""الصحيحفىالجارئُرَواه.(2)((اللهَُضَرف

.الزَزاقِ)3(عبدِعنكِلاهُما،ٍعِفاربنِمحمدِ/عنمسلئم

بنُأحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-ا9882

بنُيَحيَىحدثنا،مَعينٍبنُيَحىَحدثنا،حَنبَلٍ(4)ُنباحدثناالضَفارُ،ٍديَبُع

عن،َةَمِركِععن،كَثيرٍأبىبنُيَحىَحدثنا،ٍمآَلَسبنُمُعاويَةُحدثنا،ٍحِلاص

،اًمثإُمَظعأفهوأهلِهفىُلُجَّرلااستَلَجَّأإذا:لمجفهاللهِرسولُقال:قالهريرةَبىأ

إبراهيمَبنِإسحاقَعن""ا!حيحفىابخارئُرَواهالكَفارَةُ؟")6(.تُغنِى(لَيسَ)ْ

.(7)ٍحِلاصبنِيَحيَىعن

إبراهيمُأخبرَخ!إجازَة،الحافظُعبدِاللهِأبووأنبأخ!-ا9883

.(ججال179/6التاجالخطأ.تبينولوالأمرفىيمادى:يلج(1)

ماجهابنوأخرجه.(7743)أحمدوعنه،(03661)الرزاقوعبد،(0374)الصغرىفىالمصنف(2)

به.معمرطريقمن(2114)

.(5561)مسلمو،(5266)البخارى(3)

.أحنبلبنأحمدبناللهعبديعنى"صح:الأصلفىفوقهكتب(4)

.،أعلموالله،الكفارةتغنىألي!قال)كأنه:الأصلحاشيةفى(5)

(4652)الأوسطفىوالطبرانى،(663)المشكلشرحفىوالطحاوى،(4121)ماجهابنأخرجه(6)

به.صالحبنيحصطريقمن

.(6626)البخارى(7)
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بنُيَحيَىحدثنا،الدارمئُسعيدٍبنُعثمانُحدثنا،القارِئُإسماعيلَابنُ

فهوبيَمييهأهلِهفىاستَلَجَِّنَم":قالهَّنأغَيرَ،بإِسنادِههَرَكَذفالوُحاظئُ.ٍحِلاص

.إثمًا")1(ُمَظعأ

الحَسَنِأبوأنبأنا،ىِّكَزُملاإسحاقَأبىابنُزَكَريّاأبوأخبرَنا-أ9884

بنِمُعاويَةَعن،ٍحِلاصبنُاللهِمحبدُحدثنا،سعيدٍبنُعثمادحدثنا،الطَّرالفِئُ

!وَلَا:وجَلَّعَزَّقَولِهفىعباسٍابنِعن،طَلحَةَأبىبنِعلىعن،صالِح

ليَمينِكَعُرضَةًتَجعَلْنِىلا:يقولُ.(224:البقرةألِأَئنَنِحُئم!عُشضَةَهَّللَاأوُلَعْجَت

.الخَيرَ)2(واصنَعِيَمينِكَعنْرِّفَكولَكِنالخَيرَ،تَصنَعَاَّلأ

قالا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُاللهِمحبدِأبوأخبرَنا-أ9885

حدثنا،مَرزوقٍبنُإبراهيمُحدثنا،يَعقوبَُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا

اَدئَهَتخعَلُوأ!وَلَا:قَولِهفىالحَسَنِعن،قَتادَةَعن،سعيدٍعن،عُبادَةَبنُرَوحُ

ألاُتيَلَاىِّنإ:مُكُدَحأيقولُلا؟ِهَّللاباوفَتعَتلا:قاللِأَئنَنِحُئم!.عُشضَةَ

ِتْأو،يَمينِكَعنْرِّفَك.ماىلىنِمَقَذَصَتأولاصَلاحٍفىأسعَىولااًمِحَرَلِصأ

.(3)َةَداتَققَولُوهو.هيَلَعَتفَلَحىِذَّلا

.1/403الحاكم(1)

اللهعبدصالحأبىطريقمن(4512)تفسيرهفىحاتمأبىوابن،8/4تفسيرهفىجريرابنأخرجه(2)

به.صالحابن

منقتادةعنسعيدطريقمن6/4تفسيرهفىجريرابنوأخرجه.(7974)الشعبفىالمصنف(3)

قوله.
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طاعَةحِنثُهاحانإذااليَميِنفىحَفّارَهًلاأنَمَعَزنَمشُبهَةِبابُ

الإسفَرايينِئُالفقيهُالمَعروفِأبىبنُمحمدُالحَسَنِأبوأخبرَنا-ا9886

بنِالحُسَينِبنُأحمدُاْنبأنا،الإسفرايينئُأحمدَبنُبشرُسَهلٍاْبوأنبأنابها،

هوحَبيبٌحدثنا،ٍعيَرُزبنُيَزيدُحدثنا،المَدينِىبنُعلئُحدثنا،الحَذّاءُنَصرٍ

الأنصارِمِنَِنيَوَخأأن،المُسَئبِبنِسعيدِعن،ٍبيَعُشبنِعمرِوعن،ُمَفَعُملا

عُدتَلَئنلا،:فقالَالقِسمَةَهَبِحاصامُهُدَحأَلْاسف،ميراثامُهَنيَبكان

فقالَ.(1)ِةَبعَكلارِتاجِفى!لىمالٍلُكوأبَدًا،َكْمَفَكُأمَلالقِسمَةَتَسألُنى

ْمِّلَكويَمينِكَ،عنْرِّفَكف،َكِلامعنةثنَغَلالكَعبَةَإنَ:الخطابِعُمَرُبنُ

،َّبَّرلايُسخِطُفيمانَذرَولايَمينَ"لا:يقولُلمجماللهِرسولَُتعِمَسفإِنَى؟أخاكَ

.يَملِكُ")2(لافيماولاالرَّحِمِ،قَطيعَةِفىولا

يَمينَلابالخَبَرِ:المُرادَأنعلىدَليلبالكَقارَةِالخطابِبنَِرَمُعفتوَى

نألا،مَعصيَةٍفىكانَتإذافيهاَزِبلاعلىوالمُحافَظَةِاهيَلَعِماقُملابيُؤمَرُ

بما:أيضًاالمُرادُهواذَهوفيها.ِثنِحلابُبِجَتلاَةَراّفَكلا

قالا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-ا9887

،ُئثِراحلاالحَميدِعبدِبنُأحمدُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا

عن،الحارِثِبنُالزَحمَنِعبدُحَذَثَنى،كَثيرٍبنِالوَليدِعن،اسامَةَأبوحدثنا

لابنالحديثغريب.للكعبةجعلهأنهالكعبةبرتاجوأراد،المنلقالبابأو،الباب:الرتاج(1)

.1/379الجرزى

من0/430والحاكم،42/201والمختلفالمؤتلففىوالدارقطنى،(3272)داودأبرأخرجه(2)

.(713)داودأبىضعيفنىالألبانىوضعفهبه.زريعبنيزيدطريق
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...اليمينفىكفارةلاأنزعممنشبهةبابالأيمانكتاب

:قالم!عاللهِرسولَأنرصِهماوعمرٍبنِاللهِعبدِعن،أبيهعن،ٍبيَعُشبنِعمرِو

فيماَرَذَننَموله،عَتاقَةَفلايَملِكُلاماَقَتعأنَموله،طَلاقَفلايَملِكُلاماَقَّلَطنَم"

قَطيعَةِعلىَفَلَحنَموله،يَمينَفلااللهِمَعصيَةِعلىَفَلَحنَموله،نَذرَفلايَملِكُلا

.(1)"هليَمينَفلاٍمِحَر

عنالصحيحةَالرِّواياتِتُخالِفُزيادَةٌالحديثِهذافىَىِوُردَقو

ع!يه!:ىِبَّنلا

حدثنا،بكرٍبنُمحمدُأنبأنا،ُّىِرابْذوُّرلاعلىٍّأبوأخبرَنا-أ9888

حدثنا،بكرٍبنُاللهِمحبدُحدثنا،الجارودِئُالوَليدِبنُالمُنذِرُحدثناداودَ،أبو

قال:قالهِّدَجعن،أبيهعن،ٍبيَعُشعمرِوبنِعن،الأخنَسِبنُاللهُِديَبُع

فىولا،اللهِمَعصيَةِفىولا،َمَدآابنُيَملِكُلافيمايَمينَولانَذرَ)الا:ع!م!اللهِرسولُ

هوىِذَّلاوليأْتِ،اهْعَدَيلفمِنهاخَيرًاغَيرَهافرأىيَمينيعلىَفَلَحنَمو،هِمِحَرقَطيعَةِ

.(2)((اهُتَرافَك/تَركَهافإِنَّ؟خَيرٌ

هذا:نِمَفَعضأَرَخَاوجهٍنِمَكِلَذورُوِىَ

ابنُمحمدِأبوأنبأنا،!كاهَبصألاالحارِثِابنُبكرِأبوأخبَرَناه-أ9889

أبىوعند.بهأسامةأبىطريقمن5/41والدارقطنى،(2191)داودأبووأخرجه.0/430الحاكم(1)

به،الحارثبنالرحمنعبدطريقمن(4702)ماجهابنوأخرجهوالإعتاق.الطلاقبدونداود

.(1917)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.الطلاقعلىمقتصزا

من(38ة1)والنسائىبه.بكربناللهعبدطريقمن(6990)أحمدوأخرجه.(3274)داودأبو(2)

أبىصحيحفىالألبانىوقال."...يمينعلىحلف"ومن:قولهبدون،به!نخْالابناللهعبيدطريق

منكر.فهو"...حلف"ومن:قولهدونحسن:(2802)داود
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بنِيَحىَعن،ٌميَشُهحدثنا،ٌجيَرُسحدثنا،بيَعُشحامِدُبنُحدثنا،حَتانَ

يَميننعلىَفَلَحنَم":قال!ِي!ىِبَنلاعن،هريرةَأبىعن،أبيهعن"اللهِِديَبُع

.كَفّارَتُه")1(فهوخَيزهوىِذَّلافأتَىمِنهاخَيرًاكَيرَهافرأى

داودَ:أبوقال:قالبكبرُنبُدمحمأنباْنا،ُئِرابْذوُزلاعلىأبوأخبرَنا

.ِهبيُعبأُلاماإلايَمييهده.عنزفَكُيلو":!ِي!ىِبَنلاعناهُفُكالأحاديثُ

عنسعيدٍبنُيَحيَىرَوَى:حَنبَلٍابنَيعنى،َدَمحألقُلتُ:داودَأبوقال

بنُأحمدُقال.اًلهألِذَلِكَوكانََكِلَذبعدَهَكَرَت:فقالَاللهِ؟ِديَبُعبنِيَحىَ

.يُعرَفُ)2(لاوأبوهمَناكيرُ،أحاديثُه:حَنبَلٍ

إبراهيمَ،ابنُِلضَفلاأبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-ا0989

عن،نوحٍبنُُمِلاسحدثنا،المُثَنَىبنُمحمدُحدثنا،سلمةَبنُأحمدُحدثنا

انيَلَعَلَزَن:قالبكبرأبىبنِالزَحمَنِعبدِعن،عثمانَأبىعن،َئِريَرُجلا

َقَلَطناف:قالِليَفلامِنَ!ِي!اللهِرسولِىَلإُثَذَحَتَياْبىوكانَ:قاللَناأضيافٌ

اوَبأف:قال،بقِراهُمجِئتُُتيَسمأافَلف:قالأضيافِكَ.نِمْغُرفا:وقالَ

،حَديدٌٌلُجَرهَنإ:فقُلتُ:قالمعنا،فيَطعَمَانِلِزنَمأبوَءىِجَيحَتَى:فقالوا

يَبدأْمَلجاءَافَلف،اوَبأف:قالأذى.مِنهىن!َمَيأنخِفتُاولَعفَتمَلإنمُمَبإِو

ْرُمَامَلأ:قال.فرَغناماوالفَهِلا:قالوا؟أضيافِكُمنِممُتغَرَفأ:فقالَ،؟ىَشب

تَسمَعُكُنتَإنَكيَلَعُتمَسقأ،ُرَثنُغيا:فقالَ،فتَنَخَيتُ:قالالزَحمَنِ؟عبدَ

الله.عبدبنيحى:وفيه،بههثمعن-(1932)العاليةالمطالبفىكما-منغبنأحمدأخرجه(1)

.(3274)عقبداودأبو(2)
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...اليمينفىكفارةلاأنزعممنشبهةبابالأيمانكتاب

أضيافُكَهَؤُلاءِذَنبا،لِىَماِهَّللاو:قُلتُفجِئتُ:قال!.أجَبتَإلاصَوءكأ

لالَكُمما:فقالَ:قال!تَجِىءَ.ىَّتَحاومَعطَيأناوَبأفبقِراهُمأتَيتُهُمدَق،مُهْلَسف

ىَّتَحهُمَعطَنلاوالفَهَ:فقالوا:قال!.اللَّيلَةَهُمَعطألافواللَّهِ؟قِراكُمعَماَنولَبقَت

قال!:ثُمَّ:قال!.قِراكُمعَناَنولَبقَتلا،الفَيلَةِمُنذُكالشَزَ(1)َلاقف:قال!.هَمَعطَت

قال!:!ص.ىِبَّنلاعلىغَدَاَحَبصأفلَمّا.قِراكُمهَلُمّوا،الشَّيطانَِنِمفالأُولَىاّمأ

مُهّرَبأأنتَلَب":فقالَ،هَوَبخأف:قال!.ُتثِنَحواوُّرَباللهِرسولَيا:فقالَ

محمدِعن""الصحيحفىمسلمٌرَواه.(2)كَفارَةٌيَبلُغْنِىمَلو:قال!."مُهُرَيخأو

.المُثَنَّى)3(ابنِ

اليَمينَأنعلىدَليلٌالشَّيطانِ.َنِمفالأُولَىاّمأ:ِقيّدصلابكرٍأبىوقَولُ

مَلكانإن-ِةَراّفَكلاب!ي!ك!ُئِبَّنلاهْرُمأيمَلامَّنإِو،مَكروهَةٌِماعَّطلاتَركِعلى

نُزولِقبلَكانَكِلَذأنُلِمَتحَيوبوُجوبِها،هِتَفِرعَمبلِعِلمِه-بهاهْرُمأي

.ُهَبشأوالأوَّلُ،ِةَراّفَكلا

بنِمخمدِبنُالحَسَنُأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبوَنادَقف-أ9891

عن،عبدُاللهِأنبأنا،عبدانُأنبأنا،الموَجِّهِأبوأنبأنا،ُّىِزَورَملاحَليمٍ

قَطُّيَمينٍفىيَحنَثْمَلبكرٍأباأنر!نها،عائشةَعن،أبيهعن،عُروةَبنِهِشامِ

."رأيت"ما:الأصلحاشةفىبعده(1)

من(0614)والبخارى.بهنوحبنسالمطريقمن(0435)حبانوابن،(3271)داودأبوأخر!(2)

به.الجريرىسعيدطريق

.(570177/2)مسلم(3)
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خَيرًاغَيرَهافرأيتُيَمينٍعلىاْحلِفُلا:فقالَ،اليَمينِكَفارَةَاللهُاْنزَلَحَتَى

فىالبخارئُرَواه.(1)ىِنيمَيعنُترَفَكوخَير،هوائَذِىأتَيتُإلامِنها،

.المُبارَكِ)2(بنِاللهِعبدِعنمُقاتِلٍِنبِدمحمعن""الصحيح

،فِراسٍابنُالحَسَنِأبوأنبأنا،ِحتَفلاأبوالشيخُواْخبرَنا-ا9892

حدثنا،ٍحيَبُصُنبِديمَحلاُدبعحدثنا،إبراهيمَُنبُدمحمجَعفَرٍأبوحدثنا

َفَلَحنَم:قالعباسٍابنِعن،مَعبَدٍأبىعن،الأحوَلِسُلَيمانَعن،سفيانُ

.(3)ةَنَسَحِةَراّفَكلاَعَمو،تَركُه(و23/101فكَفارَتُه،هَبِرضَينْايَمينِهمِلكِعلى

ًةَعاطُّرِبلاحانإذاالقَسَمِإبرارِبابُ

البِزمِنَخَرًاُثنِحلاِنُحَيمَلأو

ُنبُدمحأبكرٍأبوأخبرَخ!الحافظُ،عبدِاللهِأبوأخبرَنا-ا9893

بنُهِشامُالوَليدِأبوحدثنا،ال!كَنِبنِعيسَىُنبُدمحمأنبأنا،إسحاقَ

ٍبِلاغِنبِدمحمُنبُدمحبكرٍأبوواْنبأنا)ح(شُعبَةَ/عنعبدِالمَلِكِ،

حَمدانَبنِأحمدَبنُمحمدُالعباسِاْبوحدثناببَغدادَ،الحافظُالخُوارِزمِئُ

عن،شُعبَةُحدثنا،َرَمُعأبوأنبأنا،أئوبَبنُمحمدُحدثنا،النَيسابورِئُ

:قالِبِزاعبنِالبَراءِعن،مُقَزَنٍبنِِديَوُسبنِمُعاويَةَعن،ٍميَلُسبنِالأشعَثِ

حَلقَةِوَأالذهَبِِمَتاخعننَهانا؟سَبعٍعنونَهانا،بسَبعٍري!مجاللهِرسولُأمَرَنا

به.هامطريقمن(12425)شيبةأبىوابن،(16038)الرزاقعبدأخرجه(1)

.(6621)البخارى(2)

به.سفيانطريقمن(4344)حبانوابن،(12518)شيبةأبىابنأخرجه(3)



...طاعةالبركانإذاالقسمابراربابالأيمانكتاب

والمِيثَرَةِوالِإستَبرَقِوالدّيباجِالحَريرِلُبسِوعن،الفِضَّةِِةَينآوعن،ِبَهَّذلا

ال!لامِ،ورَدِّالجَنائزِ،ِعابِّتاو،المَريضِبعيادَةِأمَرَنا؟بسَبعٍانَرَموأ،ىِّسَقلاو

لَفظُالقَسَمِ.وإِبرارِ،المَظلومِونَصرِ،الذاعِىوإِجابَةِ،العاطِسِوتَشميتِ

فىالبخارئُرَواهبمَعناه)1(.عبدِاللهِأبىوحَديثُالخُوارِزمِى،حَديثِ

.الحَوضِى)2(َرَمُعوأبِىالوَليدِأبىعن""الصحيح

أنبأناالفقيهُ،!خاهَبصألاالحارِثِابنُبكرِأبوأخبرَنا-أ9894

ٍرِماعأبوحدثنا،الحَسَنِبنِمحمدِبنُإبراهيمُحدثنا،حَئانَابنُمحمدِأبو

بنِشُرَحبيلَعن،حَريزٌأخبرَخ!،مُسلِمٍبنُالوَليدُحدثنا،ٍرِماعبنُموسَى

علىيَتَحالَفانِبرَجُلَينِلمجماللهِرسولُمَزَ:قالالحَضرَمِىٍجِسانعن،شُفعَةَ

رأىثُئَم.أزيدُكَلاوالفَهِ:يقولُوالآخَرُ.أخفِضُكَلاوالفَهِ:امُهُدَحأيقولُبَيعٍ

الإثمَيَعيىأحَدُهُما".(3)َبَجوأ)):لمجقهاللهِرسولُفقالَاشتَراها،قَدِالشئاةَ

.ُمَلعأوالفَهُ،هذابإِسنادِهعثمانَبنُحَريزُبهتَفَزَدَوالكَفارَةَ)4(.

قالا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-أ9895

عبدِالحَميدِبنُعبدُالمَلِكِحدثنا،يَعقوبَُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا

ُتعِمَس:قالِضيَفلاأبىعن،ُةَبعُشحدثنا،رَوحٌحدثناالمَيموخ!،

.(99،5912.6135،6651،11619)فىتخريجهتقدم(1)

.(1239)البخارى(2)

."وجب":مفى(3)

الأخلاقمساوئفىوالخرائطى.بهمسلمبنالوليدطريقمن(471)أماليهفىسمعونابنأخرجه(4)

به.عثمانبنحريزطريقمن(116)
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الغموساليمينفىجاءمابابالأيمانكتاب

،بغَنَمٍاًلُجَريُساوِمُالذَرداءِأبارأيتُ:قال-حِمصَأهلِنِماًلُجَراللهِ-عبدَ

نألأكرَهُىِّنإالذَرداءِ:أبوفقالَ.اهُعيبأبَعدُ:قالثُئَميَبيعَها،ألافحَلَفَ

.يَشتَريَها)1(أنفأبَى.إثمٍعلىأحمِلَكَ

الغَموسِاليَميِنفىجاءَمابابُ

قالا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-أ9896

حدثنا،ٍرِكاشبنِمحمدِبنُجَعفَرُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا

اللهِ-عبدِعن،ٍرِماععن،فِراسٍعن،شَيبانُحدثنا،ٍقِباسابنَيَعنِىمحما

الكَبائرُ؟ما:فقالَلمجي!اللهِرسولِىَلإأعرابِئٌجاءَ:قال-رفالاوعمرٍابنُهو

ثُئَم:قالالوالِدَينِ".عُقوقُ"ثُمَّ:قالمماذا؟ثُئَم:قالبالفهِ((."الإشراكُ:قال

اليَمينُما:لِعامِرٍفقُلتُ:قالالغَموسُ".اليَمينُ"ثُئَم:قال،ظ23/101؟ا!ام

.(2)ٌبِذاكفيهاوهوبيَمينِهمُسلِمٍامرِىمالَُعِطَتقَياثَذِى:قالالغَموسُ؟

المَحبوبِئُ،العباسِأبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا-أ9897

هَرَكَذفشَيبانُ.حدثنا،موسَىبنُاللهُِديَبُعحدثنا،مَسعودٍبنُسعيدُحدثنا

عن"الصحيح"فىالبخارئُرَواهالعُقوقَ)3(.يَذكُرِمَلائهإلا،بإِسنادِه

.(ْ)ىَسومبنِاللهِ(4)ِديبععنالحُسَينِبنِمحمدِ

به.سْعبةطريقمن(23342)شيبةأبىابنأخرجه(1)

(1203)والترمذى،(6883)أحمدوأخرجه.(1484)والشعب،(4304)الصغرىفىالمصنف(2)

به.فراسطريقمن

به.موصىبناللهعبيدطريقمن(5562)حبانابنأخرجه(3)

."عبد(:مفى(4)

.(0692)البخارى(5)
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ُنبُدمحمالطَّيِّبِأبوحدثنا،الحافظُعبدِاللهِأبوأخبرَنا-أ9898

،َةَّرَسَمأبىبنِأحمدَبنُاللهِعبدُحدثناإملاءً،الحِيرِىُّالحُسَينِبنِأحمدَ

،َةَمِركِعومُجاهِدٍعن،كَثيرٍأبىبنِيَحيَىعن،حَنيفَةَأبىعن،المُقرِئُحدثنا

نِمثَوابًاَلَجعأفيهاللهُأُطيعَشَىءٌَسيَلا):غ!ج!اللهِرسولُقال:قالهريرةَبىأعن

ُعَدَتُةَرِجافلاُنيمَيلاو،الزحِمِوقَطيعَةِِىغَبلامِنَعِقابًاَلَجعأشَىءٌولَيسَ،ِمِحَّرلاِةَلِص

حَنيفَةَ.أبىعنالمُقرِئُيَزيدَبنُاللهِعبدُرَواهكَذا.(1)((َعِقالَبالدّيمارَ

عنفرَوَوهالحَكَمِبنُوالقاسِمُظَبيانَبنُوعَلِئُطَهمانَبنُإبراهيمُهَفَلاخو

سلمةَ،أبىعن،كَثيرٍأبىبنِيَحيَىعن،اللهِعبدِبنِِحِصانعن،حَنيفَةَأبى

.(2)!ِيمجىِبَّنلاعن،هريرةَأبىعن

.(3)ِهيبأعن،سلمةَأبىعن،يَحيَىعن:وقيلَ

بالارسالِ:مَشهورُثيدَحلاو

،ُراّفصلاإسماعيلُأنبأنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبَرَناه-أ9899

بنِيَحيَىعنمَعمَز،أنبأنا،ِقاّزَّرلاُدبعحدثنا،مَنصورٍُنبُدمحأحدثنا

.1/86الجوزىلابنالحديثغريب.الثملوشتاتالماللذهاب،فارغةأى:بلاقع(1)

به.المقرئيزيدبناللهعبدالمقبرىطريقمن233/8العللفىالدارقطنىأخرجهوالحديث

عكرمة.بنالمهاجرعنأرادلعله:وقال

مسندفىوالقضاعى،183/5بغدادتاريخفىالخطيبطريقهومن،243صمسندهفىحنيفةأبو(2)

.(552)الشهاب

الطاعةأعجلإن:بلفظبهكيرأبىبنيحىطريقمن(978)الشهابمسندفىالقضاعىأخرجه(3)

الرحم.صلةثوائا
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ىِفو.فذَكَرَهُنَ.مَوتِهِقبلََنُهَلابورأىفيهكُنَنَمثَلاثٌ:قاليَرويهكَثيرٍأبى

.(1)َعِقالَبالذيارَُعَدَتُةَرِجافلاُنيمَيلاوَنِهِرِخَا

عثمانَأبوأنبأنا،كِتابِهأصلِنِمالفقيهُربِهاطأبووأخبرَنا-ا9900

بنُيَعلَىأنبأنا،الوَهّابِعبدُِنبُدمحمحدثنا،البَصرِئُاللهِعبدِعمرُوبنُ

جمتَ:اللهِرسولُقال:قالمَكحولٍعن،العَلاءِأبىعن،سفيانُحدثنا،/ٍديَبُع

ُربٌصلاُنيمَيلاوالبنئ،عُقوبَةزَّشلاَلَجعأنِإو،ِمِحزلاُةَلِصثَوائاِريَخلاَلَجعأ"إن

.بَلاقِعَ(()2(يارَالدٌُعَدَتُةَرِجافلا

كانلَقَدوالفَهِ:فقالَِبِذَكلِلاًدِماعَفَلَحنَم:اللهُهَمِحَرالشئافِعِئُقال

.(3)اًلِطاببالفَهِالحَلِفََدَمَعحَيثُوأساءََمِثأدَقوَرَفَك،ْنُكَيمَلو.اذَكوكَذا

قيلَ:؟الباطِلََدَمَعدَقويُكَفَرَأنفىالحُجًةُوما:قالنِإف:الشئافِعِئُقال

نأأمَرَهدَقف.يَمييه((عنوليُكَفز،خَيرٌهوائذِى))فليأتِ:لمجعِ!ىِبَنلاقَولُأقرَبُها

.الحِنثَ)4(يَعمِدَ

بنِِلِماكبنُأحمدُبكرٍأبواْنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-ا1099

الأنصارِىُّاللهِعبدِبنُمحمدُحدثنا،قِلابَةَأبوحدثناببَغدادَ،القاضِىخَلَؤ

عن،الحَسَنِأبىبنِالحَسَنِعنعَودؤ،ابنُحدثناقالا:مبِتاحبنُوأشهَلُ

الحَسَنِأبووأخبرَنا)ح(لمجيِ!اللهِرسولُ!لىقال:قالسَمُرَةَبنِالزَحمَنِعبدِ

جَميلٍبنَِرَمُعبنُمحمدُأنبأنا(و24/101،ُّىِوَلَعلاداودَبنِالحُسَينِبنُمحمدُ

.(12302)الرزاقعبد(1)

به.صفيهانعن(064)الزهدفىوكغأخرجه(2)

.1/76الأم(3)
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حدثنا،إياسٍأبىبنُُمَدَاحدثنا،ُّىِدَلَبلاالهَيثَمِبنُإبراهيمُحدثنا،الأزدِىُّ

الحَسَنِعن،الطَويلٌُديَمُحوزاذانَبنُومَنصورٍُديَبُعبنُُسُنويحدثنا،ٌميَشُه

علىَتَلآ"إذا:ؤالع!يه!ادِرسولَأنسَمُرَةَبنُالرَّحمَنِعبدُأخبرَض!:قال!

مِنها،خَيرًاغَيرَها"فرأيتَيَميني-علىَتفَلَحإذا:عَونٍابنِرِوايَةِودىيَميني"-

بنِىلىِّعن"ح!ا"فىمسلمٌرَواه.(1)((َكييمَيعنوكَفِّز،خَيرٌهوالّذِىِتْأف

قال!:ثُئَم،عَونٍابنِعنَرَخَاوجهنِمالبخارىُّهَجَرخأو.2ٍميَشُهعنحُجرٍ

.(3)عَونٍابنِعنُلَهشأهَعَباتو

نَأِهَعَّسلَاَومِنكُؤِلضَفلَااْوُلؤُأيَآتَلِ!وَلَا:اللهِوقَولُ:اللهُهَمِحَرالشّافِعِئُقال!

نأاللهُهَرَمأفاًلُجَريَنفَعَاَّلأَفَلَحٍلُجَرفىتَلَزَن122النور:أاَتقُرتيَمهوأُؤلِىيُؤتُؤآ

4(َ:)
ينمعه.

فيما:وذَلِكَالإفكِقِصةِفىاذَهوال!ثيخُ:قال

إسحاقَابنُبكرِأبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِبنُمحمدُأخبرَنا-أ2099

،ٍريَكُببنِاللهِعبدِبنُيَحيَىحدثنا،مِلحانَبنِإبراهيمَبنُأحمدُأنبأنا،الفقيهُ

أخبرَخ!:قالائهشِهابِابنِعنيَزيدَ،بنَِسُنويعن،سَعدٍبنُُثيَّللاحدثنا

اللهُِديَبُعوٍصاَّقوبنُُةَمَقلَعوِبَّيَسُملاوسَعيدُبنُالزُّبَيرِبنُعُروَةُ

طريقمن(4794)حبانوابن.بهعونابنطريقمن(3799)والنسائى،(2"625)أحمدأخرجه(1)

.(19972،20272)فىوسيأتىبه.هشيم

.(19)عقب(1652)مسلم(2)

.(6722)البخارى(3)

.61/7الأم(4)
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أهلُلهاقال!حينَعج!ىِبَنلازَوجِر!يبماعائشةَحَديثِنِمعُتبَةَبنِاللهِعبدِابنُ

الحديثِ،مِنَطائفَةًحَذَثَنِىلُكوقالوا،مِضااللهُفبَزأهاقالوا،ماالإفكِ

فذَكَرَ،بَعضٍنِملهأوعَىمُهُضعَبكاننِإوبَعضًا،يُصَذَقُحَديثِهِموبَعضُ

ةَبْصُعِكقيِقَاِبجَأءُواَلًذِينَنِإ!:لَجورَعاللهُفاْنزَلَ:فيهقال!بطولِه.الحديثَ

بَراءَمح!فىهذااللهَُلَزنأ(افلما،اهَفكا)الآياتَِرشَعلا(20-11النور:أتِنكُؤ!

أُنفِقُلاوالفَهِ:وفَقرِهمِنهلِقَرابَتِهأُثاثَةَبنِمِسطَحِعلىيُنفِقُوكانَ،بكرٍأبوقال!

ِلْضَفلَااْوُلؤُأيَأتَلِ!وَلَا:اللهُفأنزَلَ.لِعائشَةَقال!ائَذِىبعدَأبَدًاشَيئًامِسطَحٍعلى

أَوُحَفحفلَووَتيَعْفُوأاَللهِِليِبَسىِفوًالمحفجِرِكَوَاَلمَشَكِينَاَتقرفىأؤلِىأَوُتؤُينَأوَاَلشَعَةِمِنكُؤ

لأُحِمثىَنإوالفَهِبَلَى:بكرٍأبوقال!خيم!.روُفَغُددَاَولَكُزاَدئَهُيَغْفِرَنَأتخِتونَأَلَا

والفَهِ:وقالَ،هيَلَعيُنفِقُكانالتىَةَقَفَنلامِسطَحٍىَلإفرَجَعَ،صراللهُيَغفِرَأن

،ٍريَكُببنِيَحيَىعن"الصحيح"فىالبخارئُرَواهأبَدًا)2(.مِنهأنزِعُهالا

.يونُسَ)3(عنَرَخآوجهٍنِممسلمٌهَجَرخأو

بنُأحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبووأخبرَنا-ا0399

أبىابنُأنبأنا،مَريَمَأبىابنُحدثنا،شَريكٍبنُُديَبُعحدثناالضَفارُ،ٍديَبُع

:تَلاقلمج!ىِبَنلازَوجِعائشةَعن،أبيهعن،عُروةَبنُهِشامُحَذَثَنىالزِّنادِ،

بالفَهَِمَسقأ،قال!مار!نهأعائشةَفىقال!افَلف،أُثاثَةَبنَمِسطَحَيَعولُبكرٍأبوكان

م:!فيما!.)1-ا(فى

يزيدبنيون!طريقمن-(92161)الأشراتتحفةفى-كماوالنسائى،(4735)داودأبوأخرجه(2)

.(01992)فىوميأتى،بهالزهرىطريقمن(25623)وأحمدبه.

.(56/2770)ومسلم،(0475)البخارى(3)
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ِلضَفْلأاْوُلؤُأيَآتَلِ!وَلَا:وجَلَّعَزَّاللهَُلَزنأفلَمّا(ظ1/24؟أ،أبَدًاهَعَفنَيألابكرٍبوأ

37/10قال.الاَيَةَ!ِهَّللَاسَايلِىِفؤَالمحفَبرينَوًالمَشَكِينََيئرُقْلَاأُؤلِىاَؤُتؤُينَأِةَعَّسلَاَو/مِنكُؤ

عنَرَّفَكو،مِسطَحعلىفرَدَّ.!لىاللهُيَغفِرَأنُّبِحُألىِّنإوالفَهِبَلَى:بكرٍأبو

(1)

.ِهِنيمي

َنِّماًر!نُملَيَقُولُونَ!وَإِخَّهُم:تَعالَىاللهِوقَولُ:اللهُهَمِحَرالشّافِعِئُقال

.الكَفّارَةَ)2(فيهاللهَُلَعَجثُمَّ.،2:المجادلةأوَزُورأ!ِلؤَقتَا

الأخبارُِتَضَمدَقو،فيهِّصَّنلابفيهِةَراّفَكلاوُجوبُ:اللةُهَمِحَرالشيخُقمال

الظَهارِ)3(.كِتابِفىفيه

الَّذِى:الحَديثُوأمّا

أبوحدثنا،بكرٍبنُمحمدُأنبأنا،ُّىِرابْذوُّرلاعلىٍّأبوأخبرَنا-أ4599

عن،السّائبِبنُعَطاءُأنبأنا،داّمَححدثنا،إسماعيلَبنُموسَىحدثناداودَ،

فسألَ!َجعالنَّبِىِّىَلإاختَصَمارَجُلَينِأنر!جمماعباسٍابنِعن،يَحيَىأبى

المَطلوبَ،فاستَحلَفَ،ةَنِّيَبلهْنُكَيمَلف،َةَنِّيَبلاالطّالِبَ!َجعاللهِرسولُ

َرِفُغولَكِنفعَلتَ،دَق":لمججَّاللهِرسولُفقالَ،هوإلاَهَلإلاىِذَّلاِهَّللابفحَلَفَ

.(4)((ُةللااَّلإَهَلإلاقَولِبإِخلاصِلَكَ

والترمذى،(5812770)ومسلم،(24317)أحمدواْخرجه.(5799)المعرفةفىالمصنف(1)

به.هثمامعنأسامةأبىعن(47570)فىمعلقًاالبخارىوذكره.بهعروةبنهشامطريقمن(3180)

.1176الأم(2)

(15348)فىتقدم(3)

فى-الألبانىوصححه،بهسلمةبنحمادطريقمن(2280)اْحمدوأخرجه.(3275)داودأبو(4)
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.(1)عَطاءٍعنوشَريكٌوجَريرٌلثورِئُوالوارِثِاوعَبدُسلمةَبنُحَفادُهواَرافهَكَذ

كما:ال!الْبِبنِعَطاءِعنشُعبَةُورَواه

عبدِاللهُِنبُدمحمأنبأناالحافظُ،عبدِاللهِأبوأخبرَنا-ا9905

:قال)ح(شُعبَةَعن،أبىحدثنا،أبىحَذَثَنى،ىَّنَثُملاأبوحدثنا،ُراّفَضلا

خالِدُبنُحدثنا،المُبارَكِبنُعبدُالزَحمَنِحدثنا،المُثَنَىأبوانَثَذَحو

ابنِعن،عَبيدَةَعن،البَختَرِئَأبىعن،عَطاءٍعن،شُعبَةُحدثنا،الحارِثِ

:قالأوهو-لاٍالَهٍَالاىِذَّلاِهُّللابَفَلَحاًلُجَر))أن:ع!فهىِبَنلاعنر!!ما،الزُّبَيرِ

.بالفَهِ)2(لاخلاصِهيَعنى."هلفغُفِرَاًبِذاك-بالفهَِفَلَح

ابنِقبلَماتَوعَبيدَةُ،الجَماعَةِرِوايَةُُباوَضلاو،شُعبَةَنِمٌمْهواذَهو

أعلمُ.والفَهُ.عنهرِوايَتُهفتَبعُدُ،سِنينَبتِسعِالتَواريخِأهلَُمَعَزفيماِريَبرلا

إسنادِهِ.فىهيَلَعِفالِتخالامَعَال!ائبِبنُعَطاءُبهتَفَزَدَ

بالقَوِئَ:ولَيسَ،ٍسَنأعنٍتِباثحَديثِنِمورُوِىَ

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِاللهِأبوأخبرَنا-ا9906

حدثنا،إسماعيلَبنُمالكُحدثنا،الذُورِئُمحمدٍبنُالعباسُحدثنا،يَعقوبَ

.(2803)داودأبى-ضحيح

طريقمن(0660)الكبرىفىوالنسائىبه.الوارثعبدطريقمن95/4،96الحاكمأخرجه(1)

به.شريكطريقمن(2695،2956)وأحمد.بهالثررى

والمثانىداحَالافىعاصمأبىوابن،(0560)الكبرىفىوالنسائى،(16101)أحمدأخرجه(2)

به.شجةطريقمن(2177،2178)مسندهفىوالبزار،(586،587)
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ع!يمّاللهِرسولُقال:قالر!بمنمامالكٍبنِِسَنأعن،البُناخ!ٍتِباثعن،قُدامَةَأبو

فعَلتُه.ماهوإلاَهَلإلاائَذِىِهَّللاولا:قالوكَذا؟".كَذافعَلتَفُلانُ،"يما:لِرَجُ!لٍ

لُكمِرارًا،هيَلَعَكِلَذوكَزَرَ:قالفعَلَه.دَقهَنأيَعلَمُع!يماللهِورسولُ:قال

َهَلإبلابصِدقِكَكَذِبَكَعَنكَاللهُ))كَفَّرَلمج!:اللهِرسولُقال.ُفِلحَيَكِلَذ

.(1)"ُهللاإلا

:َرَمُعابنِعنٍتِباثعن:وقيلَ

ابنَالحَسَنِأباأن،إجازَةًالسُّلَمِئُالرَّحمَنِعبدِأبوأخبَرَنيه-أ9907

أنبأنا،إبراهيمَبنُإسحاقُحدثنا،شيرُويَهبنُاللهِعبدُحدثنا،أخبَرَهُمصَبيحٍ

نأرقِيهتهاَرَمُعابنِعن،البُنانِىٍتِباثعن،سلمةَبنُُداّمَححدثنا،َمَدآبنُيَحيَى

لالَهَإلاإلَّذِىوا!هـالا:!قالَوكَذا؟((.كَذاَتلَعف":لِرَجُلٍظلعجَييهاللهِرسولَ

لهَرِفُغدَقولَكِن،و25/ا"أ،فعَلَهدَقبَلَى:فقالَال!لامُهيَلَعجِبريلُفأتاههو.

.اللَّهُ)2(إلاَهَلإلا:بقَولِه

:اًلَسرُمَرَخآوجهٍنِمورُوِىَ

ابنُنَصرِوأبوالامامٍُرِهاطبنُالقاهِرِعبدُمَنصورٍأبوأخبَرَناه-أ0899

عمرِوأبوأنبأنا:قالوا،ُئِسِرافلاحَمدانَبنِعلىِّبنُالرَّحمَنِوعَبدُقَتادَةَ

من608/2الكاملفىعدىوابن،1/213الضعفاءفىوالعقيلى،(1376)حميدبنعبدأخرجه(1)

به.عبيدبنالحارثتدامةأبىطريق

عن(5690)يعلىوأبو،(5361)واْحمدبه.آدمبنيحىطريقمن(855)حميدبنعبدأخرجه(2)

مسلم.شرطعلىإسنادهذا:09/804الذهبىوقال.بهسلمةبنحماد
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الحَسَنِ،عن،ُثَعشأحدثنا،الأنصارِئُحدثنا،مُسلِمٍأبوأنبأنا،ٍديَجُنابنُ

َذَخأهذا:فقالَ!لمجيمالنَبِئَبهفأتَى،ٍلُجَرعلىواذَعاها،لهًةَقانَدَقفاًلُجَرأن

امهَّدُرأخَذتَها،دَق":!قالَأخَذ!ا.طهوإلاَهَلإلاائَذِىوالفَهِلا:فقالَناقَتِى.

،!عٌهذاب!خلاصِكَ".لَكََرِفُغ))قَد:لمجي!ىِبَنلادفقالَ،هيَلَعا!!َرفعَلَيه".

مَلَمُظَعنِإوَبنَّذلاأنالبَيانُمِنهفالمَقصودُصَحيخا،الأصلِفىكاننِإف

،ُةَرِفغَملالهتَقَبَسنَّمِموكانَ،العَقيدَةُِتَخَصمامَتَىلِلنارِاًبِجوم/ْنُكَي38/10

لمجي!.ىِبَنلابعدَ!لَحألالتَّعيّينُهذاولَيسَ

ائَذِى:الأثَرُوأفا

الحارِثِابنُبكرِوأبوُئِمَل!لاعبدِالزَحمَنِأبوأخبرَنا-ا9909

محمدِبنُاللهِعبدُحدثنا،الحافظَُرَمُعبنُعلئُأنبأنا:قالاالفقيهُ!ضاهَبصألا

،حَضادٍعن،لَيثٍعن،عَبثَرٌحدثنا،هِشابمبنُُفَلَخحدثناالعَزيزِ،عبدِابنِ

،ِنارَّفَمييَمينانِ:أربَعَةٌُنامْيألا:قال!اللهِعبدِعن،َةَمَقلَععن،إبراهيمَعن

فيَفعَلُ،وكَذا،كَذايَفعَلُلاوالفَهِيَحلِفُُلُجَزلاف؟ِنارَفَميلاويَمينانِ

َنِإفِنارَفَميلاالفَذانِ)1(اليَمينانِافْاو؟يَفعَلُفلا.ُلَعفأوالفَهِ:يقولُُلُجَزلاو

فعَلتُلَقَد:يَحلِفُُلُجَّرلاو،فعَلَهدَقو.اذَكوكَذافعَلتُما:يَحلِفُالزَجُلَ

.ٍميَلُسأبىبنِلَيثِعنالقاسِمِبنُعَبثَرُرَواهفهَكَذا.(2)هْلَعفَيمَلو.اذَكوكَذا

عنمَعشَرٍأبىٍبيَلُكبنِزيادِعنلَيسثعنفرَواه،الثورِئُسفيانُهَفَلاخو

"كذاا.:الأصلفىفوتهاوكتب،النسخفىكذا(1)

.62/41الدارتطنى(2)
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:ُهَبشأوهو،قَولِهنِمإبراهيمَ

الغموساليمينفىجاءماباب

حدثناقالا:القاضِىبكرٍوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبَرَناه-أ0991

عن،رَوححدثنا،مَرزوقٍبنُإبراهيمُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبو

يَمينانِ:عَبأريمانُالأ:قالبراهيمَإعن،ٍبيَلُكبنُزيادُثناحد،لَيثٍعن،الثَّورِىِّ

فعَلتُ.لَقَدِهَّللاو،فعَلتُماِهَّللاو:ِلُجَّرلاقَولُ،ِنارَّفَكُيلاويَمينانِ،ِنارَّفَكُي

قالكماهَّنأيَرَىكاننِإو،كَذِبفهوشَيئًاتَعَمَّدَكانإن،كَفّارَي!مِنهشَىءٍفىلَيسَ

.(1)كَفّارَةٌفيهاذَهف.لأفعَلَنَّوواللَّهِ،ُلَعفألاِهَّللاو:ِلُجَّرلاوقَولُلَغو،فهو

.ُمَلعأُهَّللاو،امِهب(2)ٍّجَتحُمغَيرُسُلَيمانَأبىبنُُداّمَحوولَيثٌ:ال!ثيخُقال

:مَسعودٍابنِعنَرَخآوجهٍنِمورُوِىَ

،ٍحيَرُشأبىبنُالرَّحمَنِعبدُأخبرَنا،الفقيهُِحتَفلاأبوأخبرَنا-أ1991

التَّيّاحِأبىعن،شُعبَةُأنبأنا،ِدعَجلابنُعلئُحدثنا،ُّىِوَغَبلاالقاسِمِأبوحدثنا

ُّدُعَنكُنّا:مَسعودٍابنَيَعنِىالرَّحمَنِعبدِأبوقال:قالالعاليَةِأباُتعِمَس:قال

اليَمينُما:قيلَالغَموسَ.اليَمينَ،ظ25/101لهكَفّارَةَلاىِذَّلاِبنَّذلامِنَ

.الكاذِبَةِ)3(ِنيمَيلابأخيهمالَِلُجَّرلااقتِطاعُ:قال؟الغَموسُ

كليب.بنزيادبإبهام،بهالثورىطريقمن(19160)الرزاقعبدأخرجه(1)

إسماعيلأبوسليمانأبىبنحمادهو:وحماد.(532)فىسليمأبىبنليثعلىالكلامتقدم(2)

والتعديلوالجرح،32/1الثقاتومعرفة،18/3الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظرالكوفى.

:1/971التقريبفىحجرابنقال.231/5النبلاءأعلاموسير،269/7الكمالوتهذيب،46/31

.أوهاملهصدوق

به.شعبةطريقمن296/4الحاكموأخرجه.(1417)الجعدياتفىالبغوى(3)

-9-ا



01/39

أقسمتأوأقسم:قولهفىجاءمابابالأيمانكتاب

ُتمَسقأأوأُقسِ!ا:قَويهفىجاءَمابابُ

بِشْرانَبنِعبدِاللهِِنبِدمحمبنُعلئُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا9912

الزَمادِىُّ،مَنصورٍبنُأحمدُحدثناالضَفارُ،محمدبنُإسماعيلُأنبأناببَغدادَ،

عن،اللهِعبدِبنِاللهِِديَبُععن،الرهرِئَعنمَعمَر،أنبأنا،الزَزّاقِعبدُحدثنا

فقالَ:جًس!اللهِرسولَىَتأاًلُجَرأنيُحَذَثُهريرةَبوأكان:قالر!بماعباسٍابنِ

فىيَتَكَفَفونَالناسَفأرَى،ُلَسَعلاوال!منُمِنهايَنطِفُظُفَةالفَيلَةَرأيتُىَنإ

الأرضِ،ىَلإال!ماءِمِنَاًلِصاواثَبَسوأرَى،والمُستَقِلُّفالمُستَكثِرُ،أيديهِم

بهَذَخأثُمَّ،الَعفُرَخآرَجُلبهَذَخأثُئَم،َتوَلَعفبهأخَذتَاللهِرسولَيافأراكَ

أبوقالفعَلا،لهَلِصُوثُمَّ،بهَعَطَقنافُرَخَاْلُجَربهَذَخأثُئَمفعَلا،ُرَخآرَجُل

"اعبُرْها".:فقالَ.اهْرُبعألفىَنَعَدَتَلوالئَهِأنتَبأبِى،اللهِرسولَأىْ:بكرٍ

آنُالقُرفهوِلَسَعلاوال!منِمِنَالتَّنَطُفُوأفا،الإسلامِفظُفَةُالطفَةُأفا:فقالَ

القُراَنِمِنَُرِثكَتسُملافهووالمُستَقِل/المُستَكثِرُوأمّا،وحَلاوَتُهولينُه

ىِذَّلاالحَقفهوالأرضِىَلإِءامَّسلامِنَالواصِلُال!بَبُفاوأ،مِنهوالمُستَقِل

ثُمَّ،بهفيَعلوُرَخآرَجُلبَعدَكَبهُذُخأيثُمَّ،اللهُفيُعليكَبهُذُخأت،هيَلَعأنتَ

فيَعلوُلَصويثُئَمبهفيُقطَعُُرَخآْلُجَربهُذُخأيثُئَم،بهفيَعلوبَعدَهُرَخَابهُذُخأي

وأخطأتَبَعضًاَتبَصأ":لظ؟أخطأْتُأمأصَبتُلَتُحَذَثنِّىاللهِرسولَأىْ،به

فقالَ،أخطأتُىِذَئابىِّنثَذَحتلاللهِرسولَياأنتَبأبِىُتمَسقأ:قال."اًفعَب

عنٍعِفاربنِمحمدِعن""الصحيحفىمسلمرَواهتُقسِغ")1(.)الاجمعو:النَبِئُ

عن(20360)الرزاقعبدمصنففىوهوبه.الرزاقعبدطريقمن(2293)الترمذىأخرجه(1)

.هريرةأبىعناللهعبيد
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أبىعنوأحيانًا،عباسٍابنِعنأحيانًا،اللهِِديَبُععن:قالهَّنأإلاالزَزّاقِعبدِ

(1)ري

.هرَيرَه

ٍريَهُزبنُُضاّيَفوالذُّهلِئُ)2(يَحيَىبنُمحمدُرَواهالزَمادِئُرَواهوكما

.َرَهزأبنُوأحمَدُ

أبىعن:غَميقولُمَعمَرٌكان:فقالَالسُّلَمِئَُفُسويبنُأحمدُورَواه

.ُثِّدَحُيهريرةَأباأنعباسٍابنِعن:ئَمو.هريرةَ

اًلُجَرأنعباسِابنِعن:فقالَالرَّزّاقِعبدِعنإبراهيمَبنُإسحاقُورَواه

.(3)َءاج

قال:عباسٍابنِعن،اللهِِديَبُععن،الزُّهرِىِّعنعُيَينَةَبنُسفيانُورَواه

.عَلَيكَ)4(ُتمَسقأ:الحديثِفىوقالَ.ٌلُجَرجاءَ

فىقالهَّنأإلا،الزُّهرِىِّشِهابٍابنِعنيَزيدَبنُُسُنويرَواهَكِلَذَكو

أخطأتُ.ىِذَّلابىِّنَرِبخُتَلاللهِرسولَيافواللَّهِ:قال:الحديثِ

أحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبَرَناه-أ9913

.(.../2269)مسلم(1)

عبدعنالذهلىيحمىبنمحمدعن(3918)عقبماجهوابن،(3268،4632)داوداْبوأخرجه(2)

به.الرزاق

ابنوأخرجه.بهإبراهيمبنإسحاقعن211334َالبارىفتحفىكما-العللفىالذهلىأخرجه(3)

به.إبراهيمبنإسحاقطريقمن27115التعليقتغليقفىحجر

ماجهوابن،(0764)الكبرىفىوالنسائى،(17اعقب2269)ومسلم،(1894)أحمدأخرجه(4)

به.سفيانطريقمن(3918)
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حَذَثَنِى،ٍريَكُببنُيَحيَىحدثنا،شَِيبنبنُُديَبُعحدثناالقَ!قارُ،ٍديَبُعابنُ

،و26/101ابنُتا!َزوأبوالحافظُاللهِعبدِاْبووأخبرَنا)ح(َسُنويعن،ُثيَفلا

حدثنا،يَعقوبَُنبُدمحمالعباسِأبوحدثناقالا:المُزَكَىإسحاقَأبى

عن،شِهابٍابنِعن،ُسُنويأخبرَض!،وهبٍابنُحدثنا،نَصرٍُنبُرحَب

نأ،يُحَذَثُكانحلمحنهبنعباسٍابنَأن،مَسعودٍبنِعُتبَةَبنِاللهِعبدِبنِاللهِديَبُع

المَنامِفىالقَيلَةَأَرَىىَنإ،اللهِرسولَيا:فقالَلمجي!اللهِرسولَىَتأرجُلًا

فالمُستَكثِرُ،بأيديهِممِنهايَتَكَفَفونَالناسَفارَى،َلَسَعلاوال!منَتَنطُفًُةَقُظ

ولأخَذتَفأَراكَ،الأرضِىَلإال!ماءِمِنَاًلِصاواًبَبَسوأَرَى،والمُستَقِل

َذَخأثُتَم،الَعفُرَخَارَجُلبهَذَخأثُئَمفعَلا،بَعدِكَنِمرَجُلبهَذَخأثُئَم،َتوَلَعف

بأبِى،اللهِرسولَيا:بكرٍأبوقالفعَلا،لهَلِصُوثُئَم،بهَعَطَقنافآخرُرَجُلبه

أقا:بكرٍأبوقال."ْرُبعا)):لمجي!اللهِرسولُقال.هَنَرُبعألفىَنَعَدَتَل،وأُقَىأنتَ

حَلاوَتُهاَنُفالقُرِلَسَعلاوِنمَّسلامِنَيَنطُفُائَذِىوأقا،الإسلامُِةَّلُظفالطفَةُ

وأمّا،والمُستَقِلآنِالقُرمِنَفالمُستَكثِرَُكِلَذنِمُساّنلايَتَكَقفُماوأقا،ولينُه

بهُذُخأت،هيَلَعأنتَاتَذِىفالحَقالأرضِىَلإال!ماءِمِنَالواصِلُال!بَبُ

فيَعلُوُرَخآرَجُلبهُذُخأيثُتَم،بهفيَعلُوبَعدَكَرَجُلبهُذُخأيثُئَم،اللهُفيُعليكَ

به،فيَعلولهُلَصويثُثَمبهُعِطَقنَيفبهفيَعلُوُرَخَاٌلُجَربهُذُخأيثُئَمبه،

قالأخطأتُ؟أوأصَبتُوأُفَىأنتَبأبِىاللهِيارسولَفأخبِرْنِى

ىِذَئابىَنَرِبخُتَلفؤالفَهِ:قالبَعضا".وأخطأتَبَعضاَتبَصأأ:لمجيِ!اللهِرسولُ

فقالَ::ِثيَفلاحَديثِىِفو.وهبٍابنِحَديثِلَفظُ.إمئِسقُتالا:قال.أخطأتُ

مِنٌَلِصاوٌبَبَساذِإو:وقالَ/المَنامِ.فىالفَيلَةَرأيتُىَنإاللهِرسولَيا
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.(2)وهبٍابنِحَديثِمِثلُوالباقِى.(1)هبأخَذتَوأَراكَالسَّماءِ،ىَلإالأرضِ

بنَِةَلَمرَحعنمسلمٌورَواه،ٍريَكُببنِيَحيَىعن""الصحيحفىالبخارىُّرَواه

صوء(3)

ىِخاوابنُكثيرٍبنُسُليمانهَعَبات:البخارىُّقال.وهبٍابنِعنيحيَى

ز!فط،عباسٍابنِعن،اللهِِديَبُععن،الزُّهرِىِّعنٍنيَسُحبنُوسُفيانُالزُّهرِىِّ

عباسِابنَأن،اللهِِديَبُععن،الزُّهرِىِّعن:ُّىِديَبُّزلاوقالَلمجؤ.اللهِرسولِعن

.(4)ِئَيصالنَّبِىِّعن،دظهريرةَأباأو

.ِهَّللارسولَياوالفَهِ:الحديثِفىوقالَالتنيخُ:قال

أنبأنا،ٍديَجُنابنُعمرِوأبوأنبأنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-أ9914

:قالإذا:قالعَطاءٍعن،ٍجيَرُجابنِعن،ٍمِصاعأبوحدثنا،مُسلِمٍأبو

.(ْ)ِهَّللابُتمَسقأ:يَقولَىَّتَح،بشَىءٍفلَيسَأقسَصتُ.

.ٍةَّرَمبضَعيفٌهَّنأإلامُسنَدٌحَديثٌهذافىَىِوُردَقو

بنِرِشدينِعن،َسُنويبنِعيسَىعنالحَنظَلِئُإسحاقُورَوَى-أ5199

يَمينًايَكونُلا:قال.ُمِسقُأ:قَولِهفىز!نهبماعباسٍابنِعن،أبيهعن،ٍبيَرُك

.""فعلوت:مفىبعده(1)

نصربنبحرعن(665)المشكلشرحفىالطحاوىوأخرجه.34616،347الدلائلفىالمصنف(2)

وابن،(3267،3268)داودوأبو،(1312)وأحمد.بهوهبابنطريقمن(111)حبانوابن.به

به.الزهرىطريقمن(3918)ساجه

.(1712269)ومسلم،(7000)البخارى(3)

.(0070)عقبإلبخارى(4)

به.جريجابنطريقمن(12455)شيبةاْبىابنأخرجه(5)
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حَتَى(ظ26/101يَمينًايَكونلا:قال.ُدَهش(أ:قَولِىىىِفو.بالفَهِأُقسِمُ:يَقولَحَتَى

عن،الوَليدِأبىعنإجازَةًاللهِىبدِأبوأنتئرفيمااذَهو.بالفَهُِدَهشأ:يَقولَ

حدثنا:نَصرٍَنبَدمحميَعنِى،عبدِاللهِأبوقال:قالشيرُويَهبنِعبدِاللهِ

.هَرَكَذف.إسحاقُ

.قَولِهِ)1(نِمالبَصرِئَالحَسَنِعنَكِلَذورُوِىَ

المُقسِ!اإبرارِفىجاءَمابابُ

الصَّفارُ،ٍديَبُعبنُأحمدُأنبأنا،عبدانَابنُالحَسَنِأبوأخبرَنا-ا9916

بنَِثَعشأعن،عَوانَةَأبوحدثنامُسَذَد،حدثنا،ُئئَخصلاَرَمُعبنُعثمانُحدثنا

أمَرَنا:قالٍبِزاعالبَراءِبنِعن،مُقَزَنٍسُوَيدِبنِبنِمُعاويَةَعن،ٍميَلُس

الجِنازَةِ،واتَباعِ،المَريضِبعيادَةِأمَرَنا؟سَبعٍعنونَهانابسَبعٍ!ي!اللهِرسولُ

المُقسِمِ،وِإبرارِ،المَظلومِونَصرِ،ال!لامِوِإفشاءِ،العاطِسِوتَشميتِ

الفِفخَةِ،ِةَينآفىِبرُئشلاوعن،الذَهَبِخَواتيمِعنونَهانا،الذاعِىوِإجابَةِ

البخارئُرَواه.(2)ى!َقلاووالمَياثِرِ،،والِإستَبرَقِ،والذيباجِالحَريرِ،وعن

كِلاهُما،الزَبيعِأبىعنمسلمورَواه،إسماعيلَبنِموسَىعن""الصحيحفى

.(3)َةَناوَعأبىعن

الحَسَنُأنبأنا،المُقرِئُمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-ا9917

.(12456)شيبةأبىابنممنفينظر(1)

.(99،5912.6135،6651،11619،19893)فىتخريجهتقدم(2)

.(3)عقب(6602)ومسلم،(5635)البخارى(3)
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حدثنا،الزَبيعِأبوحدثنا،يَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَبنِمحمدِابنُ

عن،مُجاهِدٍعن،زيادٍأبىيَزيدَبنِعنعبدِالحَميدِ،جَريرُبنُ

علىليُبايِعَهبأبِىع!ي!اللهِرسولَأتَيتُ:قالصَفوانَبنِِنَمحَّرلاِدبع

ال!قايَةِ،فىوهوالعباسِىَلإفانطَلَقتُالجِهافىِ"علىهُعِي؟ُألَب":قالالهِجرَةِ

مَلفالهِجرَةِعلىليُبايِعَه!لمجحمّالنَّبِىِّىَلإبأبِىانطَلَقتُىَنإ،ِلضَفلاأبايا:فقُلتُ

يا:فقالَجمتََئِبَّنلافأتَىرِدالمح!،هيَلَعماقَميصٍفىالعباسُمَعَهفقامَ،يَفعَلْ

لِتُبايِعَهبأبيهوأتاكَ،صَفوانَبنِالرَّحمَنِعبدِوبَينَبَينِىماَتفَرَعدَقاللهِرسولَ

لِتُبايِعَه.َكيَلَعُتمَسقأ:قال."َةَرجِهلا"إنها:فقالَ،تَفعَلْمَلفالهِجرَةِعلى

.(1)((َةَرجِهولا،ىِّمَعُترَربأ"ها:وقالَيَدَهغ!جِ!اللهِرسولُفمَدَّ:قال

عنالرَّحمَنِعبدِبنُصَفوانُأوصَفوانَبنُالرَّحمَنِعبدُ:البخارىُّقال

10/41بكرٍأبوبذَلِكَأخبرَنا/.ُّحِصَيلا،مُجاهِدٍعنزيادٍأبىبنُيَزيدُقالَه،لمجتَالنَّبِىِّ

عن،ِسِرافُنباَدمحأأبوحدثنا،!خاهَبصألاإبراهيمُأنبأنا،ُئِسِرافلا

.(2)ِّىِراخُبلا

َرَمُعبنُعلئُأنبأنا،الفقيهُالحارِثِابنُبكرِأبوأخبرَنا-أ9918

ُنبُدمحمحدثنا،رُستُمَبنِهارونَبنِالحَسَنِبنُعلئُحدثنا،الحافظُ

بنُإسحاقُحدثنا،ُةَّيقَبحدثنا،هارونَبنُيَزيدُحدثنا،الدَّقيقِئُالمَلِكِعبدِ

َفَلَحنَم":قالغ!جِالنَّبِىِّعن،هريرةَأبىعن،َةَمِركِععن،الحَضرَمِئُمالكٍ

به.زيادأبىبنيزيدطريقمن(1621)ماجهوابن،(15551)أحمداْخرجه(1)

.247/5الكبيرالتاريخ(2)
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.(11((5لَ!رَّمَلىِذَّلاعلىإثمُهامَّنِإف،ْلَعفَيمَلفسَيَبَزههَّنأيَرَىوهوبيَميني!لَحأعلى

الحافظُ،َرَمُعبنُعلئُأنبأنا،الحارِثِابنُبكرِأبووأخبرَنا-أ9919

الطئبِ،أبىبنُأحمدُحدثناالضَغاخ!،حدثنا،إسماعيلَبنُالحُسَينُحدثنا

وراشِدِِةترِهارلاأبىعن،ٍحِلاصبنُمُعاويَةُحَذَثَنى،وهبٍابنُحدثنا

،تَمرٌفيهاًقَبَطامرأةلهاأهدَت:قالَتر!نهاعائشةَعنسَعلإ،ابنِ،و27/101

ِكيَلَعُتمَسقأ:المَرأةُفقالَتِ،تَمَراتٍمِنهوأبقَتر!نفأ،عائشَةُمِنهتَلَكأف

.(2إ"ِثِّنحُملاعلىالإثمَفإِنَّ))أبِرّيها،:جمع!اللهِرسولُفقالَ.هَفُكأكَلتيهإلا

عائشةَوحَديثُ،بَقئةَمَشايخِنِميُجهَلُنَمإسنادِهفىهريرةَأبىحَديثُ

عنسَعدٍبنِلَيثِحَديثِنِم""المراسيلفىداودَأبوهَدَروامُرسَلٌوهو،ُلَثمأ

أبىعنالقاسِمِعنيَزيدَبنِعلىحَديثِنِمٌدِهاشهَلو،(31ٍحِلاصبنِمُعاويَةَ

.ُمَلعأُهَّللاوأُمامَةَإ4(،

علىالكَفارَةَأنعُتَيبَةَبنِِمَكَحلاوومَكحوليمحمدبنِالقاسِمِعنانيَؤُرو

المُقسِمِ.

ِهَّللاُرمَعَلقال:نَمبابُ

إسحاقَابنُبكرِأبوأخبرَنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-أ9920

،ٍريَكُببنِاللهِعبدِبنُيَحيَىحدثنا،مِلحانَبنِإبراهيمَبنُأحمدُأنبأنا،الفقيهُ

به.هارونبنيزيدطريقمن346/3الأولياءحليةفىنحيمأبووأخرجه.ا42/4الدارقطنى(1)

به.صالحبنمعاويةطريقمن(24835)أحمدوأخرجه.أ42/4الدارقطنى(2)

.(388)المراسيهلفىداودأبو(3)

به.يزيدبنعلىطريقمن(7820)والطبرانى،(1211)مسندهفىالرويانىآخرجه(4)
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بنُعُروَةُىِنَربخأ.قالهَّنأشِهابٍابنِعنيَزيدَ،بنَِسُنويعن،ُثيَّللاحدثنا

،َةَبتُعبنِاللهِعبدِبنُاللهُِديَبُعووقّاصٍبنُُةَمَقلَعوالمُسَئبِبنُوسَعيدُالزُّبَيرِ

قالواماالإفكِأهلُلهاقالحيقَ!ي!النَّبِىِّزَوجِر!جمتهاعائشةَحَديثِعن

وهو!ؤاللهِرسولُفقالَ:قالَت.بطولِهالحديثَوذَكَرَقالوا.مِمّااللهُاهأّرَبف

بَيتى؟أهلِفىأذاهبَلَغَنادَقٍلُجَرنِميَعذِرُلْانَم،َنيمِلسُملامَعضَرَ"يا:المِنبَرِعلى

وماخَيوًا،إلاهيَلَعُتمِلَعمااًلُجَراورَكَذولَقَدخَيوًا،إلاأهلِىفىُتمِلَعمافواللَّهِ

يا:فقالَالأنصارِىُّمُعاذٍُنلُدعَسفقامَ."ىِعَمإلاأهلِىعلىيَدخُلُكان

قِمكانوِإن،هَقُنُعُتبَرعَضالأوسِمِقَكانإن،مِنهأعذِرُكَأنا،اللهِرسولَ

ُدِّيَسوهو-عُبادَةَبنُسَعدُفقامَ:قالَت.َكَومأانلَعَففاْمَتوَمأالخَزرَجِمِقَإخوانِنا

!بِدعَسِلفقالَ،الحَميَّةُهتَلَمَتحاولَكِنِاًحِلاصاًلُجَرَكِلَذقبلَوكانَ-الخَزرَجِ

-ٍريَضُحبنُُديَسُألمحاقامَ.قَتلِهعلىتَقدِرُولا،هُلُتقَتلا،اللهُِرمَعَلَتبَذَك:مُعاذٍ

لَنَقتُلَنَّه،،اللهُِرمَعَلَتبَذَك:عُبادَةَبنِِدعَسِلفقالَ-مُعاذٍبنِسَعدِعَمِّابنُوهو

فىالبخارىُّرَواهالحديثَ)1(.وذَكَرَالمُنافِقينَ.عنتُجادِلُ،مُنافِقٌَكَّنِإف

.يونُسَ)2(عنَرَخَاوجهٍقِممسلمهَجَرخأو،ٍريَكُببنِيَحيَىعن""الصحيح

والقُدرَةِ،كِالعِزَّةِ،تَعالَى؟اللهِبصِفاتِصِلَحلافىجاءَمابابُ

َكِلَذونَحوِ،ِعمَّسلاووالحَلامِ،،ِةَمَظَعلاووالحِبرياءِ،والجَلالِ،

ُنبُدمحأمحمدٍأبوأخبرَخ!،الحافظُعبدِاللهِأبوأخبرَنا-أ9921

أخبرَخ!،اليَمانِأبوحدثنا،عيسَىبنِمحمدِبقُعلئُأنبأناالمُزَخ!،اللهِعبدِ

.(19902)فىتفم(1)

.(5آ/2770)ومسلم،(4750)البخارى(2)
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نأاللَّيثِئُيَزيدَبنُوعَطاءُالمُسَئبِبنُسعيدُأخبرَض!،الرهرِئَ/عن،بميَعُش

القيامَةِ؟يَومَانَّبَرنَرَىهلاللهِرسولَيا:قالواالناسَأنامُهَرَبخأهريرةَأبا

دونَهلَيسَِردَبلالَيلَةَالقَمَرِفىتُمارونَلَه"(ظ27/101:!ِع!عاللهِرسولُفقالَ

اهَنودلَيسَِسمَّشلافىتُمارونَ"فهَل:قال.ِهَفلارسولَيالا:قالوا."؟سَحابٌ

الحديثَوذَكَرَ."َكِلَذَكَظوَرَت"دإنكُم:!ال.ِهَفلارسولَ!الا:لوا!ا."؟دَحمابٌ

مُقبِلٌ،َةَّنَجلادُخولأالجَنَّةِأهلُِرِخآ(2هووالنارِالجَنَّةِبَينَاٌلُجَرىَق!َلو":قال

،اهُحيرقَشَبَنِىدَقفإِنَّهالنّارِ،عنوجهِىْفِرصابَريايقولُ:ِراّنلاعلىبوَجهِه

تسألَأنبكََكِلَذفعَلتُإنَتيَسَعلَهف:لَجوزَعاللهُفيقولُذَكاؤُها)3(.وأحرَقَنِى

اللهُفيَصرِفُ،وميثاقٍعَهدنِمشاءَمارَئهفيكطِى.َكِتَّزِعولا:فيقولُ؟َكِلَذغَيرَ

نأاللهُشاءَمافيَسكُتُبَهجَتَها،فرأىالجَنَّةِعلىبوَجهِهَلَبقأاذِإفالثارِ،عنوجهَه

َتيَطعأدَقألَستَاللهُ:فيقولُالجَنّةِ.بابِعِندَقَذمنِىبَريا:يقولُثُمَّ،َتُكسَي

أشقَىأكونُلارَبئيا:فيقولُ؟سألتَكُنتَىِذَّلاغَيرَتَسألَاَّلأوالمَواثيقَالعُهودَ

لاَكِتَّزِعولا:فيقولُ؟غَيرَهتَسألَأنَكِلَذأُعطيتَإنَتيَسَعلَه:فيقولُ.خَلقِكَ

الجَنَّةِدُضلِفىلىُنَذأي3":قالأنىَلإ.الحديثَوذَكَرَذَلِكَ".غَيرَأسألُكَ

اذَكوكَذانِموتَعالَى:تَبارَكَاللهُقالبهانقُطِعَإذاىَّتَح،ىَّنَمَتيفتَمَنَّ.له:فيقولُ

قال."هَعَمومِثلُهَكِلَذلَكَاللهُ:قالالأمانِعبهتَهَتناإذاحَتى،هبَُّريُذَكرُهفسَلْ.

ُةَرَشَعوَكِلَذَكَل":!الع!ي!اللهِرسولَإنَ:هريرةَلأبِىالخُدرِئُسعيدٍأبو

.أهو!:مفىبعده(1)

."و!:مفى(2)

.(وك)ذ93/38التاج.اشتعلت:وذكاةوذكًاذكوا،النارذكت(3)



...تعالىاللهبصفاتالحلففيجاءمابابالأيمانكتاب

عنمسلمٌورَواه،اليَمانِأبىعن""الصحيحفىالبخارىُّرَواه.(1)((ِداثمأ

.اليَمانِ)2(أبىعنالزَحمَنِعبدِبنِاللهِعبدِ

بَرَكَتِكَ)3(عنبىغِنَىلاوعِرتِكَ:لمج!النَّبِىُّأئوبُوقالَ:البخارىُّقال

فتَقولُ:جَهَنَمَِةَّصِقفىك!جِاالنَّبِىِّعنمالكٍبنِِسَنأعنقَتادَةَحَديثِىِفو

.وعِزَّتِكَ)4(قَطٍقَطٍ

فىيُغمَسُىِذَّلافىلمج!النَّبِىِّعنمالكٍبنِِسَنأحَديثِىِفو:الشيخُقال

.(ْ)"َكِلالَجوَكِتَّزِعولايقولُ:؟ُّطَقبؤسًارأيتَلَه":لهفيُقالُالجَنَةِ

ابنُسعيدِأبوأنبأنا،َفُسويبنُاللهِعبدُمحمدٍأبوأخبرَنا-أ9922

حدثنا،ٍداّبَعبنُيَحيَىحدثنا،الزَّعفَراك!محمدٍبنُالحَسَنُحدثنا،الأعرابِىِّ

أتَيتُ:قال-خَيرًاهيَلَعوأثنَى-ُّىِزَنَعلاهِلالٍبنُمَعبَدُحدثنا،زَيدٍبنُُداّمَح

حَديثِعننَسألُهلَنا،مُهاّمَسو،البَصرَةِأهلِنِمرَهطٍفىمالكٍبنََسَنأ

عِندِه،نِموخُروجِهِم،وجَوابِهسُؤالِهفىبطولِهالحديثَفذَكَرَالشَّفاعَةِ.

كماحَدَّثَنِى:الحَسَنُقالالبَصرِىِّ.الحَسَنِأبىبنِالحَسَنِعلىودُخولِهِم

بتِلكَفأحمَدُالرّابِعَةِفى))فأجِىءُ:ع!يه!َئِبَّنلايَعنِى،قالثُمَّ:قال،مُكثَّىلَح

،7429)حبانوابن،(7717،10906)وأحمدبه.اليماناْبىعن(2843)الدارمىأخرجه(1)

.وحدهعطاءعنالزهرىطريقمن(7445

.(3؟"/182)مسلمو،(608)البخارى(2)

.(6661،7383)قبلالبخارى(3)

.(37/2848،38)ومسلم،(6661)والبخارى،(12380)أحمدأخرجه(4)

.(5/2807)ومسلم،(12131)أحمدأخرجه(5)
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...تعالىاللهبصفاتالحلففىجاءمابابالأيمانكتاب

ْلَسو،لَلثَيُسمَعْقُلْ،راًسَكَْعَفرامحمدُيا:صلى!قالُاًدِجاسلهزِخأثُمَّالمَحامِدِ،

لَيسَ:فيقولُ.اللهُلاٍاَهَلإلا:قالفيمَنىِلْنَذئارَبئيا:فأقولُ.ْعَّفَشُتواشفَعْتُعطَه،

َهَلإلاقال:نَممِنهاَّنَجِرخُألوعَظَمَتِىوكِبريائىىِتَّزِعووكِنِّىلَيكَ،ٍاَكِلَذ

بنَِداّمَحعنحَربٍبنِسُلَيمانَعن""الصحيحفىالبخارىُّرَواه.(1)"ُهللاإلا

وغَيرِهمَنصورٍبنِسعيدِعنمسلمٌورَواه،و28/101"وجَلالِى"،:فيهزادَ،زَيدٍ

(2)اَس
.حمادٍعن

علىٍّوأبوُّىِرَمُعلاالحُسَينِبنُُرِصانِحتَفلاأبوالشَريفانِأخبرَنا-أ2399

أزبهأنا،ٍحيَرُشأبىبنُالرَّحمَنِعبدُأخبرَنا:قالاالقُرَشِئُ)3(َثَعشأبنُالحَسَنُ

بنُسُلَيمانُحدثنا،شَيبانُحدثناالعَزيزِ،عبدِبنِمحمدِبنُاللهِعبدُالقاسِمِأبو

َلَخَد:قالمَسعودٍلأبِىمَولًىئَثَذَح:قالهِلالٍبنِِديَمُحعن،المُغيرَةِ

بَلَى:قال؟اليَقينَُكِتأيمَلأ:لهفقالَ.َئَلإْدَهعا:فقالَحُذَيفَةَعلىمَسعودٍأبو

وأن،تُنكِرُكُنتَماتَعرِفَأنالضلالَةِقَحالضلالَةَأنفاعلَمْ:قال.رَئىِةَّزِعو

.(4)ٌدِحاواللهِدينَفإِنَّ،والتَلَؤُنَوإثاكَ،تَعرِفُكُنتَماتُنكِرَ

أنبأناقالا:علىٍّوأبوِحتَفلاأبوالشَّريفانِوأخبرَنا-أ9924

أنبأناالجَعدِ،بنُعلئُحدثنا،اللهِعبدُأنبأنا،ٍحيَرُشأبىبنُالزَحمَنِعبدُ

سُئلَأو-َرَمُعابنَسألتُ:قالعِياضٍأبىعن،فثاضٍبنِزيادِعن،شَريكٌ

به.حمادطريقمن(4350)يعلىوأبو،(13111)النسائىأخرجه(1)

.(9332611)ومسلم،(0175)البخارى(2)

الفقيه.الريف:الغافرعبدقالالمنبجى.القرشىعلىأبوسعيدبنمحمدبنأشعثبنالحسن(3)

.38/13دصثقوتاريخ،(151)المنتخب.(!444)سنةتوفى

.(1731)الجعدياتفىوالبغوى،(267)والصفاتالأسماءفىالمصنف(4)
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...تعالىاللهبصفاتالحلففىجاءمابابالأيمانكتاب

ُّلِحَيلا/وجَلَّعَزَّاللهِوسَمْعِلا:فقالَِرمَخلاعنُعَمسأوأنا-رعفاَرَمُعابنُ

.(1)اهُعايتباولابَيعُها

لثمَوذَ!ابنُمحمدِأبوأنبأنا،ُّىِرابْذوُّولاعلىٍّأبوأخبرَنا-أ992ـه

،َسُنويعق،سُفيانَعن،داودَأبوح!ثنا،أيّول!بنُ!يَعُشحدثنا،ا!واسِطئُ

ٍةَيآبكُلىِّفعَلَيهالقُرآنِمِنَبسورَهَفَلَح))مَن:!هاللهِرْسولُقال:قالالحَسَنِعن

.(2)((َرَجفشاءَوِإنبَرَّشاءَإن،كَفّارَةٌ

حدثنا،أ!راقِىُّانَصرٍأبوأثبأنا،!ضاتسَدرألابكرٍأبوناوأخبوَ-أ9926

حدنناالوَليدِ،بنُاللهِعبدُحدثنا،الحَسَنِبنُعلئُحدثنا،محمدٍبنُسفيانُ

بسورَةَفَلَح))مَق:ع!ي!اللهِرسولُقال:قالالحَسَنِعن،َسُنويعن،سفيانُ

.(3)"َرَجفشْاءَقَموبَزَشاءَقَمصَبير،يَمينُةَيآبكُلِّفعَلَيهالقُرآنِمِقَ

!الهالنَّبِىِّعق،مُجاهِدٍعن،لَيثٍعن،سفيانُانَثَّدَحو:قال-أ9927

عنورُوِىَ،اًلَسرُمجَميعًاالوجهَيقِقِمَىِوُرامَّنإالحَديثُهذامِثلَه)4(.

.(ْ)ضعيفوِإسنادُهمَرفوعًا،مَوصولًاِكاّحضلابنِِتِباث

:مَسعودٍبنِاللهِعبدِعنَكِلَذفىورُوِىَ

.(2345)الجعدياتفىوالبغوى،(388)والصفاتالأسماءفىالمصنف(1)

السننمعرفةوينظرمرسلًا.الحسنعنآخرينطريقينمن(363)المراسيلفىداودأبوأخرجه(2)

.(0580)عقب

الحسن.عنآخرطريقمن(15949)الرزاقعبداْخرجه(3)

به.سفيانعن(15948)الرزاقعبدأخرجه(4)

.(2267)الشاميينمسندفىالطبرانىأخرجه(5)

-153-
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...تعالىاللهبصفاتالحلففىجاءمابابالأيمانكتاب

بنُالعباسُمَنصوبىأبوأنبأنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-ا9928

حدثنا،مَنصورٍُنبُديعسحدثنا،نَجدَةَُنبُدمحأحدثنا،ُئئ!ضلاِلضَفلا

:قالٍفَنَكأبىعن،َةَزُمبنِاللهِعبدِعن،الأعمَشِعنزَكَرئا،بنُإسماعيلُ

بسورَةِيَحلِفُاًلُجَرَعِمَسإذالذَقيقِسوقِفىمَسعودٍابنِمَعَأمشِىأنابَينَما

ُترَكَذف:الأعمَش!قاليَمينًا.مِنهاامبَيَالِكُلهيَلَعإنَ:مَسعوبابنُفقالَ،ِةَرَقَبلا

يَمين،ٍةَيآلُكبفعَلَيهِنآرُقلابَفَلَحنَم:اللهِعبدُقال:فقالَ،لِإبراهيمََكِلَذ

.كُفَهِ)1(بهَرَفَكدَقفالقُرآنِمِنَباَيَةٍَرَفَكنَمو

،َةَدجَنبنُأحمدُحدثنا،مَنصوبىأبوأنبأنا،نَصرٍأبووأخبرَنا-ا9929

عن،سِنانٍأبىعن،عبدِاللهِخالِدُبنُحدثنا،مَنصورٍُنبُديعسحدثنا

ابنِمَعَُتجَرَخ:قالالعَنبَرِئَخوَيلِدٍبنَِةَلَظنَحعن،الهُذَيلِأبىبنِاللهِعبدِ

نِمأسألُكَىَنإ:قالثُئَم،فاستَقبَلَها-ِقو!لابًةَذُس-ال!ذَةَىَتأحَتَىمَسعودٍ

مَشَىثُمَّ.اهِلهأَزَشواهَزَشنِمبكَوأعوذُ،اهِلهأوخَيرِخَيرِها(ظ28/101

يا:فقالَ،القُرآنِمِنَبسورَةٍيَحلِفُاًلُجَرفسَمِعَالمَسجِدِ،َجَرَدىَتأحَتَى

.(2)اًنيمَي:قالأوكَفارَةً.ٍةَيآلِكُلإنَ؟يَمينِهعنُرفَكُيهذاأتَرَى،ُةَلَظنَح

وقالَ.َةَلَظنَحبنُُديَوُس:شُعبَةُوقالَ،سِنانٍأبىعنمِسعَررَواهَكِلَذَكو

.(3)َةَلَظنَحبنُاللهِعبدُهو:سفيانُ

الأعمشعن-(1927)العاليةالمطالبفىكمامسددَوأخرجهتفسير(.-أ42)منصوربنسعيد(1)

.(379)الاعمادفىاللالكائىطريقهومن،القصةبدونبه

.234/4والمتعديلوالجرح،42/3الكبيرالتاريخينظر(2)

.تفسمير(-أ41)منصوربنسعيد(3)
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...تعالياللهبصفاتالحلففىجاءمابابالأيمانكتاب

ثناحد،ُئِقاالعِرنَصرٍبوأنانبأأ،!ضاتسَدرألابكرٍبوأأخبرَنا-أ0939

حدثناالوَليدِ،بنُاللهِعبدُحدثنا،الحَسَنِبنُعلئُحدثنا،محمدٍبنُسفيانُ

بنِاللهِعبدِعن،الهُذَيلِأبىبنِاللهِعبدِعنالشَّيباخ!،سِنانٍأبىعن،سفيانُ

،ِةَرَقَبلابسورَةِيَحلِفاًلُجَرفسَمِعَ،مَسعودٍبنِاللهِعبدِمَعَكُنتُ:قالَةَلَظنَح

.يَمين)1(ٍةَيَابكُلِّهيَلَع؟اًرِّفَكُمأتُراه:فقالَ

الحَلِفَأنعلىدَليلفيهالمُرسَلِالحديثِمَعَمَسعودٍبنِاللهِعبدِفقَولُ

بالاجماعِ.مَتروكٌِةَراّفَكلافىالتَّغليظُثُمَّ،الجُملَةِفىيَمينًايَكونُِنآرُقلاب

الحَسَنِأبوأنبأنا،ىِّكَزُملاإسحاقَأبىابنُزَكَريّاأبوأخبرَنا-أ9931

سعيدٍبنَعثمانَسعيدٍأباُتعِمَس:قالُّىِزَنَعلاعَبدوسٍبنِمحمدِبنُأحمدُ

بنُسفيانُقال:يقولُالحَنظَلِئَإبراهيمَبنَإسحاقَُتعِمَس:يقولُالدّارِمِئَ

اللهُ:يَقولونَسنةًسبعينَمُنذَُساّنلاُتكَردأ:قالدينارٍبنِعمرِوعن:عُيَينَةَ

.(2)َّلَجوعَزَّاللهِكَلامُوالقُراَنُ،مَخلوقٌسِواهوماالخالِقُ

:قالالفقيهُالوَليدِأبوأنبأنا،الحافظُعبدِاللهِأبوأخبرَنا-أ9932

أخبرَخ!:يقولُسُلَيمانَبنََعيبَّرلاُتعِمَس:يقولُمَحمودٍبنَإبراهيمَُتعِمَس

مَخلوق.القُرآنُ:حَفصٌفقالَ،الشّافِعِئََرَظان(3)ِدْرَفلاحَفصَأنٍبيَعُشأبو

.العَظيمِ)4(ِهَّللابَترَفَك:الشّافِعِئُلهفقالَ

به.سفيانطريقمن(8895)الطرانىأخرجه(1)

.(20925،20926)عقبوسيأتى،88صالجهميةعلىالردفىالدارمىسعيدبنعثمان(2)

."القرد":الأصلفى(3)

.(2؟933)فىتخريجهسيأتى(4)
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...اذكنل!فألاللهقال:منبابالأيمانكتاب

يَمينابهيَنوِىحَذا.ْلَعفأمَلأو:حَذا.لأفعَلَنَّاللهِقال:نَمبابُ

بنُالحَسَنُائ،يفأ،المُقرِئُمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-ا9933

بنُشَيبانُحدثنا،القاضِىيَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَِنبِدمحم

عن،ُئِمِشاهلاسعيل!الربَيرُبنُحدثنا،مبِزاحجَريرُبنُ/حدثنا،فزوخَ

عَهدِعلىالبَتَةَامرأتَهَقَفَطهَنأجَذَهعن،أبيهعن،رُكانَةَبنِعلىبنِاللهِعبدِ

ةدِحاو:قال؟"َكِلَذبَتيَوَن"ما:فقالَهَرَبخأف!عالنَبِئَفأتَى،جمفهاللهِرسولِ

(1)صء--
.ارَدت"ماعلى"فهو:قال.اللهِ:قال"آللهِ؟":قال

حدثنا،ُفُسويحدثنا،الحَسَنُأنبأنا،الحَسَنِأبوناوأخبرَ-ا9934

بنُاللهِعبدُحدثنا،سعيمبنِِريَبرلاعن،ٍمِزاحبنُجَريرُحدثنا،الزَبيعِأبو

51وَراذَكَه.بنَحوِه!عىِبَنلاعن،جَذَهعن،أبيهعن،رُكانَةَبنِيَزيدَبنِعلى

(1)1،و"

.مبِزاح!بجرير

بنِيَزيدَعبدِبنِِريَجُعبنِِعِفانحَديثِنِمالطَلاقِكِتابِفىرُؤيناهدَقو

رُكارَةُ:فَقالَ."؟ةَدِحاوإلاأرَدتَما"واللَّهِالقِضَةِهذهفىلمجيِ!ىِبَنلاعنرُكانَةَ

.(2)ًةَدِحاوإلاأرَدتُماوالفَهِ

ِهَّللاُمْياوقال:نَمبابُ

يَعقوبَ،ابنُاللهِعبدِأبوأنبأنا،و29/101،اللهِعبدِأبوأخبرَنا-ا9935

.(07151)فىتخريجهتقدم(1)

.(03151،15104)فىتخريجهتقدم(2)
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اللهوايمقال:منبابالأيمالْىكتاب

لنُيَحيَىحدثنا:قالامحمدٍبنُوجَعفَرُالوَرّاقُِمالَّسلاعبدِبنُمحمدُحدثنا

رفيئَرَمُعابنََعِمَسهَّنأدينارٍبنِاللهِعبدِعن،ربَفعَجبنُإسماعيلُأنبأنا،يَحيَى

فىالناسُفطَعَنَ،زَيدٍبنَأُسامَةَعَلَيهِمَرَّمأواًثْعَبلمجماللهِرسولَُثَعَب:يقولُ

ِةَومإفىَنونُعطَتكُنتُمدَقفٍظَومإفىاونُعطَت"إن:فقالَعفيماللهِرسولُفقامَ،مرَتِهإ

نِإو،إلَىَِّساّنلائبَحألَمِنكانوِإنلِلإِمارَةِ،لَخَليقًاكانإناللهِوايمُ،قَبلُنِمأبيه

عنقُتَيبَةَعن""الصحيحفىالبخارىّرَواهبَعدَه")1(.ئَلإالأسِثمَحأنِمهذا

.2وعَيرِهِيَحيَىبنِيَحمَىعنمسلمٌورَواه،إسماعيلَ

ُّىِوَلَعلاداودَبنِالحُسَينِبنُمحمدُالحَسَنِأبوالسَّيِّدُحدثنا-أ9936

حدثنا،عَقيلٍبنُمحمدُحدثنا،الشَرقِئُابنُِدِماحأبوأنبأنا،إملاءاللهُهَمِحَر

قالط:عُقبَةَبنِموسَىعن،طَهمانَبنُإبراهيمُحدثنا،اللهِعبدِبنُحَفصُ

قالط:قالطهَّنأهريرةَأبىعن،الأعرَجِالرَّحمَنِعبدِعنالزِّنادِ،أبوأخبرَك!

سبعينَعلىاللَّيلَةَلأطوفَنَّ:الشلامُعَلَيهِماداودَبنُسُلَيمانُ))قال:ع!ييهاللهِرسولطُ

اللهُ.شاءَإن:قُلْ:هُبِحاصلهفقالَ.اللهِسَبيلِفىيُقاتِلُبفارِبرتأتِىةَدِحاوكُلُّاموأةً،

اموأةٌإلامِنهُنّتَحمِلْمَلفجَميعًا،عَلَيهِنَّفطافَاللهُ،شاءَإنْلُقَيمَلو،ْلَعفَيمَلف

لَجاهَدوا.اللهُشاءَإن:قالوَلبيَدِهمحمل!نَفسُالّذِىوايمُ،رَجُلقِشبجاءَتواحِدَةٌ

عنَرَخآوجبمانِم""الصحيحفىمسلمٌهَجَرخأأجمَعونَ")3(.اللهِسَبيلِفى

.(16676)فىتخريجهوتقدم.(24)حديثهفىجعفربنإسماعيل(1)

.(6312426)ومسلم،(6627)البخارى(2)

.(358)والصفاتالأسماءفىالمصنف(3)
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يمينابهيريد.اللهعهدعلىقال:منبابالأيمانكتاب

.الزِّنادِ)1(أبىعنَرَخآوجهٍنِمالبخارىُّهَجَرخأو،عُقبَةَبنِموسَى

عِندَالصِّدّيقِبكرٍأبىقَولَِبَلَّسلاقِصةِفىقَتادَةَأبىحَديثِفىورُؤينا

.إذًا)2(اللهِلاها:!ؤالنَّبِىِّ

يَمينًابهيُريدُاللهِ.عَهدُعلىَّقال:نَمبابُ

جَعفَرٍأبوأنبأناببَغدادَ،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا9937

حدثنا،المُنادِىابنُهواللهِِديَبُعبنُمحمدُحدثنا،ُزاّزرلاوعمرٍبنُمحمدُ

اللهِ،عبدِعن،وائلٍأبىعن،الأعمَشِعن،شُعبَةُحدثنا،جَريرٍبنُوهبُ

ئبِرمامالَبهاليقتطعَ)3(اًبِذاكيَميننعلىَفَلَحنَم":قال!هَّنأ!يه!ماللهِرسولِعن

عَزَّاللهُفأنزَلَ:قالغَفمبانُ".عَلَ!وهوَهَفلاَىِقَل-أخيهمالَ:قالأو-مبِلسُم

قَلِصلًأ!اَنَمَثغِهِنَمتَأَواَدئَهِِدفَعِبيسَتزُونَاَئَذِينًَنِإ!القُرآنِفىَكِلَذتَصديقَوجَلَّ

؟ٍلُجَرىِفوتَلَزَنفئَ:فقالَالأشعَثَُزَمف:قال!.(77:عمرانآلأالآيَةِِرِخآىَلإ

عنَرَخآوجهٍنِم"الصحيح"فىالبخارئُهَجَرخأ.(4)بئرٍفى/اختَصَمنا

.(ْ)ِشَمعألاعنَرَخُأٍهُجوأنِممسلمٌهَجَرخأو،شُعبَةَ

سَهلِأبوأنبأناببَغدادَ،القَطانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا9938

رَجاءٍبنُاللهِعبدُحدثنا،البَصرِىُّاللهِعبدِبنُإبراهيمُحدثنا،القَطانُزيافىابنُ

.(3424)والخارى،(25)عقب(1654)صلم(1)

.(12890)فىتقدم(2)

.إيقطع،:مفى(3)

.(07522)فىوسيأتى.بهشعبةطريقمن(21844)أحمدأخرجه(4)

.(138/022)ومسلم،(2676)الخارى(5)
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شيئايسمولمنذر.علىقال:منبابالأيمانكتاب

أنبأنا،الفقيهُإسحاقَابنُبكرِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا)ح(

بنُاللهِعبدُحدثنا،السِّيرافِئُهِشامٍبنِعلىِّبنُهِشامُعلىٍّ،ظ29/101أبو

عن،عَبيدَةَعن،إبراهيمَعن،مَنصورٍعن،مُعاويَةَأبوشَيبانُحدثنا،رَجاءٍ

الَّذينَثُمَّ"قَرنِى،:قال؟خَيرِساّنلاُّىأ:لمجؤاللهِرسولَسألتُ:قالاللهِعبدِ

يَمينَهمِهِدَحأشَهادَةُتَسبِقُقَومٌُءىِجَيثُثَم،مُهَنولَيالَّذينَثُئَم،مُهَنولَيالَّذينَثُئَم،يَلونَهُم

نَحلِفَأنغِلمانونَحنُيَنهَونَناأصحابُنافكانَ:إبراهيسمُظل.((َظَداهَشويَمينُه

فى."مُهَنولَيالَّذينَ"ثُمَّ:قَولَهأنإلا،2سَواامِهِثيدَحلَفظُ.ِدهَعلاوبالشَّهادَةِ

عنحَفصٍبنِسَعدِعن""الصحيحفىالبخارىُّرَواهمَرَّتَينِ)1(.القَطّانِرِوايَةِ

(3)َء-ء(2)صص
.منصورٍعناخرَوجهٍنِمهاجَرخاو،ن."*

شَيئًاِّمَسُيمَلونَذز.علىَّقال:نَمبابُ

ابنُبكرِوأبوىِّكَزُملاإسحاقَأبىابنُزَكَريّاأبوأخبرَنا-أ9939

بنُمحمدُأخبرَنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالاالقاضىالحَسَنِ

بنِاللهِعبدِبنَيَحيَىُتعِمَس:قالوهبٍابنُأنبأنا،الحَكَمِعبدِبنِاللهِعبدِ

ٍرِماعبنِعُقبَةَعن،سعيدٍبنِِدِلاخعن،ٍعِفاربنِإسماعيلَعنيُحَدِّثٍُمِلاس

فكَفّارَظُيُسَمِّه،مَلنَذرًاَرَذَننَم":لمجولُجمهماللهِرسولَلَسَمِعتُُدَهشأ:قالهَّنأ

(7222)حبانوابن،(2362)ماجهوابن،(0316)الكبرىفىوالنسائى،(1304)أحمدأخرجه(1)

.(2،20632"414)فىوسياْتىبه.منصورطريقمن

.(6658)البخارى(2)

.(210/2533،211)ومسلم،(2652)البخارى(3)

-159-



شيئايسمولمنذر.علىقال:منبابالأيمانكتاب

ر!ص(1)،
يَروِىالَذِى(2)زَيدٍبنََدِلاخوأظنّه.سعيدٍبنِِدِلاخ:قالكذا.يَمينن"كفّارَة

.الزَمىِ)3(حَديثَعُقبَةَعن

ع!ح!:اللهِرسولِعنٍرِماعبنِعُقبَةَعنِريَخلاأبىعنالصحيحةُوالروايَةُ

الفَجاجِنَذرِعلىِملِعلاأهلِعِندَمَحمولوذَلِكَاليَمينِ")4(.النَّذرِكَفارَةُ"كَفّارَةُ

.ُمَلعأوالفَهُالأيمانِ.مَخرَجَيَخرُجُائَذِى

قالا:الحارِثِابنُبكرِوأبوُئِمَلَسلاالزَحمَنِعبدِأبوأخبرَنا-أ0994

بنُمحمدُحدثنا،الإمامُالقاسِمِبنُحَمزَةُحدثنا،الحافظَُرَمُعبنُعلئُحدثنا

بنُطَلحَةُحدثنا،البَياضِئُعِمرانَبنِعبدِاللهُِنبُدمحمحدثنا،الخَليلِ

علىأبووأخبرَنا)ح(سعيدٍبنِاللهِعبدِعن،عثمانَبنِالضخاكِعن،يَحىَ

،مُسافِرٍبنُجَعفَرُحدثناداودَ،أبوحدثنا،بكرٍبنُمحمدُأخبرَنا،ُئِرابْذوُزلا

بنِعبدِاللهِعن،الأنصارِئُيَحيَىبنُطَلحَةُحَذَثَنى،ٍكيَدُفأبىابنِعن

نأ،كاالنهماعباسٍابنِعن،بيَرُكعن،َئبَشألابنِِريَكُبعن،هِندٍأبىبنِسعيدِ

لانَذرًاَرَذَننَمويَمينن،كَفارَةُفكَفّارَتُههفَسُيمَلنَذرًاَرَذَنلامَن:قالجميهواللهِرسولَ

فىعثمانَبنََكاخَخفلامُسافِبرابنُيَذكُرِمَليَمينندا.كَفارَةُفكَفارَتُهيُطيقُه

من(256)مسندهفىوالرويانى.بهوهبابنطريقمن130/3المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(1)

جميعًا:وعندهمبه.رافعبنإسماعيلطريقمن(2127)ماجهوابن.بهاللهعبدبنيحيىطريق

محققه.وصوبهصعيد،بنخالد:الرويانىمخطوطوفىيزيد،بنخالد

.يزيد"بنخالدأوزيدبنخالد:وقالماجهابنرواهفقدظنهصدق:)قلت:الأصلحاشةفى(2)

.(19762)فىالرمىحديثتقدم(3)

.(07520)فىمسنذاسيأتى(4)
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العمينفىالاستثط!اءبالطلأيمانا!لكتا

وقَفَه،هِندٍأبىبنِسعيدِبنِاللهِعبدِعنوكيعٌرَواه:داودَأبوقالإسنادِهِ)1(.

حر!نحكيما)2(عباسٍابنِعلى

.(3)اًعوفوَمفَلاِلَذَكاللهِعبد!عنغَيرِهعنرُوِممطَدَقواللهُ!هَمِحَوالشيخُقال

،مَرفوعًا)4(كَذَلِلَفالألزبئبنِِريَكُبعن!وِىٍّغَيرَِرَخآوجهٍتِمورُوِىَ

الفَجاجِِر-أَنعلىهِوِهاظبيقولُلانَمعِندَمَحمولٌصَحَّإنوهو

.ُمَلعأوالالَّهُ،ِبَضَغلاو

رو!ي!افىالاسطث!اءِلمبابُ

حا!ثنا،بكرٍبنُمحمدُأ-%جموَنا،الرُّوذْبىارِىُّعلىأبوأخبرَنا-أ9941

عن،أيّوبَعن،سفيانُحدثحْا،اللهُهَمِحَرحَنبَلٍبنُأحمدُحدثنا!اودَ،أبو

دأ013019:فقالَيَميننعلى"!حَلَفَ:قال!يمّالئبِئَبهيَبلُغُر!نحيهولَرَمُعابنِعن،ٍعِفان

.(استَثنَى")ِْدَقفاللهُ.دتنماءَإن

أخبرَنا،ِنيَسُحلاُنبُدمحمَرَمُعأبوالقاضِىوأخبرَنا-أ9942

ِنبَدمحأبنُاللهِعبدُحدثنا،وعمرٍأبوالحِيرِىُّسِنانٍِنبَدمحأُنبُدصحم

سفيانُحدثنا،شَيبَةَأبىابنُبكرِأبوحدثنا،الأهوازِىُّعبدانُوهوموسَى

به.الأسْجبنبكيرطريقمن(2128)ماجهابنوأخرجه.(3322)داودوأبو،15814الدارقطنى(1)

.(3322)عقبداودأبو(2)

.(20101)فىسيأتىماينظر(3)

به.الأشجبنبكيرعنطرقمن(12169)الطبرانىأخرجه(4)

.(15219)فىتخريجهوتقدم،(4581)وأحمد،(3261)داوداْبو(5)

-اا-ا
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اليمينفيالاستثناءبابالأيمانكتاب

قال:قال!ِضرَرَمُعابنِعن،ٍعِفانعن،موسَىبنِأئوبَعن،عُيَينَةَابنُ

فىوهو،وجَدفُكَلذا.(1)"اينُثهَلف.اللهُشاءَإن:فقالََفَلَحنَم":لمجي!اللهِرسولُ

.ىَسومبنُأئوبُ:حَمدان"ابنعمرِوأبى"فوائدِنِمالأؤَلِ

(2)

وإِنما،موسَىبنِائوبَعنسُفيانعنوهبٍابنِعنَىِوُروكذلِك

ال!ختياخ!.أئوبَحَديثِنِممَرفوعًاالحَديثُهذايُعرَفُ

أنبأناببَغدادَ،القَطّانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبوواْخبرَنا-ا9943

عَفّانُ،حدثنا،الحَربِئُالحَسَنِبنُإسحاقُحدثنا،القَطانُزيادٍابنُسَهلِأبو

،ٍعِفانعن،أيّوبَعن،سلمةَبنُوحَفادُالوارِثِوعَبدٍُدِلاخبنُُبيَهُوحدثنا

اللهُ.شاءَإنفقالَ:يَميننعلىَفَلَحنَم":قال!ي!مجالنَبِئَأن،!َرَمُعابنِعن

.فليرَكْ")3(شاءَنِإوفيُمضِ،شاءَإنبالخيارِ؟فهو

سُلَيمانَبنِمحمدِبنُسَهلُالطئبِأبوالإمامُالشيخُانَثَذَحو-ا9944

ُنبُدمحمبكبرأبوأنبأنا،ىِدِلاوالإمامُحدثناإملاءً،اللهُهَمِحَرُئِفَنَحلا

عُلَثةَ،ابنُإسماعيلُحدثنا،ُئِدَقَعلامُعاذٍبنُبشرُحدثنا،خُزَيمَةَبنِإسحاقَ

))مَن:!ي!اللهِرسولُقال:قالا!رَرَمُعابنِعن،ٍعِفانعن،أئوبُحدثنا

به.شيبةأبىابنطريقمن124/8التمهيدفىالبرعبدوابن،(4339)حبانابنأخرجه(1)

به.وهبابنطريقمن(4340)حبانابنأخرجه(2)

والترمذىبه.وهيبعنعفانطريقمن(3839)والنسائىبه.عفانعن(5362)أحمدأخرجه(3)

!ن(5021)ماجهوابن،(3262)داودوأبوبه.سلمةبنوحمادالوارثعبدطريقمن(1531)

.(15219)فىوتقدم.بهالوارثعبدطريق
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اليمينفىالاستثناءبابالأيمانكتاب

يَرجِعَأنثماءَوِإن،ىَفَمهن!مَيعلىيَمضِىَأنثماءَإنبالخيارِبمفهوىَنثَتسافَفَلَح

غَيرَحَرِح"َعَجَر
(1)

ابنُمحمدِأبوأنبأنا،الفقيهُالحارِثِابنُبكرِأبووأخبرَنا-ا9945

ابنِحدثنا،شَيبَةَأبىابنِبكرِأبوحدثنا،عبدانُحدثناالأصبَها:كأُ،َناّيَح

أيّوبَ،نِمُّكَّشلا.لمجيمالنَّبِىِّعنإلاأعلمُلا:قالهَّنأإلابنَحوِههَرَكَذف.عُلَيَّةَ

َ.(2)
."ئبِنَحعيرَ"رَجعَ:اخِرِهفىوقال

حدثنا،َناّيَحابنُمحمدِأبوحدثنا،الفقيهُالحارِثِابنُبكرِأبوأخبرَنا

هذايَرفَعُأيّوبُكان:زَيدٍبنُُداّمَحقال:قالٍداَّلَخابنُبكرِأبوحدثنا،عبدانُ

تَرَكَه.ثُمَّالحديثَ

تَميمَةَأبىبنُأيّوبُوهو،رَفعِهفىهارَتعالِشَكهَكَرَتامَنإهَفَعَل:الشيخُقال

ال!خييَاخ!.

بنَِناّسَحوَرَمُعبنِاللهِوعَبدِعُقبَةَبنِموسَىعنأيضًاَكِلَذَىِوُردَقو

يَكادُولا.كييه)3(النَبِىِّعن،ر!كبنَرَمُعابنِعن،ٍعِفانعن،ٍدَقرفبنِوكَثيرِعَطئةَ

ورِوايَةُ،اًضيأفيهُّكُشَيُبوّيأو،!هناَيِتْخَّسلاأيّوبَِةَهِجنِمإلارَفعُهيَصحُّ

التالى.التخريجينظر(1)

به.عليةابنإسماعيلعن(4510،5093)أحمدأخرجه(2)

عطيةبنحسانطريقمن88/5بغدادتاريخفىوالخطيب،79/6الحيةفىنعيمأبوأخرجه(3)

أصبهانتاريخفىنعيموأبوبه.فرقدبنكثيرطريقمن303/4والحاكم،(3837)والنسائىبه.

.(19951)فىوسيأتىبه.نافعطريقمن140/2
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اليمينفىالاستثناءبابالأيمانكتاب

.مَرفوعٍغَيرَقَولِهنِمرجِممَاَرَمُعابنِعنٍعِفانعنصَحيحَةٍٍهُجوأنِمالجَماعَةِ

.ُمَلعأوالفَهُ

قالا:إسحاقَأبىابنُزَكَريّاوأبوالحَسَنِابنُبكرِأبوأخبرَنا-ا9946

بنِعبدِاللهُِنبُدمحمأنبأنايَعقوبَ،ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا

ٍسَنأبنُومالِكَُرَمُعبنُعبدُاللهِحَذَثَنِى،وهبٍابنُأنبأنا،عبدِالحَكَمِ

:قالنَم:قالري!نماَرَمُعبنَاللهِعبدَأنحَذَثَهُماًعِفانأن،زَيدٍبنُوأُسامَةُ

.يَحنَثْ)1(مَلهيَلَعَفَلَحائَذِىيَفعَلِمَلفاللهُ.شاءَإن:قالثُئَم.ِهَفلاو

عبدِاللهِأبوأنبأنا،إسحاقَأبىابنُائرَكَزأبووأخبرَنا-ا9947

ناأنبأ،عَونٍبنُجَعفَرُنبأناأ،الوَهّابِعبدِبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُ

ابنَيَعنِىعبدُاللهِقال:قالعبدِالزَحمَنِابنَيَعنِىالقاسِمِعن،مِسعَرٌ

.استَثنَى)2(ِدَقفاللهُ.شاءَإن:فقالَيَمينٍعلىَفَلَحنَم(ظ30/101:مَسعودٍ

أنبأناببَغدادَ،القَطانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبووأخبرَنا-ا9948

بنُُرَمُعحدثنا،بشرٍبنِإبراهيمَبنُإسحاقُحدثنا،ِكامَّسلاابنُعمرِوأبو

ُءانثِتسالا:مَسعودٍابنُقال:قالالقاسِمِعن،المَسعودِىُّحدثنا،إبراهيمَ

.(3)يَمينٍكُلِّفىجائزٌ

العِتاقِوفىالطَلاقِفىُءانثِتسالا:ومُجاهِدٍوطاوُسٍعَطاءٍعنانيّورو

.477/2مالك(1)

منقطع.لكنه:4017/8الذهبىتالبه.مسعرطريقمن(9199)الطبرانىأخرجه(2)

تجله.الذىبلفظبهالمسعودىطريقمن(1943)الجعدياتفىالبغوىأخرجه(3)
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اليمينىْمالأستثناءبابالأيمانكتاب

كِتابفىمَذكورٌمَرفوعًامُعاذٍعنفيهَىِوُرىِذَّلاو.جائزٌشَىءٍكُلِّىِفو

.الطَلاقِ)1(

47/10بنِِبيَعُشبنُمحمدُحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا/-أ9949

حدثنا،ُّىِرَمعَملاشَميبٍبنِعلىِّبنُالحَسَقُحدثناالأديبُ،جِبريلَ

عن،ٍشاّيَعبنُإسماعيلُحدثنا،الحَضوَمِئُزُرارَةَعامِرِبنِبنُعبدُاللهِ

مُعاذِبنِعن،مَعدانَخالِدِبنِعن،مَكحولٍعن،اللَّخمِىِّمالكٍحُمَيدِبنِ

لاِمرأتِه:الزلمجلُقالإذا،ٍلَبَجَنبُذاعف))يا:غ!ي!اللهِرسولىقال:قالٍلَبَج

فإِنّهاللهُ.شاءَإنحُرٌّأنتَلِعَبدِه:قالوِإذا،ْقَّلَطُتمَلاللهُ.شاءَإنٌقِلاطأنتِ

(2)!لم

.((رح

فقيلَ،إسنادِهفىهيَلَعَفِلُتخاومَجهوذ)3(،وهومالكٍبنُُديَمُحبهتَفَرَّدَ

،(4)مُعاذٍعنيُخامِرَ،عن،مالكٍعن،مَكحولٍعنعنه:وقيلَ.اذَكَه

.ٌعِطَقنُموهومُعاذٍ%(.عنمَكحولٍعنعنه:وقيلَ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.(1522")فىتقدم

وضعفه:4"19/8الذهبىوقال.مكحولعن(15221،15222)فىالمصنفذكره

زرعة.اْبو

.(15222)فىتقدم

:19/840الذهبىقاليخامر.بنمالك:وفيه،مكحولعن(15222)عقباْيضًاالمصنفه!ذ

.معاذًاأدركفمامعدانبنوخالدمالكًا،أدركمكحولًااْرىولا

.(15221)فىتخريجهتقدم
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باليمينالاستثناءصلةبابالأيمانكتاب

نِيمَيلابِءانثِتسالاِةَلِصبابُ

الدَّفاقُ،ٍرِهاطأبىبنِأحمدَبنُمحمدُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-ا9950

حدثنا،الأنصارِىُّإسحاقَبنُموسَىحدثنا،ُئِمَدألاعثمانَبنُأحمدُأنبأنا

بنِموسَىعن،ُراّطَعلاالزَحمَنِعبدُِنبُدوادحدثنا،الزُطَيلِأبىعُمَرُبنُ

نإ:فقالَىَنثَتسافالزَجُلَُفَلَحإذا:قال!هَرَمُعابنِعن،ٍعِفانعن،عُقبَةَ

يَحنَثْ)1(.مَلهيَلَعَفَلَحائَذِىَلَعفثُئَم،ِءانثِتسِالابالكَلامََلَصوثُمَّاللهُ.شاءَ

.مَوقوفٌهذا

حدثنا،ِلَّمَؤُملابنِعلىبنُالحَسَنُمحمدٍأبوأخبرَنادَقو-ا9951

بنُالمَلِكِعبدُحدثنا،بكرٍأبوإسماعيلَبنُمحمدُحدثنا،البَصرِىُّعثمانَأبو

عن،زيادٍبنُُلقِهلاحَذَثَنى،جَذَىعن،أبىىنَثَّدَح،ِثيَفلابنِِبيَعُش

بنُموسَىحَذَثَنِى:قالالمَدينَةِأهلِنِمٍلُجَرعَطاءٍبنِداودَعن،الأوزاعِى

يقولُ:كانجمفاللهِرسولَأنر!ا،َرَمُعبنِاللهِعبدِعن،نافِعحَذَثَنِى،عُقبَةَ

فإِنَّفيه؟َفَلَحفيماَثِنَحثُمَّاللهُ.شاءَإنيَمييه:ِرْثإفىفقالَيَمينيعلىَفَلَحنَم"

.(2)"ُهللاشاءَإنيَمييهكَفارَةَ

حدثنا،النَضرُوِئُمنصورٍأبوأنبأنا،قَتادَةَابنُنَصرِبوأأخبرَنا-ا9952

الرنادِ،أبىبنُالزَحمَنِعبدُحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُأحمدُ

بنموسىطريقمن181/5المشكلشرحفىالطحاوىوأخرجه.(0524)الصغرىفىالمصنف(1)

بنالملكعبدطريقمن954/3الكاملفىعدىابنوأخرجه.(0504)الصغرىفىالمصنف(2)

.البخارىتركهداود:020/84الذهبىقالبه.شعيب
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...واستثنائهيمينهبينيسكتالحالفبابالأيمانكتاب

حِنثَفلامَوصولٍاستِثناءٍكُلُّ:قالز!يهماَرَمُعابنِعن،ٍمِلاسعن،أبيهعن

.(1)ٌثِناحفهومَوصولٍغَيرَكاننِإو،هِبِحاصعلى

سَحتَةًواستِثنائهيَمينِهبَيَنيَسحُتُالحالِفِبابُ

نَفسٍأخذِأوصَوتٍِعاطِقنِالًةرَيسَي

ٍديَبُعُنبُدمحأأنبأنا،عبدانَِنبَدمحأبنُعلىُّأخبرَنا-أ9953

بنُعمرُوحدثنا،ِلضَفلابنَ(و1/31"أالعباسَيَعنِىالأسفاطئُحدثناالصَّفّارُ،

نأ،رضيئعباسٍابنِعن،َةَمِركِععن،سِماكٍعن،شَريكٌحدثنا،عَونٍ

ثُمًَّةَعاس!ثُمَّقرَيشا".لأغزوَنَِّهَّللاوفرَيشا،لأغزوَنّ"واللَّهِ:قال!ِي!َئِبَّنلا

.(2)"ةللاشاءَ"إنقال

وقالَ:،مَوصولًاكَذَلِكَشَريكٍعنُّىِريَبُّزلاأحمدَأبوورَواه-أ9954

هـوربنُعلىِنَسَحص!اأبو.أخبَرَناه((ةَّللاشاءَ"إن:قالثُمَّسَكتَةًَتَكَسثُمَّ

يَعقوبَ،بنُُفُسويحدثنا،إسحاقَبنِمحمدِبنُالحَسَنُأنبأنا،المُقرِئُ

.هَرَكَذف.شَريكٌحدثناأحمدَ،أبوحدثنا،الزَبيعِأبوحدثنا

السُّكاتَ:يَذكُرِمَلوهَلَسرأف،شَريكٍعنسعيدٍبنُقُتَيبَةُورَواه

حدثنا،بكرٍبنُمحمدُأنبأنا،ُّىِرابْذوُّرلاعلىأبوأخبَرَناه-أ9955

المشكلشرحفىوالطحاوى.الثانىبشطرهمنصوربنسعيدطريقمن162/4الدارقطنىأخرجه(1)

فقط.الأولبشطرهبهالزناداْبىابنطريقمن181/5

،(2674)يعلىوأبوبه.عونبنعمروطريقمن(285،410)معجمهفىالأعرابىابنأخرجه(2)

وابنبه.شريكطريقمن(17421)والطبرانى،(1930،1931)المشكلشرحفىوالطحاوى

به.سماكطريقمن(4343)حبان
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048/1

...واستثنائهيمينهبينيسكتالحالفبابالأيمانكتاب

نأ،َةَمِركِععن،سِماكٍعن،شَريكٌحدثنا،سعيدٍبنُقُتَيبَةُحدثناداودَ،أبو

لأغزوَنَّوالفَهِقُرَيشًا،لأغزوَنَِهَّللاوقُرَيشًا،لأغزوَنَّ"واللَّه:قالكح!اللهِ/رسولَ

.(1)"ُهللاشاءَ"إن:قالشُئَمقُرَيشًا".

آخِرِه:فىَتاكُّسلاوذَكَرَ،اًلَسرُمسِمافيعنمِسعَرٌرَواهَكِلَذَكو

حدثنابكبر،ُنبُدمحمأنبأنا،ُّىِرابْذوُّرلاعلىٍّأبوأخبرَنا-أ9956

،سِماكٍعن،مِسعَرٍعن،بشبرابنُأنبأناالعَلاءِ،بنُمحمدُحدثنااْبوداودَ،

:قالثُمَّاللهُ".شاءَ"إن:قالثُمَّقُرَيشًا".لأغزوَنَّ"واللَّهِ:قالهُعَقرَيَةَمِركِععن

ثُمََّتَكَسثُتَمقُرَيشًا".لأغزوَنَّ"واللًهِ:قالثُمَّاللهُ".شاءَإنقُرَيشًالأغزوَنَّ"واللَّهِ

.(2)"ُهللاشاءَأإن:قال

َءانثِتسالارَدَّيَقصِدْمَل-هذاصَخَإن-!ي!يَكونَأنُلِمَتحَيالشيخُ:قال

فَاعِلٌإِقٍِءئأَمثِلنَقُولَنَّ)وَلَا:وجَلَّرَعاللهِِلوَقِلَكِلَذقالامَّنإِو،اليَمينِىَلإ

.،23،24:الكهفأ!اَلمحةُىلَم!اقَآَلِإ!غَداَفِلَذ

حدثنا،النَّضرُوِىُّمَنصوبىأبوأنباْنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-أ9957

عن،الأعمَشِعن،مُعاويَةَأبوأنبأنامَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُأحمدُ

قرأ:ثُتَم،سنةٍبعدَوَلوَءانثِتسالايَرَىكانهَناكاالتهبماعباسٍابنِعن،مُجاهِدٍ

اِذَاَكَّبَزوَاَدبهُراَلمحهجُلمجمَلىنَأَآَلِإ!غَداَتِلَذفَاعِلٌاِقِلشَأئءٍلَقُولَنَ)وَلَا

.(1281)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(3285)داودأبو(1)

.(3286)داودأبو(2)
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الأيمانكتاب

.ذَكَرتَ)1(إذا:قال!وَتيصَمحمل

نفسهفىيستثنىالحالفباب

دَقو،الأيصانِفىفَلِلَذفىنَقولَُرَمُعابنِِلوَقِبوقال.كَذاالشيخُ:قال

نِإولِلآيَةِمُستَعمِلًايَكونُهَّنأبهال!رادُيَكونَأنر!لمحيهماعبالسٍابنِقَولُُلِمَتحَي

ُهَّللاويَممنًا.يَكونُفيحالا،الآيَةُفيهورَدَتمامِثلِفىحينٍبعدََءانثِتسالاَرَكَذ

.ُمَلعأ

قال

ابنُ

مرو

لفسِهفىىِنثَتسَيالحالِفِبابُ

نَفسِه،فىويَستَثيىيَحلِفُىِذَّلافىقالهَّنأالنَحعِىإبراهيمَعنانيِّوُر

.(3)ِهبَمَّلَكَتَييُظهِرَ)2(؟أناَّلإبشَىءٍلَيسَ:

َفَلَحنَم":أيّوبَعنوحَفادٍالوارِدفِوعَبدِبيَهوالجَماعَةِرِوايَةِىِفو

بال!ولِ.فَلِلَذَقَّلَعحَيثُهذا؟علىِليلَذلاك(4)"ُهللاشاءَإنفقالَ:يَمينٍ

بمِثلِه:ُّجَتحُيلاٍةَّوَمبضَعيفحَديثفيهورُوِىَ

محمدِأبوأنبأنا،!خاهَبصألاالحارِثِابنُبكرِأبوأخبَرَناه-أ9958

ح!ثناالعَلاءِ،عبدُالجَبّارِبنُحدثنامُصعَبا)ْ(،ابنُحدثناحَئانَ،

،لممعيدٍأبىهِّدَجعن،المَقبُرِئُسعيدٍبنُاللهِعبدُحدثنا،مُعاويَةَبنُانُ

طريقمن225115تفسيرهفىجويروابنبه.معاويةأبىطريقمن(11069)الطبرانىاْخوجه(1)

به.الأعمش

"ولا.:مفىبعده(2)

.(16126)الرزاقعبدأخوجه(3)

.(19943)فىتقدم(4)

لما.أعلموالله،البجلىمصعببنمحمدبنالحسينهو9:الأصلحاشيةفى(5)
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اليمينلغوبابالأيمانكتاب

ى!ن!سَيثُئماليَمينِعلىيَحلِفُُلُجَّرلا)):!زاللهِرسولُقال:قالهريرةَأبىعن

.(1)"ليَمينَاُرِهظُيلاستِثناءَكمااَرِهظُيبشَىءحَتَّىذَيكَ-لَيسَ:لقا-نَفسِهفى،ظ101/13

اليَميِنتغوِبابُ

وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوىَت!احسإأبىابنُائرَكَزاْبوأخبرَنا-ا9959

سُلَيمانَبنُالزَبيعُأنبأنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالالَفظُهوهذا

هيَلإنَذهَبُائَذِىاّمأاْعلمُ.اللهُ:قال؟اليَمينِلَغوُما:لِلشافِعِىقُلتُ:قال

عن،أبيهعن،عُروةَبنِهِشامِعن،مالكأنبأنار!نهآ؟عائشَةُقالَتفما

والفَهِ)2(بَلَى:و.والفَهِلا:الإنسانِقَولُاليَمينِلَغوُ:قالَتالهاأ!رعائشةَ

الحِيرِىُّ،عيسَىبنُعلئُحدثنا،الحافظُاللهِعبدِاْبوأخبرَنا-ا9960

حدثنا،يَحىَحدثنا،بَمثتارٍبنُمحمدُحدثنا،ٍبِلاطاْبىبنُإبراهيمُحدثنا

فِىَِوْغَفلأِباَددُّيُؤَاضِذُبهُمُ!لا:الآيَةِهذهفىر!نهاعائشةَعن،أبىحَذَثَنى،هِشام

رَواهوالفَهِ)3(.بَلَى:و.ِهَّللاولا:ِلُجَّرلاقَولُهو:قالَت،89:الماندةأ!ُغكَشيَأ

.القَطانِ)4(يَحىَعنىَّنَثُملاِنبِدمحمعن""الصحيحفىالبخارىُّ

القاضِىالحَسَنِابنُبكرِوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-ا9961

حدثنا،مَرزودتٍىبنُإبراهيمُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالا

ر!نهاعائشةَأن،أبيهعن،عُروةَبنِهِشامِعن،مالكحدثنا،عُبادَةَبنُرَوحُ/049/1

.تركوهاللهعبد:021/84الذهبىقال(1)

.(477)ومالك،242/7والافعى،(5803)المعرفةفىالمصنف(2)

به.يحىطريقمن(11149)الكبرىفىالنسائىأخرجه(3)

.(6663)البخارى(4)
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لاىِذَّلاالحديثِومُزاحَةِِلزَهلاوالمِراءِفىكانماِوغَّللاأيمانُ:تَقولُكانَت

فىالأمرِ،مِنَجِدٍّعلىحَلَفتَهايَمينيكُلِّفىُةَراّفَكلاوإِنَما،ُبلَقلاهيَلَعيُعقَدُ

فيهااللهَُضَرفالتىالأيمانِعَقدُفذَلِكَ،َّنَكُرتَتَلأوَّنَلَعفَتَل؟غَيرِهأوغَفسِبٍ

.الكَفّارَةَ)1(

حدثنا،بكرٍبنُمحمدُأنبأنا،ُئِرابْذوُّرلاعلىأبووأخبرَنا-أ9962

إبراهيمُحدثنا،إبراهيمَبنُُناّسَححدثنا،مَسعَدبنُُديَمُححدثناداودَ،أبو

قالَت:قال،اليَمينِفىُوغَّللا:عَطاءٍعنمَروَ،أهلِنِمالصّائغُمَيمونٍابنُ

بَلَى:و،ِهَّللاوكَلا:بَيتهفىِلُجَّرلاُمالَكوه":قالعجماللهِرسولََّنإ:ر!نهأعائشَةُ

.(2)"والفهِ

إبراهيمَعنالفُراتِأبىُنبُدوادالحديثَهذارَوَىداودَ:أبوقال

المَلِكِوعَبدُالزُّهرِىُّورَواهمَوقوفا،ر!تهاعائشةَعن،عَطاءٍعن،الصّائغِ

.أيضًا)3(مَوقوفًار!نهأعائشةَعنعَطاءٍعنمُهُّلُك،مِغوَلٍبنُومالِكُ

عنَناّسَحبنُوهِشامٍُجيَرُجوابنُدينارٍبنُعمرُورَواهَكِلَذَكو:ال!ثيخُقال

مَوقوفا:ر!نهأعائشةَعنعَطاءٍ

العباسِأبوحدثنا،إسحاقَأبىابنُزَكَريّاأبوأخبرَنا-أ9963

سفيانُ،أنبأنا،الشّافِعِئُأنبأنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُأنبأنا،يَعقوبَبنُمحمدُ

به.عروةطريقمن31/4تفسيرهفىجريرابنأخرجه(1)

بنحسانطريقمن(4333)حبانوابن،16/4تفسيرهفىجريرابنوأخرجه.(3254)داودأبو(2)

به.إبراهيم

.(3254)عقبداودأبو(3)
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ىَلإٍريَمُعوعُبَيدُبنُأناُتبَهَذ:قالعَطاءٍعن،ٍجيَرُجوابنُوعمرٌحدثنا

اَّل!:لَجورَعاللهِقَولِعنفسألناها،ثَبيرٍفىمُعتَكِفَةٌَىِهور!نهاعائشةَ

.والفَهِ)1(بَلَى:و،والفَهِلا:قالَتأَينَبهغُ!فِىَِوْفَلئاِباَللهُيُؤَاضِذُبهُمُ

قالا:الحَسَنِبنُأحمدُبكرٍوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-أ9964

حدثنا،مَرزوقٍبنُإبراهيمُحدثنا،يَعقوبَُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا

أناعائشةَأتَينا(و32/101:قالعَطاءٍعن،هِشامٌحدثنا،عُبادَةَبنُرَوحُ

الحِجابِوراءِنِمال!واكِصَريفَنَسمَعُمَيمونٍببِئرَِىِهوٍريَمُعبنُُديَبُعو

هذهعنوسألناها،أشياءَعنفسألناها:قالوِسادَةًإلَينافألقَت،تَستاكَُىِهو

هو:فقالَتالفَغوُ؟مالها:فقُلناأَينَبهغُ!فىِوْفَفلاِباَللهُيُؤَاضِذُبهُمُاَّل!:الاَيَةِ

.ِهَفلاوانعَنَص،والفَهِفعَلنا؟ِساّنلاأحاديثُ

بنُالعباسُمَنصورٍأبوأنبأنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-أ9965

حدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُأحمدُحدثنا،النَضرُوِئُِلضَفلا

ا!رعباسٍابنِعن،ٍسُواطعن،ٍميِسَوعن،ال!ائبِبنِعَطاءِعن،ٌدِلاخ

.غَضبانُ)2(وأنتَتَحلِفَأناليَمينِلَغوُ:قال

،ٍفيَصُخعن،بَشيرٍبنُُباّتَعحدثنا،سعيدٌانَثَذَحو:قال-أ9966

فىجريروابن،(15951)الرزاقعبدوأخرجه.63/7والثافعى.(4580)المعرفةفىالمصنف(1)

به.جريجابنطريقمن16/4تفسيره

فىحاتمأبىوابن،181/8الكبيرالتاريخفىالبخارىوأخرجهتفسير(.-782)منصوربنسعيد(2)

به.خالدطريقمن(2161،6710)410/2،1119/4تفسيره
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،..صادقأنهيوىوهو!ثمىءعلىحلفمنبابانا!يألاكتاب

.والفَهِ)1(بَلَى:و،والفَهِلا:هو.قالر"!يهععباسٍابنِعن،َةَمِركِععن

اًبِذاكوجَدَهثُمَّصادِقهَّنأيَرَىوهوٍءىَمثلعلىَفَلَح!نبابُ

أبىابنُزَكَريّاوأبوالقاضِىالحَسَنِ!بأحمدىُبكرٍأبوأخبرَنا-أ9967

بنُمحمدُأنبأنايَعقو!،بنُمحمدُالعباسِأبوحدثناقالا.ىِّكَزُملاإسحاقَ

عن،قَيسٍ!بُوَمُعأخبرَخ!،وهبٍابنُأنبأنا،عبدِالحَكَمِبنِعبدِاللهِ

زَو!ر!لمحنهاعائ!ف!ةَعِندَاللَيثئٍُريَمُعبنُُديَبُعوأذاكُنتُط:قالرَباخٍأبىبنِعَطاءِ

أَيصتِكغُمهـفىِومخ!َئأِباَلَ!يؤا!كُمُم!لا.وبَرلىعَزَّاللهِقَولِعنٌديَبُعفسألَها!صَئِبَّثلا

ا!َككَفّارَي!.فيهَسيَلحمل،َكِلَذعلىهُدِجَيلاثُمَّعِلمِهعلىالؤَجُلُِفِلَح:قالَت

هجَولاعلىعَطاءٍعنالجَماعَةِوروايَةُ،(2)!ِوَقلابولَيسَقَي!!بُر!ُعرَواه

.اللَّغوِ)3(بابِفىمَصىىِذَّلا

ر!لمحنها:عائشةَعنَرَخَاوجهٍنِمورُوِىَ

أنبأنا،العباسِأبوحدثنا:قالازَكَريّاوأبوبكرٍأبوأخبَرَناه-أ9968

عن،شِهابٍابنِعن،ُةَقِّثلا!هنَربخأ،وهبٍابنُأنبأنا،اللهِعبدُِنبُدمحم

الاَيَةَهذهتَتأوَّلُكانَتاهَّنأ:غ!يمالنَّبِىِّزَوجِعائشةَعنالؤُّبَيرِ،بنِعُروةَ

10/50علىفيَكونُ،الصدقَإلابهيُرِذمَل/مُكُدَحأهيَلَعيَحلِفُُءىَّشلاهو:!تَقولُ

الاسنادِ.اذَهبَىِوُركَذَلِكَعَلَيهِ)4(.َفَلَحمامخَيوِ

به.عتابطريقمن14/4تفسيرهفىجريرابنوأخرجهتفسير(.-783)منصوربنسعيد(1)

.(9308)عقبتقدم(2)

.(19962،19964)فىتقدم(3)

به.وهجطابنطريقمن(2154)408/2تمصأبىابنأخرجه(4)
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الأيمانكتاب
الحنثبعدالكفارة:باب

ىِذَّلاِهجَولاعلىر!نهاعائشةَعنأبيهعنعُروةَبنِهِشامِعنهانيّوُرو

َء(1)
أعلمُ.واللهُ.مَضى

حدثنا:قالاالقاضِىبكبروأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-أ9969

،رَوحٌحدثنا،مَرزوقٍبنُإبراهيمُحدثنا،يَعقوبَُنبُدمحمالعباسِأبو

نأ:قالالاَيَةِهذهفىمُجاهِدٍعن،نَجيحٍأبىابنِعن،الثَّورِئُسفيانُحدثنا

.(2)ِهبولَيسَ.فُلانٌهذا:يقولُكَذَلِكَهَنأيَرَىِءىَشلاعلىالزَجُلُيَحلِفَ

عَزَّقَولِهفىالحَسَنِعن،عَوفٍعن،رَوحانَثَذَحو:قال-أ9970

علىتَحلِفَأنالأيمانِفىُوغَّللا:قالأَينَنِكغُ!فِىَِوْغًللأِباَلئَهُيُؤَاضِأُيهُمُ،!:لَجو

ولَكِنِكَفّارَو،ولاٌةَذَخاؤُم(3ذاكفى3)فلَيسَ،كَذَلِكَهَنأوتَرَىشَىءٍ

.(4)عِلمٍعلىَتفَلَحفيماالمُؤاخَذَةُ

هَنأالحَسَنِعن،هِشامٌحدثنا،رَوحٌ،ظ32/101انَثَذَحو:قال-أ9971

كَذَبَها،كِذبَةٌهِىَ،بشَىءٍفلَيسَناسئا،َلَعفدَقو.فعَلتُماوالقَهِ:قال

.(عَلَيهِ)ْكَقارَةَولاَهَفلايَستَغفِرُ

ِثنِحلابعدَالحَفارَةُ:بافي

محمدُالعباسِأبوحدثناالحافظُ،عبدِاللهِأبوأخبرَنا-ا9972

.(19960،19961)فىتقدم(1)

مطولا.بهسفيانعن(15953)الرزاقعبدأخرجه(2)

.!أفيه:م،سفى(3-3)

.بمعناهالحسنعنآخرطريقمن(15956)الرزاقعبدأخرجه(4)

.بمعناهالحسنعنآخرطريقمن(15955)الرزاقعبدأخرجه(5)
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حدثنا،الأنصارِىُّاللهِعبدِبنُمحمدُحدثنا،قِلابَةَأبوحدثنا،يَعقوبَابنُ

اللهِعبدِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا)ح(الحَسَنِعن،عَونٍابنُ

حدثنا،حُجرٍبنُعلئُحدثنا،المُستَملِىوعمرٍأبوحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُ

عن،الحَسَنِعن،ويونيسَِليوَّطلاٍديَمُحوزاذانَمَنصورِبنِعن،ٌميَشُه

بنَِنَمحَّرلاَدبع))يا:!مباللهِرسولُ(1)ىلقال:قالسَمُرَةَبنِالرَّحمَنِعبدِ

عنوكَفِّزخَيرٌهوىِذَّلاِتْأفمِنهاخَيرًاغَيرَهافرأيتَيَميننعلىَتفَلَحإذاسَمُرَةَ،

ص-ء(2)َ
ورَواه،عَونٍابنِعناخرَوجهٍنِم""الصحيحفىالبخارىُّهَجَرخا."!:--

.(3)حُجرٍبنِعلىِّعنمسلمٌ

مَنصورٍبنُيَحيَىحدثنا،الحافظُعبدِاللهِأبووأخبرَثا-أ9973

ٍلِماكأبوحدثنا،ُّىِرَمعَملاشَبيبٍبنِعلىِّبنُالحَسَنُحدثنا،القاضِى

وهِشامٍٍديَبُعبنِويونُسََةَّيطَعبنِسِماكِعن،زَيدٍبنُُداّمَححدثنا،ُّىِرَدحَجلا

))يا:لمج!النَبِئُقال:قالسَمُرَةَبنِالرَّحمَنِعبدِعن،الحَسَنِعن،اَخَرينَفى

نِإوإلَيها،َتلِكُومَسألَهعنأُعطيتَهاإنفإِنّكَالإمارَةَ،تَسألِلاالزحمَنِ،عبدَ

مِنهاخَيرًاغَيرَهافرأيتَيَميننعلىَتفَلَحوِإذاعَلَيها،َتنِعُأمَسألَةغَيرِعنأُعطيتَها

عن"الصحيح"فىمسلئمرَواه.(4)((َكييمَيعنْرِّفَكوخَيرٌهوالّذِىِتْأف

:م.فى)1(ليس

.(11990)فىوتقدم.الامارةبذكرمقترنًابهحجربنعلىطريقمن(4479)حبانابنأخرجه(2)

.(19)عقب(1652)ومسلم،(6722)البخارى(3)

عوانةوأبوبه.الجحدرىكاملأبىعن،(20623)المسندزوائدفىأحمدبناللهعبدأخرجه(4)

به.حمادطريقمن(57)الطاهرأبىجزءفىوالدارقطنى،(5937)
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.(1)م!ِئَيا-.ِربالبخارئُواستَشهَدَ،ٍلِماكأبى

بنُعلئُأنبأنا،قَتادَةَالعَزيزِبنِ!إِبنُُرَمُعنَصرٍأبوأخبرَنا-ا9974

حدثنا،الحَرّافٍبيَعُشأبو!نبأنا،الخُزاعِئُعَقيلٍِنبِدمحمبنِِلضَفلا

)ح(ُبوّيِّأحدثنااذعَجيدِ،عبلِبنُالوَفابِعبدُحدثنا،المَدينىبنُعلئُ

الفقيهُ،سَلمانَبنُأحمدُبكرٍاْبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِبنُمحمدُوأخبرَنا

أيّوبُ،حدثنا،ٌبيَهُوحدثنا،عَفانُحدثنا،ُبَذَؤُملاالعباسِبنُمحمدُحدثنا

وبَينَبَينَناكان:قالالجَرمِىزَهدَمٍعن،التَميمِىالقاسِمِوعنقِلابَةَأبىعن

،دَجاجٍلَحمُفيهطَعامًاإلَينافقَزَبَموسَىأبىعِندَانُكف:قال.إخاءٌَنيئرَعشألا

ْلُكفادنُ:موسَىأبوفقالَاللهِتَيمِنِمىلاوَملابشَبيهٌُرَمحأرَجُلِموَقلاىِفو

رأيتُىَنإ:فقالَأبَدًا.هَمَعطأألاُتفَلَحفنتنًاُلُكأيرأيتُهىَنإ:فقالَ،يَعنى

مِنٍَرَفَنفىلمججراللهِرسولَىَتأائهَثَذَحثُئَممِنه.ُلُكأيلمججراللهِرسولَ

يا:فمُلتُالصَّدَقَةِِلِبإنِم/(3)اًدوَذيَقسِمُ)2(وهوفأتاهيَستَحمِلُهَنيئرَعشألا

أحمِلُكُمماُدِجًاولا،مُكُلِمحألاأوالفهِ:فقالَغَضبانُوهواحمِلْنا.اللهِرسولَ

ذَودٍخَمسَلمججراللهِرسولُفأعطانا،(ْ)ىَرذلاغُزَذَودٍبنَهْبِ)4(أُكأَثُئَمعَلَيه".

.(6722)عقبوالبخارى،(13بقع/1652)مسلم(1)

الأصلية،فىمبينغيرفإنه،يَسِم:هو"أو:الحاشيةفىوكتب)صح،.:الأصلفىفوقهاكتب(2)

."أعلموالله.يقسم:أنهعلىيدلمابعدهالذىالبابوفى،أعلموالله

لابنالحديثغريبالحشر.إلىالثلاثبينما:وتيل.التعإلىالثنتينبينما:الإبلمنالذود(3)

.(0551،7323)فىوتقدم.1/366الجوزى

.133/5النهاية.غنيمةأى:نَهْب(4)

.(ور)ذ41/284اللسانالبعير.سنامأعلىوهىذروةجمعوالذرى،سِمانهاالأسنمةبيض:أى(5)
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فأتَيناهأبَدًا.نُفلِحُلاع!يموأ33/101،اللهِرسولَتَغَفَلْنا)1(:فقُلتُىَرُّذلاغُرِّ

حَمَلتُكُمأنالَستُىِّنإ":فقالَتَحمِلَنا.أَلأَتفَلَحكُنتَ،اللهِرسولَيافقُلنا:

ىِذَّلاأتَيتُإلامِنهاخَيرًاغَيرَهافأرَىيَميننعلىُفِلحألاِهَّللاو،حَمَلَكُمَهَّللانِكو

فىالبخارىُّرَواه.ٍبيَهُوحَديثِلَفظُيَمييى")2(.محنوتَحَلَّلتُخَيرٌهو

عنكِلاهُما؟َوَمُعأبىابنِعنمسلمورَواهقُتَيبَةَ،عن"الصحيح"

.عَفّانَ)4(عن!كاغَّصلاإسحاقَابنِبكرِأبىعنمسلمورَواهالوَهّابِ)3(،عبدِ

الأصبَهانِىُّ،الحارِثِ!بمحمدُِنبُدمحأبكرٍأبوأخبرَنا-أ9975

حدثنا،(سُرَيج)ْحدثنا،ٍبيَعُشبنُُدِماححدثنا،َناّيَحابنُمحمدِأبوأنبأنا

:قال!ريرةَأبىعن،ٍمِزاحأبىعن،كَيسالىبنِيَزيدَعن،مُعاويَةَبنُمَروانُ

محنزِّفَكيلوفليأتِهامِنهاخَيرًااهَريعفرأىيَميننعلىَفَلَح))مَن:عجييهاللهِرسولُقال

(6)

.مَروانَ)7(عنحَربٍبنِِريَهْرعن""الصحيحفىمسلمرَواه.((ه!

عنأبيهعنٍحِلاصأبىبنِِليَهُسعنِبِلَّطُملابنُالعَزيزِعبدُرَواهَكِلَذَكو

.1612/1البارىفتحبها.نذكرهأنكيرمنيمينهعنغفلتهحالنىأعطانامامنهأخذناأى:تغفلنا(1)

من(19871)فىوتقدمبه.عفانعن،(19594)أحمدوأخرجه.(0364)الصغرىفىالمصنف(2)

.أيوبطويق

.(9)عقب(1649)ومسلم،(6649)البخارى(3)

.(9)عقب(1649)مسلم(4)

.0221/1،222الكمالتهذيبوينظر."شريح:م،سفى(5)

.(19876)نىتقدم(6)

.(11/1650)مسلبم(7)
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.ال!يَرِ)1(كِتابِفىَكِلَذمَضَىدَقو،هريرةَأبى

ِثنِحلاقبلَِةَراّفَحلابابُ

بكرٍأبوأنبأنا،الأديبُاللهِعبدِبنُمحمدُوعمرٍاْبوأخبرَنا-ا9976

فزَقَهُما--الزَبيعِوأبوهـ"سامٍبنُُفَلَخحدثنا،يَعلَىاْبوأنبأنا،الإسماعيلِئُ

:قالموسَىأبىعن،بُردَةَأبىعن،جَريرٍبنِغَيلانَعن،حَضادحدثنا:قالا

،مُكُلِمحألا"والفهِ:قالنَستَحمِلُهَنيئرَعشألامِنَرَهطٍفى!ي!اللهِرسولَأتَيتُ

بثَلاثِلَناَرَمأفبإِبِلٍأُمح!ثُئَماللهُشاءَمماانثِبَلف:قالعَلَيه((.أحمِلكُمماعِندِىوما

لَنا؟اللهُيُبارِكُلا:ٍضعَبِلبَعضُناقالأوقُلنا،انطَلَقناافَلف،الذرَىغُزَذَودٍ

هورَبخأفهوَتأفحَمَلَنا.ثُئَمانَلِمحَيألافحَلَفَنَستَحمِلُهلمجتاللهِرسولَأتَينا

علىُفِلحألااللهُشاءَإنوالفهِإنى،مُكَلَمَحالفهَنِكوحَمَلتُكُمأنا"ما:فقالَ

حَديثُهذا.((خَيرٌهوائذِىُتيَتأوىن!مَيكَفرتُإلامِنهاخَيرًاغَيرَهافأرَىيَمينٍ

بنِفَلَخعنمسلمورَواه،قتُيبَةَعن""الصحيحفىالبخارىُّرَواه.ٍْ
ً.(2)

.(3)زَيدٍبنِحَفادِعنمُهُّلُك،وقتيبَةَحَبيبٍبنِويَحىَهِشامٍ

عنوغَيرُهُمالطيالِسِئُداودَوأبوموسَىبنُاللهُِديَبُعرَواهَكِلَذَكو

:(4)

.ريدٍبنِِد

.(18887)فىتقدم(1)

.(7251)يعلىأبو(2)

.(7/1649)ومسلم،(6718)البخارى(3)

فىالطيالسىحديثوتقدم.بهموسىبناللهعبيدطريقمن(1581)المعرفةفىالمصنفأخرجه(4)

(98371).
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ىِذَّلاُتيَتأويَمييىكَفرتُ"إلاِّكَّشلابٍداّمَحعنجَماعَةورَواه-ا9977

بنُعلئُ.أخبَرَناهيَمييى"ُترَّفَكوخَيزهوىِذَّلاأتَيتُ"إلا:قالأوخَيرٌ".هو

حدثنا،القاضِىإسماعيلُحدثنا،ٍديَبُعُنبُدمحأأنبأنا،عبدانَِنبَدمحأ

أبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا)ح(داّمَححدثنا،حَربٍبنُسُلَيمانُ

عمرُوبنُحدثنا،ٍبِلاطأبىبنُيَحيَىحدثنا،يَعقوبَُنبُدمحمالعباسِ

1/52؟أنبأنا،الأديبُوعمرٍأبو/وأخبرَنا)ح(ظأ33/101زَيدٍبنُُداّمَحأنبأنا،عَونٍ

بكوٍأبىبنُمحمدُحدثنا،سُفيانَبنُالحَسَنُأخبرَخ!،الإسماعيلِئُبكوٍأبو

فىالبخارىُّرَواهبالشَّكِّ)1(.ومَعناهبإِسنادِههورَكَذفحَضاد.حدثنا،المُقَذَمِئُ

.(2)كَئشلابٍداّمَحعنالنُّعمانِأبىعن""الصحيح

بنُالحَسَنُأنبأنا،المُقرِئُمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-ا9978

،حَربٍبنُسُلَيمانُحدثنا،يَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَبنِمحمدِ

:قالالجَرمِىِّ.زَهدَمٍعنقِلابَةَأبىعن،أيّوبَعن،زَيدٍبنُُداّمَححدثنا

:قال-ُظَفحأالقاسِمِلِحَديثِوأنا-(4)زَهدَمٍعنالكُلَيبىُّ)3(القاسِمُىنَثَّدَحو

بَنِىنِمرَجُلفدَخَلَ،دَجاجٍلَحئماهيَلَعوبمائدَةٍاعَدفموسَىأبىعِندَكُنّا

:قالَأّكَلَتفهَلُثَم.:ز!جبهموسَىأبولهفقالَ،بالمَوامحلىشَبيهُرَمحأاللهِتَيمِ

ِهَّللاوىَنإ:قال.مِنهيأكُل:قالأو.هُلُكأيلمجيمّاللهِرسولَرأيتُفإِنَى؟َّمُلَه

به.حرببنسليمانعن(3276)داودوأبو،(19558)أحمدأخرجه(1)

.(9167)البخارى(2)

.9115الاْنسابوينظر"الكلينى،.:موفى"الكلبىإ،:سفى(3)

."الجرمى!:مفىبعده(4)
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َّنإ؟ذاكَعنَكْرِبخُأمَئُلَهف:قال.مِنهَلُكآألاُتفَلَحف،هُترِذَقفشَيئًاُلُكأيرأيتُه

إلامِنهاخَيرًاغَيرَهافأرَىيَميننعلىُفِلحألاوالفهِىِّنإ":قالرِي!اللهِرسولَ

بنُسُلَيمانُرَواهكَذا.(1)((ُهللاحَمَلكُمُف!نماانطَلِقواوتَحَفلتُها،يَمييىكَفزتُ

فقالواعنهغَيرُهورَواهزَيد.بنِحَقادِعن-الأثباتِالحُفاظِمِنَوهو-حَربٍ

وتَحَلَّلتُها")2(خَيرٌهوائذِىأتَيتُإلامِنهاخَيرًاغَيرَها"فأرَى:الحديثِهذافى

الحَسَنُِنبُدمحأبكرٍوأبوالحافظُعبدِاللهِأبوأخبرَنا-ا9979

بنُالعباسُحدثنا،يَعقوبَُنبُدمحمالعباسِأبوحدثناقالا:القاضِى

،ٍدِقاوبنِزَيدِعن،ٍديَمُحبنُالهَيثَمُحدثنا،موسَىبنُالحَكَمُحدثنا،محمدٍ

:قال-لمجتَىِبَنلاعن-الدَّرداءِأبىعن،عائذٍابنِعن،اللهِِديَبُعبنِبُسرِعن

أحْذِف)3(.:ُئِرَعشألاموسَىأبوفقالَففَزَقَها،إبِلًارسولِهعلىاللهُأفاءَ

وبَقِىَ:قالأفعَلُ((.لاوالهِ)الا)4(لمج!النَبِئُفقالَثَلاثا،لهفقالَ."لا":فقالَ

ىَنإاللهِرسولَيا:فقالَخُذْهُن".موسَىأبما"يما:لهفقالَالذرَىغُزٌُعَبرأ

لمجماللهِرسولِعلىَلَخَديَكونَأنُتقَفشأف،َتفَلَحوفمَنَعتَنىَكُتلَمحَتسا

ُتيَتأويَمييىعنكَفرتُُلمَففأَكِلَذغَيرَأنفرأيتُ(حَلَفتُ)ْإذاىِّنإ":فقالَ.ٌمْهو

بتقديمبهحرببنسليمانطريقمن(5927)عوانةأبوو،(029)الأمرلفىزنجويهابنأخرجه(1)

.الكفارةعلىالحنث

.(19874)فىتقدم(2)

.358/1النهايةينظر.ىِطعاأى:وأحذِنى"أجدنى،.:م،سفى(3)

.م:نىلب!(4)

.أيمينعلى5:مفىبعده(5)
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.زَيدٍبنَِداّمَححَديثِفىَّكُشَيمَلنَمرِوايَةَيُؤَكِّدُهَذا.(1)"ُلَضفأهوالذِى

محمدٍحامِدُبنُأخبرَص!الحافظُ،عبدِاللهِأبوأخبرَنا-أ9985

بنُُجاّجَحوإبراهيمَبنُمُسلِمُحدثناالعَزيزِ،عبدِبنُعلئُحدثنا،ُّىِوَرَهلا

ىِنَربخأ،الحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا)ح(ٍمِزاحبنُجَريرُحدثنا:قالامِنهالٍ

)ح(فرّوخَبنُشَيبانُحدثنا،الامامُنَصرٍبنُمحمدُحدثنا،الفقيهُِرضَّنلاأبو

بنُمحمدُأحمدَأبوأنبأنا،!خاهَبصألاَفُسويبنُاللهِعبدُمحمدٍأبووأخبرَنا

فرّوخَ،بنُشَيبانُحدثنا،الماسَرجِسِئُالعباسِأبوحَدَّثَنِى،الجُلُودِىُّعيسَى

قال:قالسَمُرَةَبنُالرَّحمَنِعبدُحدثنا،الحَسَنُحدثنا،ٍمِزاحبنُجَريرُحدثنا

نإَكَّنِإفالإمارَةَ؟تَسألِلاسَمُرَةَ،بنَِنَمحَّرلاَدبع))يا:عجمّاللهِرسولُلى

وِإذاعَلَيها،َتنِعُأمسأل!غَيرِ(2)نعأُعطيتَهانِإوإلَيها،َتلِكُومَسألَهعنأُعطيتَها

.(3)((خَيرٌهوالّذِىوائتيَممنكَعنفكَفِّزمِنهاخَيرًاغَيرَهافرأيتَيَميننعلىَتفَلَح

النُّعمانِأبىعنالبخارىّورَواه،شَيبانَعن""الصحيحفىمسلمٌرَواه

.(4)جَريرٍعنمِنهالٍبنِ(و34/101وحَجّا!

أحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئالحَسَنِأبووأخبرَنا-أ9981

:5/8204الذهبىوقال.بهموسىبنالحكمطريقمن4/103كموالحا،(5955)عوانةأبوأخرجه(1)

.الدرداءأبايدركلمعائذابنلكن،جيدسنده

.!منأ:مفى(2)

موضععلىمقتصرًاالنساثىوعند.بهجريرطريقمن(3792)والنسائى،(62802)أحمدأخرجه(3)

.(19972،19973)فىوتقدمالثاهد.

.(6622،7146)والبخارى،(19/1652)مسلم(4)
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بنَاللهِعبدَيَعنِىالسَّهمِئُحدثنا،الأزرَقُ!َرَفلابنُمحمدُحدثنا،ٍديَبُعابنُ

عن،سَمُرَةَبنِالزَحمَنِعبدِعن،الحَسَنِعن،حَ!انَبنُهِشامُحدثنا،بكرٍ

.(1)ِهِلثِمبجمتَىِبَّنلا

العباسِأبوحدثنا،القاضِىالحَسَنِبنُأحمدُبكبرأبووأخبرَنا-ا9982

إبراهيمَ،بنُمُسلِمُحدثنا،الوَزاقُعلىبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُ

قال:قالسَمُرَةَبنِالزَحمَنِعبدِعن،الحَسَنِعن،ٍدِلاخبنُ/ُةَزُقحدثنا

.(2)"ٌريَخهوىِذَّلاوائتِيَمييكَعنزفَكف":وقالَبمِثلِههَرَكَذفجمتَ.اللهِرسولُ

أنبأنا،ٍديَبُعبنُأحمدُأنبأنا،عبدانَابنُالحَسَنِأبووأخبرَنا-ا9983

إبراهيمَ،بنُيَزيدُحدثنا،بَكارٍبنُسَهلُحدثنا،اللهِعبدِبنُإبراهيمُمُسلِمٍأبو

بمِثلِههَرَكَذفسَمُرَةَ.بنِالزَحمَنِِدبَعِلجمتَاللهِرسولُقال:قالالحَسَنِعن

.3خَيرٌ"هوىِذَّلاِتْأويَمييكَعن"فكَفِّز:وقالَ

الحَسَنِأبوحدثنا،الأديبُرَجاءٍابنُبكرِأبووأخبرَنا-ا9984

مِنهالٍبنُُجاّجَححدثنا،ُّىِوَغَبلاعبدِالعَزيزِبنُعلئُأنبأنا،ُئِزِراكلا

عن،وحَبيبٍوثابِتٍٍديَمُحوَسُنويعن،سلمةَبنُحَفادُحدثنا،الأنماطئُ

.(4)ِهِلثِمبهَرَكَذفقال.لمجتنالنَبِئَأن،سَمُرَةَبنِالرَّحمَنِعبدِعن،الحَسَنِ

به.حسانبنهامطريقمن(5912،5937)عوانةوأبو،(19)عقب(1652)مسلمأخرجه(1)

به.إبراهيمبنمسلمطريقمن(5913)عوانةأبوأخرجه(2)

به.مسلمأبىعن(2565)الأوسطفىالطبرانىأخرجه(3)

به.منهالبنحجاجطريقمن(2093)معجمهفىالأعرابىابنأخرجه(4)
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أنبأنا،قَتادَةَبنَِرَمُعبنِالعَزيزِعبدِبنُُرَمُعنَصرٍأبوأخبرَنا-أ9985

بنِمحمدِبنُيَحيَىحدثناالتّاجِرُ،مَنصورٍبنِالحُسَينِبنُمحمدُالحَسَنِأبو

حدثنا،ُّىِرَبنَعلامُعاذٍمُعاذِبنِابنُهواللهُِديَبُعحدثنا،ُئئاّنِحلاِّىِرَتخَبلا

سَمُرَةَ،بنِالرَّحمَنِعبدِعن،الحَسَنِعن،أبيهعن،سُلَيمانَابنُهوالمُعتَمِرُ

مِنهاخَيرًاغَيرَهافرأىيَميننعلىأحَدُكمَفَلَح"إذا:قالهَّنأ!ي!مجاللهِرسولِعن

عن""الصحيحفىمسلمرَواهفليأتِه")1(.خَيرٌهوالّذِىوليَنظرِيَمييهعنزِّفَكيلف

.(2)مُعاذٍبنِاللهِِديَبُع

حدثنا،بكرٍُنبُدمحمأنبأنا،ُّىِرابْذوُّرلاعلىٍّأبوأخبرَنا-أ9986

عنسعيا،حدثنا،الأعلَىعبدُحدثنا،ٍفَلَخبنُيَحيَىحدثناداودَ،أبو

"يا:لهقالجم!يمّاللهَِّىِبَنَّنأ،سَمُرَةَبنِالرَّحمَنِعبدِعن،الحَسَنِعن،قَتادَةَ

يَمييكَعنفكَفِّزمِنهاخَيرًاغَيرَها"فرأيتَ:قال!هَّنأإلامَعناهفذَكَرَالرَّحمَنِ((.عبدَ

عنَرَخآ!ونِم""الصحيحفىمسلمهَجَرخأ.(3)"زيَخهوىِذَّلاائتِثُمَّ

عنحازِمبنِجَريرِرِوايَةِعلىبالرِّواياتِأحالَهَّنأإلاعَروبَةَأبىبنِسعيدِ

.(4)ِنَسَحلا

الحَسَنُِنبُدمحأبكرٍوأبوالحافظُعبدِاللهِأبوأخبرَنا-أ9987

به.المعتمرطريقمن(5914)عوانةأبوأخرجه(1)

.(19)عقب(1652)مسلم(2)

به.الأعلىعبدطريقمن(5918)عوانةوأبو،(3793)النسائىوأخرجه.(3278)داودأبو(3)

.(19980)فىجريرروايةوتقدمت.(19)عقب(1652)مسلم(4)
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أنبأنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالواإسحاقَأبىابنُزَكَريّاوأبو

،ٍسَنأبنُمالكُأخبرَك!،وهبٍابنُأنبأنا،الحَكَمِعبدِبنِاللهِعبدِبنُمحمدُ

هَّنأ5جميماللهِرسولِعن،هريرةَأبىعن،أبيهعن،ٍحِلاصأبىبنِِليَهُسعن

مسلمٌرَواه.(1)((ْلَعفيلويَمييهعنفلئكَفزمِنهاخَيرًافرأىيَميننعلىَفَلَحنَم":قال

.(2)وهبٍابنِعنالطاهِرِأبىعن""الصحيحفى

عبدِالخالِقِبنِعلىبنُعبدُالخالِقِالقاسِمِأبواْخبرَنا-ا9988

إسماعيلَأبوأنبأنا،خَنبِنبَدمحأُنبُدمحمبكرٍأبوأنبأنا،ُنِّذَؤُملا

ابنُبكرِأبوىنَثَّدَح،بلالٍبنِسُلَيمانَبنُ(ظ34/101أيّوبُحدثنا،التَرمِذِئُ

عن،أبيهعن،ٍحِلاصأبىبنِِليَهُسعن،بلالٍبنُسُلَيمانُىنَثَّدَح،أوَيسٍأبى

مِمّاخَيرًارأىثُمَّبيَمينيمُكُدَحأَفَلَحأإذا:قاللمجؤاللهِرسولَأن،هريرةَأبى

ء(3)صءَصص
فىمسلمٌهَجَرخا0مِنه((خيرٌهوالذِىوليفعَلِيَمينَهفليُكفِّزهيَلَعحَلف

.(4)بلالٍبنِسُلَيمانَعنَرَخَاوجهٍنِم""الصحيح

حدثناالوَليدِ،أبوأخبرَك!:قالالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-ا9989

عن،ٍليَضُفابنُحدثنا،بكرٍأبوطَريفٍبنُمحمدُحدثنا،ٍحيِرَذابنُجَعفَرِأبو

والترمذى،(8734)أحمدطريقهومن،478/2ومالك،(4062)الصغرىفىالمصنف(1)

.(4349)حبانوابن،(4722)الكبرىفىوالنسائى،(1530)

.(012/165)مسلم(2)

به.أيوبطريقمن(5925)عوانةأبوأخرجه(3)

.(14/1650)مسلم(4)
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ٍمِتاحبنِِّىِدَععن،الطّائىِّتَميمٍعن،ٍعيَفُرالعَزيزِبنِعبدِعن،الأعمَشِ

01/45،مِنهاخَيرًاغَيرَهافرأىيَمينيعلى/أحَدُكُمَفَلَح))إذا:ع!ج!اللهِرسولُقال:قال

بنِمحمدِعق""الصحيحفىمسلمٌرَواه.(1)((خَيرٌهوالَذِىويئتِفليُكَفِّزها

.(2)

.اِمي

داودَأبوحدثنا،بكرٍبنُمحمدُبكرٍأبوأنبأنا،ُّىِرابْذوُّرلاعلىٍّأبوأخبرَنا

وأبِىٍمِتاحبنِِّىِدَعوِّىِرَعشألاموسَىأبىأحاديثُ:قال!خاتسِجِّسلا

ٍدِحاوكُلِّحَديثُرَوى-سَمُرَةَبنِالرَّحمَنِوعَبدِالشيخُ:قمالر!الهي-هريرةَ

(3)َدعبالكَفارَةِعلىدَلَّماوبَعضها،ِةَراّفَكلاقبلَِثنِحلاعلىدَلَّمامِنهُم

.((خَيرٌهوالّذِىوليأتِيَمينَه"فليُكَفِّز:قالوااهُرَثكأوالحِنثِ)4(،

بما:المَسألَةِهذهفىاللهُهَمِحَرِّىِعِفاّشلاُجاجِتحاواللهُ:هَمِحَرالشيخُقمال

أنبأنا،ُّمَصألا(العباسِ)ْأبوانَثَّدَح،وعمرٍأبىابنُسعيدِأبوأخبرَنا

يُجزِئَأنُتوَجَربإِطعامٍِثنِحلاقبلََرَّفَكنِإو:الشّافِعِئُقال:قالُمبَّرلا

وأموالِهِم،أنفُسِهِمفىالعِبادِعلىاًّقَحتَعالَىللهِأننَزعُمُاّنأوذَلِكَ،عنه

.(19879)فىتقدم(1)

.(17/1651)مسلم(2)

."قبل":داودأبىوعند،النسخفىكذا(3)

منهوواحد.كلحديثروى:قوله:"قلت:الأصلحاشيةفىوكتب.(3278)عقبداودأبو(4)

.داود"اْبىسننمنروايتنافىليسوأكثرها.:وقوله،داودأبىقول

.!محمد":م،سفىبعده(5)
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جم!النَبِئَأنَكِلَذوأصلُ،أجزأَهَفِحَمقبلَهومَذَقإذامِهِلاومأفىائَذِىفالحَق

صَدَقَةَاومَذَقدَقالمُسلِمينَوأنَ،يَدخُلَنْاقبلَعامٍصَدَقَةَالعباسِمِنَتَسَفَفَ

علىقياسًاالأموالِفىالتىالحُقوقَانلَعَجفالفِطرُ،يَكونَأنقبلَِرطِفلا

.!(1)
.هدا

الركاةَ)2(.كِتابِفىهذافىالحَديثُمَضَىدَقالشيخُ:قال

ُنبُدمحمأنبأنا،ُنَذَؤُملاعلىبنُعبدُالخالِقِوأخبرَنا-ا9990

العَبدِئُ،سعيدبنِإبراهيمَبنُمحمدُحدثنا،ال!مسارُالحُسَينِبنِالحَسَنِ

،دينارٍبنِالحَخاجِعن،ائرَكَزبنُإسماعيلُحدثنا،مَتصورٍبنُسعيدُحدثنا

نأ،ٍبِلاطأبىبنِعلىعن،عَدِىبنَِةئَجُحعن،عُتَيبَةَبنِالحَكَمِعن

نأقبلَصَدَقَتِهتَعجيلِفىلمجيِ!اللهِرسولََلْاسز!بهالمُطلِبِعبدِبنَالعباسَ

.ذَلِكَ)3(فىلهفرَخصَ،تَحِل

بنُإسماعيلُأنبأناببغدادَبِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا9991

عننُمَيبر،ابنُحدثنا،عَفانَبنِعلىبنُالحَسَنُحدثناالضَفارُ،محمد

نأقبلَيَمينَهكَفرَرُئماكانهَنأ!اَرَمُعابنِعن،ٍعِفانعن،َرَمُعبنِاللهِِديَبُع

.يَحنَثُ)4(امَدعبَرَفَكورُئما،يَحنَثَ

.63/7لأما(1)

.(7444)فىالفطرصدقةوتعجل،(7442-7439)فىالزكاةتعجلتقدم(2)

.(7440)فىتقدم(3)

علىمقتصرًابهاللهعبيدطريقمن(12432)شيبةأبىابنوأخرجه.(6504)الصغرىفىالمصنف(4)

أوله.
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اليَميِنحَفّارَةِفىالإطعامِبابُط35/101

تُظعِمُونَاَملِمماَسْوَأقِممَسَبهِينَِةرَشَعُماَعطإ+ُهدُزَقَكَف!:ثناؤُهجلاللهُقال

.(89المانذأ!أَقلِيكُنم

لأنَّلمجؤ؟ِّىهَّنلاَذُمبمُذٌاليَمينِكَفارَةِفىيُجزِئُ:اللهُهَمِحَرالمممّافِعِئُقال

مِسكينًا،َنبّتِسهُمِعطُي(1)هَرَمأوٍلُجَرىَلإهَعَفَدفتَمرٍبعَرَقِأُمح!لمخيداللهِرسولَ

.(2)!دُم!مكينٍلِكلِّ،اًّدُمَنوّتِسوذَلِكَ،اًعاصَرَشَعخَمسَةَُرَّدملفيماُْقَرَعلاو

أنبأنا،الفقيهُ!خاهَبصألاالحارِثِابنُبكرِأبوأخبرَنا-أ9992

َرَمُعبوأثناصد،النَيسابورِىُّبكرٍبوأحدثنا،فظُلحااَرَمُعبنُعلئُالحَسَنِبوأ

الأوزاعِئُان!!دح،مُسلِبمبنُالوَليدُحدثنا،بالزَملَةِالبَزّارُعِمرانَأبىبنُعيسَى

نأ،هريرةَأبىعن،ِنَمحَّرلاِدبعخمَيدِبنِعن،الزُّهرِىُّحَذَثَنى:قال

"ويحَكَ:قالهَلَكتُ.اللهِرسولَيا:فقالَلمجيواللهِرسولِىَلإجماءَرَخلًا

."ًةَبَقَر"فأعتِقْ:قال.رَمَضانَنِميَومٍفىأهلِىعلىوقَعتُ:قال."؟َكاذوما

))فأطعِمْ:ل،ؤ.أستَطيعُما:قالمُتَتابِعَينِ((.ِنيَرهَشمئُصف":قالأجِطُ.مما:!ال

خَمسَةَتَمرٌفيهبعَرَقٍلمجيوُئِبَّنلافأُمح!:قالأجِدُ.ما:قالمِسكينًا".َنيّتِس

مافواللَّهِ!؟ىِلهأنِمَرَقفأعلى:قال.((لوْقذَصعك"خُذْه:قالصاغاَرَشَع

بَدَتىَّتَحلمجيدهَّللارسولَُكِحضف.ىِلهأنِمُجَوحأالمَدينَةِلابَتَىِبَينَ

الدّارَقُطنِئُالحَسَزِ،أبوقالأهلَكَ((.هْمِعطأواللهَواستَغفِرِ"خُذْه:قالمَئشأنيابُه

.!"أن:م،سفىبعلىه(1)

.64/7الأم(2)
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.صَحيح)1(إسنادهذا:اللهُهَمِحَرالحافظُ

ذِكرُهمَضَىدَقو،الأوزاعِىِّعنزيادٍبنُُلقِهلارَواهَكِلَذَكوالشيخُ:قال

.(2)ِّجَحلاكِتابِفى

رِوايَةِفى/العَرَقِتَقديرَفجَعَلَ،الأوزاعِىعنالمُبارَكِابنُورَواه55/اْ

(2)َء
.شعيبٍبنِعمرِوعنالرهرِىِّ

.الصّيامِ)3(كِتابِفىمَضَىدَقو،الرهرِئَعنمَنصورٍحَديثِنِمورُوِىَ

العباسِأبوحدثنا،الحَسَنِابنُبكرِأبوأخبرَناائَذِىوأفا)4(-أ9993

الخُراسانِىِّ،عَطاءٍعن،مالكأنبأنا،الشئافِعِىأنبأنا،الزَبيعُأنبأنا،ُمثَصألا

حَديثَفذَكَرَمج!ي!.اللهِرسولِىَلإأعرابِئٌىَتأ:قالالمُسَئبِبنِسعيدِعن

؟ىِت!َرَعلاَكِلَذفىمَك:سعيدًافسألتُ:4عَطاقال،رَمَضانَفىأهلَهالمُصيبِ

.(عِشرينَ)ْىَلإصاعًاَرَشَعخَمسَةَبَينَما:قال

مُذٌأو،ورُبُعمُذٌ:المُسَئبُِنبُديعسقالماُرَثكأ:الشافِعِىقالدَقف

يُقَذَرُكانوصَفتُكماوالعَرَدتىُ،المُسَئبابنُهَلَخدأكَشهذاوإِنَما،وثُلُث

.صاعًا)6(َرَشَعخَمسَةَعلى

.(8127)فىتقدموالحديث.ا90/2الدارقطنى(1)

.(9987)فىتقدم(2)

.(8120)فىتقدم(3)

."إالحديث:م،سفىبعده(4)

.(8141)فىتقدم(5)

.64/7الأم(6)
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ُقَثوأغَيرُهالخُراساض!وعَطاءٌ،ٌعِطَقنُمالمُسَئبِابنِحَديثُال!ثيخُ:قال

(1)

غَيرِنِم.اًعاصَرَشَعخَمسَةَ:َرَخَاوجهٍنِمالمُسَئبِابنِعنَىِوُردَقو

:شَكٍّ

ُنبُدمحأالحُسَينِأبوأنبأنا،الحافظُعبدِاللهِأبوأخبَرَناه-أ9994

أنبأنا،الواسِطئَُةَمَلسَمُنبُدمحمأنبأناببَغدادَ،ُئِمَدألايَحيَىبنِعثمانَ

بنِسعيدِعنٍرِماعبنِإبراهيمَعن،أرطاةَبنُالحَخاجُأنبأنا،هارونَبنُيَزيدُ

قال!:هريرةَأبىعن،الرَّحمَنِعبدِبنِِديَمُحعنالزُّهرِىِّوعن،المُسَئبِ

فيه:قال!،المَواقِعِحَديثَفذَكَرَ!لمجو.اللهِرسولِعِندَنَحنُبَينا،ظ35/101

فيهبعَرَقٍم!عُئِبَّنلافأُمح!قال!:أجِدُ.لا:قالمِسكينًا".َنيّتِس"فأطعِمْ:قال

.(2)"اًنيكسِمَنيّتِسفأطعِفههذاذُخ":قالتَمرٍنِمصاعًاَرَشَعخَمسَةَ

أنبأناأحمدَ،أبوأخبرَض!،الحافظُعبدِاللهِأبووأخبرَنا-أ9995

بنُإبراهيمُحَدَّثَنِى،أبىحَدَّثَنِى،حَفصٍبنُأحمدُحدثنا،هَيوُّلَدابنُبكرِأبو

هَّنأِبَّيَسُملابنِسعيدِعن،حَبيبٍبنِطَلقِعن،سعيدٍعُمَرَبنِعن،طَهمانَ

فأُمح!:فيهقال!،المواقِعِحَديثَفذَكَرَءلمجقه.اللهِرسولِىَلإٌلُجَرجاءَ:قال!

قال!:رُبُعًا.َنيّتِسيَكونُطَعامٍنِمصاعًاَرَشَعخَمسَةَفيهبمِكتَلٍلمج!اللهِرسولُ

.(9219)عقبتقدم(1)

يخهما.يملمَمسلمةوابنحجاج:4028/8الذهبىوقال.(8138)فىتقدم(2)
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الأيمانكتاب

.(1)((اذَهبْقذَصَتف"اذهَبْ

اليمينكفارةفىالإطعامباب

.الظِّهارِ)2(كِتابِفىطَلقٍعنالأعمَشِحَديثِنِمَكِلَذمَضَىدَقو

أنبأناببَغدادَ،القَطانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا9996

هِشام،حدثنا،ٍميَعُنأبوحدثنا،سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا،جَعفَرٍبنُاللهِعبدُ

طَعامُيُجزِئُ:يقولُكانائهٍتِباثبنِزَيدِعن،سلمةَأبىعن،يَحيَىعن

.(3)مِسكينٍلِكُلحِنطَةٍمُذُ؟اليَمينِكَفارَةِفىالمَساكينِ

الحَسَنِبنُأحمدُبكرٍوأبوإسحاقَأبىابنُائرَكَزأبوأخبرَنا-ا9997

ُنبُدمحمأنبأنايَعقوبَ،ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثناقالا:القاضِى

،ٍعِفانعن،ٍسَنأبنُمالكُأخبرَخ!،وهبٍابنُاْنبأنا،الحَكَمِعبدِبنِاللهِعبدِ

لِكُل،مَساكينَعَشَرَةِبإِطعامِيَمينِهعنيُكَفِّرُكانرف!َرَمُعبنَاللهِعبدَأن

.اليَمينَ)4(َدَكوإذاالمَزَةَيُعتِقُوكانَ،حِنطَةٍنِمذُممِنهُمإنسانٍ

أنبأنابها،الإسفَرايينِئُعلىٍُّنبُدمحأٍدِماحأبوأخبرَنا-ا9998

،حَربٍبنُعلئُحدثنا،النَيسابورِىُّزيادٍابنُبكرِأبوحدثناأحمدَ،بنُُرِهاز

عن،َةَمِركِععن،هِندٍأبىِنبَدوادعن،إدريسَبنُعبدُاللهِحدثنا

به.طلقطريقمن(101)المراسيلفىداودأبرأخرجه(1)

.(15382)فىتقدم(2)

،(12324)شيبةأبىابنوأخرجه.ا17/2سفيانبنويعقرب،(0694)الصغرىفىالمصف(3)

به.هامطريقمن165/4والدارقطى،19/31المعانىشرحفىوالطحاوى

شيبةأبىوابن،(16086)الرزاقعبدوأخرجه.476/2ومالك،(0704)الصغرىفىالمصنف(4)

العتق.ذكردونضيبةأبىابنوعند.بنحوهبهنافعطريقمن(12325)
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اليمينكفارةفىالاطعامبابالأيمانكتاب

.(2)هُمادإ(1)هُعْيَرحِنطَةٍنِممُدٌّمِسكينٍلِكُل:قالخنحيهماعباسٍابنِ

.(3)مُدٌّمُدٌّمِسكينٍِّلُكِل:قالز!نهماعباسٍابنِعنعَطاءٍعنويُذكَرُ

الحارِثِابنُبكرِوأبوالسُّلَمِئِنَمحَّرلاِدبعأبوأخبرَنا-أ9999

النَّيسابورِىّ،بكرٍأبوحدثنا،الحافظَُرَمُعبنُعلئُأنبأنا:قالا!خاهَبصألا

عن،لَهيعَةِابنِعن،ٌجاّجَححدثنا،مُسَلَّمٍِنبِديعسبنُُفُسويحَدَّثَنِى

يقولُ:المَسجِدِهذافىهريرةَأباُتعِمَس:قالعَطاءٍعن،موسَىبنِسُلَيمانَ

و!فِذيًَالطهارِ،كَفارَةِىِفو،اليَمينِكَفّارَةِفى:مُدٌّمُدٌَّّنِهيفأشياءَثَلاثَةُ

.(184:البقرةأصِئمكِيهز!)4(ُماَعَط

جَعفَرٍابنُبكرِأبوأنبأنا،ىِناجَرهِملاأحمدَأبوأخبرَنا-20000

حدثنا.،ٍريَكُبابنُحدثنا،ُئِجنَشوبلاإبراهيمَُنبُدمحمحدثنا،ىِّكَزُملا

َساّنلاُتكَردأما:قالهَنأيَسارٍبنِسُلَيمانَعن،سعيدٍبنِيَحيَىعن،مالكٌ

الأصغَرِ،ِّدُملابالحِنطَةِمِنَاًّدُماوَطعأاليَمينِكَفّارَةِفىاوَطعأإذامُهوإلا

.(ْ)مُهنَعمُجزِئٌَكِلَذأناوَأرو

وأن،إدامالمدمعيلزمهلاأنهإدامه""ريعهومعنى،نقطبدونالأصلوفى"ربعه!،:م،سفى(1)

.290/2النهايةالإدام.بهثترىالمددقيقمنتحصلالتىالزيادة

طريقمن(12323)شيبةأبىوابن.بهالنيسابورىبكرأبىعن164/4،165الدارقطنىأخرجه(2)

به.داودطريقمن(16072)الرزاقوعبدبه.إدريسبناللهعبد

.(16071)الرزاقعبدمصنفينظر(3)

.4/651الدارقطنى(4)

،(مخطوط-ظ20/13)بكيرابنبروايةالموطأفىومالك،(4545)المعرنةفىالمصنف(5)

به.سعيدبنيحىطريقمن(12327)شيبةأبىابنوأخرجه.485/2الليثىوبرواية
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56/10

مرارايفعلهلاالشيءفىحلفمنبابالأيمانكتاب

أنبأنا،الخُسرَوجِردِئُعبدِاللهِبنُعلئُالحَسَنِأبوحدثنا-20001

الحَوضِئُ،حدثنا،خَليفَةَأبواْنبأنا،الغِطريفِبنِأحمدَبنُمحمدُأحمدَأبو

فىقالاانَهُماالمُسَئبِوسَعيدِبنِالحَسَنِعن،قَتادَةَعنهِشام،حدثنا

.شَعيبر)1(مُذُأوامبَطنِحمُذُ،و36/101:ِةَراّفَكلا

أنبأناببَغدادَ،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَناائَذِىافْاو-20002

عن،مُعاويَةَأبوحدثنانَصبر،بنُسَعدانُحدثناالضَفارُ،محمدٍبنُإسماعيلُ

ىَنإ:هب!!دُرَمُعقال:قالربيَمُنبنِيَسارِعن،سلمةَبنِشَقيقِعن،الأعمَشِ

َكِلَذفعَلتُدَق/رأيتَنىاذِإف،أُعطيَهُمأنلىيَبدوثُئَمأقوافاأعطىَألاُفِلحأ

.(2)تَمرٍنِمصاغاأورُبنِمصاعًامِسكينَينِلُكبَينَمَساكينَعَشَرَةَعَنَىفأطعِمْ

مِنهلَقأويُجزِئُيَزيدَ،أنثمِحَتسَيكانهَفَعَلو،ُرَمُعيَراهكانشَىلمحداذَهف

ذَكَرنا.مابدَليلِ

مِراوًاهُلَعفَيلاِءىَّشلافىَفَلَحنَهبابُ

بنِمحمدِبنِِلضَفلابنُعلئُأنبأنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-03002

حدثنا،المَدينِىبنُعلئُحدثناالحَزاخ!،بيَعُشأبوأنبأنا،الخُزاعِئُعَقيلٍ

أبىابنَُتعِمَس:قالنازَولاهِلالأخبرَخ!،شُعبَةُحدثناالوَليدِ،أبوهِشام

فقالَ:احمِلْنى.المُؤمِنينَاْميرَيا:فقالَرحبهَرَمُعىَلإرَجُلجاءَ:قاللَيلَى

.وحدهالحسنعنقتادةطريقمن(16080)الرزاقعبدأخرجه(1)

أبىطريقمن121/3المعانىشرحفىالطحاوىوتفسير(،-787)منصوربنسعيدأخرجه(2)

.بنحوهبهالأعمشطريقمن(12312)شيبةأبىوابن.بنحوهبهمعاوية
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مرارايفعلهلاالشىءفىحلفمنبابالأيمانكتاب

ِهَّللاو:قال.أحمِلُكَلاِهَّللاو:قاللَتَحمِلَنِّى.ِهَّللاو:فقالَأحمِلُكَ.لاِهَّللاو

ىَّتَح.أحمِلُكَلاِهَّللاو:فقالَ.راحِلَتِىبىاَدَت)1(دَقسَبيلٍابنُىَنإ؟ىِّنَلِمحَتَل

ميرِولألَكَما:الأنصارِمِنٌَلُجَرلهفقالَ:قاليَمينًا.عِشرينَنِمنَحوًاَفَلَح

:قال.راحِلَتِىبىاَدَتدَقسَبيلٍابنُىِّنإ؟ليَحمِلَنِّىِهَّللاو:قال!؟َنينِمؤُملا

نَم:قالثُمَّهَلَمَحف:قال.َكَّنَلِمحألِهَّللاوثُمَّ،َكَّنَلِمحألِهَّللاو:ُرَمُعفقالَ

عنْرِّفَكُيلوخَيرهوىِذَّلافليأتِمِنهاخَيرًاغَيرَهافرأىيَمينٍعلىَفَلَح

.واحِدَةٌُةَراّفَكلا،غَريبٌحَديثٌهذا:المَدينِىِّبنُعلئُقال.2يَمينِهِ

الحَديثِ.فىٍنِّيَببَكِلَذلَيسَالثيخُ:قال

كَفارَةًَرَّفَكفمِرارًاَمَسقأهَّنأز4نحكينَرَمُعابنِعنمُجاهِدٍعنويُذكَرُ

(3)رَيَ،
.هدِحاو

ِءىَّشلافىيمريرُهاوهو-اليَمينِتَوكيدِفىر!اله!َرَمُعابنِعنورُوِىَ

:ُرَخَامَذهَبٌ-الواحِدِ

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،وعمرٍأبىابنُسعيدِأبوأخبرَنا-40002

وأخبرَنا)ح(مالكٌأنبأنا،الشتافِعِئُأنبأنا،سُلَيمانَبنُُعيبَّرلاأنبأنا،يَعقوبَ

حدثنا،ىِّكَزُملاجَعفَرٍُنبُدمحمبكرٍأبوأنبأنا،!خاجَرهِملاأحمدَأبو

.(دو)آ39517التاج.والمشقةالمجهودمنهبلغأوذا:الأمراَده(1)

الوزانهلالطريقمن(590)الأموالفىزنجويهوابنتفسير(،-807)منصوربنسعيدأخرجه(2)

به.مجاهدطريقمن(16؟61)الرزاقعبداْخرجه(3)
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الكفارةفىالكسوةمنيجزئمابابالأيمانكتاب

عن،ٍعِفانعن،مالكٌحدثنا،ٍريَكُبابنُحدثنا،ُئِجنَشوبلاإبراهيمَبنُمحمدُ

فعَلَيهَثِنَحثُئَماهَدَكَوفبيَمينٍَفَلَحنَم:يقولُكانهَناكاهبماَرَمُعبنِاللهِعبدِ

إطعامُفعَلَيهاهْدَكَوُيمَلفبيَمينٍَفَلَحنَمو،مَساكينَعَشَرَةِكِسوَةُأورَقَبَةٍعِتقُ

.أتامٍثَلاثَةِفصيامُْدِجَيمَلنَمف،حِنطَةٍنِمذُممِسكينٍلِكُل،مَساكينَعَشَرَةِ

يَمينٍعلىَفَلَحنَم:مُختَصَرَةٌالشافِعِىورِوايَةُ،(1)ٍريَكُبابنِحَديثِلَفظُهذا

.(2)ًةَبَقَرعِتقُفعَلَيهاهَدَكَوف

عتالبابِهذافىانيَؤُرماثُئَمال!نَةُِرِهاظثُئَمالكِتابُِرِهاظ:الشيخُقال

تَوكيدِها،وغَيرِاليَمينِتَوكيدِبَينََكِلَذنِم2ىَشيُفَزَقُلااًلَسرُمكاننِإوَرَمُع

.ُمَلعأوالفَهُ

الحَفارَةِفىالحِسوَةِمِنَيُجزِئُمابابُ،ظ36/101

ٍةَعَنقِمأوإزارٍأوسَراويلَأوعِمامَةٍنِمكِسوَةٍاسمُهيَلَعَعَقومالُكوهو

.(89:الماندةأكِ!وَتُهُز!وَأ!:تَعالَىاللهُقال،َكِلَذوغَيرِ

حدثنا،ُّىِوُرضَنلامَنصورٍأبوأنبأنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-50002

أنبأنا،إبراهيمَبنُإسماعيلُحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُأحمدُ

َفَلَحر!بهَئِرَعشألاموسَىأباأن،سيرينَبنِمحمدِعن،َةَمَقلَعبنُسَلَمَةُ

ثَريدنِمبجَفنَةٍَرَمأفالمالِبَيتَفأُدخِلوابالمَساكينَِرَمأوفكَفرَيَمينٍعلى

ومن،479/2الليثىيحىوبرواية،(مخطوطَو13/02)بكيربنيحىبروايةالموطأفىمالك(1)

.118/3المعانىشرحفىالطحاوىطريقه

.57/7والافعى،(5814)المعرفةنىالمصنف(2)

-ا44-



الكفارةفىالكسوةمنيجزئمابابالأيمانكتاب

.ظَهرانئا)1(افِإومُعَفدًااّمإثَوبًامِنهُمإنسانٍلُككَساثُئَم،اولَكأفإلَيهِمْتَمِّدُقف

كُلَّفأعطَىمُجزئةًِديرَّثلامِنَأعطاهُمبماالكَفارَةَيَرَمَلوكأنَّه:الشيخُقال

ثَوبًا.مِنهُمٍدِحاو

فأعطَىَفَلَحهَنأِّىِرَعشألاموسَىأبىعنالجَرمِىِّزَهدَمٍعنورُوِىَ

.َرَجَهمُعَقَّدِنِمثَوبًامِسكينٍلِكُل،أثوابٍعَشَرَةَمَساكينَعَشَرَةَ

حدثنا،ُّىِوُرضَنلامَنصورٍأبوناأنبأ،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-60002

أنبأنا،بَشيرٍبنُُباّتَعحدثنا،مَنصورٍُنبُديعسحدثنا،نَجدَةَُنبُدمحأ

وأقَميمى،ثَوبمِسكينٍلِكُل:قالواَةَمِركِعوومُجاهِدٍعَطاءٍعن،فيَصُخ

َلَعفذاأئَ:قال؟اًرِسومكانإنأرأيتَ:لِخُصَيفٍفقُلتُ.2رِداأوإزار

قِراءَةِفىاهَّنأوذَكَرَ.أيّامٍثَلاثَةِفصيامُالخِصالَهذهْدِجَيمَلنَمف،فحَسَن

.(2)()مُتَتابِعَةٍ:ٍّىَبُأ

اليَمينِ:كَفّارَةِفىقالهَّنأعَطاءٍعنٍجيَرُجابنِرِوايَةِىِفو

.ثَوث)3(ثَوثوالكِسوَةُ

،مُذٌمُذٌ

هو:وقيل.الظهرانمَزَمنبهيجاءثوب:الظهرانىوالثوبهجر.برودمنبُرْدالمعقد:الثوب(1)

.167/3النهاية.البحرينقرىمنقرية،ظهرانإلىمنسوب

تفسيرهفىجريروابن،(94016)الرزاقعبدوأخرجهتفسير(.-799)منصوربنسعيدعندوالأثر

الثاهد.موضععلىمقتصرينبهسيرينابنطريقمن642/8

فىجريروابن،اْبىقراءةعلىمقتصرْا3"5/1مالكوأخرجهتفسير(.-803)منصوربنسعيد(2)

.الصيامذكردون639/8نفسيره

به.جريجابنطريقمن639/8تفسيرهفىجريروابن،(16085)الرزاقعبدأخرجه(3)
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الكفاراتعتقفىيجوزمابابالأيمانكتاب

بنُأحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-07002

حدثنا،المُبارَكِبنُالرَّحمَنِعبدُحدثنا،المُثَنَىبنُمُعاذُحدثناالصَّفارُ،ٍديَبُع

اًلُجَرَّنأ،أبيهعن،الحَنظَلِئُِريَبرلابنُمحمدُحدثنا،سعيدٍبنُالوارِثِعبدُ

مَسجِدِفىيُصَلِّىلا/أنَهَفَلَحىلُجَرعنٍنيَصُحبنَعِمرانَسألَهَنأهَثَّدَح

اللهِمَعميَةِفىنَذرَ"لا:يقولُجميداللهِرسولَُتعِمَس:عِمرانُفقالَ،قَومِه

؟ُرِّفَكُيَمِبفبالموسِرِلَيسَصاحِبَناإنَ،ٍديَجُنأبايا:فقُلتُيَمينن".كَفّارَةُوكَفّارَتُه

لَقالَقَلَنسوةمِنهُمإنسانٍكُلَّاسَكوِءارَمُألامِنَأميرٍىَلإقامواقَوفاأنوَل:قال

.(1)مُهاسَكدَق:ُساّنلا

.التُبّانُ)2(الثوبُنِعمَ:قالهَّنأسَلمانَعنويُذكَرُ

الحَفاراتِعِتقِفىيَجوزُمابابُ

بنُأحمدُبكرٍوأبوىِّكَزُملاإسحاقَأبىابنُزَكَريّاأبوأخبرَنا-08002

بنُمحمدُأنبأنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالاالقاضِىالحَسَنِ

بنِهِلالِعن،ٍسَنأبنُمالكُأخبرَخ!،وهبٍابنُأنبأنا،الحَكَمِبنِاللهِعبدِ

جميراللهِرسولَأتَيتُ:قالائهالحَكَمِبنَِرَمُععن،يَسابىبنِعَطاءِعن،أُسامَةَ

مِنَشاةُتْدَقَففلىافَنَغتَرعَىكانَتلىجاريَةَّنإ،اللهِرسولَيا:فقُلتُ

عبدطريقمن(3855)والنسائى،(19955)أحمدوأخرجه.(4105)الصغرىفىالمصنف(1)

اَخردونجميغاوعندهم.(يمينكفارةوكفارته،غضبفىنذرالا:بلفظبهسعيدبنالوارث

.(09402)فىوسيأتى.الحديث

.1/120الصحيحينفىماكريبنفسيرالفخذ.نصفإلىصراويل:التبان(2)

.(2524)شيبةأبىابنأخرجهوالأثر
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الكفاراتعتقفييجوزمابابالأيمانكتاب

بَنِىنِموكُنتُُتفِسأفُبئِّذلااهَلكأ:فقالَتعَنهافسألتُهاالغَنَمِوأ37/101

ع!يبّ:اللهِرسولُلهافقالَ؟أفأُعتِقُهارَقَبَةٌوعَلَئَ،اهَهجوُتمَطَلفَمَدآ

أنتَ:فَقالَت.((؟انأنَم":فقالَالسَّماءِ.فىهو:فقالَتاطَّهُ؟"."أينَ

.ٍسَنأبنُمالكُقالَهكَذا"أعتِقْها(()1(.:قال.ِهَفلارسولُ

عنيَسارٍبنِعَطاءِعنمَيمونَةَأبىبنِهِلالِعنكَثيرٍأبىبنُيَحيَىورَواه

:ِّىِمَلُّسلاالحَكَمِبنِمُعاويَةَ

بنُإسحاقُعبدِاللهِوأبوالحافظُعبدِاللهِأبوأخبَرَناه-20009

العباسِأبوحدثنا:قالواوعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالسّوسِئَُفُسويبنِمحمدِ

الأوزاعِىُّ،حدثنا،أبىأخبرَض!الوَليدِ،بنُالعباسُأنبأنا،يَعقوبَبنُمحمدُ

،يَسارٍبنُعَطاءُحَدَّثَنِى،مَيمونَةَأبىبنِهِلالِعن،كَثيرٍأبىبنُيَحيَىىيَثَّدَح

العُطاسِىِفوالطِّيَرَةِفىالحديثَفذَكَرَ.ُئِمَلُّسلاالحَكَمِبنُمُعاويَةُىيَثَّدَح

ٍدُحُأَلَبِق!رجاريَةٌتَرعاها!رغُنَيمَةًاطَّلَعتُثُمَّ:قالالصَّلاةِ،فى

َمَدآبَنِىنِمٌلُجَروأنا،شاةًمِنهاأصابَدَقَبئِّذلاُتدَجَوفوالجَوّانيَّةِ)2(،

!صاللهِرسولِىَلإانصَرَفتُثُمَّ،ًةَّكَصفصَكَكتُها،يأسَفونَكماُفَسآ

:قال؟اهُقِتعُأالَفأاللهِرسولَيا:فقُلتُ:قالعلئَ.َكِلَذَمَّظَعفهُترَبخأف

اللَّهُ؟((."أينَ:لهافقالَ!ِيكاللهِرسولَبهافجِئتُ:قال.((اهبىِنِتئا،3"بلى

.(15358)فىوتقدمبه.وهبابنطريقمن(5331)المثكلشرحفىالطحاوىأخرجه(1)

.175/2البلدانمعجم.المدينةقربقريةأوموضع:الجوانية(2)

.!بل!:مفى(3)
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الكفاراتعتقفىيجوزمابابالأيمانكتاب

:قال.ِهَفلارسولُأنتَ:فقالَت."؟انأ"فمَن:قالال!ماءِا(.فىُهَفلا1):قالَت

دونَالأوزاعِىِّحَديثِنِم"الصحيح"فىمسلمهَجَرخأفأعتِقْها")2(.ٌةَنِمؤُم"إنها

.(3)ِةَيراجلاِةسَثصِق

الحَسَنِبنُأحمدُبكرٍوأبوإسحاقَأبىابنُاترَكَزأبوأخبرَنا-01002

بنِعبدِاللهُِنبُدمحمأنبأنا،يَعقوبَُنبُدمحمالعباسِأبوحدثناقالا:

عن،شِهابٍابنِعنيَزيدَ،بنُُسُنويأخبرَخ!،وهبٍابنُأنبأنا،الحَكَمِ

بوَليدَةٍع!ي!َئِبَّنلاىَتأالأنصارِمِنَاًلُجَرأن،عُتبَةَبنِاللهِعبدِبنِاللهِِديَبُع

ًةَنِمؤُمهذهتَرَىكُنتَنِإف،ًةَنِمؤُمرَقَبَةً)4(علئَإنَاللهِرسولَيا:فقالَسَوداءَ

.مَعَن:قالَتاللَّهُ؟((.إلاَهَلإلاأن"أتَشهَدينَ:جم!اللهِرسولُلهافقالَأُعتِقْها؟

ِثعَبلاب("أكَمُوقِنينَ)ْ:قال.نَعَم:تَلقا."؟ِهفلارسولُمحمدًاأنإأتَشهَدينَ:قال

مُرسَل.اهذإأععكها(()6(.:تال.نَعَم:تَلقاالمَوتِ؟((.بعدَ

أبىعنعُتبَةَبنِعبدِاللهِعنعُتبَةَبنِعبدِاللهِبنِعَونِعن:قيلَدَقو

(7)ري

.هريره

.السماء""فى:م،سفى(ا-1)

.(15359)فىوتقدم.بهالأوزاعىطريقمن(2247)حبانوابن،(1217)النسالْىأخرجه(2)

.(121)عقب(537)1749/4مسلم(3)

."إنى(:م،سفى(4)

.إأفتؤمنين":م،سفى(5)

.(15363)فىوتقدمبه.وهبابنعن333/5التمهيدفىالبرعبدابنذكره(6)

.(15360)فىتقدم(7)
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الزناولدفىجاءمابابالأيمانكتاب

.الظِّهارِ)1(كِتابِفىمَضَىدَقو،هِّدَجعنأبيهعنعَونٍعن:قيلَدَقو

انَزلاِدَلوفىجاءَمابابُ

الطُّوسِىُّ،أحمدَبنُُبِجاحأنبأنا،الفقيهٍُرِهاطأبوأخبرَنا-11552

أبىبنُُليَهُسأنبأناالحَميدِ،عبدِبنُجَريرُحدثنا،مُنيبٍبنُالزَحيمِعبدُحدثنا

زَشانِّزلا))ولَدُ:!يماللهِرسولُقال!:قال!هريرةَأبىعن،أبيهعن،ٍحِلاص

.(2)((ِةَنالَّثلا

ُنبُدمحأنَصرٍأبوحدثناالحافأ،عبدِاللهِأبووأخبرَنا-20512

ِعيبَّرلاأبوحدثنا،الحافظُمحمدٍبنُُحِلاصحدثنا،ببُخارَىالفقيهُلسَهلٍ

جَرير،حدثنا:قالواحَربٍبنُُريَهُزوشَيبَةَأبىبنُوعُثمانُالزَّهراخ!،ظ0137/1

مَتِّعَ)3(ُألَأن/:هريرةَأبوقال!:قال!:زادَبمِثلِههَرَكَذف.ٍحِلاصبىأبنِِليَهُسعن

.(4)زِنيَةٍَدَلوأُعتِقَأننِمَئَلإأحَبُّاللهِسَبيلِفىبسَوطٍ

ُنبُدمحأالحَسَنِأبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا-20513

إسماعيلَ،بنُموسَىحدثنا،الدارمئُسعيدٍبنُعثمانُحدثنا،ُّىِزَنَعلامحمدٍ

قال!:قال!هريرةَأبىعن،أبيهعن،سلمةَأبىبنَِرَمُععن،عَوانَةَأبوحدثنا

.(15361)فىتقدم(1)

به.سهيلطريقمن(8098)واْحمدبه.جريرطريقمن(4930)الكبرىفىالنسائىأخرجه(2)

ينظر.عادةالث!رعليهالغالبلأنقليلالزناولدإعتاقأجرأنهريرةأبىمرادوكأن.أعطى:أمغ(3)

.52/4المعبودعون

الألبانىوصححه.بهجريرطريقمن(3963)داودأبووأخرجه.4/212،512،4/001الحاكم(4)

.(3354)داودأبىصحيحفى

-ا49-
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الأيمانكتاب

.الثلانَةِلأ)1(رَشالزناُدَلوأ:عججماللهِرسولُ

الزناولدفىجاءماباب

حدثنا،القَطّانُبكبرأبوأنبأنا،الفقيهٍُرِهاطأبوأخبرَنا-14002

عن،مَنصورٍعن،الثورِئُأنبأنا،عبدُالزَزاقِحدثنا،َفُسويُنبُدمحأ

نأد!يهما،العاصِبنِعمرِوبنِاللهِعبدِعن،جابانَعنالجَعدِ،أبىبنِِمِلاس

.زِنيَة")2(ُدَلوَةنَجلايَدخُلُ"لا:قال!صبهمَئِبَّنلا

.مَرفوعًا)3(هريرةَاْبىعنمُجاهِدٍعنأيضًاَكِلَذورُوِىَ

بنُأحمدُبكرٍأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِبنُمحمدُأخبرَنا-01502

حدثنا،شَقيقٍبنَِرَمُعبنُالحَسَنُحدثنا،غالِبُنبُدمحماْنبأنا،إسحادتَى

الزُّبَيرِبنٍعُروةَعن،الرهرِئَعن،إسحاقَبنِمحمدِعن،ِلضَفلابنُسَلَمَةُ

أُمَتِّعَ"لأن:قالهكَصعاللهِرسولَإنَ:يقولُهريرةَأباأند!تهاعائشةََغَلَب:قال

:قالع!قهاللهِرسولََنِإوالزنا((.َدَلوأُعتِقَ(4)نأنِمئَلإأحَبُّاللهِسَبيلِفىبسَوطٍ

ر!نها:عائشَةُفقالَتالحَئ((.ببُكاءِيُعَذَّبَُتئَملااإِنَّ:و.داالثلاثَةِزَشالزناُدَلو"

اللهسَبيلِفىبسَوطٍَعئَمُأ"لأن:إجمابَة!أساءَاًعَمَسلأساءَ،هريرةَأبااللهَُمِحَر

اَمأَدرنكَوَمَآ!اَنعَقَبَةََمَحَنْقَا!فَلَاتَلَزَنلَفااهَنإالزنمالا.َدَلوأُعتِقَأننِمئَلإأحَبُّ

إلا،نُعتِقُماعِندَناما،اللهِرسولَيا:قيلَ.،13-11البدد:أرَقَبَ!!كَف!ُةَبَقَعنأ

.5/212الحاكم(1)

وابن،(4915)البهرىفىالنسائىوأخرجه.(6892)أحمدطريقهومن،(13859)الرزاقعبد(2)

به.سفيانطريقمن(3383)حبان

.307/3الحليةفىنجموأبو،(4922،4924)البهرىفىالنساثىأخرجه(3)

.م،س:فىليى(4)
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فجِئنََنيَنَزفأمَرناهُنَوَلفهيَلَعوتَسعَىهُمُدخَتال!وداءُالجاريَةُلهأحَدَناأن

ئَلإأحَبُّاللهِسَبيلِفىبسَوطٍَعئَمُأنأَل)):!عاللهِرسولُفقالَ.فأعتَقناهُمبأولادٍ

ِنُكَيمَلفالثَّلاثَةِ((.مَشالزناُدَلو":قَولُهوأمّاالوَلَدَ"أُعتِقَثُئمانِّزلابَرُمآأننِم

فقالَ!واللهِرسولَيُؤذِىالمُنافِقينَمِنَرَجُلكانامَّنإ،هذاعلىالحَديثُ

فقالَ.انِّزلاُدَلوبهمامَعَهَّنإاللهِرسولَيا:قيلَفُلافي؟((نِميَعذِرُنِىنَم"

وِترَوبَرِزاَوُرِزَلاَلَو!م:يقولُتَعالَىُهَّللاوالئلاَنةِ((.شَرُّ"هو:عيَمِّاللهِرسولُ

المَيِّتَ"إنَّ:قَولُهاّموأ.(7:والزمر،18:وفاطر،15:وا!سراء،164:ا!نعامأ!وطممَرُخأ

مَرَّ!واللهِرسولَولَكِنَهذا،علىالحَديثُِنُكَيىَف."ئَحلاببُكاءِلَيُعَذبُ

،هيَلَعلَيَبكونَ"إثهُم:فقالَهيَلَعلَيكونَوأهلُهماتَدَقاليَهودِمِنٍَلُجَربدارِ

(1)!أَهَعشُوإِلانَفسًاُهَّللَايُكَلِّفُاَل!:يقولُلَجورَعُهَّللاو.((ُبَّذَكهَلوإِظَّ

.مَناكيرَ)2(يَروِىالأبرَشُِلضَفلابنُسَلَمَةُ.(286:البقرةأ

عنالزُّهرِىِّعن-سِنانٍبنُبُردُوهو-الشّامِىِّسُلَيمانَأبىعنَىِوُردَقو

.ُمَلعأُهَّللاف،انِّزلاِدَلوإعتاقِفىاًلَسرُمرجمنهاعائشةَ

أحمدَبنُسُلَيمانُأنبأنا،عبدانَِنبَدمحأبنُعلئُأخبرَنا-25516

عن،سفيانُحدثنا،ٍميَعُنأبوحدثناالعَزيزِ،عبدِبنُعلئُحدثنا،اللَّخمِئُ

من(091)المشكلشرحفىالطحاوىوأخرجه.21512والحاكم،(5975)المعرفةفىالمصنف(1)

.مختصرًابهعمربنالحسنطريق

والجرح،8414الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر.الأبرشاللهعبدأبوالفضلبنسلمةهو(2)

الكمالوتهذيب،19112الاعتدالوميزان،15012العقيلىوضعفاء،16814،169والتعديل

الخطاْ.كثيرصدوق:31811التقريبفىحجرابنوقال.305111-308
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الزناولدفىجاءمابابالأيمانكتاب

أبَوَيهوِزرِنِمهيَلَعلَيسَ:الرناِدَلوفىقالَت!ئهاعائشةَعن،أبيهعن،هِشامٍ

الضعَفاءِ)2(،بَعضُهَعَفَرأُخرَفى!)1(،وِزرَريَرِزاَوُرِزَل!وَلَا،و38/101شَىء

.مَوقوفوالصحيحُ

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِاللهِأبووأخبرَنا-01720

مَنصورٍبنُإسحاقُحدثنا،الدّورِئُمحمدٍبنُالعباسُحدثنا،يَعقوبَ

ر!تهاعائشةَعن،قَيسٍبنِمحمدِعن،إبراهيمَعن،إسرائيلُحدثنا،ال!لوءكُ

.أبَوَيه")3(بعَمَلَِلِمَعإذاالثَّلاَثةِزَشالزناُدَلوأ:جهراللهِرسولُقال:قالَت

الحافظُ،عَدِقابنُأحمدَأبوأنبأنا،المالينئُسَعدٍأبوأخبرَنا-18502

حدثنا،إبراهيمَبنُمحمدَُةئَمُأأبوحدثنا،الخُزاعِئُمحمدٍبنُسُلَيمانُحدثنا

،علىٍّبنِداودَعن،لَيلَىأبىابنُحدثنا،علىبنُحِئانُحدثنا،َمَدآبنُبشرُ

شَرُّالزنا))ولَدُ:لمجحاللهِرسولُقال:قال!ِهعباسٍابنِجَذَهعن،أبيهعن

بالقَوِىِّ.لَيسَقَبلَهوما،ضَعيفٌإسنادٌهذاأبَوَيه")4(.بعَمَلَِلِمَعإذاالثلاثَةِ

الثورِئَ:سُفيانَقَولِنِمالخَبَرِ/علىالكَلامُهذايُروَىوِإنَما

الطبَراك!،القاسِمِأبونبأناأ،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُأخبَرَناه-91002

أبىوابنبه.سفيانطريقمنوصححه0/401والحاكم،161/4الأوصطفىالمنذرابنأخرجه(1)

به.هامطريقمن(12670)شيبة

يرفعلم:وقالمرفوعْا.سفيانعنالعوامبنعبادطريقمن(1654)الأوصطفيالطبرانىأخرجه(2)

.العوامبنعبادإلاالثورىسفيانعنالحديثهذا

به.منصوربنإسحاقطريقمن(76)معجمهفىالأعرابىابنأخرجه(3)

به.ليلىأبىابنطريقمن(06741)الطبرانىواخرجه.958/3عدىلابنالكامل(4)
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الزناولدإعتاقفىجاءمابابالأيمانكتاب

عن،ٍليَهُسعن،سفيانُحدثنا،حُذَيفَةَأبوحدثناالعَزيزِ،عبدِبنُعلئُحدثنا

دثَرُّ"هو:فقالَالرناِدَلوعن!ِيكاللهِرسولُسُئلَ:قالهريرةَأبىعن،أبيه

.والِدَيهِ)1(بعَمَلَِلِمَعإذا:يَعنِى:سفيانُقالالثَّلاثَةِ".

عبدِاللهِأبوأنبأناإسحاقَ،أبىابنُائرَكَزأبوأخبرَنا-20020

مسلمٌأنبأنا،عَونٍجَعفَرُبنُأنبأنا،ُءاّرَفلاأحمدَأبوحدثناالشَّيبانِئُ،

لأنَّ؟الثَّلاثَةِشَرُّانِّزلاُدَلو:قالرضيمعباسٍابنِعن،مُجاهِدٍعن،المُلالئُ

يَتوبانِ.أبَوَيه

حدثنا،القَطّانُبكرٍأبوأنبأنا،الفقيهٍُرِهاطأبووأخبرَنا-21002

عنٍلُجَرعنسفيانَُرَكَذ:قالَفُسويُنبُدمحمحدثنا،َفُسويُنبُدمحأ

لأبيكَلَستَ:لهقالَتأُفَهَّنأالثَّلاثَةِشَرَّالزّانيَةُِدَلوَىِّمُسامَّنإ:قالالحَسَنِ

الثَّلاثَةِ.شَزََىِّمُسفاهَلَتَقفبه.تُدعَىىِذَّلا

انِّزلاِدَلوإعتاقِفىجاءَمابابُ

جَعفَرٍابنُبكرِأبوأنبأنا،!ضاجَرهِملاأحمدَأبوأخبرَنا-20022

عنهَغَلَبهَّنأمالكٌحدثنا،ٍريَكُبابنُحدثنا،إبراهيمَبنُمحمدُحدثنا،ىِّكَزُملا

؟اًنِزابنَيُعتِقُلَه:الرَّقَبَةُهيَلَعيَكونُِلُجَّرلاعنهريرةَأبوسُئلَهَنأ،ِّىِرُبقَملا

.نَعَم)2(:هريرةَأبوفقالَ

قولدونبهحذيفةأبىطريقمن0/401والحاكم،(907)المشكلشرحفىالطحاوىأخرجه(1)

.سفيان

.777/2الليثىيحيىوبرواية،(مخطوط-و3/16)بكيربنيحيىبروايةالموطأفىمالك(2)

-153-



الزناولدإعتاقفىجاءمابابالأيمانكتاب

ابنََقَتعأَرَمُعبنَاللهِعبدَأن،نافِععنمالكانَثَذَحو:قال-02302

.(1)هَمُأوزِنًا

بنُاللهِعبدُأنبأنا،القَطانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-20024

حدثنا،سفيانُحدثنا،الحُمَيدِىُّحدثنا،سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا،جَعفَرٍ

ر!نهاعائشةَعن،ٍقِراطبنتِحَكيمٍأُمِّعن،موسَىبنُالزُّبَيرُأخبرَك!،عمرو

.(2)مِهيَلإاونِسحأوأعتِقوهُم:الرناأولادِفىقالَتائها

أنبأنا،!كاتسَدْرَألاإبراهيمَُنبُدمحمبكرٍأبوأخبرَنا-20025

بنُعلىُّحدثنا،ُّىِرَهوَجلامحمدٍبنُسفيانُحدثنا،العِراقِئُنَصرٍأبو

عنيَزيدَ،ِنبِروَثعن،سفيانُحدثناالوَليدِ،بنُاللهِعبدُحدثنا،الحَسَنِ

ووَلَدِانِّزلاِدَلوعنسُئلَكاالنماعباسٍابنَأن،القُرَشِىالرَّحمَنِعبدِبنَِرَمُع

اًنَمَثامُهَرَثكأانِّزلاَدَلواودَجَوفثَمَنًا.امُهَرَثكأْرُظنا:فقالَالعَتاقَةِفىرِشدَةٍ

.(3)ِهبفأمَرَهُمبدينارٍ

َدَلويَرَىكانالهالحَسَنِعنَسُنويعنسفيانُانَثَذَحو:قال-26002

.سَواءً)4(ِقتِعلافىوغَيرَهانِّزلا

.78؟/2الليثىيحىوبروايةمخطر!(،-و4/16)بكيربنيحىبروايةالموطأفىمالك(1)

عبدوأخرجه.موسىبنالزبير:منبدلا.بزةأبىبنالقامم:وعنده.808/2سفيانبنيعقوب(2)

.عمرو:منبدلاعمر.؟وعنده.سفيانعن(16846)عقبالرزاق

بنعمرطريقمن(16819)الرزاقوعبدمطولا.بهثورطريقمن(12668)شبةأبىابناْخرجه(3)

به.القرشىالرحمنعبد

به.سفيانطريقمن(6146)شيبةأبىابنأخرجه(4)
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الزناولدإعتاقفىجاءمابابالأيمانكتاب

.(1)اًنَمَثامُهَرَثكأْرُظنا:قال!الشَّعبِىِّعنفِراسٍوعن-52752

الصَّفّارُ،إسماعيلُأنبأنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-52825

ِعِفانعن،اللهِِديَبُععن،ٍريَمُنابنُحدثنا،َناّفَعبنِعلىبنُالحَسَنُحدثنا

.زِنًا)2(َدَلولهغُلامًاَرَمُعابنَُقَتعأ:قال!

حدثنا،ٍديَبُعبنُأحمدُأنبأنا،عبدانَابنُالحَسَنِأبووأخبرَنا-29552

بنُعمرُوحدثنا،البَصرِىُّالهَيثَمِبنُاللهِعبدُحدث!ا،ُزاّزَخلاعلىبنُأحمدُ

َقَتعأهَّنأَرَمُعابنِعن،ٍعِفانعن،أيّوبَ،ظ38/101عن،شُعبَةَعن،مَرزوقٍ

مِنه،شَرٌّهونَمعلىَّنُمَنأن!ي!ك!ورسولُهاللهُأمَرَنادَق:وقالَزِنيَةٍَدَلو

.(4أمحمد:(3)!فِدَ%اَنِإَوبَقدُاًن!فَإئَا:وتَعالَىتَبارَكَاللهُقال!

كَرِهَه:هَّنأز!جبهَرَمُععنورُوِىَ

بنُاللهِعبدُأنبأنا،القَطّانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-53525

حدثناقالا:ٍريَكُبوابنٍُحِلاصأبوحدثنا،سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا،جَعفَرٍ

مَولَىٍنَسَحأبوأخبرَك!:قال!شِهابٍابنِعن،ليَقُعىنَثَّدَح،ُثيَّللا

مِنهُمُِملِعلاوأهلٍِشيَرُقمَوا!رقُدَماءِنِموكانَ-الحارِثِبنِعبدِاللهِ

ابنِلهاغُلامٍفىهيتفَتسَتنَوفَلٍبنِاللهِِدبَعِلتَقولُامرأةًَعِمَسهَّنأ-ِحالَّصلاو

الرَّقَبَةَيَقضِىأُراهلا:نَوفَلٍبنُاللهِعبدُلهاقال!عَلَيها،كانَترَقَبَةٍفىزِنيَةٍ

به.الثورىسفيانطريقمن(12669)شيبةأبىوابن،(16818)الرزاقعبدأخرجه(1)

به.اللهعبدطريقمن(13873)الرزاقوعبدبه.نميرابنعن(12663)شيبةأبىابنأخرجه(2)

.1/1160البارىفشحوينظر.مردويهوابنللمصنف352/13المنثورالدرفىالسيوطىعزاه(3)

-ا55-



...والعتقوالكسوةالاطعامبينالتخييربابالأيمانكتاب

لأن:يقولَُرَمُعُتعِمَس:نَوفَلٍبنُاللهِعبدُقال.زِنيَةٍابنِعِتقُِكيَلَعالتى

.(1)زِنيَةٍابنَأُعتِقَأننِمَئَلإأحَثمااللهِسَبيلِفىِنيَلعَنعلىأَحمِلَ

،ِقتِعلاووالحِسوَةِالإطعامِبَيَنالتَّخييِربابُ

أيّامٍثَلاثَةِفصيامُْدِجَيمَلنَمف

الحَسَنِأبوأنبأنا،المُزَكَىإسحاقَأبىابنُائرَكَزأبوأخبرَنا-03102

مُعاويَةَعن،ٍحِلاصبنُاللهِعبدُحدثنا،سعيدٍبنُعثمانُحدثنا،الطَّرائفِئُ

اليَمينِكَفّارَةِِةَيآفىح.جمماعباسٍابنِعن،طَلحَةَأبىبنِعلىعن،ٍحِلاصابنِ/10/60

فصيامَُكِلَذنِمشَيئًاْدِجَيمَلنِإف،الأُوَلِالثَلاثِهَؤُلاءِفىبالخيارِهو:قال

.(2)مُتَتابِعاتٍأيّامٍثَلاثَةِ

:قالهَّنأز!النهماعباسٍابنِعنمُجاهِدٍعنٍميَلُسأبىبنِلَيثِرِوايَةِىِفو

،196:البقرةأيَجِدْ!هوْأَل!:كاناذِإف،رثَخُمفهوأوأوالقُرآنِفىشَىءٍلُك

.(3)ُلَّوألاالأؤَلُدهو،4:والمجادلة،89:والماندة،92والنساء:

إبراهيمُحدثناالوَليدِ،أبىعن،إجازَةًاللهِعبدِأبوأنبأخ!-03202

صالحأبىطريقمن(0730)عقبالمشكلشرحفىالطحاوىوأخرجه.1/184سفيانبنيعقوب(1)

به.صالحبناللهعبد

صالحبناللهعبدطريقمن653/8تفسيرهفىجريرابنوأخرجه.(0794)الصغرىفىالمصنف(2)

...دجيلم"فمنفيهوانما.!وأ"أوفيهيكنلمف!ذا:معناه:"قلت:نصهماالأصلحاشيةفىكتب(3)

.أعلماوالله،فالأولالأول،الترتيبعلىفهويجد،لمفمن

،398/3تفسيرهفىجريروابن،(12583)شيبةأبىوابن،(8192)الرزاقعبدأخرجهوالأثر

به.ليثطريقمن(6731)تفسيرهفىحاتمأبىوابن
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كانهَّنأالحَسَنِعن،ُسُنويحدثنا،ميَشُهحدثنا،أحمدُحدثنا،إسحاقَابنُ

وغَيرُ:الوَليدِأبوقال.اليَمينِكَفّارَةِفىِماّيألاالثَّلاثَةِبَينَيُفَرِّقَأنبأسًايَرَىلا

.اًسأببذَلِكََنوَرَيلاكانوا:يقولٍُميَشُه

ِةَراّفَحلاصَومِفىالتَّتابُعِبابُ

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِاللهِأبوأخبرَنا-20033

،ىَسومبنُاللهُِديَبُعحدثنا،الدّورِئُمحمدٍبنُالعباسُحدثنا،يَعقوبَ

هَّنأكَعبِبنِأُبَىعن،العاليَةِأبىعن،ِعيبَّرلاعن،الزازِىُّجَعفَرٍأبوحدثنا

.(1)(مُتَتابِعاتٍأيّامٍثَلاثَةِ)فصيامُ:يَقرأُكان

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِاللهِأبوأخبرَنا-20034

،وهبٍابنُأنبأنا،الحَكَمِعبدِبنِاللهِعبدِابنَيَعنِىمحماحدثنا،يَعقوبَ

بنُمحمدُبكرٍأبوأنبأنا،المِهرَجاك!أحمدَأبووأخبرَنا)ح(مالكأخبرَك!

حدثنا،ٍريَكُبابنُحدثنا،ُئِجنَشوبلاإبراهيمَبنُمحمدُحدثنا،ىِّكَزُملاجَعفَرٍ

فجاءَمُجاهِدٍمَعَأطوفُكُنتُ:قالهَّنأالمَكَىِّقَيسٍحُمَيدِبنِعن،مالك

مُجاهِافضَرَبَلا.:فقُلتُ:ايَمُحقالأيُتابَعُ؟ِةَراّفَكلاصيامِعنيَسألُهإنسان

.(2)()مُتَتابِعاتٍ:ٍّىَبُأقِراءَةِفىاهَّنإ:وقالَصَدرِىفى

حدثنا،النَّضرُوِىُّمَنصورٍأبوأنبأنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-35002

،(12491)شيبةأبىوابنبه.موسىبناللهعبيدطريقمن652/8تفسيرهفىجريرابنأخرجه(1)

به.الرازىجعفرأبىطريقمن-وصححه-277/2والحاكم

.305/1الليثىوبرواية،(مخطوط-و5/7)بكيرابنبروايةالموطأفىمالك(2)
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الكفارةصومفىالتتابعبابالأيمانكتاب

ابنِعن،سفيانُحدثنا،مَنصورٍ،و39/101بنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُأحمدُ

قِراءَةِفى:مُجاهِالهفقالَ،َقَزفشاءَإنكاقالٍسُواطأوعَطاءٍعن،نَجيحٍأبى

.(1)ةَعِباتَتُمَىِهف:قال.()مُتَتابِعَةٍ:اللهِعبدِ

قال:ٌجاّجَحأخبرَك!،ميَشُهحدثناسعيا،انَثَذَحو:قال-20036

فىاهَّنِإف:قُلتُفزَقَ.شاءَإن:قال،اليَمينِكَفارَةِفىالمئيامِعنعَطاءًسألتُ

.(2)َّلَجورَعاللهِلِكِتابِنَنقادَإذن:قال.()مُتَتابِعَةٍ:اللهِعبدِقِراءَةِ

عن،عَونٍابنِعن،زَيدٍبنُحَقادُحدثنا،سعياانَثَذَحو:قال-03702

.(3)(مُتَتابِعاتٍأئامٍ)ثَلاثَةِ:اليَمينِكَفارَةِفىانِتَءارِقفى:قالإبراهيمَ

سائرِفىوهو،عَطاءٍعنكِتابِىفىنَجيحٍأبىابنِرِوايَةُالئ!يخُ:قال

.ٍسُواطعنالرواياتِ

أيّامٍثَلاثَةِ)فصيامُيَقرأُ:كانمَسعوبابنَأنالأعمَشِعنويُذكَرُ

.ُمَلعأوالفَهُ،مَسعودٍبنِاللهِعبدِعنمَراسيلَُكِلَذلُكو.(4)(مُتَتابِعاتٍ

.عطاءذكردونتفسير(-806)منصوربنسعيد(1)

.تفسير(-805)منصوربنسعيد(2)

652/8تفسيرهفىجريروابن،(12489)شيبةأبىابنوأخرجهتفسير(.408َ)منصوربنسعيد(3)

به.عونابنطريقمن

.(03161)الرزاقعبدأخرجه(4)
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عليهمكرهاأوليمينهناسياحنثمنبا!الأيمانكتاب

الأَئمانُِعِماج

هيَلَعاًهَرحُمأوليَمينِهناسيًاَثِنَحنَمبابُ

.(061:النحلأبِاَفِييمَنِ!ُمئفَمظُموَقَفبُهُرأُتحرِهَنَماَّلِإ!:ثناؤُهَّلجاللهُقال!

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِاللهِأبوأخبرَنا-20038

عن،بكرٍُنبُرشبحدثنا،المُرادِىُّسُلَيمانَبنُالزَبيعُحدثنا،يَعقوبَ

61/10حدثنا:قال!َرَخَامَوضِعٍفىالحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا)ح(الأوزاعِىِّ/

الخَولاكأ،ٍقِباسِنبِرصَنُنبُرحَبحدثنا،يَعقوبَُنبُدمحمالعباسِأبو

بنِِديَبُععن،رَباحٍأبىبنِعَطاءِعن،الأوزاعِىعن،بكرٍُنبُرشبحدثنا

ىِتَّمُأعناللهُ"تَجاوَزَ:مج!يَىّاللهِرسولُ!ال:قالر!يهبنعباسٍابنِعن،ٍريَمُع

:!ال5!ي!ا!لهِرسولَأنِعيبَّرلارِوايَئِىِفو.((!َجَلاوهِرشاومماَنايسِّنلاوالخَط!أَ

.بَحرٍعنالعباسِأبىعنِنيَعِضوَملاِدَحأفىقالكَذا.(1)((ىِلتَجاوَزَالفهَ"إن

عنالعباسِأبىعنوغَيرِهالسّوسِىاللهِعبدِأبىعنَكِلَذمَضَىدَقو

.ُرَهشأوهوالزَبيعِ)2(.

.ُفَرعُيهِبوِعيبَّرلاعنوغَيرِهِمالمِصرئينَمِنَجَماعَةٌورَواه

مُعاويَةَ.أبىبنُوالحُسَينُىطيَوبلاَكِلَذعلىهَعَباتو

5(3)ٍريَمُعبنََديَبُعإسنادِهفىيَذكُرْمَلفالأوزاعِىِّعنمُسلِمٍبنُالوَليدُورَواه

وصححه.98/21الحاكم(1)

.(15195)فىتقدم(2)

.(15196)فىتقدم(3)
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عليهمكرهاأوليمينهناسياحنثمنبابالأيمانكتاب

َرَمُعبنُعلئُأنبأنا،الفقيهُالحارِثِابقُبكرِأبووأخبرَنا-03920

،مُسَفَمٍبنِسعيدِبنُُفُسويحدثنا،النَيسابورِئُبكرٍأبوحدثنا،الحافظُ

قال:قالهريرةَأبىعن،عَطاءٍعن،ٍجيَرُجابنِعن،محمدٍبنُحَخاجُحدثنا

إلاهيَلَعاُع!رِهواوماأنفُسَهابهتَثَّدخماىِتَّمُأعنتَجاوَزََهَّللاَّنإ9:ِنًيعاللهِرسولُ

هريرةَ.أبىعن:قالكَذا.(1)إ؟اولَمعَيأوبهيَتَكَلَّمواأن

كُلُّىَذَؤُيحَديثانِامُهوجَميعًا،الوَجهَينِمِنَهَعِمَسعَطاءًأنوالطاهِرُ

الإكراهِ.طَرحُاًعموفيهِما،المَعنَىمِنَبهَدِصُقمامِنهُماٍدِحاو

النَفْسِحَديثِفىهُعَفرَيهريرةَأبىعنأوفَى(2بنُزُرارةُرَواه)2دَقو

حَديثِىَلإيَرجِعُ."؟اولَمعَيأو؟اومفَكَتَيأنلأ)اٍ:وقَولُه،بمَعناه)3(ِةَسَوسَولوا

.ُمَلعأوالفَهُ،الإكراهِدونَِسفَنلا

أنبأنا،الفقيهُ،ظ39/101الحارِثِابنُبكرِأبووأخبرَنا-20040

حدثنا،عبدِالكَريمِبنُعبدُاللهِحدثنا،!ضاهَبصألاحَئانَابنُمحمدِأبو

بنِثَورِعن،إسحاقَابنِعن،أبىحَذَثَنى،عَفَىحدثنا،سَعدٍبنُاللهُِديَبُع

عن،شَيبَةَبنتِصَفئةَعن،ٍحِلاصأبىبنِِديَبُعبنِمحمدِعن،الحِمصِىيَزيدَ

داودَأبورَواه.(4)"إغلاقيفىعَتاقَولاطَلاقَالا:قالجمع!النَبِئَأن،ر!نهماعائشةَ

.الاكراهذكردونبهمحمدبنحجاجطريقمن(3433)النسائىوأخرجه.171/4الدارقطنى(1)

.اأبىابن5:موفى،،أبىابن)زرارة:سفى(2-2)

.(3926)فىتقدم(3)

به.سعد(بناللهعبيد)جدسعدبنإبراهيمطريقمن(050)الاميينمسندفىالطبرانىأخرجه(4)

.(15198،15199)فىوتقدم
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...حينإلىحقهليقضينحلففيمنجاءمابابالأيمانكتاب

.(1)سَعدٍبنِاللهِِديَبُععن""السننفى

.زَمانإلىَأوحين،ىَلإهَّقَحلَيَقضيَنََّفَلَحفيمَنجاءَمابابُ

َه

مَعلوئموقثلهلَيسَهّنأعلىبهلَدَتسُيوما

بنُإبراهيمُأنبأنا،ُئِسِرافلاإبراهيمَبنُمحمدُبكرٍأبوأخبرَنا-14002

إسماعيلَبنُمحمدُحدثنا،ٍسِرافابنُأحمدَأبوحدثنا،!خاهَبصألااللهِعبدِ

بنَمحمدََعِمَس،مَعنٍبنِمحمدِعنالمُنذِرِ،بنُإبراهيمُحَدَّثَنِى،البخارىُّ

.(2)ٍرُهشأُةَّتِسالحينُ:قاله!رعَليًّاَعِمَس،هِّدَجعن،أبيهعن،ٍنيَنُحبنِاللهِعبدِ

بنُإسماعيلُأنبأناببَغدادَ،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-04220

الأعمَشِ،عن،مُعاويَةَأبوحدثنا،نَصرٍبنُسَعدانُحدثناالصِّفّارُ،محمدٍ

.3وعَشيَّةًغُدوَةًيَكونُدَقالحينُ:قالر!كلبمعباسٍابنِعن،ظبيانأبىعن

62/10بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبو/أخبرَنا-54325

،ِمِلسُمبنُمحمدُحدثنا،ٍميَعُنأبوحدثنا،إسحاقَبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَ

أُكًلِّمَاَّلأُتفَلَحىِّنإ:قال!ِبَّيَسُملاابنَسألَألُجَرَّنأ،َةَرَسيَمبنِإبراهيمَعن

هِىَ:قال!.،25:إبراهيمأ!اَهِّبَربِإِذْنِصِيهنمصاَهَل!ُأ!تُؤقىَ:قال!.اًنيحاًلُجَر

.شَهرَينِ)4(الحينَفنُرَى،وشَهرَينِشَهرًاحَملُهافيهايَكونُالنَّخلَةُ

.(1919)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.(2193)داودأبو(1)

.136/1الكبيرالتاريخ(2)

43018المحلىفىحزموابن،643/13تفسيرهفىجريروابن،(12594)شيبةأبىابنأخرجه(3)

به.معاويةأبىطريقمن

-430/8المحلىفىحزموابن،13/065تفسيرهفىجريروابن،(00126)شيبةأبىابنأخرجه(4)

-16ا-
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...حينإلىحقهليقضينحلففيمنجاءمابابالأيمانكتاب

بنُمحمدُحدثنا،العباسِأبوحدثنا،اللهِعبدِأبووأخبرَنا-44002

المهاجرِ)1(،بنِإبراهيمَعن،زائدَةُحدثنا،وعمرٍبنُمُعاويَةُحدثنا،إسحاقَ

.(2)ٍرُهشأُةَتِسالحينُ:قالَةَمِركِععن

محما،حدثنا،العباسِأبوحدثنا،اللهِعبدِأبووأخبرَنا-45002

بنُُرَمُعَئَلإَلَسرأ:قالُةَمِركِعأخبرَض!،الغَسيلِابنُحدثنا،ٍميَعُنأبوحدثنا

لاىِذَّلاالحينُفماوكَذا،كَذاحينًاَعَنصأألاُتفَلَحىَنإ:فقالَالعَزيزِعبدِ

مَكيُدرَىما،ا:الإنسانأهْرِ!اَلدًفِنَصِينألالنسَنِعَلَىقَالَه!أرَقف:قال؟ُكَردُي

اَهَل!ُأ!تُؤقىَ:تَعالَىاللهِقَولُيُدرَكُىِذَّلاالحينُوأفا،اللهُهَقَلَخمُنذُىَتأ

.(3)اهِرَمَثىَلإِلخَّنلاصرامِبَينَماصِيهنم!ص

قالا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-46020

أنبأنا،ٍبِلاطأبىبنُيَحىَحدثنا،يَعقوبَُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا

وَأَجَنَنُمَلْعًنلَو!:تَعالَىقَولِهفىقَتادَةَعنسعيا،أنبأنا،عَطاءٍبنُالوَفابِعبدُ

صِيهؤ!حَتَىتَمَئعُوأقَىُقِيلَذِإَدوُمَثىفَو!.ِتوَملابعدَ:قال،88:أصصِيهنِن!بعدَ

.(25:ابراهيم1صِيهنم!صاَهَل!ُأ!تُؤبَ:قَولِهىِفو.أئامثَلاثَةُ:(43:الذارياتأ

.ً(4)ٍرُهشأسَبعَةِلُك:قال

به.مسلمبنمحمدطريق-من

.211/2الكمالتهذيبويظر.إأالمنهال:م،سفى(1)

به.عمروبنمعاويةطريقمن(11260)شيبةأبىابنأخرجه(2)

الصرامأن(7581)فىوتقدم.بهغسيلابنطريقمن649/13،065تفسيرهفىجريرابنأخرجه(3)

واجتناؤها.المرةقطعهو

به.سعيدطريقمن0151/2تفسيرهفىجريرابنوالئالثالأولالشطرأخرج(4)
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حنثايكونلاالحنثمنيقربما:بابالأيمانكتاب

.سَنةٌالحينُ:قالهَّنأالرَّحمَنِعبدِأبىبنِرَبيعَةَعنويُذكَرُ

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِاللهِأبوأخبرَنا25547ً

بنُيَزيدُحَفصٍأبوحدثنا،ٍميَعُنأبوحدثنا،إسحاقَبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَ

:قال،زَمانًااًلُجَريُكَلِّمَاَّلأَفَلَحٍلُجَرعن،عِندَهوأناٌسُواطسُئلَ،كَيسانَ

.(2)اًلَجأْتِّقَويمَلماثَلاثَةًأوشَهرَينِ)1(ُنامَّزلا

أنْعلىدَليلٌمَواضعِهفىالحينِمَعنَىُفالِتخاوالحينِفىاختِلافُهُم

.ُمَلعأُهَّللاو،ُنامَّزلاَكِلَذَكو،الاطلاقِعِندٌَةَياغلِلحينِلَيسَ،و101/40

حِنثًايَحونُلاِثنِحلامِنَيُقَرِّبُما:بابئ

بما:َكِلَذفىأصحابِنابَعضَُّجَتحا

أنبأناببَغدادَ،جَعفَرٍِنبِدمحمبنُهِلالُِحتَفلاأبوأخبرَنا-25548

بنُسَلَمَةُحدثنا،مُجَشِّرٍبنُإبراهيمُحدثنا،عَيّاشبىبنِيَحيَىبنُالحُسَينُ

ابنِعن،َةثَمُأأبىالكَريمِعبدِعن،ٍدِلاخأبىبنِيَزيدَعنالأحمَرُ،ٍحِلاص

أخبِرَكَحَئىالمَسجِدِمِنَُجُرخأ)الا:ع!يماللهِرسولُقال:قالأبيهعن،بُرَيدَةَ

ىَّتَحهُتعِبَتففمَشَى:قال."ىِريَغسُلَيمانَبعدَنَبِععلىتَنزِلْمَل-ةَروس:أوباَيَة-

المَسجِدِ(3)ِةَّفُكسُأنِمرِجلَيهإحدَىفأخرَجَ:قالالمَسجِدِ.بابِىَلإىَهَتنا

التخريج:ومصدر،4036/8المهذبوفى"كذاإ،:الأصلفىفوقهاوكتب،بالنسخكذا(1)

."شهران!

به.يعقوببنمحمدطريقمن(1801)والمفترقالمتفقفىالخطيبأخرجه(2)

.48/1الأنوارمشارق.السفلىعتبته:البابأسكفة(3)
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01/36

...فاكلهبادمخبزاياكللاحلفمنبابالأيمانكتاب

علئَفأقبَلَ:قال.َىِسَن:نَفسِىوبَينَبَينىفقُلتُ،المَسجِدِفىالأُخرَىِتَيِقَبو

ب:قُلتُ:قالالضلاةَ؟".افتَتَحتَإذاالقُرآنَُحِتَتفَتشَىء"بأىِّ:قالبوَجطِه

(1)بريرَ

خرَجَ.دم."َىِهَىِهال:قال(ا:الفاتحةأالزجًمئِر!ألزَخمَفَِهْلأ!تِجسصِ

ضَعيف.إسنادُه

اًمُدُأُّدَعُيبماهَلَحأفباُدُمٍخُبزًاُلُكأيلاَفَلَحنَمبابُ

ُغَبَطصُيلاأوبه(2)ُغَبَطصُيبماالعادَةِفى

الحِيَرِىُّ،وعمرٍأبوأخبرَك!،الحافظُعبدِاللهِأبوأخبرَنا-20049

حدثنا،الدارمئُالرَّحمَنِعبدِبنُاللهِعبدُحدثنا،شيرُويَهبنُاللهِعبدُحدثنا

أبيه،عن،عُروةَبنِهِشامِعن،بلالٍبنُسُلَيمانُحدثنا،َناّسَح/بنُيَحيَى

ٌصرَواه.(3)((ل!االإدامُ"نِعمَ:لمجيَنال!رسولُقال:قالَتر!نهاعائشةَعن

.الذارِمِى)4(عن""الصحيحفى

إسحاقَ،ابنُبكرِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا-05020

عن،عَوانَةَأبوحدثنا،يَحسىَبنُيَحىَحدثنا،قُتَيبَةَبنُإسماعيلُحدثنا

(1)

(2)

(3)

(4)

طريقمن(1225)معجمهفىالأعرابىوابن.بهيحىبنالحسينعن0/131الدارقطنىأخرجه

به.خالدأبىبنيزيدطريقمن(625)الأوسطفىوالطبرانىبه.مجشربنإبراهبم

،وغيرهالمائعفىعاموالإدام.(غب)ص522/22التاجينظر.الإدامفىاللقمةغمس:الاصطباغ

.33/1المغرب.بالمائعفمختصالصبغوأما

لا،الوجههذامنغريبصحيهححسن:وقال.(0184)عقبالترمذىوعنه،(0932)الدارمى

من(3316)ماجهابنوأخرجها.ص..بلالبنسليمانحديثمنإلاعروةبنهامحديثمننعرنه

به.بلالبنصيمانطريق

.(164/2051)مسلم
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...رسولااليهفارسلرجلايكلملاحلفمنبابالأيمانكتاب

أهلَهسألَ!ؤَئِبَّنلاأن،ر!تهبئاللهِعبدِبنِِرِباجعن،سُفيانَأبىعن،بشرٍأبى

الأُدُمُ"نِعمَ:ويَقولُمِنه.ُلُكأيفجَعَلَبهاعَدف.خَلٌّإلاعِندَناما:فقالواالأُفىُمَ

يَحيَى،بنِيَحيَىعن""الصحيحفىمسلمرَواه.(1)((لَخلاالأُدُمُيعمَ،لَخلا

.ر!عأ)2(عائشةَحَديثِنِمأيضاهَجَرخأو

أبوعثمانَحدثنا،ِلَّمَؤُملابنِعلىِّبنُالحَسَنُمحمدٍأبوأخبرَنا-51552

عُمَرُبنُحدثناعبدِالعَزيزِ،بنُعلئُحدثناالبَصرِئُ،عبدِاللهِعمرُوبنُ

بنِيَزيدَعن،ِّىِمَلسألايَحيَىأبىبنِمحمدِعن،أبىحدثنا،غِياثٍبنِحَفصِ

َذَخأ!عَئِبَّنلارأيتُ:قال!ٍماَلَسبنِاللهِعبدِبنَِفُسويعنالأعوَرِ،أُمَيَّةَأبى

.(3)اهَلَكأفهذه".إفىامُ"هذه:وقالَتَمرَةًاهيَلَعفوَضَعَشَعيرٍخُبزِنِمكِسرَةً

كِتابًاهيَلإَبَتَكأورسولًاهيَلإفارسَلَاًلُجَريُحَلِّمُلاَفَلَحنَمبابُ

ِياَرَونِمؤَأوَخ!اإِلًاُهَّلدَاُهَمَّلكُينَألِبَشَرٍ؟نَ!ومَا:ثناؤُهجلاللهُقال!

لِلمُؤمِنينَوقالَ،،51:الثورىأ!ذًشياَمبِإِذنِهِءفَيُوحِىَرَسُولَاَلِسريأَؤٍُباَمِج

قِمُهَّللأَانَأئنقَدْ-َدنُّؤمِنَنَلتَغتَذِرُوأاَّللُق!،ظ4؟/101:المُنافِقينَفى

جِبريلُبهيَنزِلُائَذِىِىحَولابأخبارِهِمنِمنَبّأهُمامَّنِإو،94:التوبةأمحئم!اخبَا

.ِهَّللابوَحىِجم!ُئِبَّنلاويُخبِرُهُمُّىِي!عالنَّبِىِّعلىُمالَّسلاهيَلَع

به.نافعبنطلحةسفيانأبىطريقمن(6689)الكبرىفىوالنسالْى،(3821)داودأبوأخرجه(1)

جابر.حديثمن(14739)نىوتقدم

.(16612052،16512051)مسلم(2)

الشمائلنىوالترمذى،(3260،3830)داودأبوواْخرجه.(4084)الصغرىفىالمصنف(3)

.(708،826)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفهبه.حفصبنعمرطريقمن(176)
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...رسولاإليهفارسلرجلايكلملاحلفمنبابالأيمانكتاب

لاالاَدَميّينَكَلامَإنَ:قاليَحنَثُلاقالنَم:اللهُهَمِحَرُئِعِفاشلاقال

اًلُجَرٌلُجَرَرَجَهوَلهَنأتَرَىألا،بالمواجَهَةِالآدَمئينَكَلامُ؟اللهكَلامَيُشبِهُ

وهوإلَيه)1(أرَسَلَأوهيَلإفكَتَبَ،لَيالٍثَلاثِفوقَهيَلَعًةَمَزَحُمالهِجرَةُِتَناك

.(2)اهبُمَثأيالتىهِتَرجِهنِمهذاهْجِرخُيمَل،كَلامِهعلىيَقدِرُ

بِشْرانَبنِعبدِاللهِِنبِدمحمبنُعلئُالحُسَينِأبوأخبرَنا-20052

،ىُئممِدامَزلامَنصورٍبنُأحمدُحدثناالضَفارُ،محمدٍبنُإسماعيلُأنبأناببَغدادَ،

عن،ىِثيَّللايَزيدَبنِعَطاءِعن،الرهرِئَعن،مَعمَرٌأنبأنا،الزَزاقِعبدُحدثنا

يَلتَقيانِثَلاثَة،فوقَأخاهيَهجُرَأنلِمُسلِبمُّلِحَيالا:يَرويهالأنصارِئَأئوبَأبى

الصحيح""فىمسلمٌرَواهبالسَّلامِ")3(.لَ!دأُىِذَّلاامُهُريَخوهذا،ويَصُذهذافيَصُذُ

.الزَزاقِ)4(عبدِعنوغَيرِهإبراهيمَبنِإسحاقَعن

الحَسَنُِنبُدمحأبكرٍوأبوالحافظُعبدِاللهِأبوأخبرَنا-20053

حدثنا:قالواالفَوارِسِأبىابنُِقِداصوأبووعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالقاضِى

خالِدُبنُحدثنا،محمدٍبنُالعباسُحدثنا،يَعقوبَُنبُدمحمالعباسِأبو

قال:قالهريرةَأباُتعِمَس:قالأبيهعن،هِلالٍُنبُدمحمحدثنا،مَخلَدٍ

هَيِقَلثَلاثٌمَرَّاذِإف،أيّابمِةثَالَثفوقَاًنِمؤُميَهجُرَأنلِمُؤفِيُّلِحَيالا:جميِراللهِرسولُ

.،رسولا،:مفىبعده(1)

.7/08الأم(2)

داودوأبو،(6077)البخارىوأخرجه.(20223)الرزاقوعبد،(6618)الشعبفىالمصنف(3)

به.الزهرىعنطرقمن(5669.5670)جانوابن،(1932)والترمذى،(1491)

.(25/2560)مسلم(4)
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حيوانأوعقارأوعرضولهماللهماحلفمنبابا!ايمانكتاب

مِنَالمُسَفمَُئِرَبدَقفهيَلَعَّدُرَيمَلوِإنالأجرِ،فىاشتَرَكاِدَقف(1)َّدَرنِإف،هيَلَعَمَّلَسف

.(2)"هِبِحاصعلىوصارَتْالهِجرَةِ

ناوَيَحأوعَقارًأوعَزض!هَلومالملهماَفَلَحنَم/بابُ

القاضىالحَسَنِابنُبكرِوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-55425

)ح(الدّورِىُّالعباسُحدثنا،يَعقوبَُنبُدمحمالعباسِأبوحدثناقالا:

العباسِأبوحدثنا:قالاوعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا

بنُرَوحُحدثنا:قالاالمُنادِىاللهِِديَبُعبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُ

،ريَهُزبنِإياسِعن،ىليَدُببنِمُسلِمِعن،ُّىِوَدَعلانَعامَةَأبوحدثنا،عُبادَةَ

لمِكّةٌأومأمورَةٌمُهرَةٌِءرَملامالِ"خَيرُ:قال!ج!مجِّىِجتلاعن،هُبَيرَةَبنِِديَوُسعن

.يَقولُ)3(مح!مجَئِبَّنلاُتعِمَس:قالالدّورِىِّرِوايَهىِفو.((مأبورَةٌ

المأبورَةُوأمّا،ِلخَّنلامِنَُةَّفَطصُملاهِىَ:يقولُ."ٌةَّكِمل":ٍديَبُعأبومال

.النَتاجِ)4(الكَثيرَةُاهَّنِإفالمأمورَةُالمُهرَةُوأمّا،لُقَحَتْدَقالتىاهَّنِإف

يَحنَثمَلبهاهَبَرَضفاهَعَمَجفسَوطٍمِائَةَعبدَهَّنَبِرضَيَلَفَلَحنَمبافي:

.،44:أصتَحنَث!وَلَاءِهثفَاَضرِبضِغثًابِيَدِكَ!وَضُذْ:وجَلَّعَزَّبقَولِهاستِدلالًا

.""رده:م،سفى(1)

وضعفهبه.هلالبنمحمدطريقمن(4912)داودأبووأخرجه.(6195)الشعبفىالمصنف(2)

.(0511)داودأبىضعيففىالألبانى

بنروحطريقمن(6471)والطبرانى،(15845)أحمدوأخرجه.(0854)الصغرىفىالمصنف(3)

.ثقاتاْحمدورجال:258/5المجمعفيالهيثمىوقالبه.عبادة

.349/1،350عبيدىبْالالحديثغريب(4)
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ضرببادنىيمينهيحللأنهعلىبهيستدلمابابالأيمانكتاب

حدثنا،بكرٍبنُمحمدُأنبأنا،ُئِرابْذوُزلاعلىأبووأخبرَنا-05502

!7أخبرَ،وهبٍابنُحدثنا،!خادْمَهلاسعيدٍُنبُدمحأحدثناأبوداودَ،

هَنأٍفيَنُحبنِسَهلِابنُأُمامَةَأبوأخبرَخ!،شِهابٍابنِعنوأ101/41،ُسُنوي

حَتَىمِنهُمرَجُلىَكَتشاهَنأالأنصارِمِنَلمجغاللهِرسولِأصحابِبَعضُهَرَبخأ

فوَقَعَلهافهَشنَ)1(لِبَعضِهِمجاريَةهيَلَعتَلَخَدف،عَظمٍعلىجِلدَةًفعادَأضنَى

شِمراخٍمِائَةَلهاوذُخأيأنلمجيِ!اللهِرسولَُرَمأف:قالقِضَتَه.َرَكَذثُثَمعَلَيها.

.(2)ًةَدِحاوضَربَةًبهافيَضرِبوه

قالا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُاللهِعبدِأبواْخبرَنا-05602

حدثناعبدِالجَئارِ،ُنبُدمحأحدثنا،يَعقوبَُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا

عِندَهوأنارَجُلجاءَه:قالعَطاءٍعن،المَلِكِعبدِبنِإسماعيلَعن،وكيع

الحَبئَ،أئامِغَيرِفىوذاكَ.َةَفَرَعبَفِقأحَتَىأهلِىأكسوَألاُتفَلَحىَنإ:فقالَ

فقالَالحَجَّ.نَوَىامَنإ:لِعَطاءٍفقيلَ.َكَلهْاواكسُْفِقفْبَهذاعَطالمح!:فقالَ

لَيَضرِبَنَّهاَفَلَح،أهلَهلَيَضرِبَنََفَلَححينَال!لامُهيَلَعأيّوبَأرأيتَعَطالمح!:

وعِبَر.أمثالىالقُرآنُامَنإ؟بِضذثي

ضَربٍبأدنَىيَمينَهيُحَلّلُهَّنأعلىبهيُستَدَلُّمابابُ

محمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِاللهِأبوأخبرَنا-20557

.275/4المعبودعون.وخفارتاح:هش(1)

الألبانىوصححه.بهيونسطريقمن(817)المتقىفىالجارودابنوأخرجه.(4472)داودأبو(2)

.(17091)فىتقدمماوينظر،(3754)داودأبىصحيحفى
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تعالياللهوبينبينهفيماالتاويلعلىالحلفبابالأيمانكتاب

بنُُدِلاخحدثنا،ُّىِرِماعلاَناّفَعبنِعلىِّبنُالحَسَنُحدثنا،يَعقوبَابنُ

أبىعن،ِبَّيَسُملابنِسعيدِعن،الرهرِىِّعن،ٍسَنأبنُمالكُحدثنا،مَخلَدٍ

إلاُراّنلافتَمَشةالوَلَدِمِنٌَةنَالَثلأحَديَموتُ)الا:كلجِاللهِرسولُقال:قالهريرةَ

.(2)مالكٍحَديثِنِم""الصحيحفىالبخارئُطَجَرخأالقَسَمِ")1(.َةفِحَت

وتَعالَى:تَبارَكَاللهِقَولَيَعنِى."ِمَسَقلاَةفِحَت":قَولَهنُرَى:ٍديَبُعأبوقال

إلايَرِدُهافلا:يقولُ.(7ا:أمريم!اثِضقَشحَتمَارَلَبِنَعَكََنَاكأُهوَارأَلإثِنكُؤنِإَووي!

ثُئَمكَذا)4(َنَّلَعفَيَليَخلِفُِلُجَّرلِلأصلٌهَنأوفيه،فيههَمَسَقالله3ُُّرِبُيمابقَدرِ

.يَمينِهِْفىُّرَبَيشَىءٍدونَشَيئًامِنهيَفعَلُ

الاسمُ.هيَلَعُعَقَيمايَفعَلُيَعنىالشيخُ:قال

تَعادَاللهِوبَينَبَينَهفيماالتّأويلِعلىالحَلِفِ/بابُ

،ُئِمِشاهلاإبراهيمَبنِاللهِعبدِبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-05820

،ُماّحَفلاالوَليدِبنُأحمدُحدثناالرزازُ،وعمرٍُنبُدمحمجَعفَرٍأبوحدثنا

بكرٍأبووأخبرَنا)ح(إسرائيلُحدثنا:قالأظنهُّىِريَبُّزلاأحمدَأبوحدثنا

حدثنا،يَعقوبَُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،القاضِىالحَسَنُِنبُدمحأ

إبراهيمَعن،إسرائيلُأنبأنا،َرَمُعبنُعثمانُحدثنا،مُكرَمٍبنُالحَسَنُ

.(7215،13587)فىوتقدمبه.مالكطريقمن(150/2632)مسلمأخرجه(1)

.(6656)البخارى(2)

.)يجرى":الأصلحاشيةفى(3)

."وكذا":مفىبعده(4)

.16/2،17عبيدلأبىالحديثغريب(5)
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الحكوماتفىالمستحلفنيةعلياليمين:بابالأيمانكتاب

لمجي!َئِبَّنلاأتَيتُ:قالَةَلَظنَحبنِِديَوُسأبيهاعن،هِتَذَجعن،الأعلَىعبدِابنِ

وتَقَدَّمتُ،اوفِلحَيأنُموَقلافأبَىعَدؤ،لهمُهقَومٌهَيِقَلفحُجرٍبنُوائلُومعنا

نأاوَبأَموَقلاَّنإ،اللهِرسولَيا:قُلتُلمجي!النَبِئَأتَيناافَلف،ىِخأالهُتفَلَحف

المُسلِمِ")1(.أخوالمُسلِمُ،َتقَدَصإ:قال.ىِخأاْولُتفَلَحفوتَقَذَمتُ،اوفِلحَي

.ٌرَصَتخُمبمَعناهالربَيرِئَوحَديثُ.َرَمُعبنِعثمانَحَديثِلَفظُ

الحُحوماتِفىِفِلحَتسُملاِةَّينعلىاليَميُن:بافي،ظ41/101

إسحاقَابنُبكرِأبوأنبأنا،الحافظُعبدِاللهِأبوأخبرَنا-20059

)ح(ٌميَشُهأنبأنا،يَحيَىبنُيَحىَحدثنا،قُتَيبَةَبنُإسماعيلُأنبأنا،الفقيهُ

حدثنا،لهُظفَّللاوَفُسويِنبِدمحمُنبُدمحمِرضَنلاأبو!خَرَبخأو:قال

،ٌميَشُهحدثنا،مُسَذَدٌحدثنا:قالاأتوبَبنُُدَفَحُموالدارمئُسعيدٍبنُعثمانُ

قال:قالهريرةَأبىعن،أبيهعن،ٍليَهُسلأخوٍحِلاصأبىبنُاللهِعبدُأخبرَكأ

فىمسلمٌرَواه.(2)((َكُبِحاصبهيُصَذقُكَماعلىإيَمينُكَ:لمجي!اللهِرسولُ

.(3)ِدِقانلاووعَمرٍيَحيَىبنِيَحىَعن""الصحيح

ِرضَنلاأبوأخبرَخ!،الحافظُعبدِاللهُِنبُدمحموأخبرَنا-20060

حدثنا:قالاسُفيانَبنُُنَسَحلاوالدارمئُسعيدٍبنُعثمانُحدثنا،الفقيهُ

وأحمدبه.الزبيرىأحمدأبىطريقمن(3256)داودأبووأخرجه.(4087)الصغرىفىالمصنف(1)

.(1279)داودأبىصحبعفىالألبانىوصححه.بهإصرانيلطريقمن(9112)ماجهوابن،(16726)

،(1971)وأحمدبه.مسددطريقمن(3255)داودأبوواخرجه.(0884)الصغرىفىالمصنف(2)

به.هثيمطريقمن(2121)مماجهوابن،(1354)والتر!زى

.(20/1653)مسلم(3)
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...اللهسبيلفىأوصدقةمالهمنشيئاجعلمنبابالأيمانكتاب

أبىبنِِداّبَععن،ٍميَشُهعن،هارونَبنُيَزيدُحدثنا،شَيبَةَأبىابنُبكرِأبو

ِةَّينعلىاليَمينُامَّنإ)):ع!ي!اللهِرسولُقال:قالهريرةَأبىعن"أبيهعن"ٍحِلاص

.شَيبَةَ)2(أبىابنِبكرِأبىعن""الصحيحفىمسلمرَواهالمُستَحلِفِ")1(.

اللهِسَبيلِفىأوصَدَقَةًمالِهنِمشَيئًاَلَعَجنَمبابُ

الأيمانِمَعانِىعلىالحَعبَةِرِتاجِفىأو

َكِلَذنِميُجزئُههَنأعَطاءٌهيَلإيَذهَبُىِذَّلاو:اللهُهَمِحَرالشّافِعِئُقال

عِتقٍسِوَىفيهَثِنُحمالُكفىقالَهَلوَقلاهذاقالنَمو،يَمينٍكَفّارَةُ

لمجؤالنَّبِىِّأصحابِنِمٍدَدَعومَذهَبُر!نها،عائشةَمَذهَبُوهو،طَلاقٍأو

(3)وَ
عنهم.َىِضرو

جَعفَرِبنِبنُعبدُاللهِحدثنا،الحافظُعبدِاللهِأبوأخبرَنا-20061

عن،شُعبَةُأنبأنا،هارونَبنُيَزيدُحدثناالوَليدِ،بنُأحمدُحدثنا،دُرُسْتُويَه

المَساكينِفىمالَهَلَعَجِلُجَرفىزعأعائشةَعنعَطاءً،عن،ٍليَهُكبنِسلمةَ

.يَميني)4(كَفّارَةُ:قالَت،صدَقَةً

بنُمحمدُاللهِعبدِأبوأنبأنا،وعمرٍأبىابنُسعيدِأبوأخبرَنا-06202

أنبأنا،هارونَبنُيَزيدُأنبأنا،اللهِعبدِبنُإبراهيمُحدثناالشَّيباخ!،يَعقوبَ

.(0212)ماجهابنوعنه،(12719)شيبةأبىوابن،(4089)الصغرىفىالمصنف(1)

.(21/1653)مسلم(2)

.254/2الأم(3)

.بنحوهمرفوعًاعاشْةعنعطاءطريقمن159/4الدارتطنىأخرجه(4)
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الذارِ،عبدِبَنِىنِمٍلُجَرالزَحمَنِعبدِبنِمَنصورِعنسعيلإ،ابنَيَعنىيَحيَى

ماليلُك:يقولُىِذَّلاعنيَسألُهاوإِنسانٌ!بفأعائشةَتَعِمَساهَناصَفثةَأُفَهعن

قالَت؟َكِلَذيُكَفِّرُماالكَعبَةِ.رِتاجِفىلهمالٍلُكأو:اللهِ.سَبيلِفىله

.اليَمينَ)1(يُكَفَرُماهُرِّفَكُي:عائشَةُ

هِّمُأعنالزَحمَنِعبدِمَنصورِبنِعنالثورِئُسفيانُورَواه-56325

بَينَهاكانشَىءٍعناهتَلأسامرأةًأوِاًلُجَرأن!نها،عائشةَعنشَيبَةَبنتِصَفئةَ

فقالَتالكَعبَةِ،رِتاجِفىفمالُهاكَفَمَتْهإنتَفَلَحفلهاقَرابَؤىِذوبَينَ

أبوأنبأنا،!خاتسَدْرألابكرٍأبوأخبَرَناهاليَمينَ.ُرفَكُيمايُكَفَرُه:ر!بفأعائشَةُ

حدثناالحَسَنِ،بنُعلئُحدثنا،محمدٍبنُسفيانُحدثناالعِراقِئُ،نَصرٍ

.فذَكَرَه)2(سفيانُ.حدثناالوَليدِ،بنُاللهِعبدُ

أبوأنبأنا،قَتادَةَِنبِزيزَعلاِدبععُمَرُبنُنَصرٍأبوأخبرَنا-25564

حدثناالحَزاخ!،ٍبيَعُشأبوحدثناال!زاجُ،الحَسَنُِنبُدمحمالحَسَنِ

حدثنا،ٍعيَرُزبنُيَزيدُحدثنا،العَنبَرِئُالبَصرِئُ(و101/42اللهِِديَبُع/بنُأحمد10/66ُ

مِنَِنيَوخأأن،المُسَئبِبنِسعيدِعن،ٍبيَعُشبنِعمرِوعن،ُمَفَعُملاحَبيبٌ

عُدتَلَئن:فقالَ،القِسمَةَهَبِحاصامُهُدَحأفسألَميراثٌامُهَنيَبكانالأنصارِ

فقالَالكَعبَةِ.رِتاجِفى!رمالٍلُكوأبَدًا،َكْمَفَكُأمَلالقِسمَةَتَسألُنى

فىوالمزنى،324/4الحديثغريبفىعبيدأبروأخرجه.(4092)الصغرىفىالمصنف(1)

به.منصررطريقمن298صالمختصر

.بنحوهبهالثورىسفيانعن(15988)الرزاقعبدأخرجه(2)
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فإِنِّى"أخاكَْمِّلَكويَمينِكَعنْرِّفَك،َكِلامعنلَغَنيَّةالكَعبَةََّنإ:ز!بهُرَمُع

فىولا،ِّبَّرلامَعميَةِفىنَذرَولاَكَجَليَمينَ"لا:لمجولُجميماللهِرسولَُتعِمَس

.تَملِكُ")1(لافيماولاالرَّحِمِ،قَطيعَةِ

بنُإبراهيمُأنبأنا،ُئِسِرافلاإبراهيمَبنُمحمدُبكرٍأبوأخبرَنا-65002

إسماعيلَبنُمحمدُحدثنا،ٍسِرافابنُأحمدَأبوحدثنا،!خاهَبصألااللهِعبدِ

مَخلَدٍأبوتَميمَةَأبىبنُإياسُأنبأنا،إسماعيلَبنُموسَىحدثنا،البخارىُّ

كانهَّنأ،أبيهعن،ِعِفارأبىبنُالرَّحمَنِعبدُحَدَّثَنِى،البَصرِىُِّبِحاص

المَساكينِفىاهَلامَّنأتَفَلَحف4!فرالخطابِعُمَرَبنِعَمِّلابنَةِمَملوكًا

.(2)ِكَنيمَيىِرِّفَك:َرَمُعابنُفقالَ،ةَقَدَص

أنبأنا،ِرضَّنلاعنمَحمود،حَدَّثَنِىمحما،انَثَّدَحو:قال-20066

سلمةَوأُمِّوعائشَةََرَمُعابنِعن،ِعِفارأبىعن،اللهِعبدِبنِبكرِعن،ُثَعشأ

.(2)اهَنيمَيُرِّفَمي:قالوا

بنِعلىِّعن،ٍداّمَحعن،جاّجَححدثنا،محماانَثَّدَحو:قال-67002

َرَمُعبنِاللهوعَبدِالمُهاجِراتِمِنَامرأةٍزَينَبَعن،ٍعِفارأبىعن،زَيدٍ

.2لَحوَهَرَمُعبنتِوحَفصَةَ

بنيزيدطريقمن(5435)حبانوابن،(3272)داودأبووأخرجه.(9304)الصغرىفىالمصنف(1)

.(713)داوداْبىضعيففىالألبانىوضعفه.بهزريع

،435/1،281/5الكبيرالتاريخ(2)
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.(1)هَوحَنٍعِفاراْبىعن،ٍتِباثعن،حَقابوعن-06802

ٍعِفارأبىعن،اللهِعبدِبنِبكرِعن،ٍديَمُحعن،حَفادٍوعن-06902

1( َ:)
.لحوه

حدثنا،ُئِذاباالمُحَفَدٍرِهاطبوأنانباْأ،الفقيهٍُرِهاطبوْاأخبرَنا-07002

عبدِاللهِِنبِركبعن،الأشعَثُحدثنا،عُبادَةَبنُرَوحُحدثنا،قِلابَةَاْبو

)ح(لهمَولاةٌتَفَلَحف2ىَشلهامرأةٍوبَينَبَينَهكانهَناٍعِفارأبىعنالمُزَك!،

أنبأناقالا:الفقيهُالحارِثِابنُبكرِوأبوُىِمَلُسلاالزَحمَنِعبدِأبووأخبرَنا

يَحيَى،بنُمحمدُحدثنا،النَيسابورِىُبكرٍأبوحدثنا،الحافظَُرَمُعبنُعلىُ

اللهِعبدِبنُبكرُحدثنا،ُثَعشأحدثنا،الاْثصارِئُاللهِعبدِبنُمحمدُحدثنا

فقالَت:،امرأتِهوبَينَبَينَهَقرَفُتأنأرادَتمَولاتَهأنَ،ٍعِفارأبىعن،المُزَك!

فىلهامالٍلُكوحُر،لهامَملوكٍلُكو،نَصرانيةٌويَومًايَهوديةٌيَومًاهِىَ

فسألَتْبَينَهُما.ْقرَفُتمَلإنْاللهِ،بَيتِىَلإعشَملااهيَلَعواللهِ،سَبيلِ

لها:قالمُهُفُكف،سلمةَوأُئمَوحَفصَةَعباسٍوابنََرَمُعوابنَر!نفآعائشةَ

َىَفَخُتويَمينَهاتكَفًرَأنوأمَروهاوماروتَ؟هاروتَمِثلَتكوك!نْاأتُريدينَ

.َةَصفَحيَذكُرْمَلورَصَتخُمرَو2وحَديثُ،الأنصارِئَحَديثِلَفظُ.(2)امُهَنيَب

أنبأنا،!كاهَبصألاالحارِثِِنبِدمحمُنبُدمحأاْخبرَنا-20071

.435/1الكيرالتاريخ(1)

.4/631الدارقطنى(2)
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إسحاقَ،بنُمحمدُحدثنا،النَّيسابورِىُّبكرٍأبوحدثنا،الحافظَُرَمُعبنُعلئُ

ِنبِركبعن،ٌبِلاغحدثنا،هِلالٍأبوحدثنا،موسَىبنُالحَسَنُحدثنا

وبَينَبَينَكَلأفزَقَنَّمَولاع!:قالَتقال!:ٍعِفارأبىعنالمُزَك!،عبدِاللهِ

نَصرانيَّةٌويَومًايَهودئةٌيَومًاَىِهو،الكَعبَةِرِتاجِفىلهامالٍوكُلُّ،امرأتِكَ

ىَلإ،ظ101/42فانطَلَقتُ:قال!.امرأتِكَوبَينَبَينَكَْقرَفُتمَلإنمَجوسئةٌويَومًا

امرأع!.وبَينَبَينِىتُفَرِّقَأنتُريدُمَولاع!َّنإ:فقُلتُر!نهاسلمةَأُئمَالمُؤمِنينَأُمِّ

إلَيها)1(،ُتعَجَرف.لَكُِّلِحَيلاهذاإنَ:لهالُقفمَولاتِكَىَلإانطَلِقْ:فقالَتِ

هاروتُهُناها:فقالَالبابِىَلإىَهَتناىَّتَحفجاءَهُترَبخأفَرَمُعابنَأتَيتُثُئَم

فماقال!:الكَعبَةِ.رِتاجِفى!رمالٍكُلَُّتلَعَجىِّنإ:فقالَتوماروتُ؟

.مَجوسيَّةٌويَومًانَصرانيَّةٌويَومًايَهوديَّةٌيَومًاوأنا:وقُلتُ:قالَتتأكُلينَ؟

فقالَت:.ِتلِتُقِتسَّجَمَتنِإو،ِتلِتُقِترَّصَنتوِإن،ِتلِتُقتَهَؤَدتِإن:فقالَ

.(4)ِكِتاتَفوفتاكِبَينَوتَجمَعِين)3(يَمينَكِتكَفَرِى)2(:قال!تأمُرُخ!؟فما

أنبأنابها،الاسفَرايينِئُعلىٍُّنبُدمحأٍدِماحأبوأخبرَنا-20072

حدثنا،النَّيسابورِىُّزيادٍابنُبكرِأبوحدثنا،ُئِسْخَرَّسلاأحمدَزاهِرُبنُ

حدثنا،التَيمِىسُلَيمانَعن،سعيدٍبنُيَحيَىحدثنا،بشرٍبنُالزَحمَنِعبدُ

.4/631قطنىارلدا(1)

النسخ.فىكذا(2)

."وتجمعى!:مفى(3)

)أبىسيمبنمحمدطريقمن435/1الكبيرالتاريخفىالبخارىوأخرجه.أ64/4الدارقطنى(4)

.مختصزابه(هلال
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هِىَ:قالَتمَولاتَهالعَجماءِبنتَلَيلَىنْا،ٍعِفارأبىعن،اللهِعبدِبنُبكرُ

مَلإن2دَهلهاماليلُكومُحَزَر،(1)اهلمَملوكٍلُكو،نَصرانئةَىِهويَهودئة

ههنا:فقالَتمَعَهفانطَلَقَتْزَينَبَفأتَى.(2)امُكَنيَبتُفَزَقْمَلإن،امرأتَهيُطَفَقِ

لُكو،2دَه!رمالٍلُك،قُلتُمااللهَُمِلَعدَق:قالَت؟وماروتُهاروتُ

الزَجُلِبَينَخَفَى:قالَتنَصرانئة.َىِهويَهودئةَىِهومُحَزَر،!رمَملوكٍ

خَفَى)3(:قالَت،زَينَبُقالَتكماإلَيهاْتَلَسرأفحَفصةَُتيَتأف:قال.وامرأتِه

:تَلاقَمَفَسفلَمّابالبابِفقامَمَعِىفجاءََرَمُعابنَُتيَتأفوامرأتِه.الزَجُلِبَينَ

تَلَسرأوزَينَبُأتَتكِ!؟حَديدٍنِممْاانتِحِجارَةٍنِمأ:قال.وأبوكَأنتَبأبِى

بَينَوخَفَىيَمينِكِعنىِرَفَك:قالوكَذا.اذَكبُتفَلَحدَق:قالَت.حَفصَةُإلَيكِ

.(4)ِهِتأرماوالزَجُلِ

وجهٍنِمر!النهماَرَمُعابنِعنَىِوُردَقف،ِقتِعلاغَيرِفىاذَهوال!ثيخُ:قال

قَضرَالزاوِىَوكأنَ،(!!نن)ْعباسٍابنِعنَكِلَذَكو،ُعَقَيالعَتاقَأنَرَخَا

مَلفمَملوكِتقَولافىلهاْنُكَيمَلأو،عبدِاللهِِنبِركب/رِوايَةِفىبنَقلِه

.ُمَلعأوالفَهُ،لهاوضَزَعَتَي

.لها،:أصرابه:الأصلحاشيةفىوقال،م:منزيادة(1)

."بينها":م،سفى(2)

.)خل":الأصلفى(3)

.وحدهعمرابنعنبنحوهالتيمىصليمانطريقمن(16013)الرزاقعدأخرجه(4)

.(08120)فىصيأتىماينظر(5)
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إبراهيمَبنُمحمدُبكرٍأبوأنبأنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-07302

قُتَيبَةُ،حدثناالخَتَئُ)1(،موسَىبنِيَحيَىبنُأحمدُحدثنا،البَلخِئُخُشكَنانَةُ

الخطابِعُمَرُبنُقال:قالمُجاهِدٍعنالعَؤامِ،عنحَبيثا،حدثنا

رِتاجِفىأو،المَساكينِفىمالُهأو،ِىشَملابيَحلِفُِلُجَّرلافىر!نهبماوعائشَةُ

.مَساكينَ)2(عَشَرَةِإطعامُيُكَفرُهايَمينٌاهَنإ:الكَعبَةِ

يَعقوبَ،بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،وعمرٍأبىابنُسعيدِأبوأخبرَنا

ِىشَملابفحَنِثَ)3(ِىشَملاعنٌلُجَروسألَهالشئافِعِئَُتعِمَس:قالُعيبَّرلاأنبأنا

اللهِ؟عبدِأباياتَقولُاذَهب:ُلُجَّرلالهفقالَ،يَمينٍبكَفّارَةِفأفتاه،الكَعبَةِىَلإ

.(4)رَباحٍأبىبنُعَطاءُ:قالهو؟نَم:قال.ىِّنِمخَيرٌهونَمقَولُهذا:فقالَ

بنُُرِهازأنبأنا،الإسفَرايييىُّعلىبنُأحمدٍُدِماحأبوهانَربخأ-07402

،سعيدٍابنَيَعنىُفُسويحدثنا،النَّيسابورِىُّزيادٍابنُبكرِأبوحدثناأحمدَ،

الحَسَنِ،عنمَنصورٌأنبأنا،ميَشُهحدثنا،خارِجَةَابنَيَعنِىهَيثَمٌحدثنا

:َثِنَحف.ٍةَّجَحبمُحرِمٌهو:قالفيمَنقالاأنَّهُماعَطاءٍ،و43/101عنٌجاّجَحو

.يَمينٍْكَمّارَهُفيه

بما:َّجَتحَيأنيُشبِهُِلوَقلااذَهبقالنَموالشيخُ:قمال

.325/2الأنسابوينظر"الخنب،.:مفى(1)

.(12467)شيبةأبىابنمصنففىعائثةأثرينظر(2)

وحنث!:العله:الأصلحاشيةفى(3)

.67/7والأم،(5827)المعرفةفىالمصنف(4)

.بنحوهحجاجعنآخرطريقمن(12525)شيبةأبىابنأخرجه(5)
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الحَسَنِابنُبكرِوأبوإسحاقَأبىابنُائرَكَزأبوأخبرَنا-25075

أنبأنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالواُئِمَلُسلاالزَحمَنِعبدِوأبو

نَصرٍأبووأنبأنا)ح(وهبٍابنُأنبأنا،الحَكَمِعبدِبنِاللهِعبدُِنبُدمحم

ِنبَدمحأبنِالحَسَنُِنبُدمحمالحَسَنِأبوأنبأناعبدِالعَزيزِ،عُمَرُبنُ

بنُالوَليدٍُماّمَهأبوحدثناالبَرازُ،هارونَبنُموسَىحدثنا،السَرّاجُإسماعيلَ

حدثناقالوا:عبدِالأعلَىبنُويونُسُعيسَىوأحمَدُبنُالوَليدِبنِشُجاعِ

عن،َةَمَقلَعبنِكَعبِعن،الحارِثِعمرُوبنُأخبرَخ!،وهبٍبنُاللهِعبدُ

عن،ٍرِماعبنِعُقبَةَعنالخَيرِ،أبىعنشُماسَةَ،بنِِنَمحَّرلاِدبع

ابنِرِوا!ةِنِم!سَقَطَاليَمينِ".كَفّارَةُالئذرِ"كَفارَة:قالغججماللهِرسولِ

"الصحيح"فىمسلمرَواه،(1)هِدانسإفىيُذكَرْمَلفالخَيرِ،أبو:الحَكَمِعبدِ

.(2)ىَلعألاعبدِبنِويونُسَعيسَىبنِوأحمَدَسعيدٍبنِهارونَعن

بنُالحَسَنُأنبأنا،المُقرِئُمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-07602

ُنبُدمحأحدثنا،القاضِىيَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَِنبِدمحم

عن،ٍمِلاسبنِعبدِاللهِبنُيَحيَىأخبرَخ!،وهبٍابنُحدثنا،ىَسيع

ابنطريقمن(3841)النسائىوأخرجه.(5825)المعرفةوفى،(0944)الصغر!فىالمصنف(1)

من(1528)والترمذك!،(3323)داودوأبو،(17319)وأحمدالخير.أبو:فيهوليى،بهوهب

:(2586)الارواءفىالألبانىوقال.مَئَسُيلمإذا:زيادةالترمذ!وعند.بهعلقمةبنكعبعنطرق

يُسَنَم.لمإذا:قولهدونصحيحوالحديث

.(13/1645)مسلم(2)
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عن،أبيهعن،بيَعُشبنِعمرِوعن،المَخزومِىِّالحارِثِبنِالزَحمَنِعبدِ

.(1)"ِهللاوجهُبهابتُغِىَماالثذرُامَّنإ":قاللمجييهالنَبِئَأن،هِّدَج

اليَميِنمُخرَجَهُجِرخُيىِذَّلاِرذَّنلافى!الِخلابابُ

فىر!لمحهغالصَخحابَةِمِنَقَولِهمِثلَقال!نَمورَباحأبىبنِعَطاءِقَولُمَضىدَق

ً.اليَمينَ)2(ُرفَكُيماهُرِّفَكُييَمينٌهَّنأ

ائهإلا.ُكِلمَيمابجَميعُِقَّدَصَتَي:غَيرُهقال!دَقو:اللهُهَمِحَرالشّافِعِئُقال!

ىَلإغَيرُهوذَهَبَ.َسَبَحىِذَئابتَصَذَقََرَسيأاذِإف،يَقوتُهماقَدرَويَحبِسُ:قال!

.بالركاةِ)3(َقَذَصَتَيأنىَلإوغَيرُه،مالِهبثُلُثَِقَذَصَتَيأن

الثاخ!وأفا،العِراقيّينَبَعضِعنفَيُحكَىالأؤَلُالمَذهَبُأفاال!ثيخُ:قال

بما:هَبَهذَمَبَهَذنَمبَعضَُئبَتحاو،مالكٍمَذهَبُفهو

قالا:الحَسَنِابنُبكرِوأبوإسحاقَأبىابنُائرَكَزأبوأخبرَنا-07702

بنِعبدِاللهُِنبُدمحمأنبأنايَعقوبَ،ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا

قال!:شِهابٍابنِعن،ُسُنويىِنَربخأ،وهبٍابنُأنبأناعبدِالحَكَمِ،

اللهُفتابَارتَبَطَحينَلُبابَةَأباأنلُبابَةَأبىبنِال!ائبِبَنىبَعضُأخبرَكأ

فيهاأصَبتُالتىقَومِىدارََرُجهأأنتَوبَتىنِمإنَ،اللهِرسولَيا:قال!هيَلَع

داوداْبىصحيحفىالاْلبانىوحسنهمطولْا.بهوهبابنطريقمن(2192)داودأبوأخرجه(1)

.(11620)فى(.وسيأتى1918)

السابق.البابينظر(2)

.4/252الأم(3)
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فقالَورسولِه.اللهِىَلإصَدَقَةًىل!امنِمأنخَلِعَنْاو،وأُجاوِرَكَالذنبَ

.(1)"َكِلامنِمُثُلُّثلاعَنكَ"يُجزِئُ:لمجي!اللهِرسولُ

نأهَغَلَبهَّنأشِهابِابنِعنحَفمبىبنِعثمانَعن"الموطأ"فىمالكٌورَواه

.(2)َةَبابُلأبا

بنِِنيَسُح(ظ43/101عنالزُّهرِئَعنالربَيدِئُالوَليدِبنُمحمدُورَواه

،هَرَكَذف.هيَلَعاللهُتابَحينَلُبابَةَأباأنهَثَذَحجَذَهأن،لُبابَةَأبىبنِال!ائبِ

.الركاةِ)3(كِتابِفىمَضَىدَقو

أبىبنِال!ائبِبنِِنيَسُحعنالرهرِئَعنحَفصَةَأبىبنُمحمدُورَواه

.(4)أبيهعنلُبابَةَ

.(ْ)هَوحَنغَيرِهأوال!ائبِبنِِنيَسُحعن/الرهرِئَعنعنه:وقيلَ

حدثنا،َةَسادابنُبكرِأبوأنبأنا،ُئِرابْذوُزلاعلغأبووأخبرَنا-5752"

عن،الزُّهرِئَعن،عُيَينَةَبنُسفيانُحدثنا،َرَمُعبنُاللهُِديَبُعحدثناداودَ،أبو

:اللهُ-شاءَنَمأو،لُبابَةَأبوأولمجي!-ىِبَنلِلقالهَنأأبيهعن،مالكٍبنِكَعبِابنِ

كُفَهمِلكِىنِمأنخَلِعَوأن،فيها)6(أصَبتُالتىقَومِىَرادَرُجهأأنتَوبَتىنِمإنَ

(1

(2

(3

والمثانىالآحادفىعاصمأبىوابن.بهيون!طريقمن286/2الكبيرالتاريخفىالبخارىأخرجه(

لبابة.أبىحديثمنالزهرىطريقمن(0451)والطبرانى،(1898)

.481/2مالك(

.(7852)فىتقدم(

.(7852)عقبتقدم(

به.حفصةأبىبنمحمدطريقمن386/2الكبيرالتاريخفىالبخارىأخرجه(

."الذنب":منىبعده(
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.الثُلُثُ")1(عَنكَ"يُجزِئُ:قال.صَدَقَةً

داودَ،أبوحدثنا،بكرٍأبوأنبأنا،ُّىِرابْذوُّرلاعلىٍّأبووأخبرَنا-57952

،ِّىِرهرلاعن،مَعمَرٌأنبأنا،الزَزّاقِعبدُحدثنا،المُتَوَكِّلُِنبُدمحمحدثنا

داودَ:أبوقالمَعناه)2(.فذَكَرَ.لُبابَةَأبوكان:قالمالكٍبنِكَعبِابنُأخبرَض!

.(3)َةَبابُللأبِىُةَضِقلاو

قالمافأمّا،لُبابَةَأبىِةَّصِقفىِظفَّللااذَهبهواللهُ:هَمِحَرالشيخُقال

:ِثُلُّثلابمُقَذَرٍفغَيرُمالكٍبنِِبعَكِل

أبىابنُزَكَريّاوأبوَفُسويبنُاللهِعبدُمحمدٍأبوأخبَرَناه-08520

يَعقوبَ،بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالواالحَسَنِابنُبكرِوأبوإسحاقَ

بنُُسُنويىِنَربخأ،وهبٍابنُأنبأنا،الحَكَمِعبدِبنِاللهِعبدِبنُمحمدُأنبأنا

هَّنأأبيهعن،مالكٍبنِكَعبِبنُاللهِعبدُأخبرَض!:قالشِهابٍابنِعنيَزيدَ،

مامحرنِمأنخَلِعَأنأُريدُىَنإاللهِرسولَيا:هيَلَعتيبَحينَ!َجعاللهِلِرسولِقال

خَيرٌفهوبَعفمالِكَ،))أمسِكْ:!يتاللهِرسولُلهفقالَ.ورسولِهاللهِىَلإصَدَقَةً

.(%ٍبهوابنِعنٍحِلاصبنِأحمدَعن""الصحيحفىالبخارىُّرَواه.4"َو

ِنَمحَّرلاِدبععنشِهابٍابنِعنَسُنويعنوهبٍابنِعن:وقيلَ

(2

(3

(4

.(2841)داوداْبىصحيحفىالألبانىوصححه.(3319)داودأبو(

كعب.ابنذكردون286/1التفسيرفىالرزاقوعبد،(3320)داودأبو(

.(0332)عقبداودأبو(

به.وهبابنطريقمن(3832)النسالْىأخرجه(

.(4676)البخارى(
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.(1)ِهيبأعنمالكٍبنِكَعبِبنِاللهِعبدِعنمالكٍبنِكَعبِبنِاللهِعبدِابنِ

مَوصولًا،يَثبُتُولاإسنادِهفىفَلَتخُموالأؤَلُ،صَحيححَديثاذَهو

بمالِهَقَذَصَتَيأنأرادَامَنإلُبابَةَفأبو،المَسألَةِهذهفىبهُجاجِتحالاُخِصَيولا

كمامالِهبَعضَيُمسِكَأنجمي!النَبِئُهَرَمأف،هيَلَع(2)َباتحينَتَعالَىللهِشُكرًا

.ُمَلعأوالفَهُ،شَىءٍعلىَفَلَحأوشَيئًاَرَذَنهَنأانْغُلبَيمَلو،مالكٍبنِِبعَكِلقال

ففيما:الثالِثُالمَذهَبُوأفا

أنبأنابها،الإسفَرايينِئُعلىُنبُدمحأٍدِماحأبوأخبرَنا-20081

الأزهَرِأبوحدثنا،النَيسابورِئُزيادٍابنُبكرِأبوحدثناأحمدَ،زاهِرُبنُ

بنِإسماعيلَعنمَعمَر،أنبأنا،الزَزاقِعبدُحدثنا:قالابشرٍبنُالزَحمَنِوعَبدُ

فقالَت:َحَبصأىِذآلِنِمامرأ!حَلَفَتِ:قالٍرِضاحأبىبنِعثمانَعن،امَئةَ

هُهَركَيٍءىَشِلوكَذا.كَذاتفعَلْ)3(مَلإنحُزَ!اهُتَيراجواللهِسَبيلِفىاهُلام

ئ!9رَرَمُعوابنُعباسابنَُكِلَذعنفسُئلَ،(4)هَلَعفَتألازَوجُهافحَلَفَ،زَوجُها

بزَكاةُِقَذَضَتفاللهِ.سَبيلِفىمامحر:اهُلوَقوأقا،فتَعتِقُالجاريَةُأقا:فقالا

الزَوايَةِ.هذهفىكَذا.(مالِها)ْ

.(4469)فىتقدم(1)

.،الله)تاب:مفى(2)

."يفعلا:م،سفى(3)

."يفعلها:مفى(4)

.(15998)الرزاقعبد(5)
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التَّكفيرِ)1(،جَوازِعلىدَلَّمار!لمحيزأَرَمُعوابنِعباسٍابنِعنانيِّوُردَقو

أعلمُ.ُهَّللاف

:ُرَخَامَذهَبٌمَعناهفىر!فاعباسٍابنِعنورُوِىَ

جَعفَرٍبنُمحمدُأنبأنا،(و44/191الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-08202

أبى،حدثنا،مُعاذٍبنُاللهُِديَبُعحدثنا،محمدٍبنُيَحيَىحدثنا،ٍرَطَمابنُهو

مِائَةُهيَلَع:ٍلُجَرعن-زصِيهماعباسِابنََعِمَس،الجوَيريَةِأبىعن،شُعبَةُحدثنا

.أخاهويُكًلِّمُثَلاثينَ)2(،يُهدِى:قال-أخاهَمَّلَكإنبَدَنَةٍ

اللهِمَعصيَةِفىنَذرًاَرَذَننَمبابُ

ْنُكَيمَلهَّنأىَلإَبَهَذهَّنأهذافىعَطاءٍقَولِمَعقولِأصلُ:الشّافِعِئُقال

فىَرذَّنلااللهَُلَطبأامَّنإِو:اللهُهَمِحَرالشّافِعِئُقال.كَفّارَةٌولاقَضاؤه)3(هيَلَع

ِتَءاجَكِلَذِبو،كَفّارَةًَكِلَذفىيَذكُرْمَلو،مَعصيَةٌاهَّنأوال!ائبَةِالبَحيرَةِ

.(4)ُةَّنُّسلا

الحَسَنِبنُأحمدُبكرٍوأبوإسحاقَأبىابنُزَكَريّاأبوأخبرَنا-08302

أنبأنا،سُلَيمانَبنُُعيبَّرلاأنبأنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالا

ببَغدادَ،القَطّانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبووأخبرَنا)ح(مالكٌأنبأنا،الشّافِعِئُ

.(20066)فىتقدم(1)

.!)بدنة:مفىبعده(2)

"قضاءلا.:والأم،مفى(3)

.68/7الأم(4)
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حدثنا،سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا،دُرُسْتُويَهجَعفَرِبنِبنُعبدُاللهِأنبأنا

،ِّىِليألاالمَلِكِعبدِبنِطَلحَةَعن،مالكٍعنبُكَيبر،وابنَُةَمَلسَمبنُاللهِعبدُ

نأعَنها،ورَضِىَجميرىِبَّنلازَوجِعائشةَعن،محمدٍبنِالقاسِمِعن

فلاَهَّللايَعصِىَأنَرَذَننَمو،هغِطيلفالفهَيُطيعَأنَرَذَننَمأ:قاللمج!اللهِرسولَ

.(2)مالكٍعنميَعُنوأبِىعاصِمأبىعن"الصحيح"فىالبخارئُرَواه.يَعمِه"
(1)

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثناعمرو،أبىابنُسعيدِأبوأخبرَنا-58452

عُيَينَةَابنُأنبأنا،ُئِعِفاشلاأنبأنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُأنبأنا،يَعقوبَ

عن،ال!ختيا:ىِّتَميمَةَأبىبنِأئوبَعنالمَجيدِ،عبدِبنُ/الوَفابِوعَبدُ

:قال!يه!ماللهِرسولَأن،ننيَصُحبنِعِمرانَعن،ِبَفَهُملاأبىعن،قِلابَةَأبى

فىوكانَ:اللهُهَمِحَرالشّافِعِئُقالآدَمَ".ابنُيَملِكُلافيماولامَعصيَةفىنَذرَ"لا

تَبَرَهوتَرَذَنالأنصارِمِنَامرأةًأنالإسنادِاذَهبىِفَقثلاالوَفابِعبدِحَديثِ

َلوَقلاهذالمججُِئِبَّنلافقالَلَتَنحَرَنَّها،اهيَلَعاللهُاهاّجَنإنكفىِبَنلِلٍةَقانعلى

.(3)هَتَقانَذَخأو

.يمَفَرَ)4(ولامِثلَهاتَنحَرَنْايأمُرْهامَلو:اللهُهَمِحَرالشثافِعِئُقال

غَيرِهمالَيَنحَرَأنتَبَزُرًاَرَذَننَمأنَنَقولَُكِلَذِبف:اللهُهَمِحَرالشئافِعِئُقال

فىوتقدم،(مخطوط-ظ13/18)بكيرابنبروايةوالمرطأ،255/2،190/6،68/7الافعى(1)

(88851).

.(6696،0670)البخارى(2)

.(18290،18886)فىتقدم(3)

.256/2،68/7الأم(4)
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لاهَّنأل؟عنهُرذَّنلاَطَقَسبحالٍهَلَمعَيأنيُطيقُلاماَرَذَننَمو،عنهساقِطُرذَّنلاف

.سِواه)1(مايَملِكُلاكمافهو،هَلَمعَيأنيَملِكُ

بنُعبدُاللهِأنبأنا،القَطانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-20085

سفيانُ،حدثنا،الحُمَيدِىُّبكرٍأبوحدثنا،سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا،جَعفَرٍ

.هَنبايَنحَرَأنَرَذَنرَجُل:لِلشَّعبِىِّقُلتُ:قالالطالئُعائذٍبنُأيّوبُحدثنا

ٍقُفُأفىٍملِعَلَبَلطأكانِساّنلامِنَأحَدًاُتصِلَعما.َنيساّيَقلامِنَلَعَلَّكَ:فقالَ

.(2)مَعصيَةٍفىنَذرَلا:قال،مَسروقٍنِمالاَفافِمِنَ

يَميٍنكَفّارَةَفيهَلَعَجنَمبابُ

بنُاللهِعبدُأنبأنا،القَطّانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-20086

أنبأنا،عثمانَبنُاللهِعبدُحدثنا،سُفيانَبنُيعقوبُحدثنا،دُرُسْتُويَهبنِجَعفَرِ

أبى،ظ44/101عن،الزُّهرِىِّعن،ُسُنويأنبأنا،المُبارَكِابنُهوعبدُاللهِ

وكَفّارَظُمَعصيَة،فىنَذرَ"لا:قاللمج!اللهِرسولَأنر!لمحنها،عائشةَعن،سِلمةَ

(3)و!
.يَمينٍ"كفارَة

سَلَمَةَ:أبىنِمالزُّهرِىُّهْعَمسَيمَلالحَديثُهذا

.68/7لأما(1)

.561/2سفيانبنيعقوب(2)

،(329")داودأبوطريقهومن،(188)المباركبناللهعبدومسند،3/3سفيانبنيعقوب(3)

طريقمن(5212)ماجهوابن،(4521)والترمذ!،(98062)أحمدوأخرجه.(4384)والنسائى

يصح.لاحديثهذا:الترمذ!وقالبه.يونس
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،جَعفَرٍبنُاللهِعبدُأنبأناالفَضلِ)1(،ابنُالحُسَينِاْبوأخبرَنا-08702

الأصلِ،َسُنويكِتابِفىعثمانَبنُاللهِعبدُحدثنا،سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا

نأسلمةَأبىعنوبَلَغَنِى:قالالرهرِئَعن،ُسُنويأنبأنا،اللهِعبدُأنبأنا

.(2)يَمينٍكَقارَةُوكَفارَتُه،مَعصيَةٍفىنَذرَلا:قالَتر!نهاعائشةَ

بنَِةَسَبنَععن،ُّىِوَمُألامحمدأبوىنَثَذَحو:يَعقوبُقال-08820

نأالرَّحمَنِعبدِبنُسلمةَأبوَثَذَح:قالشِهابٍابنِعن،ُسُنويأنبأنا،دِلاخ

وكَفّارَتُهمَعصيَة،فىنَذرَ"لا:لمجتَاللهِرسولُقال:قالَتلمجتَىِبَنلازَوجَعائشةَ

نِمهَعِمَسوإِنَماسلمةَ.أبىنِمهْعَمسَيمَلالهعلىُذُدَيهذا.يَمينن"3كَفّارَةُ

سَلَمَةَ:أبىعنكَثيبراْبىبنِيَحيَىعنَمَقرأبنِسُلَيمانَ

أنبأنا،إملاءً!ضاهَبصألاَفُسويبنُاللهِعبدُمحمدٍأبوحَذَثَناه-08902

بنُعلئُوأخبرَنا)ح(بمَكَةَُئِكِلاملافِراسٍبنِأحمدَبنُإبراهيمُإسحاقَأبو

ِلضَفلابنُالعباسُحدثنا:قالاُراف!َئصلاٍديَبُعبنُأحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَ

ابنُهوسُلَيمانَعن،ىِخأحَذَثَنى،ٍسيَوْاأبىبنُإسماعيلُحدثنا،الأسفاطئُ

عن،شِهابٍابنِعن،عُقبَةَبنِوموسَىعَتيقٍأبىِنبِدمحمعن،بلالٍ

هَنأهَثَذَح،اليَمامَةَيَسكُنُكاناثَذِىكَثيرٍأبىبنِيَحىَعن،َمَقرأبنِسُلَيمانَ

َّنإ:قالَتاهَّنأر!تقاعائشةَعنيُخبِرُعبدِالزَحمَنِبنَسلمةَأباَعِمَس

.!"القطان:مفىبعده(1)

.3/3صفيانبنيعقوب(2)

.4/3صفيانبنيعقوب(3)
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.(1)"ٍنيمَيكَفّارَةُوكَفّارَتُهاللهِ،مَعصيَةِفىنَذرَ"لا:قالع!ي!اللهِرسولَ

أبوأنبأنا،ُنِّذَؤُملاالخالِقِعبدِبنِعلىِّبنُالخالِقِعبدُأخبرَنا-09002

حدثنا،التِّرمِذِىُّإسماعيلَُنبُدمحمأنبأنا،خَنبٍبنِأحمدَبنُمحمدُبكرٍ

حَدَّثَنِىأوَيسِ،أبىابنُبكرِأبوىنَثَّدَح،بلالٍبنِسُلَيمانَبنُأيّوبُ

.فذَكَرَه)2(.بلالٍبنُسُلَيمانُ

فَيٍأبىبنُفيَحيَى؟َمَقرأبنِسُلَيمانَنِمٌمْهواذَهواللهُ:هَمِحَرالشيخُظل

عنحُصينٍبنِعِمرانَعنأبيهعنِّىِلَظنَحلاالزُّبَيرِبنِمحمدِعنرَواهامَّنإ

:كَثيرٍأبىبنِيَحيَىعنالمُبارَكِبنُعلئُرَواهكَذَلِكَلمجتَ.النَّبِىِّ

حدثنا،َةَسادابنُبكرِأبوأنبأنا،ُّىِرابْذوُّرلاعلىٍّأبوأخبرَنا-9002؟

هذافىالمُبارَكِابنُقال:قالُّىِزَورَملامحمدٍبنُأحمدُحدثناداودَ،أبو

أبىنِمهْعَمسَيمَلالزُّهرِىَّأنعلىَكِلَذُّلُدَي.سلمةَأبوَثَّدَح:الحديثِ

بنِ/سُلَيمانَبنِأيّوبَحَديثَُكِلَذوتَصديقُ:محمدٍبنُأحمدُقال،سلمةَ

أبىبنِيَحيَىعنالمُبارَكِبنِعلىِّحَديثُالحَديثُامَّنِإو:أحمدُقال.بلالٍ

أبوقالجمتَ.النَّبِىِّعنحُصينٍبنِعِمرانَعنأبيهعنالزُّبَيرِبنِمحمدِعنكَثيرٍ

أبىعنهَلَسرأوالزُّهرِىُّعنههَلَمَحو،فيهَمِهوَمَقرأبنَسُلَيمانَأنأرادَ:اودَفى

الزُّبَيرِبنِمحمدِعنيَحيَىعنالأوزاعِىِّعنُةَّيقَبرَواه:داودَأبوقالسَلَمَةَ)3(.

به.(إسماعيل)أخىأويسأبىابنبكرأبىطريقمن(3848)والنساثى،(9232)داودأبوأخرجه(1)

.بعدهماوينظر.(2817)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه

عتيق.أبىبناللهعبد:عندهووقعالترمذى.إسماعيلبنمحصعدعن(1525)الترمذىأخر!(2)

/.(3291)عقبداودأبو(3)
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الأيمانكتاب

.(1)هَلثِمالمُبارَكِبنِعلىبإِسنادِ

يمينكفارةفيهجعلمنباب

السّوسِئُ،َفُسويبنِمحمدِبنُإسحاقُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-09220

أخبرَض!،مَزيَدٍابنُهوالوَليدِبنُالعباسُأنبأنا،مُئَصألاالعباسِأبوحدثنا

بَنِىنِمٍلُجَرعن(و101/45،كَثيرٍأبىبنُيَحيَىحَذَثَنى،الأوزاعِىُّأنبأنا،أبى

،بَضَغفىنَذرَ"لا:اللهِرسولُقال:قالٍنيَصُحبنِعِمرانَعن،َةَلَظنَح

.2يَمينن"كَفّارَ؟وكَفّارَتُه

حَدَّثَنِى:قاليَحيَىعنالأوزاعِىِّعنزيادٍبنُهِقلُورَواه-09320

المالينِئُ،سَعدٍأبوهظَرَبخأ.مِثلَهعِمرانَعن،أبيهعن،َةَلَظنَحبَنِىنِمرَجُل

،(3ٍطيَوُطبنِنصير3ِ)بنِعمرَبنُاللهِعبدُأنبأنا،ٍّىِدَعابنُأحمدَأبوأنبأنا

هِقل.حَدَّثَنِى،ِثيَفلاجَذَىعن،أبىحَدَّثَنِى،ِبيَعُشبنُالمَلِكِعبدُحدثنا

4( ءَُءَ،َ،(.َ
عَليهفِلُتخاو،الحَنظلِىِّالزّبَيرِبنِبمحمدِمَشهورٌثيدَحلااذَهو.فدكرَه

ومَتنِهِ:إسنادِهفى

جَعفَرٍأبوأنبأناببَغدادَ،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-20094

حدثنا،رَوحٌحدثنا،محمدٍبنُالمَلِكِعبدُحدثناالرزازُ،وعمرٍبنُمحمدُ

.داودأبىسننفىكماداودأبىشيخالمروزىمحمدبنأحمدهووأحمد.(3292)عقبداودأبو(1)

.4/503المستدركينظر(2)

وتاريخ،83/4الأنسابفىوالذى"نصير!علىالأصلفىوضبب.احويطبن"نضير:مفى(3-3)

اْعلم.فالله،طويطبننصربنمحمدبناللهعبد:33/18الكمالوتهذيب،371/32دمق

طويط.بننصربنمحمدبناللهعبد:وفيه،2210/6عدىلابنالكامل(4)
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بنِعِمرانَعن،أبيهعن،ِّىِلَظنَحلاالزُّبَيرِبنِمحمدِعن،عَروبَةَأبىابنُ

.يَمينن")1(كَفّارَةُوكَفّارَتُه،اللهِمَعصيَةِفىنَذرَ"ل!:قالع!يهماللهِرسولَأن،ٍنيَصُح

ٍديَبُعُنبُدمحأأنبأنا،عبدانَِنبَدمحأبنُعلئُوأخبرَنا-20095

بنُُفَلَخحدثنا،الكَرابيسِئُعلىبنُالحَسَنُجَعفَرٍأبوحدثناالصَّفّارُ،

بنِعِمرانَعن،أبيهعنالزُّبَيرِ،بنِمحمدِعن،زَيدٍبنُُداّمَححدثنا،هِشامٍ

.(2)"ٍنيمَيكَفّارَةُوكَفّارَتُه،بَضَغفىنَذرَ"ل!:ع!ج!االلهِرسولُقال:قالٍنيَصُح

عِمرانَ.نِميَسمَعْمَلالحَنظَلِئُُريَبرلا؟ٌعِطَقنُماذَهو

حدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا

:ِّىِلَظنَحلاالزُّبَيرِبنِِدَفَحُمِلقيلَ:مَعينٍبنُيَحيَىقال:قالمحمدٍبنُالعباسُ

.(3)ال:قال؟حُصينٍبنِعِمرانَنِمأبوكََعِمَس

ما:هذاعلىُّلُدَيىِذَئاواللهُ:هَمِحَرالشيخُقال

حدثنا،ٍديَبُعبنُأحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُأخبرَنا-96002

بنُالوارِثِعبدُحدثنا،المُبارَكِبنُِنَمحَّرلاُدبعحدثنا،ىَّنَثُملابنُكُعاذ3ُص

هَنأهَثَّدَحاًلُجَرأن،أبيهعن،ُئِلَظنَحلاالزُّبَيرُِنبُدمحمحدثنا،سعيدٍ

قَومِه،مَسجِدِفىيُصلِّىلاهَنأَفَلَحٍلُجَرعنٍنيَصُحبنَعِمرانَسألَ

اللهِ،مَعصيَةِفىنَذرَ"ل!:يقولُغجي!اللهِرسولَُتدِمَس:عِمرانُفقالَ

به.المصنفطريقمن30153دمشقتاريخفىعساكرابنأخرجه(1)

به.حمادطريقمن(2161)المشكلشرحفىالطحاوىو،(3853)النسائىاْخرجه(2)

.(الدورىرواية-3382)معينبنيحيىتاريخ(3)
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(1)َةكل
.يَمينن"كمارَهوكفارَتُه

عِمرانَ:عنهَبِحَصٍلُجَرعنالحَضظَلِىِريَبرلابنِمحمدِعن:وقيلَ

حدثنا،ٍّىِدَعابنُأحمدَأبوأنبأنا،المالينئُسَعدٍأبوأخبرَنا-97552

ابنِعن،سلمةَُنبُدمحمحدثنا،الحارِثُِنبُدمحمحدثنا،عَروبَةَأبو

قالى:ٍنيَصُحبنِعِمرانَعن،هَبِحَصرَجُلعن،ِريَبرلابنِمحمدِعن،إسحاقَ

الوَفاءُ،وفيهلَكَفذَلِكَاللهِِةَعاطفىنَذرٍنِمكانفمانَذرانِ،ُرذَّنلا)):كي!النَبِئُقال

اليَمينَ")3(يُكَفِّرُماهُرفَكُيففيه،وفاءَولالِلشيطانِفذَلِكَاللهِمَعصيَةِفى(2)ناكوما

عِمرانَ:عنالحَسَنِعنِريَبرلابنِمحمدِعن:وَقيلَ

ُنبُدمحمالحَسَنِأبوأنبأنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبَرَناه-25098

عن،مُعاويَةُحدثناالعَلاءِ،بنُمحمدُحدثنا،نئَطُمحدثنا،ال!زاجُالحَسَنِ

قالى:قالىننيَصُحبنِعِمرانَعن،الحَسَنِعنالزُّبَيرِ،بنِمحمدِعن،سُفيانَ

.(4)"ٍنيمَيكَفّارَةُوكَفّارَتُهمَعصيَة،فىنَذرَالا:كي!اللهِرسولُ

-مَعصيَةٍفىنَذرَ"لا:بإِسنادِهسُفيانَعنالعَدَك!الوَليدِبنُاللهِعبدُورَواه

طريقمن(3855)والنسائى،(19955)أحمدوأخرجه.(4105)الصغرىفىالمصنف(1)

غضب.فىنذرلا:بلفظبهالوارثعبد

.نذر"إمن:مفىبعده(2)

.0/6221عدىلابنالكامل(3)

"غضب":أحمدوعند،بهالزبيربنمحمدطريقمن(3857)والنسائى،(19945)أحمدأخرجه(4)

.،معصيةةمكان
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الأيمانكتاب

ء..صي)1(
.يَمينٍ"كفّارَةُوكفّارَئهعضبٍ!ى(ظ45/101:او

يمينكفارةفيهجعلمنباب

وجهٍنِمسَماعٌعِمرانَعنالحَسَنِعنيَصحُّولا،ٌعِطَقنُمأيضًااذَهو

مِثلُه:يَثبُتُصَحيحٍ

أنبأنا،إسحادتَىبنِمحمدِبنُالحَسَنُأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبَرَنا

10/71عنيَصحَّ/مَل:يقولُالمَدينِىِّبنَعلئَُتعِمَس:قالالبَراءِبنِأحمدَبنُمحمدُ

.2يَثبُتُصَحيحٍوجهٍنِمسَماعٌحُصينٍبنِعِمرانَعنالحَسَنِ

بالقَوِىِّ)3(:لَيسَالحَنظَلِئُالزُّبَيرِبنُومُحَمَّدُاللهُ:هُمِحَرالشيخُظل

ابنَُتعِمَس:قالٍّىِدَعابنُأحمدَأبوأنبأنا،المالينئُسَعدٍأبوأخبرَنا

وفيه،الحديثِمُنكَرُالحَنظَلِئُالزُّبَيرِبنُمحمدُ:البخارىُّقال:يقولٍُداّمَح

.(4)ٌرَظَن

كما:الحَسَنِعنغَيرُهورَواهالشيخُ:قمال

هَيوُرهِمبنُمحمدُبكرٍأبوأنبأنا،ُّىِرابْذوُّرلاعلىأبوأخبرَنا-09902

الحافظُ،اللهِعبدِأبووأخبرَنا)ح(ِثيَّللابنِأحمدَبنُالحَسَنُحدثنا،الزازِىّ

الوليدبناللهعبدطريقمن(364)18/164والطبرانى،(اللهعبدمسائل-ا9985)أحمدأخرجه(1)

به.سفيانطريقمن(3856)والنسائىبه.

.60/1المدينىابنعلل(2)

والجرح،68/4العقيلى:ضعفاءفىعليهالكلامينظرالحنظلى.التميمىالزبيربنمحمدهو(3)

التقريبفىحجرابنوقال.1/2521الكمالوتهذيب،259/2والمجروحين،259/7والتعديل

.متروك:2/161

.نظر""فيه:قولهعلىمقتصزا.86/1الكبيروالتاريخ،2210/6عدىلابنالكامل(4)
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01/72

يمينكفارةفيهجعلمنبابالأيمانكتاب

ٍمِتاحأبوحدثنا،ِثيَفلابنِاْحمدَبنُُق.-َصلحدثناداودَ،ابنُبكرِأبوحَذَثَنى

حَذَثَنِى،ىَفَعحدثنا،وهبٍابنِخىأابنُحَذَثَنىإدريسَ،ُنبُدمحم

عن،فَضالَةَبنِمُبارَكِعن،َرَمُعببر،الدهِِديَبُععن،ٍمِلاسبنِاللهِعبدِبنُيَحىَ

داودَابنُبمرِأبوزادَانيَ!مينِ((.النَّذرِكَقارَةُ)كَفارَةُ:قالع!يِرالنَبِئَأن،الحَسَنِ

بنُاللهُِديَبُعرَوَى:الزازِئُإدريسَبنُمحمدُوهوٍمِتاحأبوقال:رِوايَتِهفى

عنمُبارَئررَوَىدَقوالواحِدَ،الحديثَهذافَضالَةَبنِمُبارَكِعنَرَمُع

أحاديثَ.ِهَفلاِديَبُع

ما:الحَسَنِعنفيهشَىءٍُخَصأواللهُ:هَمِحَرالشيخُقال

سَلمانَبنُأحمدُبكرٍأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-55152

سِنانٍُنبُدمحمحدثنا،ُئِسِلايطلاعثمانَأبىجَعفَرُبنُحدثناالفقيهُ،

القاضِىالحَسَنِابنُبكرِأبووأخبرَنا)ح(قَتادَةَعن،هَفامحدثنا،(1)ُئِقَوَعلا

حدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالاوعمرٍأبىابنُسعيدِوأبو

عن،الحَسَنِعن،قَتادَةُحدثنا،هَقامحدثنا،عَفانُحدثنا،إسحاقَبنُمحمدُ

هيَلَعَرَدَقلَئنهيَلَعللهِفجَعَلََقَبألأبيهغُلامًاأن،ىِمُجْرُبلاعِمرانَبنِهَتاجِ

ىِّنإ:فقالَ/فسألتُهٍنيَصُحبنِعِمرانَىَلإبَعَثَنِىهيَلَعَرَدَقافَلف،يَدَهلَيَقطَعَنَ

فقالَ:،المُثلَةِعنويَنهَىِةَقَدَضلاعلىهِتَبطُخفىيَحُثلمجي!اللهِرسولَُتعِمَس

سَمُرَةَ،ىَلإىنَثَعَبو:قالغُلامِه.عنوليَتَجاوَزْيَمينِهعنْرَفَكُيلفلأبيكَلُق

لُقف،المُثلَةِعنويَنهَىِةَقَدَضلاعلىهِتَبطُخفىيَحُثلمجي!النَبِئَُتعِمَس:فقالَ

.4/259الأنسابوينظربالفاء."العوفى،:م،سفى(1)
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يمينكفارةفيهجعلمنبابالأيمانكتاب

مرَالأأنإلامَوصولٌإسنادٌاذَهوغُلامِهِ)1(.عنوليَتَجاوَزْيَمينِهعنْرفَكُيلأبيكَ

فإِنَهعِمرانَبنُالهَيّاجُاّموأ،َةَرُمَسوعِمرانَعلىفيهمَوقوفٌيَمينِهعنِريفَكتلاب

البُرْجُمِئُ.عِمرانَبنُُناّيَحوقيلَ،اذَكَهفقيلَاسمِهفىٌفَلَتخُم

أبوأنبأناببَغدادَ،ُلدَعلابِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-20101

بنُُمِشاهحدثنا،عثمانَبنُيَحيَىحدثنا،المِصرِىُّمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِ

أبىابنِعن،ٍجيَرُجابنِعن،الأيلِئٍُدِلاخبنُُةَسَبنَعحدثنا،ُئِعَبَزلامحمدٍ

:قالرقفاعباسٍابنِعن،ٍبيَرُكعن،ِّجَشألابنِاللهِعبدِبنِِريَكُبعن،هِندٍ

نَمو،و0146/1،يَميننكَفّارَةُفكَفّارَتُهيُسَمِّهمَلنَذرًاَرَذَن))مَن:ع!يِ!اللهِرسولُقال

فكَفّارَتُههْقِطُيمَلنَذرًاَرَذَننَمويَمينن،كَفّارَةُفكَفّارَتُهّلَجوزَعاللهِمَعصيَةِفىنَذرًاَرَذَن

.به"ِفَيلففأطاقَهنَذرًاَرَذَننَمويَمينن،كَفّارَةُ

أبىبنِسعيدِبنِاللهِعبدِعنعنهًةَرات؟يَحيَىبنِطَلحَةَعنَىِوُروهَكَذا

أبىبنِسعيدِبنِاللهِعبدِعنعثمانَبنِِكاخَّضلاعنعنهوتارَةً،ٍريَكُبعنهِندٍ

(2)

هِندِ.

.رفيها)3(عباسٍابنِعلىمَوقوفًاسعيدٍبنِاللهِعبدِعنالجَرّاحِبنُكليعُوورَواه

به.عفإنعن(19846)أحمدوأخرجه.(5836)المعرفةوفى،(4107)الصغرىفىالمصنف(1)

فىوتقدم.(2322)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.قتادةطريقمن(2667)داودوأبو

(19181).

.(1994.ال)فىتقدم(2)

:48/804الذهبىوقال.(3322)عقبداودأبووذكره.بهوكيععن(20231)شيبةأبىابنأخرجه(3)

أشبه.اهذ

-931-
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نفسهأوابنهيذبحأننذرفيمنجاءمابابالأيمانكتاب

:عباسٍابنِعنضَعيفٍَرَخآوجهٍنِمورُوِىَ

حدثناأحمدَ،بنُدَعلَجُأنبأنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-25152

،َنَيعأبنِموسَىبنُمحمدُحدثنا،يَحيَىبنُمحمدُحدثناالجارودِ،ابنُ

ابنِعنرَباحِ،أبىعَطاءِبنِعنعبدُالكَريمِ،حدثنا،خَطابٌحدثنا

ول،ُءظَولالوَرَافَكفللهِكانفمانَذرانِ،َرذٌنلا"إنَ:قاللمجيه!ىِبَّنلاعن،رضبهاعباسٍ

.يَمينن")1(كَفّارَةُوعَلَيهلهوفاءَفلاِناطيَّشلِلكانوما

نَفسَهُأوابنَهيَذبَحَانَرَذَنفيمَنجاءَمابابُ

عبدِاللهِأبوأنبأنا،إسحاقَأبىابنُاترَكَزأبوأخبرَنا-25153

بنُجَعفَرُأنبأنا،الوَقابِعبدِبنُمحمدُحدثناالشَّيباك!،يَعقوبَبنُمحمدُ

عُمَرُبنُنَصرٍأبووأخبرَنا)ح(القاسِمِعن،سعيدٍبنُيَحيَىأنبأنا،عَونٍ

إبراهيمَبنُمحمدُحدثنا،ٍديَجُنابنُعمرِوأبوأنبأنا،قَتادَةَالعَزيزِبنِعبدِ

ُتعِمَس:قالسعيدٍبنِيَحيَىعن،مالكٌحدثنا،ٍريَكُبابنُحدثنا،ُئِجنَشوبلا

ىِّنإ:فقالَترفيئعباسٍبنِاللهِعبدِىَلإامرأةٌِتَتأ:يقولُمحمدبنَالقاسِمَ

عنىِرَفَكوِكَنباىِرَحنَتلا:نب!ةرعباسٍابنُفقالَ.ىِنباَرَحنأأنُترَذَن

فقالَ؟كَفّارَةٌهذافىيَكونُوكَيفَ:ٌسِلاجعباسٍابنِعِندَشَيخٌفقالَ.يَمينِكِ

،(3:المجادلةأدنِسَايهخ!نِميُطهِرُونَ!وَاَلذِينَ:يقولُتعالىَهَفلاإنَ:ز!تهبنعباسٍابنُ

وكَيفَ:شَيخٌلهفقالَ:جَعفَرٍرِوايَةِىِفو.رأيتَدَقماالكَقارَةِمِنَفيهَلَعَجثُمَّ

:1/422التقريبفىحجرابنقال؟خطاببشبضعفهالمصنفولعل.(935)الجارودلابنالمنتقى(1)

أعلم.فالله،478/1الصحيحةفىكماالحديثالألبانىصححوقد.موتهقبلاختلط،ثقة

-ا94-



نفسهأوابنهحبْديأننذرفيمنجاءمابابالأيمانكتاب

مَعناه)1(.فذَكَرَ.يقولُاللهُألَيسَ،بَلَى:فقالَ؟الشَّيطانِِةَعاطفىكَفّارَي!تكونُ

صَحيخ.إسنادهذا

.(2)ِّىِراصنألاسعيدٍبنِيَحيَىعنالثَّورِىُّرَواهَكِلَذَكو

كَبشًا.يَذبَحُ:فقالَعباسٍابنِعنُةَمِركِعهَفَلاخو

المُحَمَّداباذِىُّ،ٍرِهاطأبوأنبأنا،الفقيهٍُرِهاطأبوأخبرَنا/-45152

حدثنا،جَريرٍبنُوهبُحدثنا،المُنادِىاللهِِديَبُعبنُمحمدُجَعفَرٍأبوحدثنا

فىقالهَّنأر!نحكينعباسٍابنِعن،َةَمِركِععن،ِءاّذَحلاوخالِدٍقَتادَةَعن،شُعبَةُ

.(3)اًشبَكيَذبَحُ:قال،ابنَهيَذبَحَأنَرَذَنٍلُجَر

عَنه:الرِّوايَتَينِإحدَىفىز!يهماعباسٍابنِعنعَطاءٍعنَىِوُرَكِلَذَكو

العباسِأبوحدثنا،القاضِىالحَسَنِبنُأحمدُبكرٍأبوأخبرَنا-55152

ابنُأنبأنا،َرَمُعبنُعثمانُحدثنا،مُكرَمٍبنُالحَسَنُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُ

.ىِنباَرَحنأأنُترَذَنىِّنإ.ز!يهماعباسٍلابنِقالاًلُجَرأن،عَطاءٍعن،ٍجيَرُج

ألممؤِهَّللَاِلوُسَرىِفمتُكَلَنَاكذَقَّل!:وقالَبكَبشٍرضيئعباسٍابنُهَرَمأف

ص(4)"صصص
الرِّوايَةِ.هذهفىوجَدتهكذا.(2ا:الأحزابأ!حسنة

،(مخطوط-أظ8113)بكيرابنبروايةالموطأفىومالك،(4110)الصغرىفىالمصنف(1)

والدارقطنى،(12641)شيبةأبىوابن،(15903)الرزاقعبدوأخرجه.47612الليثىوبراوية

به.سعيدبنيحمصطريقمن16414

به.الثورىعن(15906)الرزاقعبدأخرجه(2)

به.عكرمةطريقمن(51590)الرزاقوعبد.بهالحذاءخالدطريقمن(01264)شيبةأبىابنأخرجه(3)

.،4:الممتحنةأإِقئهبرَ!فىةَنَسَحأُسئوَةُغُكلْتَن؟ْدَت)تلا:أظنه:404818الذهبىقال(4)

-ا95-
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الأيمانكتاب
نفسهأوابنهيذبحأننذرفيمنجاءماباب

عن،ٍجيَرُجابنِعن""الجامعفىالثورِئُسفيانُورَواه-20106

نَفسِى.َرَحنأأنُترَذَنىَنإ:فقالَأتاهاًلُجَرأنر!بنعباسٍابنِعنعَطاءٍ

،بكَبشٍهَرَمأفحَسَنَة!أشؤاَلمحهِِلوُسَرىِفمتُكَلَنَاك!تَقَذظا46/101:فقالَ

الأصبَهانِئُ،بكرٍأبو.أخبرَظهبمَكَةَ:قال؟َشبَكلايَذبَحُأينَعَطاب!:فسُئلَ

الحَسَنِ،بنُعلئُحدثنا،محمدٍبنُسفيانُحدثنا،العِراقِنُنَصبرأبوأنبأنا

.فذَكَرَه)1(سفيانُ.حدثناالوَليدِ،بنُاللهِعبدُحدثنا

أحمدَبنُسُلَيمانُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُوأخبرَنا-07012

ابنِعن،سفيانُحدثنا،الفِريابِئُحدثنا،مَريَمَأبىابنُحدثنا،!كارَبَّطلا

ذَقَّل!:قالنَفسَهيَذبَحَأنَرَذَنرَجُلفىر!كفماعباسِابنِعن،عَطاءعن،جيَرُج

رِوايَةَأنعلىُّلُدَيهذا.(2)بكَبشٍفأفتاه!ةًنَسَحأشؤاَلمحهِِلوُسَرىِفْمُكَلَنَاك

.خَطأٌَرَمُعبنِعثمانَ

:جيَرُجابنِعنسُفيانَغَيرُرَواهَكِلَذَكو

ابنُعمرِوأبوأنبأناعبدِالوَفابِ)3(،مَنصورُبنُأخبرَنا-20108

،ٍبيَعُشبنُالمَلِكِعبدُحدثنا،ٍراّيَسبنِمحمدِبنُاللهِعبدُأنبأنا،حَمدانَ

شيبةأبىابنوأخرجبه.جريجابنطريقمن(4111)الصغرىفىالمصنفذكره-والأثر

.عباسابنعنآخرطريقمننحوه(01264)

مطولأ.بهجريجابنعن(41590)الرزاقعبدأخرجه(1)

.(5833)المعرفةفىالمصنف(2)

أبىالأستاذمنسمع،الصوفىالالجىصالحأبواللهعبدبنأحمدبنالوهابعبدبنمنصور(3)

الحديث.كثيرثقةمشهور:الغافرعبدقال،السجزىنصربنومسعودالمصنفعنهروىسعد،

.(1488)المنتخب.وأربعمائةوثمانيننيففىتوفى

-ا96-



نفسهأوابنهيذبحأننذرفيمنجاءمابابالأيمانكتاب

الفَوارِسِأبىبنِأحمدَبنُالحَسَنُالفَوارِسِأبووأنبأنا)ح(وهبٍابنُحدثنا

حدثنا،الحافظُِرَّفَظُملابنُمحمدُأنبأناببَغدادَ،الحافظِِحتَفلاأبىالشيخِأخو

ابنُالرَّحمَنِعبدِبنُأحمدُاللهِِديَبُعأبوحدثنابمِصرَ،سعيدٍبنِعلىِّبنُأُسامَةُ

قال:قالسَعدٍبنُُثيَّللاحَدَّثَنِى:قالعَقّىحَدَّثَنِى:قالوهبٍابنِىِخأ

ىَتأاًلُجَرَّنأهَثَّدَحرَباحٍأبىبنَعَطاءَأنٍجيَرُجابنُوزَعَمَ:سعيدٍبنُيَحيَى

ذَقَّل!:ر!يهماعباسٍابنُفقالَنَفسِى.لأنحَرَنَُّترَذَنىِّنإ:فقالَرصِجنماعباسٍابنَ

ٍجِذِبُهَنتَدَفَو!:رضييعباسٍابنُتَلاثُئَممهوحَسَنَةٌألممؤِهَّلدَا!لوُسَرىِفمتُكَلَنَاك

النَّبِىَّإبراهيمَاللهِبرسولِأرادَهَّنأعلىُّلُدَيهَذا.(107:الصافاتأعَظِير!)1(

.انِّيبَنوعَلَىوسلمعليهُهَّللاصلى

أُخرَى:فتوَىنَفسَهيَنحَرَأنَرَذَنفيمَنز!يهماعباسٍابنِعنَىِوُردَقو

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِاللهِأبوأخبرَنا-25159

عن،ٍريَمُنبنُعبدُاللهِحدثنا،َناّفَعبنِعلىِّبنُالحَسَنُحدثنا،يَعقوبَ

أنبأناببَغدادَ،ُلدَعلابِشْرانَابنُالحُسَينِأبووأخبرَنا)ح(الأعمَشِ

مُعاويَةَ،أبوحدثنا،نَصرٍبنُسَعدانُحدثنا،ُراّفضلامحمدٍبنُإسماعيلُ

:قالز!نهبئعباسٍابنِعن،ٍبيَرُكعن،ِدعَجلاأبىبنِِمِلاسعن،الأعمَشِعن

رَجُلخ!يهطعباسٍابنِوعِندَ:قالنَفسِى.َرَحنأأنُترَذَنىِّنإ:فقالٌَلُجَرأتاه

ْمِقأ:لهيقولُلِغَتشُمر!جمئمعباسٍوابنُ،أبَواهومَعَهالجِهادِىَلإيَخرُجَأنيُريدُ

لهفقالَنَفسِى.َرَحنأأنُترَذَنىِّنإ:يقولُُلُجَّرلافجَعَلَ:قال.َكيَوَبأمَعَ

به.شعيببنالملكعبدطريقمن(11443)الطبرانىأخرجه(1)
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لئيعباسٍابنَُغَرفافَلف.نَفسَكَفانحَزْبَهذا!؟بكَُعَنصأما:لطعباسبىابنُ

يُريدُهيَتَبكُرعلىَكَرَبدَقهودَجَوفاوبَهَذف.ِلُجَزلابعلئَ:قاليهَوَبأوالزَجُلِمِنَ

تُحِلأنأرَدتَلَقَد،َكَحيو:فقالَكاهبماعباسٍابنِىَلإبهفجاءوا،نَفسَهيَنحَرَأن

ُبَرقأنَفسُكُ-حَرامًاافِحَروتَقطَعَحَرافا،اًدَلَبتُحِلنْا؟خِصاليثَلاثَ

:قال.نَعَم:قال؟الإبِلِمِنَمِائَةًُدِجَتأ،فاحَرادَمًاتَسفِكَوأن-إلَيكَالأرحامِ

مُعاويَةَ،أبىحَديثِلَفظُهذاالفَحمُ.يَفسُدِلااًثُلُثعامٍلُكفىفانحَرْفاذهَبْ

فلاالثالِثُفأمّا،ِنيَماعهُتدِهَشف:!ميَرُكقال:وزادَ،بمَعناهٍريَمُنابنِورِوايَةُ

.(1)َلَعفماأدرِى

وزادَ:بمَعناهالأعمَشِعن،الثورِئُسفيانُ،و47/101ورَواه-01102

لأمَرتُهعَلئَاعتَل)2(لَوِ:قالهَنارف!عباسٍابنِعنفبَلَغَنِى:الأعمَشُقال

حدثناالعِراقِئُ،نَصبرأبوأنبأنا،!كاهَبصألابكبرأبوهظَرَبخأ/.بكَبشٍ

حدثناالوَليدِ،بنُاللهِعبدُحدثنا،الحَسَنِبنُعلئُحدثنا،محمدٍبنُسفيانُ

.فذَكَرَه)3(.سفيانُ

المَسألَةِهذهمِثلِفىَرَمأهَنأنهما!العباسٍابنِعنَرَخآوجهٍنِمَىِوُردَقو

.بكَبشٍ

ُذُدَيابنَهيَنحَرَأنَرَذَنوفيمَنَكِلَذفىفتاو،ُف!حااللهُ:هَمِحَرالشيخُقمال

.(5834)المعرفةفىالمصنف(1)

.162صالمنيرالمصباحينظر.بحجةتمسك:الرجلاعتل(2)

.(01591)الرزاقعبدمصنفينظر(3)
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.ُمَلعأُهَّللاوتَوقيفًا،فيهَفَرَعهَّنألا،اًرَظَنواستِدلالًايَقولُهكانهَّنأعلى

أبوأنبأنا،!كاهَبصألاَفُسويبنُاللهِعبدُمحمدٍأبوأخبرَنا-51112

َفُسويبنُإسحاقُحدثنا،نَصرٍبنُسَعدانُحدثنا،الأعرابِىِّابنُسعيدِ

ٍلُجَرعننيِك!رَرَمُعابنَسألَاًلُجـهأنٌلُجَرحَدَّثَنِى،عَونٍابنُحدثنا،ىُتدَرزألا

أيّامِفىِنكُّرلاوالمَقامِبَينَنَفسَهيَنحَرُفهوهَمَّلَكنِإف،أخاهيُكَلِّمَألاَرَذَن

َرَذَنوَل،اللهِمَعصميَةِفىنَذرَلاهَّنأوراءَكَنَمْغِلبأىِخأابنَيا:فقالَ،التَشريقِ

خَيرًاكانفصَفَىيُصَلِّىَاَّلأَرَذَنوَلو،لهخَيرًاكانفصامَهرَمَضانَيَصومَاَّلأ

رعِنماَرَمُعابنِعنهذا.(1)أخاهْمَفَكُيلويَمينِهعنْرِّفَكُيلفصاحِبَكَمُرْ،له

.ُمَلعأُهَّللاو،ٌعِطَقنُم

.(4115)الصغرىفىالمصنف(1)
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النذوركتاب

النذورِكتابُ

بالنذرالوفاءباب

ِرذَّنلابالوَفاءِبابُ

مُسْمًطِيرا!زَش؟نَيَؤمَاوًيئَدؤُنَِرْذَلَاِب!يُوفُونَ:قَومٍِحْدَملمحىثناؤُهَّلجاللهُقال

فَض!ءنِماَننَتاَءَنِيَلَهَئلأَدَهعنَئ)لَرم!هُم:اَخَرينَذَمِّفىوقالَ.،7:ا!نسانأ

وَّهُموَتَوَلَّواْبِهِءبَخِلُواْء4!ضَفنِّموُهمَتاَءفَلَمَّاَ!اَلصئَلِحِينَمِنَوَلَنَكُونَنََّنَقَّدَضَنَل

صءروصبرهّو
وَدبَاوَعَاُوهُاَمَهَئلأأوُفظأَاَمِبيَلقؤنَهرُيَؤوِإِلىْمِهِبوُلقىِفنِفَاقَاْمُهَبَقغَأَف!توصِرعم

.(77-57:لتوبةاأمهويَكذِدبُرتَأوُنا!

ُنبُدمحمالعباسِأبوأنبأنا،الحافظُعبدِاللهِأبوأخبرَنا-25112

حدثنا،موسَىبنُاللهُِديَبُعحدثنا،مَسعودٍبنُسعيدُحدثنا،المَحبوبِئُأحمدَ

العباسِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَناإح(الأعمَشِعن،سفيانُ

حدثنا،ُّىِرِماعلاَناّفَعبنِعلىِّبنُالحَسَنُحدثنا،يَعقوبَُنبُدمحم

عن،مَسروقٍعن،ىُمبنِعبدِاللهِعن،الأعمَشِعن،ٍريَمُنبنُعبدُاللهِ

عن:سُفيانَرِوايَةِىِفوجمحو.اللهِرسولُقال:قالر.!نماوعمرٍبنِاللهِعبدِ

مِنهُنخَصلَةٌفيهكانَتنَموخالِصًا،مُنافِقًاكانفيهنُكنَم"أربَعٌ:قال!يرالنَبِىِّ

وِإذا،َرَدَغَدَهاعوِإذا،َبَذَكَثّدَحإذايَدَعَها؟حَتّىنِفاقينِمخَصلَةٌفيهكانَت

ابنِبكرِأبىعن""الصحيحفىمسلئمرَواه.(1)"َرَجفخماصَمَاذِإو،َفَلخأ3َدَعو

.(18878)فىوتقدم.بهموسىبناللهعبيدطريقمن(2632)الترمذىأخرجه(1)
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هاجَرخأو،(1)ٍريَمُنبنِاللهِعبدِعن؟ٍريَمُنبنِاللهِعبدِبنِومُحَمَّدِشَيبَةَأبى

لا.الثورِىِّ)2(سُفيانَحَديثِنِم

ُّىِوَلَعلاداودَبنِالحُسَينُِنبُدمحمالحَسَنِأبوحدثنا-25113

حدثنا،الحافظُالحَسَنِِنبِدمحمُنبُدمحأٍدِماحأبوأنبأنا،اللهُهَمِحَر

أخبرَك!،شُعبَةُحدثنا،ٍدَسأبنُبَهزُحدثنا،الحَكَمِبنِبشرِبنُالرَّحمَنِعبدُ

(ظ0147/1حُصينٍبنَعِمرانََعِمَسهَّنأ!كَرَبخأفزَهدَمٌعلئََلَخَد:قالجَمرَةَأبو

ثُمّ،مُهَنولَيالّذينَثُئم،مُهَنولَيالَّذينَثُئمقَزنِى،"خَيزكُم:صتيىِبَّنلا!ال:وال

ولاَنورُذنَيويُستَشهَدونَ،ولاَنودَهشَيو،َنونَمَتؤُيولايَخونونَمُهَدعَبقَوثميَكونُ

بنِالزَحمَنِعبدِعن""الصحيحفىمسلمٌرَواه.(3)"ُنَمشلاُمِهيفويَظهَرُيُوفونَ،

(5)ريَوصبر(4)

شعبه.عناخرٍَهُجوانِمهاجَرخاو،بشرٍ

يُوفَىلاوماِروذُّنلاهِنَبهيُوفَىمابابُ

الفقيهُإسحاقَابنُبكرِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-41152

بنِطَلحَةَعن،مالكٍعن،ٍمِصاعأبوأنبأنا،مُسلِمٍأبوأنبأناإملاءً،

))مَن:جم!اللهِرسولُقال:قالَتر!نهاعائشةَعن،القاسِمِعن/،المَلِكِعبدِ

.(106/58))1(مسلم

.(106/58)ومسلم،(34)البخارى(2)

به.شعبةطريقمن(3818)والنسائى،(19835)أحمدوأخرجه.(1614)الصغرىفىالمصنف(3)

.(15402،06332،63402)فىوسيأتى

.(4/253521)مسلم(4)

وعقبه.(214/2535)ومسلم،(2651،3650،6428)البخارى(5)
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فىالبخارىُّرَواهيَعمِط")1(.فلايَعصيَهأنَرَذَننَمو،هْعِطُيلفَهّللايُطيعَأنَرَذَن

.(2)ٍمِصاعأبىعن""الصحيح

حدثناالوَليدِ،أبوأخبرَش!،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20115

ِلضَفلاأبو!كَرَبخأو:قال)ح(حُجرٍبنُعلئُحدثنا،نَصرٍبنِأحمدَبنُجَعفَرُ

بنِزُرارَةَبنُعمرُوحدثنا،سلمةَبنُأحمدُحدثنا،لهُظفَّللاوإبراهيمَابنُ

أبىعن،أيّوبُحدثنا،إبراهيمَبنُإسماعيلُحدثناقالا:الكِلابِئٍُدِقاو

حُلَفاءَثَقيفٌكانَت:قال!الحُصَينِبنِعِمرانَعن،ِبَّلَهُملاأبىعن،قِلابَةَ

أصحابَُرَسأوع!قه،النَّبِىِّأصحابِنِمرَجُلَينِثَقيفٌتَرَسأفٍليَقُعىِنَبِل

وفيه:مَضَىكماالحديثَفذَكَرَالعَضباءَ.مَعَهوأصابوااًلُجَرلمجؤاللهِرسولِ

فىالمَرأةُفكانَتِالعَضباءُ،وأُصيبَتِالأنصارِمِنَامرأةٌِتَرِسُأو:قال!

لَيلَةٍذاتَفانفَلَتَت،بُيوتِهِمأيدِىبَينَنَعَمَهُميُريحُونَ)3(ُموَقلاوكانَ،الوَثاقِ

َىِهَتنَتىَّتَحفتَترُكُهرَغاالبَعيرِمِنَدَنَتإذاتَلَعَجف،الابِلَِتَتأفالوَثاقِمِنَ

اهْتَرَجَزثُئَمعَجُزِهافىتَدَعَقف،(4)ٌةَقَّوَنُموناقَةٌ:قال!.ُغْرَتمَلفالعَضباءِىَلإ

أنجاهااللهُإنِتَرَذَنو:قال!.مُهتَزَجعأفاهوبَلَطف(بها)ْاورِذَنو،فانطَلَقَت

ُةَقانالعَضباءُ،فقالوا:ُساّنلارَآهاالمَدينَةَقَدِمَتِفلَمّالَتَنحَرَنَّها،

.(18885،08320)فىوتقدمبه.عاصمأبىطريقمن346/6الحليةفىنعيمأبوأخرجه(1)

.(0067)البخارى(2)

.)روح(419/6التاجينظرمبيتها.إلىردها:والغنمالإبلأراح(3)

.1111للحربىالحديثغريب.المنقادةالمروضةالمذللةالناقةهى:المنوقةالناقة(4)

.8/2الاْنوارمثارقبها.علمواأى:بهانذروا(5)
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اُوَتأفلَتَنحَرَنَها،اهيَلَعاْنجاهااللهُإنِتَرَذَندَقاهَنإ:فقالَتلمجسو.اللهِرسولِ

اهيَلَعأنجاهااللهُإنِجَزَتْها،امَسئب!اللهِ"سُبحانَ:فقالَلهَكِلَذاورَكَذفجمي!النَبِئَ

فىمسلئمرَواه.(1)"ُدبَعلايَملِكُلافيماولااللهِ،مَعصيَةِفىيلذَنِلوفاءَلاالَتَنحَرَنَّها

.(2)ِهِريَغوحُجبربنِعلىعن""الصحيح

أنبأنا،خَنبٍابنُبكرِأبوأنبأنا،علىبنُالخالِقِعبدُأخبرَنا-16102

أبوحَذَثَنِى،بلاليبنِسُلَيمانَبنُأيّوبُحدثنا،التَرمِذِئُإسماعيلَبنُمحمدُ

،ٍثِراحبنِالزَحمَنِعبدِعن،بلالٍبنُسُلَيمانُحَذَثَنِى،أوَيسٍأبىابنُبكرِ

علىجاءَتذَرٍّأبىامرأةَأن،جَذَهعن،أبيهعن،ٍبيَعُشعمرِوبنِعن

يا:فقالتالمَسجِدِعِندَأناخَتحَتَىجمي!اللهِرسولِراحِلَةِالقَصواءِ

:قالوسَنامِها.كَبِدِهانِمَنَلُكَالاهيَلَعاللهُ!كاّجَنلَئننَذَرْتُاللهِرسولَ

.(3)"ِهللاوجهُبهابتُغِىَماُرذَّنلاامَّنإنَذرًا،هذالَيسَجَزَيتيها،"بئسَما

أبوحدثنا،بكرٍبنُمحمدُأنبأنا،ُئِرابْذوُزلاعلئأبوأخبرَنا-17102

ُنبُدمحمجَعفَرٍأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدُِنبُدمحموأخبرَنا)ح(داودَ

إسماعيلَ،بنُموسَىحدثنا:قالاخُزَيمَةَبنُال!رِئُحدثنا،هانِىبنِِحِلاص

بَينَما:قالر!بمماعباسٍابنِعن،َةَمِركِععن،أتوبُحدثنا،ب!يَهُوحدثنا

.(18091،18290)فىوتقدمبه.إبراهيمبنإسماعيلعن(12262)شيبةأبىابنأخرجه(1)

.(8/1641)مسلم(2)

وقال.بهبلالبنسليمانطريقمن162/4الدارقطنىوأخرجه.(0974)الصغرىفىالمصنف(3)

صالح.إصناده:52/804الذهبى
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فقالوا:عنهفسألَِسمَّشلافىقائمٍبرَجُلٍهوإذايَخطُبُ،و48/101كي!ُئِبَّنلا

ولاويَصومَ،َمَّلَكَتَيولا،يَستَظِلَّولا،يَقعُدَولايَقومَأنَرَذَنإسرائيلَأبوهذا

فىالبخارىُّرَواهصَومَه")1(.ولْييهمَّولْيَقعُدْولْيَستَظِلَّْمَّلَكَتيلفهزُم":فقالَ.َرِطفُي

.إسماعيلَ)2(بنِموسَىعن""الصحيح

إسحاقَأبىابنُزَكَريّاوأبوالحَسَنِبنُأحمدُبكرٍأبووأخبرَنا-18102

عن،سُلَيمانَبنُُعيبَّرلاأنبأنا،يَعقوبَُنبُدمحمالعباسِأبوحدثناقالا:

بأبِىمَرَّجم!َئِبَّنلاأن،ٍسُواطعن،وعمرٍعن،عُيَينَةَابنُأنبأنا،ِّىِعِفاّشلا

ولايَستَظِلَّاَّلأَرَذَن:فقالوا."؟ُهَل"ط:فقالَِسمَّشلافىقائموهوإسرائيلَ

يُكَفَمَوأن،َدُعقَيوأنيَستَظِلَّأنلمجي!ُئِبَّنلاهَرَمأف.ويَصومَأحَدًايُكَلِّمَولايَقعُدَ

قَبلَهوفيماوفيه،ٌدِّيَجمُرسَلٌهذا.(3)بكَفّارَةٍهْرُمأيمَلو،صَومَهمَئِتُيو،َساّنلا

.بكَفّارَةٍهْرُمأيمَلهَّنأعلىدَلالَةٌ

عنٍريَبُجبنِسعيدِعنٍتِباثأبىبنِحَبيبِعنعُمارَةَبنُالحَسَنُورَواه

.بالكَفّارَةِ)4(هْرُمأيمَلو:آخِرِهىِفو،بمِثلِهز!يهبمَاعباسٍابنِ

الأمرُوفيهز!يهمَا،عباسٍابنِعنأبيهعنٍبيَرُكِنبِدمحمعنورُوِىَ

من(4385)حبانابنواْخرجه.(0033)داودوأبو،الثانىبالإسناد(9904)الصغرىفىالمصنف(1)

به.وهيبطريق

.(4670)البخارى(2)

.19؟/6والثافعى،(5831)المعرفةفىالمصنف(3)

بنالحسنعن4052/8الذهبىوقالبه.عمارةبنالحسنطريقمن160/4الدارقطنىأخرجه(4)

.وا؟وهو:عمارة
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ضَعيف)1(:ٍبيَرُكبنُُدَفَحُمو،بالكَفارَةِ

بنُمحمدُاللهِعبدِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبَرَناه-20119

بنُإبراهيمُحدثنا،عيسَىأبىبنِالحَسَنِبنُعلئُحدثنا،الحافظُيَعقوبَ

ُنبُدمحمأنبأنامَغراءَ،بنُعبدُالزَحمَنِحدثناالشَهيدُ،ال!نَئُ)2(نَصرٍ

هَنإ:ٍريَشُقابنُإسرائيلَأبوقالط:قالرض!عباسٍابنِعن،أبيهعن،ٍبيَرُك

لهفقالَلمجمالنَبِئُبه!رُأف،َمَفَكَتَيولالِظَتسَيولايَقعُدَولايَصومَأنَرَذَنكان

وعِندِى."زِّفَكو":وجَدتُ!را.(3)"زفَكووتَكَطَّئمواستَظِلَّااقعُدْ:!ِي!اللهِرسولُ

.ُمَلعأوالفَهُ،الزَواياتِسائرِفىهوكما"وممْأ.:هوامَنإ،تَصحيفَكِلَذأن

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِاللهِأبوأخبرَنا-20120

حدثنا:قالاامُهَقَّرفٍبِلاطأبىبنُويَحيَىمحمدٍبنُالعباسُحدثنا،يَعقوبَ

لَقيطٍبنِإيادِأبيهعن،لَقيطٍبنِإيادِبنُاللهُِديَبُعحدثنا،الزبَيرِئُ/أحمدَأبو

،مْحَزَكِلَذقبلَاسمَهوكانَ-الخَصاصئةِابنِبَشيرِامرأةُلَيلَىحَذَثَتنى:قال

عنلمج!اللهِرسولَسألَهَنابَشيرحَذَثَنى:قالَت-بَشيرًالمج!اللهِرسولُفسَفاه

يَومَْمُصَت"لا:لىفقالَ:قالأحَطًا،الَومََكِلَذيُمَطسمَوألا،ِةَعُمُجلايَومِصَومِ

الكبيرالتاريخ:فىعل!الكلامينظرعباص.ابنمرلىالهاشمىمسلمأبىبنكريببنمحمدهو(1)

ابنوقال.262/2والمجروحين،68/8والتعديلوالجرح،127/4العميىوضعفاء،1/217

ضعيف.:203/2التقريبفىحجر

.237/7دمقتاريخينظر"السبئى،.:مفى(2)

محمدطريقمن65/9الإصابةفىحجروابن،(1993)عقبالصحابةمعجمفىالبغوىأخرجه(3)

به.كريبابن
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تَكَلَّمَلَأنىِرمَعَلفأحَدًاتُكَلِّمَلاوأن،شَهرٍفىأوتَصومُهاكُنتَأيّامٍفىإلاِةَعُمُجلا

.تَسكُتَ")1(أننِمخَيزمُنكَرٍعنتَنهَىأوبمَعروفٍفتأمُرَ

بنِمحمدِبنُالحَسَنُالقاسِمِوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-12152

حدثناالصَّفّارُ،اللهِعبدِبنُمحمدُاللهِعبدِأبوأنبأنا:قالاأصلِهنِمحَبيبٍ

حدثنا،عَوانَةَأبوحدثناالصَّفّارُ،مُسلِمٍبنُُناّفَعحدثنا،مِهرانَبنُأحمدُ

علىهب!!دالصِّدّيقُبكوٍأبوَلَخَد:قالٍمِزاحأبىبنِقَيسِعن،بشرٍبنُبَيانُ

لاهِذَهِلما:قال،ُمَّلَميلااهَارف:قال.ُبَنيَز:لهايُقالَُسَمحأنِمامرأةٍ

نِمهذا،ُّلِحَيلاهذاَنِإف؟ىِمَّلَكت:فقالَ.ًةَتِمصُمتَّجَح:فقالوا:قال؟ُمَّلَمي

:تَلاق.المُهاجِرينَمِنَأنا:قالأنتَ؟نَم:فقالَتفتَكَفَمَت.الجاهِليَّةِِلَمَع

ِكَّنإ:قال؟ٍشيَرُقِّىأنِم:قالَت.ٍشيَرُقنِم:قال؟المُهاجِرينَِّىأنِم

الصّالِحِ(ظ0148/1مرِالأهذاعلىبَقاؤُناما:فقالَ!:قال.بكوٍأبوأنا،لَسَئولٌ

ماهيَلَعبَقاؤُكُم:فقالَ:قال؟ؤ!مجالنَّبِىِّبعدَالجاهِليَّهِبعدَبهاللهُجاءَىِذَّلا

وأشرافٌرُءوسٌلِقَومِكِكانماأ:قال؟الأئفَةُوما:قالَت.مُكُتضئأاستَقامَت

علىيَكونونَِكئَلوأأمثالُمُهف:قال.ىَلَب:قالَتويُطيعونَهُم؟يأمُرونَهُم

.(3)َةَناوَعأبىعنالنُّعمانِأبىعن""الصحيحفىالبخارئُرَواهالنّاسِ)2(.

بكوٍأبوأنبأنا،الأديبُاللهِعبدِبنُمحمدُوعمرٍأبووأخبرَنا-22952

اللهعبيدطريقمن(284)حميدبنوعبد،(49512)أحمدوأخرجه.(7578)الشعبفىالمصنف(1)

جيد.إسناده:052/84الذهبىوقال.بهإيادابن

به.عوانةأبىطريقمن(218)الدارمىأخرجه(2)

.(3834)البخارى(3)
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يَزيدَ،عن،جَريرحدثنا،َةَمَثيَخأبوحدثنا،يَعلَىأبوأخبرَخ!،الإسماعيلِئُ

مَلففسَفَمَامرأةٍقُثةَىَتأهَنأرحبهالضَذيقِبكرٍأبىعن،وهبٍبنِزَيدِعن

مِنَ:قالأنتَ؟نَمعبدَاللهِيا:قالَتكَفَمَتْهحَتَىاهْكُرتَيمَلف،هْمَفَمي

.ٍشيَرُقنِم:فقالَ:قالأنتَ؟الهُمنِمفكَثيرالمُهاجِرونَ:ِتَلاق.المُهاجِرينَ

أنتَبأبِى:قالَت.بكرٍأبوأنا:قالأنتَ؟اْثهُمنِمفكَثير!شيَرُق:قالَت

أُكَفَمَألاعافانااللهُإنُِتفَلَحف؟شَىءٌِةئلِهاجلافىقَومٍوبَينَبَينَناكان،وأُفَى

.(1)ىِمَفَكَتفِكِلَذَمَدَهالإسلامَإنَ:قال.أحُبئَحَتَىأحَدًا

أبىبنُالزَحمَنِعبدُأنبأنا،ُئِرَمُعلاِحتَفلاأبوالفقيهُأخبرَنا-12302

أبىعن،زيَهُزأنبأناالجَعدِ،بنُعلئُحدثنا،ُئِوَغَبلاالقاسِمِأبوأنبأنا،ٍحيَرُش

مَسعودٍبنِاللهِعبدِعِندَاًسِلاجكُنتُ:قالٍبرَضُمبنِحارِثَةَعن،إسحاقَ

بالُما:قالأوفقُلنا،،ُرَخآلايُسَفَمِمَلوامُهُدَحأفسَفَمَ،رَجُلانِفجاءَ

اللهِ:عبدُقالإنسئا.َموَيلايُكَفَمُلاصَومًاَرَذَنهَنإ:قاليُسَفَمْ؟مَلصاحِبِكَ

وكانوا،عُذرٌلهاليَكونََكِلَذقالَتامراْةًتِلكَكانَتامَنإ،قُلتَامَسئب

ْرُمأوفسَفَمْ-اًنِزإلاأو:-اًنِزولازَوجٍغَيرِنِماَلويَكونَأنَنورِكنُي

.(2)َكَلخَيزالمُنكَرِعنَهْناوبالمَعروفِ

.بنحرهبهزيادأبىبنيزيدطريقمن253/4،63/7مكةأخبارفىالفاكهىأخرجه(1)

.ذلكاإمن:مفى(2)

أبىلابن63/1.المنثورالدرفىالسيوطىوعزاه،(1254)الجعدياتفىالغوىعندوالحديث

حاتم.
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الجاهِليَّةِنُذورِنِمبهيُوفَىمابابُ

ُئِوَلَعلاداودَبنِالحُسَينُِنبُدمحمالحَسَنِأبوحدثنا-20124

ِنبِرَهزألابنُأحمدُحدثنا،الشَّرقِىِّابنُِدِماحأبوأنبأناإملاءً،اللهُهَمِحَر

بنُاللهُِديَبُعىنَثَّدَح،سفيانُحدثنا،حَكيمٍأبىبنُيَزيدُحدثنا،أصلِهنِممَنيعٍ

ُترَذَن:ر!جنهالخطابِبنُُرَمُعقال:قالام!ي!رَرَمُعابنِعن،ٍعِفانعن،َرَمُع

َكِلَذعنلمج!النَبِئَسألتُُتمَلسأفلَمّا،الحَرامِالمَسجِدِفىأعتَكِفَأن

.(1)"بنَذرِكَ"أوفِ:فقالَ

بنُالحَسَنُأنبأنا،المُقرِئُمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-12502

أبىبنُمحمدُحدثنا،القاضِىيَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحادتَىبنِمحمدِ

ِرضَّنلاأبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا)ح(سعيدٍبنُيَحيَىحدثنا،بكرٍ

اللهِ،ِديَبُععن،يَحيَىحدثنامُسَذَد،حدثنا،سعيدٍبنُعثمانُحدثنا،الفقيهُ

ىِّنإ!ك!يدّ:لِلشىِّقالر!جبهَرَمُعأنزصِيهما،َرَمُعبنِاللهِعبدِعن،نافِعأخبرَك!

لَفظُ."َكِرذَخب"أوفِ:فقالَ.امِالحَرالمَسجِدِفىأعتَكِفَأنالجاهِليَّةِفىُترَذَن

الجاهِلئةِ)2(.فىلَيلَةًأعتَكِفَأنُترَذَنىَنإ:مُسَدَّدٍرِوايَةِىِفو.محمدٍحَديثِ

بكرٍأبىبنِمحمدِعنمسلمورَواه،مُسَذَدٍعن""الصحيحفىالبخارئُرَواه

(3)ص
.ِهِريغو

.(8660)فىوتقدم.(4117)الصغرىوفى،(3963)الشعبفىالممنف(1)

حبانوابن،(2392)خزيمةوابن،(5391)مذىوالتر،(5332)داودوأبو،(552)أحمدأخرجه(2)

به.سعيدبنيحىطريقمن(4380)

.(1656/27)ومسلم،(0322)البخارى(3)
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ًةَعاطْنُحَيمَلنِإومُباخايَحونُمانَذرِمنبهيُوفىَما/بابُ

العباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِاللهِأبوأخبرَنا،و20126-49/101

بنُعلىُّحدثنا،الدّورِىُّمحمدٍبنُالعباسُحدثنا،يَعقوبَُنبُدمحم

عن،بُرَيدَةَبنُاللهِعبدُحدثنا،ٍدِقاوبنُالحُسَينُأنبأنا،شَقيقٍبنِالحَسَنِ

فقالَت:سَوداءُجاريَةٌهتَتأف،مَغازيهبَعضِنِمَمِدَقلمجح!النَبِئَأن،أبيه

َكيَدَيبَينََبِرضأأناًمِلاساللهَُكَذَرإنُترَذَنكُنتُىَنإ،اللهِرسولَيا

أبوفدَخَلَ،تَفرِبُتَلَعج!:قال."ىبِرضافِترَذَنكُنتِ"إن:فقالَ.بالذُفَ

فقالَ،هيَلَعتَدَعَقوتَحتَهاَفُذلافألقَتُِرَمُعَلَخَدثُئَم،تَضرِبَُىِهوبكرٍ

.(1)"ُرَمُعيامِنكَلَيَخافُالشَيطانَ"إن:ع!تَاللهِرسولُ

أبوحدثنا،بكرٍبنُمحمدُأنبأنا،ُئِرابْذوُزلاعلىأبوأخبرَنا-12702

بنِاللهِِديَبُععن،قُدامَةَأبوٍديَبُعبنُالحارِثُحدثنا،مُسَذَدٌحدثناداودَ،

جم!ييهَئِبَّنلاِتَتأامرأةًأن،جَذَهعن،أبيهعن،ٍبيَعُشبنِعمرِوعن،الأخنَسِ

فقالَ:.َفُّدلابَكِسأرعلىَبِرضأأنُترَذَنىَنإ،اللهِرسولَيا:فقالَت

.بنَذرِكِ")2("أوفِى

ٌرْمأه!ألِبرَّض!افى!اأ!نَا!!5جميَن!ونَأنيُثبِهُ:اللهُهَمِحَرالشيخُقمال

ُبِجَيهَّنألا،اًمِلاسورُجوعِهجم!اللهِرسولِبظُهورِالفَرَحِإظهارُوفيه،مُباحٌ

.ُمَلعأفالفَهُ،ِرذَنلاب

حبانوابن،(3690)والترمذى،(23011)أحمدوأخرجه.(4118)الصغرىفىالمصنف(1)

غريب.صحيححسن:الترمذىوقال.(4386)

.قوىإصناده:054/84الذهبىوقالمطولًا.(3312)داودأبو(2)
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ِرذَّنلاكَراهيَةِبابُ

بنِالحَسَنِبنُالحُسَينُحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20128

)ح(يَحيَىبنُُداَّلَخحدثنا،مَسَزَةَأبىابنُيَحيَىأبوحدثنا،الطوسِئُأئوبَ

أبوأنبأناببَغدادَ،الفَوارِسِأبىبنِأحمدَبنُالحَسَنُالفَوارِسِأبووأخبرَنا

ٍميَعُنأبوحدثنا،موسَىُنبُرشبحدثنا،الحَسَنِِنبَدمحأُنبُدمحمعلىٍّ

ر!لمحهماَرَمُعابنِعنمُرَّةَ)1(،بنِاللهِعبدِعن،مَنصورٍعن،سفيانُحدثنا:قالا

مِنَبهيُستَخرَجُامّنإشَيئا،ُذُرَيلاهَّنإ":وقالَِرذَنلاعنلمججواللهِرسولُنَهَى:قال

البخارىُّرَواه.(2)"ِحيحَّشلامِنَبهيُستَخرَجُنِكَلو":ٍدَّالَخرِوايَةِىِفوالشحيحِ".

َرَخآوجهٍنِممسلمٌهَجَرخأو،يَحيَىبنِِدأَلَخوٍميَعُنأبىعن""الصحيحفى

(3):ا!
.سفيادعن

أبىابنُعمرِوأبوأخبرَخ!،الحافظُعبدِاللهِأبوأخبرَنا-20129

،جَعفَرٍبنُإسماعيلُحدثنا،أئوبَبنُيَحيَىحدثنا،يَعلَىأبوأنبأنا،جَعفَرٍ

أبىعن،الأعرَجِالرَّحمَنِعبدِعن،ِبِلَّطُملامَولَىوعمرٍأبىبنُعمرُوحدثنا

له،هَرَّدَقاللهُِنُكَيمَلشَيئًاَمَدآابنِمِنُِبزَقُيلاَرذَّنلا"إنَّ:قال!يخعوَئِبَّنلاأن،هريرةَ

نأيُريدُالبَخيلُِنُكَيمَلماالبَخيلِمِنَبذَلِكَفيُخرَجُالقَدَرَيوافِقُالثذرُِنِكلو

ومصادر.ا14/16الكمالتهذيبوينظر،كالمثبتالأصلحاشيةوفى"قرة".:م،الأصلفى(1)

التخريج.

،(5925)وأحمدبه.نعيمآبىطريقمن(1381)النسائىوآخرجه.(124؟)الصغرىفىالمصنف(2)

به.منصورطريقمن(3287)داودوأبو

.(4)عقب(1639)ومسلم،(6608)البخارى(3)
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الحراماللهبيتإلىيمشىأنتبررانذرمنبابالنذوركتاب

هَجَرخأو،وغَيرِهأتوبَبنِيَحيَىعن""الصحيحفىمسلمرَواه.1((!ِرخُي

.(2)ِجَرعألاعنالرنادِأبىحَديثِنِمالبخارئُ

الحَرامِاللهِبَيتِىَلإيَمشِىَأناًرُّرَبَتَرَذَننَمبابُ

.المَشىِ)3(علىَرَدَقإنيَمشِىَأنهَمِزَل:اللهُهَمِحَرالشّافِعِئُقال

تَعالَى:بقَولِهاستِدلالابزٌالبِرمَوضِعِىَلإَىشَملالأنَأصحابُنا:قال

.127:الحجأرِجَاصلا!!يَأْتُوكَ

ببَغدادَ،ُلدَعلا(ظ49/101بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَناامِبو-13552

حدثنا،الواسِطئُجَعفَرٍبنُيَحيَىحدثناالصَّفارُ،محمل!بنُإسماعيلُأنبأنا

كان:قالكَعببنِِّىَبُأعن،عثمانَأبىعن،سُلَيمانُأنبأنا،هارونَبنُيَزيذ

المَسجِدِمِنَاًلِزنَمأبَعدَالقِبلَةَيُصَلِّىمِفَنالمَدينَةِأهلِنِمأحَدًاأعلمُمارَجُل

حِمازااشتَرَيتَلَوِ:لهفقيلَ:قال.لمخي!النَّبِىِّمَعَالصَّلَواتِيَحضُرُوكانَ،مِنه

(4)ِقْزِلِبمَنزِلىأنُّبِحُأماوالفَهِ:فقالَوالظَّلماءِ.الرَّمضاءِفىهَتبِكَرف

يُكتُبَكَيمااللهِرسولَيا:فقالَفسألَهبذَلِكَجم!ِهَّللارسولُفأُخبِرَالمَسجِدِ.

جمي!:اللهِرسولُفقالَوِإدبارِى.وإِقبالىاْهلِىىَلإورُجوعِىوخُطاىَأثَرِى

وأخرجه.(8860)أحمدطريقهومن،(375)جزئهفىجعفربن!اسماعيل،(6355)يعلىأبو(1)

.نجحوهبهالأعرجطريقمن(2123)ماجهوابن،(3813)النسائى

.(6694)والبخارى،(7/1640)مسلم(2)

.67/7الأم(3)

.إيلزق،:م،صفى(4)
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عنٍهُجوأنِم""الصحيحفىمسلم4ٌ-َرخأ.(1)"َعَمجأاحتَسَبتَمااللهُ"أنطاكَ

.(2)ِّىِميَتلاسُلَيمانَ

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِاللهِأبوأخبرَنا-20131

أبوحدثنا،ٍرِكاشِنبِدمحمبنُعبدُاللهِِّىِرَتخَبلاأبوحدثنا،يَعقوبَ

،هِّدَجعن،بُردَةَأبىبنِاللهِعبدِبنُُديَرُبحدثنا،أُسامَةَ/بنُحَفادُأُسامَةَ

فىأجرًاافّماسَِمَظعأ"إنَّ:قالج!جمالنَبِىِّعن،ِّىِرَعشألاموسَىأبىعن

فىالإمامِمَعَاهَيّلَصُيىَّتَحَةالَّصلاُرِظَتنَيىِذَّلاومَشيًا،إلَيهاأبعَدُهُمالضلاةِ

نِم"الصحيح"فىهاجَرخأ.(3)"ُمانَيثُمَّيُصَلّيهانَّمِمأجزاُمَظعأجَماعَة

.(4)َةَماسُأأبىحَديثِ

أنبأنا،الحافظُعلىٍّأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-01322

مَسروقٍِنبِديعسبنُعلئُحدثنا،الخَثعَمِئُحَفصٍبنِالحُسَينُِنبُدمحم

زاذانَعن،ٍدِلاخأبىبنِإسماعيلَعن،سَوادَةَبنُعيسَىحدثنا،الكِندِىُّ

ُتعِمَس:فقالَفجَمَعَهُمولَدَهاعَدفاًضَرَمزعِيهماعباسٍابنَُضِرَم:قال

لهاللهَُبَعَكَةَّكَمىَلإيَرجِعَحَئىماشيًاَةّكَمنِمحَجَّنَم":يقولُعيه!اللهِرسولَ

حَسَناتُوما:قيلَ."ِمَرَحلاحَسَناتِمِثلُةَنَسَحكُلُّحَسَنَة،لسَبعَمِائَةِخَطوَةلُكب

.(5044)فىتقدم(1)

.(وعقبه،278/663)مسلم(2)

.(5043)فىتقدم(3)

.(277/662)ومسلم،(651)البخارى(4)
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المشىعلىيقدرلممنركوببابالنذوركتاب

.(1)إةَنَسَحألفِمِائَةُةَنَسَح"بكُل:قالالحَرَمِ؟

.الحَرامِ)2(اللهِبَيتِىَلإِىشَملافضلََئبَحلاكِتابِفىوَرُؤينا

ابنُبكرِوأبوالمُزَكَىإسحاقَأبىابنُائرَكَزأبوأخبرَنا-20133

بنُمحمدُأنبأنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالاالقاضِىالحَسَنِ

الرَّحمَنِعبدِبنُيَعقوبُأخبرَك!،وهبابنُأنبأنا،الحَكَمِعبدِبنِاللهِعبدِ

بنَاللهِعبدَأن،نافِععن،عُقبَةَبنِموسَىعن،َةَرَسيَمبنُوحَفصُالرهرِئُ

ىَلإِشمَيلفنَذرٌاذَهف.الكَعبَةِىَلإمَشععلئَ:الإنسانَُرَذَنإذا:قال!جمطَرَمُع

.(3)ِةَبعَكلا

مِثلَه.ُثيَفلاقال:وهبابنُقال-20134

ِىشَملاعلىيَقدِزمَلنَمرُكوبِبابُ

مَنصورٍبنِالحُسَينِبنُعَبدوسُأنبأنا،الفقيهٍُرِهاطأبوأخبرَنا-13502

بنِهَيوُرهِمُنبُدمحمبكرٍأبوأنبأنا،ُئِرابْذوُزلاعلىأبووأخبرَنا)ح(

بنُمحمدُحدثنا،الزازِئٍُمِتاحأبوحدثناقالا:الزازِئُسِنالؤبنِعباسِ

كَبيرٌشَيخمَزَ:قاليسَنأعن،ٍتِباثعن،ايَمُححَذَثَنى،الأنصارِئُاللهِعبدِ

فىفإنالخبرصحإن:خزيمةابنوقال.بهمسروقبنمعيهدبنعلىعن(2791)خزيمةابنأخرجه(1)

وتقدمجذا.منكروالحديث،؟اوعيسى:055/84الذهبىوقالا.هـ+.سوادةبنعيسىمنالقلب

.هناكالممنفوضعفه(8719)فى

.(872.-8717)فىتقدم(2)

من(12546)شيبماابىوابنبه.عقةبنمرصىطربقمن350/1مكةأخبارفىالفاكهىأخرجه(3)

به.نافعطريق
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.َىِشمَيأناللهِرسولَياَرَذَن:قالوا.((؟هذابالُ))ما:!ي!فقالَ،هيَنبابَينَيُهادَى

،َبَكرَيأنمَرَهوأ.((لَغَنِئٌنَفسَههذا،و011/50تَعذس!عنوجَلَّزَعَهَّللا"إنَّ:قال

(1)َص
!بفرَ

أحمدَبنُعثمانُوعمرٍأبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-13602

حدثنا،َةَدَعسَمحَمّادُبنُحدثنا،ٍبِلاطأبىبنُيَحيَىحدثنا،السَّمّاكِابنُ

فقالَ:رَجُلَينِلَينَيُهادَىاًلُجَررأىلمجي!َئِبَّنلاأن،ٍسَنأعن،ٍتِباثعن،ٌديَمُح

عنٌئِنَغوجَلَّعَزََّهَّللا"!إنَّ:قالالبَيتِ.ىَلإيَمشِىَأنَرَذَن:فقالوا.((؟ُد"ط

"الصحيح"فىومُسلِمٌالبخارئُهَجَرخأ.(2)"فليَركَبْفمُروهنَفسَه،هذاتَعذسط

.3ٍديَمُحعنوغَيرِهالفَزارِىِّمَروانَحَديثِنِم

بنُالحَسَنُأنبأنا،المُقرِئُمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-13702

وأخبرَنا)ح(ِعيبَّرلاأبوحدثنا،يَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَبنِمحمدِ

سُفيانَبنُالحَسَنُأنبأنا،اللهِعبدِابنُبكرِأبوأخبرَض!،الحافظُاللهِعبدِأبو

أبىعمرُوبنُحدثنا،جَعفَرٍبنُإسماعيلُحدثناقالا:سعيدٍبنُقُتَيبَةُأنبأنا

َكَردأ!يهاللهِرسولَأن،هريرةَأبىعن،الأعوَجِالرَّحمَنِعبدِعن،وعمرٍ

.((؟ِخيشلاهذاشأنُ))ما:!يعُِئِبَّنلافقالَعَلَيهِما،ُأّكَوَتَيهيَنبابَينَيَمشِىشَيخًا

،(1330)داودوأبو.بهالأنصارىعن(13468)أحمدوأخرجهء(5839)المعرفةفىالمصنف(1)

به.حميدعنطرقمن(4430)خزيمةوابن،(3862)والنسائى،(1537)والترمذى

به.مسعدةبنحمادطريقمن(3861)النسائىأخرجه(2)

.(9/1642)ومسلم،(1865)البخارى(3)
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عنهعجزفيماوالركوبعليهقدرفيماالمشىبابالنذوركتاب

عَزَّوجَلََّهَّللاّنِإفالشيخُ؟اهُّيأااركَبْ:جي!النَبِئُفقالَنَذز.هيَلَعكان:ابناهقال

بنِقُتَيبَةَعن""الصحيحفىمسلمرَواهسَوالمح!.امُهُظفَل.(1)"َكِرذَنوعنعَنكَغَنِى

:(2)

.ِهِريعوسعيدٍ

عَنهَُزَجَعفيماِبوكُّرلاوهيَلَعَرَدَقفيماِىشَملابابُ

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِاللهِأبواْخبرَنا-20138

بنُمحمدُنَصرٍأبووأخبرَنا)ح(الضَغاخ!إسحاقَبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَ

مَنصورٍِنبَدمحأبنُاللهِعبدُحدثنا،بالطابَرانِالبَرازُإسماعيلَِنبَدمحأ

عُبادَةَ،بنُرَوحُحدثناقالا:الصخائغُإسماعيلَبنُمحمدُحدثنا،الطُوسِئُ

أباأنهَرَبخأحَبيبٍأبىبنَيَزيدَنْاأتوبَبنُيَحىَأخبرَض!،جيَرُجابنُحدثنا

ىَلإتَمشِىَأن/أُختىنَذَرَتْ:قالائهٍرِماعبنِعُقبَةَعنهَرَبخأِريَخلا

فقالَ:غ!يِ!َئِبَّنلافاستَفتَيتُ،ع!يِ!النَبِئَلهاَىتفَتسْاأنىِنتَرَمأف،ِهَفلابَيتِ

فىالبخارىُّرَواهعُقبَةَ)3(.يُفارِقُلاِريَخلاأبووكانَ:قالولْتَركَبْ".ِشمَتِل"

ٍمِتاحبنِمحمدِعنمسلمورَواه،جيَرُجابنِعنٍمِصاعأبىعن""الصحيح

(4)

رَوص!.عنوغيرِه

(1352)ماجهوابن.بهجعفربنإصماعيلطريقمن(4303)خزيمةوابن،(8859)أحمدأخرجه(1)

به.عمروابىبنعمروطريقمن

.(10/1643)مسلم(2)

بنروحطريقمن(5867)عوانةوابو،(17387)أحمدواخرجه.(0584)المعرفةفىالمصنف(3)

به.عبادة

.(12)عقب(1644)ومسلم،(1866)عقبالبخارى(4)
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فيهالرواياتواختلافركبفيماالهدىبابالنذوركتاب

حدثنا،الفقيهُالوَليدِأبوىِنَربخأ،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-13902

حدثنا،فَضالَةَبنُُلَّضَفُملاحدثنا،يَحيَىبنُزَكَريّاحدثنا،سُفيانَبنُالحَسَنُ

بنِعُقبَةَعنالخَيرِ،أبىعن،حَبيبٍأبىيَزيدَبنِعن،ٍشاّيَعبنُاللهِعبدُ

لهاأستَفتِىَأنمَرَتنِىفأ،حافيَةًاللهِبَيتِىَلإتَمشِىَأنأُختِىتَرَذَن:قالمِرٍعا

فىمسلئمرَواهوتَركَبُ")1(."تَمشِى:فقالَفاستَفتَيتُهعججم،اللهِرسولَ

.(2)ِّىِرصِملاٍحِلاصبنِيَحيَىبنِائرَكَزعن""الصحيح

فيهالرواياتِواختلا!َبِكُرفيماِىدَهلابابُ

أنبأناإملاءً،ُئِوَلَعلاالحُسَينِبنُمحمدُالحَسَنِأبوحدثنا-20140

بنِحَفصِبنُأحمدُحدثنا،ُزاّزَبلابلالٍىبنِيَحيَىبنِمحمدِبنُأحمدُ

عن،الوَزاقٍِرَطَمعن،طَهمانَبنُإبراهيمُىنَثَّدَح،أبىىنَثَّدَح،اللهِعبدِ

،ًةَيشامَئبُحَتأنتَرَذَنعُقبَةَأُختََّنإ:قالهَّنأر!جماعباسٍابنِعن،َةَمِركِع

مَتنىِعن!ئٌاللهَ"إنَّ،ظ110/50:!يهجيساللهِرسولُفقالَ،َكِلَذتُطيقُلااهَّنإو

بَدَنَةً(()3(ِدهُتلوفلتَركَبْ،َكِتخُأ

بنُأحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-41102

عن،مئاّمَهحدثنا،هُدبَةُحدثنا،القاضِىإسماعيلُحدثناالصَخفّارُ،ٍديَبُع

َّنإلمجؤ:ِّىِبَّنلِلقالٍرِماعبنَعُقبَةَأنر!الهماعباسٍابنِعن،َةَمِركِععن،قَتادَةَ

به.حبيبأبىبنيزيدطريقمن(3823)والنسائى،(9232)داودوأبو،(17386)أحمدأخرجه(1)

.(11/1644)مسلم(2)

به.اللهعبدبنحفصبناْحمدعن(3303)داودأبووأخرجه.(5841)المعرفةفىالمصنف(3)
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راكِبَةًلِتَحُجَّ،أُختِكَنَذرِعنٌئِنَغاللهَ"إن:فقالَ.ِتيَبلاىَلإتَمشِىَأنتَرَذَنأُختَه

.بَدَنَةً""وتُهدِى:قالكَأابَدَنَةً")1(.وتُهدِى

ىِدهُتو)):الحديثِفىوقالَ،هَفامٍعنالطيالِسِئُالوَليدِأبوورَواه

.هَديا")2(

فيه:ِىدَهلاذِكرِدونَقَتادَةَعنفرَواهُئئاوُتسَذلاهِشامهَفَلاخو

حدثنا،ٍديَبُعبنُأحمدُناأنبأ،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُأخبَرَناه-24152

حدثنا،الدَّستُوائئُهِشامٌحدثنا،إبراهيمَبنُمُسلِمُحدثنا،القاضِىإسماعيلُ

بنِعُقبَةَأُختَأنهَغَلَبجمجمالنَبِئَأدن،!هعباسٍابنِعن،َةَمِركِععن،قَتادَةُ

فمُزها،اهِرذَنعنلَغَنِئٌاللهَ"إن:جمؤالنَبِئُلهفقالَ،ماشيَةًَّجُحَتأنتَرَذَنٍرِماع

.(3)"ْبَك-.

فيهِ.ِىدَهلاذِكرِدونََةَمِركِععنالحَذاءٍِدِلاخعنَىِوُرَكِلَذَكو

فيه:َىدَهلايَذكُرِمَلوهَلَسرأف،قَتادَةَعنعَروبَةَأبىابنُورَواه

القاضِىالحَسَنِابنُبكرِوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوهانَربخأ-20143

أنبأنا،ٍبِلاطأبىبنُيَحىَحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالا

عُقبَةَأُختَأن،َةَمِركِععن،قَتادَةَعنسعيا،أنبأنا،عَطاءٍبنُالوَفابِعبدُ

،(936)المنتقىفىالجارودوابن،(1342)وأحمد.بههدبةطريقمن(18281)الطبرانىأخرجه(1)

به.همامطريقمن(3045)خزيمةوابن

به.الطيالسىالوليدأبىطريقمن(2380)والدارمى،(3296)داودأبوأخرجه(2)

به.إبراهيمبنمسلمطريقمن(2153)المشكلشرحفىوالطحاوى،(3297)داودأبوأخرجه(3)
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نأ"مُرْها:فقالَع!ي!اللهِرسولَعُقبَةُفسألَ،ماشيَةًَّجُحَتأنتَرَذَنٍرِماعابنِ

.سعيدٌشَكَّ."َكِتخُأمَشىِأو،َكِتخُأنَذرِعنغَنِئاللهَفإِنَّ؟َبَكرَت

أبوحدثنا،بكرٍبنُمحمدُأنبأنا،ُّىِرابْذوُّرلاعلىٍّأبووأخبرَنا-44102

عن،قَتادَةَعن،سعيدٍعن،ٍّىِدَعأبىابنُحدثنا،ىَّنَثُملاابنُحدثناداودَ،

أُختَكَْرُم":فيهوقالَ،َىدَهلايَذكُرِمَل،هِشامٍبمَعنَى.َةَبقُعأُختَأنَةَمِركِع

.بمَعناه)1(َةَمِركِععنٌدِلاخورَواهداودَ:أبوقالفلتَركَبْ".

فيه:ِىدَهلاذِكرِدونٍَرِماعبنَِةَبقغعن،َةَمِركِععن:وقيلَ

حدثنا،بكرٍبنُمحمذأنبأنا،ُّىِرابْذوُّرلاعلىٍّأبو54102-أخبَرَناه

سُفيانَ،عن،هِشامٍبنُمُعاويَةُحدثنا،أيّوبَبنُُبيَعُشحدثناداودَ،أبو

80/1"َّنإ5!يهيهىِبَّنلِلقالهَّنأالجُهَنِىٍرِماعبنِعُقبَةَعن،َةَمِركِع/عن،أبيهعن

ِتيَبلاىَلإأُختِكَبمَشىِيَصنَعُلااللهَ"إنّ:فقالَ.ِتيَبلاىَلإتَمشِىَأنتَرَذَنأختِى

2( ً:)
""ء

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20146

حدثنا،سُلَيمانَبنُسعيدُحدثنا،الوَزاقُعلىٍّبنُمحمذحدثنا،يَعقوبَ

ابنِعن،ٍبيَرُكعن،طَلحَةَاَلِمَولَىالرَّحمَنِعبدِبنِمحمدِعن،شَريكٌ

تَرَذَنأُختِىَّنإ،اللهِرسولَيا:فقالَع!حمالنَبِىِّىَلإٌلُجَرجاءَ:قالرفيهئاعباسٍ

تُكَفِّزثُئمراكِبَةًلِتَحُبئشَيئا،أُختِكَبشَقاءِيَصنَعُلااللهَ"إنَّ:فقالَ.ماشيَةًَّجُحَتأن

.(9823)ودادأبو(1)

.(4033)ودادأبو(2)
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القاضِى.شَريذبهتَفَزَدَيَمينَها(()1(.

فيهالرواياتواختلافركبفيماالهدىباب

(و011/51أبوأنبأنا،المُزَكَىإسحاقَاْبىابنُائرَكَزاْبوأخبرَنا-47102

بنُمحمدُأحمدَأبوحدثناالشَيباخ!،يَعقوبَبنُمحمدُاللهِعبدِ

اللهِِديَبُععن،سعيدٍبنُيَحيَىأنبأنا،عَونٍبنُجَعفَرُأنبأنا،عبدِالوَهّابِ

ٍرِماعبنِعُقبَةَعن،مالكٍبنِاللهِعبدِعن،ِّىنيَعُّرلاسعيدٍأبىعن،ٍرْحَزابنِ

ُترَكَذف:قال.مُختَمِرَةٍغَيرَماشيَةًللهَِئبُحَتأنأُختِىتَرَذَن:قالالجُهَنى

.أيّايم(()2(َةثَالَثغفَتلو،ولتَركَبْفلتَختَمِزأُختَكَزُم9:فقالَجمجواللهلِرسولَِكِلَذ

.(3)َئِراصنألاسعيدٍبنِيَحيَىعنالقَطانُسعيدٍبنُيَحيَىرَواهَكِلَذَكو

.(4)هَرَكَذف.سعيدٍبنُيَحيَىَئَلإَبَتَك:قالٍجيَرُجابنُرَواهَكِلَذَكو

.(ْ)ِهِدانسإفىهيَلَعَفِلُتخاو،سعيدٍبنِيَحىَعنالثورِئُورَواه

اللهِعبدِبنُإبراهيمُحدثنا،ُئِسِرافلاإبراهيمَبنُمحمدُبكرٍأبووأخبرَنا

إسماعيلَبنُمحمدُقال:قالٍسِرافابنُأحمدَأبوحدثنا،!كاهَبصألا

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

أحمد:وعند.بهشريكطريقمن(4384)حبانوابن،(9532)داودوأبو،(2828)أحمدأخرجه

رجل.جاء:منبدلا.امرأةجاءت

به.الأنصارىسعيدبنيحىطريقمن(2134)ماجهوابن،(17291)أحمدأخرجه

القطانسعيدبنيحىطريقمن(4382)والنسائى،(9332)داودوأبو،(17375)أحمدأخرجه

به.جريجابنطريقمن(3294)داودأبوأخرجه

حسن.:الترمذىوقال.بهالثورىسفيانطريقمن(4154)مذىوالتر،(61730)أحمدأخرجه
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.ٍرِماعبنِعُقبَةَحَديثِفىيَعنِىالهَدىُ)1(.فيهيَصحُّلا:البخارىُّ

ابنُبكرِوأبوىِّكَزُملاإسحاقَأبىابنُزَكَريّاأبوأخبرَنا-20148

بنُمحمدُأنبأنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالاالقاضِىالحَسَنِ

عنيَزيدَ،بنُاللهِعبدُأخبرَك!،وهبٍابنُأنبأنا،الحَكَمِعبدِبنِاللهِعبدِ

فىيَسيرُ!ي!اللهِرسولُبَينا:قالهريرةَأبىعن،أبيهعن،اللِهِديَبُعبنِيَحيَى

،َرَظَنفاًلُجَرفأنزَلَ،مُهُلِبإمِنهتَرَفَنقَدَبخَيالٍَرُصَبإذِليَفلاجَوفِفىرَكبٍ

نأُترَذَنىِّنإ:قالَتلَكِ؟ما:فقالَ،شَعَرَهاناقِضَةٍعُريانَةٍبامرأةٍهواذِإف

َقيرَّطلاُبَّكَنَتأوِراهَّنلابأيمَفَنُفأنا،ىِرَعَشناقِضَةًعُريانَةًماشيَةًَتيَبلاأحُجَّ

ْقِرَهُتلوثيابَهافلتَلبَشفمُزهماإلَيها"ارجِحْ:فقالَهَرَبخأف!ي!َئِبَّنلافأتَى.ِليَّللاب

ضَعيف.إسنادهذا."ًطَد

فيه:ِىدَهلاذِكرِدونٍَعِطَقنُمَرَخَاوجهٍنِمورُوِىَ

حدثنا:قالاالحَسَنِابنُبكرِوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-49102

بنُالوَهّابِعبدُأنبأنا،ٍبِلاطأبىبنُيَحيَىحدثنا،مُئَصألاهوالعباسِأبو

مِنهحانَت!يمّاللهِرسولَأن،َةَمِركِععن،أيّوبَعنسعيا،أنبأناعَطا؟،

اللهِ،رسولَيا:قالوا.((؟ِهِذَه))ما:فقالَشَعَرَهاناشِرَةٍبامرأةٍهواذِإفنَظرَ!،

ىِّطَغُتلف))مُروها:!عا!لهِرسولُفقالَشَعَرَ!ا.ناشِرَةًماشيَةًَّجُحَتأنتَرَذَن

.ولتَركَبْ(()2(اهَسأر

.2"4/5الكبيرالتاريخ(1)

.بنحوهعكرمةعنآخرطريقمن(15864)الرزاقعبدأخرجه(2)
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حدثنا،جَعفَرٍبنُاللهِعبدُاْنبأنا،فُههـرَكَابنُبكرِأبوحدثنا-01502

عن،رُستُمٍبنُُحِلاصٍرِماعأبوحدثناداودَ،أبوحدثنا،حَبيبٍبنُُسُنوي

فيناقامَامَّلَق:قالٍنيَصُحبنِعِمرانَعنالحَسَنِ،عن،شِنظيرٍكَثيرِبنِ

مِنَ"إنَّ:وقالَ،المُثلَةِعنونهاناِةَقَدَضلاعلىفيهحَثناإلالمجي!اللهِرسولُ

نأمُكُدَحأَرَذَناذِإفماشيًا،ئبُحَيأنيَنذِرَأنالمُتلَةَِنِمو،أنفَهيَخرِمَنًايَنذِرَأنالمُثلَةِ

.(1)"ْبَكرَيلوهَديًاِدهُيلفماشيًاَئبُحَي

الحديثِ:فىوقالَ،ٍحِلاصعنالأنصارِئُاللهِعبدِبنُمحمدُورَواه

وليَركَب":بَدَنَةًِدهُيلف"

ُئِوَغَبلاإسحاقَابنُاللهِعبدُنبأناأ،الحافظُاللهِعبدِأبوهانَربخأ-15102

اللهِعبدِبنُمحمدُحدثنا،محمدٍبنُالمَلِكِعبدُقِلابَةَاْبوأنبأناببَغدادَ،

بَدَنَةًِدهُيلف":َلوظب!ضاههَرَكَذف.رُستُمٍبنُُحِلاصحدثنا،الأنصارِئُ(ظ011/51

.ُمَلعأواللهُ،إرسالىففيه،عِمرانَنِمالحَسَنِسَماعُُخِصَيولاوليرفَيا()2(.

ز!به:علىعنفيه/ورُوِىَ

،ُّمَصألاالعباسِأبوحدثنا،وعمرٍأبىابنُسعيدِأبوأخبرَنا-15202

عن،سعيدٍعن،عُلَيَّةَابنِعن:اللهُهَمِحَرالشئافِعِئُقال:قالُعيبَّرلاأنبأنا

قالَ:،ئشَملاهيَلَعيَحلِفُِلُجَّرلافىه!زعلىٍّعن،الحَسَنِعن،قَتادَةَ

به.جعفربناللهعبدطريقمن(5323)الصحابةمعرفةفىنعيمأبووأخرجه.(875)الطيالسى(1)

الذهبى.ووافقهالحاكموصححه.بهرصتمبنصالحطريقمن5/430والحاكم،(98571)وأحمد

به.البغرىإسحاقبناللهعبدطريقمن(753)والمفترقالمتفقفىالبغدادىالخطيبأخرجه(2)
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(1)ًةَنَدَبوأهدَىَبِكَرَزَجَعنِإف،يَمشِى

...ركبفيماوالمشيبالإعادةفيهأمرمنبا!

َبِكَرفيماِىشَملاوبالإِعادَةِ،فيهَرَمأنَمبابُ

نَذَرَهُكمابهَىِتأيىَّتَحمَشَىفيماِبوكُّرلاو

الحَسَنِبنُأحمدُبكرٍوأبوإسحاقَأبىابنُزَكَريّاأبوأحْبرَنا-15352

اللهِعبدِبنُمحمدُأنبأنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالاالقاضِى

،َرَمُعبنُاللِهوعَبدٍُسَنأبنُمالكُأخبرَك!،وهبٍابنُأنبأنا،الحَكَمِعبدِابنِ

ببَعضِكُنّاإذاىَّتَح،مَشعاهمَلَع!رٍةَّدَجمَعَُتجَرَخ:قالأُذَينَةَبنِعُروةَعن

يَسألُه،ز!يهماَرَمُعبنِاللهِعبدِىَلإلهامَولًىتَلَسرأف،تَزَجَعِقيرَّطلا

حَيثُنِملتَصث!ثُمَّ،فلتَركَبْاهْرُم:فقالَوعيهطَرَمُعابنَفسألَ،مَعَهُتجَرَخف

(2)ي
.عجزت

أنبأنا،العباسِأبوحدثنا:قالابكرٍوأبوزَكَريّاأبووأخبرَنا-54152

أبىبنِإسماعيلَعن،الثَّورِىُّسفيانُأخبرَك!،وهبٍابنُأنبأنا،محمدٌ

ابنُقال،َرَمُعابنِقَولِمِثلَر!نحك!اعباسٍبنِاللهِعبدِعن،الشَّعبِىِّعن،ٍدِلاخ

.(3)ًةَنَدَبوتَنحَرُر!بنا:عباسٍ

ُزاّزرلاداودَبنِمحمدِبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبووأخبرَنا-15552

.171/7والشافعى،(5842)المعرفةفىالمصنف(1)

،12538)شيبةأبىوابنالعى(،شفاء-ا060)مسندهفىالشافعىطريقهومن،473/2مالك(2)

13743).

سفيانطريقمن(15865)الرزاقوعبد.بهوهبابنطريقمن82/2المدونةفىسحنونأخرجه(3)

به.خالدأبىبنإسماعيلطريقمن(12539،13737)شيبةأبىوابن.بهالثورى
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...ركبفيماوالمشىبالإعادةفيهأمرمنبابالنذوركتاب

ِمهَجلابنُمحمدُحدثنا،ُئِعِفاشلااللهِعبدِبنُمحمدُبكرٍأبوأنبأناببَغدادَ،

ٍرِماععن،إسماعيلَعن،هارونَبنُويَزيخدٍُديَبُعبنُيَعلَىحدثنا،ُّىِرَّمِّسلا

نِصفَفمَشَى،الكَعبَةِىَلإيَمشِىَأنَرَذَنٍلُجَرعنسُئلَهَنأالشَعبِئَيَعنى

،ىَشَممافليَركَبٍْلِباق.عامُن13إذا:!عباسٍابنُقال.َبِكَرثُئَمالطَريقِ

.(1)ًةَنَدَبويَنحَرْ،َبِكَرماويَمشِى

هوالعباسِأبوحدثناعمرو،أبىابنُسعيدِأبوأخبرَنا-20156

هَنأسعيدٍبنِيَحيَىعن،مالكٌاْثبأنا،ُئِعِفاشلااْنبأنا،الزَبيعُأنبأنا،مُثَصألا

فسألتَُةَكَمأتَيتُىَّتَحُتبِكَرف،(2)خاصِرَةٌفاْصابَتنىمَشععلئَكان:قال

سألتُ،المَدينَةَُتمِدَقاقَلف.هَدىٌَكيَلَع:فقالواوغَيرَهرَباحٍأبىبنَعَطاءَ

.3أُخرَىًهَزَمُتيَشَمف،ُتزَجَعحَيثُنِماْمشِىَأنفأمَروك!

ِىشَملاوُجوبِنِمالنُذورِكِتابِفىاللهُهَمِحَرُئِعِفاشلاأجازَهىِذَئاو

هريرةَأبىبحَديثِالأقاويلُِهَبشأ،عنهَزَجَعفيماوسُقوطِههيَلَعَرَدَقفيما

أولَىفهولمجير،ىِبَّنلاعنٍرِماعبنِعُقبَةَعنِريَخلاوأبِى!امالكٍبنِِسَنأو

.التَوفيقُ)4(وبِاللهِ،به

.319/4النبلاءأعلامصيرفىالذهبىطريقهومن،(345)الغيلانياتفىالشافعىبكرأبو(1)

.1/242الأنوارمارق.أطرافهتألميريداو،الخاصرةفىوجعأى:خاصرة(2)

.474/2ومالك،257/7فعىوان،(5844)المعرفةفىالمصنف(3)

.56/22الأمينظر(4)
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...ميقاتهمنيمشىقال:منبابالنذوركتاب

ميمَاتِهنِميَمشِىقال:نَمبابُ

يَصدُرَىَّتَحمَحانًانَوَىيَحونَأناَّلإ

.(1)رَباحٍأبىبنِعَطاءِعنَكِلَذَىِوُر

محمدِأبوأنبأناالأصبَهاك!"،الحارِثِابنُبكرِأبووأخبرَنا-01572

بنُأحمدُحدثناالحُسَنِ)2(،بنِمحمدِبنُإبراهيمُحدثنا،َناّيَحابنُ،و101/52

الأوزاعِئَيَعنِىوعمرٍأباسألتُ:قالمُسلِمٍبنُالوَليدُحدثناالعَزيزِ،عبدِ

نَوَىكانإن:قاليَمشِى؟أينَنِم،اللهِبَيتِىَلإَىشَملاهيَلَعَلَعَجنَّمَع

82/10وأخبَرَنيه:قال.ميقاتِهِنِمفمَكانًانَوَىْنُكَيمَلنِإو،نَوَىحَيثُ/نَمفمَكانًا

.بذَلِكَ)3(منِلعرعباسٍابنِعنعَطاءٌ

المَقدِسِبَيتِمَسجِدِأوالمَدينَةِمَسجِدِىَلإَىشَملاَرَذَننَمبابُ

سَهلِأبوأنبأناببَغدادَ،القَطّانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-15802

بنُوعَلِئُمُسَذَدٌحدثنا،القاضِىإسحاقَبنُإسماعيلُحدثنا،القَطّانُزيادٍابنُ

أبىعن،سعيدٍعن،الزُّهرِىِّعن،عُيَينَةَبنُسفيانُحدثناقالا:اللهِعبدِ

المَسجِدِمَساجِدَ؟ثَلاثَةِىَلإاَّلإالزحالُتُشَذ"لا:قاللمجمالنَبِىِّعن،هريرةَ

اذَكَه:المَدينىِّابنُقالالأقصَى(()4(.والمَسجِدِاللهِ،رسولِومَسجِدِالحَرامِ،

.(15602)فىتقدم(1)

.142/14النبلاءأعلامسيروينظر،وغيرها(589،702،5701)فىوتقدم-إ)الحسين:مفى(2)

به.الأوزاعىعن(5844)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(3)

+(03581)فىتخريجهوتقدمبه.مسددطريقمن(0332)داودأبوأخرجه(4)
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...بالنذروجوبهيرلممنبابالنذوركتاب

ِةئَالَثىَلإالزحالُ"تُثَدّ:لَفظِهُرَثكوأ،ِظفَفلاهذاعلىالمَزَةَهذهسفيانُبهحدثنا

مسلمٌورَواه،المَدينِىِّبنِعلىعن""الصحيحفىافيرىُّرَواه.(1)((َدِجاسَم

.سُفيانَ)2(عنالناقِدِوعمرٍعن

بنُأحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-15952

عن،شُعبَةُحدثناالوَليدِ،أبوحدثنا،قُماشٍأبىابنُحدثناالصَّفّارُ،ٍديَبُع

الخُدرِىَّسعيدٍأباُتعِمَس:قالزيادٍمَولَىقَزَعَةَعن،ٍريَمُعبنِالمَلِكِعبدِ

فوقَالمَرأةُتُسا!زُ"لا:قالوأيخَقَتنِى)3(ىِنتَبَجأٌعَبرأ:قاللمجفَالنَّبِىِّعنيُحَذَثُ

ولاالأضحَى،ويَومِالفِطرِ،يَومِ؟ِنيَموَيفىصيامَولا،ميَرحَمىِذمَعَإلأأيّابمِةثَالَث

تَغرُبَىَّتَحِرصَعلاوبَعدَ،ُسمَّشلاتَطلُعَحَتىالضبحِبعدَعَلاَلينِ،بعدَيَخِىصَلاةَ

الحَرامِ،والمَسجِدِ،ىِدِجسَممَساجِدَ؟ثَلاثَةِىَلإإلأالزحالُُذَشُتولا،ُسمَّشلا

"الصحيح"فىالبخارىُّرَواهالمَقدِدرِ")4(.بَيتِقال-أوالأقصَى-والمَسجِدِ

.َْهَبعُشعنَرَخآوجهٍنِممسلمٌهَجَرخأوالوَليدِ،أبىعن

هذهنِمالأفضَلَأقامَأو،ِرذَّنلابوُجوبَهيَرَا!َلنَمبابُ

مِنهُأدنَىهوماَماَمَمالثَّلاثَةِالمَساجِدِ

حدثنا،القَطّانُبكرٍأبوأنبأنا،الفقيهٍُرِهاطأبوأخبرَنا-51652

.(4137)الصغرىفىالمصنف(1)

.(1/139751)ومسلم،(1891)البخارى(2)

.82/2مسلمعلىوالديباج،1/45الجوزىلابنالحديثغريبأعجبتنى.:أينقتنى(3)

.(0434)فىوتقدم.بهعميربنالملكعبدطريقمن(1761)حبانوابن،(326)مذىالترأخرجه(4)

.(6/82714)ومسلم،(9711)البخارى(5)
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...بالنذروجوبهيرلممنبابالنذوركتاب

أبووأخبرَنا)ح(الشَهيدِبنِحَبيبِعن،ٍسَنأبنُُشيَرُقحدثناأبوالأزهَرِ،

العباسِأبوحدثنا:قالاالمُزَكَىإسحاقَأبىابنُزَكَريّاوأبوالحافظُاللهِعبدِ

بنُُراّكَبحدثناالقَرازُ،سِنانٍبنُمحمدُحدثنايَعقوبَ،بنُمحمدُ

رقيها،اللهِعبدِبنِِرِباجعن،عَطاءٍعن،ِديهَّشلابنُحَبيبُحدثناالخَصِيبِ)1(،

نأَكيَلَعاللهَُحَتفإنِحتَفلاَنَمَزُترَذَنىَنإ،اللهِرسولَيا:قالاًلُجَرأن

ثَلاثًا،أومَرَّتَينِهيَلَعفأعادَهاههنا"."صَلِّ:فقالَالمَقدِسِ.بَيتِفىأُصَلِّىَ

.(2)((ن!ٍا/"فثأنَكَ:!ج!اللهِرسولُفقالَ

.(3)عَطاءٍعنِمِّلَعُملاحَبيبٍعنسلمةَبنُُداّمَحورَواه

إبراهيمَابنُِلضَفلاأبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-51612

حدثنا،سعيدٍبنُ(ظ52/ا"أقُتَيبَةُحدثنا،سلمةَبنُأحمدُحدثنا،ىِّكَزُملا

امرأةًاشتَكَتإنّ:قالهَّنأمَعبَدِبنِاللهِعبدِبنِإبراهيمَعن،ٍعِفانعن،ُثيَفلا

ثُمَّفبَرأت.المَقدِسِبَيتِفىفلَأُصَلّيَنَّلأخرُجَنَّاللهُشَفاك!لَئن:فقالَتشَكوَى

فأخَّبرَتها،اهيَلَعتُسَلِّمُلمجي!النَبِىِّزَوجَمَيمونَةَفجاءَت،الخُروجَتُريدُتَزَّهَجَت

فإِنِّى،لمجج!الزَسولِمَسجِدِفىوصَلِّى،ِتعَنَصاّممفكُلِىىِسِلجا:فقالَتَكِلَذ

مِنَسواهفيماصَلاةألفِنِمُلَضفأفيه"صَلاةٌ:يقولُ!جَفعاللهِرسولَُتعِمَس

المهملة.بالحاء.""الحصيب:مفى(1)

.(4139)الصغرىفىالمصنف(2)

فىالألبانىوصححه.بهسلمةبنحمادطريقمن(3305)داودوبْاو،(14919)أحمداْخرجه(3)

(2827)داودأبىصحيح
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النذوركتاب
بمكةينحرأننذرمنباب

.(2)َةَبيَتُقعن""الصحيحفىمسلئمرَواهالكَعبَةِ")1(.مَسجِدَاّلإالمَساجِدِ

بنُعلئُالحَسَنِأبوأنبأنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبواْخبرَنا-20162

بنِمالكِعن،ٍريَكُببنِيَحيَىعن،الفَرَجِبنُرَوحُحدثنا،المِصرِئُمحمدٍ

اللهِعبدِأبىعنكِلاهُما،سَلمانَبنِاللهِِديَبُعورَباحٍبنِزَيدِعن،ٍسَنأ

هذاىِدِجسَمفى"صَلاةٌ:جميراللهِرسولُقال:قالهَنأهريرةَأبىعن،ِّرَغألا

فىالبخارىُّرَواهالحَرامَ")3(.المَسجِدَإلاسِواهفيماصَلاهألفِنِمخَيرٌ

.مالكٍ%(عنَفُسويبنِاللهِعبدِعن(4)""الصحيح

َةَّحَمبيَنحَرَأنَرَذَننَمبابُ

اللهِ،عبدِابنُبكرِأبوأخبرَك!،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-16302

بنِاللهِعبدِبنُُدَفَحُموشَيبَةَأبىابنُبكرِأبوحدثنا،سُفيانَبنُالحَسَنُأنبأنا

،ربِباجعن،أبيهعن،محمدٍبنِجَعفَرِعن،غِياثٍبنُحَفصُحدثنا:قالاربيَمُن

فىمسلئمرَواه.(6)"ٌرَحنَماهُّلُكىئِموههنا،ُترَحَن):قاللمجيراللهِرسولَأن

وأبوبه.سعدبنالليثطريقمن(26826)وأحمدبه.صعيدبنقتيبةعن(690)النسائىأخرجه(1)

به.نافعطريقمن(7113)يعلى

.(0/139651)مسلم(2)

.(10359،10371)فىتقدم(3)

والله،وجوهمنمسلمورواهجميغا.أخرجاهقدهريرةأبىحديث:"قلت:الأصلحاشيةفى(4)

.(10359،10371)رتمفىمسلمإلىلهالمصنفعزووتقدم.!ا.أأعلم

.(0191)البخار!(5)

.(9532،9883،10323)فىتقدم(6)
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ليتصدقبغيرهاينحرأنترمنبابالنذوركتاب

.(1)ِهيبأعنحَفصٍبنَِرَمُععن""الصحيح

))مًى:!ي!ىِبَنلاعنٍرِباجعقعَطاءٍحَديثَُئبَحلاكِتابِفىمَضَىدَقو

.2ومَنحَرٌ"طَريقٌمَكةَفِجاجِوكُلُّ،مَنحَرٌاهُّلُك

َقَّدَصَتَيلاهرِيَغبيَنحَرَأنَرَذَننَمبابُ

حدثنا،بكرٍبنُمحمدُأنبأنا،ُئِرال1الزُوعلىأبوأخبرَنا-20164

الأوزاعِىِّ،عن،إسحاقَبنُُبيَعُشحدثنا،ٍديَشُربنُداودُحدثناداودَ،أبو

:قالالضَّحّاكِبنُُتِباثىنَثَّدَح،قِلابَةَ(3أبوحَذَثَنى3)كَثيبر،أبىبنِيَحيَىعن

!ر:اللهِرسولُفقالَ،(4)َةَناوُببيَنحَرَأنلمجواللهِرسولِعَهدِعلىٌلُجَرَرَذَن

عيدٌفيهاكان"فهَل:قاللا.:قالوايُعبَدُ؟((.الجاهِليَّةِأوثانِنِمٌنَثوفيهاكانلَه"

يلذَنِلوفاءَلافإِنَّهبنَذرِكَ،))أوفِ:لمجيِ!اللهِرسولُفقالَلا.:قالواأعيادِهِم؟".نِم

.(ْ)"َمَدآابنُيَملِكُلافيماولااللهِ،مَعصيَةِفى

علئُالحَسَنِأبوأنبأناببَغدادَ،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-16502

أنبأنا،هارونَبنُيَزيدُحدثنا،يَحيَىبنُمالكُحدثنا،المِصرِىُّمحمدٍابنُ

.(14911218)مسلم(1)

.(10324)فىتقدم(2)

.أبى""عن:مفى(3-3)

معجمالبحر.ساحلمنقريبة،ينبعوراءمنهضبةأنهاأشهرهامواضععدةعلىتطلق:بوانة(4)

.9/140المعبودوعون،1/515البلدان

بنداودطريقمن(1134)الطبرانىواْخرجه.(3313)داودوأبو،(0414)الصغرىفىالمصنف(5)

.(2834)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.رشيد
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ليتصدقبغيرهاينحرأننذرمنبابالنذوركتاب

،مِقسَمٍبنتُُةَراسىِتَفَعىِنتَثَذَح،ضَئةَابنُوهومِقسَمٍبنِيَزيدَبنُاللهِعبدُ

وأنالهٍةَقانعلىوهوبمَكَةَجم!اللهِرسولَرأيتُ:قالَتكَردَمٍبنتِمَيمونَةَعن

ىَنإ:المَقامَِكِلَذفىأبى(و53/101لهفقالَ:قالَت.الحديثَفذَكَرَأبى.مَعَ

علىشاةًخَمسينَ:قالإلاأعلمُلا:قالالغَنَمِ-/مِنَعِذَةَحَبذأأنُترَذَن84/10

لا.:وال."؟شَءٌالأوثانِهذهنِماهيَلَعلَه":جميه!اللهِرسولُفقالَ-بُوانَةَرأسِ

مِنهفانفَلَتَتاهُحَبذَيفجَعَلَ،أبىاهَعَمَجف:قال.((ىلَترَذَنماللهِ"فأوفِ:وال

رَواه.(1)اهَحَبَذفأخَذَهاحَتَى.نَذرِىعَنَىأوفِالفَهُثَم:يقولُوهواهَبَلَطفشاةٌ

َدِلُوإنُترَذَنىَنإ:وقالَيَزيدَعنعلىبنِالحَسَنِعن""السننفىداودَأبو

.(3)ِمَنَغلامِنَذِع(2الثنايامِنَعَقَبَة2ٍ)ىفبُوانَةَرأسِعلىَرَحنأأن،رَكَذٌدَلومحر

أنبأنا،"الشيوخ"غرائبفىالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20166

بنُاللهِعبدُحدثنا،السَوّاقٍُمأَلَسبنُالحَسَنُحدثنا،الفقيهُسَلمانَبنُأحمدُ

بنِسعيدِعن،ٍتِباثأبىبنِحَبيبِعن،المَسعودِئُحدثنا،!خاَدُغلارَجاءٍ

َحَبذأأنُترَذَنىَنإ:فقالَلمجيه!النَبِئٌَلُجَراْتَى:قالرض!عباسابنِعن،ٍريَبُج

بنَذرِكَ(()4("أوفِ:قاللا.:قال.((؟شَىءٌالجاهِليَّةِمِنَقَلبِكَدافى:فقالَ.بِبُوانَةَ

مطولا.بههارونبنيزيدطريقمن(7889)الصحابةمعرفةفىنعيموأبو،(46027)أحمدأخرجه(1)

ثنايا.وجمعه،العقبةطريق:والثنية.الجالأعلىفىوالطريقالجالمنصعبمرقى:العَقَبة(2-2)

.235/3المعبودعون

.(2835)داودأبىصحيسحفىالألبانىوصححه.(3314)داودأبو(3)

به.رجاءبناللهعبدطريقمن(12356)والطبرانى،(0275)والبزار،(2130)ماجهابنأخرجه(4)

.(1732)ماجهابنصححفىالألبانىوصححه
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يسمهلمهديانذرمنبابالنذوركتاب

يُسَمِّهِا!َلهَديًاَرَذَننَمبابُ

أبوأنبأنا،الأصبَهانِئَُفُسويبنُاللهِعبدُمحمدٍأبوأخبرَنا-51672

وهوالهِلامحلىمحمدٍأبوحدثنا،نَصرٍبنُسَعدانُحدثنا،الأعرابِىِّابنُسعيدِ

بهيَبلُغُهريرةَأبىعن،ِبَّيَسُملابنِسعيدِعن،الزُّهرِىِّعن،عُيَينَةَبنُسفيانُ

مَلائكَةٌالمَسجِدِأبوابِنِمبابكُلِّعلىكانِةَعُمُجلايَومُكان"إذا:قالع!ج!َئِبَّنلا

يَليهىِذَّلاثُمَّبَدَنَة،ىِدهُملاكالصلاةِىَلإُرِّجَهُملاف،َلَّوألافَلَّوألاَساّنلاَنوبُتكَي

اذِإف-لبَيضَةَواالدَّجاجَةََرَكَذىَّتَحكَبشًا-ىِدهُملاكيَليهىِذَّلاثُمَّ،ةَرَقَبىِدهُملاك

"الصحيح"فىمسلمرَواه.(2)"ِةَبطُخلِلواجتَمَعواَفُحُّصلا(1)اُوَوَطالإمامَُسَلَج

عنالزُّهرِئَعنَرَخآوجهٍنِمهامجَرخأو،3سُميادَعنيَحيَىبنِيَحيَىعن

.(4)"َةَضيَبلايُهدِىىِذَّلاكثُمَّالدَّجاجَةَ،يُهدِىىِذَّلاكمئُث":هريرةَأبىعنِّرَغألا

مِنَُىدَهلا:قالاأنَّهُمار!بمئعباسٍوابنِعلىٍّعنِّجَحلاكِتابِفىانيّوُرو

.ُمَلعأواللهُ.(الثمانيَةِ)ْالأزواجِ

أضحًىأوفِطرٍيَومَفوافَقَهاّمَسيَومًاأصومَأنعلىَّللهِقال:نَمبابُ

بنُالحَسَنُأنبأنا،المُقرِئُمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-16852

بنُمحمدُحدثنا،القاضِىيَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَبنِمحمدِ

التخريج.ومصدرالأصلحاشيةفىكماوالمثبت"طوى".:م،س،الأصلفى(1)

.(5926)فىتخريجهتقدم(2)

.(24)عقب(850)587/2مسلم(3)

.(24/85؟)ومسلم،(3211)البخارى(4)

.(1024ه-ا0243)فىتقدم(5)
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...يوماأصومأنعلىللهقال:منبابالنذوركتاب

حَدَّثَنِى،عُقبَةَبنِموسَىعن،سُلَيمانَبنُُليَضُفحدثنا،المُقَذَمِئُبكرٍأبى

ٍلُجَرعنر!جمنماَرَمُعبنَاللهِعبدَيَساْلُاًلُجَرَعِمَس،ُئِمَلسألاَةَزُحأبىبنُحَكيمُ

يَومَأوأضحًىيَومََكِلَذفوافَقَ،فيهصائموهوإلاسَفاهيَومهيَلَعيأ!ألاَرَذَن

الأحزاب:ا!ةَنَسَحأشؤِهَفَاِلوُسَرىِفمئُكَلَنَاك!ئَقَذ:!اَرَمُعابنُفقالَ،فِطرٍ

ُرُمأيولاالفِطرِ،يَومَولاالأضحَىيَومَيَصومُمجن!هاللهِرسولُْنُكَيمَل،،21

بكرٍأبى(ظ53/1؟أبنِمحمدِعن""الصحيحفىالبخارئُرَواه.(1)افِهِمايصب

.(2)ِّىِمَّدَقُملا

وفاءَ)الا:لمجيمىِبَنلاعنٍنيَصُحبنِعِمرانَعنانيِّوُرمامَعَالزَوايَةِهذهىِفو

.قَضاؤُهيَلزَمُلاهَّنأعلىدِلالَةٌ.(3)"َمَدآابنُيَملِكُلافيماولااللهِ،مَعصيَةِفىيلذَنِل

الإسماعيلِئُ،بكرٍاْبوأنبأنا،الأديبُوعمرٍأبوأخبرَنادَقو-69102

حدثنا،ٍعيَرُزبنُيَزيدُحدثنا،المِنهالِبنُمحمدُحدثنا،القاضِىُفُسويأنبأنا

فقالَ:ٌلُجَرفأتاهرف!َرَمُعابنِعِندَكُنتُ:ريَبُجبنِزيادِعن،ٍديَبُعبنُُسُنوي

يَومََموَيلاهذاُتقَفاونِإف،عِشتُماأربِعاءَأوثَلاثاءَلُكأصومَأنُترَذَنىَنإ

هذانَصومَأنْونُهيناالنَذرِ،بوَفاءِاللهَُرَمأدَقهَنإط!ا:َرَمُعابنُفقالَ؟نَحرٍ

فقالَ،الثانيَةَالكَلامَهيَلَعفأعادَ،يَفهَمْمَلهَنأالزَجُلِىَلإفخُثلَ:قال/.َموَيلا

:ُسُنويقال.ِموَيلاهذاصيامِعنونُهيناِرذَنلابوَفاءِاللهَُرَمأدَق:ا!هَرَمُعابنُ

.(8331)فىتخريجهتقدم(1)

.(6705)البخارى(2)

.(18290،11520)فىتقدم(3)

-232-



مسميشهرفىالعمرةنذربابالنذوركتاب

فىالبخارىُّرَواه.(1)هَناكَميَومًايَصومُ:فقالَِنَسَحلِلَكِلَذُترَكَذف

مسلئمهَجَرخأو،الحَسَنِقَولِدونَعيَرُزبنِيَزيدَعنالقَعنَبِىعن""الصحيح

،َ(2)
.جبيرٍبنِزيادِعنعَونٍابنِحديثِنِم

مُسَمًّىشَهرٍفىالعُمرَةِنَذرِبابُ

:ِهِلوَقنِمجمابِرٍعنفي

قالا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-17002

الحَميدِعبدِبنُالمَلِكِعبدُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا

َرِباجَعِمَسهَّنأالزُّبَيرِأبوأخبرَك!،ٍجيَرُجابنُحدثنا،رَوححدثناالمَيموخ!،

اَّلإيَخلوثُمَّ،مُسَمًّىشَهرٍفىعُمرَةًاهيَلَعتَجعَلُالمَرأةِعنسُئلاللهِعبدِابنَ

حَتَىلِتَنتَظِرْثُئَم،بعُمرَةٍلِهُتِلثُمَّ،لِتَخرُجْ:قالتَحيضُ.ثُئَم،واحِدَةًلَيلَةً

.لصُتِلثُثَم،بالكَعبَةِلِتَطُفْثُثَم،َرُهطَت

فأسلَمَبه،َرِفَظإنمُشرِدٍِقُنُعضَربََرَذَننَمبابُ

حدثنا،َةَسادابنُبكرِأبوأنبأنا،ُئِرابْذوُّرلاعلىأبوأخبرَنا-17102

فىٍبِلاغأبىٍعِفانعن،الوارِثِعبدُحدثنا،مُعاذٍبنُداودُحدثناداودَ،أبو

بنُالعَلاءُفقالَ:قالالجِنازَةِعلىالضَلاةِفىمالكٍبنِِسَنأعنهَرَكَذحَديثٍ

حُنَينًا،مَعَهُتوَزَغنَعَم:قاللمجم؟اللهِرسولِمَعََتوَزَغ،حَمنئأبايا:زيادٍ

بنزيادطريقمن(2833)الكبرىفىوالشائى.بهعبيدبنيون!طريقمن(4944)أحمدأخرجه(1)

جبيربه.

.(3911/241)مسلمو،(6067)البخارى(2)
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ِموَقلاىِفوظُهورِنا،وراءَخَيلَنارأيناحَتَىانيَلَعاولَمَحفالمُشرِكونَفخَرَجَ

مِهبيُجاءُوجَعَلَ،وجَلَّعَزَّاللهُفهَزَمَهُمُ،انُمِطحَيوانفُدَيفانيَلَعيَحمِلٌُلُجَر

نَذرًاعلئََّنإ:!ي!ك!اللهِرسولِأصحابِنِمٌلُجَرفقالَ،الإسلامِعلىهَنوعِيابُيف

فسَكَتَعُنُقَه.لأضرِبَنَّانُمِطحَيِموَيلامُنذُكانائَذِىِلُجَزلاباللهُجاءَإن

يا:قالهف!مجاللهِرسولَرأىاقَلف،ِلُجَّرلابوجِىءَ،هف!هي!اللهِرسولُ

ُلُجَّرلاليَفِىَيُبايِعُهلاز!مجاللهِرسولُفأمسَكَاللهِ.ىَلإتُبتُ،ِهَفلارسولَ

بقَتلِه،هَرُمأيل!ي!ك!اللهِلِرسولِ(و54/101يَتَصَذَىُلُجَّرلافجَعَلَ:قال.بنَذرِه

يَصنَعُلاهَّنأز!مجاللهِرسولُرأىاقَلف،هَلُتقَيأنز!مجاللهِرسولَيَهابُوجَعَلَ

مُنذُعنهأُمسِكْمَلىِّنإ":قال.نَذرِى،اللهِرسولَيا:ُلُجَّرلافقالَ،هَعَيابلثَيئًا

فقالَإلَئَ؟َتضَموأألا،اللهِرسولَيا:فقالَ."َكِرذَنبلِتُوفِىَاَّلإِموَيلا

(1)ص
."ضِمويأنئِبَنِلليسَهَّنإ":هف!هي!ُئِبَّنلا

نَذزوعَلَيهماتَنَمبابُ

بنُأحمدُالحَسَنِأبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20172

أبىعلىقَرأتُ:قالالدارمئُسعيدبنُعثمانُحدثنا،عَبدوسٍبنِمحمدِ

بنُاللهُِديَبُعأخبرَض!،الرهرِئَعنهَرَبخأحَمنئأبىبنََبيَعُشأناليَمانِ

عُبادَةَبنَسَعدَإنَ:قالح!فبنعباسٍابنَأن،2مَسعوبنٍعُتبَةَبنِعبدِاللهِ

وابن،(0341)والترمذى.بهالرارثعبدطريقمن(95221)أحمدوأخرجه.(9431)داودأبو(1)

فىالألبانىوصححهحسن.:الترمذىوقالمختصزا،بهنافعغالبأبىطريقمن(4941)ماجه

(2735)داودأبىصحيح
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نأقبلَوتوُفّيَتهِّمُأعلىكاننَذرٍفى!سمّاللهِرسولَاستَفتَىالأنصارِئَ

51وَر.(1)ُدعَبًةَنُسفكانَتعَنها،يَقضيَهأن!سماللهِرسولُهَرَمأف،تَقضيَه

.اليَمانِ)2(أبىعن""الصحيحفىالبخارىُّ

أبوحدثنا،بكرٍبنُمحمدُأنبأنا،ُّىِرابْذوُّرلاعلىٍّأبوأخبرَنا-17352

،ٍريَبُجبنِسعيدِعن،بشرٍأبىعن،ميَشُهأنبأنا،عَونٍبنُعمرُوحدثناداودَ،

تَصومَأناللهُاهاّجَنإنتَرَذَنفالبحرَرَكِبَتِامرأةًأن،رضيئعباسٍابنِعن

ىَلإأُختُهاأواهُتنبفجاءَت،تَتامىَّتَحتَصمْمَلفاللهُاهاّجَنفشَهرًا،

عَنها)3(.تَصومَأنفأمَرَها!ؤ،اللهِرسولِ

وبِاللهِ،(4)ِّجَحلاوكِتابِالصيامِكِتابِفىمَضَتدَقفيهالرِّواياتِوسائرُ

التَّوفيقُ.

.(8314)فىوتقدمبه.اليمانأبىطريقمن(3123)الشاميينمسندفىالطبرانىأخرجه(1)

.(6698)البخارى(2)

خزيمةوابن،(3825)والنسائىبه.هشيمطريقمن(1861)أحمدوأخرجه.(3308)داودأبو(3)

.(2829)داوداْبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.جبيربنسعيدطريقمن(2054)

.(8312،8744-8305)فىتقدمماينظر(4)
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القاضىأدبكتاب

القاضىأدبِ(1)ُباتك/

بَئنصَكَئتُررَإذَااَهِلفَأالى-ِتَنًمألَاتُؤَذُوانَأيَأمُرُكُتماَلئَهَ!إنً:ثَنَاؤُهجَلَّاللهُقال

اَدثَهُأَنزَلَبِضَأبَيْنَهُماَضكمُ!وَأَنِ:لمجؤلنبئهوقال.،58النساءْ:ألهاَئعَذذ!تَخكلُوأنَأاَلأسِ

وكذلِكَ،َةاضُقلواَلاَّمُعلالمجؤاللهِرسولُوبعثَ.،49:الماندةأ!أَهْوأءَهُختَئبِغوَلَا

والعِصمةُ:التَوفيقُوباللهِ،ِةَعيِرَشلافىالقدوةُوبهم،بعدِهمنالخُلفاءُ

أبوأخبرَخ!،الحافظُاللهِعبدِبنُمحمدُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-01742

إبراهيمَ،بنُمُسلِمُحدثنا،الدارمئُسعيدٍبنُعثمانُحدثنا،الفقيهُِرضَّنلا

َثَعَبع!يمَئِبَّنلاأن،حُذَيفَةَعن،َةَلِصعن،إسحاقَأبىعن،شُعبَةُحدثنا

أميننإ.حَقًأمينًااًلُجَرعَلَيكُم"لأبعَثَن:فقالَ،فشَكَوهنَجرانَعلىاًلُجَر

رَواهالجَرّاحِ)2(.ابنَعُبَيدَةَأبافبَعَثَعقييه،النَبِىِّأصحابُلهافاستَشرَفَ

َرَخآوجهٍنِممسلمٌهَجَرخأو،إبراهيمَبنِمُسلِمِعن""الصحيحفىالبخارئُ

،َ"(3)
شعبة.عن

بنُمحمدُاللهِعبدِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20175

أنبأنا،هارونَبنُيَزيدُحدثنا،اللهِعبدِبنُإبراهيمُحدثنا،يَعقوبَ،ظ011/54

بخطه.وهى،المصنفنسخةمنالعاشرالجزءبدايةهنامن(1)

(6999)حبانوابن،(135)ماجهوابن،(8198)البهرىنىوالنسائى،(23377)أحمدأخرجه(2)

به.إسحاقأبىطريقمن(3796)والترمذى.بهشعبةطريقمن

.(55/2420)ومسلم،(3745)البخارى(3)
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القاضىأدبكتاب

سعيدٍبنُعثمانُحدثنا،لهُظفَفلاوالفقيهُِرضَنلاأبو!ضَرَبخأو:قال)ح(شُعبَةُ

وكيعُحدثنا،شَيبَةَأبىابنُبكرِأبوحدثنا:قالاسُفيانَبنُُنَسَحلاوالدارمئُ

نأ،جَذَهعن،أبيهعن،بُردَةَأبىبنِسعيدِعن،شُعبَةَعن،الجَزاحِابنُ

تنفرا،ولاارِّشَبو،ارِّسَعُتولا"يَشرا:فقالَاليَمَنِىَلإومُعاذًاهَثَعَبع!ي!َئِبَّنلا

ٍدِحاولُكيَزورُ،فُسطاطٌمِنهُماٍدِحاولِكُلوكانَ:قالتَختَلِفا".ولاوتَطاوَعا

،َةَبيَشأبىابنِبكرِأبىعن""الصحيحفىمسلمرَواه.(1)ِهيفهَبِحاصمِنهُما

.(2)ووَكغٍهارونَبنِيَزيدَبرِوايَةِالبخارىُّواستَشهَدَ

بنِمحمدِبنِالحُسَينِبنِمحمدِابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-20176

بنُيَعقوبُحدثنا،دُرُسْتُويَهبنِجَعفَرِبنُاللهِعبدُأنبأنا،ببَغدادَالقَطانُِلضَفلا

عن،سَعدٍبنِِدِشارعن،وعمرٍبنُصَفوانُحدثنا،اليَمانِأبوحدثنا،سُفيانَ

اليَمَنِىَلإع!ي!ُئِبَّنلاهَثَعَبلماهَنأِلَبَجبنِمُعاذِعنالسَّكوض!،ٍديَمُحبنِِمِصاع

يَمشِىلمجتَاللهِورسولُب!ِكارومُعاذَ،بوَصئةٍيُوصيهمَعَهلمجصُئِبَّنلاَجَرَخ

هذا،عامِىبعدَتَلقانِىألاعَسَىاًنتَمُعاذُ،)يا:قالَغَرففلَمّا،راحِلَتِهتَحتَ

.(3)"ىِربَقوبمَسجِدِىتَمُزنًاَكفَعَلو

الثانيَةِ.هِتَثعَبفىاذَهوالشيخُ:قال

(96991)وأحمد.بههارونبنيزيدطريقمن(1795)عوانةأبووأخرجه.(06892)شبةأبىابن(1)

.(16677،17439)فىوتقدمبه.وكيعطريقمن

.(7صا72)عقب(3803،5434)والبخارى،(1733/7)مسلم(2)

(647)حبانوابن.بهاليمانأبىطريقمن(242)01/212والطبرانى،(54022)أحمدأخرجه(3)

الحديث.حسنراشد:065/84الذهبىوقال.بهعمروبنصفوانطريقمن
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القاضىأدبكتاب

أبوحدتنا،بكرٍبنُمحمدُأنبأنا،ُّىِرابْذوُّرلاعلىٍّأبوأخبرَنا-17752

الزِّنادِ،أبىعنورقاءَ،عن،شَبابَةُحدثنا،الصَّبّاحِبنُالحَسَنُحدثناداودَ،

ل!جنهالخطابِبنََرَمُع!ك!اللهِرسولَُثَعَب:قالهريرةَأبىعن،الأعرَجِعن

.مَضَى)2(كما""الصحيحفىمسلمٌهَجَرخأالصَّدَقَةِ)1(.على

بنُالحَسَنُأنبأنا،المُقرِئُمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-17852

حدثنا،ِعيبَّرلاأبوحدثنا،يَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَبنِمحمدِ

:قالل!جنهعلىٍّعن،ِرِمَتعُملابنِِشَنَحعن،حَربٍبنِسِماكِعن،شَريكٌ

،شابٌّىِّنإ،اللهِرسولَيا:فقُلتُ،اليَمَنِىَلإيَعنِىقاضيًا،لمجمُئِبَّنلابَعَثَنِى

أتاكَ"إذا:قالثُمٍَّتاوَعَدبلىاعَدف:قال.أسنانٍذَوِىأقوامٍىَلإىِنُثَعبَتو

.((َكَلُتَبثأفإِنَّهالاَخَرِ؟مِنَتَسمَعَىَّتَحتَقضيَنفلاأحَدِهِما،نِمَتعِمَسفالخَصمانِ

.القَضاءُ)3(َكِلَذبعدََئَلعاختَلَفَفما:قال

بنَِرَمُعبنُالحُسَينُاللهِعبدِوأبوُّىِرابْذوُّرلاعلىٍّأبوأخبرَنا-17952

أنبأنا:قالواُّىِرَّكُّسلامحمدٍوأبوالقَطّانُِلضَفلاابنُالحُسَينِوأبوبَرهانٍ

بنُُرَمُعحدثنا،عَرَفَةَبنُالحَسَنُحدثناالصَّفارُ،محمدٍبنُإسماعيلُ

عن،َةَّرُمبنِعمرِوعن،الأعمَشِعنالأئارُ،حَفصٍأبوِنَمحَّرلاِدبع

.(12037)فىتقدم(1)

.(03712)عقبوتقدم.(983)مسلم(2)

،(745)وأحمدبه.الربغأبىطريقمن(1281)المسندزوائدفىأحمدبناللهعبدأخرجه(3)

:4066/8الذهبىوقالبه.شريكطريقمن(371)يعلىوأبو،(8420)الكبرىفىوالنسائى

.(05182)فىوسيأتى.الترمذىوحسنهبعضهعلىزائدةتابعه
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القاضىادبكتاب

فقُثتُ:اليَمَنِىَلإجمزاللهِرسولُبَعَثَنى:قالهت!ازعلععن،البَختَرِئَاْبى

"انطَلِقْ،:قالبالقَضاءِ؟!رعِلمَلاَن!لاحَديثُوأناىنُثَعبَت،اللهِرسولَيا

بَينَقَضاءٍفىُتكَكَشفما:قال.!َكَناسِلوليُشَتُوقَلبَكَسَيَهدِىوجَلَّزَعالفهَنِإف

(1)ءو
لرَجلينِ

بنُُسُنويحدثنا،جَعفَرٍبنُاللهِعبدُأنبأنا،فُورَكَابنُوأخبرَنا-18002

البَختَرِئَاْباَعِمَس،َةَزُمبنِعمرِوعن،شُعبَةُحدثناداودَ،أبوحدثنا،حَبيبٍ

اليَمَنِىَلإ!لمج!اللهِرسولُبَعَثَنىلما:يقولُ!بهعَلئاَعِمَسنَمحَذَثَنى:يقولُ

مِنَبكَثيرٍ!رعِلمَلاَن!لاحَديثُرَجُلانْاوىنُثَعبَت/،اللهِرسولَيا:فقُلتُ

ويَهدِىلِسانَكَسَيمبتُاللهَ)إن:وقالَصَطرِىفىيَدَهفضَرَبَ:قالالقَضاءِ؟

.اثنَينِ)2(بَينَ،و2101/55قَضاأعياخ!فما."َكَبلَق

قالا:وعمرٍاْبىابنُسعيدِوبْاوالحافظُاللهِعبدِاْبوأخبرَنا-01812

حدثناالجَئارِ،عبدِبنُأحمدُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا

أبوو!رَلما:قالدِثابىبنِمُحارِبِعن،كِدامٍبنُمِسعَرُحدثنابُكَيبر،بنُُسُنوي

فمَكَثَاْعينوخ!.:وقالَالمالَ.عُبَيدَةَأباووَلَىالقَضاءَ،!اَرَمُعىَلوبكرٍ

.اثنَينِ)3(بَينَيَقضِىلاوْا،اثنانِيأتيهلاسنةًُرَمُع

به.الأعمشطريقمن(0231)ماجهوابن،(8417)الكبرىفىوالنسائى،(636)أحمدأخرجه(1)

به.شعبةطريقمن(1451)أحمدوأخرجه.(001)الطالسى(2)

منقطع:4066/8الذهبىوتالبه.كدامبنسعرطريقمن(6104)العللفىأحمدأخرجه(3)

السند.
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...الأعمالمنبشىءابتليمنفضلبابالقاضىأدبكتاب

اللهِعبدُأنبأناببَغدادَ،القَطانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-18202

حدثنا،الحُمَيدِىُّبكرٍأبوحدثنا،سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا،جَعفَرٍابنُ

استَعمَلَر!بهَرَمُعَّنإ:يقولُوائلٍأباَعِمَسائهشَقيقٍبنُُرِماعحدثنا،سفيانُ

.المالِ)1(وبَيتِالقَضاءِعلىمَسعودٍبنَاللهِعبدَ

بنُاللهِعبدُأنبأنا،القَطانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-20183

،ٍرِماععنزَكَريّا،حدثنا،ٍميَعُنأبوحدثنا،سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا،جَعفَرٍ

شُرَيحًاوبَعَثَ،البَصرَةِقَضاءِعلىسُورٍابنََثَعَبهب!!لالخطابِبنََرَمُعأن

.(2)ِةَفوكلاقَضاءِعلى

حدثنا،جَعفَرٍبنُاللهِعبدُأنبأنا،ِنيَسُحلاأبووأخبرَنا-20184

عن،مُسلِمٍبنُالوَليدُحدثنا،إبراهيمَبنُالزَحمَنِعبدُحَذَثَيى،يَعقوبُ

بَينَيَقضىوكانَالوَفاةُ-حَضَرَتهلماالدَّرداءِأباأن،أبيهعنيَزيدَ،بنِِدِلاخ

(3)ٍديَبُعبنَفَضالَةَ:قالالأمرِ؟اذَهِلتَرَىنَم:مُعاويَةُلهقالدِمَشقَ-أهلِ

ِّقَحلابوقَضَىِطسِقلابفيهفقامَالأعمالِمِنَبشَىءٍابئلِىَمَنِفضلِبابُ

بنُمحمدُاللهِعبدِأبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20185

قَرأتُ:قاليَحيَىبنُيَحمىَحدثنا،ال!لامِعبدِبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَ

مطولأ.(13144)فىتقدم(1)

به.زكرياطريقمن(22922)شيبةأبىابنأخرجه(2)

من(3030)العللفىوأحمد.بهالمصنفطريقمن302/48دمشقتاريخفىعساكرابنأخرجه(3)

به.مسلمبنالوليدطريق
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...الأعمالمنبشىءابتلىمنفضلبابالقاضىأدبكتاب

سعيدٍأبىعن،ٍمِصاعبنِحَفصِعن،الزَحمَنِعبدِبنِِبيَبُخعن،مالكعلى

هِّلِظفىاللهُُمُهُقِظُي))سَبعَةٌ:غ!يناللهِرسولُقال:قالر.جماهريرةَأبىأوالخُدرِئَ

إذابالمَسجِدِمُعَلّقٌقَلبُهورَجُلٌاللهِ،بعِبادَةِنَشأوشالب،ٌلِداعإمامٌ،هُّلِظاَّلإظِلَّلايَومَ

ورَجُلٌ،اقزَفَتوَكِلَذعلىاعَمَتجافاللهِفىتَحائاِنالُجَروإلَيه،يَعودَحَئىمِنهَجَرَخ

ىِّنإفقالَ:وجَماليحَسَبذاتُدَعَته)1(ورَجُلٌعَيناه،ففاضَتخالئااللهََرَكَذ

51وَريَمينُه")2(.تُنفِقُماشِمالُهتَعلَمَلاحَئىفأخفاهاةَقَدَصبَقذَصَتورَجُلٌ.اللهَأخافُ

اللهِِديَبُعحَديثِنِمهاجَرخأو،يَحيَىبنِ(3)ىَيحَيعن""الصحيحفىمسلم

.(4)كَشغَيرِنِمهريرةَأبىعنحَفصبىعنٍبيَبُخعنَرَمُعابنِ

بنُاللهِعبدُأنبأنا،فُورَكَبنِالحَسَنِبنُمحمدُبكرٍأبوأخبرَنا-18652

،هِشامٌحدثناداودَ،أبوحدثنا،حَبيببنُُسُنويحدثنا،!خاهَبصألاجَعفَرٍ

حِمارٍبنِعياضِعنالشِّخَيرِ،بنِاللهِعبدِبنِِفرَطُمعن،قَتادَةَعن

:قالالحديثَفذَكَرَ.هِتَبطُخفىيَومذاتَقالغ!ي!اللهَِئِبَنأن،المُجاشِعِىِّ

رَقيقُرَحيمٌورَجُلٌ،ٌقَّفَومٌقِّدَصَتُم(%ٌدِصتقُمسُلطابئذو،ثَلاثَةٌِةئَجلا"أهلُ:وقالَ

ُفيعَّضلا،خَمسَةٌالنارِوأهلُ،مُتَصَذقٌعَفيفٌوفَقيزومُسلِبم،(6)ىَبرُقِّلُكِلِبلَقلا

.!"امراة:سفىبعده(1)

.(5205،7912)فىوتقدم.(7338)حبانوابن،(2391)الترمذىطريقهومن،952/2مالك(2)

.(91/عقب0311)مسلم(3)

.(03191/1)ومسلم،(660،1423،6479،6806)البخارى(4)

."مقصد":مفى(5)

.!قربىأذى:الأصلمننسخةفى(6)
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...الأعمالمنبشىءابتلىمنفضلبابالقاضيأدبكتاب

لاىِذَّلاوالخائنُ،اًلامولاأهلًاَنوغَت!َللاٌعَبَتفيكُممُهالَّذينَله،زَبْرَ)1(لاىِذَّلا

أَلإ(ظ55/101يُمسِىولايُصبِحُلاورَجُلٌ،هَناخاّلإقَدوِإنٌعَمَطلهيَخفَى

"والشِّنظيرُ)3(:و)2(الكَذِبََلخُبلاوذَكَرَومالِلثَ".َكِلهأعنَكُعِداخُيوهو

قَتادَةَعنوغَيرِههِشامٍحَديثِنِم""الصحيحفىمسلمٌهَجَرخأالفاحِشُ")4(.

.(ْ)((مُقسِطٌسُلطافي"ذو:وقالَ

بنِمحمدِبنُأحمدٍُدِماحأبوأنبأنا،الفقيهُربِهاطأبوأخبرَنا-25187

بنِعمرِوعن،سفيانُحدثنا،ُئِّكملاِعيبَّرلابنُيَحمرَوحدثنا،بلالٍبنِيَحيَى

!الجمرىِبَنلاعنرضيها،وعمرٍبنِاللهِعبدِعن،أوسٍبنِعمرِوعن،دينارٍ

88/1"هيَدَيوكِلتاالزحمَنِ،يَمينِعننولينِممَنابِرَ/علىالقيامَةِيَومَاللهِعِندَ"المُقسِطونَ

فىمسلمٌرَواهوَلُوا")7(.وماوأهلِهِم)6(مِهِمكُحفىَنولِدعَيائذينَ،يَمينٌ

(1

(2

(3

(4

(5

(6

(7

.305/1قتيبةلابنالحديثغريب.إليهيرجعلهرأىلاىْا:لهزبرلا

المتكلمينبعضورجحأوالكذب".:...مسلمنسخبعضوفى:القاضىقال:"أو".مسلمعند

ثموصفهمالذينوالمخاحوالخائنالضعيفذكرلأنه؟القسمةتصحبه:وقال،الأولىالرواية

ستة.يكونونالعطفوبواو،خمسةفهؤلاءالشنظير،ذكر

لواحدوالكذبالبخلمنالوصفانيكونوأن،العطفواومعالعدةعندتصحوتد:القاضىقال

.54/1الأنوارمثارق.اًضيأبوصفينفوصفهالفحاش!"والشنظير::قالكماجمعهما

.305/1قتيبةلابنالحديثغريب.الخلقالسىالشنظير:

.(1751)والطيالسى،(586)والقدروالقضاء،(39)بادَالاو،(45011)الشعبفىالمصنف

،653)حبانوابن،(8070)الكبرىفىوالنسائىبه.هثامطريقمن(14784)أحمدوأخرجه

به.قتادةطريقمن(7453

.(63/2865)مسلم

.إأهليهم!:غيرهاوفى،المصنفأصلفىكذا

والنسائى-،(4926)أحمدوأخرجه.(077)والصفاتوالأسماء،(6414)الصغرىفىالمصنف
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...الأعمالمنبشىءابتلىمنفضلبابالقاضىأدبكتاب

.سُفيانَ)1(عنوغَيرِهشَيبَةَأبىابنِبكرِأبىعن""الصحيح

حدثنا،جَعفَرٍبنُاللهِعبدُاْنبأنا،فُورَكَابنُبكرِأبوأخبرَنا-20188

أبوحَذَثَنى،الطالىِّسَعدٍعن،ريَهُزحدثنا،داودَأبوحدثنا،حَبيبٍبنُُسُنوي

الإممامُ،ُمُهُتَوعَدتُرَذلا)ثَلائةٌ:جم!اللهِرسولُقال:قالهريرةَأباَعِمَس،ِةَّلِدُملا

أبوابُلهاوتُفتَحُالغَمامِعلىتُحمَلُالمَظلومِودَعوَةُ،َرِطفُيحَئىوالضائمُالعادِلُ،

.(2)"حينيبعدَوَلولأنصُرَنكِوعِزس!:ئبَّرلاويَقولُالشماءِ،

بنُاللهِعبدُأنبأنا،القَطانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-20189

أبووأخبرَنا)ح(ُئِديَمُحلابكرٍأبوقال:قالسُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا،جَعفَرٍ

،ىَسومبنُبشرُأنبأنا،إسحاقَبنُأحمدُبكرٍأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِ

الحديثِاذَهبٍدِلاخأبىبنُإسماعيلُحدثنا،سفيانُحدثنا،الحُمَيدِىُّحدثنا

ُتعِمَسل:يقولٍُمِزاحأبىبنَقَيسَُتعِمَس:قالالرهرِىُّبهحدثناماغَيرِعلى

ٌلُجَر،ِنيَتَنثافىإلأَدَسَحإلا:يخيماللهِرسولُقال:يقولُمَسعودٍبنَاللهِعبدَ

بهايَقضِىفهوحِكمَةاللهُآتاهورَجُل،الحقفىهَلَكَطِعلىهَطَّلَسفمالأاللهُآتاه

،"(3)
نِممسلمهَجَرخاو،َئِديَمُحلاعن""الصحيحفىالبخارئُرَواه.ويعَلمُها((

به.عيينةبنسفيانطريقمن(4484،4485)حبانوابن،(5394)=

.(18/1827)مسلم(1)

.(6464)فىتقدم(2)

،(9014)أحمدوأخرجه.(99)والحميدى،(5852)والمعرفة،(4314)الصغرىفىالمصنف(3)

أبىبنإسماعيلحديثمن(09)حبانوابن،(0842)ماجهوابن،(0584)البهرىفىوالنسائى

به.خالد
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القاضىأدبكتاب

إسماعيلَ)1(.عنَرَخأأوجهٍ

...الأعمالمنبشىءابتلىمنفضلباب

حدثنابكبر،بنُمحمدُأنبأنا،ُّىِرابْذوُّرلاعلىٍّأبوأخبرَنا-20190

بنُمُلازِمُحدثنا،َسُنويبنُُرَمُعحدثنا،ُّىِرَبنَعلاعباسنحدثناداودَ،أبو

كَثيرٍأبووهوالرَّحمَنِعبدِبنِيَزيدَهِّدَجعن،نَجدَةَبنُموسَىحَدَّثَنِى،وعمرٍ

يَنالَه،ىَّتَحالمُسلِمينَقَضاءََبَلَطنَم":قالع!ي!النَّبِىِّعنهريرةَأبوحَدَّثَنِى:قال

.(2)((ُراّنلاهَلفعَدلَهجَورُهَبَلَغنَمو،ُةَّنَجلاهَلفجَورَهعَدلُهَبَلَغثُمَّ

وأبوإسحاقَأبىابنُزَكَريّاوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-91102

العباسِأبوحدثناقالوا:عمبروأبىابنُسعيدِوأبوالحَسَنِبنُأحمدُبكرٍ

بنُالعَلاءُحدثنا،البُرُلُّسِئُسُلَيمانَبنُإبراهيمُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُ

عن،ٍجيَرُجابنِعن،ُّىِرَعشألايَزيدَبنُيَحيَىحدثنا(و011/56،ُئِفَنَحلاعمبرو

فىالقاضِىَسَلَجإذادا!يِوّ:اللهِرسولُقال:قالرفنهاعباسٍابنِعنعَطاء،

اجَرَعجارَاذِإف،زُجَيمَلماويُرشِدانِه،هِناقِّفويويُسَذدانِهمَلَكانِهيَلَعَطَبَهمَكانِه

(3)
.وترَكاه((

أحمدَأبوأنبأناببَغدادَ،ُلدَعلابِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-19202

قِلابَةَأبوحدثناالحارِثِ،بنِِلضَفلابنِالعباسِبنِمحمدِبنُحَمزَةُ

.(268/816)ومسلم،(73)البخارى(1)

.(763)داودابىضعيهففىالألبانىوضعفه.(3575)داودأبو(2)

،(422)اماليهفىسمعونوابن.بهالحسنبناحمدطريقمن41/911تاريخهفىالخطيبأخرجه(3)

أحمد،ضعفهيحيى:68/804الذهىوقال.بهعمروبنالعلاءطريقمن(133)فوائدهفىوتمام

.؟اووالعلاء
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...الأعمالمنبشىءابتلىمنفضلبابالقاضىأدبكتاب

عِمرانُحدثناالكِلابِئُ،مبِصاعبنُعمرُوحدثنا،محمدٍبنُعبدُالمَلِكِ

اللهَ))إنَّ:كي!اللهِرسولُقال:قالأوفَىأبىابنِعنالشَّيباك!،عن،القَطّانُ

.الشَيطانُ")1(هَمِزَلومِنهاللةَئِرَبجارَاذِإف،زُجَيمَلماالقاضِىمَعَلَجوزَع

أنبأنا،ٍّىِدَعابنُأحمدَأبوأنبأنا،المالينِئُسَعدأبووأخبرَنا-93102

عِمرانَعن،بلالٍبنُمحمدُحدثنا،القَطّانُسِنانٍبنُأحمدُأنبأنا،دِعاصابنُ

أوفَىأبىابنِعنالشَّيباك!،إسحاقَأبىعن،ِمِّلَعُملاٍنيَسُحعن،القَطّانِ

وكَلَهجارَاذِإف،زُجَيمَلماالقاضِىمَعَوجَلَّزَعاللهَ"إن:لمججِاللهِرسولُقال:قال

يَذكُرْمَلفالقَطانِعِمرانَعنٍمِصاعبنُعمرُورَواه:صاعِدابنُقال."هِسفَنىَلإ

.حُسَينا)2(إسنادِهفى

بنِِحِلاصبنُمحمدُحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20194

بنُعبدانُحدثنا،القُهُندُزِئُالصَخمَدِعبدِبنُالحَسَنُسعيدٍأبوحدثناهاك!،

ُةَّيطَعحدثنا،مَرزوقيبنُالفُضَيلُأنبأنا،المُبارَكِبنُاللهِعبدُحدثنا،عثمانَ

ِساّنلاأحَبَّ))إنَّ:كي!اللهِرسولُقال:قالالخُدرِئَسعيدٍأبىعن،العَوفِئُ

ووافقهوصححه.بهقلابةأبىطريقمن93/4الحاكموأخرجه.(4150)الصغرىفىالمصنف(1)

الترمذى:وقال،بهالقطانعمرانطريقمن(5062)حبانوابن،(1330)والترمذى.الذهبى

غريب.حسن

ماجهابنوأخرجه.2145/6الكاملفىعدىوابن،(4150)عقبالصغرىفىالمصنف(2)

طريقمن(2365)والمثانىداحَالافىعاصمأبىوابنبه.القطانسنانبنأحمدعن(2312)

ماجهابنصحيحفىالألبانىوحسنه.أشبهالمعلمحذف:069/84الذهبىوقال.بهبلالبنمحمد

(0187).
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...الأعمالمنبشىءابتلىمنفضلبابالقاضىأدبكتاب

القيامَةِيَومَاللهِىَلإِساّنلاوأبغَضَ،ٌلِداعإمامٌاًسِلجَممِنيوأقرَبَهُمالقيامَةِيَومَاللهِىَلإ

.(1)"زئاجإمائمعَذابًاوأشَذَهُم

بنُأحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-19552

حدثنا،ِرضَّنلاأبوحدثنا،الأزرَقُالفَرَجِبنُمحمدُحدثناالضَفارُ،ٍديَبُع

وكانَ،قَيسٍبنََسوُدرُكُتعِمَس:قالَةَرَسيَمبنِالمَلِكِعبدِعن/،شُعبَةُ

َعِمَسهَّنأبَدرٍأصحابِنِمرَجُلأخبرَخ!:قالبالكوفَةِالعامَّةَِىِضاق

َعَبرأأُعتِقَأننِمئَلإأحَبُّالمَجلِسِهذامِثلِفىَدُعقأ"لأن:يقولُ!ِيكاللهِرسولَ

.(2)اًيضاقكان:قاليَعنِى؟مَجلِسٍلأىِّ:فقُلتُ:شُعبَةُقالرِقاب".

الصَّفّارُ،إسماعيلُأنبأنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-25196

بنِالحَجّاجِعن،الرَّقِّئُسُلَيمانَبنُُرَّمعُمحدثنا،نَصرٍبنُسَعدانُحدثنا

َلدَعلاوَّقَحلافيهوأوافِقَيَومًاَىِضقألأن:يقولُكانمَسعودٍابنَأن،أرطاةَ

.يَومٍمِائَةِ:قالأو.سنةٍغَزوِنِمَئَلإأحَبُّ

:مَسروقٍعنيُروَىامَّنِإو،مُنقَطِعًامَسعودٍابنِىَلإأرطاةَبنُالحَجّاجُهَعَفَر

َرَمُعبنُعلئُأنبأنا،!ضاهَبصألاالحارِثِابنُبكرِأبوهانَربخأ-19752

عمرُوحدثنا،الحَضرَمِئُهارونَبنُمحمدٍُدِماحأبوحدثنا،الحافظُ

اْحمدطريقهومن،(267)مسندهفىالمباركبناللهوعبد،(7366)الشعبفىالمصنف(1)

وقال.غريبحسن:وقال،بهمرزوقبنالفضيلطريقمن(1329)الترمذىوأخرجه.(15251)

ضعيف.عطية:069/84الذهبى

والطبرانىبه.النضرأبىطريقمن(01590)أحمدوأخرجه.(7529)الشعبفىالمصنف(2)

به.شعبةطريقمن(8013)
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...الناسبامريقومالذىالقوىالمؤمنفضلبابالقاضىأدبكتاب

عن،ٌرِماعحَذَثَنى،سعيدٍبنُمُجالِدُحدثنا،سعيدٍبنُيَحىَحدثنا،علىابنُ

النّاسِ((.بَينَيَحكُمُمبِكاحنِم"ما:قالجميمىِبَنلاعن،اللهِعبدِعن،مَسروقٍ

نأنِمَئَلإثمَحأقَحبيَومًاَىِضقألأن:مَسروقوقالَ:قالالحديثَفذَكَرَ

.وجَل)1(رَعاللهِسَبيلِفىسنةًأغزوَ

أذاهُمعلىويَصبُرِساّنلابامرِيَقومُائَذِىئِوَقلاالمُؤمِنِفضلِبابُ

أبىابنُعمرِوأبوأخبرَخ!،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20198

،َةَبيَشأبىابنُبكرِأبوحدثنا،سُفيانَبنُالحَسَنُحدثنا(ظ56/101،جَعفَرٍ

بنِيَحىَبنِمحمدِعن،عثمانَبنِرَبيعَةَعن،إدريسَبنُاللهِعبدُحدثنا

2ِوَقلا"المُؤمِنُ:!ؤاللهِرسولُقال:قالهريرةَأبىعن،الأعرَجِعن،حَئانَ

يَنفَعُكَ،ماعلىْصِرحاخَيز،لُكىِفوالضعيفِ،المُؤمِنِمِنَاللهِىَلإئبَحأوخَيز

قُلْ:وكَذا.كَذافعَلتُىِّنأوَل:تَقُلفلاشَىةأصابَكَوِإن،ْزِجعَتولاباللهِنِعَتساو

"الصحيح"فىمسلمٌرَواه.(2)ألِناطيشلاَلَمَعتَفتَحُوَلن!ففعَلَ.شاءَومااللهُِرَدَق

.(3)ِهِريَغوشَيبَةَأبىابنِبكرِأبىعن

وابن-(3785)ايأوسطفىالطبرانىطريقهومن-(0974)أحمدوأخرجه.05/42الدارقطنى(1)

به.مجالدطريقمن(23295)شيةأبىوابنبه.القطانسعيدبنيح!طريقمن(1231)ماجه

.(508)ماجهابنضعيففىايألبانىوضعفه

به.شيةأبىابنبكرأبىطريقمن(79)ماجهابنوأخرجه.(333)والصفاتايأسماءفىالمصنف(2)

وأحمدبه.إدري!بناللهعبدطريقمن(5722)حبانوابن،(10461)الكبرىفىوالنسائى

به.عثمانبنربيعةطريقمن(8791،8829)

.(34/2664)مسلم(3)
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...الناسبامريقومالذىالقوىالمؤمنفضلبابالقاضىأدبكتاب

بنُمحمدُالعباسِْأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20199

عن،شُعبَةَعن،جَريرٍبنُوهبُحدثنا،محمدٍبنُالعباسُحدثنا،يَعقوبَ

بنُمحمدُاللهِعبدِأبوأنبأنا،إسحاقَأبىابنُزَكَريّاأبووأخبرَنا)ح(الأعمَشِ

،ِراّبَجلاعبدِبنُعَفارُأنبأنا،الوَفابِعبدِبنُمحمدُأنبأنا،الحافظُيَعقوبَ

عنر!لمحيما!َرَمُعابنِعن،وثّابٍبنِيَحيَىعن،الأعمَشُحَدَّثَنِى:قالشُعبَةَعن

المُؤمِنِمِنَُلَضفأأذاهُمعلىويَصبِرُالثاسَيُخالِطُىِذَّلا"المُؤمِنُ:قاللمجج!النَبِىِّ

؟.اللهِعبدِأبىحَديثِلَفظُأذاهُم")1(.علىيَصبِرُولاالئاسَيُخالِطُلاالذِى

حدثنا،العباسِأبخوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا-20200

بنِيَحيَىعن،الأعمَشُحدثنا،الطَّنافِسِئٍُديَبُعبنُمحمدُحدثنا،العباسُ

صئئ:اللهِرسولُقال:قالجمصهممحمدٍأصحابِنِمشَيخٍعن،ٍحِلاصوأبِىوثّابٍ

لاىِذَّلاالمُؤمِنِمِنَأجرًاُمَظعأأذاهُم،علىويَصبِرَُساّنلايُخالِطُىِذَّلا"المُؤمِنُ

.أذاهُم(()2(علىيَصبِرُولاَساّنلايُخالِطُ

حدثنا،جَعفَرٍبنُاللهِعبدُأنبأنا،فُورَكَابنُبكرِأبوأخبرَنا-02012

عن،قَيسٍبنِالأزرَقِعن،شُعبَةُحدثناداودَ،أبوحدثنا،حَبيبٍبنُُسُنوي

فأُكأَ،أصحابِهنِماًلُجَرففَقَدٍَرَفَسفىكانجمتََئِبَّنلاأن،سَلامَةَبنِعَسعَسِ

!يِىّ:اللهِرسولُفقالَ.َساّنلاَلِزَتعأوىِّبَربعِبادَةِأخلوَأنأرَدتُىِّنإ:فقالَبه

به.يئمعبةطريقمن(2507)والترمذى،(5022)أحمدوأخرجه.(9730)الشعبفىالمصنف(1)

.(3257)ماجهابنصحيحفىالألبانىوصححهبه.الأعمشطريقمن(4032)ماجهوابن

-811)أسامةأبىبنوالحارث.بهالطنافسىعبيدبنمحمدعن(26623)شيبةاْبىابناْخرجه(2)

.وحدهوثاببنيحىعن:وعندهمابه.الأعمشطريقمن(بغية
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...الولاةأعمالوسائرالقضاءأنعلىبهيستدلمابابالقاضىأدبكتاب

مَواطِنِبَعضِفىساعَةُربَصَلفثَلادا-ا!ظ-ُي!ٌدَحأهْلَعفَيولا،هْلَعفَت"فلا

.خاليًا(()1(عامًاأربَعينَعِبادَةِنِمخَيرٌالمُسلِمينَ

مِمّاالوُلاةِأعمالِوسائرَالقَضاءَأنعلىبهيُستَدَلُّمابابُ

الحِفاياتِفُروضِنِمهُنحَرٍعننَهئاأوبمَعرو!أمرًايَحونُ

الحَسَنِبنُأحمدُبكبروأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20252

الجَهمِ،بنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالاالقاضى

!راللهِرسولَأن،ٍسَنأعن،الطَويلٍِديَمُحعن،هارونَبنُيَزيدُ/حدثنا

مَظلومًا،نَنصرُههذا،اللهِرسولَيا:قالوامَظلومًا".أوظالمًاأخماكَ"انصُز:!ال

فىالبخارىُّطَجَرخأ.(2)"ِملظلامِنَ"تَمنَعُه:قالظالفا؟نَنصرُهفكَيفَ

.(3)ٍديَمُحعنِنيَرَخآِنيَهجونِم""الصحيح

َّنُهَرَكَذف.بسَبعٍمح!مجاللهِرسولُأمَرَنا:قالىعازِببنِالبَراءِعنانيّوُرو

ً.المَظلومِ)4(ونَصرِ:وفيهِنَ

ٍديَبُعبنُأحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُأخبرَنا-20203

به.جعفربناللهعبدعن(5649)الصحابةمعرفةفىنجمأبووأخرجه.(1305)الطيالسى(1)

به.شعبةطريقمن)916-بغيهة(أسامةأبىبنوالحارث،(4228)الشعبفىوالمصنف

وتقدم.بههارونبنيزيدطريقمنبغيهة(167َ)أسامةأبىبنوالحارث،(79013)أحمدأخرجه(2)

.(11620،11621)فى

.(2443،2444)البخارى(3)

.(5912.6135،6651،11619،14643،19893،19916)فىتقدم(4)
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،سَعدٍبنُإبراهيمُحدثناالحَميدِ،عبدِبنُيَحيَىحدثنا،تَمتامٌحدثنا،ُراّفَضلا

بنِجَعفَرِعن،الخَطمِئٍَليَضُفابنَيَعنىالحارِثِعن،كَيسانَبنِِحِلاصعن

عن،ٍعِفارأبىعنالمِسوَرِ،بنِالزَحمَنِعبدِعن،الحَكَمِبنِاللهِعبدِ

اّلإقَلِىأُفَ!فىاللهُهَثَعَبنَبِئنِم))مما:ع!يكلهاللهِرسولُقال:قالمَسعودٍبنِاللهِعبدِ

يَخلُفُثُمَّبها،َنودَتقَيوهِنَنُسب(و011/57يأخُذونَوأصحابٌحَوارِىٌّهِتّمُأنِملهكان

بيَدِهجاهَدَهُمنَمف،َنورَمؤُيلاماَنولَعفَيويَفعَلونَ،لامايَقولونَخُلوفٌمِهِدعَبنِم

ولَيسَ،مُؤمِنٌدهوبقَلبِهجاهَدَهُمنَمو،مُؤمِنٌفهوبلِسانِهجاهَدَهُمنَمو،مُؤمِنٌفهو

َرَخآوجهٍنِم"ح!ا"فىمسلمٌء-َرخأ.(1)((خَرفىَليهَّبَحالإيمانِمِنََكِلذوراءَ

.إبراهيمَ)2(عن

صَلاةِكِتابفىبتَمامِهمَضَىدَقمَعناهفىالخُدرِىِّسعيدٍأبىوحَديثُ

.العيدَينِ)3(

بنِإبراهيمَبنُمحمدُبكرٍأبوأنبأنا،الفقيهٍُرِهاطأبووأخبرَنا-40202

،ٍديَبُعبنُمحمدُحدثنا،الذُّهلِئُيَحيَىبنُمحمدُحدثنا،الفَحّامُِلضَفلا

الخُدرِىِّسعيدٍأبىعن،أبيهعن،رَجاءٍبنِإسماعيلَعن،الأعمَشُحدثنا

يُغَيرَهأناستَطاعَِنِإفاًرَكنُممِنكُمرأىنَم":دمولُع!ييهاللهِرسولَُتعِمَس:قال

ُفَعضأوذَلِكَفبِقَلبِه،ْعِطَتسَيمَلنِإففبِلِسانِه،ْعِطَتسَيمَلنِإفبيَدِه،هزئَنيلفبيَدِه

والطبرانىبه.كيسانبنصالحطريقمن(4379)أحمدوأخرجه.326صالاعتقادفىالمصنف(1)

به.فضيلبنالحارثطريقمن(6193)حبانوابن،(9784)

.(80/50)مسلم(2)

.(6271)فىتقدم(3)
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.(2)""الصحيحفىمسلمٌهَجَرخأالإيمانِ")1(.

بكبرأبوأنبأناإملاءً،َفُسويبنُاللهِعبدُمحمدٍأبوحدثنا-20205

حدثنا،البَغدادِئُالحارِثِبنُإبراهيمُحدثنا،القَطّانُالحُسَينِبنُمحمدُ

)ح(عننَضرَةَ)3(أباُتعِمَس:قالقَتادَةَعن،شُعبَةُحدثنا،ٍريَكُبأبىبنُيَحيَى

يَحيَى،بنُمحمدُحدثنا،الفَخامُبكبرأبوأنبأنا،الفقيهٍُرِهاطأبووأخبرَنا

أبىعن،قَتادَةَعن،شُعبَةُحدثنا:قالاالضَمَدِوعَبدُجَريبربنُوهمثحدثنا

مُكَدَحأّنَعَنمَي)الا:ع!ي!اللهِرسولُقال:قالالخُدرِئَسعيدٍأبىعن،نَضرَةَ

حَتَىالبَلاءُبنازالَفما:سعيدٍأبوقال.أدهَمِلَعإذاقَحبيَتَكَفمَأنالئاسِمَخافَةُ

.ال!ر)4(فىُغَفَبُنَلوِإنّا،انرَّصَق

بكرٍأبوأنبأنا،!كاهَبصألاَفُسويبنُاللهِعبدُانَثَذَحو-20206

،ُةَبعُشحدثنا،ئكَيرٍأبىبنُيَحمىَحدثنا،الحارِثِبنُإبراهيمُحدثنا،القَطّانُ

:قالالخُدرِئَسعيدٍأبىعنيُحَذَثُنَضرَةَأباُتعِمَس:قالَةَمَلسَمأبىعن

علىحَمَلَنِىائَذِىوذاكَ:الخُدرِئُسعيدٍأبوقال.هَرَكَذف.جم!اللهِرسولُقال

.(رَجَعتُ)ْثُئَممَسامِعَهفمَلأتُ،مُعاويَةَىَلإُتلَحَرأن

حبانوابن،(1275،1304)ماجهوابن،(0411،0434)داودوأبو،(07311)أحمدأخرجه(1)

به.الأعصنىطريقمن(307ر-

.(79/49)مسلم(2)

."يحدث،:مفىبعده(3)

به.شعبةطريقمن(278)حبانوابن،(18691)أحمدأخرجه(4)

به.شعبةطريقمن377/20ناريخهفىعساكروابن،(11403)أحمدأخرجه(5)
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حدثنا،الفَحّامُبكرٍأبوأنبأنا،الفقيهٍُرِهاطأبوأخبرَنا-57252

الشَّعبِىِّ،عن،ٍديَبُزعن،سفيانُأنبأنا،الزَزّاقِعبدُحدثنا،يَحيَىبنُمحمدُ

هيَلَعيُغلَبُماُلَّوأف؟ثَلاثَةالجِهادُكان:قال"!فرعلىٍّعن،جُحَيفَةَأبىعن

اًرَكنُميُنكِرُولاحَفايَعرِفُلاُبلَقلاكاناذِإف،ُبلَقلاثُمَّ،الفَسانُثُمَّ،ُدَيلا

.مَوقوفهَذا.هَلَفسأأعلاهفجُعِلَ،َسِمب

إسحاقَبنُأحمدُبكرٍأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-58252

حدثنا،عُيَينَةَبنُسفيانُحدثنا،الحُمَيدِىُّحدثنا،موسَىبنُبشرُأنبأنا،الفقيهُ

الخُدرِىِّ،سعيدٍأبىعن،العَبدِىِّنَهارٍعن،طُوالَةَأبىعن،سعيدٍبنُيَحيَى

مايَسألُهحَئىشَىء،كُلِّعنالقيامَةِيَومََدبَعلالَيَسألُاللهَ"إنّ:قالكي!النَّبِىِّعن

رَجَوتُكَرَبِّياقال:حُبتَهَدبَعلااللهُىَّقَلاذِإف؟هَرِكنُتأناًرَكنُمرأيتَإذامَنَعَكَ

.النّاسَ")1(وخِفتُ

حدثنا،الفَحّامُبكبرأبوأنبأنا،الفقيهٍُرِهاطأبووأخبرَنا-95252

عنالأعمَشُ،حدثنا،ٍديَبُعبنُمحمدُحدثنا،ًةَزاجإيَحيَىُنبُدمحم

قال!:قال!الخُدرِىِّسعيدٍأبىعن،ِّىِرَتخَبلاأبىعن،ئُمعمرِوبنِ

مَقالٌفيههيَلَعللهِأمرًايَرَىأننَفسَهمُكُدَحأيَحقِرَنَّ"لا:(ظ011/57لمجيِ!اللهِرسولُ

(2)ِّبَرياقال:؟كَذاكَذايَومَتَقولَأنمَنَعَكَمافيقولُ:اللهَفيَلقَىبه،يَقومُلا

به.سعيدبنيحىطريقمن(0174)ماجهوابن،(11735)أحمدوأخرجه.(739)الحميدى(1)

.(3244)ماجهابنصحيحفىالألبانىوصححه

)إنىلا.:م،سفىبعده(2)

-253-



91/10

...الولاةأعمالوسانرالقضاءأنعلىبهيستدلمابابالقاضىأدبكتاب

.تَخشَى")1(أنأحَقُّإيّا.،:"قال:قال.النّاسَ"خَشِيتُ/

(2)رييرويرو!!
.مرهن-.عمرِوعنوشعبَهديَبُزهَعَباتو

محمدُحدثنا،الفَحّامُبكرٍأبوأنبأنا،الفقيهُربِهاطأبوأخبرَنا-02102

عنسُلَيمانَ،بنُجَعفَرُحدثنا،مُطَفَرٍبنُال!لامِعبدُحدثنايَحىَ،ابنُ

لمج!اللهِرسولُسُئلَ:قالأُمامَةَأبىعن،ٍبِلاغأبىعن،زيادٍبنِىَّلَعُملا

:قال؟اللهِىَلإثحَحأالجِهادُِّىأ،اللهِرسولَيا:قيلَالجَمرَةَرَمَىحينَ

"لإمايم:يقولُالحَسَنُوكانَ:المُعَفَىقالجمائير".لإمابمتُقالُقَحُةَمِلَك"

.ظالِبم")3(

محمدُحدثنا،الفَخامُبكرٍأبوأنبأنا،الفقيهُربِهاطأبوأخبرَنا-11202

البَصرَةِأهلُِئِراقسُلَيمانَبنُُمأَلَسحدثنا،مُسلِمٍبنُعَفانُحدثنا،يَحيَىابنُ

العباسُحدثنا،المُحَفَداباذِئٍُرِهاطأبوأنبأنا:قالٍرِهاطأبووأخبرَنا)ح(

المُنذِرِأبومأَلَسحدثنا،المدائنئُجَنْزَةَبنَِرَمُعبنُيَزيدُحدثنا،الدُّورِىُّ

أبىعن،الصّامِتِبنِاللهِعبدِعن،ٍعِساوبنِمحمدِعن،البَصرِئُالمُقرِئُ

هونَمىَلإَرُظنأأنأمَرَخ!؟بسَبعٍجمتَاللهِرسولُخَليلِىأوصاخ!:قالذَزً

ماجهوابن،(11255)وأحمدبه.عيدبنمحمدعن(منتخب-971)حميدبنعبدأخرجه(1)

وضعفه.بهمرةبنعمروطريقمن(5199)الأوصطفىوالطبرانى.بهالأعمشطريقمن(0804)

.(868)ماجهابنضيففىالألبانى

به.زبيدطريقمن)279-منتخب(حميدبنوعبد،(11440)أحمدأخرجه(2)

(1204)ماجهوابن.بهسليمانبنجعفرطريقمن(8080)والطبرانى،(15822)أحمدأخرجه(3)

صحيححسن:(3241)ماجهابنصحيحفىالألبانىوتالبه.غالبأبىطريقمن
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مِنهُم،ِّونُّدلاوالمَساكينِبحُبِّوأمَرَخ!،فوقِىهونَمىَلإَرُظنأولادونِى

نأ!خَرَموأ،تَرَبدأنِإوَمِحَّرلاَلِصأأن!خَرَموأ،شَيئًاأحَدًاأسألَألا!ضَرَموأ

نأوأمَرَنِى،لائمٍلَومَةُاللهِفىيأخُذَك!ألاوأمَرَك!،اًّرُمكاننِإوَّقَحلاأقولَ

حَديثِهلَفظُ.(1)ِةَّنَجلاكَنزِنِمفإِنَها.باللهِاَّلإَةَؤقولاحَولَلا:قَولِنِمأُكثِرَ

المُحَمَّداباذِىِّ.عن

بنُمحمدُجَعفَرٍأبوأنبأنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبووأخبرَنا-52122

بنُُئِّكَمحدثنا،ُّىِوَسَفلامحمدٍبنُإسماعيلُحدثنا،ِّىِرَتخَبلابنِعمرِو

.ِعِساوبنِمحمدِعن،دينارٍبنُُنَسَحلاوحسّانَبنُهِشامُحدثنا،إبراهيمَ

.الاملاءِ)2(مِنَالتّاسِعِفىنَحوَهبإِسنادِههَرَكَذف

إسحاقَأبىابنُائرَكَزوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-25213

بنُمحمدُأحمدَأبوحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُاللهِعبدِأبوأنبأنا:قالاالمُزَكَى

النُّعمانِعن،الشَّعبِىِّعن،الأعمَشُنبأناأ،عَونٍبنُجَعفَرُأنبأنا،الوَهّابِعبدِ

فيهاوالمُداهِنِاللهِحُدودِفىالواقِعِ))مَثَلُ:!ِجكاللهِرسولُقال:قال!بَشيرٍابنِ

فكانَ،عُلوٌمُهمَفعَبوأصابَسُفلٌمُهدَفعَبفأصابَسَفينَة،علىاستَهَمواقَويمكَمَثَلِ

دَقالعُلوِ:فىالّذينَفقالَ،فيُؤذونَهُمعَلَيهِمفيَمُرّونَِولُعلامِنََنوقَتسَيالشفلِفىالَّذينَ

الشفلِ-فىائذينَيَعنِى-اًسأف))فأخَذوا:قمالالماءَ".انيَلَعتَصُبّونَ،انومُتيَذآ

فىوالنسائى.بهالمنذرأبىسلامطريقمن(51412)أحمدوأخرجه.(9234)الشعبفىالمصنف(1)

به.واسعبنمحمدطريقمن(449)حبانوابن،(10186)الكبرى

.يخرجوهولمصالحإسناده:4"72/8الذهبىوقال.(1171)عقبالعللفىالدارقطنىذكره(2)
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وماتَرَكوهُمنِإفتَصنَعونَ؟ماالعُلوِ:فىاَّرزينَا3!!فقالَ،الشفينَةِفىَنورِفحَياولَعَجف

البخارىُّهَجَرخأجَميغا")1(.اوَجَنأيد!م!!عأخَذواوِإنجَميغا،هَلكوايُريدونَ

.(2ملِشَمعألاحَديثِنِم"الصحيح"فى

محمدُحدثنا،الفَخامُبكرٍأبوناأنبآ،الفقيهٍُرِهاطبوأأخبرَنا-41202

،ٍدِلاخأبىبنُإسماعيلُأنبأنا،هارونَبنُيَزيدُحدثنا،الذُهلِئُيَحىَابنُ

وأثنَىاللهَفحَمِدَ!!بهالضَذيقُبكرٍأبوقامَ:قالٍمِزاحأبىبنِقَيسِعن

اَئَذِينَ!يأيها:الآيَةَ(و1058/1هذهَنوءَرقَتإبَمُم،الناسُاهُّيْا:قالثُئَم،هيَلَع

ُتعِمَسوِإنِّى1105:الماندةأاَهْتَدَيتُص!اَذإلَضمنلَص!بهُماَلأَنفُسَكُئمعَلتكتُمأوُنَماَء

،هيَدَيعلىاوذُخأيمَلثُمَّالظّالِمَرأوُاإذاالنّايرَ)إنَّ:يقولُلمجيماللهِرسولَ

.بعِقابأ)3(اللهُيَعُفهُمُأناوكَشوأ

زادَبمَعناه.إسماعيلَعنالواسِطئُاللهِعبدِبنُُدِلاخورَواه-21502

علىٍّأبوأخبَرَناهمَوضِعِها.غَيرِعلىوتَضَعونَهاالآيَةَهذهَنوءَرقَتإبَمُم:فيه

عن،َةَّيقَببنُوهبُحدثناداودَ،اْبوحدثنا،بكرٍبنُمحمدُأنبأنا،ُئِرابْذوُّرلا

.فذَكَرَه)4(.ٍدِلاخ

طريقمن(297)حبانوابن.بهالأعمشطريقمن(2173)والترمذى،(18361)أحمدأخرجه(1)

به.الشعبىعامر

.(2686)البخارى(2)

يزيدطريقمن(2168،5730)والترمذى،(30)أحمدوأخرجه.(0755)الثعبفىالمصنف(3)

طريقمن(430)حبانوابن،(0504)ماجهوابن،(1571)الكبرىفىوالنسائىبه.هارونابن

به.خالدأبىبنإسماعيل

.(3644)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(4338)داودأبو(4)
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ُتعِمَسوإِنَى:قالهَّنأاَّلإ،بزيادَتِهإسماعيلَعنميَشُهورَواه-61252

فلايُغَئرواأنعلىَنورِدقَيبالمَعاصِىفيهِميُعمَلُقَويمنِم"ما:يقولُ!ي!اللهِرسولَ

أنبأنا،ُئِرابْذوُّرلاعلىٍّأبو.أخبَرَناهبعِقاب"مِنهاللهُُمُهَّمُعَيأنَكَشوأاّلإيُغَئروا،

الرّازِىُّ،ٍمِتاحبوأحدثنا،الزازِىُّسِنانٍبنِعباسِبنِهَيوُرهَمبنُمحمدُبكرٍبوأ

.فذَكَرَه)1(إسماعيلَ.عن،ٌميَشُهأنبأنا،ُّىطِساولاعَونٍبنُعمرُوحدثنا

محمدُحدثنا،الفَحّامُبكرٍأبوأنبأنا،الفقيهٍُرِهاطأبوأخبرَنا-17252

الحُسَينِبنُمحمدُالحَسَنِأبووأخبرَنا)ح(جَريرٍبنُوهبُحدثنا،يَحيَىابنُ

ٍمِتاحأبوحدثناالسِّمسارُ،الحُسَينِبنُعَبدوسُِلضَفلاأبوأنبأنا،ُّىِوَلَعلا

عن،َقإسحا3أبىعن،شُعبَةُأنبأناقالا:مَرزوقٍبنُعمرُوحدثنا،الرّازِىُّ

فيهِميُعمَلُقَويمنِم))ما:!ي!اللهِرسولُقال:قالأبيهعن،جَريرٍبنِاللهِِديَبُع

اللهُمُهَّمُعَيأنُكِشوياّلإيُغَئرونَهلاثُئمبها،يَعمَلُنَّممُّزَعأوُرَثكأمُهبالمَعاصِى

.(2)"مُهَّمَع"إلّا:وهبٍحَديثِىِفوبعِقاب".

سعيدِوأبوالقاضِىبكرٍوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-25218

بنُالعباسُأنبأنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالواوعمرٍأبىابنُ

1/92؟!خادْمَهلاحَكيمٍأبىبنُعُتبَةُأنبأنا،ٍبيَعُشبنُمحمدُأنبأنا،مَزيَدٍبنِالوَليدِ/

به.الواسطىعونبنعمروطريقمن(4338)داودأبوأخرجه(1)

حبانوابن،(9004)ماجهوابن،(4339)داودوأبو.بهشعبةطريقمن(19230)أحمدأخرجه(2)

وحسنه.إسرائيلتابعه:073184الذهبىوتالبه.السبيعىإيحاقأبىطريقمن(030،302)

.(3646)داودأبىصحيحفىالألبانى

-257-

(07/21الكبيرالسنن)



...الولاةأعمالوسائرالقضاءأنعلىبهيستدلمابابالقاضىأدبكتاب

حدثنا،داودَأبوحدثنا،بكرٍبنُمحمدُأنبأنا،ُئِرابْذوُزلاعلىأبووأنبأنا)ح(

أبىبنِعُتبَةَعن،المُبارَكِابنُحدثنا،ُئِكَتَعلاداودَبنُسُلَيمانُالزَبيعِأبو

ىِفوالشَّعبانِىُّ-أُمَيَّةَأبوحَذَثَنِى،اللَّخمِئُجاريَةَبنُعمرُوىنَثَّدَح،حَكيمٍ

َئِنَشُخلاَةَبَلعَثأباأتَيتُ:قال!الشَّعباخ!-أُمَيَّةَأبىعن:ٍبيَعُشابنِرِوايَةِ

تَعالَى:قَولُه:قُلتُ:قال!؟ٍةَيَاُةَّيأ:قال؟الآيَةِبهَذِهتَصنَعُكَيفَ:فقُلتُ

أما:قال!.!ْصُتيَدَتْهَاإِذَالَضنَئيَضُزُكُماَلأَنفُسَكُئمعَلتكتُمأوُنَماَءاَئَذِينَ!يأئها

اورِم!لالَب":فقالَ!صاللهِرسولَعَنهاسألتُ؟خَبيرًاعَنهاسألتَلَقَد،واللهِ

ودُنيامُتَّبَعًا،وهَوًىمُطاعًا،لثُخَارأيتَإذاحتىالمُنكَرِ،عنوتَناهَوابالمَعروفِ

ْعَدونَفسَكََكيَلَعفبه،لَكَيَدانِلاأمرًاورأيتَبراًيِه،يْأرىِذلُكوإِعجابَ،ًةَرَثؤُم

الجَمرِ،علىقَبفيىمِثلَُّنِهيفُربَّصلا؟ِربَّصلاأيّامَورائكَنِمفإِنَّالعَوائم،أمرَعَنكَ

زادَ.ٍبيَعُشابنِحَديثِلَفظُعَمَلِه".مِثلََنولَمعَيألُجَرخَمسينَكأجرِفيهِنلِلعامِلِ

خَمسينَأجرُ،اللهِرسولَيا:قالوا:غَيرُهوزادَخ!:قالرِوايَتِهفىالمُبارَكِابنُ

.مِنكُم(()1(خَمسينَ"أجرُ:قال؟مِنهُم

بالكوفَةِ،القاضِىجَناحٍبنِنَذيرِبنُجَناحُمحمدٍأبوأخبرَنا-02192

،غَرَرأبىبنِِمِزاحبنُأحمدُحدثنا،مبيَحُدبنِعلىِّبنُمحمدُجَعفَرٍأبوأنبأنا

322/4والحاكم،338صالاعتقادوفى،(022)بادَالاوفى،(7554)الشعبفىالمصنف(1)

من(385)حبانوابن،(5830)مذىالتروأخرجه.(1434)داودوأبو،الذهبىووافقهوصححه

بنعتبةطريقمن(4104)ماجهوابن.غريبحسن:الترمذىوقال،بهالمباركبناللهعبدطريق

.(934)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.بهحكيهمأبى
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عن،ٍسَنأبنِِعيبَّرلاعن،الرّازِىُّجَعفَرٍأبوحدثنا،موسَىبنُاللهُِديَبُعأنبأنا

مارَجُلَينِبَينَفوَقَعَ،مَسعودٍ،ظ58/1؟أبنِاللهِعبدِعِندَكانوا:قال!العاليَةِأبى

أقومُألا:مُهُضعَبفقالَ،هِبِحاصىَلإمِنهُماٍدِحاوكُلُّفوَثَبَ،ِساّنلابَينَُعَقَي

،َكَسفَنَكيَلَع:مُهُضعَبفقالَالمُنكَرِ؟عنوأنهاهُمابالمَعروفِفاَمُرَهُما

!رُتيَدَتقأإِذَالَضنَفيَصُزُكُماَلأَنفُسَكُئمعَلتكئُمأُونَماَءاَئَذِينَاَهُّيأي!ه:قال!اللهََّنإ

حينَأُثزِلَاَنَالقُرإنَ،بَعدُالاَيَةِهذهتأويلُْئِجَيمَل:فقالَمَسعودٍابنُاهَعِمَسف

بعدَتأويلُهَعَقواَىٌمِنهوكانَ،تَنزِلَأنقبلَتأويلُهمَضى2َامِنهوكانَأُنزِلَ

(1

تأويلُهُعَقَيئَاهنِمو،ِموَيلا(اَدعبتأويلهيقعُئَاومنه،بسنينَ!س!اللهِرسولِ

الحِسابِيَومِبعدَتأويلُهُعَقَياَىٌهنِمو،السّاعَةِأمرِنِمذُكِروماالسّاعَةِعِندَ

اوسَبلُتمَلو،واحِدَةًوأهواؤُكُم،واحِدَةًقُلوبُكُمدامَتفما،ِراّنلاووالجَنَّةِ

القُلوبُِتَفَلَتخااذِإف،اوَهناوفمُروا،بَعضٍبأسَمُكُضعَبْقَذُيمَلوشيَعًا،

َكِلَذفعِندَ،ونَفسُهفامرُؤ،بَعضِبأسَمُكُضعَبوذاقَشيَعًامُتسِبلُأووالأهواءُ

.(2)اهُليوأتجاءَ

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20220

،ٍميَلُسبنُيَحيَىأخبرَض!،الشّافِعِئُأنبأنا،سُلَيمانَبنُُعيبَّرلاأنبأنا،يَعقوبَ

فىيَقرأُوهوعباسٍابنِعلىُتلَخَد:قال!َةَمِركِععن،ٍجيَرُجابنُحدثنا

،عباسٍابنَيايُبكيكَما:فقُلتُ،يَبكِىوهوهُرَصَبيَذهَبَأنقبلَالمُصحَفِ

:م.)1-ا(لي!فى

تفسيرهفىحاتمأبىوابن،4719تفسيرهفىجريروابن،(38)الفتنفىحمادبننعيمأخرجه(2)

به.الرازىجعفرأبىطريقمن(6922)
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قَريَةٌ:قال؟ُةَليأوما:فقُلتُ؟َةَليأتَعرِفُلَه:محرفقالَفِداءَكَ؟اللهُجَعَلَيى

فكانَت،ِتبَّسلايَومَالحيتانَعَلَيهِمُاللهُفحَزَمَاليَهودِ،مِنَناسٌبهاكان

(2)مِهِتاينفأبالمَخاضِ)1(مثالِكأسِمانٌبيضٌ،اغَزُشمِهِتبَسيَومَتأتيهِمحيتانُهُم

مَشَقَّةٍفىإلااهوكِردُيمَلويَجِدوهامَلال!بتِيَومِغَيرِفىكاناذِإف،وأبنياتِهِم

أخَذناهاوَللَعَلَّنا:مِنهُمَكِلَذقالنَمأو،ٍضعَبِلمُهُضعَبفقالَ،شَديدَ؟ومُؤنَ!

اوذَخأف،مِنهُمبَيتٍأهلَُكِلَذففَعَلَ.ال!بتِيَومِغَيرِفىوأكَلناهاال!بتِيَومَ

فُلانٍبَنِىأصابَنَرَىماواللهِ:فقالواِءاوَئشلاريحَجيرانُهُمفوَجَدَ،فشَوَوا

فِرقَةٌ؟ثَلاثَةًافَرِففافتَرَقوا،َرُثَكوفيهِمَكِلَذفشاىَّتَح،آخَرونَفأخَذَها.شَىءٌ

عَذَابُامُعَذِبُهُثمؤَأمُفلِكُهُتماَلئَهُقَؤمًأتَحِظُونََمِل!:قالَتوفِرقَةٌ،نَهَتوفِرقَةٌ،أكَلَت

اللهَِبَضَغنُحَذرُكُماّنإ:نَهَتالتىالفِرقَةُفقالَتِ.(164:الأعرافأشَدِيدا!

واللهِ،العَذابِمِنَعِندَهماببَعضِأوقَذفٍأوبخَسفٍاللهُُمُكَبيصُيأنوعِقابَه

ِدَغلامِنَهيَلَعفغَدَوا،ِروُّسلامِنَاوجَرَخف:قال.فيهوأنتُممَكالبفىمُكُتِيابُنلا

ثُئَم،ِروُّسلاىَلإهودَنسأفبسُقَمٍاوَتأف،ٌدَحأيُجِبهُممَلف،ال!ورِبابَاوبَرَضف

.(3)ىَواعَتأذنابٌلهاواللهِقِرَدَةٌ،اللهِعِبادَيا:فقالَال!ورِعلىراقيمِنهُمَىِقَر

ِتَفَرَعف،عَلَيهِمُساّنلافدَخَلَ،ال!ورَففَتَحَِروُّسلامِنََلَزَنثُئَم.ٍتاّرَمثَلاثَ

القُرودِ.مِنَأنسابَهاالإنسُتَعرِفِمَلو،الانسِ،و59/101مِنَأنسابَهاالقُرودُ

والتاج،6/403النهاية.قياسغيرعلىنادروهو،خلفةواحدتها،ملالحواللنرقاسم:المخاض(1)

.(ض!)م48/19

.إباْفنيائهمأ:م،سفى(2)

.،،تعادى:مفى(3)
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ويَقولُ،ويَلصَقُبهفيَحتَكُّالانسِمِنَوقَريبِهنَسيبِهىَلإُدرِقلافيأكأ:قال

نَسيبِهاىَلإالقِردَةُوتأكأ،ويَبكِى.نَعَمأى،برأسِهفيُشيرُ؟فُلالنٌأنتَ:الانسالنُ

.مَعَنأى"اهِسأربفتُشيرُفُلانَةُ؟أنتِ:الانسالنُلهافيَقولُالإنسِمِنَوقَريبِها

يُصيبَكُمأنوعِقابَهاللهَِبَضَغحَذَّرناكُماّنإ:الانسُلَهمفيَقولُ،وتَبكِى

ر!لمحنهنما:عباسٍابنُقالالعَذابِ.مِنَعِندَهماببَعضِأومَسخٍأوبخَسفٍ

ظَلَمُوااَلَّذِيتَاَنذَضَأَوِءَوُشلَاعَنَِتؤَهنَياَلَّذِينَ!وأَنجَينَا)1(:يقولُتَعالَىاللهَفأسمَعُ

93/10الفِرقَةُفعَلَتِماأدرِىفلا.(165:ا!عرافأوهمَتوُقُسْفَيكاَلؤُأبِمَا/ئيمم!مبلاَذَعِب

قال.عنهنَنهَمَلفمُنكَرٍ(2)نمرأينادَقمَكف:ز!يهبنعباسٍابنُقال.ُةَثِلاّثلا

حينَاوهِرَكواورَكنأدَقمُهَّنأ-فِداءَكَاللهُجَعَلَنِى-تَرَىألا:فقُلتُ:ُةَمِركِع

،َكِلَذقَو!رهَبَجعأفشَدِيدا!واباَذَعمُعَذِجُهُمْؤَأمُقلِكُهُمْاَدئَهُقَؤمًاتَحِظُونََمِل!:قالوا

.فكَ!أنيهِما)3(غَليظَينِببُردَينِ!رَرَمأو

أبوحدثنا،بكرٍبنُمحمدُأنبأنا،ُّىِرابْذوُّرلاعلىٍّأبوأخبرَنا-22152

بنِعلىِّعن،ٍدِشاربنُُسُنويحدثنا،ُئِليَفُّنلامحمدٍبنُاللهِعبدُحدثناداودَ،

))إنَّ:!الهاللهِرسولُقال:قالمَسعودٍبنِاللهِعبدِعن،عُبَيدَةَأبىعن،بَذيمَةَ

.فاء"بغيرالتلاوةأنجينا،"كذا،:الأصلحاشيةوفىبالفاء،"فأنجينا":النسخفى(1)

.م،س:فىليس(2)

أبىابنوأخرجه.الذهبىووافقهوصححه323/2،324والحاكم،(0614)المعرفةفىالمصنف(3)

أبىوابن.بهسليمبنيحىطريقمن5؟07/1تفسيرهفىجريروابن،(226)العقوباتفىالدنيا

به.جريجابنطريقمن33."/3الحليةفىنعيموأبو،(8455)تفسيرهفىحاتم
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هذايا:فيَقولُ،َلُجزلايَلقَىالزجُلُكانإسرائيلَبَنِىعلىالنمصَُلَخَدماَلَّوأ

يَكونَأنَكِلَذهُعَنمَيفلاِدَغلامِنَيَلقاهثُئم.لَكَيَحِللاهئِإف،ُعَنصَتماْعَدواللهَِقَّتا

:قالثُمَّ.ببَعف!"مِهِضعَبقُلوبَاللهَُبَرَضَكِلَذفعَلواافَلفوقَعيدَه،وشَرل!هاع!يلَه

َكِلَذمَريَراَتنِوَعِيسَىدَاودَِناَسِلعَكََلي+َرشابَفَنِم!فَرُوأاَئَذِينَ)لُعِفَ

لبَثمىَىُلَعَفئُنحَرنَعيَتَنَاهَؤنَاَلأؤُلا!!يَغتَدُوتَؤَ!انوُأأوَصَعبِمَا

بالمَعروفِ،َّنُرُمأتَلواللهِ"كَلَّا:قالثُئَم.،78،79:الماندةأ!وُتَ!!الؤُأَط

ولَتَقصرُنَه،اًرطأِّقَحلاعلىهَّنُرُطأتَلوالظّالِمِيَدِعلىَّنُذُخأتَلوالمُنكَرِ،عنولَتَتهَوُنَّ

.قَصرًا(()1(الحَقعلى

أنبأنا،إملاءً!خاهَبصألاَفُسويبنُاللهِعبدُمحمدٍأبوأخبرَنا-22202

بنِسعيدِبنُمحمدُحدثنا،بمَكَةَالبَصرِئُزيادٍبنِمحمدِبنُأحمدُسعيدٍأبو

نِسوَةٍِعَبرأعن،عُروةَعن،الرهرِئَعن،عُيَينَةَبنُسفيانُحدثنا،ٍبِلاغ

عن،الزُّهرِئَ:قالذَكَرتَ؟نَممحمدأبايا:فقيلَ،بَعضٍنِمُلَفسأَنُهُضعَب

اسمُهُنَ؟مامحمل!أبايا:قيلَ.بَعضٍنِمُلَفسأَنُهُضعَبنِسوَةٍِعَبرأعن،عُروةَ

ائمَاهَفُأعن،حَبيبَةَعن،سلمةَأبىبنتِزَينَبَعن،عُروةَعن،الرهرِئُ:فقالَ

وهونَومٍنِم!راللهِرسولُاستَيقَظَ:قالَتجَحشٍبنتِزَينَبَعن،حَبيبَةَ

رَدمِنِمَموَيلاكُيحَ،اقتَرَبَشَزقَدِنِمِبَرَعلِلويلٌ،اللهُاّلإَهَلإ"لا:فقالَوجهُهمُحمَر

،(0740)عقبماجهوابن،(3047)والترمذى،(3713)دمحأوأخرجه.(4336)داودأبو(1)

وضعفه.غريبحسن:الترمذىوقالبه.بذيمةبنعلىطريقمن(02661-أ0264)والطبرانى

.(932)داودابىضعيففىالألبانى
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وفيناأنَهلِكُ،اللهِرسولَيا:فقُلتُاتِسعينَوعَقَدَومأجوجَ".يأجوجَ

.الخَبَثُ")2(َرُثَكإذا"نَعَم:فقالَ؟َنوحِلاّصلا

،نَصرٍبنُسَعدانُحدثنا،سعيدٍأبوأنبأنا،اللهِعبدُانَثَّدَحو-25223

عن،سلمةَأبىبنتِزَينَبَعن،عُروةَعن،الزُّهرِىِّعن،سفيانُحدثنا

هَناإلابنَحوِههَرَكَذفع!جم.النَبِىِّزَوجِزَينَبَعن،حَبيبَةَأُمِّاهِّمُأعن،حَبيبَةَ

حَلْقَةًَقَّلَحو:وقالَ.ٍتاّرَمثَلاثَ.((ُهللاإلأَهَلإ"لا:يقولُوهو:قال!

(3)

سُفيان،عنإسماعيلبنِمالكِعن""الصحيحفىالبخارىُّرَواه..ءِصبعِهِ

.سُفيانَ)4(عنوغَيرِهشَيبَةَأبىابنِبكرِأبىعنمسلم(ظ59/101ورَواه

بنُالحَسَنُأنبأنا،المُقرِئُمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبوانرَبخأ-52242

الرَّبيعِ،أبوحدثنا،القاضِىيَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَبنِمحمدِ

بنِاللهِعبدِعن،وعمرٍأبىبنُعمرُوحدثنا،جَعفَرٍبنُإسماعيلُحدثنا

"لَتأفرُن:قال!َئِبَّنلاأن،اليَمانِبنِحُذَيفَةَعن،ِّىِلَهشألاالرَّحمَنِعبدِ

ثُئمعِندِه،نِمعِقابًامكيَلَعلَمعَثَأناللهَُّنَكِشويَلأوالفنكَرِ،عنولَتَتهَوُنَّبالمَعروفِ

.(لَكُم(()ُْبيجَتسَيفلالَتَدعوُنَّه

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

الإبهامأصلفىالسبابةالأصبعرأستجعلأنوهو،با!ُحلامواضعاتمن:التسعينعقد

.216/2النهايةيسير.خللإلابينهمايبينلاحتىوتضمها

به.سفيانعن(27413)أحمدوأخرجه.28اصالاعتقادفىالمصنف

حبانوابن،(3953)!اجهوابن،(11311)الكبرىفىوالنسائى،(2187)الترمذىاْخرجه

به.عييةبنسفيانطريقمن(6831)

.(1)عقب(0288)ومسلم،(5907)البخارى

أبىبنعمروطريقمن(6912)مذىوالتر.بهجعفربنإسماعيلطريقمن(10233)اْحمدأخرجه

حسن.حديث:وقال،بهعمرو
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بكرٍأبوإبراهيمَبنُمحمدُاْنبأنا،الفقيهٍُرِهاطاْبوأخبرَنا-25225

يَعنِىهِشامٌحدثنا،الذَلالُهَضابمأبوحدثنا،يَحيَىبنُمحمدُحدثنا،الفَخامُ

عن،عثمانَبنَِرَمُعبنِِمِصاععن،هانِىبنِعثمانَبنِعمرِوعن،سَعدٍابنَ

يَومًالمجؤاللهِرسولُعلئََلَخَد:قالَترمحالبماعاثشةَعن،ِريَبرلابنِعُروةَ

أحَدًا،يُكَقَمُوماوخَرَجََاّضَوَتف،شَىءٌاهَرَضَحدَقأنْوجهِهفىُتفَرَعف

الثاسُ،اهُّيأ":قالثُئَمالمِنبَرِعلىفقَعَدَ،يقولُمااْسمَعُبالحُجُراتُِتقِصَلف

فلاتَدعونِىأنقَبلِنِمالمُنكَرِ،عنوانهَوابالمعروفِمُروا:يقولُوجَلَّعَزَّاللهَنٍا

.أنصُرَكُم")2(فلاوتَستَتصِرونِى،مُكَيطعُأفلاوتَسألونِى،مُكَبيجُأ

بنُمحمدُالعباسِأبوأخبرَخ!،الحافظُاللهِعبدِاْبوحدثنا-25226

بنِعثمانَبنُاللهِعبدُحدثنا،سَئارٍبنُأحمدُحدثنابمَروَ،المَحبوبِئُأحمدَ

ِبَفَهُملابنِمُدرِكِمَعَكُنا:قالسِماكٍعن،شُعبَةُحدثنا،أبىأخبرَخ!،جَبَلَةَ

بنِالحارِثِبنِسُفيانَأبىعنيُحَذَثُشَيخًاُتعِمَسف،سُرادِقِهفىبسِجِستانَ

مِنَحَقهُفيعَّفلاُذُخأيلاًةَّمُاُسذَقُيلااللهَ"إنَّ:قالجمعِرىِبَنلاعن،المُطلِبِعبدِ

."متعتععيرُوهوالقوِئ

."حفزه،:الأصلفى(1)

،(29؟)حبانوابن.بهسعدبنهثامطريقمن(0404)ماجهوابن،(25255)احمداخرجه(2)

:4076/8الذهبىوقالبه.هانئبنعثمانبنعمروطريقمن(6665)الأوسطفىوالطرانى

.مجهولعاصم

.190/1النهاية.ويزعجهيقلقلهاذىيصيبهانغيرمن:متعقعغير(3)

بناللهعبدطريقمن187/4بغدادتاريخفىالخطيبواخرجه.256/3الحاكمعندوالحديث

به.جبلةبنعثمان
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بنِِحِلاصبنُمحمدُحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوانَثَّدَحو-25227

حدثناقالا:وبُندارٌموسَىأبوحدثنا،ٍبِلاطأبىبنُإبراهيمُحدثناهاك!،

أبىبنِاللهِعبدِعن،حَربٍبنِسِماكِعن،شُعبَةُحدثنا،جَعفَرٍبنُمحمدُ

فأتاهتَمرٌ!صالنَّبِىِّعلىلِرَجُلٍكان:قالِبِلَّطُملاعبدِبنِالحارِثِبنِسُفيانَ

وقالَ:هاّيإوأعطاه،تَمرًاحَكيمٍبنتِخَولَةَنِمجمجيهالنَّبِىُّفاستَقْرَضَ،يَتَقاضاه

1/94"اللهِعِبادُيَفعَلَُكِلَذَك":قالثُمَّ.(1)((اًرئُغكانولَكِئهتَمرٌعِندِىكاندَق/هَّنإ"أما

هذا.2مُتَعتَع((عَيرَحَفهفيهِمُفيعَّضلاُذُخأيلاهَّمُأعلىُمَّحَرَتَيلااللهَإنّ،المُؤمِنونَ

الصحيحُ.وهو،مُرسَلٌ

ٍديَبُعبنُأحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلىُّأخبرَنا-25228

يَعنِىمَنصورٍعن،سُلَيمانَبنُسعيدُحدثنا،ىَّنَثُملابنُمُعاذُحدثنا،ُراّفَضلا

بُرَيدَةَ،ابنِعن،دِثارٍبنِمُحارِبِعن،السّائبِبنِعَطاءِعن،الأسوَدِأبىابنَ

ُبَجعأ))ما:صلمجييهاللهِرسولُلهقالِةَشَبَحلامِنَجَعفَرٌَمِدَقلما:قالأبيهعن

ٌسِراففمَرَّ،طَعامٍنِممِكتَلٌاهِسأرعلىامرأةًرأيتُ:قال."؟َتيأرشَىء

ُعَضَييَومَلَكَويلٌ:وقالَتطَعامَهاتَجمَعُتَلَعَجف،و101/60،فأذراهيَركُضُ

"لا:لِقَولِهاتَصديقًاك!يِىُئِبَّنلافقالَ.الظّالِمِمِنَلِلمَظلومِفيأخُة+،كُرسئهالمَلِكُ

مختلطة،الغالبفىتكونوالبقية،بقيتهأى.اللبنغُبْر:قولهممنلعله:"قلش،:الأصلحاشيةفى(1)

.528/2للخطابىالحديثغرببوينظر.إأعلموالله

الشعبفىوالمصنف.ا40/4الزوائدمجمعفىكماالطبرانىجهوأخم.256/3الحاكم(2)

به.شهبةطريقمن(11230)
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.1مُتَعتَع((عَيرُوهوشَديدِهانِملِضَعيفِهاُذَخويلاقُذسَتكَيفَ-:أو-أُفةٌقُذسَت

العباسُوهوالأسفاطئُحدثنا،أحمدُحدثنا،علئوأخبرَنا-92202

الأسوَدِ،أبىبنُمَنصورُحدثنا،هَيوُدعَسسُلَيمانَبنُسعيدُحدثنا،ِلضَفلاابنُ

.َكِلَذبأبيهعن،بُرَيدَةَابنِعن،دِثارٍبنِمُحارِبِعن،ال!ائبِبنِعَطاءِعن

السّائبِبنِعَطاءِعنقَيسٍأبىبنِعمرِوعنِبصَغلاكِتابِفىمَضَىدَقو

(2)

.بمحوِه

.(3)ِهللاعبدِبنِِرِباجعنَرَخَاوجهٍنِمورُوِىَ

حدثنا،ُئِذابادَّمَحُملاٍرِهاطأبوأنبأنا،الفقيهٍُرِهاطاْبوأخبرَنا-02302

ٍرِهاطأبووأخبرَنا)ح(محمدٍبنُُريَهُزحدثنا،ٍرِماعأبوحدثنا،قِلابَةَأبو

بنُموسَىحدثنا،يَحيَىبنُمحمدُحدثنا،الفَخامُبكرٍأبواْنبأنا،الفقيهُ

،يَسارٍبنِعَطاءِعن،َمَلسأبنِزَيدِعن،محمدٍابنُهوٌريَهُزحدثنا،مَسعودٍ

:قالوا.((ِتاقُرُّطلابَسولُجلاوأإئاكُم:قالجم!النَبِئَأن،الخُدرِىِّسعيدٍأبىعن

))إذا:!اللهِرسولُفقالَفيها.ُثَذَحَتَنذُبانِسِلاجَمنِملَناما،اللهِرسولَيا

ُضَغ":قالالطَّريقِ؟حَقُّوما:قالوا."هَّقَحَقيرَّطلافأعطُواالمَجلِسَاّلإأبَيتُم

المُنكَرِ")4(.عنُىهَّنلاوبالمَعروفِ،والأمرُالشلامِ،؟َروالأذَى،وكَفُّالبَصَرِ،

صالح.إسناده:4077/8الذهبىوقال.(11626)فىتخريجهتقدم(1)

.(11625)فىتخريجهتقدم(2)

.(7549)للمصنفوالشعب،(6559)للطبرانىالأوصطينظر(3)

(595)حبانابنوأخرجه.(12)الأربجنوفى،(245)والآداب،(9086)الشعبفىالمصنف(4)

.(11625)فىوتقدم.بهمحمدبنزهيرطريقمن(113"9)وأحمدبه.عامرأبىطريقمن
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،(1)ٍرِماعأبىعنمحمدٍبنِاللهِعبدِعن""الصحيحفىالبخارئُهَجَرخأ

.أسلَمَ)2(بنِزَيدِعنَةَرَسيَمبنِحَفصِحَديثِنِمهاجَرخأو

أنبأنا،اللهُهَمِحَرفُورَكَبنِالحَسَنِبنُمحمدُبكرٍأبوحدثنا-02312

حدثنا،الطيالِسِئُداودَأبوحدثنا،حَبيبٍبنُُسُنويحدثنا،جَعفَرٍبنُاللهِعبدُ

بنِاللهِعبدِبنَالزَحمَنِعبدَُتعِمَس:قالحَربٍبنُسِماكُأخبرَخ!،شُعبَةُ

ومَنصورونَمُصيبونَمُكَّنإ":يقولُك!ج!النَبِئََعِمَسائهأبيهعنيُحَدِّثُمَسعودٍ

عنَهنَيلوبالمعروفِ،وليأمُزاللهَ،فليثقمِنكُمَكِلَذَكَردأنَمف،مُكَلومَفتو!

.(3)"ِرَكنُملا

ٍديَبُعبنُأحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُأخبرَنا-20232

،حَربٍبنُسُلَيمانُحدثنا،اللهِعبدِبنُإبراهيمُمُسلِمٍأبوحدثنا،ُراّفَضلا

حدثنا،جَعفَرٍبنُاللهِعبدُأنبأنا،فُورَكَابنُبكرِأبووأخبرَنا)ح(شُعبَةُحدثنا

عن،بُردَةَأبىبنِسعيدِعن،شُعبَةُحدثناداودَ،أبوحدثنا،حَبيبٍبنُُسُنوي

فىصَدَقَةٌمُسلِبمكُلِّ"على:قالع!جيهَئِبَّنلاأن،َئِرَعشألاموسَىأبىعن،أبيه

نَفسَهفيَنفَعُبيَدِهُلِمَتعَي":قال؟ْدِجَيمَلنِإف،اللهِرسولَيا:قالوايَويم((.كُلِّ

الحاجَ!ذا"يُعينُ:قال؟ْلَعمَلمَلنِإف،اللهِرسولَياقالوا:.((ُقذَصَتَيو

المُنكَرِ".عنويَنهَىبالمعروفِ-"يأمُرُ:قال؟ْعِطَتسَيمَلنِإف:قالواالمَلهوفَ".

.(6229)البخارى(1)

.(114/2121،3/2161)ومسلم،(2465))2(البخارى

(4156)أحمدوأخرجه.صحيححسن:وقال،(2257)الترمذىطريقهومن،(335)الطيالسى(3)

.(5685)فىوتقدمبه.شعبةطريقمن
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لَفظُ."ٌةَقَدَصلهَكِلَذفإِنَّ؟زَّشلاعن"ليُمسِكْ:قاليَستَطِعْ؟مَلنِإف:قالوا

"ويَنهَى:قَولُهولايَويم".كُلِّأفى:سُلَيمالنَرِوايَةِفى!يَلو،داودَأبىحَديثِ

.مَضَى)2(كما""الصحيحفىهاجَرخأالمُنكَرِ")1(.عن

بنُالحَسَنُأنبأنا،المُقرِئُعلىبنِمحمدِبنُعلئُأخبرَنا-20233

بنُاللهِعبدُحدثنا،القاضِىيَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَبنِمحمدِ

عُيَينَةَ،أبىمَولَىواصِلحدثنا،مَيمولنٍبنُمَهدِئُحدثناأسماءَ،بنِمحمدِ

أبىعن،الذيلِىالأسوَدِأبىعن،َرَمعَيبنِيَحىَعن،عُقيلٍبنِيَحىَعن

مِنكُمسُلَامَى)4(لُكعلى"يُصبحُ)3(،:لمجي!النَبِئُ(ظ60/101قال:قالذَزً

وكُلُّ،صَدَقَةٌتَهليلَةوكُلُّصَدَقَة،تَحميدَةٍوكُلُّ،صَدَقَةٌتَسبيحَةفكُلُّصَدَقَة؟

مِنْويُجزِئُصَدَقَة،المُنكَرِعنئهَنوصَدَقَة،بالمَعروفِوأمز،صَدَقَةٌتَكبيرَة

اللهِعبدِعن""الصحيحفىمسلمرَواه.(6)"ىَحُّضلامِنَيَركَعُهُماِناتَعكَرَكِلَذ

(7)

.محمدٍبنِ

.ُمَلعأواللهُ،الكِفاياتِفُروضِنِمأنَهُماعلىكالذَلالَةِالكَلامِهذاىِفو

.(7897)فىوتقدم.(497)الطيالسى(1)

.(7897)عقبوتقدم.(0801)ومسلم،(2260)البخارى(2)

.م:منسقط(3)

.امسلم":مفى(4)

.اأعن:مفى(5)

.(4961،7899)فىتقدم(6)

.(84/720،06053/1)مسلم(7)
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حدثناالمُؤَمَّلِ،بنِعلىبنُالحَسَنُمحمدٍأبوأخبرَنا-20234

بنُمحمدُأحمدَأبوحدثناالبَصرِىُّ،اللهِعبدِبنُعمرُوأبوعثمانَ

10/95أُسامَةَعن،شَقيقٍعن،الأعمَشُحدثنا،ٍديَبُع/بنُيَعلَىأنبأنا،الوَهّابِعبدِ

بعدَأميرًاعلئَكاننِإوالنّاسِ.خَيرَُكَّنإ:لِرَجُلٍأقولُلاواللهِ:قالزَيدٍابنِ

يقولُ:سَمِعتُه:قال؟يقولُسَمِعتَهوما:قالوا.يقولُ!ي!هي!اللهِرسولَُتعِمَسإذ

كماِراّنلافىبهاديَدورُ،(1)هُباتقأُقِلَدنَتفالنّارِ،فىفيُلقَىالقيامَةِيَومَبالزجُلِ"يُجاءُ

مَلأ؟َكَباصأما!لَكَمافُلانُيا:فيقولونَِراّنلاأهلُبهفيُطيفُ،برَحاهالحِمارُيَدورُ

آتيه،ولابالمَعروفِمُكُرُمآكُنتُ:فيقولُالمُنكَرِ؟عنوتَنهانابالمعروفِتأمُرُناْنُكَت

نِم""الصحيحفىومُسلِمٌالبخارئُهَجَرخأ.(2)"هيآوالمُنكَرِعنوأنهاكُم

.(3)ِشَمعألاحَديثِ

السَّمّاكِ،ابنُعمرِوأبوحدثنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-23502

سلمةَ،بنُُداّمَححدثنا،إبراهيمَبنُمُسلِمُحدثنا،إسحاقَبنُحَنبَلُحدثنا

لمجج!-َئِبَّنلاَعَيابدَقوكانَ-حَبيبٍبنََريَمُعجَذَهأنالخَطمِئُجَعفَرٍأبوحدثنا

،داءٌمُجالَسَتَهُمفإِنَّ،السُّفَهاءِومُخالَطَةَإيّاكُم،َئِنَبأىْ:لَهُمقالبَنيهأوصَى

مابقَليلَِّرِقُيلانَمو،يَندَمْهْبِجُينَمو،بحِلمِهَّرَسُيِهيفَّسلاعنيَحلُمْنَموإِنَّه

عنيَنهَىأوبالمعروفَِرُمأيأنمُكُدَحأأرادَاذِإوبالكَثيرِ،َّرِملسال!فيهُبهيأش!

.30/2الجوزىلابنالحديثغريبالأمعاء.:الأقتاب(1)

.(152)مسندهفىشيبةأبىوابنبه.عبيدبنيعلىطريقمن(21784)أحمدأخرجه(2)

.(2989)ومسلم،(3267)البهخارى(3)
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نَمفإِنَه،اللهِمِنَبالثوابِوليوقِنْ،الأذَىعلىَكِلَذقبلَنَفسَهْنَطَويلفالمُنكَرِ

.(1)ىَذألامَسنَْدِجَيلااللهِمِنَبالثوابِْنِقوي

راىلمنأعمالِهاّىلَوَتوحِراهيَةِالإمارَةِحَراهيَةِبابُ

اًطِقاسبغَيِرهعنهاهَضرفراىاوضَعفًانَفسِهنِم

المِصرِىُّنَظيفٍبنِِلضَفلابنُمحمدُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-25236

بمِصرَ،إملاءًالرّازِئُإسحاقَبنِالحَسَنِبنُأحمدُالعباسِأبوحدثنا،بمَكَةَ

)ح(المُقرِئُيَزيدَبنُاللهِعبدُحدثنا،(2)ٍلوُفَمبنِعيسَىبنُهارونُحدثنا

بنُمحمدُوعمرٍأبوحدثنا،ُئِرابْذوُّرلامحمدٍبنُالحُسَينُعلىأبووأخبرَنا

الأسَدِئُ،موسَىبنُبشرُحدثنا،النَحوِئُالراهِدٍُمِشاهأبىبنِالواحِدِعبدِ

بنِاللهِِديَبُععن،أيّوبَأبىبنُسعيدُحدثنا،المُقرِئُالزَحمَنِعبدِأبوحدثنا

ذَزً،أبىعن،أبيهعن،الجَيشاك!ٍمِلاسأبىبنِِمِلاسعن،َئِشَرُقلاجَعفَرٍأبى

ضَعيفًا،أراكَىِّنإلِنَفسِى،بحِحُأمالَكَبحِحُأذَز،أبا"يا:لىقال!ِيكاللهِرسولَأن

عن""الصحيحفىمسلمٌرَواهيَتيبم")3(.مالََّنَيَّلَوَتولااثنَينِ،علىتأمَّرَنَّفلا

.المُقرِى)4(عنوغَيرِهحَربٍبنِِريَهُز

بنمسلمطريقمن(5272)الصحابةمعرفةفىنعيمأبووأخرجه.(8449)الشعبفىالمصنف(1)

من(081)17/05والطرانى،186صالزهدفىواحمد،(25982)شيبةابىوابن.بهإبراهيم

به.سلمةبنحمادطريق

.92/72الإكمالوينظر.هملون":ايأصلوحاثية،سفى(2)

.(5412،12786)فىوتقدم.(4148)الصنرىفىالمصنف(3)

.(17/1826)مسلم(4)
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بنُُناّسَحالوَليدِأبوأخبرَك!،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20237

قُلتُ:إسماعيلَبنِمحمدِبكرٍأبىعلىقَرأتُ:قال(و61/101الفقيهُمحمدٍ

أبىبنُيَزيدُحَدَّثَنِى،ِثيَّللاعن،أبيهعنٍبيَعُشبنُالمَلِكِعبدُحَدَّثَكُم

حُجَيرَةَابنِعن،ِّىِمَرضَحلايَزيدَبنِالحارِثِعن،وعمرٍبنِبكرِعن،حَبيبٍ

بيَدِهفضَرَبَ:قال.استَعملْنِى،اللهِرسولَيا:قُلتُ:قالذَزًأبىعنالأكبَرِ،

خِزىٌالقيامَةِيَومَاهَّنإِو،أمانَةٌاهَّنإِو،ضَعيفٌَكَّنإذَز،أبا"يا:قالثُئَم،ىِبِكنَمعلى

الصحيح""فىمسلمرَواه.(1)((اهيفهيَلَعىِذَّلاىَّدأواهِّقَحبأخَذَهانَماّلإ،ونَدامَةٌ

.(2)ٍبيَعُشبنِالمَلِكِعبدِعن

أبوأخبرَك!،الحافظُُّىِوُدبَعلاأحمدَبنُُرَمُعٍمِزاحأبوأخبرَنا-23802

العُريانِبنِنَجدَةَبنُأحمدُأنبأناالبَرازُ،ٍراّيَسبنِاللهِعبدِبنُمحمدُِلضَفلا

،َئِرُبقَملاسعيدٍعن،ذِئبٍأبىابنُحدثنا،َسُنويبنُأحمدُحدثنا،ُئِشَرُقلا

اهَّنإِو،الإممارَةِعلىسَتَحرِصونَمُكّنإ":قالعج!اللهِرسولَأن،هريرةَأبىعن

51وَرالفاطِمَةُ(()3(.!بئسَتِالمُرضِعَةُفنِعمَالقيامَةِ،يَومَونَدامَةًحَسرَةًسَتَكونُ

.يونُسَ)4(بنِأحمدَعن""الصحيحفىالبخارئُ

أنبأنا،الفقيهُالمَعروفِأبىبنُمحمدُالحَسَنِأبوأخبرَنا-20239

اْبىوابن،(487)والطيالسى.بهسعدبنالليثطريقمن(57)المشكلشرحفىالطحاوىأخرجه(1)

به.يزيدبنالحارثطريقمن(21513)وأحمد،(33080)شيبة

.(1825/16)مسلم(2)

.(5410)فىتقدم(3)

.(7148)البهخارى(4)
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حدثناالبَصرِئُ،مُسلِمٍأبوأنبأناال!لَمِئُ،نُجيدٍبنُإسماعيلُوأبوعمرٍ

لمجيِ!:اللهِرسولُقال:قالهريرةَبىأعن،بيهأعن،عَجلانَابنِعن،مبِصاعبوأ

.(1)"هِقُنُعىَلإمَغلولَةٌويَدُهالقيامَةِيَومَبهيُؤتَىإلأةَرَشَعأميرِنِم"ما

العَزيزِعبدُمحمدٍأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا/-00242

حدثنا،المَكَئُزَيدٍبنِعلىبنُمحمدُحدثنا،بمَكَةَالذَئاسُالزَحمَنِعبدِابنُ

أبيه،عن،عَجلانَبنِمحمدِبنُاللهِعبدُحدثنا،الحِزامِئُالمُنذِرِبنُإبراهيمُ

وهوإلأةَرَشَعأميرِنِم"ما:لمجي!اللهِرسولُقال:قالهريرةَأبىعن،جَذَهعن

.(2)ادُروَجلاهَقِبوُيأوُلدَعلايَفُكَّهىَّتَحمَغلولًا،القيامَةِيَومَبهيوتَى

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدِأبوأخبرَنا-14202

سفيانُ،حَذَثَنى،أُسامَةَأبوحدثنا،عَفانَبنِعلىبنُالحَسَنُحدثنا،يَعقوبَ

مابَعضِعلى!خْرما،اللهِرسولَيا:العباسُقال:قالالمُنكَدِرِبنِمحمدِعن

إمارَةٍنِمخَيرٌتُنْجيهانَفسٌاللهِ،رسولِعَئمياعباسُ،"يا:!ِي!النَبِئُفقالَ.اللهُولاكَ

مُرسَل.المَحفوظُهوهذاتُحصيها")3(.لا

قال:اللهِعبدِبنِِرِباجعن،ِرِدَكنُملاابنِعن:عنهوقيلَ-20242

أبوأخبَرَناه.هَرَكَذفتوَلينى؟ألا،اللهِرسولَيا:المُطلِبِعبدِبنُالعباسُ

حدثناببَغدادَ،القاضىٍعِناقبنُأحمدُاللهِعبدِاْبوحَذَثَنى،الحافظُاللهِعبدِ

.(5411)فىتقدم(1)

زيدبنعلىبنمحمدعن(6225)الأوصطفىالطبرانىواخرجه.(7382)الشعبفىالمصنف(2)

.يخرجوهلمجيدحديثوهذا،واهاللهعبد:079/84الذهبىوتال.بهالصائغ

به.سفيانطريقمن(33084)شيةابىوابن،27/4الطبقاتفىسحدابنأخرجه(3)
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حدثنا،علىبنُنَصرُحدثنا،البَصرِئُالسُّلَمِئُالوَليدِبنِعلىبنُمحمدُ

أصَخُ؟والأؤَلُمَوصولًا،هَرَكَذف.سعيدٍبنِسُفيانَعن،الربَيرِئُأحمدَأبو

.(1)ُئِرصَبلاُئِمَل!لاهذابهتَفَزَدَ

بنُأحمدُالحَسَنِأبوأنبأنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-52432

المُقرِئُ،يَزيدَبنُاللهِعبدُحدثنا،موسَىبنُبشرُحدثنا،الطيبِئُإسحاقَ

ُتعِمَس:قال!الحَضرَمِئٍُميَعُنبنُزيادُىنَثَّدَح،زيادٍبنُالزَحمَنِعبدُحدثنا

أتَيتُ:قال!يُحَذَثُ!لمجيوّاللهِرسولَِبِحاصَئئاد!ُئصلاالحارِثِبنَزيادَ

فيه:(ظ101/61قال!بطولِهالحديثَوذَكَرَ.الإسلامِعلىهُتعَيابف!سؤاللهِرسولَ

ويَقولونَ:مُهَلِمعايَشكونَالمَنزِلَِكِلَذأهلُفأتاه،اًلِزنَملمج!اللهِرسولُفنَزَلَ

))أوَفَعَلَ:ع!يِ!اللهِرسولُفقالَ.ِةئلِهاجلافىقَومِهوبَينَبَينَناكانبشَىءٍأخَذَنا

خَيرَ"لا:فقالَفيهِموأناأصحابِهىَلإ!يَشعالنَبِئَُتَفَتلاف.نَعَم:فقالوا.((؟َكِلَذ

.مُؤمِنٍ")2(لُجَرِلالإمارَةِفى

يَحيَىجَذَىأنبأنا،العَنبَرِئٍُرِهاطأبىابنُِحِلاصأبوأخبرَنا-52442

(3)،َء،،
)ح(القَعنَبِئُانبانا،قشمردوعمرٍبنمحمدحدثنا،القاضِىمَثصورٍابنُ

ابنُِلضَفلاأبوأنبأناالطهماخ!،علىبنِالحَسَنِبنُعلئُالقاسِمِأبووأخبرَنا

عن،ذِئبٍأبىابنُحدثنا،القَعنَبِئُأنبأنا،أئوبَبنُمحمدُحدثنا،فضلُويَه

بثقة.ليىهذاالسلمى:4080/8الذهبىتال(1)

.(0181،13254)فىوتقدم.ا25/4والدلائل،(4021)المعرفةفىالمصنف(2)

.(7518)فىضبطهعلىالكلاموتقدم)كمثمرد".:مفى(3)

-273-

(08/21الكيرالسنن)



...أعمالهاتولىوكراهيةالإمارةكراهيةبابالقاضىأدبكتاب

))مَن:جمجواللهِرسولُقال:قالهريرةَأبىعن،سعيدٍعن،الأخنَسِىعثمانَ

عن:رِوايَتِهفىأئوبَابنُوقالَسِكّيني")2(.بغَيرِ(1)َجُذفكأئماالقَضاءِعلىَلِعُج

الأخنَسِ.بنِعثمانَ

أبوأنبأناإملاءً،ُئِوَلَعلاالحُسَينِبنُمحمدُالحَسَنِأبوحدثنا-24502

حدثنايَزيدَ،بنُمحمدُحدثنا،القَلانِسِئُإسحاقَبنِمحمدِبنُأحمدُحامِد

بنِمحمدِبنِعثمانَعن،جَعفَرٍبنُاللهِعبدُحدثناالجَئارِ،عبدِبنُالعَلاءُ

نأ،هريرةَأبىعن،الأعرَجِوعنالمَقبُرِئَسعيدأبىبنِسعيدِعن،الأخنَسِ

.سِكّينن")4(بغَيرِذُجَدَقفالمُسلِمينَبَينَقاضيَاقَعَدَ)3(نَم":قالجمجواللهِرسولَ

بنُالحَسَنُأنبأنا،المُقرِئُمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-02462

على،بنُنَصرُحدثنا،القاضِىيَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَبنِمحمدِ

أبىعن،المَقبُرِئَعن،وعمرٍأبىبنُعمرُوحدثنا،سُلَيمانَبنُُليَضُفحدثنا

.(سِكّيني")ْبغَيرِذُجَدَقفالقَضاءَوُئىَنَم":قاللمجي!َئِبَّنلاأن،هريرةَ

أنبأنا،اللهُهَمِحَرفُورَكَبنِالحَسَنِبنُمحمدُبكرٍأبوأخبرَنا-02472

.،نفسهأ:مفىبعده(1)

من(5924)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.(6024)والمعرفة،(4149)الصغرىفىالمصنف(2)

به.المقبرىسعيدطريقمن(7145)وأحمد.بهذئبأبىابنطريق

أفُعل!.:المصنفنسخةفى(3)

(2308)ماجهوابن،(5925)الكبرىفىوالنسائى،(3572)داودوأبو،(8777)أحمدأخرجه(4)

.(3050)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.جعفربناللهعبدطريقمن

منغريبحسن:وقال،بهعلىبننصرطريقمن(1325)والترمذى،(3571)داودأبوأخرجه(5)

.(3049)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.الوجههذا
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داودَأبوحدثنا،حَبيبٍبنُُسُنويحدثنا،!كاهَبصألاجَعفَرٍبنُاللهِعبدُ

عبدِ(1)ِنبسَرجِبنُُحِلاصحدثنا،ُّىِرُكشَيلاالعَلاءِبنُُرَمُعحدثنا،الطَّيالِسِئُ

القُضاةُ،عِندَهاوذُكِرَر!جمنهاعائشةَُتعِمَس:قالحِطانَبنِعِمرانَعن،ِسيَقلا

فيَلقَىالقيامَةِ،يَومَِلدَعلابمالقاضِى"يُؤتَى:يقولُمج!مجاللهِرسولَُتعِمَس:فقالَت

كِتابِى:فىكَذا.(2)"ُّطَقتَمرَةفىِنيَنثابَينَيَقفحمَلةَّنأيَتَمَئىماالحِسابِشِذةِنِم

العَلاءِ.بنُُرَمُع

ٍديَبُعبنُأحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلىّوأنجرَنا-25248

العَلاءِبنُعمرُوحدثناالوَليدِ،أبوحدثنا،حُخةَابنُبكرِأبوحدثناالضَفارُ،

ىتِقرعائشةَعن،َناّطِحبنِعِمرانَعن،سَرجٍبنِِحِلاصعن،اليَشكُرِىّ

.(3)ِهِلثِمبهَرَكَذف."ِلِداعلابمالقاضِى"يُؤتَى:جميمّاللهِرسولُقال:قالَت

بنُالحَسَنُأنبأنا،المُقرِئُمحمدٍبنُعلئالحَسَنِأبوأخبرَنا-49022

،بكرٍأبىبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَبنِمحمدِ

97/10اللهِعبدِعن،مَسروقٍعن،ىِبعَّشلاعن،مُجالِدٍعن،سعيدٍ/ُنبيَحيَىحدثنا

ٌذِخآٌكَلَهبةَلِّكُوإلأِساّنلابَينَيَحكُمُميَكَحنِم"ما:قاللمجييهَئِبَّنلاَرَكَذامَّبُر

هَفَذَقهَفِذقَيأنأمَرَهنِإفاللهِبمىَلإرأسَهفيَرفَعَجَهَنّمَ،شَفيرِعلىبةَفِقَيىَّتَحبقَفاه،

."سرج،منالجيمبثنوينالمتنوفىمنأ.!لعله:الأصلحاشةفى(1)

:مكانالشنى.العلاءبنعمرو:أحمدوعند،(24464)أحمدطريقهومن،(1650)الطيالسى(2)

.الينكرىالعلاءبنعمر

(2619)الأوسطفىوالطبرانى،(5505)حبانوابن،28214الكبيرالتاريخفىالبخارىأخرجه(3)

به.الطيالسىالوليدأبىطريقمن
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القاضىأدبكتاب

.خَريفًا(()1((و011/62أربَعينَمَهوًىفى

...أعمالهاتولىوكراهيةالإمارةكراهيةباب

سُلَيمانَبنِمحمدِبنُسَهلُالطئبِأبوالإمامُالشيخُحدثنا-25255

،ٍبِلاطأبىبنُيَحيَىحدثنا،مُئَصألاالعباسِأبوحدثناإملاءً،اللهُهَمِحَر

أبىعن،علىأبىبنِعَتادِعن،هِشائمأنبأنا،عَطاءٍبنُالوَقابِعبدُحدثنا

،ِءافَرُعلِلووَيلٌ،ِءارَمُألِل"ويلٌ:قالجم!اللهِرسولِعن،هريرةَأبىعن،ٍمِزاح

بَينَيَتَخَلخَلونَبالثُرَيّاٌةَقَّلَعُمنَواصيَهُمأنالقيامَةِيَومَأقوامٌَّنَيئَمَتيَل،ِءانَمُألِلووَيلٌ

.(2)،اًلَمَعاوُلَيمَلمُهَّنأووالأرضِ،الشماءِ

بنُاللهِعبدُأنبأنا،اللهُهَمِحَرفُورَكَابنُبكرِأبواْخبرَنا-25251

بإِسنادِههَرَكَذف.هِشامحدثناداودَ،أبوحدثنا،حَبيبٍبنُُسُنويحدثنا،جَعفَرٍ

.(3)"َنوبَذبَذَتَيبالثرَيّامُعَفقَةًكانَت"ذَوائبُهُم:قالاْنَهإلانَحوَه

أبوحدثنا،ُسُنويحدثنا،اللهِعبدُأنبأنا،بكرٍأبووأخبرَنا-25252

هريرةَأبىعن،ٍمِزاحأبىعن،علىأبىبنُعَئادُحدثنا،هِشامحدثناداودَ،

قُلتُ::قال.القيامَةِيَومَُباذَعلاو،نَدامَةآخِرُهاومَلامَةأؤَلُهاالعِرافَةُ:قال

.سَمِعتُ)4(كماَكُثَذَحُأامَنإ:قالمِنهُم.اللهَاتَقَىمَنِإلاهريرةَأبايا

فىالألبانىوضعفهبه.سعيدبنيحصطريقمن(2311)ماجهوابن،(4097)أحمدأخرجه(1)

.(508)ماجهابنضعيف

الذهبىوقال.بهالدستوائىهامطريقمن(6217)يعلىوأبو،(8627،07591)أحمدأخرجه(2)

.بأسبهما،وغيرهزيدبنحمادعنهروىعباد:081/84

.(2646)الطيالى(3)

.(2649)الطيالى(4)
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بنِمحمدِبنُأحمدُأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-25253

حدثنا،إسماعيلَبنُموسَىحدثنا،سعيدٍبنُعثمانُحدثنا،عَبدوسٍ

بنَِرَمُعمَقتَلِِةَّصِقفىمَيمونٍبنِعمرِوعن،حُصينٍعنأبوعَوانَةَ،

شابٌّرَجُلوجاءَ،هيَلَعيُثنونَُساّنلاوجاءَهيَلَعانلَخَدف:قالرفجبهالخطابِ

وقَدَمٍلمجماللهِرسولِصُحبَةِنِملَكَاللهِببُشرَىالمُؤمِنينَأميرَياْرِشبأ:فقالَ

،ىِخأابنَيا:قال!.الشَّهادَةُثُئَم،َتلَدَعفوَليتَثُئَم،َتمِلَعدَقماالاسلامِفى

الأرضَيمَسُّإزارُهإذاَرَبدأفلَمّا!لى.ولاعلئَلا؟(1)اًفافَكَكِلَذأنودِدتُ

لِثَوبِكَ،أنقَىفإِنَّه؟ثَوبَكَْعَفرا،ىِخأابنَيا:قال!.الغُلامَعلئَرُذوا:فقالَ

.إسماعيلَ)3(بنِموسَىعن""الصحيحفىالبخارىُّرَواه.(2)َكِّبَرِلوأتقَى

وأبوالحَسَنِبنُأحمدُبكرٍوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-52542

أنبأنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثناقالوا:وعمرٍأبىابنُسعيدِ

حَدَّثَنِى،الأوزاعِىُّحدثنا،َةَمَقلَعابنَيَعنِىعُقبَةُأنبأناالوَليدِ،بنُالعباسُ

ُتلَخَدر!بهالخطابِبنُُرَمُعَنِعُطلما:يقولُعباسٍابنَُتعِمَس:قال!سِمائر

ودَفَعَالأمصارَ،بكََرَّصَمدَقاللهََنِإف،المُؤمِنينَأميرَياْرِشبأ:فقُلتُهيَلَع

ابنَياعلئَتُثنِىالامارَةِىِفأ:ُرَمُعفقالَ.َقزِّرلابكَوأفشَى،َقافِّنلابكَ

بيَدِه،نَفسِىىِذَّلاوف:قال!غَييرها.ىِفو،المُؤمِنينَأميرَيانَعَم:قال!؟عباسٍ

.البخارىرواياتإحدىفىوكذالما+إكفاف:موفى.س،المصنفونسخة،الأصلفىكذا(1)

.(12806،16657)فىمنهطرفوتقدمبه.عوانةأبىطريقمن(6917)حبانابنأخرجه(2)

.(0037)البخارى(3)
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.(1)َرزِوولاأجرَلا،فيهاُتلَخَدكمامِنهاُتجَرَخىَنألَوَفىِفىتُ

اللهِعبدُأنبأناببَغدادَ،القَطانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-25552

أبىبنُمحمدُحَذَثَنى،سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا،دُرُسْتُويَهبنِجَعفَرِابنِ

اًلُجَرالمُسَئبِبنُسعيدُكان:قالمالكحَدَّثَنِى،وهبٍابنُحدثنازَكَريّا،

:قال.ْلُكفتَعالَ:لهفقالَوسِلقًا،خُبراُلُكأيوهورَجُلهيَلَعفدَخَلَ،يَصومُ

سعيا:لهفقالَالقَضاءِ.أمرِنِمالهُتنَنَظ:مالكقالشَىءٍعنالزَجُلُفسألَه

ُلَغشأكُنتُىَنأأتَراك!،اذَهِلأُجلِسَائَذِىالقاضِىىَلإْبَهذا،َقَمحأأراكَ

.(2)َكب:قالأوبهَذا؟نَفسِى

ثناحد،يَعقوبُثناحد،اللهِعبدُنانبأأ،الحُسَينِبوأناأخبرَو-56252

ء:(3)و
أعلمَوجَدتُ:اتوبُ(ظ62/101قال:قالحَفادحدثنا،ُئِرَمنلاعمرَبو

ُتكَردأوما:قالثُئَمفرَفا.مِنهوأشَذَهُمفِرارًامِنهِساّنلاَذَشأِءاضَقلابالناسِ

فكانَ،سيرينَبنُمحمدُماأدرِىلا،قِلابَةَأبىنِمِءاضَقلابَمَلعأكاناذَحأ

َمِدَقإذاوكانَ،ًةَزَماليَمامَةِىَلإويَفِزُ،ًةَزَمالشئامِىَلإُّرِفَيفالقَضاءِعلىيُرادُ

.يَخرُجَ)4(ىَّتَحكالمُستَخفِىكانالبَصرَةِىَلإ

حدثنا،يَعقوبُحدثنا،اللهِعبدُأنبأنا،الحُسَينِأبووأخبرَنا-25752

تاريخفىشةوابن.بهالمصنفطريقمن423/44،424دثقتاريخفىعساكرابنأخرجه(1)

به.الأوزاعىطريقمن52/1الحليةفىنعيموأبو،915/3،916المدينة

.470/1سفيانبنيعقوب(2)

.26/7الكمالتهذيبوينظر.(5528)فىوتقدمأعمرو".:م،سفى(3)

به.المصنفطريقمن303/28دثقتاريخفىعساكرابنوأخرجه.67/2سفيانبنيعقوب(4)
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:قالقِلابَةَأبىعن،أيّوبَعن،ٍريَمُعبنُالحارِثُأنبأنا،محمدٍبنُإبراهيمُ

يَغرَدتَى؟ىَّتَحيَسبَحُعَسَىمَكفالبحرِ،فىيَسبَحٍُلُجَركَمَثَلِالقاضِىُلَثَمامَنإ

.فهَرَبَ)1(ِءاضَقلِلقِلابَةَأبووطُلِبَ:قال

بنُيَعقوبُحدثنا،اللهِعبدُأنبأنا،الحُسَينِأبووأخبرَنا-25258

حَدَّثَنِى،عِمرانَبنُأحمدُُئِسَنخألاحدثنا،الخَليلِبنُأحمدُىنَثَّدَح،سُفيانَ

دِثارٍبنُمُحارِبُاذِإوجِئتُ:قالىِميَّتلاالصَّهباءِأبىعن،وعمرٍبنُالحَسَنُ

القَضاءِ،مَجلِسِفى/فجَلَسَجاءَثُثَم،َةالَّصلاأخَفَّرآك!فلَمّا،يُصَلِّىقائم

فذَهَبَ.مُسلِّملَبلا:قُلتُ:قال؟ةَجاحأومُسفَمأوأمُخاصِم:َئَلإَثَعَبثُمَّ

وأثنَىاللهَفحَمِدَهيَلَعُتصَفَسف:قال.قُمْ:محلىفقالَأتاك!ثُمَّ،هَرَبخأفُلوسَّرلا

بهابتَلَيتَنِىىِذَّلاالمَجلِسِلهذاْسِلجأمَلىِّنأتَعلَمَُكَّنإاللَّهُمَّ:قالثُمَّ،هيَلَع

خِرقَةًَجَرخأثُمَّ:قال.عَواقِبِهشَزَىِنِفكاف،وأُبغِضُههُهَركأوأنااَّلإعلئَهَترَذَقو

مافمَكَثَ:قالقُمتُ.حَتَىيَبكِىْلَزَيمَلف،وجهِهعلىاهَعَضَوف،نَظيفَةً

فلَمّا،يُصَلِّىقائمهواذِإف،فجِئتُ:قال.َةَمُربُشابنُبَعدَهومحلىَثُمَّ،اللهُشاءَ

قُلتُ::قال؟حاجَةأومُسلِّمأوأمُخاصِم:َئَلإَثَعَبثُمَّ،َةالَّصلاأخَفَّىِنآر

ُتمَفَسففقُمتُ.قُمْ:!لىفقالَأتانِىثُئَم،هَرَبخأفُلوسَّرلافذَهَبَ.مُسلملَبلا

هُتثَّدَحف.دِثارٍبنِمُحارِبِىِخأحَديثَىنْثِّدَح:فقالَجَنبِهىَلإُتسَلَجوهيَلَع

بهابتَلَيتَنِىائَذِىالمَجلِسَهذاْسِلجأمَلىِّنأتَعلَمَُكَّنإاللَّهُمَّ:فقالَالحديثَ

المصنفطريقمن303/28دمشقتاريخفىعساكرابنوأخرجه.65/2،66سفيانبنيعقوب(1)
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...أعمالهاتولىوكراهيةالامارةكراهيةبابالقاضىأدبكتاب

علىاهَعَضَوفاًةَقرِخَجَرخأثُتَم.هِبِقاوَعشَزَفاكفنى،هيهَتشأوهثِحُأانْاوإلا

.(2)ُتمُقحَتَىيَبكِىزالَفما،وجهِه

الكِسائئُالبَرازُالحَسَنِبنِعلىبنُأحمدُالعباسِاْبوأخبرَنا-25952

حدثنا،العَروضئُإسماعيلَبنُالزَحمَنِعبدُعيسَىأبوحدثنا،بمَكَةَالمِصرِئُ

ومحرَلما:يقولُالعباسِبنَمحمدَجَعفَبرأباُتعِمَس:قالالطحاوِئُجَعفَرٍاْبو

نالَماوالقَهِ:قال؟تأتيهألا:عُتَيبَةَبنِِمَكَحلِلقيلَالقَضاءَدِثارٍبنُمُحارِبُ

وماعَلَيها،هَيرَعُأفبمُصيبَةٍنَفسِهعِندَأُصيبَولاعَلَيها،هَينَهُأفغَيمَةًعِندِى

.اليَومَ)3(فأزورَهِموَيلاقبلَلهزَوّارًاكُنتُ

أبوأنبأناببَغدادَ،ُلدَعلابِشْرانَابنُالحُسَينِاْبوأخبرَنا-20260

َجَرَخ:ٍميَعُنأبوقال:قالإسحاقَ)4(بنُحَنبَلُحدثنا،السَمّاكِابنُعمرِو

،َكُمظَعقَرو،َكُنِستَرِبَك:فقالَرَجُلهَيِقَلف،زيادٍعِندِنِمحيَرُش

لا:قاللَكَ؟قالنَم:فقالَهَرَبخأفهيَلإفرَجَعَ:قال.َكُنباىَشَتراو

بأبِىهيَلَعفأشارَ.برَجُلٍعلئَتُشيرَحَتَىأُعفيكَلا:قال.ىِنِفعأف،هُفِرعْا

.(القَضاءَ)ْفوَلاه(و63/101،بُردَةَ

."إنظيفة:مفىبعده(1)

به.المصنفطريقمن61/57دثقتاريخفىعساكرابنوأخرجه.674/2،675!فيانبنيعقرب(2)

شدها:083/84الذهبىوقال.بهالمصنفطريقمن60/57دمقتاريخفىعساكرابنأخرجه(3)

منقطع.

."حنبلإبن:المصنفنسخةفىبعده(4)

:4083/8الذهبىوقالبه.المصنفطريقمن39/23دثقتاريخفىعساكرابنأخرجه(5)

منقطمة.والأخرى
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...أعمالهاتولىوكراهيةالامارةكراهيةبابالقاضىأدبكتاب

بنُاللهِعبدُأنبأنا،القَطّانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-20261

سفيانُحدثنا،الحُمَيدِىُّبكرٍأبوحدثنا،سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا،جَعفَرٍ

بهْلَزَيمَلف،هيَلَعفأبَىالقَضاءَ،فوَلاهوالٍدَعاهدَقالتَميمِئُقَعنَبٌكان:قال

الوامحرفأرسَلَ:قال.وتَوارَىبهرَمَىبعَهدِهعِندِهنِمَجَرَخفلَمّا،َلِبقىَّتَح

مَلفمُتَواريًا،فيهكانائَذِىُتيَبلاهيَلَعَطَقَسإذيَطلُبونَهمُهفبَينَما،هِبَلَطفى

.بجِنازَتِهِ)1(عَلَيهِمأُخرجَدَقوإلااورُعشَي

،جَعفَرٍبنُاللهِعبدُأنبأنا،ِلضَفلاابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-20262

قال:قالٍريَكُببنِاللهِعبدِبنَيَحيَىُتعِمَس:قالسُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا

ىِّنإ،المُؤمِنينَأميرَيا:قُلتُمِصرَ؟محرتَلِى:جَعفَرٍأبومحرقال:ُثيَّللا

ص!َءص:(2)،،ء
،ىِعَمضعفٍنِمبكما:فقال.المَوامحرمِنَرَجُلىنِإو،كِلدعنضع!

نِموىِّنِمأقوَىًةَّوقأتُريدُ،َكِلَذ(3)ىلعمحرالعَمَلِفىنيَّتُكَضعُفَتولَكِن

بنُعثمانُ:قُلتُ.مِصرَأمرَ"أُقَفَدُهٍلُجَرعلىىنَّلُدف،أبَيتَإذفأفاعَمَلِى؟

َهَفلافعاهَدَ،َكِلَذهَغَلَبف:قال.عَشيرَةٌهَلوصَلاحلهرَجُل؟الجُذامِئُالحَكَمِ

.(4)سَعدٍبنََثيَّللايُكَلِّمَألا

.675/2سفيانبنيعقوب(1)

."من،:منى(2)

.عن"9:المصنفنسخةفى(3)

ابنالحشناْبىطريقمن5/13بغدادتاريخنىالخطيبوأخرجه.ا23/1سفيانبنيعقوب(4)

.366/50دمشقتاريخفىعساكرابنطريقهومن،بهالفضل
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...أعمالهاتولىوكراهيةالإمارةكراهيةبابالقاضىأدبكتاب

محمدٍبنُُفَلَخأخبرَك!الحافظُ،اللهِعبدِأبوأخبرَنا-20263

ُتعِمَس:قالالبخارئُالحافظُوهوأحمدَأبىابنُبكرِاْبوحدثنا،البخارئُ

أبىعنبَلَغَنِى:الأزهَرِبنُمحمدُقال:يقولُالطَواويسِئَوعمرٍأبىبنَمحمدَ

المَنصورَيَعنِىجَعفَرٍأبودَعاالبَصرَةِأهلِقاضىسَؤارٌماتَلما:قالَفُسوي

،قاضٍنِميَعنِىِرصِملااذَهِلبُذَلاوِإنَه،ماتَدَقسَؤارًاإنَ:لهفقالَحَنيفَةَأبا

َهَلإلاائَذِىِهَّللاو:حَنيفَةَأبوفقالَ.البَصرَةِقَضاءَوليتُكَدَقفالقَضاءَ،فاقبَلِ

فمااًقِداصكُنتُلَئنالمُؤمِنينَأميرَياووالفَهِلِلقَضاءِ،أَصلُحُلاىَنإهواَّلإ

نأيَسَعُكَفمااًبِذاككُنتُنئَلولِلقَضاءِ،يَصلُحُلااًلُجَرتَستَقضِىَأنيَسَعُكَ

دَقو،العَرَبِمِنَرَجُلإلاالأمرِاذَهِليَصلُحُلاوِإنَهكَذابًا،اًلُجَرتَستَقضِىَ

يَصلُحُلا:قُلتََكَنإَتقَدَص:جَعفَرٍأبولهفقالَ:قال.لَكَمُخالِفًاُتحَبصأ

الاَيَةَكسًبت!لَهَامَاتًظذَقٌةَئُأَكفِت!ؤ،َرَمُعوبكرٍأبىمِثلُإلاالأمرِاذَهِل

فإِنّا.العَرَبِمِنَرَجُلإلاالأمرِاذَهِليَصلُحُلاهَنإ:قَولُكَ.وأفا،134:البقرةأ

(13:الحجراتأ!أَنقنكُتماَدثَهِعِندَأَ!رَمَكُرإِنَ!:كِتابِهفىتَعالَىاللهُقالبماُذُخأن

لِى.مُخالِفًاَتحَبصأَكَنإ:قَولُكَوأفا،انِنامَزأهلِفىُدهُجلاإلاانيَلَعولَيسَ

،َنينِمؤُملاميرَأيا:حَنيفَةَأبوفقالَ.مرَالأهذافاقبَلْ،الزأىَيُخالِفُالزأىََنِإف

:قالمُلَئيًا.تَحبِسَأنيَسَعُكَفما،ال!اعَةَمَكاك!لئيتُالِإوعَنَىَتيَفَخلَئن

.َكِلَذبعدَعنهفخَفَى

،محمدٍبنُالحُسَينُأخبرَك!،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20264
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...أعمالهاتولىوكراهيةالإمارةكراهيةبابالقاضىأدبكتاب

سُلَيمانَبنُُعيبَّرلا(احدثنا،أبى1)حدثنا،محمدٍابنَيَعنِىالرَّحمَنِعبدُأنبأنا

،َنينِمؤُملاأميرِعلىالثَّورِىُّسفيانَُلَخَد:يقولُالشّافِعِئَسَمِعمشُا:قال

مَكب!هَنَسحأما!هَنَسحأما:ويَقولُالبِساطَويَمسَحُعَلَيهِميَتَجانَنُفجَعَلَ

مِنهُمليَتَباعَدَاحتالَهَّنأيَعنِى.أُخرِجَىَّتَح.َلوَبلاَلوَبلا:قالثُمَّ؟هذاأخَذتُم

.(2)مِهِرمأنِمويَسلَمَ

99/10محمدٍ،ظ63/101أبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبو/أخبرَنا-20265

:قاليَعيشَبنُُديَبُعحدثنا،شَيبَةَأبىبنِعثمانَبنُمحمدُحدثناالمُزَخ!،

سُفيانَ:يَمدَخُرَجُلوقالَ

لِلدَّراهِمِاًدَصرَمشَريكٌوأمسَىبدينِهوفَرَّسفيانُتَحَرَّزَ

ُتعِمَس:قالىِّكَزُملاإسحاقَأبىابنُزَكَريّاأبوأخبرَنا-20266

جَيبِبنِمحمدِبنُالحَسَنُالقاسِمِأبووأنبأنا)ح(ُتعِمَس:يقولُىِدِلاو

أنبأنَا،يَحيَىبنِمحمدِبنُإبراهيمُإسحاقَأبوأنبأنا،كِتابِهأصلِنِمُرِّسَفُملا

َبَتَك:يقولُالأعلَىعبدِبنََسُنويُتعِمَس:قال!خايِغرألاِبَّيَسُملابنُمحمدُ

وأرادََتيَبلاولَزِمَنَفسَهَنَّنَجفمِصرَ،قَضاءِفىوهبٍبنِاللهِعبدِىَلإالخَليفَةُ

أبايا:فقالَِحطَّسلامِنَسَعدٍبنُرِشدينُهيَلَعفاطلَعَ،ِراّدلاِطَسوفىيَتَوَضّاأن

َتنَّنَجدَقورسولُه؟اللهَُرَمأبمامُهَنيَبفتَحكُمَِساّنلاىَلإتَخرُجُألا،محمدٍ

ْمَلأ!؟عِلمُكَىَهَتناههناىَلإ:وقالَهيَلإرأسَهفرَفَعَ.َتيَبلاَتمِزَلونَفسَكَ

.م،المصنفنسخة:فىليس(ا-1)

.10611،107والتعديلالجرح(2)
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...أعمالهاتولىوكراهيةالإمارةكراهيةبابالقاضىأدبكتاب

مَعَُءامَلُعلاويُحشَرُ،السَّلاطينِمَعَالقيامَةِيَومََنورَشحُيالقُضاةَأنتَعلَمْ

والمُرسَلينَ)1(؟الأنبياءِ

الحِيرِىُّ،عيسَىبنُعلئُحدثنا،الحافظُاللهِعبدِاْبواْخبرَنا-02672

يقولُ:السُّلَمِئََفُسويبنَأحمدَُتعِمَس:قالداودَبنُاترَكَزيَحيَىأبوحدثنا

ثُمَّ،العَدالَةِفىدُخولِهعلىمَنصورٍبنَالحُسَينَيُعاتِبُيَحيَىبنَيَحيَىُتعِمَس

نَمولااًلِّدَعُمْنُكتلا:قالعُيَينَةَبنِسُفيانَعنأنتََتيَكَحألَيسَ:لهقال

.مِهِدَحأىَلإيُبعَثُ)2(ٌقيَبُطالعَدالَةُامَنإ:يَحىَبنُيَحيَىقالثُمَّ؟ىلِّدَعُمهُفِرعَي

الحُسَينِبنِالحَسَنِبنُمحمدُأخبرَخ!،اللهِعبدِأبووأخبرَنا-02682

الحُسَينَُتعِمَس:قالالوَقابِعبدِبنُمحمدُحدثنا،أبىحدثنا،مَنصورٍابنِ

إلَىَّ،ْتِفَتلَيمَلفُتمَقَسفيَحيَىبنِيَحىَعلىُتلَخَد:يقولُمَنصورٍابنَ

ُّىأ،أُستاذُيا:فقُلتُرأسَهُتلَّبَقوُتوَنَدف،الناسُتَفَزَقَىَّتَحناحيَةًُتسَلَجف

هِىَ؟ما:فقُلتُ.عَظيمًاذَنبًاَتبِكَروجِنايَةًَتيَنَجبَلَى:قال؟جَنَيتُهاجِنايَةٍ

؟ٍرِهاطبنِاللهِعبدِأصحابُأينَ:القيامَةِيَومَالمُنادِىنادَىإذااْرأيتَ:قال

:قال.هيَلإوأتوبَُهَفلاأستَغفِرُ:فقُلتُ:قال؟العَدالَةِفىيُؤخَذُنَّمِمألَستَ

.ىِخأأنتََنَالا:وقالَىنَقَناعومِنَىانَدف

بنََفَلَخٍحِلاصأباُتدِمَس:قالالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-26902

نَيسابورَرَئيسَنَصرٍبنَأحمدَوعمرٍأباُتعِمَس:يقولُالبخارئَمحمدٍ

به.المزكىإسحاقأبىعن-424/14النلاءأعلامسيرفىكما-الحاكمأخرجه(1)

.إيحمل":مفى(2)
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...أعمالهاتوليوكراهيةالامارةكراهيةبابالقاضىأدبكتاب

قَضاءُهيَلَعوعُرِضَ،النَّيسابورِىُّمَنصورٍبنُالحُسَينُحدثنا:يقولُببُخارَى

.(1)ِثِلاّثلاِموَيلافىفماتََهَّللااعَدو،أيّامٍثَلاثَةَىَفَتخافنَيسابورَ،

محمدَاللهِعبدِأباُتعِمَس:قالالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20270

ُتعِمَس:يقولٍُبِلاطأبىبنَإبراهيمَُتعِمَس:يقولُالحافظَيَعقوبَابنَ

يَرفَعُلافجَعَلَ،حَنبَلٍبنِأحمدَعلىُتمِدَق:يقولُالرِّباطئَسعيدٍبنَأحمدَ

بهَذِهعامَلتَنِىنِإو،بخُراسانَىِّنَعيُكتَبُهَّنإ،اللهِعبدِأبايا:فقُلتَُئَلإرأسَه

يُقالَ:أننِمالقيامَةِيَومَبُدٌّلَهأحمدُ،يا:ىِلفقالَ.بحَديثِىاْوَمَرالمُعامَلَةِ

قُلتُ::قال.مِنهأنتَيمونُأينَْرُظنا؟وأتباعُه(و101/64ٍرِهاطبنُاللهِعبدُأينَ

يُكَرِّرُفجَعَلَ:قال.فيهُتلَخَدلِذاكَ،ِطابِّرلاأمرَ!كاَّلوامَّنإ،اللهِعبدِأبايا

وأتباعُه؟ٍرِهاطبنُاللهِعبدُأينَ:يُقالَأنمَةِالقيايَومَبُدٌّلَهأحمدُ،يا:علىَّ

.(2)هنِمأنتَيمونُأينَْرُظنا

ٍمِرادبىأابنُبكرِأبوحدثنا،إسحاقَبىأابنُزَكَريّاأبوأخبرَنا-27102

نَصرِعِندَكُنّا:يقولَُئِلَجَبلاالوَليدِبنِالعباسِبنَعلئَُتعِمَس:قالالحافظُ

القَضاءَبتَقليدِهالسُّلطانِكِتابُعَلَيه)3(فوَرَدَ،ًةَّيشَعالجَهضمِىِّعلىٍّابنِ

اذِإف،ِدَغلامِنَهيَلإانوَدَغف.غَدًامُكُرِبخُأوالفَيلَةَنَفسِىَأُشاوِرُ:فقالَ،بالبَصرَةِ

باتَ:فقالواعنهأهلَهفسألنا.نَصرٌماتَ:قالوا؟هذاما:فقُلنانَعشٌبابِهعلى

به.البخارىمحمدبنخلفعن-484/6الكمالتهذيبفىكما-الحاكمأخرجه(1)

اللهعبدأبىطريقمن166/4بغدادتاريخفىالخطيبوأخرجه.(9431)الشعبفىالمصنف(2)

به.الحافظ

."علينا":مفى(3)
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...والقضاءالإمارةطلبكراهيةبابالقاضىأدبكتاب

.مَيِّتًا)1(هاندَجَوفهانكَزَحف،فأطالََدَجَسال!حَمِفىكانافَلف،ىَفَصُيليلتَه

مِنَيُحرَهُوماوالقَضاءِ،الإمارَةِِبَلَطحَراهيَةِبابُ

امِهبابتُلِىَإذاهَّنأو،ام!يَلإِخ!َسَّتلاوعَلَيهِماِصرِحلا

َبَرقأِةاجَّنلا!دَ،َلَهسأالأمرُحانمَسألَةٍغَيِرعن

بنُمحمدُجَعفَرٍأبوأنبأنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا/-02722

أنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا)ح(محمدٍبنُالمَلِكِعبدُحدثنا،وعمرٍ

حدثنا،قِلابَةَأبوحدثناببَغدادَ،القاضِىٍفَلَخبنِِلِماكبنُأحمدُبكرٍأبو

عن،عَونٍابنُحدثناقالا:ٍمِتاحبنُواْشهَلُالأنصارِئُاللهِعبدِبنُمحمدُ

لىقال!:قالسَمُرَةَبنِالزَحمَنِعبدِعنالحَسَنِ،أبىبنِالحَسَنِ

مَسألَةٍعنأُعطيتَهاإنف!ئكَالإمارَةَ؟تَسألِلاالزحمَنِ،عبدَيا9:لمخيواللهِرسولُ

فرأيتَيَمينيعلىَتفَلَحاذِإوعَلَيها،َتنِعُأمَسألَةغَيرِعنأُعطيتَهاوِإنإلَيها،َتلِكُو

فىالبخارىُّهَجَرخأ.(2)أَكِشمَيعنوكَفِّر،خَيرٌهوائذِىِتْأفمِنهاخَيرًاغَيرَها

حاتِبم)3(.بنُاْشهَلُهَعَبات:قال!ثُئَم،عَونٍابنِعنَرَخآوجهٍنِم""الصحيح

.(4)ِنَسَحلاعنَرَخُأأوجهٍنِمهاجَرخأو

طريقمن085،905ص(!25؟-!241سنةووفيات)حوادثالإصلامتاريخفىالذهبىأخرجه(1)

به.المزكىزكرياأبى

(5399)والنساثى،(06252)أحمدوأخرجه.قلابةأبىذكردون(5798)المعرفةفىالمصنف(2)

.(19870،19980)فىوتقدمبه.عونابنطريقمن

.(6722)البخارى(3)

.(1652)ومسلم،(6622)البخارى(4)
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...والقضاءالإمارةطلبكراهيةبابالقاضىأدبكتاب

بنُمحمدُاللهِعبدِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبووأخبَرَناه-27352

،ميَشُهحدثنا،حُجرٍبنُعلئُحدثنا،المُستَملِىوعمرٍأبوحدثنا،يَعقوبَ

عنالحَسَنِ،عن،َسُنويوِليوَّطلاٍديَمُحوزاذانَبنِمَنصورِعن

أبووأخبرَنا.(ح)ّمَيعاللهِرسولُ!لىقال:قالسَمُرَةَبنِِنَمحَّرلاِدبع

قُتَيبَةَ،بنُإسماعيلُأنبأنا،الفقيهُإسحاقَبنُأحمدُبكرٍأبوحدثنا،اللهِعبدِ

عن،الحَسَنِعن،َسُنويعن،اللهِعبدِبنُُدِلاخأنبأنا،يَحيَىبنُيَحيَىحدثنا

شَألِلاالرَّحمَنِ،عبدَ"يما:قاللمجيماللهِرسولَأن،سَمُرَةَبنِالرَّحمَنِعبدِ

َتنِعُأمَسألَهغَيرِعنأُعطيتَهاوِإنإلَيها،َتلِكُومَسألَةعنأُعطيتَهاإنفإِنكَبمالإمارَةَ

عنوكَفِّز،خَيرٌهوىِذَّلاِتْأفمِنهاخَيرًاغَيرَهافرأيتَيَمينيعلىَتفَلَحوِإذاعَلَيها،

َ(1)

بنِيَحيَىوعنحجرٍبنِعلىِّعن"الصحيح"فىمسلمرَواه."و:

َ(2)

يحيى.

إسحاقَأبىابنُزَكَريّاوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-25274

سعيدٍوأبوقِراءَةًالسُّلَمِئُالرَّحمَنِعبدِوأبووعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوىِّكَزُملا

العباسِأبوحدثناقالوا:لَفظًاالأديبُالصَّفّارُمُزاحِمٍبنِمحمدِبنُأحمدُ

أبوحَدَّثَنِى،ُّىِرِماعلاَناّفَعبنِعلىِّبنُالحَسَنُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُ

ع!ييهالنَّبِىِّعلىُتلَخَد:قالموسَىأبىعن،هِّدَجعن،ٌديَرُبىنَثَّدَح،أُسامَةَ

يون!عنهشيمطريقمن(2929)داودوبْاو.بهحجربنعلىطريقمن(4794)حبانابناْخرجه(1)

.(19973)فىوتقدم.بهومنصور

.(19)عقب(1652)3/1454مسلم(2)
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...والقضاءالإمارةطلبكراهيةبابالقاضىأدبكتاب

أمِّرْنا،اللهِرسولَيا(ظ101/64:ِنيَلُجَزلاُدَحْافقالَ،ىِّمَعبَنىنِمِنالُجَروأنا

هذانوَلِّىلاوالفهِ"إنّا:فقالَ،َكِلَذمِثلَالأَخَرُوقالَ.اللهُولاكَمابَعضِعلى

عن""الصحيحفىالبخارىُّرَواه.(1)"ِهيفَعَصَرَحأحَدًاولا،هَلأساذَحأالعَمَلَ

أبىعنكِلاهما،شَيبَةَأبىابنِِرَعباْبىعنمسلمورَواهالعَلاءِ،بنِمحمدِ

.(2)َةَماسُأ

وع!رٍأبوحدثناببَغدادَ،ُلدَعلابِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-27502

غَسّانَ،أبوحدثنا،مُلاعِببنُأحمدُحدثناإملاءً،ال!فاكُأحمدَبنُعثمانُ

مالكٍبنِِسَنأعن،بُردَةَأبىبنِبلالِعن،الأعلَىعبدِعن،إسرائيلُحدثنا

إلَيه،َلِكُوهيَلَعَناعَتساوالقَفماءََبَلَطنَم):يقولُجمفهاللهِرسولَُتعِمَس:قال

.(3)((5ُدذَسُياكَلَمهيَلإاللهَُلَزنأهيَلَعيَستعِنْمَلويَطلُئهمَلنَمو

الثعلَبِىٍرِماعبنِالأعلَىعبدِعنإسرائيلَعنوغَيرُهوكيعٌرَواهَكِلَذَكو

.(4)ٍسَنأعنَئِرَعشألاموسَىأبىابنِبُردَةَأبىبنِبلالِعن

كما:الأعلَىعبدِعنعَوانَةَأبىعنورُوِىَ

أنبأنا،ُئِوَلَعلاالحُسَينِبنُمحمدُالحَسَنِأبوأخبرَنا-20276

.بنحوهبهبردةأبىطريقمن(4354)داودوأبو.بهأصامةأبىطريقمن(4481)حبانابنأخرجه(1)

.(14/1733)ومسلم،(4971)البخارى(2)

طريقمن92/4والحاكم،(20133)وأحمد.بهكثيربنمحمدطريقمن(3578)داودأبوأخرجه(3)

.(765)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.الذهبىووافقهوصححه،بهإسرائيل

من(9023)ماجهوابن،(1323)مذىوالتر،(3578)عقبداودوأبو،(18412)أحمدأخرجه(4)

أحمد.ضعفهصويلح،العبىعامرابنهوالأعلىعبد:086/84الذهبىوتالبه.وكغطريق
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ء..والقضاءالإمارةطلبكراهيةبابالقاضىأدبكتاب

سُلَيمانَبنُمحمدُحدثنا،الفقيهَُفُسويبنِمحمدِبنُمحمدُالنَّضرِ)1(أبو

الأعلَىعبدِعن،عَوانَةَأبوحدثنا،الحَنّاطٍُداّمَحبنُيَحيَىحدثنا،الواسِطئُ

!وَئِبَّنلاأن،(2)ِسَنأعن،َةَمَثيَخعن،الفَزارِىِّمِرداسٍبنِبلالِعن،الثَّعلَبِىِّ

اللهَُلَزنأهيَلَعَهِركأنَمو،نَفسِهىَلإَلِكُوالشُّفَعاءَهيَلَعوسألَالقَضاءَىَغَتباِنَم":قال

هذا:عنهبَلَغَنِىفيماالتِّرمِذِىُّعيسَىأبوقاليُسَدِّدُه")3(.اًكَلَمهيَلَعلَجوعَزُّ

.(4)ىَلعألاعبدِعنإسرائيلَحَديثِنِمأصَحُّوهو،غَريمبحَسَنحَديمث

السَّمّاكِ،ابنُعمرِوأبوأنبأنا،بِشْرانَابنُالحُسَيقِأبوأخبرَنا-27702

عنسفيانُ،حدثناقَبيصَةُ،حدثنا،حَنبَلٍبنِإسحاقَبنُحَنبَلُحدثنا

فقالا:المَسجِدِىَلإرَجُلانِجاءَ:قالالرَّحمَنِعبدِعن،رجاءٍعن،الأعمَشِ

الحُكمِ.ىَلإتُسارِعوالا:مَسعودٍأبوفقالَ.أنا:شابٌّفقالَ؟انَنيَبيَقضِىنَم

1/101"حدثنا،بكرٍبنُمحمدُأنبأنا،ُّىِرابْذوُّرلاعلىٍّأبووأخبرَنا/-02782

مُعاويَةَ،أبوحدثنا:قالاىَّنَثُملابنُومُحَمَّدُالعَلاءِبنُمحمدُحدثناداودَ،أبو

:قالالأزرَقِبشرٍبنِالرَّحمَنِعبدِعن،الأنصارِىِّرَجاءٍعن،الأعمَشِعن

فقالَ:حَلْقَةٍفى!سِلاجالأنصارِىُّمَسعودٍوأبو،كِندَةَأبوابِنِمرَجُلانَِلَخَد

اًّفَكمَسعودٍأبوَذَخأف:قال.أنا:الحَلقَةِمِنَرَجُلفقالَ؟بَيننايُنَفِّذُرَجُلألا

.إالصر":مفى(1)

."مالك"بن:المصنفنسخةفىبعده(2)

عوانةأبىطريقمن(3578)عقبداودوأبو.بهحمادبنيحيىطريقمن(4132)الترمذىأخرجه(3)

.(1324)عقبالترمذى(4)
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...والقضاءالامارةطلبكراهيةبابالقاضىأدبكتاب

.الحُكمِ)1(ىَلإُعُزَسَتلايُكرَهُكانهَنإ،مَهْ:وقالَبهفرَماهحَصىنِم

القاسِمِأبوأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-27902

أبىعن،سفيانُحدثنا،ٍميَعُنأبوحدثنا،العَزيزِعبدِبنُعلئُحدثنا،!كارَبطلا

نَم":قالهَعَفَررفبئعباسٍابنِعن،ٍهئَنُمبنِوهبِعناليَماك!،يَعنِىموسَى

.افتَتَنَ")2(الشُلطانَىَتأنَمو،َلَفَغالفَحيدَتَبعَنَموجَفا،الباديَةََنَكَس

أبوحدثنا،كَيسانَابنُحدثنا،القاسِمِأبووأنبأنا:قال-20280

.(3)هَلثِم.لمجؤاللهِرسولُقال:قالبإِسنادِههَرَكَذف.سفيانُحدثنا،حُذَيفَةَ

أبوحدثنا،وعمرٍأبى(و65/101ابنُسعيدِأبوأخبرَنا4)-20281

مِهرانَبنُأحمدُجَعفَرٍأبوحدثناالصئَ!فّارُ،اللهِعبدِبنُمحمدُعبدِاللهِ

عنزَكَريّا،بنُإسماعيلُحدثنا،الضَئاحِبنُمحمدُحدثنا،!خاهَبصألا

أبىعن،ٍمِزاحأبىعن،ٍتِباثبنَِئِدَععن،النَّخَعِىالحَكَمِبنِالحَسَنِ

ىَتأنَمو،َلَفَغَديَّصلااتَّبَعَِنَموجَفا،بَدانَم":ه!عاللهِرسولُقال:قالهريرةَ

.(4((1بُعدًاللهِمِنَازدادَأَلإقُربًادُلطافينِمعبدٌازدادَومايَفتَتِنُ،الشُلطانِأبوابَ

فىالألبانىوضعفهبه.ىمعْالاطريقمن(11)العلمفىخيثمةأبووأخرجه.(3577)داودأبو(1)

.(764)داودأبىضعيف

والنسانى،(6522)مذىوالتر،(9285)داودوأبو،(3362)أ-صصدوأخرج!.(00311)الطرانى(2)

فىالألبانىوصححه.غريبصحيححسن:الترمذىوقال.بهالثورىسفيانطريقمن(0432)

.(2486)داودأبىصحيح

به.الطرانىعن72/4الحليهةفىنعيمأبوأخرجه(3)

الممنف.نسخةفىلي!(4-4)
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...بارزموضعفىيقضىأنمنللقاضىيستحبمابابالقاضىأدبكتاب

هريرةَأبىعنالأنصارِمِنَشَيخِعنٍّىِدَععنِّىِعَخَّنلاعنغَيرُههاوَروا

.(1بمَعناه!عالنَّبِىِّعن

ٍزِرابمَوضِعٍفىيَقضِىَأننِملِلقاضِىيُستَحَبُّمابابُ

ِرصِملاَطِّسَوَتُميَحونَوأنحِجافي،دونَهيَحونُ!لِساّنلِل

بنُمحمدُاللهِعبدِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبو28252-أخبرَنا

حدثنا،ٍريَكُبأبىبنُيَحيَىأنبأنا،الوَهّابِعبدِبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَ

َنيفِرعَتأ:أهلِهِضعَبِليقولُوهوأنَسًاُتعِمَس:قالٍتِباثعن،ُةَبعُش

َهَّللا"ا!قِى:!اَل!ا!قَبرٍعِندََىِهوبهامَرَّكجيهاللهِرسولَفإِنَّفُلانَةَ؟

هَّنإلها:فقيلَ.بمُصيبَتِىتُبامحلىلاَكَّنِإف؟ىِّنَعإلَيكَ:فقالَتوامبِرِى((.

بَوّابينَْدِجَتمَلف،بابِهىَلإتَهَتناف،الموتِمِثلُفأخَذَها.ع!قهاللهِرسولُ

"المبرُلها:فقالَ.أعرِفْكَمَلىِّنإ،اللهِرسولَيا:فقالَتهيَلَعتَلَخَدف

عنٍهُجوأنِم""الصحيحفىومُسلِئمالبخارىُّهَجَرخأ.(2)"ِةَمدَصِلَّوأعِندَ

(3)ريَو
شعبه.

به.الصباحبنمحمدطريقمن(339)الشهابمسندفىوالقضاعى،(8836)أحمدأخرجهوالحديث-

المصنف.نسخةفىليس(ا-1)

يعلىعن(9683)وأحمد.يونسبنعيسىعن(429)مسندهفىراهويهابنأخرجهوالحديث

ومحمدويعلىيونسبن)عيسىكلهمعبيد؟بنمحمدعن(2860)داودوأبوعبيد.ابنىومحمد

.(612)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفهبه.النخعىالحكمبنالحسنعنعبيد(ابنا

(988)والترمذى،(4312)داودوأبو،(12317)أحمدوأخرجه.(9702)الشعبفىالمصنف(2)

به.شعبةطريقمن

.(926)ومسلم،(1302،7154)البخارى(3)
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...بارزموضعفييقضىأنمنللقاضىيستحبمابابالقاضىأدبكتاب

،ُراّفَضلاإسماعيلُأنبأنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبووأخبرَنا1)-02832

عن،ىلُجَرعنمَعمَر،أنبأنا،الزَزاقِعبدُحدثنا،مَنصوبىبنُأحمدُأنبأنا

دونَهيَقومُولا،الأبوابُدونَهيُغلَقُلاكانري!مجاللهِرسولَأن،الحَسَنِ

ءلمجصاللهِرسولُكان؟بهاهيَلَعيُراحُولا،ِنافِجلابهيَلَعيُغدَىولا،ُةَبَجَحلا

ويوضَعُ،بالأرضِيَجلِسُكان،هَيِقَللمجيه!اللهِرسولَيَلقَىأنأرادَنَم،اًزِراب

ويَلعَقُ،خَلفَهويُردِفُالحِمارَ،ويَركَبُ،الغَليظَويَلبَسُ،بالأرضِطَعامُه

.(ايَدَهوالفَهِ

الحُسَينِبنُمحمدُبكبرأبوأنبأنا،الفقيهُربِهاطأبوأخبرَنا-20284

حدثنا،مُبارَكٍبنُمحمدُحدثنا،ُئِمَل!لاَفُسويبنُأحمدُحدثنا،القَطانُ

بنُالقاسِمُحدثنا:قالمَريَمَأبىبنِيَزيدَعن،حَمزَةَبنُويَحيَىصَدَقَةُ

علىَمِدَقالأسْدِ)2(مِنَمَريَمَأبايُكنَىفِلَسطينَأهلِنِمىلُجَرعن،مُخَيمِرَةَ

،وَرمجاللهِرسولِنِمهُتعِمَس(3)اثيدَح:قال؟أقدَمَكَما:مُعاويَةُلهفقالَ،مُعاويَةَ

اللهُهاّلونَم":!ولُلمجج!ادِرسولَُتعِمَسد،َكُرِبخُأجِئتَُكَفِقوَمرأيتُاقَلف

المصنف.نسخةفىليس(ا-1)

ابنواْخرجه.رجلعن:ذكردون.الحسنعنمعمر:وعنده.(59551)الرزاقعبدعندوالحديث

عنالمختاربنيحىعنمعمرطريقمن394صالزهدفىوأحمد،(575)الزهدفىالمارك

الكمالتهذيبفىكماالمختاربنيحى:والصوابالمختار.عنيحى:أحمدعندووقع،الحسن

به.الحسنعنرجلطريقمن157/10.158تفسيرهفىجريروابن،531/31

ينظرالزاى.منالسينإبدالعلىوهذا)صح،.:فوقهاوكتب،السينبسكونلصْالافىضبطها(2)

.137/1،138الأنساب

.أحديث!:مفى(3)
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10/102القيامَةِ/يَومَاللهُاحتَجَبَوفاقَتِهِممِهِتَّلَخوحاجاتِهِمعنَبَجَتحافشَيئًاِساّنلاأمرِنِم

.(1)((هِتَقافوهِتّلَخوهِتَجاحعن

القَضاءِ،وقتِغَيِرفىِباجِتحالافىالرُّخصَةِبابُ

ِهيَلَعَماحِدزالاَىِشَخإذاالقَضاءِوقتِوفىِ

سَهلِأبوأنبأنا،القاضِىالحَسَنِبنُأحمدُبكرٍأبوأخبرَنا-25285

اليَمانِ،أبوحدثنا،الهَيثَمِبنُالكَريمِعبدُيَحيَىأبوحدثنا،القَطّانُزيادٍابنُ

أبىبنِاللهِعبدِبنُاللهُِديَبُعأخبرَخ!،الزُّهرِىِّعن،ٌبيَعُشأنبأنا،ظ65/ا"أ

اللَّتَينِالمَرأتَينِِةَّصِقفىالخطابِبنَِرَمُععن،عباسٍبنِاللهِعبدِعن،ثَورٍ

لهلِغُلامٍفقُلتُلمجيو،اللهِرسولُفيهاالتىالمَشرُبَةَفجِئتُ:قالاتَرَهاظَت

َّىَلإ!َعَجَرثُمَّ،لمجتَاللهِرسولَفكَفَمَالغُلامُفدَخَلَ.لِعُمَرَاستأذِنْ:َدَوسأ

مَعَُتسَلَجفُتعَجَرف.فصَصَتَلَهَوذَكَرتُكَجم!اللهِرسولَُتمَّلَك:فقالَ

له:فقُلتُالغُلامَفجِئتُأجِدُ،ماغَلَبَنِىثُمَّالمِنبَرِ،عِندَائَذينَِطهَّرلا

فلَمّا:قال.فصَمَتَلهذَكَرتُكَدَق:فقالََئَلإَعَجَرثُمَّفدَخَلَ.لِعُمَرَاستأذِنْ

.!عاللهِرسولُلَكََنِذأدَق:فقالَيَدعوخ!الغُلامُإذامُنصَرِفًا،وئَيتُ

وبَينَهبَينَهلَيسَحَصيرٍرِمالِعلىٌعِجَطضُمهواذِإف،اللهِرسولِعلىُتلَخَدف

الفيفُ.حَشوُهاٍمَدأنِموِسادَةٍعلىٌئِكَّتُم،بجَنبِهالزَمالَُرَّثأدَق،فِراشٌ

والترمذى،(2948)داودأبووأخرجه.(7385)والشعب،(4153)الصغرىفىالمصنف(1)

وصححهالجهنى.مرةبنعمروهومريمأبو:الترمذىوقالبه.حمؤةبنيحىطريقمن(1333)

.(2555)داودأبىصحيحفىالألبانى

-293-



...القضاءوقتغيرفىالاحتجابفيالرخصةبابالقاضىأدبكتاب

.اليَمانِ)2(أبىعن""الصحيحفىالبخارئُرَواه.الحديثَ)1(وَذَكَرَ

بنُأحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-28652

بنِاللهِعبدِبنُيَحيَىحدثنا،مِلحانَبنِإبراهيمَبنُأحمدُحدثناالصَّفّارُ،ٍديَبُع

بنُمالكُأخبرَك!:قالهَنأشِهابٍابنِعن،ٍليَقُععن،ُثيَفلاىنَثَّدَح،ٍريَكُب

نِمذِكرًا!لىَرَكَذمُطعِمٍبنِِريَبُجبنُمحمدُوكانَ،ُئِرْصَنلاِناثَدَحلابنِأوسِ

فسألتُهِناثَدَحلابنِأوسِبنِمالكِعلىُتلَخَدحَتَىفانطَلَقتُ،َكِلَذحَديثِه

النَّهارُ،َعَتَمحينَأهلِىفى!سِلاجأنابَينا:مالك!لىفقالَ،الحديثَِكِلَذعن

حَتَىمَعَهفانطَلَقتُ.المُؤمِنينَأميرَْبِجأ:فقالالخطابِبنَِرَمُعرسولُإذا

فِراش!،وبَينَهبَينَهلَيسَسَريرٍرِمالِعلى!سِلاجهواذِإف،َرَمُععلىُتلَخَدإذا

مالِ-ياههنا:!لىفقالَجَلَمستُثُئَمهيَلَعُتمَفَسف،ٍمَدأنِموِسادَةٍعلىئِكَّتُم

هْمِسقافلَهُمأمَرتُدَقو،قَومِكَنِمأبياتٍأهلَُمِدَقدَقهَنإ-مالكُيايَعنِى

أثهاهْضِبقاف:قال.غَيرِىبهأمَرتَوَل،َنينِمؤملاأميرَيا:فقُلتُ:قال.مُهَنيَب

عثمانَفىلَكَلَه:فقالَيَرفاهُبِجاحجاءَهإذعِندَه!سِلاجأنافبَينا:قال.ُءرَملا

:قال.لَهُمفأْذنْ،نَعَم:قالعَلَيكَ؟يَستأذِنونَوسَعدٍوالربَيرِالزَحمَنِوعَبدِ

علىٍّفىلَكَلَهلِعُمَرَ:فقالَقَليلًا،يَرفاَثِبَلثُئَم:قال.اومَفَسفاولَخَدف

يا:عبام!فقالَ،اسَلَجوامَفَسالَخَدفلَمّا.امُهَلْنَذئانَعَم:قال؟والعباسِ

أميرَيا:وأصحابُهعثمانُ؟ُطهَّرلافقالَ.هذاوبَينَبَينىاقضِ،المُؤمِنينَأميرَ

من(1874)حبانوابنمطولا.بهاليمانأبىطريقمن(3227)الثاميينمسندفىالطبرانىأخرجه(1)

مطولا.بهشهابابنطريق

.(9115)البخارى(2)

-294-



المسجدفىقضاؤهيكونألامنللقاضىيستحبمابابالقاضىأدبكتاب

51وَر.الحديثَ)1(وذكر.ِرَخآلامِنَامُهَدَحأوأر!امُهَنيَباقضِ،المُؤمِنينَ

.(2)ٍريَكُببنِيَحيَىعن""الصحيحفىالبخارىُّ

السَّمّاكِ،ابنُعمرِوأيوأنبأنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-28702

كان:قالمُغيرَةَعنجَرير،حدثنا،َةَمَثيَخأبوحدثنا،إسحاقَبنُحَنبَلُحدثنا

.(3)ِهيفيَصنَعُماُساّنلايَدرِىلا؟فيهيَخلوبَيتًاِةَعُمُجلايَومَيَدخُلُحيَرُش

المَسجِدِفىقَضاؤُهيَحونَاَّلانِملِلقاضِىيُستَحَبُّمابابُ

لهبُنيَتماِريَغِليَغشاهنَملِكَثرَةِ:اللهُهَمِحَرُّىِعِفاّشلاقال

.المَساجِدُ)4((و66/101

بنُمحمدُاللهِعبدِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-25288

ُّىِشَرُقلاٍسَنأبنِأحمدَبنُومُحَمَّدُالهِلالِئُالحَسَنِبنُعلئُحدثنا،يَعقوبَ

الأسوَدِ،أباُتعِمَس:قالحَيوَةُحدثنا،المُقرِئُيَزيدَبنُاللهِعبدُحدثنا:قالا

ُتعِمَس:يقولُهريرةَأباَعِمَسهَّنأٍداّدَشمَولَىاللهِعبدِأبوأخبرَك!

اللهُأذاهَمالا:لُقَيلفالمَسجِدِفىًةَّلاضيُنشِدُاًلُجَرَعِمَسنَم":يقولُ!جماللهِرسولَ

بنِِريَهُزعن""الصحيحفىمسلمرَواه.(/لِهَذا")ْتُئنَمَلالمساجِدَفإِنَّ.إلَيكَ

فىوتقدم.بهالليثطريقمن(65)الأموالفىزنجويهوابن،(26)الأموالفىعبيدأبوأخرجه(1)

(12856).

.(6728)البخارى(2)

تهذيبفىوالمزى.بهبثرانابنالحسينأبىطريقمن43/23دمثقتاريخفىعساكرابنأخرجه(3)

به.جريرطريقمن442/12الكمال

.98/61الأم(4)

.(4399)فىوتقدم.(4154)الصغرىفىالمصنف(5)
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.المُقرِى)1(عنحَربٍ

بنُمحمدُاللهِعبدِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا-25289

حدثنا،سعيدٍبنُقُتَيبَةُحدثنا،!ضالَديَضلامحمدٍبنُإبراهيمُحدثنا،يَعقوبَ

نأأبيهعن،بُرَيدَةَابنِعن،مَرثَدٍبنَِةَمَقلَععن،شَيبَةَبنِمحمدِعنجَرير،

فقالَ؟الأحمَرِالجَمَلِىَلإدَعانَم:يقولُاًلُجَرأوأعرابئاَعِمَسع!تََئِبَّنلا

فىمسلمرَواه.(2)((هلبُنيَتلماالمَساجِدُهذهبُنيَتإنماوجَدتَ،)الا:جم!النَبِئُ

.(3)َةَبيَتُقعن"الصحيح"

ٍديَبُعبنُأحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُأخبرَنا-25295

عن4)،عَقارٍبنُُةَمِركِعحدثنا،حُذَيفَةَأبوحدثنا،تَمتامْحدثنا،ُراف!َئصلا

فىأعرابِىّبالَ:قالمالكٍبنِِسَنأعن،طَلحَةَأبىبنِاللهِعبدِ(4بنِإسحاقَ

تُزرِموه".)الاع!و:النَبِئُفقالَ،مَهْ،مَهْ:جمتَىِبَنلاأصحابُفقالَالمَسجِدِ،

القَذَرِاذَهلتتَخَذْمَلالمَساجِدَهذهاإن:فقالَع!ج!النَبِئُدَعاهَغَرففلَمّا:قال

بدَلوٍأصحابِهبَعضََرَمأثُئَماللهِ"ِصِذلوالقُرآنِلِقِراءَةُِذَختتإنماوالخَلاءِ،ِلوَبلاو

َةَمِركِععنَرَخآوجهٍنِم""الصحيحفىمسلمهَجَرخأ.(عَلَيهِ)ْهئَصفماءٍنِم

.القُرآنِ")6(وقِزاءَةِوالضلاةِاللهِِصِذلهِىَ"إنما:الحديثِفىوقالَ،ٍراّمَعابنِ

.(79)عقب(568)سلم(1)

.(12233)فىتقدم(2)

.(81)عقب(569)سلم(3)

.عن!إسحاق"ابن:مفى(4-4)

.(4198)فىتقدم(5)

.(0/28510)سلم(6)
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بكرٍأبوحدثنا،الأديبُاللهِعبدِبنُمحمدُوعمرٍأبوأخبرَنا-02912

،ُئِمَشُجلاَرَمُعبنُاللهُديَبُعحدثنا،ُّىِوَغَبلاالقاسِمِأبوأخبرَك!،الإسماعيلِئُ

عن،خُصيفَةَبنِيَزيدَعن،أوسٍبنِِدعَجلاعن،سعيدٍبنُيَحيَىحدثنا

يَحصِبُنِى،ٌلُجَرإذاالمَسجِدِفىٌعِجَطضُمأنابَينَما:قال!يَزيدَبنِالسّائبِ

ىِنِتْأفِنيَلُجَّرلاِنيَذَهىَلإْبَهذا:فقالَ،الخطابِبنُُرَمُعاذِإفرأسِىُتعَفَرف

؟امُتنأأينَنِمأو؟امُتنأنَّمم:ُرَمُعامُهَلفقالَبهِما،فأتَيتُهُتبَهَذفبهِما،

ضَربًا؟لأوجَعتُكُماالبَلَدِهذاأهلِنِمكُنتُماوَل:قال!.الطّائفِأهلِنِم:قالا

"الصحيح"فىالبخارىُّرَواه.(1)!ي!عاللهِرسولِمَسجِدِفىأصوايمُماِناعَفرَت

بنُُدعَجلاهوهذاأوسٍبنُُدعَجلاويَحيَى)2(.عنالمَدينِىِّبنِعلىِّعن

.ٌديَعُج:لهويُقالُ،أوسٍبنِالرَّحمَنِعبدِ

جَعفَرٍابنُبكرِأبوأنبأنا،!كاجَرهِملاأحمدَأبوأخبرَنا-20292

أبوىيَثَّدَح،مالكحدثنا،ٍريَكُبابنُحدثنا،إبراهيمَبنُمحمدُأنبأنا،ىِّكَزُملا

الصَسجِدِِبِناجىَلإبَنَىالخطابِبنََرَمُعأن،اللهِعبدِبنِِمِلاسعن،ِرضَّنلا

وأشِعرًا،يُنشِدَأو،يَلغَطَأنأرادَنَم:يقولُفكانَالبُطَيحاءَ،اهاّمَسفرَحَبَةً

.الرَّحَبَةِ)3(هذهىَلإفليَخرُجْصَوتًا،يَرفَعَ

حدثنا،ٍرَطَمابنُعمرِوأبوأنبأنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-02932

.(4402)فىتقدم(1)

ء(470)البخارى(2)

.34/1المدينةتاريخفىشبةابنطريقهومن،175/1مالك(3)
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،ُئِمَّدَقُملابكرٍأبىبنُمحمدُ(ظ66/101أخبرَك!،يَحيَىبنِأيّوبَبنُمحمدُ

وثيمَةَابنَِرَفُزعنالمُهاجِرِ،بنِاللهِعبدِبنِمحمدِعن،علىبنُُرَمُعىنَثَّدَح

نألمجيهاللهِرسولُنَهَى:قالحِزامٍبنِحَكيمِعن،ِناثَدَحلابنِأوسِابنِ

.الحُدودُ)2(فيهتُقامَ(1)وأ،فيهيُنشَدَأوالمَسجِدِ،فىَداقَتسُي

الصَّفارُ،اللهِعبدِأبوحدثناعمبرو،أبىابنُسعيدِأبوأخبرَنا-29402

حدثنا،النَّخَعِئَيَعنِىٍميَعُنأبوحدثنا،!خاهَبصألامِهرانَبنُأحمدُحدثنا

أبىوعن،واثِلَةَوعنالذَرداءِ،أبىعن،مَكحوليعنكَثيبر،بنُالعَلاءُ

اوبِّنَج":يقولُالمِنبَرِعلىوهولمخ!اللهِرسولَانعِمَس:يقولُمُهُّلُك!ِهرأُمامَةَ

،مُكِفويُسلَسو،مُكِتاوصأورَفعَوخُصوماتِكُم،ومَجانينَكُم،صِبيانَكُم،مُكَدِجاسَم

مُكِدِجاسَمأبوابِعلىاوذِخئاوالجُمَعِ،فىاهورِمجأو،مُكِدودُحوإِقامَةَ

.الحَديثِ)4(مُنكَرُشامِىهذاكَثيبربنُالعَلاء03ُ"َرِه

ولَيسَ،(ْ)اًعوفرَممُعاذٍعنالعَلاءِبنِيَحىَعنمَكحولٍعن:وقيلَ

(1

(2

(3

(4

(5

.إأن،:مفى

به.وثيمةبنزفرطريقمن(0494)داودوأبو.بهعلىبنعمرطريقمن85/3الدارقطنىأخرجه

.(3769)داودأبىصحيحفىالألبانىه!حو

كثيربنالعلاءطريقمن(075)ماجهوابن.بهالنخعىنعيمأبىطريقمن(1076)الطرانىأخرجه

هالك،النخعىهانىبنالرحمنعبدنعيمأبو:1/8904الذهبىوقال.وحدهالأسقعبنواثلةبذكر

منفطع.أيضْاوالخبر،بعضهموماهلىء.ليىأحمد:وقال،معينابنكذبه

.(1574)فىتقدم

به.مكحولطريقمن(3591)الاميينمسندفىالطبرانىأخرجه
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حدثنا،ُئِقاالعِرنَصرٍبوأنانبأأ،!خاتسَدرألابكرٍبوأأخبرَنا-95202

حدثناالوَليدِ،بنُاللهِعبدُحدثنا،الحَسَنِبنُعلئُحدثنا،محمدٍبنُسفيانُ

الحَميدِعبدِىَلإاللهُهَمِحَرالعَزيزِعبدِبنُُرَمُعَبَتَك:قالٍرِباجعن،سفيانُ

يأتيكَفإِنَّهالمَسجِدِ"فىتَقضِىَألاهيَلإوكَتَبَبالجِوارِ،تَقضىَألاازَيدٍبنِ

والحائضُ.!خارصَّنلاواليَهودِئُ

ِىُحلافىِتُّبَثَّتلابابُ

نأ(2)اوتَّبَثَتفبنَباًفاسِقمُكَءاجإنآمَنواالَّذينَاهُّيأ)يا:ثناؤُهَّلجاللهُقال

فىضَرَبتُماذِإ):وقالَنادِمينَإ.فعَلتُمماعلىفتُصبِحوابجَهالَةٍقَومًاتُصيبوا

.فتثبَّتوا)3((اللهِسَبيلِ

أنبأنا،السَّقَّاءِابنُعلىٍّبنِمحمدِبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا/-29602

أبوحدثنا،سعيدٍبنُعثمانُحدثنا،الطَرائفِئُمحمدٍبنُأحمدُالحَسَنِأبو

ِسَنأعن،سِنانٍبنِسَعدِعن،حَبيبٍأبىبنِيَزيدَعن،ُثيَّللاحدثناالوَليدِ،

.الشَّيطانِ")4(مِنَوالعَجَلَةُاللهِ،مِنَ"اقّأنّى:قال!يَجعالنَبِئَأن،مالكٍابنِ

وتقدم"اص.أعلمواللهالخطاببنزيدبنالرحمنعبدبنالحميدعبدهو:"قلت:الأصلحاشيةفى(1)

.449116الكمالتهذيبوينظر،(1529)فى

حمزةفقرأ،متواترتانقراءتانوهما:الحجراتسورةمن(6)الآيةوهى"فتبينوا".:مفى(2)

.18912النشر.التبينمن)فتبينوا(:الباقونوقرأ.التثبتمن)فتثبتوا(.:وخلفوالكسائى

.2/284النشر.وخلفوالكسائىحمزةةقراءوالمثبتالشاء.سورةمن(49)الآيةوهى"فتبينواإ.ةمفى(3)

وقال،بهسعدبنالليثطريقمن(بغية-871)أسامةأبىبنوالحارث،(4256)يعلىأبوأخرجه(4)

ضعيف.سعد:91/804الذهبى
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بنُاللهِعبدُمحمدوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوالحاكِمُأخبرَنا-20297

ابنُِلضَفلاوأبوُئِبيَعُّشلامحمدبنُسعيدُسَعدٍوأبوالمُعاذِىُّأحمدَبنِعلى

،،َو.ء(1)ه
الزّيّاتِبنِمحمدِبنعمرحَمصٍابوانباناقالوا:ُّىِوَرَهلاسَعدٍبى

بنِناجيَةَبنِمحمدِبنُاللهِعبدُمحمدٍأبوحدثناببَغدادَ،البَغدادِئُالصئَ!يرَفِئُ

)ح(سَواءٍبنُمحمدُعَفَىأنبأنا،سَواءٍبنَِةَبَلعَثبنُمحمدُحدثنا،2نَجَبَهَ

بنِمحمدِبنُالحَسَنُأنبأنا،المُقرِئُمحمدبنُعلئُالحَسَنِأبووأخبرَنا

،سَواءٍبنُمحمدُحدثنا،علىٍّبنُعمرُوحدثنا،سُفيانَبنُذُرانُحدثنا،إسحاقَ

:قالر!لمحبماعباسبىابنِعن،َةَمِركِععن،أبيهعن،حَربٍبنِسِماكِبنِسعيدِعن

إذا:والهَرَوِئَوالشئُعَيبِىالمُعاذِئَرِوايَةِىِفو-َتيَّنأت"إذالمججد:النَبِئُقال

.(4)((ُئِطخُتكِدتَأوأخطأتَاستَعحَلتَوإذا،تُصيبُكِدتَأواصَبتَ-تثبّ! ء(3)-ًص

أنبأنا،و67/101ببَغدادَ،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-20298

حدثنا،الأنماطئٍُحِلاصبنُمحمدُحدثناالصَّفارُ،محمدٍبنُإسماعيلُ

أبىعن،ُةَزُقحدثنا،ِلَخفَفُملابنُبشرُحدثنا،الوَفابِعبدِبنُعبدُاللهِ

"إنَّ:ِسيَقلاعبدِأشَبئَلِلأشَبئَقاللمج!النَبِئَأن،!اعباسٍابنِعن،جَمرَةَ

.(والأناةُ")ُْملِحلااللهُ؟امُهُّبِحُيِنيَتَفَخَلفيكَ

.(3958)فىفيهالخلافوتقدمأسعيد،.:مفى(1)

.1/150الإكمالويمنظر"كذا،.فوقها:وكتب.اانجية:الأصلفى(2)

.أتبينت!:مفى(3)

.متروك:حاتمأبوقالسعيد:092/84الذهبىقال(4)

=،(1120)والترمذى.بهالوهابعبدبناللهعبدعن(586)المفردبدْالافىالخارىأخرجه(5)
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ببَغدادَ،الحَفّارُجَعفَرٍبنِمحمدِبنُهِلالُِحتَفلاأبووأخبرَنا-02992

ُدِلاخحدثنا،الأشعَثِأبوحدثنا،القَطّانٍُشاّيَعبنِيَحيَىبنُالحُسَينُأنبأنا

الوَفدَ-َىِقَلنَّممٍدِحاوغَيرُحدثنا،قَتادَةَعنسعيا،حدثنا،الحارِثِابنُ

لماِسيَقلاعبدِوفدَأن،الخُدرِىِّسعيدٍأبىعنَثَّدَحهَّنأ-َةَرضَنأباوذَكَرَ

!صاللهُِئِبَنقالثُمَّ:فيهقال.الحديثَفذَكَرَ.جم!اللهِرسولِعلىاومِدَق

والأناةُ")1(.ُملِحلاورسولُهبماللهُامُهُّبِحُيخَصلَتَينِفيكَ"إنَّ:ِسيَقلاعبدَِئبَشأل

.(2)َةَبورَعأبىبنِسعيدِحَديثِنِم""الصحيحفىمسلمهَجَرخأ

الكارِزِىُّ،الحَسَنِأبوأنبأنا،السُّلَمِئُالزَحمَنِعبدِأبوأخبرَنا-00302

ىِذَّلاِلُجَّرلافىعلىٍّحَديثِفىٍديَبُعأبوقال:قالالعَزيزِعبدِبنُعلئُحدثنا

فرَفَعوهُم،أصحابَهأهلُهَمَهَّتافرَجَعوا،حينَيَرجِعْمَلفلهأصحابِمَعََرَفاس

بقَولِهورَبخأو،علىىَلإفارتَفَعوا،قَتلِهعلىَةَنِّيَبلاُمُهَلأَسف،ٍحيَرُشىَلإ

:علئٌفقالَ،ٍحيَرُش

ْلِمَتشُموسَعدٌسَعدٌأورَدَها

الإبِلْبهذاكتَروَىلاسَعدُيا

من(4188)ماجهوابن،(25/17)ومسلمبه.المفضلبنبشرطريقمن(4720)حبانوابن-

.والحياء""الحلم:ماجهابنولفظبه.خالدبنقرةطريق

والأربعين،(4501)والصفاتوالأسماء،(182)والآداب،325/5،326الدلائلفىالمصنف(1)

الأدبفىوالبخارىبه.الحارثبنخالدطريقمن(1454)حبانابنوأخرجه.(111)الصغرى

.(20839)فىوسيأتىبه.عروبةأبىبنسعيدطريقمن(585)المفرد

.(26/18)مسلم(2)
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مُهَلأسومُهَنيَبَقَزفثُئَم:قال.التَشريعُال!قىِاْهوَنَإنَ:قالثُمَّ

حَذَثَنيه:ٍديَبُعأبوقال.بهفقَتَلَهُم:قالهُبِسحأف،بقَتلِهأقَزواثُئَمفاختَلَفوا،

أبوقال.علىٍّعن،سيرينَابنِعن،حَ!انَبنِهِشامِعناسمَهُظَفحألاٌلُجَر

قَولُه::ٍديَبُع

ْلِمَتشُموسَعدٌسَعدٌأورَدَها

إلاشُربِهىَلإُلِصَتلاماءًإبِلَهَدَروأاًلُجَرأنَأصلَهإنَيُقالُ،ٌلَثَمهذا

،ُلِبإلابهتَروَىلاُلعِفلااذَهف:يقولُوتَرَكَها،ونامَاشتَمَلَثُئَم،ِءاقِتسالاب

نأىِغَبنَيماَرَسيأإنَ:يقولُ،أيضاٌلَثَمهو.التَشريعُال!قىَِنَوهأإنَ:وقَولُه

ىِغَبنَيكانماَنَوهأَّنإ:يقولُ.ِضوَحلاأوِالشئَريعَةِمِنَاهَنِّكَمُيأنبهايُفعَلَ

ِلُجَّرلاِرَبَخعنِفشَكلاوِرَظَنلاوالمَسألَةِفىيَستَقصِىَأنيَفعَلَأنلِشُرَيحٍ

.(1)طَقفِةَنِّيَبلاِبَلَطعلىَرِصَتقَيولا،هِبَلَطفىيُعذَرَحَتَى

غَضبانُوهويَقضِىلابافي:

الحَسَنِابنُالزَحمَنِعبدُأخبرَخ!،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-10302

،ُةَبعُشحدثنا،إياسٍأبىبنُُمَدَاحدثنا،الحُسَينِبنُإبراهيمُحدثنا،القاضِى

يقولُ:َةَركبأبىبنَالزَحمَنِعبدَُتعِمَس:قالٍريَمُعبنُالمَلِكِعبدُحدثنا

.(18292)الرزاقعبدمصنفويظر.47713،478الحديثغريبفىعبيدأبو(1)

.عير!ثتلاالسقىأهونإن:عنهاللهرضىعلىقولمنيظهرالذى:أقلت:الأصلحاشيةوفى

بل،ذلكإليهالمرفوعةالواقعةتقتضيهولي!القضاء،أهونهوللبينةطلبمنشريحفعلهماأن

شحانهوالله.البيتصمعد.أوردها:بقرلهاْشارذلكهـالى،علىفعلهكماالبحثيقتفيهالذى

.!أعلم
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105/10وأنتَِنيَنثابَينَتَقضىَ(1)الأ/سِجِستانَعلىوهوابنِهىَلإَةَركبأبوَبَتَك

وهوِنيَنثابَينٌَمَكَحيَقضِى"ل!:يقولُلمج!اللهِرسولَُتعِمَسفإِنَى،غَضبانُ

(2)و.
وجهٍنِممسلمٌهَجَرخأو،َمَداعن""الصحيحفىالبخارئُرَواه."ن.ْ

شُعبَةَ)3(.عنَرَخآ

أنبأنا،ىِّكَزُملا،ظ67/101إسحاقَأبىابنُزَكَريّاأبوأخبرَنا-20302

حدثنا،سعيدٍبنُعثمانُحدثنا،عَبدوسٍبنِمحمدِبنُأحمدُالحَسَنِأبو

عن،ٍريَمُعبنُالمَلِكِعبدُحدثنا،عَوانَةَأبوحدثنا،إسماعيلَبنُموسَى

اللهِِديَبُعابنِهىَلإبيَدِى-لهُتبَتَكوأبى-َبَتَك:قالطَةَركبأبىبنِالرَّحمَنِعبدِ

فإِنِّى؟غَضبانُوأنتَِنيَنثابَينََتمَكَحماأعرِفَنَّلا:سِجِستانَعلىوهو

51وَر.(4)"ُنابضَغوهوِنيَنثابَينٌَمَكَحيَحكُمَنَّ"لا:يقولُلمج!اللهِرسولَُتعِمَس

.(ْ)َةَناوَعأبىعنقُتَيبَةَعن""الصحيحفىمسلمٌ

ابنُعمرِوأبوىِّدَجحدثنا،السُّلَمِئُالرَّحمَنِعبدِأبوحدثنا-03032

يَعنِىسفيانُأنبأنا،ُليبَّنلاٍمِصاعأبوحدثنا،الكَجِّئُمُسلِمٍأبوأنبأنا،ٍديَجُن

الحَسَنِبنُأحمدُبكرٍوأبوالحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا)ح(الثَّورِىَّ

م:"لا".ىف(1)

به.شعبةطريقمن(52202)وأحمد،(090)الطيالسىوأخرجه.(4160)الصغرىفىالمصنف(2)

به.عميربنالملكعبدطريقمن(23307)شيبةأبىوابن

.(61)عقب(1717)ومسلم،(5871)البخارى(3)

به.عوانةأبىطريقمن(5421)والنسالْى،(1334)الترمذىأخرجه(4)

.(16/1717)مسلم(5)
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أبوحدثنا:قالواُئِمَل!لاالزَحمَنِعبدِوأبوإسحاقَأبىابنُاترَكَشوبأو

أنبأنا،الشئافِعِئُأنبأنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُأنبأنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِ

أحمدُبكرٍأبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا)ح(عُيَينَةَابنَيَعنىسفيانُ

،ٌميَشُهأنبأنا،يَحيَىبنُيَحىَحدثنا،قتُيبَةَبنُإسماعيلُأنبأنا،إسحاقَابنُ

نأ،أبيهعن،َةَركبأبىبنِالزَحمَنِعبدِعنعُمَيبر،بنِالمَلِكِعبدِعنمُهُفُك

.ٌدِحاومَعناهُم.(1)"ُنابضَغوهوِنيَنثابَينَالقاضِىيَقضِى"لا:قاللمجيهاللهِرسولَ

عنَرَخآوجهٍنِموأخَرجَه،يَحيَىبنِيَحىَعن""الصحيحفىمسلمٌرَواه

.(2)َئِروثلاسُفيانَ

بِشْرانَبنِاللهِعبدِبنِمحمدِبنُعلئُالحُسَينِأبوأخبرَنا-20304

حدثنا،مَنصوبىبنُأحمدُحدثناالص!فارُ،محمدٍبنُإسماعيلُأنبأناببَغدادَ،

ٍلُجَرعن،الرَّحمَنِعبدِبنِِديَمُحعن،الرهرِئَعن،مَعمَرٌنبأناأ،الزَزاقِعبدُ

"لا:قال.ِهَفلارسولَياأوصنِى:ٌلُجَرقال:قالجميمىِبَنلاأصحابِنِم

المحفَبُاذِإف،قالماجمراللهِرسولُقالحينُترَكقف:الزَجُلُقال."ْبَضغَت

.كُفَه)3(َزَشلايَجمَعُ

الص!فارُ،ٍديَبُعبنُأحمدُأنبأنا،عبدانَابنُالحَسَنِأبوأخبرَنا-03052

داودوأبو،(03792)أحمدوأخرجه.199/6،94/7والافعى،(5859)المعرفةفىالمصنف(1)

به.هشيمطريقمن(0635)حبانوابن،(5962)والنسائىبه.الثورىسفيهانطريقمن(3589)

.(16)عقب(1717)مسلم(2)

به.الزهرىعن905/2مالكوأخرجه.(23171)أحمدطريقهومن،(02862)الرزاقعبد(3)
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غضبانوهويقعممىلابابالقاضىأدبكتاب

أبوحدثنا،ٍشاّيَعابنُبكرِأبوحدثنا،َفُسويبنُيَحيَىحدثنا،تَمتامٌحدثنا

فقالَ!عىِبَّنلاىَلإٌلُجَرجاءَ:قالهريرةَأبىعن،ٍحِلاصأبىعن،حَصينٍ

"لا:يَقولَأنعلىيَزيدُلامِرارًاهيَلإفتَرَدَّدَتَغفبْ((."لا:قال!.ىِنِصوأ:له

(2)َ،َ(1)هصص
يوسف.بنِيحيَىعن""الصحيحفىالبخارىُّرَواه.تغفب"

:سعيدٍأبىعنٍحِلاصأبىعنالأعمَشِعنزيادٍبنُالواحِدِعبدُورَواه

الحَسَنُأنبأنا،المُقرِئُمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا)3(-53562

،مُسَدَّدٌحدثنا،القاضِىيَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَبنِمحمدِابنُ

سعيدٍأبىعن،ٍحِلاصأبىعن،الأعمَشُحدثنا،زيادٍبنُالواحِدِعبدُحدثنا

اًلَمَعىنْمِّلَعاللهِرسولَيا:فقالَع!ي!النَّبِىِّىَلإٌلُجَرجاءَ:قال!الخُدرِىِّ

.(تَغضَبْ")ْ"لا:قال.ُلِقعألَعَلِّىوأقلِلْ،الجَنَّةَ(4)هبأَدخُلُ

أبىعنٍحِلاصأبىعنالأعمَشِعنوشَيبانُمُعاويَةَأبوورَواه-57352

اللهِ،رسولَيا:فقالٌَلُجَرع!ي!َئِبَّنلاىَتأ:قال!ِّكَشلابسعيدٍأبىعنأوهريرةَ

"لا:أسهفقالَ:قال!.تَقولُماىِعألَعَلِّىوأقلِلْ،بهاللهُيَنفَعُنِىشَيئًاىِنمِّلَع

يقولُمِرارًاهيَلَعفأعادَ:قال!.يَنفَعُنِىشَيئًاىيمِّلَع،اللهِرسولَيا:.فقالَتَغفبْ((

به.عياشابنبكرأبىطريقمن!0022)والترمذى،110011)أحمدأخرجه!1)

.!6161)البخارى!2)

المصنف.نسخةفىبعدهوالذىالحديثهذاعلىضرب!3)

الأصل.:فىلي!!4)

393/4التمهيدفىالبرعبدوابنبه.مسددطريقمن!717)اللهرؤيةفىمجلسفىالدقاقأخرجه!5)

به.زيادبنالواحدعبدطريقمن
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ريانشبعانوهوإلاالقاضىيقضىلا:بابالقاضىأدبكتاب

بوأثناحد:لاقافِئُقَيَوافظُلحاا،و101/68للهِاعبدِبوأ.أخبرَنا"تَغضَبْ"لا:لى

.(1)َةَيواعُمأبوحدثناالجَئارِ،عبدِبنُأحمدُحدثنا،مُتَصألاهوالعباسِ

عجَيم.النَّبِىِّعنَرَمُعابنِعنَرَخآوجهٍنِمورُوِىَ

ُناّيَرشَبعانُوهواَّلإالقاضِىيَقضِىلا:بابْ

ببَغدادَ،الحَفّارُجَعفَرٍبنِمحمدِبنُهِلالُِحتَفلاأبوأخبرَنا-20308

أبىبنُإسماعيلُحدثنا،القَطّانُعَئاشٍ(2بنِيحيى2)بنُالحُسَينُأنبأنا

أبووأنبأنا)ح(اللهِعبدِبنِالقاسِمِعنداودَ،بنُموسَىحدثنا،الحارِثِ

هِشامُحدثناالضَفارُ،ٍديَبُعبنُأحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِ

،ُئِرَمُعلاَرَمُعبنِاللهِعبدِبنُالقاسِمُحدثنا،يَحيَىبنُكَثيرُحدثنا،علىابنُ

سعيدٍأبى/عن،أبيهعن،طُوالَةَأبىبنِالرَّحمَنِعبدِبنُاللهِعبدُحدثنا

.(3)((ُناّيَرشَبعانُوهولاٍاالقاضِىيَقضِى)الا:جمي!اللهِرسولُقال:قالالخُدرِئَ

البابِفىالصحيحُُثيدَحلاو،(4)ضعيفوهوُئِرَمُعلاالقاسِمُبهتَفَزَدَ

معجمهفىالمقرئوابنبه.ثيبانطريقمن(322)الأخلاقماوئفىالخرائطىأخرجه(1)

هريرةأبىعنوعندهم،بهالأعمشطريقمن393/4،394التمهيدفىالبرعبدوابن،(922)

شك.غيرمن

(1072،1317،1412)فىوتقدم.!نبأمحمد:المصنفنسخةوفى.م:من2(سقط-2)

وغيرها.

والطبرانى.بهداودبنمرسىطريقمن6/402والدارقطنى،9/6502الكاملفىعدىابناْخرجه(3)

عمربناللهعبدبنالقاسمطريقمن(بغية-460)أسامةأبىينوالحارث،(4603)الأوصطفى

.(1261)عقبتقدم(4)
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القاضىأدبكتاب

.مَعناهيُؤَدِّىقَبلَه

ريانشبعانوهوإلاالقاضىيقضىلا:باب

بنِمحمدِبنُأحمدُأنبأنا،وقِراءَةًإملاءًالفقيهٍُرِهاطأبوحدثنا-90302

إدريسَعن،عُيَينَةَبنُسفيانُحدثنا،المَكِّئُِعيبَّرلابنُيَحيَىحدثنا،يَحيَى

ىَلإَرَمُعكِتابُهذا:وقالَكِتابًابُردَةَأبىبنُسعيدُإلَيناَجَرخأ:قالالأودِىِّ

والتّأذِّىَ،َقَلَقلاووالضمجَرَإيّاكَثُمَّ:قالوفيهالحديثَفذَكَرَ.ط!ِكرموسَىأبى

بهاتَعالَىاللهُيُوجِبُالتىالحهـقِّمَواطِنِفىِموصُخلابَرُّكَنَتلاو،ِساّنلاب

هِّبَروبَينَبَينَهفيماسَريرَتَهيُصلِحْنَمفإِنَهالذخرَ؟بهاويُكسِبُالأجرَ،

َكِلَذخِلافَمِنهاللهُيَعلَمُبمالِلناسَِنئَزَتنَمو،ِساّنلاوبَينَبَينَهمااللهَُحَلصأ

؟هِتَمحَروخَزائنِاينُّدلاِلِجاعفىاللهِغَيرِبثَوابَكّنظفما؟اللهُهْنِشَي

.وال!لامُ)1(

عمرِوأبوأنبأناببَغدادَ،العدلُبِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-00312

أبىعن،ٌميَشُهأنبأنا،مُسَدَّدٌحدثنا،إسحاقَبنُحَنبَلُأنبأنا،ِكافَّسلاابنُ

يَقضِمَلفقامَجاعَأوَبِضَغإذاكانهَّنأحيَرُشعن،حَريزٍأبىعن،إسحاقَ

(2)َء
.احدٍبَين

أحمدُحدثنا،القَطّانُبكرٍأبوأنبأنا،الفقيهٍُرِهاطأبوأخبرَنا-13102

كان:قالَةَمُربُشبنِعُمارَةَبنُمحمدُأنبأنا،الرَّزّاقِعبدُحدثنا،َفُسويابنُ

به.عيينةبنسفيانطريقمن207/4الدارقطنىأخرجه(1)

مطبوعتهوفى،بهبشرانابنالحسينأبىطريقمن38123دمشقتاريخفىعساكرابنأخرجه(2)

.الاسنادفىوتصحيفتحريف
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الحقفوافقغضبهحالفىيقضىالقاضيبابالقاضيأدبكتاب

بغاليَةٍيُؤتَىثُئَم،ُلُكأيفبقَصعَةٍيُؤتَىإلاِءاضَقلِليَقعُدُلالَيلَىأبىابنُ

رَجُلًا.مَعَهَسَلجأالنَساءِيَومُكاناذِإوفيَتَغَفَفُ)1(،

َّقَحلافوافَقَهِبَضَغحالِفىيَقضِىالقاضِىبابُ

بنُأحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-03122

قالا:امُهَقَزفُئئ!ضلاَرَمُعبنُوعُثمانُِلضَفلابنُعباسُحدثنا،ُراّفضلاٍديَبُع

أحمدُأنبأنا،الحَسَنِأبووأخبرَنا)ح(سَعدٍبنُلَيثُحدثناالوَليدِ،أبوحدثنا

،ٍريَكُبابنُهويَحيَىحدثنا،مِلحانَبنِإبراهيمَبنُأحمدُحدثنا،ٍديَبُعابنُ

الزُّبَيرِبنَاللهِعبدَأنهَثَذَحائهعُروةَعن،شِهابٍابنِعن،ُثيَفلاحدثنا

فى!تَاللهِرسولِعِندََريَبرلاَمَصاخالأنصارِمِنَاًلُجَر(ظ68/101أن،هَثَذَح

فأبَى.ُزُمَيالماءَِحَزَس:الأنصارِئُفقالَ،َلخَّنلابهايَسقونَالتىالحَزَةِشِراجِ

يا"اسقِ:لِلربَيرِغ!يماللهِرسولُفقالَلمجز،اللهِرسولِعِندَ(2)امَصَتخاف،هيَلَع

فتَلَوَّنَ؟عَفَتِكَابنَكانأن:فقالَالاْنصارِئُفغَضِبَجمارِكَ((.ىَلإْلِسرأثُمَّزُبَيرُ،

الجَدْرِ"ىَلإيَرجِعَحَئىاحبِسق)3(ثُئماسقُِريَبُز)يا:قالثُئَمغ!ي!اللهِرسولِوجهُ

كئَرَو!فَلَا:َكِلَذفىتَلَزَنالآيَةَهذهلأحمسِبُىَنإوالفَهِ:النزُبَيرُفقالَ:قال

51وَر.165النساء:أالآيَةَ)4(!ضُهَنئَبَرَجَشلِيمَاَكوُمِكَحُيحَتَئَتونِمؤُياَل

بالغاليةوتغلفبعضها.معالنارعلىتغلىأخلاطلأنهابذلكسميتهـانما،معروفطيب:الغالية(1)

.(ى،غللل)غ226/24،119/30التاجينظربها.تطيب

.إاختصموا،:م،س،المصنفنسخةفى(2)

."الماءأ:مفىبعده(3)

.(19751)فىوتقدم.بهالوليدأبىطريقمن(42)حبانوابن،(3637)داودأبوأخرجه(4)
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الحقفوافقغضبهحالفىيقضىالقاضىبابالقاضىأدبكتاب

قُتَيبَةَعنمسلمٌورَواه،َفُسويبنِاللهِعبدِعن"الصحيح"فىالبخارىُّ

.اللَّيثِ)1(عنمُهُّلُك،وغَيرِه

بكرٍأبوأنبأنا،الأديبُاللهِعبدِبنُمحمدُوعمرٍأبووأخبرَنا-03132

أنبأنا،اللهِعبدُأنبأنا،ُناّبِححدثنا،سُفيانَبنُالحَسَنُأخبرَض!،الإسماعيلِئُ

مِنٌَلُجَرالزُّبَيرََمَصاخ:قالالزُّبَيرِبنِعُروةَعن،الزُّهرِىِّعن،مَعمَرٌ

الماءَِلِدرأثُمَّزبَيرُ،يا))اسقِ:!يسالنَبِئُفقالَ،ِةَّر!امِنَ(2)ٍجيِرَشفىالأنصارِ

وجهُفتَلَوَّنَ؟َكِتَّمَعابنَكانأناللهِرسولَيا:الأنصارِىُّفقالَجارِكَ".ىَلإ

الجَدْرِ،ىَلإالماءُيَرجِعَىَّتَحالماءَِسِبحاثُمَّزُبَيرُ،يا"اسقِ:قالثُمَّع!يِ!اللهِرسولِ

صَريحِفىهَّقَحِريَبُّزلِللمج!اللهِرسولُ(3)ىَعْوَتساو:قالجارِكَ".ىَلإْل!لرأَّمث

بأمرٍَكِلَذقبلَعَلَيهِماأشارَكاندَقو:قال.الأنصارِئُهَظَفحأحينَِمكُحلا

الَل!:َكِلَذفىإلاتَلَزَنالاَيَةَهذهُبِسحأفما:الزُّبَيرُقال.ٌةَعَسفيهامُهَلكان

غَيرَُتعِمَسف:قال!هُض!.َرَجَشفيمَاَكوُمِكَحُيحَتَئيُؤمِنُوتَاَلَكئَرَو

ىَلإيَرجِحَىَّتَحالماءَِسِبحامَئُث)):!يسالنَّبِىِّقَولِفىانرَظَن:يقولُالزُّهرِىِّ

عبدانَعن"الصحيح"فىالبخارىُّهَجَرخأالكَعبَينِ)4(.ىَلإَكِلَذفكانَ."ِرْدَجلا

.(129/2357)ومسلم،(2359،0236)البخارى(1)

.)شرج!:م،س،المصنفأصلفى(2)

بمعنى.وهما،""استوعب:مفى(3)

.(11976)فىتقدم(4)
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...والبيعالشراءمنللقاضىيكرهمابابالقاضىأدبكتاب

.(1)اًرَصَتخُمالمُبارَكِبنِاللهِعبدِعن

ِرَظَّنلاوِعيَبلاوالشّراءِمِنَلِلقاضِىيُحرَهُما/بابُ

فهمَهيَشغَلَالَئِلهِتَعيَضوفىِأهلِهعلىالنَّفَقَةِفى

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20314

بنِِبيَعُشبنُبشرُحدثنا،الحِمصِئُخَلِىبنِِدِلاخبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَ

عائشةَأن،ِريَبرلابنُعُروَةُحَدَّثَنِى:قال!الرهرِئَعن،أبيهعن،حَمزَةَأبى

مَلىِتَفرِحأنقَومِىَمِلَعدَق:قال!بكرٍأبواستُخلِفَلما:قالَت!رىِبَنلازَوجَ

بكرٍأبىآلُفسَيأكُلُ،المُسلِمينَبأمرُِتلِغُشدَقو،أهلِىمُؤنَةِعنلِتَعجِزَْنُكت

عن،ِريَبرلابنُعُروَةُىنَثَذَحو:قالفيهِ.لِلمُسلِمينَُفِرَتحأوالمالِهذانِم

هوَلَكأالخطابِبنُُرَمُعاستُخلِفَلما:قالَتجمسوىِبَنلازَوجِر!بفأعائشةَ

"الصحيح"فىالبخارىُّهَجَرخأنَفسِهِ)2(.مالِفىَفَرَتحاو،المالِمِنَوأهلُه

.القَسمِ)3(كِتابِفىمَضىكماالرهرِئَعنَسُنويحَديثِنِم

(و69/101حينَيعنىالناسََبَطَخز!بهبكبرأباأنالحَسَنِعنانيَؤُرو

لهفقالَال!وقِىَلإغَداَحَبصأافَلف:قال!الحديثَفذَكَرَ.استُخلِفَ

ال!وقِ؟عنَكُلَغشَيماَكَءاجدَقو:قال.ال!وقَ:قال!؟تُريدُأينَ:ز!بهُرَمُع

َرَكَذثُئَم.بالمَعروفِتَفرِضُ:قال!؟ر!ايععنيَشغَلُنِى!اللهِسُبحانَ:قال!

.(1632)لبخارىا(1)

.(13138)فىتقدم(2)

.(13138)عقبوتقدم،(0702)البخارى(3)
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...والبيعالشراءمنللقاضىيكرهمابابالقاضىأدبكتاب

المالِ.بَيتِفىمِنهَذَخأمابرَدِّهَتَّيصوفيهوذَكَرَ،الحديثَ

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-25315

أنبأنا،حَفصٍبنُمُعاويَةُحدثنا،ُئِخوُنَّتلاعثمانَبنُسعيدُحدثنا،يَعقوبَ

َبَتَك:قالموسَىبنِسُلَيمانَعن،غَيلانَبنِحَفصِعن،مُسلِمٍبنُالوَليدُ

.خَسارَةٌهِتَرامإفىالأميرِتِجارَةَأنر!جنهالخطابِبنُُرَمُع

اللهِعبدُأنبأناببَغدادَ،القَطّانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-03162

قال:وهبٍابنُأنبأنا،ُةَلَمرَححَدَّثَنِى،سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا،جَعفَرٍابنُ

بنََناّبَزأنالعَزيزِ،عبدِبنِِّىَزُجعن،إخوانِهبَعضِعن،ُثيَّللاحَدَّثَنِى

!َتحَّوَرَتفَتبِكَروَل،المُؤمِنينَأميرَياالعَزيزِ:عبدِبنِلِعُمَرَقالالعَزيزِعبدِ

لَقَد:قال.ِدَغلامِنَتَجزِيه:قال؟ِموَيلاَكِلَذَلَمَعيَجزِىنَمف:ُرَمُعقال

.(1)؟ٍدِحاويَومٍفىِنيَموَيُلَمَععلئَاجتَمَعَإذافكَيفَ،ٍدِحاويَومٍُلَمَعكَدَحَنِى

حدثنا،يَعقوبُحدثنا،اللهِعبدُنانبأأ،الحُسَينِبوأوأخبرَنا-73152

هُبَيرَةَابنُىَّلو:قالَةَمُربُشابنَُتعِمَس:قالسفيانُحدثنا،الحُمَيدِىُّبكرٍأبو

أستَطيعُلا:الشَّعبِئُلهفقالَ،ِليَّللابمَعَهيَسمُرَأنهَفَّلَكوالقَضاءَ،الشَّعبِئَ

.الليلِ)2(وسَمَرَالقَضاءَأستَطيعُلا؟الأمرَينِِدَحأب!خدِرفأهذا،

دمشقتاريخفىعساكرابنواْخرجه.زبان:منبدلازياد.:وعنده6"1/1سفيانبنيعقوب(1)

من:بدلاو"ريان"."جزى".:منبدلا"حرى":وعندهبه،المصنفطريقمن198/45

لما.نباز"

به.المصنفطريقمن404/25تاريخهفىعساكرابنوأخرجه.593/2سفيانبنيعقوب(2)
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108/10

...الشراءيولىأنمنوالوالىللقاضىيستحبمابابالقاضىأدبكتاب

لهَءارِّشلاَىِّلَويأننِموالوالِىلِلقاضِىيُستَحَبُّمابابُ

المُحاباةِخَو!لهيَبيعُهَّنأبمَشهويىغَيَرماموئااًلُجَرَعيَبلاو

:ىِوَقغَيرُإسنادُهٌرَثْامَعناهىِفو

العباسِأبوحدثنا،القاضِىالحَسَنِبنُاحمدُبكرٍأبوأخبرَنا-03182

حدثنا،ديَبُعبنُمحمدُحدثنامحمد،بنُالعباسُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُ

ٌلُجَراذِإفالمَسجِدِمِنَُتجَرَخ:قالربَطَمابنِعن،ٍعِفانابنُوهوالمُختارُ

نِمْذُخو،لَكَوأتقَى،لِثَوبِكَأنقَىفإِنَه؟إزارَكَْعَفرا:خَلفِىنِميُنادِى

هذا:ٌلُجَر!رفقالَ؟هذانَم:فقُلتُخَلفَهُتيَشَمف.اًمِلسُمكُنتَإنَكِسأر

سوقُوهوفُراتٍدارَىَتأثُئَم:قال.الحديثَفذَكَرَ.َنينِمؤُملاأميرُعلى

هَفَرَعافَلف.دَراهِمَبثَلاثَةِقَميصبىفىبَيعِىْنِسحأشَيخُيا:فقالَالكَرابيسِ)1(

اًثَدَحغُلامًافأتَىشَيئًا،مِنهيَشتَرِمَلهَفَرَعفلَمّاَرَخَاىَتأثُمَّشَيئًا،مِنهيَشتَرِمَل

:قال.الكَعبَينِىَلإالزُصغَينِبَينَماهَسِبَلو،دَراهِمَبثَلاثَةِقَميصًامِنهىَرَتشاف

أميرِنِمَموَيلاَكُنباباعَدَقفُلانُيا:فقيلَالثوبُِبِحاصالغُلامِأبوفجاءَ

أبوهَذَخأف؟ِنيَمَهرِد/أخَذتَالَفأ:قالدَراهِمَبثَلاثَةِقَميصئ!االمُؤمِنينَ

أميرَياالذَرهَمَهذاْكِسمأ:فقالَ،المُؤمِنينَأميرِىَلإبهوجاءَدِرهَفا

:قال.دِرهَمَينَِنَمَثقَميصًاكان:قالالذَرهَمِ؟هذاشأنُما:قال.المُؤمِنينَ

.رِضاه)2(َذَخأوبرِضاىَىِنَعاب

.)كرب!(432/16التاج.الأبيضالقطن:الكرابي!(1)

الذهبىوقال.بهالطنافسىعبيدبنمحمدعن()69-منتخبحمدبنوعبد،(1355)أحمدأخرجه(2)

.مجهولوسْيخه،بثقةليىالمختار:4096/8
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...لهادعىإذاالوليمةياتىالقاضىباب:القاضىأدبكتاب

لها،َىِعُدإذا،ظ69111الوَليمَةَيأتِىالقاضِىبافي:

الجَنائزَويَشهَدُ،المَرضَىويَعودُ

شُعبَةَ)1(بنِلِلمُغيرَةِعبدًاز!عنهعثمانُأجابَدَق:اللهُهَمِحَرالبخارىّقال

بنُالحَسَنُأنبأنا،المُقرِئُمحمدٍبنُعلئالحَسَنِأبوأخبرَنا-03192

بنِاللهِعبدِبنُعلئحدثنا،يَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَبنِمحمدِ

الأشعَثِعن،الشَّيباك!إسحاقَأبىعنالحَميدِ،عبدِبنُجَريرُحدثنا،جَعفَرٍ

قال:ٍبِزاعبنِالبَراءِعن،مُقَرِّنٍبنِسوَيدِبنِمُعاويَةَعنالشَّعثاءِ،أبىابنِ

وتَشميتِ،المريضِوعيادَةِالجَنائزِ،ِعابِّتابأمَرَنا؟بسَبعٍجم!اللهِرسولُأمَرَنا

وإِبرارِ،الدّاعِىوِإجابَةِ،ِمالَّسلاوإِفشاءِ،المَظلومِونَصرِ،العاطِسِ

(3)جريرِ.حَديثِنِم""الصحيحفىهاجَرخأ.(2)ِمِسقُملا

أحمدَبنُمحمدُأخَبرَك!،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20320

بنُإسماعيلُحدثنا،أيّوبَبنُيَحيَىحدثنا،يَعلَىأبوأنبأنا،المُقرِئُ

"حَقُّ:قالصموواللهِرسولَأن،هريرةَأبىعن،أبيهعنالعَلاءِ،عن،جَعفَرٍ

لَقيتَه"إذا:قال؟ِهَّللارسولَيا(4)َّنُهما:قيلَسِث".المُسلِمِعلىالمُسلِمِ

َهَّللافحَمِدََسَطَعوِإذاله،فانصَحْامشَنصَحَكَوِإذا،هئِجأفدَعاكَوِإذا،هيَلَعمئِّلَسف

عن""الصحيحفىمسلئمرَواه."(ْ)هْعِبَّتافماتَوِإذاففعُدْه،مَرِوِإذا،هْتِّمَشف

.(7172)عقبالبخارى(1)

.(14643)وعقب،(5912.6135،6651)فىتقدم(2)

.(3)عقب(6602)163613ومسلم،(6235)البخارى(3)

."هو":المصنفنسخةفى(4)

كالمثبت.الحاشيةوفى."جنازته"فاتبع:لصْالافى(5)
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...اللددالخصمينأحدمنلهبانإذاالقاضىبابالقاضىأدبكتاب

ءسبر)1(
.ِهِريعوايوبَبنِيَحيَى

أنبأنا،!كاهَبصألاالفقيهُالحارِثِابنُبكرِأبوأخبرَنا-20321

بنُعمرُوحَفصٍأبوحدثنا،سُلَيمانَبنُمحمدُأنبأنا،َناّيَحابنُمحمدِأبو

عنالأسوَدِ،أبىبنُمَنصورُحدثنا،مَهدِىبنُالزَحمَنِعبدُحدثنا،على

الوُفودُهيَلَعَمِدَقإذار!بهُرَمُعكان:قالالأسوَدِعن،إبراهيمَعن،الأعمَشِ

يَقومُنَمصَنيعُهُ؟كَيفَالعَبدَ؟أيُجيبُالمَريضَ؟أيَعودُ:مِهِريمأعنمُهَلأس

.(2)هَلَزَع.لامِنها:لخَصلَةٍقالوانِإف؟بابِهعلى

عَنهُنَهاه(3)ُدَدَّللاالخَصمَيِنِدَحأنِملهبانَإذاالقاضِىبالث:

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-25322

عن،ٍمِصاعوأبوٌجاّجَححدثناالقَحغاك!،إسحاقَبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَ

"أبغَضُ:قالصث!النَبِئَأنر!نهاعائشةَعن،مُلَيكَةَأبىابنُأخبرَك!،ٍجيَرُجابنِ

،ٍمِصاعبىأعن"الصحيح"فىا!ىارئُرَواه.(4)((ُمِصَخلاُّدَلألااللهِىَلإالزجمالِ

.جُرَيجٍ%(ابنِعنوكيعٍحَديثِنِممسلمٌهَجَرخأو

.(01211)فىتقدموالحديث-

.(5/2162)مسلم(1)

به.مهدىبنالرحمنعبدطريقمن226/4تاريخهفىجريرابنأخرجه(2)

.(ددال391/3اللسان.الخصومةفىالدةاللدد:(3)

وابن،(5438)والنسالْى،(2976)والترمذى،(24277،24343،42570)أحمدأخرجه(4)

به.جريجابنطريقمن(5697)حبان

.(5/2668)ومسلم،(2457)البخارى(5)
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القاضىأدبكتاب
الأمرفىوالقاضىالوالىمشاورةباب

السَّمّاكِ،ابنُعمرِوأبوأنبأنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-53232

حدثنا،حَنبَلٍبنَأحمدَيَعنىاللهِعبدِأبوحَدَّثَنِى،إسحاقَبنُحَنبَلُحدثنا

سيرينَ،بنِمحمدِعنالشَّهيدِ،بنُحَبيبُأنبأنا،سلمةَبنُُداّمَححدثنا،ُناّفَع

أباأتَّهِمُلاىِّنإ:قال!.مَريَمَأبىقَضاءِفىْرُظنا:ز!بهموسَىلأبِىقال!َرَمُعأن

.فعاقِبْه)1(ظُلمًاخَصمٍنِمرأيتَإذاولَكِن،أتَّهِمُهلاوأنا:قال!.مَريَمَ

الاسفَرايينئُسعيدٍأبىبنِمحمدِبنُالعَلاءُالحَسَنِأبوأخبرَنا-53242

يَحيَىحدثنا،علىٍّبنُإبراهيمُحدثنا،الاسفَرايينئُأحمدَبنُبشرُأنبأنابها،

بنََرَمُعأن،سيرينَبنِمحمدِعن،أيّوبَعن،زَيدٍبنُُداّمَحأنبأنا،يَحيَىابنُ

اًلُجَرالقَضاءِعلىولأستَعمِلَنَّالقَضاءِ،عنفُلانًاَنَعِزنأل:قالز!نهالخطابِ

.(2)هَقِرفالفاجِرُرآهإذا

الأمرِفىوالقاضِىالوالِىِةَرَواشُمبابُ

.،159:عمرانلَاأ!يئَألَاىِف!وَشَاوِزهُئم:ثناؤُهَّلجاللهُقال!

محمدُجَعفَرٍأبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا،و7"/5325101-2

سعيدُثناحد،بمِصرَُفاَّلَعلايّوبَأبنُيَحيَىثناحد،بنَيسابورَالبَغدادِىُّمحمدٍابنُ

01/910خلمحيهأعباسٍابنِعن،دينارٍبنِعمرِوعن،عُيَينَةَبنُسفيانُأنبأنا،مَريَمَأبى/ابنُ

.(3)!دوعُمَرُبكرٍأبو:قال!،و!يتَألَاىِف!وَشَاوِزهُئم:لَجوعَزَّقَولِهفى

به.الشهيدبنحبيبطريقمن27011القضاةأخبارفىوكغأخرجه(1)

به.زيدبنحمادطريقمن27011القضاةأخبارفىوكيعأخرجه(2)

به.مريماْبىبنسعيدطريقمن156814الكاملفىعدىابنوأخرجه.وصححه7013الحاكم(3)
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القاضىأدربكتاب
الأمرفىوالقاضىالوالىمشاورةباب

حدثنا،لإسماعيلِئُابكرٍبوأنانبأأ،الأديبُوعمرٍبوأأخبرَنا-3202*

عن،مَعمَرٌأنبأنا،ِقازَّرلاعبدُحدثنا،َرَمُعأبىابنُحدثنا،زياوابنُأحمدَبوأ

فىالحَكَمِبنِومَروانََةَمَرخَمبنِالمِسوَرِعنالزُّبَيرِ،بنِعُروةَعن،الرهرِئَ

ذَرارِىِّىَلإنَميلَأنَنوَرَتأعلئ،أأشيروا:رِممجُئِبَّنلافقالَ:قالاالحُدَيبيَةِِةَضِق

قالقاتَلناه؟".عنهانَّدَصنَمفَتيَبلاَمئُؤَنأنَنوَرَتأم؟فنُصممهُمأعانوهُمائَذينَهَؤُلاءِ

ولَكِنْ،ٍدَحألِقِتالِْئِجَنمَلومُعتَمِرينَانْئِجامَنإ،أعلمُورسولُهاللهُ:بكرٍأبو

:ُّىِرهرلاقالإذن".اوحوُرف)):لمجي!النَبِئُفقالَ.قاتَلناهِتيَبلاوبَينَبَينَناحالَنَم

نِملأصحابِهًةَرَواشُمَرَثكأكاناذَحأرأيتُما:هريرةَأبوقال

.الزَزاقِ)2(عبدِحَديثِنِم""الصحيحفىالبخارئُهَجَرخأ.(1)!يجملاللهِرسولِ

بنِالحُسَينِبنُعَبدوسُأنبأنا،الفقيهٍُرِهاطأبوأخبرَنا-20327

ِسَنأعن،ٌديَمُححَدَّثَنِى،ُّىِراصنالأحدثنا،الرّازِىٍُّمِتاحبوأحدثنا،مَنصورٍ

هيَلَعفأشارَ،المُسلِمينَاستَشارَبَدرٍىَلإسارَلماجمتَاللهِرسولَأن،مالكٍابنِ

فقالَتِاستَشارَهُمثُئَم،!فِالبهُرَمُعهيَلَعفأشارَاستَشارَهُمثُمَّ،به!البكرٍأبو

نَقولُلاإذن:قالوا.جمتَاللهِرسولُيُريدُإيّاكُمالأنصارِمَعشَرَياالأنصارُ:

.(18840)فىتقدم(1)

.(2731،2732)البخارى(2)

عباسأبوحدثناالقاضىالحسنبنأحمدبكرأبو"وأخبرنا:المصنفنسخةفىبعدهوكتب

أبوقال:قالالزهرىعن،عيينةابنأخبرنا،الافعىأخبرنا،سليهمانبنالربغأخبرنا،الأصم

."تكتب"لا:أولهفىوكتب.!يَنجملاللهرسولمنلأصحابهماورةأكثرأحذارأيتما:هريرة

.مضى!"كما:فوقهوكتب"إلىأ.:آخرهفىوكتب
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الأمرفىوالقاضىالوالىمشاورةبابالقاضىأدبكتاب

ههنَااَّنِإفَقتاَ؟وَرَئبفَأَنتَ!فَاَذهَمت:لموسَىإسرائيلَبَنوقالَتكما

ِكْرَبىَلإأكبادَهاَتبَرَضوَلِّقَحلاببَعَثَكَىِذَّلاو.(24:المائدةأقَعِدُودتَ!و

.لاتَّبَعناكَ)2(الغِمادِ)1(

ببَغدادَ،الحُرفِئُاللهِِديَبُعبنُالرَّحمَنِعبدُالقاسِمِأبوأخبرَنا-53282

بنُموسَىحدثنا،ٍبِلاغبنُمحمدُحدثنا،العباسِبنِمحمدِبنُحَمزَةُحدثنا

بنَِرَمُععن،عباسٍابنِعن،ٍليَمُزأبىعن،ٍراّمَعبنُُةَمِركِعحدثنا،مَسعودٍ

فقالَ.الأسرَى)3(؟"هَؤُلاءِفىَنوَرَت"ط:قالبَدرٍيَومُكانلما:قالالخطابِ

الفِداءَمِنهُمُُذُخأناّنأغَيرَ،والاخوانُوالعَشيرَةِِّمَعلابَنو،اللهَِئِبَنيا:بكرٍأبو

ويَكونوا،الاسلامِىَلإيَهديَهُمأناللهُوعَسَى،المُشرِكينَعلىًةَؤقلَناليَكونَ

ا!زِىىَرأ!ا،اللهَِئِبَنيا:قُلتُ."؟ِباّطَخلاابنَيماتَرَى"فماذا:قالعَضدًا.لَنا

.مُهَقانعأفاضرِبْمُهْبِّرَقف؟وصَناديدُهمِرفُكلاُةَّمئأهَؤُلاءِولَكِن،بكرٍأبورأى

مِنهُمَذَخأف،أناقُلتُمايَهوَمَلو،بكرٍأبوقالما!ماللهِرسولُفهَوِىَ:قال

قاعِدانِبكرٍوأبوهواذِإو!يمّاللهِرسولِعلىُتوَدَغُتحَبصأفلَمّاالفِداءَ،

نِإف؟َكُبِحاصوأنتَتَبكِىشَىءٍِّىأنِم!كرِبخأ،اللهَِئِبَنيا:فقُلتُيَبكيانِ

أصحابُكَ،علئََضَرَعىِذَّلا":قال.لِبُكائكُماتَباكَيتُوِإلَّا،ُتيَكَببُكاءًوجَدتُ

ينظر.الاسمبهذايسمىوادولها،كيل(006)قرابةعلىمكةجنوبالساحلعلىمرفأ:الغمادبرك(1)

.44صالجغرافيةالمعالم

(1472)حبانوابن.(858،14111"،8348)الكبرىفىوالنسائى،(02212)أحمداْخرجه(2)

صحيح.سنده:4098/8الذهبىوقالبه.الطويلحميدطريقمن

.""الأسارى:المصنفنسخةفى(3)
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الأمرفىوالقاضىالوالىمشاورقيبابالقاضىأدبكقاب

،ٍذئَنيحقَريبَةوَشَجَرَس(ظ011/70الشجَرَةِ".هذ،نِمأدنَىعَذابُكُمعلئَضِرُعلَقَد

اَلأَرْضِ!ىِفيُثْخِى%حَتَئأَشرَىلَهزُيكُونَنَأئيَنِل%َاكاَم!:لَجورَعاللهُفأنزَلَ

"الصحيح"فىمسلمهَجَرخأ.(1)َةيآلا!اَلأَخِزًهُديِرُلوَأدثَهُاَينُّدلَاَضَرَعتُرِلدوتَ

.(2)عَقارٍبنَِةَمِركِعحَديثِنِم

حدثنا،ُّىِوُرضَنلامَنصورٍأبوأنبأنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-32902

عن،َةَمُربُشابنِعن،سفيانُحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُأحمدُ

ماائهسُبحانَهاللهُعَلِم:قالاَلائي!ىِف!وَشَاوِزهُمْ:لَجورَعقَولِهفىالحَسَنِ

.3بَعدَهنَمبهيَستَنَأنأرادَولَكِن،ٍةَجاحنِمإلَيهِمبه

بنُاللهِعبدُأنبأنا،القَطّانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-20330

ٍحِلاصعن،سفيانُحدثنا،قَبيصَةُحدثنا،سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا،جَعفَرٍ

فليأخُذْالقَضاءِمِنَبالوَثيقَةَِذُخأيأنسَزَهنَم:الشَّعبِئُقال:قالحَىٍّابنَيَعنى

.يَستَشيرُ)4(كانفإِنَه؟َرَمُعبقَضاءِ

ابنُمحمدُجَعفَرٍبوأنانبأأ،ببَغدادَانَبِشْرابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-33102

أنبأنا،الحُبابِبنُزَيدُحدثنا،ِناقِربرلابنِجَعفَرِبنُيَحيَىأنبأناالرزازُ،وعمرٍ

جمص:اللهِرسولُقال:قالالمُسَئبِبنِسعيدِعن،زَيدٍبنُعلئُأنبأنا،ُثَعشأ

.(18093)فىتخريجهتقدم(1)

.(1763/58)مسلم(2)

فىحاتمأبىابنوأخرجهتفسير(.-534)منصوربنوسجد،(4167)الصغرىفىالمصنف(3)

به.سفيانطريقمن(4416)تفسيره

.457/1سفيانبنيعقوب(4)
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الأمرفىوالقاضىالواليمشاورةبابالقاضىأدبكتاب

وِإنَّ،مَشورَةٍعنرَجُلىِنغَتسَيوماالنّالرِ،ىَلإالتَّوَدُّذِهَّللابالإيمانِبعدَِلقَعلا"رألرُ

اينُدلافىالمُنكَرِأهلَوِإنَالآخِرَةِ،فىالمَعروفِأهلُمُهاينُدلافىالمَعروفِأهلَ

.(1)"ِةَرِخآلافىالمُنكَرِأهلُمُه

ِلضَفلاأبوأنبأنا،ىِّكَزُملاإسحادتَىأبىابنُزَكَريّاأبوأخبرَنا-53322

أبىابنَيَعنِىيَحيَىحدثنا،البُخارِىِّابنَُفُسويبنِيَعقوبَبنُالحَسَنُ

قال!:الشَّعبِىِّعن،هِندٍأبىبنُداودُئمنبأنا،الحُبابِبنُزَيدُأنبأنا،/طالِبٍ

لهىِذَّلافالتّامُُّلُجَّرلافأمّاشَىءَ،ولا،ٍلُجَرونِصفُ،فرَجُل؟ثَلاثَةُلاجِّرلا

وأمّايَستَشيرُ،وهورأكمالهلَيسَىِذَّلافٍلُجَرنِصفُوأمّايَستَشيرُ،وهو2رأ

.يَستَشيرُ)2(ولا2رألهلَيسَىِذَئافشَىءَلاىِذَّلا

الحُسَينِبنُمحمدُبكرٍأبوأنبأنا،الفقيهٍُرِهاطأبوأخبرَنا-25333

سفيانُ،َرَكَذ:قالَفُسويبنُمحمدُحدثنا،َفُسويبنُأحمدُحدثنا،القَطّانُ

وقالَ:الكوفَةِقاضِىعنالعَزيزِعبدِبنُُرَمُعسألَقال!:سعيدٍبنِيَحيَىعن

عَفيف،:خِصالٍخَمسُفيهيَكونَىَّتَحقاضيًايَكونَأنىِغَبنَيلاالقاضِى

.النّاسِ)3(بمَلامَةِيُبا!لىلا،الألبابِذَوِىُريشَتسَي،قَبلَهكانبماعالِم،حَليم

،ِكاّمَسلاابنُعمرِوأبوأنبأنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-53342

به.برازبنأشعثطريقمن36711الكاملفىعدىابنوأخرجه.(8636)الثحعبفىالمصنف(1)

وقال.بهزيدبنعلىطريقمن(17)الحوائجقضاءفىالدنياأبىوابن،(4912)الزهدفىهنادو

ضعيف.مرسل:099184الذهبى

به.المصنفطريقمن413125دمقتاريخفىعساكرابنأخرجه(2)

به.سفيانطريقمن36915الطبقاتفىسعدابنوأخرجه.(4168)الصغرىفىالمصنف(3)
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الأمرفىوالقاضىالوالىمشاورةبابالقاضىأدبكتاب

حدثنا،حَنبَلٍبنَأحمدَيَعنىاللهِءبدِأبهحَذَثَنى،إسحاقَبنُحَنبَلُحدثنا

ٌراّمُسالعَزيزِعبدِبنِلِعُمَرَكان:قالمُغيرَةَعنالحَميدِ،عبدِبنُجَريرُ

إذاوبَينَهُمبَينَهماعَلامَةُوكانَ،الناسِأُمورِنِمهيَلإيُرفَعُفيمايَستَشيرُهُم

.(1)مُتئِشإذا:قاليَقومواأنائَحأ

بنِ(و71/11محمدِبنِاللهِعبدِبنُمحمدُِحتَفلاأبوحدثنا-20335

أنبأنا،َرَمُعبنِمحمدِبنُعلئُالحَسَنِأبوأنبأنا،بالزَئَاللاسَكِىابنُجَعفَرٍ

عيسَىحدثنا،ُئبَشألاسعيدٍأبوحدثنا،ٍمِتاحأبىبنُالزَحمَنِعبدُمحمدٍأبو

داودَبنُسُلَيمانُقال:قالكَثيرٍأبىبنِيَحيَىعن،الأوزاعِىعن،َسُنويابنُ

فعَلتَإذافإِنَكَ؟اًدِشرُمتُؤامِرَحَتَىأمرًاتَقطَعْلابُنئَيا:لابنِهال!لامُهيَلَع

.عَلَيهِ)2(تَحزَنْمَلَكِلَذ

قالا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-03362

حدثنا،َناّفَعبنِعلىبنُالحَسَنُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا

:قالشُرَحبيلَبنِعمرِوعن،إسحاقَأبىعن،سُفيانَعن،هِشامٍبنُمُعاويَةُ

فقالَ،فيهافأخطَأفريضَةٍعنفسُئلَالمَسجِدِ،فىيَقضِىرَبيعَةَبنُسَلمانُكان

3عَفرف،نَفسِهفىَدَجوفكائه،اذَكوكَذافيهاالقَضاءُ:شُرَحبيلَبنُعمرُوله

به.جريرطريقمن(3131)ثيبةأبىوابن،383/5الطبقاتفىسعدابنأخرجه(1)

طريقهومن،بهيون!بنعيسىعن(26676)شيةابىابنواخرجه.(7135)الشعبفىالمصنف(2)

.2،216اصهالزهدفىأحمد

."إفرجع:مفى(3)
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المشاورةموضعبابالمقاضىأدبكتاب

،ُبَضغَتنَولُكَ)1(كانفماسَلمانُياأنتَأفا:فقالَ،موسَىأبىىَلإَكِلَذ

.(2)ِهِنُذُأفىتُشاوِرُهنَولِكَنِمفكانَعمرُوياأنتَوأفا

المُشاوَرَةِمَوضِعِبابُ

وُجوهًا،ُلِمَتحَيالأمرُبالحاكِمَِلَزَنإذا:اللهُهَمِحَرالشئافِعِئُقال

.(4)َرِواشُيأنلهانْبَغَى)3(،مُشكِلٌأو

قالا:الحافظُمبِزاحوأبوالأنصارِىُّقَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-03372

بنُسعيدُحدثنا،نَجْدَةَبنُأحمدُأنبأنا،هَيوُريمَخابنُِلضَفلاأبوحدثنا

بنُُرَمُعَثَعَبلما:قالىِبعَّشلاعن،ٌراّيَسحدثنا،ٌميَشُهحدثنا،مَنصورٍ

اللهِكِتابِفىلَكَتبَئنَماْرُظنا:قالالكوفَةِأهلِقَضاءِعلىشُرَيحًاالخطابِ

مَلوما،ال!نَةَفيهْعبَتافاللهِكِتابِفىلَكَْنَّيَبَتَيمَلوماأحَدًا،عنهتَسألَنَفلا

.(رأيَكَ)ْفيهْدِهَتجافالسُنَّةِفىلَكَيَتَبَئنْ

ابنُِلضَفلاأبوأنبأنا،الحافظُُّىِوُدبَعلاٍمِزاحأبووأخبرَنا-20338

عن،سفيانُحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجْدَةَبنُأحمدُأنبأنا،هَيوُريمَخ

أمرٌأتاكَإذا:ٍحيَرُشىَلإُرَمُعَبَتَك:قالالشمَّعبِىِّعنالشئَيباخ!،إسحاقَأبى

.(لو)ن43131التاجينظرلك.ينبغىكانفما:نولككانفما(1)

من(664)الزهدفىالمباركوابن.بهالمصنفطريقمن470121تاريخهفىعساكرابنأخرجه(2)

شرحبيل.بنوعمروإسحاقأبىبينمرةبزيادةبهسفيانطريق

."ينبغى":،مسفى(3)

.95/7الأم(4)

به.المصنفطريقمن19/23دمشقتاريخفىعساكرابنأخرجه(5)
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يشاورمنبابالقاضىأدبكتاب

فىْنُكَيمَلنِإف،عنهالرجالُيَلفِتَنَكَولا،بهفاقضِتَعالَىاللهكِتابِفى

اللهِكِتابِفىْنُكَيمَلوإن،بهفاقضِجمع!اللهِرسولِِةَنُسفىوكانَاللهِكِتابِ

اللهِكِتابِفىْنُكَيمَلنِإف،ىَدُهلاُةَفئأبهقَضَىبمافاقضِرسولِهِةَنُسفىولا

شِئتَإنبالخيارِ،فأنتَىَدُهلاُةَقئأبهقَضىفيماولاوِيخرسولِهِةَنُسفىولا

.(1)لَكََمَلسألاإتاىَإمَرَتَكَاؤُمىَرأولا،!ضَرِماؤُتأنشِئتَنِإو،يَكَأرُدِهَتجَت

المُشاوَرَةُ،َىِهوالمُؤامَرَةِمَوضِعِعنُرَمُعفأخبَرَاللهُ:هَمِحَرالشيخُقمال

التَوفيقُ.وبِالقَهِ،بهفيُخبِرُهشُرَيحًايَبلُغْمَلماالأصولِمِنَعِندَهيَكونُفرُتما

يُشاوِرُنَم/بابُ

.والأمانَةَ)2(َملِعلاَعَمَجنَميُشاوِرُ:اللهُهَمِحَرُئِعِفاشلاقالى

الخالِقِعبدِبنِعلىِّبنُالخالِقِعبدُالقاسِمِأبووأخبرَنا-20339

اللهِعبدِأبووأخبرَنا)ح(ٍبْنَخبنِأحمدَبنُمحمدُبكرٍأبوأنبأنا،ُنِّذَؤُملا

قالا:الرزازُداودَبنِمحمدِبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِوأبوالحافظُ(!101/71

بنُمحمدُإسماعيلَأبوحدثنا:قالاالشّافِعِئُاللهِعبدِبنُمحمدُبكرٍأبوأنبأنا

عن،أوَيسٍأبىابنُبكرِأبوحَذَثَنِى،سُلَيمانَبنُأئوبُحدثنا،إسماعيلَ

أبىعن،شِهابٍابنُىِنَربخأ:سعيدٍبنُيَحيَىقال:قالىبلالٍبنِسُلَيمانَ

:قال!اللهِرسولِعن،الخُدرِئَسعيدٍأبىعن،الزَحمَنِعبدِبنِسلمةَ

ِريَخلابهُرُمأتبطانَةٌ؟ِناتَناطبلهكانَتإلاخَليفَهنِمَفِلْخُتساولانَبِئنِماللهَُثَعَب"ما

به.المصنفطريقمن20/23دمشقتاريخفىعساكرابنأخرجه(1)

.95/7الأم(2)
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يشاورمنبابالقاضىأدبكتاب

.(1)"ُهللاَمَصَعنَمفالمَعصومُ،هيَلَعهُّضُحَتوبالشَّزهُرُمأتوبِطانَة،هيَلَعدُّضُحَتو

الاسماعيلِئُ،بكرٍأبوأنبأنا،الأديبُعمبروأبووأخبرَنا-00342

أنبأنا،المُبارَكِابنُهواللهِعبدُأنبأنا،حِئانُحدثنا،سُفيانَبنُالحَسَنُأخبرَخ!

:قالصئيالنَّبِىِّعنسعيلإ،أبىعن،سلمةَأبوحَدَّثَنِى،الزُّهرِىِّعن،ُسُنوي

.فذَكَرَه)2(بطانَتانِ".لهإلاخَليفَةٌاستُخلِفَ"ما

حدثنا،الحَسَنُأخبرَخ!،بكرٍأبوأنبأنا،وعمرٍأبووأخبرَنا-13402

،شِهابٍابنِعن،ُسُنويأخبرَخ!،وهبٍبنُاللهِعبدُأنبأنا،يَحيَىبنُُةَلَمرَح

!ؤاللهِرسولِعن،الخُدرِىِّسعيدأبىعن،الرَّحمَنِعبدِبنِسلَمةَأبىعن

.(3)هَرَكَذفبطانَتانِ".لهكانَتإلاخَليفَةنِمَفِلْخُتساولانَبِئنِمَثِعُب"ما:!الهَّشأ

بنَِغَبصأوعن،المُبارَكِابنِعنعبدانَعن""الصحيحفىالبخارىُّرَواه

(4)(5)
.سعيدٍبنِيَحيَىبرِوايَةِواستَشهَدَ،وهبٍابنِعنالفرَجِ

أبىعن،سلَمةَأبىعن،الزُّهرِىِّعن:الأوزاعِئُوقالَ:(البخارىُّ)ْ!ال

ما:فذَكَرَ.هريرةَ

(1)

(3)

(4)

(5)

طريقمن(2114)المشكلشرحفىالطحاوىوأخرجه.(338)والقدرالقضاءفىالمصنف

به.سليمانبنأيوب

به.المباركبناللهعبدطريقمن(11834)أحمدأخرجه

من(4213)والنسائى،(13421)وأحمد.بهيحىبنحرملةطريقمن(6192)حبانابنأخرجه

به.وهببناللهعبدطريق

.(1661،7198)البخارى

.(7198)عقبالبخارى
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قالا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-53422

،بكرٍبنُبشرُحدثنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُحدثنا،الأصئُمهوالعباسِأبوحدثنا

َفُسويبنِمحمدِبنُإسحاقُاللهِعبدِأبووأخبرَنا)ح(الأوزاعِئُحدثنا

الوَليدِ،بنُالعباسُأنبأنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،ال!وسِئُ

عن،سلمةَأبوحَذَثَنى،شِهابٍابنُحَذَثَنِى،الأوزاعِئُحدثنا،أبىأخبرَك!

بطانَةٌ؟ِناتَناطبهَلوإلاواليولانَبِئنِم"ما:قاللمجك!اللهِرسولَأن،هريرةَأبى

دَقفامُهَّرَشَىِقُونَمفخَبالًا،تألوهلاويطانَةٌالمُنكَرِ،عنوتَنهاهبالمعروفِهُرُمأت

ال!وسِى.حَديثِلَفظُمِنهُما")2(.هيَلَعتَغلِبُاقىمِنَاَىِهو،َىِقُو

:(3)امالبخارئُوذَكَرَ

ابنُاترَكَزوأبوالفقيهٍُرِهاطوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-53432

أبىابنُسعيدِوأبوُئِخايْذاّشلامحمدٍبنُأحمدُالعباسِوأبوإسحاقَأبى

اللهِعبدِبنُمحمدُأنبأنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالواوعمرٍ

جَعفَرٍأبىبنِاللهِِديَبُععن،ِثيَفلاعن،ٌبيَعُشوأبىحدثنا،الحَكَمِعبدِابنِ

:قالهَنأأتوبَأبىعن،سلمةَأبىعن،ٍميَلُسبنُصَفوانُحَذَثَنى:قالهَّنأ

لهإلاخَليفَةٌبَعدَهكمانولانَبِئنِماللهَُثَعَب"مما:يقولُلمجك!اللهَِئِبَنُتعِمَس

َىِقُونَمفخَبالًا،هوُلأتلاوبطانَةٌالمُنكَرِ،عنوتَنهاهبالمَعروفِهُرُمأتبطانَةٌ؟ِناتَناطب

."التىمنأوهو:والنسائىأحمدولفظ،الأصلفىعليهاضبب(1)

به.الوليدطريقمن(6191)حبانوابن،(7239)أحمدوأخرجه.(1870)بع!ئلافىالمصنف(2)

به.الرحمنعبدبنسلمةأبىمنْطريق(2369)مذىوالتر.بهالزهرىطريقمن(4212)والنسائى

.(7198)عقبالبخارى(3)
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.(1)"َىِقُودَقفِءوّسلابطانَةَ

يشاورمنباب

وأبوُئِناجَرهِملاعلىٍّبنِمحمدِبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-53442

الزَحمَنِعبدِوأبو(و72/101عبدانَبنِمحمدِبنِمحمدِبنُسعيدُعثمانَ

أبوحدثنا:قالواالعَطّارِابنُأحمدَبنُمحمدٍُقِداصوأبوأصلِهنِمُّىِمَلُسلا

،ُةَّيقَبحدثنا،الفَرَجِبنُأحمدُعُتبَةَأبوحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِ

ُتعِمَس:قالمحمدٍبنِالقاسِمِعن،ٍنيَسُحأبىابنِعن،المُبارَكِابنُحدثنا

اللة،فأرا!!لاًلمخمَىِلو))مَن:كجاللهِرسولُقال:تَقولُر.جمنهأعائشةَىِتَّمَع

.أعانَه")2(َرَكَذوِإندكّرَه،َىِسَنإنصالِحًا،وزيرًالهَلَعَجخَيرًا

ٍّىِدَعابنُأحمدَأبوأنبأنا،المالينِئُسَعدٍأبووأخبرَنا-25345

حدثنا،عَبدوسٍبنِالواحِدِعبدِ(3بنِأحمد3َ)بنُمحمدُحدثنا،الحافظُ

،محمدٍبنُُريَهُزحدثنا،مُسلِمٍبنُالوَليدُ/حدثنا،النَّصيبِىُّأيّوبَبنُموسَى

قال:قالَتر.جمنهأعائشةَعن،أبيهعنالقاسِمِ،بنِالرَّحمَنِعبدِعن

وِإن،هَرَّكَذَىِسَنإن،صِدقٍوزيرَلهَلَعَجخَيرًابالأميرِاللهُأرادَ))إذا:!ِعكاللهِرسولُ

يُعِنه")4(.مَلَرَكَذوِإن،يُذَكِّزهمَلَىِسَنإن،دَوءٍوزيرَلهَلَعَجَكِلَذغَيرَأرادَوِإذا،أعانَهَرَكَذ

بناللهعبدبنمحمدطريقمن(1221)المشكلشرحفىوالطحاوى،(4214)النسائىأخرجه(1)

به.الليثطريقمن(3895)والطبرانىبه.الحكمعبد

وأحمدبه.بقيةطريقمن(8752)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.(7402)الشعبفىالمصنف(2)

به.محمدبنالقاسمطريقمن(4439)يعلىوأبو،(24414)

.م:منسقط(3-3)

به.مسلمبنالوليدطريقمن(4494)حبانابنوأخرجه.(314)والصفاتالأسماءفىالمصنف(4)
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.الوَليدِ)1(عنٍرِماعبنِموسَىعن""السننفىداودَأبورَواه

ىِّقَّرلامَروانَبنِموسَىعن،""المراسيلفىداودَأبوورَوَى-03462

:لُجَرقال!:قال!مَعدانَبنِِدِلاخعنثَورٍعنعِمرانَبنِالمُعافَىعن

.تُطيعَه(()2(ثُمَّرأيذاتُشاوِرَ"أن:قال؟ُمزَحلامااللهِرسولَيا

بنِثَورِعن،حَمنئبنِيَحمىَعنالوَزيرِ،بنِمحمدِوعن-20347

:قالاًلُجَرأن،ٍنيَسُحأبىبنِالزَحمَنِعبدِبنِاللهِعبدِعنيَزيدَ،

.(3)،ئبُلأذا:قالائهغَيرَمِثلَهَرَكَذاللهِ.رسولَيا

حدثنا،ُئِوَسَفلاالحُسَينِأبوأنبأنا،محمدٍبنُمحمدُبكرٍأبوامِهبأخبرَنا

.امُهَرَكَذفداودَ.أبوحدثنا،الفُؤلُؤِئُعلىأبو

أبوحدثنا،بكرٍبنُمحمدُأنبأنا،الزُوذْبارِىُّعلىأبوأخبرَنا-03482

عن،شَيبانُحدثنا،ٍريَكُبأبىبنُيَحمىَحدثنا،المُثَنَىابنُحدثناداودَ،

!ص:اللهِرسولُقال!:قال!هريرةَأبىعن،سلمةَأبىعن،ٍريَمُعبنِالمَلِكِعبدِ

.(4)"نَمَتؤُم"المُستَشارُ

(2

(3

(4

.(2544)داودابىصحيحفىالألبانىوصححه.(2932)داودأبو(

.(482)المراصيلفىداودأبو(

.(483)المراصيلفىداودأبو(

بنيحىطريقنم(3745)ماجهابنواخرجه.(5128)داودوأبو،(248)الآدابفىالمصنف(

وصححه.غريبصحيححسن:الترمذىوقال.بهشيانطريقمن(2369)والترمذى.بهبكيرأبى

.(4277)داودابىصحيحفىالألبانى
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.(1)ِريَبُّزلابنِاللهِعبدِعنٍريَمُعبنِالمَلِكِعبدِعنعَوانَةَأبوورَواه

أبىعنسلمةَأبىعنالمَلِكِعبدِعنمَنصورٍبنُالحَكيمِعبدُورَواه

.التَيِّهانِ)2(بنِالهَيثَمِ

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-25349

بكرٍأبوأنبأنا،الفقيهٍُرِهاطأبووأخبرَنا)ح(محمدٍبنُالعباسُحدثنا،يَعقوبَ

،ٍرِماعبنُالأسوَدُحدثنا:قالاالأزهَرِأبوحدثنا،القَطّانُالحُسَينِبنُمحمدُ

مَسعودٍأبىعنالشَّيباخ!،وعمرٍأبىعن،الأعمَشِعن،شَريكٌحدثنا

العباسِ:رِوايَةِوفىمُؤتَمَنٌ")3(."المُسشثارُ:قالع!حمالنَبِىِّعن،الأنصارِىِّ

ع!ي!.اللهِرسولُقال:قال

بالطّابَرانِالفقيهُيَعقوبَبنُمحمدُالحَسَنِأبوأخبرَنا-20355

بشرُحدثنا،الصَّوّافُالحَسَنِبنِأحمدَبنُمحمدُعلىٍّأبوحدثنا،اللهُهَمِحَر

بنُبكرُحَدَّثَنِى،سعيدٌحَدَّثَنِى،المُقرِئُالرَّحمَنِعبدِأبوحدثنا،موسَىابنُ

حدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا)ح(يَسارٍبنِمُسلِمِعثمانَأبىعن،وعمرٍ

عبدِالحَكَمِ،بنِاللهِعبدِبنُمحمدُأنبأنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبو

122113والطبرانى،(280)48013المختارةفىوالضياء،ا.صالأمثالفىالشيخأبوأخرجه(1)

به.عوانةأبىطريقمن(المفقودةالقطعةمنجزء-302)

الصحابةمعرفةفىنعيموأبو،3313الصحابةمعجمفىقانعوابن،(2195)عقبالبزارأخرجه(2)

به.منصوربنالحكيمعبدطريقمن(6023)

والطبرانى،(0429)المشكلشرحفىوالطحاوى،(3746)ماجهوابن،(2236؟)أحمدأخرجه(3)

به.عامربنالأسودطريقمن(1638)230117
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بنِبكرِعن،أيّوبَ(1)ىبأبنُسعيدُأخبرَك!(ظ72/101،وهبٍابنُأنبأنا

َ(2)ري،ء
ابىعن،يَسارٍبنِمُسلِمِعثمانأبىعن،نعَيمَهابىبنِعمرِوعن،وعمرٍ

النّارِ،مِنَهَدَعقَمفليتَبَؤأْْلُقأمَلماعلئَقالنَم":قاللمجيِ!اللهِرسولَأنهريرةَ

فإِنَماثَبيئغَيرِبفُتياأُفْتِىَنَمو،هَناخدَقفرُشدِهبغَيرِهيَلَعفأشارَأخوهاستَشارَهِنَمو

.وهبٍابنِحَديثِلَفظُ.(3)((5أفظنَمعَلَىإثفه

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-25351

ابنِعن،ُسُنويأخبرَك!،وهبٍابنُحدثنا،نَصرٍبنُبَحرُحدثنا،يَعقوبَ

يَعنيكَ،لافيماَنَضِرْعَتلا:قالطالخطابِبنََرَمُعأنبَلَغَنا:قالشِهابٍ

لاِموَقلامِنَالأمينََنِإف،الأمينَإلاخَليلِكَنِمْظِفَتحاو،عَدؤَكَْلِزَتعاو

،َكَزِسهيَلإتُفشِولا،فُجورِهنِمَكُمَفَعُيالفاجِرَتَصحَبِولاشَىلمح!،هُلِدعَي

.وجَل)4(رَعَهَفلاَنوَشخَيالَّذينََكِنيدفىْرِشَتساو

بها،ىِنيسيِمرِقلاجَعفَرٍبنِأحمدَبنُمحمدُجَعفَرٍأبوأخبرَنا-53522

ُثيَفلاحدثنا،الحَضرَمِئُأنبأنا،ُئِليَهُكلاإبراهيمَبنُمحمدُالحُسَينِأبوأنبأنا

بنِعثمانَبنَِرَمُععن،حُبابٍبنُزَيدُحدثنا،العُكلِىعُتبَةَأبوهارونَابنُ

.م،س:من)1(سقط

-.9م:"نعيمىف(2)

المقرئالرحمنعبدأبىطريقمن(3657)داودوأبو،(8266)أحمدوأخرجه.1/201الحاكم(3)

أبىصحيحفىالألبانىوحسنهبه.وهبابنطريقمن(4296)المثكلشرحفىوالطحاوىبه.

.(03792)فىوسيأتى.(5031)داود

فىنعيمأبوطريقهومن-(02592،35453)شيبةأبىابنوأخرجه.(289)جامعهفىوهبابن(4)

به.الزهرىطريقمن-55/1الحلية
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:قالسعيدًا!اللهِرسولُفسَمّاهَمرّصلااسمُهوكانَسعيدٍبنِعبدِاللهِ

فقالَالخَصمانِجاءَهالمَقاعِدِعلىَسَلَجإذاعثمانُكان:قالجَذَىحَذَثَيى

نِماًرَفَنوَريَبُّزلاوطَلحَةَفادعُْبَهذا:ِرَخَالِلوقالَ.عَليًّاادعُْبَهذا:امِهِدَحأل

ما:فيَقولُِموَقلاعلىيُقبِلُثُمَّ.امَّلَكت:امُهَليقولُثُمَّلمج!.ىِبَّنلاأصحابِ

دَقوفيَقومانِبَعدُ،فيهَرَظَنوِإلَّا،أمضاهرأيَهيوافِقُماقالوانِإف؟تَقولونَ

.امَفَس

قالا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-03532

ابنُأخبرَخ!الوَليدِ،بنُالعباسُأنبأنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا

َرَمُعبنِاللهِعبدِبنِزَيدِبنِمحمدِأبيهعن،محمدٍبنُُرَمُعأخبرَك!،ٍبيَعُش

نِمِنيِذلأىِفعَلَيهؤَُلَعَجاَم!/:الاَيَةَهذهالخطابِبنُُرَمُعقرأ:قالهَثَّدَحهَّنأ

قالالعَرَبُ.مُهَّنِإفمُدلِجٍبَيىنِماًلُجَرىِلادعوا:قالثُمَّ،،78:الحجأ!عَرَح

الفئميقُ.:قال؟مُكيفالحَرَجُما:ُرَمُع

حدثنا،النَضرُوِئمَنصورٍأبوأنبأنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-03542

أبىبنِاللهِِديَبُععن،سفيانُحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُأحمدُ

فقالَ؟ٍليَذُهنِماَحأههنا:فقالَالحَرَجِعنسُئلَخ!يهماعباسٍابنََعِمَسيَزيدَ،

هو:قال.ُقِّيَضلاُءىَّشلا:قالط؟فيكُمالحَرَجَتَعُذونَما:فقالَأنا.:رَجُل

.(1)َكاذ

ابنُعمرِوأبوأنبأنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا(و03552-73/101

والمصنف.المنذروابنمنصوربنلسعيدوعزاه547110المنثورالدرفىالسيوطىذكره(1)
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حدثنا،سفيانُحدثنا،ُئِديَمُحلاحدثنا،إسحاقَبنُحَنبَلُحدثنا،ِكامَّسلا

وعَمرَوطُلَيحَةَْرِواشأن،وفاصٍأبىبنِسَعدِىَلإَبَتَكَرَمُعأن،المَلِكِعبدُ

هوِعِناصكُلَّفإِنَّ؟شَيئًاالأمرِمِنَتُوَئَهماولا،حَربِكَأمرِفىمَعْدِيكَرِبَابنَ

.بصِناعَتِهِ)1(أعلمُ

ابنُعمرِوأبوأنبأنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبووأخبرَنا-25356

،حَنبَلٍبنَأحمدَيَعنِىاللهِعبدِأبوىنَثَّدَح،إسحاقَبنُحَنبَلُحدثنا،السَّمّاكِ

نِمٍشيَبُحبنُزِزُكان:قالٍمِصاععن،بكرٍأبوحدثنا،َمَدآبنُيَحيَىحدثنا

.العَرَبثةِ)2(عنيَسألُهمَسعودابنَيَعنىاللهِعبدُكان،الناسِِبَرعأ

ُّىِوَسَفلاعلىٍّأبوأنبأناالزُوذْبارِىُّ،علىأبوأخبرَنا-25357

ُفُسويأنبأنا،يَحيَىبنُيَحيَىحدثنا،سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا،بالبَصرَةِ

أنبأنا،الفقيهُالمَعروفِأبىبنُمحمدُالحَسَنِأبووأخبرَنا)ح(ُنوشِجاملا

نَصرٍبنِالحُسَينِبنُأحمدُجَعفَرٍأبوأنبأنا،الإسفَرايينئُأحمدَبنُبشرُ

لَناقال:قالِنوشِجاملابنُُفُسويحدثنا،المَدينىبنُعلئُحدثناالحَذاءُ،

عننَسألُهأحداثٌغِلمانٌونَحنُمحلىعَمٍّوابنُىِخأوابنُأناشِهابٍابنُ

كانالخطابِبنََرَمُعفإِنَّ؟أسنانِكُملحَداثَةِأنفُسَكُماوَرَقَحُتلا:الحديثِ

بدلا،الجنيد:وعنده،بهالمصنفطريقمن171/25،172دمقتاريخفىعساكرابنأخرجه(1)

.الحميدى:من

5/610الطبقاتفىسعدوابنبه.المصنفطريقمن28/19دمقتاريخفىعساكرابنأخرجه(2)

به.آدمبنيحىطريقمن
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عُقولِهِم)1(.َةَذِحىِغَتبَي،فاستَشارَهُمالفِتيانَدَعاُلِضْعُملاالأمرُبهَلَزَنإذا

.علىٍّحَديثِلَفظُ

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا-20358

،ٌّىِفوكحَفصٍبنُمُعاويَةُحدثنا،ُئِخوُنَتلاعثمانَبنُسعيدُحدثنا،يَعقوبَ

لَيَستَشيرُُرَمُعكانإن:قالسيرينَابنِعن،هِشامٍعن،هارونَبنُيَزيدُأنبأنا

َءىَّشلاأوقَولِهافىَرَصبأ3امَّبُرف،المَرأةَلَيَستَشيرُكانإنىَّتَحالأمرِفى

.ِهبفيأخُذُيَستَحسِنُه

(2)وبأأنبأنا،ىِّكَزُملاإسحادتَىأبىابنُائرَكَزأبوأخبرَنا-20359

،عَونٍبنُجَعفَرُأنبأنا،الوَهّابِعبدِبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَابنُاللهِعبدِ

ىِّنإ:فقُلتُعَليًّاأتَيتُ:قالرَبيعَةَبنِعلىِّعن،الطّائئٍُديَبُعبنُسعيدُأنبأنا

َّنإ،ىِخأابنَيا:قال.مَكانَهتَجعَلَنِىأنرأيتَنِإف،وأجرأُىِّمَعنِم3!ثبَ!

الغُلامِ.مَشهَدِنِمخَيرالشيخِرأىَ

ابنُعمرِوأبوأنبأنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبووأخبرَنا-20360

بنِسعيدِعن،سفيانُحدثنا،قَبيصَةُحدثنا،إسحادتَىبنُحَنبَلُحدثنا،السَّمّاكِ

رأىُ:علئٌفقالَبَديلًا،لهبابنٍعَليًّاىَتأاًلُجَرأن،رَبيعَةَبنِعلىِّعن،ٍديَبُع

الشّابِّ.مَشهَدِنِمَئَلإأحَبُّالشيخِ

به.الحسينبنأحمدطريقمن364/3الحليةفىنعيمأبوأخرجه(1)

.م:منسقط(2)

."أشمث":المصنفنسخةفى(3)
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المُفتِى،بهويُفتِىالقاضِىبهيَقضِىمابابُ

دَهرِه،أهلِنِمأحَدًايُقَلِّدَأنلهجائزٍغَيرُوأنه

بالاِستِحسانِيُفتِىَأويَححُمَأنولا

.(59النساء:أوَاَلرًسُولِمهواَدئَهِىَلافَرُذُوُه!ثَىْءٍىِفنَنَزَغ!نئُم)فان:ثناؤُهجلاللهُقال

وأُمَراؤُهُمُمُه:أعلمُوالفَهُيَعنِى!منْعَزَنَن!فان:اللهُهَمِحَرالشتافِعِئُقال

ماىَلإ:أعلمُوالفَهُيَعنىوَاَلرسُولِ!اَدئَهِىَلا!فَرُذُوُه،بطاعَتِهِماورِمُأائَذينَ

.والزَسولُ)1(ُهَفلاقال

مَلف:الشّافِعِئُقال،36:القيامةأسُذى!يُتزَكَنَأاَقيِلنسَنُ!أَيَحْسَبُ:وقالَ

يُنهَى،ولايُؤمَرُلاائَذِىال!دَىأنُتمِلَعفيمابالقُراَنِِملِعلاأهلُْفِلَتخَي

مَعانِىفىيَكونَأنلِنَفسِهأجازَدَقفبهيُؤمَرْمَلبماَمَكَحأوأفتَىنَمو

.(2)ال!دَى

الشّافِعِئُقالمابنَحوِالآيَتَينِتَفسيرِفىمُجاهِدٍعنانيِّوُرالثيخُ:قال

.الفَهُ)3(هَمِحَر

بالكوفَةِ،القاضِىجَناحٍبنِنَذيرِبنُجَناحُمحمدٍأبوأخبرَنا-03612

إبراهيمُحدثنا،ظ73/101الشَيباض!،ٍميَحُدبنِعلىبنُمحمدُجَعفَرٍأبوأنبأنا

.29/1القرآنأحكام(1)

.298/7الأم(2)

المنذرابنوتفسير،185/7،186جريرابنونفسمير،(656)فصوربنسعيدتفسيرينظر(3)

.51/139المنثورالدروينظر.(1554،5542)0/391حاتمأبىابنوتفسير،(1936)
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10/114عن،ٍديَبُعابنَيَعنِىويَعلَىعَونٍابنَيَعنِىجَعفَرٌحدثنا،الزُّهرِىُّ/إسحاقَابنُ

فيناقامَ:قالَمَقرأبنَزَيدَُتدِمَس:قالَناّيَحبنِيَزيدَعن،التَّيمِىَِّناّيَحأبى

اهُّيأبَعذامّمأ":قالثُمَّ،هيَلَعوأثنَىَهَّللادشَمِدَ،خَطياِئًيصاللهِرسولُيَومِذاتَ

؟ِنيَلَقَّثلامئُكيفٌكِراتوإِنِّىفأُجيبَه،ىِّبَررسوذَىِتأيأنُكِشويٌرَشَبأناامًّنإالنّاسُ،

فحَثَّ."هبوخُذوااللهِبكِتابفاستَمسِكوا،زوّنلاوىَدُهلافيهاللهِ،كِتابُامُهُلَّوأ

."ىِتيَبأهلِفىَهَّللامئكُرِّكَذُأبَيتى،"وأهلُ:قالثُمَّ،فيهَبَّغَرواللهِكِتابِعلى

.(2)ِّىِميَّتلاَناّيَحأبىحَديثِنِم""الصحيحفىمسلمهَجَرخأ.(1)ٍتاّرَمثَلاثَ

بنِمحمدِبنُإسماعيلُأخبرَك!،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-53622

ثَورِعن،أبىحدثنا،أوَيسٍأبىابنُحدثنا،ىِّدَجحدثنا،الشَّعراخ!ِلضَفلا

َبَطَخجم!اللهِرسولَأنر!يما،عباسٍابنِعن،َةَمِركِععن،الدِّيلِىِّزَيدٍابنِ

مُتمَصَتعاإنِمافيكُمُتكَرَتدَقىِّنإالنّاسُ،اهُّيأ"يا:فقالَالوَداعِِةَّجَحفىِساّنلا

.3"هِّيبَنَهَّنُسواللهِ،كِيابَأبَدًا،تَضِلّوافلنبه

أحمدَأبوأنبأناببَغدادَ،ُلدَعلابِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-53632

بنُالعباسُأنبأنا،الهَيثَمِبنُالكَريمِعبدُحدثنا،العباسِبنِمحمدِبنُحَمزَةُ

أبىعن،ٍعيَفُربنِالعَزيزِعبدِعن،الطَّلحِئُموسَىبنُُحِلاصحدثنا،الهَيثَمِ

نَلممافيكُمُتفَّلَخدَق))إنِّى:صلمجعاللهِرسولُقال:قالهريرةَأبىعن،ٍحِلاص

.(2896،13367)فىتقدم(1)

.(36/2408)مسلم(2)

.9311والحاكم،449/5الدلائلفىالمصنف(3)
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حَئى(1)اقِرتْفَينَلو،ىِتَّنُسواللهِكِعابَبهِما،عَمِلتُمأوبهِما،أخَذتُمماامُهَدعَباوفِضَت

.الحَوضَ")2(عَلئَادِرَي

ابنُحَفصٍبنَِرَمُعبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-20364

بنُالمَلِكِعبدُأنبأنا،سَلمانَبنُأحمدُأنبأناببَغدادَ،المُقرِئُالحَفامِىِّ

العباسِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا)ح(عاصمٍأبوحدثنا،محمدٍ

،عاصمٍأبوحدثنا،الذُورِئُمحمدٍبنُالعباسُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُ

وعمرٍبنِالرَّحمَنِعبدِعنمَعدانَ،بنِِدِلاخعنيَزيدَ،بنُثَورُحدثنا

صَلاةَجمبهيهاللهِرسولُلَناصَفَى:قالساريَةَبنِالعِرباضِعن،ىِمَل!لا

مِنهاتَفَرَذو،القُلوبُمِنهاوجِلَتًةَظِعوَمانَظَعَوفعَلَينا،َلَبقأثُئَم،ِحبُضلا

"أوعيكُم:قال.انِصوأفموَذَعٍُةَظِعوَمكالهااللهِرسولَيافقُلنا:،العُيونُ

ىَرَيَسفمِنكُمْشِعَينَموِإنَه،عبدٌعَلَيكُم(3)َرَفَأَتوِإنوالطّاعَةِِعمَّسل،اواللهِ،بتَقوَى

اهيَلَعاوّضَعالمَهديّينَ،َنيدِشازلاِءافَلُخلاوسُئةِبسُنتِىمُكيَلَعفيَهسرًااختِلافًا

حطَيثِ!ظُضَلالَةٌ")4(.بدعَةكُلَّنِإفالأُمورِبمِتاثَدحُمووإئاكُمبافَؤاجِذِ،

الدُّورِئَ.

.اتفرقا(:م،سفى(1)

.واهٍصالح:5/8104الذهبىوقال.1/93والحاكم،5/442والدارقطنى،(8993)البزارأخرجه(2)

.إأُمر!:المصنفنسخةفى(3)

،(4607)داودوأبو.بهعاصمأبىطريقمن(41714)أحمدوأخرجه.وصححه95/1/الحاكم(4)

بنخالدطريقمن(2676)والترمذى.بهيزيدبنثورطريقمن(5)حبانوابن،(44)ماجهوابن

.(3851)داودأبىصححفىالألبانىوصححهصجح.:وقال.بهمعدان
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بنُاللهِعبدُأنبأنا،فُورَكَبنِالحَسَنِبنُمحمدُبكرٍأبوأخبرَنا-03652

حدثنا،الطَّيالِسِىُّداودَأبوحدثنا،حَبيبٍبنُُسُنويحدثنا،!خاهَبصألاجَعفَرٍ

عنيُحَدِّثُوعمرٍبنَالحارِثَُتعِمَس:قالالثَّقَفِئُعَونٍأبوىِنَربخأ،شُعبَةُ

ك!يّاللهِرسولَأن-مُعاذٍعن:ئَموقالَ:قالحِمصَ-أهلِنِممُعاذٍأصحابِ

."؟قَضاءٌَكَلفعَرَإذاتَقضِى"كَيفَ:لهقالاليَمَنِىَلإمُعاذًاَثَعَبلما(و101/74

أقضى:!الاللَّهِ؟".كِمابِفىهْدِجَتمَل"فمابى:قال.ِهَّللابكِتابِأقضى:قال

!ِهَتجأ:!ال."؟ِهللارسولِِةَّنُسفىتَجِدْ)1(مَل)ادإن:قالع!ج!.اللهِرسولِِةَّنُسب

رسولََقَّفوىِذَّلاِهَّللُدمَحلا":وقالَصَدرِىفىبيَدِهَبَرضف:قال.وُلآلارأص!

.(2)"ِهللارسولَيُرضِىلِمااللهِرسولِ

حدثنا،بكرٍبنُمحمدُأنبأنا،ُّىِرابْذوُّرلاعلىٍّأبووأخبرَنا-20366

حَدَّثَنِى،شُعبَةَعن،يَحيَىحدثنا،مُسَدَّدٌحدثنا،!خاتسِجِّسلاأبوداودَ

بنِمُعاذِعن،مُعاذٍأصحابِنِمناسٍعن،وعمرٍبنِالحارِثِعن،عَونٍأبو

.بمَعناه)3(اليَمَنِ.ىَلإهَثَعَبلما!راللهِرسولَأن،ٍلَبَج

بنُالرَّحمَنِعبدُأنبأنا،ُّىِرَمُعلاِحتَفلاأبوُفيرَّشلاأخبرَنا-20367

."تجِدْه":م،سفى(1)

داودوبْاو،(22007)أحمدوأخرجه.(560)والطيالسى،(4169)الصغرىفىالمصنف(2)

عندىإسنادهليس:الترمذىوقال.بهشعبةطريقمن(1327،1328)والترمذى،(3592)

والمحدثين،والأصولالفقهاءكتبفىيتكررماكثيرًاالحديثهذا:الملقنابنوقالبمتصل.

.534/9المنيرالبدر.أعلمفيماالنقلأهلبإجماعضعيفحديثوهو،عليهويعتمدون

أبىضعيففىالاْلبانىوضعفه.بهحمادبنيحىعن(170)الدارمىوأخرجه.(3593)داودأبو(3)

.(177)اودد
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بنُُرَمُعحدثنا،ٍديَشُربنُداودُحدثنا،ُئِوَغَبلاالقاسِمِأبوأنبأنا،ٍحيَرُشأبى

إذابكرٍأبوكان:قالمِهرانَبنِمَيمونِعن،بُرقانَبنُجَعفَرُحدثنا،أيّوبَ

،مُهَنيَببهقَضَىبهيَقضِىمافيهَدَجونِإف،اللهِكِتابِفىَرَظَنخَصمٌهيَلَعَدَرو

قَضَىعَلِمَهانِإف؟ٌةَنُسفيهجميه!ىِبَنلامِنَكانَتلَهَرَظَنالكِتابِفىْدِجَيمَلنِإف

فىُترَظَنف،اذَكوكَذاأتاض!:فقالَ،المُسلِمينََلْاسفَجَرَخيَعلَمْمَلوِإن،بها

نأَنومَلعَتلَهفشَيئًا،َكِلَذفىْدِجأمَلفجميه!اللهِرسولِِةَنُسىِفواللهِكِتابِ

قَضَى،نَعَم:فقالواُطهَزلاهيَلإقامَفرُئما؟2اضَقبَكِلَذفىقَضَىلمجج!اللهَِئِبَن

غَيرُىنَثَذَحو:جَعفَرٌقال.لمجج!اللهِرسولِبقَضاءِفيأخُذُ،اذَكو/اذَكبفيه

يَحفَظُنَمفيناَلَعَجائَذِىللهُِدمَحلا:َكِلَذعِندَيقولُكانبكرٍأباأنمَيمونٍ

فاستَشارَهُم،وعُلَماءَهُمالمُسلِمينَرُءوسَدَعاَكِلَذأعياهنِإولمجج!.نَبئناعن

بنََرَمُعأنمَيمونٌوحَذَثَنِى:جَعفَرٌقال.بهقَضَىمرِالأعلىمُهُيأراجتَمَعَاذِإف

كانلَهَرَظَنِةَنُّسلاوالقُرآنِفىَدِجَيأنأعياهنِإف،َكِلَذيَفعَلُكانالخطابِ

دَعاالِإو،بهقَضَىبقَضاءٍفيهقَضَىدَقبكرٍأباَدَجونِإف؟قَضاءٌفيهبكرٍلأبِى

قَضَىالأمرِعلىاجتَمَعوااذِإف،فاستَشارَهُموعُلَماءَهُمالمُسلِمينَرُءوسَ

:،(1)
بَيحهم.

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20368

حَفصٍبنُمُعاويَةُحدثنا،الحِمصِئُالتَنوخِئُعثمانَبنُسعيدُحدثنا،يَعقوبَ

إسحاقَأبىعن،وغَيرُهوأسباطٌٍليَضُفوابنُمُسهِرٍبنُعلئُأنبأنا،ٌئِفوك

به.برقانبنجعفرطريقمن(163)الدارمىأخرجه(1)
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إذا:هيَلإَبَتَكالخطابِبنََرَمُعأن،ٍحيَرُشعن،الشَّعبِىِّعن،الشَّيبانِىِّ

نِإف،الرجالُعنهَكَّنَتِفلَيولا،بهفاقضِوجَلَّعَزَّاللهِكِتابِفىأمرٌَكَءاج

َكَءاجنِإفبها،فاقضِلمججِاللهِرسولَِةَنُسفانظُرْاللهِكِتابِفىلَيسَماأتاكَ

اجتَمَعَمافانظُرْلمججِاللهِرسولِنِمٌةَّنُسفيهْنُكَيمَلواللهكِتابِفىلَيسَما

نِمٌةَّنُسفيهْنُكَيمَلواللهكِتابِفىلَيسَماَكَءاجنِإف،بهْذُخفُساّنلاهيَلَع

شِئتَإن،شِئتَالأمرَينِأئَفاختَرْقَبلَكٌَدَحأفيهْمَّلَكَتَيمَلو!لمججماللهِرسولِ

التّأخرَىَرأولا،ْرَّخأتفتأخرَأنشِئتَنِإو،فتَقَدَّمْتَقَدَّمَثُمَّرأْيَكََدِهَتجَتأن

لَكَ.خَيرًاإلا

.بمَعناه)1(ثابيَّشلاإسحادتَىأبىعنالثورِىُّسفيانُورَواه

قَتادَةَ،بنِالعَزيزِعبدِبنُُرَمُعنَصرٍأبووأخبرَنا،ظ25369-74/101

حدثنا،كَثيرٍبنُمحمدُحدثنا،خَليفَةَأبوحدثنا،ٍرَطَمابنُعمرِوأبوأنبأنا

امَّبُرو،يَزيدَبنِالرَّحمَنِعبدِعن،ٍريَمُعبنِعُمارَةَعن،الأعمَشِعن،سفيانُ

دَق،الناسُاهُّيأ:مَسعودٍبنُاللهِعبدُقال:قال،ٍريَهُظبنِِثيَرُحعن:قال

تَرَونَ،ماانَغَّلَبدَقوجَلَّعَزََّهَّللاوإنَّ،هُنالِكَولَسنانَقضِىلَسنازَمانٌانيَلَعىَتأ

وجَلَّ،عَزَّاللهِكِتابِفىبمافيهِضقَيلفِموَيلابعدَقَضاءٌمِنكُملهَضَرَعنَمف

بهقَضَىبمافيهِضقَيلفوجَلَّعَزَّاللهِكِتابِفىلَيسَأمرٌأتاهنِإف

بهيَقضِمَلولَجوعَزَّاللهِكِتابِفىلَيسَأمرٌأتاهنِإف،لمجيه!اللهِرسولُ

فىلَيسَأمرٌأتاهنِإف،الصّالِحونَبهقَضَىبماِضقَيلفلمجيم،اللهِرسولُ

.(20809)فىتقدم(1)
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،هَيأرفليَجتَهِدالصخالِحونَبهيَقضِع!ولَماللهِرسولُبهيَقضِمَلواللهِكِتابِ

،بَئنٌَمارَحلاو،ٌنِّيَبالحَلالَفإِنَّ.ىَرأوِإنَى،أخافُىَنإ:مُكُدَحأيَقولَنَّولا

.(2)َكُبيرَيلاماىَلإيَريبُكَماْعَدف؟(1)أُمورٌَكِلَذوبَينَ

بنِِثيَرُحعنٍريَمُعبنِعُمارَةَعنالأعمَشِعنشُعبَةُورَواه-03702

محمدُالحُسَينِأبوأنبأنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبو.أخبَرَنماهبمَعناهاللهِعبدِعنٍريَهُظ

حدثنا،َرَمُعأبوأنبأنا،أيّوبَبنُمحمدُحدثناالقُهُستاض!،اللهِعبدِابنُ

.فذَكَرَه)3(الأعمَشِ.عن،شُعبَةُ

بنُأحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-03712

ابنُحدثنا،عيسَىبنُأحمدُحدثنا،ِلضَفلابنُإسماعيلُحدثناالصَّفّارُ،-ايَبُع

بنِيَزيدَعنهَرَبخأاللهِعبدِبنََريَكُبأن،الحارِثِبنُعمرُوأخبرَض!،وهبٍ

عَمِّابنَيا:فقالٍَتِباثبنِزَيدِعلىقامَهَنأمُخَفَدٍبنَِةَمَلسَمعن،حَبيبٍأبى

فىْنُكَيمَلنِإف،وجَلَّعَزَّاللهِبكِتابِاقضِ:زَيدٌفقالَالقَضاءِ،علىانهِركُأ

الرّأىِ،أهلَفادعُجًميِ!النَّبِىِِّةَّنُسفىْنُكَيمَلنِإف،جميِ!النَبِىِِّةَّنُسىِففاللهِكِتابِ

.َجَرَحولا،لِنَفسِكَواختَرْاجتَهِدْثُمَّ

.)صنبهة!:المصنفنسخةفىبعده(1)

طريقمن(2145)والنسانى،(62332)شيبةأبىوابن.بهخليفةأبىعن(0892)الطبرانىأخرجه(2)

ظهير.بنحريثعن:قالوربما:عندهماولي!.بهالأعمش

به.الأعمشطريقمن(5413)والنسائى،(167)الدارمىأخرجه(3)
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بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20372

قالى:وهبٍابنُأنبأنا،الحَكَمِعبدِبنِاللهِعبدِبنُمحمدُأنبأنا،يَعقوبَ

بنَاللهِعبدَُتعِمَس:قالىيَزيدَأبىبنِاللهِِديَبُععن،يُحَدِّثُسُفيانَُتعِمَس

فىْنُكَيمَلوِإذا،بهقالىاللهِكِتابِفىهوشَىءٍعنسُئلَإذا.ر!يهطعباسٍ

هْلُقَيمَلواللهِكِتابِفىْنُكَيمَلوِإن،بهقاللمجي!اللهِرسولُوقالَهاللهِكِتابِ

.رأيَه)1(اجتَهَدَالِإو،بهقالىر.!ينماوعُمَرُبكرٍأبووقالَهلمجؤاللهِرسولُ

ابنُِدِماحأبوأنبأنا،وقِراءَةًإملاءًالفقيهٍُرِهاطأبوحدثنا-20373

الأودِىِّإدريسَعن،سفيانُحدثنا،المَكِّئُِعيبَّرلابنُيَحيَىحدثنا،بلالٍ

أبىىَلإَرَمُعكِتابُهذا:فقالَكِتابًابُردَةَأبىبنُسعيدُإلَيناَجَرخأ:قالى

مَلاّممصَدرِكَفىُجِلَتخَيفيماَمهَفلاَمهَفلا:فيهقالىالحديثَفذَكَرَ.ىَسوم

عِندَالأُمورَقِسِثُثَم،والأشباهَالأمثالَفتَعَرَّفِ،ِةَنُّسلاوالقُراَنِفىَكْغُلبَي

.تُرَى)2(فيما،و75/101اهِهَبشأواللهِىَلإأحَئهاىَلإواعمِدْ،َكِلَذ

116/10حدثنا،العِراقِئُنَصرٍأبوأنبأنا،!كاهَبصألابكرٍأبوأخبرَنا/-03742

بنُاللهِعبدُحدثنا،الحَسَنِبنُعلئُحدثنا،ُّىِرَهوَجلامحمدٍبنُسفيانُ

قالى:مَسروقٍعن،ىَحُّضلاأبىعنالشثَيباك!،عن،سفيانُحدثناالوَليدِ،

فانتَهَرَه.َرَمُعالمُؤمِنينَأميرَاللهُىَرأماهذا:الخطابِبنِلِعُمَرٌَبِتاكَبَتَك

بناللهعبيد:الحاكموعند،بهعيينةبنسفيانطريقمن127/1والحاكم،(168)الدارمىأخرجه(1)

الذهبى.ووافقهوصححهيزيد.أبىبناللهعبيد:منبدلًا.بريدةأبى

والمتفقهالفقيهفىوالخطيب.بهالمصنفطريقمن72/3دمقتاريخفىعساكرابنأخرجه(2)

به.عيينةابنطريقمن(535)
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نِإو،اللهَِنِمفصَوابًاكاننِإف،ُرَمُعرأىماهذا:ْبُتكابَلِ،لا:وقالَُرَمُع

.عُمَرَ)1(نِمفخَطأًكان

بنُمحمدُالحُسَينِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-25375

كَثيرٍبنُمحمدُحدثنا،القاضىالأحوَصِأبوحدثنا،ُّىِرَطنَقلاأحمدَ

مَسعودٍابنَ(2)نألُبابَةَأبىبنُُةَدبعحَذَثَنِى،الأوزاعِئُحدثنا،ُئِصيّصِملا

كاننِإف،َرَفَكَرَفَكنِإو،َنَمَاَنَمآنِإف،دينَهاًلُجَرٌلُجَرَّنَدَفَقُيلاألا:قال

هيَلَعتُؤمَنُ)3(لاَئَحلافإِنَّ؟َئَحلاويَترُكُالمَيِّتَفيُقَلِّدُمَحالَةَلامُقَفَدًا

.(4)ُةَنتِفلا

حدثنا،ٍديَبُعبنُأحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُأخبرَنا-37652

المُلائى،حَربٍبنِال!لامِعبدِعن،سُلَيمانَبنُسعيدُحدثنا،قُماشٍأبىابنُ

أتَيتُ:قالٍمِتاحبنَِئِدَععن،سَعدٍبنِمُصعَبِعن،َئِرَزَجلاٍفيَطُغعن

!اَئخذوَأ:يقولُهُتعِمَسف:قالٍبَهَذنِمصَليبٌىِقُنُعىِفوؤ!عالنَبِئَ

قُلتُ::قال(31التوبة:ا!ِهَئدأدُوتِنِئابصاَبْرَأوَرُفننَهُئمأَتجَارَهُتم

مالهميُحِلّونَنِكو،ْلَجأ":قاليَعبُدونَهُم.يَكونوامَلمُهَّنإ،اللهِرسولَيا

به.الثبانىإسحاقأبىطريقمن(3583)عقبالمشكلشرحفىالطحاوىأخرجه(1)

المهذبفىالذهبىعليهاضببوقدسند!.الصحابىوبين)بينه:المصنفنسخةحاشةفى(2)

.للانقطاع410818

.إيؤمنأ:س،المصنفنسخةفى(3)

به.الأوزاعىطريقمن25511الإحكامفىحزمابنأخرجه(4)
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.(1)"مهلمُهُتَدابِعفتِلكَ،فيُحَزمونَهاللهُلَحأماعَلَيهِمويُحَزمونَ،هَنوّلِحَتسَيفاللهَُمَزَح

ابنُاللهِعبدِأبوأنبأنا،إسحاقَأبىابنُزَكَريّاأبوأخبرَنا-20377

الأعمَشِعن،عَونٍبنُجَعفَرُأنبأنا،الوَهّابِعبدِبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَ

الحَسَنِبنُعلئُحدثنا،القَطّانُبكرٍأبوأنبأنا،الفقيهٍُرِهاطأبووأخبرَنا)ح(

عن،حَبيبٍعن،الأعمَشِعن،زائدَةُحدثنا،ٍماّنَغبنُطَلقُحدثنا،الهِلالِىُّ

وَرُفننَهُئممتُهَراضَأ!اَئخذُوأالآيَةِهذهعنحُذَيفَةُسُئلَ:قال!ِّىِرَتخَبلاأبى

يُحِلّونَكانواولَكِنَّهُم،لا:قال؟لهميُصَفُونَأكانوا:!ِهَئدأدُوتِنَكاباَبزَأ

،هَنومِّرَحُيفلَهُماللهُأحَلَّما2َنومِّرَحُيو،هَنوّلِحَتسَيفعَلَيهِماللهَُمَّرَحمالَهُم

.َةَدئازحَديثِلَفظُ.(3)اًبابرأبذَلِكَفصاروا

ِىلهَجلابقَضَىأوأفتَىنَمإثمِبابُ

أنبأناإملاءً،!خاهَبصألاَفُسويبنُاللهِعبدُمحمدٍأبوحدثنا-03782

اللهِعبدِأبووأخبرَنا)ح(َةَّكَمبالبَصرِىُّزيادٍبنِمحمدِبنُأحمدُسعيدٍأبو

حدثنا:قالايَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِبنُمحمدُ

عُروةَ،بنِهِشامِعن،أُسامَةَأبوحدثنا،ُّىِرِماعلاَناّفَعبنِعلىِّبنُالحَسَنُ

جريروابنبه.سليمانبنسعيدطريقمن(10"57)1487/6تفسيرهفىحاتمأبىابنأخرجه(1)

وقالبه.حرببنالسلامعبدطريقمن(218)92/17والطبرانى،417/11تفسيرهفى

غضيف.:وقيل،الدارقطنىضعفهغطف:4108/8الذهبى

."عليهم!:مفىبعده(2)

من(05810)1784/6تفسيرهفىحاتمأبىوابن،(754)والمتفقهالفقيهفىالخطيبأخرجه(3)

به.ثابتأبىبنحبيبطريقمن418/11تفسيرهفىجريروابنبه.الأعمشطريق
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بالجهلقضىأوأفتىمنإثمبابالقاضيأدبكتاب

!صاللهِرسولَُتعِمَس:يقولُكابهننوعمرٍبنَاللهِعبدَُتعِمَس:قالأبيهعن

حَتَى،َءامَلُعلايَقبِضُنِكوالنّاسِ،مِنَيَنتَزِعُهانتِزاعًاَملِعلايَنغُلاالفهَ"إنَّ:يقولُ

لَفظُوأضَلُّوا")1(.ففَملُّواعِليمبغَيرِفأفتَواجُهّالًا،رُءودًاُساّنلااتَخَذَعالمًايَترُكْمَلإذا

عنبيَرُكأبىعن""الصحيحفىمسلمرَواه.العباسِأبى(ظ75/101حَديثِ

ً.(3)هِشامٍعنَرَخُأٍهُجوأنِمومُسلِئمالبخارىُّهَجَرخأوأُسامَةَ)2(،أبى

بنُمحمدُجَعفَرٍأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20379

السَهمِئُ،ٍحِلاصبنِعثمانَبنُيَحيَىحدثنا،البَغدادِئُاللهِعبدِبنِمحمدِ

أبىبنِعمرِوعن،وعمرٍبنِبكرِعن،أيّوبَبنُيَحيَىحدثنا،أبىىنَثَّدَح

:قاليَسارٍبنِمُسلِمِعن،صِدقٍَأَرماوكانَمَروانَبنِالمَلِكِعبدِرَضيعِنُعَيمَةَ

بَيتًافليتَبوّأْْلُقأمَلماعلئَلق))مَن:لمجصاللهِرسولُقال:يقولُهريرةَأباُتعِمَس

يَعلَمُريْمأبأخيهعلىأشارَنَموأكاه،نَمعلىإثمُهكانعِليمبغَيرِأفتَىنَمو،َمَّنَهَجفى

.خانَه")4(دَقفغَيرِهفىالزشدَأن

نَصرٍوأبوالحافظُُّىِوُدبَعلاأحمدَبنُُرَمُعٍمِزاحأبوأخبرَنا-03802

اللهِعبدِبنُمحمدُِلضَفلاأبوأنبأناقالا:قَتادَةَبنِالعَزيزِعبدِبنُُرَمُع

،(5907)والنسائى،(1651)أحمدوأخرجه.(1154)والعب،543/6الدلانلفىالمصنف(1)

به.عروةبنهامطريقمن(4571)حبانوابن،(52)ماجهوابن،(2652)والترمذى

.(13عقب/2673)مسلم(2)

.(13/2673)ومسلم،(001)البخارى(3)

.(20350)فىوتفدم.ا03/1الحاكم(4)
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بالجهلقضىأوأفتىمنإثمبابالقاضىأدبكتاب

بنُسعيدُحدثنا،ُئِشَرُقلانَجدَةَبنُأحمدُأنبأنا،هَيوُريمَخبنِمحمدِابنِ

حَدَّثَنِىحَديثٌلَولا:قالطٍمِشاهأبوحدثنا،خَليفَةَبنُُفَلَخحدثنا،مَنصوبى

ِراّنلافىاثنانِ:ثَلاثَةٌُةاضُقلا)):ع!جِ!اللهِرسولُقالط:قالطأبيهعن"بُرَيدَةَابنُ

ِساّنلابَينَقَفَىورَجُلٌ،الجَنّةِفىفهوبهفقَضَىَّقَحلاَفَرَعٌلُجَرالجَنّةِ؟فىوواحِدٌ

إذاالقاضِىََّنإ:انلُقَلالنّارِ".فىفهوفجارََّقَحلاَفَرَعورَجُلٌالنّارِ،فىفهوِلهَجلاب

.(1)شَىءٌهيَلَعفلَيسَ/اجتَهَدَ

مَلف،اتِّفاقًاإلاِّقَحلاإلىيَهديهلاعِلمٍبغَيرِاجتِهادُه:اللهُهَمِحَرالضيخُظل

فيهِ.مأْذونًاْنُكَي

بنِالحَسَنِبنُالحُسَينُأنبأنا،ُّىِرابْذوُّرلاعلىٍّأبوأخبرَنا-20381

،ُئِلَجَبلابشرٍبنُالحَسَنُحدثنا،الرّازِىٍُّمِتاحأبوأنبأنا،الطُّوسِئُأيّوبَ

بُرَيدَةَ،ابنِعن،عُبَيدَةَبنِسَعدِعن،الأعمَشِعن،اللهِعبدِبنُشَريكُحدثنا

فىوقاضٍِراّنلافىقاضيانِ؟ثَلاثَةٌُةاضُقلا)):لمجي!اللهِرسولُقالط:قالطأبيهعن

يَعلَمُلاوهوقَفَىوقاضبىالنّارِ،فىفذاكَيَعلَمُوهوِّقَحلابغَيرِقَفَىقاضٍ؟ِةَّنَجلا

.(2)"ِةَّنَجلافىفذاكَبالحَققَفَىوقاضبىالئارِ،فىفذاكَِساّنلاحُقوقَفأهلَكَ

أنبأنا،ٍّىِدَعابنُأحمدَأبوأنبأنا،المالينِئُسَعدٍأبووأخبرَنا-03822

وابن،(5922)الكبرىفىوالنسائى،(3573)داودأبووأخرجه.(1934)الصغرىفىالمصنف(1)

فىالألبانىوصححه.فيهشىءاْصحهذا:داودأبووقال.بهخليفةبنخلفطريقمن(2315)ماجه

.(3051)داودأبىصحيح

طريقمن(1156)والطبرانى،(م1322)الترمذىوأخرجه.(4191)الصغرىفىالمصنف(2)

به.شريكطريقمن9"/4والحاكمبه.بشربنالحسن
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بالجهلقضىأوأفتىمنإثمبابالقاضىأدبكتاب

بنُُمِتاححدثنا،وهبِابنُحدثنا،ُةَلَمرَححدثنا،سُفيانَبنُالحَسَنُ

.(1)ِهِوحَنبهَرَكَذف.شَريكٍعن،إسماعيلَ

الحَسَنِبنُمحمدٍُرِهاطأبوأنبأنا،الفقيهٍُرِهاطأبوحدثنا-20383

وهبُحدثنا،المُنادِىابنُاللهِِديَبُعبنُمحمدُجَعفَرٍأبوحدثنا،المُحَفَداباذِئُ

القُضاةُ:قالعلىعن،العاليَةِأبىعن،قَتادَةَعن،شُعبَةُحدثنا،جَريرٍابنُ

عنجارَفرَجُلٌِراّنلافىالفَذانِفأفا،الجَنَةِفىوواحِدٌِراّنلافىفاثنانِ؟ثَلاثَة

اجتَهَدَفرَجُلالجَنَّةِفىىِذَّلاوأمّافأخْطَأ،رأْيَهاجتَهَدَورَجُلمُتَعَمِّذا،ِّقَحلا

رأيَهاجتَهَدَائَذِىهذابالُما:العاليَةِلأبِىفقُلتُ:قال.فأصابَِّقَحلافىرأيَه

.يَقضى)2(يُحسِنُلاوهويَقضىيَجلِسْمَلشاءَوَل:قال؟فأَخْطأالحَقفى

يُحسِنْمَلنَمىلى(و76/101ِة!ا!اأبى!فسيرُاللهُ:هَمِحَرالشيخُقال

،ِداهِتجالاأهلِغَيرِنِموهورأيَهاجتَهَدَِنَميفَدَروالخَبَرَأنعلىدَليلٌيَقضى

نإهُؤَطَخعنهَعِفُرُداهِتجالافيهيَسوغُفيماَأَطْخأَفِداهِتجالاأهلِنِمكاننِإف

رعا،هريرةَوأبِىالعاصِبنِعمرِوحَديثِفى!ي!ىِبَّنلابحُكْمِ،اللهُشاءَ

التَّوفيقُ)3(.وبِاللَّهُِدِرَيوذَلِكَ

محمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20384

بنحاتمطريقمن(54)المشكلشرحفىالطحاوىوأخرجه.864/2،865الكاملفىعدىابن(1)

به.إسماعيل

طريقمن(2497)السنةشرحفىوالبغوى،(47)الأوسطالتاريخفىمختصرًاالبخارىأخرجه(2)

.(03942)فىهربرةأبىوحديث،(03922)فىالعاصبنعمروحديثسيأنى(3)

-344-



بالجهلقضىأوأفتىمنإثمبابالقاضىأدبكتاب

،وهبٍابنُأنبأنا،الحَكَمِعبدِبنِاللهِعبدِبنُمجمدُأنبأنا،يَعقوبَابنُ

علىوهوقال!الخطابِبنََرَمُعأن،شِهابٍابنِعنيَزيدَ،بنُُسُنويأخبرَض!

َهَّللالأنَّمُصيبًاصَّخوواللهِرسولِنِمكانامَّنإالرّأْىََّنإ،الناسُاهُّيأياالمِنبَرِ:

.والتَّكَلُّفُ)1(ُّنَّظلامِناهوامَنإ،يُريهِكانوجَلَّرَع

اًهَّبَشُميَكونُلاىِذَّلاَىأّرلاأعلمُُهَّللاوبهأرادَامَّنإِو:اللهُهَمِحَرالشيخُقمال

عنانيِّوُردَقف،ِىأَّرلاذَمِّفىغَيرِهوعنعنهَىِوُرماَدَرومَعناهىِفو،بأصلٍ

.ُمَلعأُهَّللاو،َصَّنلامَوضِعِغَيرِفىالزأىِاجتِهادَُمِهِرَثكأ

قالا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-03852

،ُةَبقُعأنبأناالوَليدِ،بنُالعباسُأنبأنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا

الزَحمَنِعبدِعن،اللهِِديَبُعبنُإسماعيلُحَدَّثَنِىالعَزيزِ،عبدِبنُسعيدُحدثنا

مَنْيّانِفىَنِمالأرْضِفىمَنْلِدَيّانِويلٌ:قال!الخطابِبنَِرَمُععن،غَنمٍابنِ

علىيَقضِمَلو،بالحَقوقَضَىَلدَعلاأَمَّنَمإلا،هَنوَقلَييَومَِءامَّسلافى

اَةًرَماللهِكِتابَوجَعَلَ،ٍبَهَرعلىولاٍبَغَرعلىولا،قَرابَةٍعلىولا،هَوًى

(2)ي
عينيهِ.بَين

ُّىِدرِجْوَرسُخلاعلىٍّبنِاللهِعبدِبنُعلئُالحَسَنِأبوحدثنا-03862

وهبابنطريقمن(2؟..)وفضلهالعلمبيانجامعفىالبرعبدوابن،(3586)داودأبوأخرجه(1)

دمشقتاريخفىعساكروابن،12صهالزهدفىوأحمد،(23297)شيبةأبىابنأخرجه(2)

به.العزيزعبدبنسعيدطريقمن243/55،131/56
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...فاسقاولاامرأةالوالىيولىلابابالقاضيأدبكتاب

بنُمُسلِمُأنبأنا،خَليفَةَأبوأنبأنا،الغِطريفِئُأحمدَأبوحدثنا،اللهُهَمِحَر

نأ،ِّىِمَلُّسلاالرَّحمَنِعبدِأبىعن،حَصينٍأبوحدثنا،شُعبَةَعن،إبراهيمَ

:قاللا.:قالالمَنسوخِ؟مِنَالنّاسِخَتَعلَمُلَه:لهفقالَقاضٍعلىىَتأعَليًّا

.وأهلَكتَ)1(َتكَلَه

،هَيوُريمَخابنُِلضَفلاأبوأنبأنا،الحافظٍُمِزاحأبوأخبرَنا-20387

بنِعمرِوعن،سفيانُحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُأحمدُأنبأنا

يَكونَأنِلُجَّرلِلىِغَبنَيلا:قالهَّنأاللهُهَمِحَرالعَزيزِعبدِبنَِرَمُععن،ٍرِماع

،ةَمصوفيهكانَت+َدِحاوأخطأتهنِإف،خِصالٍخَمسُفيهيَكونَىَّتَحقاضيًا

قَبلَه،كانبماعالمًايَكونَحَتَى؟وصمَتانِفيهكانَتاثنَتانِأخطأْتهنِإو

مُحتَمِلًا،ِمصَخلاعنحَليمًا،ِعَمَّطلاعننَزاهَةٍذا،الزأىِلِذِىمُستَشيرًا

َ(2)
ئمةِ.

القَضاءِأمرَاًلِهاجولاافِسافولاامراةًالوالِىيوَلَىّلابافي:

بنُأحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-03882

قالا:امُهَقَزفعلىٍّبنُوهِشامُالحَربِئُالحَسَنِبنُإسحاقُحدثناالصَّفّارُ،ٍديَبُع

دَق:قالَةَركبأبىعن،الحَسَنِعن،عَوفحدثنا،الهَيثَمِبنُعثمانُحدثنا

بأصحابَِقَحلأأنكِدتُامَدعب/!س!اللهِرسولِنِمسَمِعتُهابكِلمَةٍاللهُنَفَعَنِى

به.حصيناْبىطريقمن(013)العلمفىخينمةوأبو،13صوالمنسوخالناصخفىالزهرىأخرجه(1)

من79/1،423/2القضاةأخبارفىووكغ.بهعيينةبنسفيانعن(15287)الرزاقعبدأخرجه(2)

به.العزيزعبدبنعمرعنسريعبنالوليدطريق

-346-



...فاسقاولاامرأةالوالىيولىلابابالقاضىأدبكتاب

اوكَفَمَسِرافأهلَأن(ظ76/101ّىِي!عاللهِرسولََغَلَب،مُهَعَمفأُقاتِلَالجَمَلِ

حَديثِلَفظُامرأةً".أمرَهُمُاوَّلوقَومٌيُفلِحَنَل":فقالَ،كِسرَىَةَنباعَلَيهِمُ

فىالبخارىُّرَواه.(1)((ًةأرماأمرَهُمُاوكَّلَم":هِشامٍرِوايَةِىِفوالحَربِى.

.(2)ِمَثيَهلابنِعثمانَعن،""الصحيح

،ٍديَبُعبنُأحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلىُّأخبرَنا-20389

بنُُحيَلُفحدثنا،النُّعمانِبنُسُرَيجُ)3(حدثناالخَرازُ،علىٍّبنُأحمدُحدثنا

بَينَما:قالهريرةَأبىعن،يَسارٍبنِعَطاءِعن،علىٍّبنِهِلالِعن،سُلَيمانَ

يا:فقالَ،أعرابِئجاءَهحَديثًاَموَقلايُحَذَثُهِسِلجَمفىٌسِلاجلمج!النَبِئُ

القَومِ:بَعضُفقالَ،يُحَدِّثُكييهاللهِرسولُومَضَىال!اعَةُ؟مَتَىاللهِرسولَ

حَديثَهقَضَىإذاىَّتَح.ْعَمسَيمَل:بَعضٌوقالَقال.مافكَرِهَ،قالماَعِمَس

ضُيعَتِ"إذا:قال.ِهَّللارسولَياأناهذا:قال."؟ِةَعاّسلاعنالسّائلُ"أينَ:قال

أُسنِدَ"إذا:قالإضاعَتُها؟ما،اللهِرسولَيا:قالواالسّاعَةَ".ِرِظَتنافالأمانَة

محمدِعن""الصحيحفىالبخارىُّرَواهالسّاعَةَ")4(.ِرِظَتنافأهلِهغَيرِىَلإالأمرُ

.فُلَيحٍ%(عنسِنانٍابنِ

.(5194)فىتخريجهتقدم(1)

.(4425،7099)البخارى(2)

."شريح":س،المصنفنسخةفى(3)

سليمانبنفليحطريقمن(401)حبانوابنبه.النعمانبنسريجطريقمن(8729)أحمداْخرجه(4)

.(59،6496)البخارى(5)
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...الاجتهادفيهيسوغفيماالحاكماجتهادبابالقاضىأدبكتاب

بنُمحمدُجَعفَرٍأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-25395

أبى،حدثنا،ٍحِلاصبنِعثمانَبنُيَحيَىحدثنا،البَغدادِئُاللهِعبدِبنِمحمدِ

ابنِعنعِكرِمَةَ،عن،حَبيبٍأبىبنُيَزيدُحدثنالَهيعَةَ،ابنُحدثنا

يَعلَمُوهوالمُسلِمينَمِنَاًلِماعاستَعمَلَِنَم":قالكيه!اللهِرسولِعن،ا!رعباسٍ

وجَيمَورسولَهَهَّللاخانَدَقف،هِّيبَنِةَّنُسواللهِبكِتابِوأعلَمَمِنهبذَلِكَأولَىفيهِمأن

.المُسلِمينَ(()1(

ِداهِتجإلاأهلِنِموهوُداهِتجإلافيهيَسوغُفيماالحاكِمِاجتِهادِبابُ

ُمَنَغفِيهِتَشَفَنذِإِثزَحلآىِف!مَانِذِإوَسُلئنَنََدواَدَو):ثناؤُهجلاللهُقال

وَعِقمأ!امكُحاَنئَناَءأل!َوسُلتمَقفَفَهًمْتَهَا!شَهِدِفيَلِحُكمِهِمْوَ!نَاِىمؤَقئَا

.(78،79:الأنبياءأ

حدثنا،عيسَىبنُعلئُحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-25391

لنُنَمحَّرلاعمدُأنمأنا،يَحيَىلنُيَحيَىحدثناداودَ،لنُ(2ائرَكَزيحيَىابو .َ....َأ2)

مَسعودٍابنِعن،َةَّرُمعن،إسحاقَأبىعن،َثَعشأعن،المُحارِبِئُمحمد

ُمَنَغفِيهِتَشَفَنإذِثرَحْلآىِفِناَمَيذِإوَسُلئنَنََدواَدَو!:لَجورَعقَولِهفى

هيَلَعداودُىضَقف:قالفأفسَدَته.(3هُدِقانعْتَنَثْنا3)دَقكَرْم:قالآتقَؤمىِ!

:1/8114الذهبىوقال.بهعكرمةطريقمن92/4والحاكم،763/2الكاملفىعدىابنأخرجه(1)

لهجة.ابنفيه

.زكريا!بنيحيىوبْا":موفىداود،،بنزكرياأأبو:س،المصنفنسخةفى(2-2)

لما.عناقيده"أنبتت:مفى(3-3)
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...الاجتهادفيهيسوغفيماالحاكماجتهادبابالقاضىأدبكتاب

وما:قال.اللهَِئِبَنياهذاغَيرَسُلَيمانُلا:فقالَ.الكَرْمِلِصاحِبِِمَنَغلابُمالَّسلا

،كانكمايَعودَىَّتَحهيَلَعفيَقومُالغَنَمِِبِحاصىَلإالكَرْمَتَدفَعُ:قال؟ذاكَ

كانكماالكَرْمُكانإذاىَّتَحمِنها،فيُصيبُالكَرْمِِبِحاصىَلإالغَنَمَوتَدفَعُ

وجَلَّ:رَعاللهُقالصاحِبِها.ىَلإالغَنَمََتعَفَدو،هِبِحاصىَلإالكَرْمََتعَفَد

وَعِفما!)1(.اًمكُحاَنتَئاَءاًّل!َوسُلَتنَنَاَهَتمَّهَفَف!

.(2)اذهمَعنَىومُجاهِدٍمَسروقٍعنانيِّوُرو

بهَمَكَحماىَلإوأشباهِهاِةَثِداحلاهذهفىَمكُحلاتَعالَىاللهُرَدَّدَقو

الأنصارِمِنٍَموَقِلحائطًاتَلَخَدحينَ،ٍبِزاعبنِالبَراءِِةَقانفى!ي!اللهِرسولُ

المَواشِىأهلِوعَلَى،ِراهَّنلاباهِلهأعلىموالِالأحِفظَأنفقَضَى،تَدَسفأف

بالفَيلِ)3(.المَواشِىأفسَدَتِما

الحُكامَأنيتُلَرأالآيَةُهذهلَولا:الحَسَنِبىأبنُالحَسَنُقال:الشّافِعِئُقال

.باجتِهادِهِ)4(هذاعلىوأثنَى،بصَوابِههذاَدِمَحَهَفلاَّنِكَلوهَلَكوا،دَق

ِحِلاصبنُمحمدُجَعفَرٍأبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-53922

حدثناقالا:دينارٍبنِاللهِعبدِبنُ(و77/101محمدُاللهِعبدِوأبوهانِىابنِ

جريووابن.بهالمصنفطريقمن234122دمشقتاريخفىعساكرابنوأخرجه.588/2الحاكم(1)

به.المحاربىطريقمن321116،322تفسيرهفى

جريوبناأخرجهمجاهدثووأ،(28436)شيبةأبىوابن،(18433)الرزاقعبدأخرجهمسروقأثو(2)

.323116،324تفسيرهفى

.(17742-17737)فىتقدم(3)

.12212القرآنأحكام(4)

-349-



119/10
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يَزيدَبنُاللهِعبدُحدثنا،ُئِشَرُقلاأقَمر،ببنأحمدَبنُمحمدُاللهِاْبوعبدِ

عنالهادِ،بنِأُسامَةَبنِاللهِكبدِبنُيَزيلحَذَثَنِى،حَيوَةُحدثنا،المُقرِئُ

عمرِومَولَىقَيسٍأبىعن،سعيدٍبنِبُسرِعن،الحارِثِبنِإبراهيمَبنِمحمدِ

َمَكَح"إذا:يقولُجمتاللهِرسوقََعِمَسائهالعاصِبنِعمرِوعن،العاصِابنِ

."ٌرجأهَلففأخطأَدَهَتجافالحاكِمَُمَكَحوِإذاأجرانِ،هَلففأصابََدَهَتجافالحاكِمُ

بنِعمرِوبنِمحمدِبنَبكرِأباالحديثِاذَهبُتثَذَحف:الهادِابنَ/يَعنِى:قال

عنهريرةَأبىعنالزَحمَنِعبدِبنُسلمةَأبوحَذَثَنىاذَكَه:فقالَحَزمٍ

.(2)المُقرِئَيَزيدَبنِاللهِعبدِعن""الصحيحفىالبخارئرَواه.(1)لمجؤىِبَنلا

بنُأحمدُأنبأناعبدانَ،بنِأحمدَبنُعلئُأخبرَنا-25393

حدثنا،ٍريَكُبابنُحدثنا،مِلحانَبنِإبراهيمَبنُاْحمدُحدثناالضَفارُ،ٍديَبُع

أباالحديثِاذَهبُتثَذَحف:قالنَحوَه.بإِسنادِههَرَكَذفالهادِ.ابنَعن،ُثيَفلا

بنُسلمةَأبوحَذَثَنِىاذَكَهفقالَ:حَزمٍبنِعمرِوبنِمحمدِبنَبكرِ

بنِاللهِعبدِعن""الصحيحفىمسلمرَواه.(3)َةَريَرُهأبىعنالزَحمَنِعبدِ

حَديثِنِمأيضًاهَجَرخأو،ِثيَفلاعنمحمدٍبنِمَروانَعنعبدِالزَحمَنِ

يزيدبناللهعبدطريقمن(5919)الكبرىفىالنائىوأخرجه.(4172)الصغرىنىالمصنف(1)

من(1605)حبانوابن،(4231)ماجهوابن،(3574)داودوأبو،(17774)وأحمد.بهالمقرئ

به.الهادبناللهعبدبنيزيدطريق

.(7352)البخارى(2)

به.ملحانبنإبراهيمبنأحمدطريقمن(189)الرافضةعلىوالردالامامةفىنعيمأبوأخرجه(3)

به.سعدبنالليثطريقمن(3190)الأوصطفىوالطرانى،(12)الأموالفىزنجريهوابن
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.الهادِ)1(ابنِعنالدَّراوَردِىِّ

القاسِمِأبوأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-43902

حدثناأبى،حَدَّثَنِى،حَنبَلٍابنُحدثناالطَّبَرانِئُ،أحمدَبنُسُلَيمانُ

بنِبكرِأبىعن،سعيدٍبنِيَحيَىعن،الثَّورِىِّعن،مَعمَرٌأنبأنا،الرَّزّاقِعبدُ

"إذا:قالمح!مجالنَّبِىِّعن،هريرةَأبىعن،سلمةَأبىعن،وعمرٍبنِمحمدِ

مَل.(2)"ٌرجأهَلففأخطأََدَهَتجافَمَكَحوِإذالحأجرانِهَلففأصابََدَهَتجافالحاكِمَُمَكَح

الرَّزّاقِ.عبدُعنهبهتَفَرَّدَ،مَعمَرٌاَّلإسُفيانَعنيَروِه

ُّىِوَلَعلاداودَبنِالحُسَينِبنُمحمدُالحَسَنِأبوحدثنا-20395

الأزهَرِأبوحدثنا،الدَّقّاقُهَيوُّلِدبنِأحمدَبنُمحمدُبكرٍأبوأنبأنا،اللهُهَمِحَر

بنُرَبيعَةُحَدَّثَنِى،رَبيعَةَبنُيَزيدُحدثنا،محمدٍبينُمَروانُحدثنا،السَّليطئُ

عِلمًاَبَلَط))مَن:!واللهِرسولُقال:قالالأسقَعِبنَواثِلَةَُتدِمَس:قاليَزيدَ

.(3)"ِرجالاًمِنَكِفلٌلهكانيُدْرِكْهمَلنِإفالأجرِ،مِنَكِفلانِلهكانهَكَردأف

بنِمحمدِبنِِلضَفلابنُعلئُأنبأنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-03962

محمدِبنُاللهِعبدُحدثنا،ُّىِوَغَبلاٍمِشاهبنُإبراهيمُحدثنا،الخُزاعِئٍُليِقَع

نادَى:قالاللهِعبدِعن،ٍعِفانعن،أسماءَبنُجوَيريَةُىِّمَعحدثنا،أسماءَابنِ

.(1716))1(مسلم

وقالما.بهالرزاقعبدطريقمن(ه"06)حبانوابن،(5396)والنساثى،(1326)الترمذىاْخرجه(2)

غريب.حسن:الترمذى

يزيدبنربيعةطريقمن(165)68122والطبرانى.بهمحمدبنمروانعن(347)الدارمىاْخرجه(3)

هالك.يزيد:121814الذهبىوقال!.به
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فىإلاالظهرٌَدَحأَّنَيّلَصُيلا"ألا:الأ-شابِمِمانصَرَتَيَومَعفَيِواللهِرسولُفينا

وقالَ،قُرَيظَةَبَنِىدونَاوَّلَصف،ِتقَولافوتَناسفتَخَوَّفَ:قالقُرَيظَةَ".بَنِى

فما:قال.ُتقَولاانَتافنِإوع!ي!اللهِرسولُأمَرَناحَيثُإلاىَفَصُنلا:اَخَرونَ

عن"الصحيح"فىودرُسلِمالبخارئرَواه.(1)ِنيَقيرَفلامِنَاًدِحاوَفَّنَع

.(2)َءامسأبنِمحمدِبنِاللهِعبدِ

إجماعًاأواًّصَنَفَلاخاجتِهادَهأنرأىا!ُثاجتَهَدَمَنِبافي:

ِهرِيَغوعَلَىنَفسِهعلىهَّدَرمَعناهفىماأو

أنبأنا،الأديبُاللهِعبدِبنُمحمدُ،ظ77/101وعمرٍأبوأخبرَنا-03972

يَعنِىالصَبّاحِبنُمحمدُحدثنا،يَعلَىأبوأخبرَخ!،الإسماعيلِئُبكرٍأبو

عن،محمدٍبنِالقاسِمِعن،أبىحدثنا،سَعدٍبنُإبراهيمُحدثنا،الذُولابِئَ

فهومِنهلَيسَماانِرمأفىَثَدحأنَم"عقَيِو:اللهِرسولُقال:قالَتر!نهاعائشةَ

-(3)(4)
مسلمورَواه،إبراهيمَعنيَعقوبَعن""الصحيحفىالبخارىُّرَواه.رَد((

.(ْ)ِهِريَغوالصَبّاحِبنِمحمدِعن

طريقمن(6722)عوانةوأبو-(9471)حبانابنطريقهومن-(902)معجمهفىيعلىأبوأخرجه(1)

به.أسماءبنمحمدبناللهعبد

."الظهرا:منبدلًا"العصر":البخارىوعند(69/1770)ومسلم،(946،1941)البخارى(2)

وابن،(03326)وأحمد.بهالصباحبنمحمدطريقمن(27)حبانابنوأخرجه.(5944)يعلىأبو(3)

.(20566،21238)فىوصيأتىبه.سعدبنإبراهيمطريقمن(14)ماجه

.)بن!:مفى(4)

.(17/1718،18)ومسلم،(2697)البخارى(5)
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حدثنا،بلالٍابنُِدِماحأبوأنبأنا،الفقيهٍُرِهاطأبوأخبرَنا-20398

بنُسعيدُإلَيناَجَرخأ:قالالأودِىِّإدريسَعن،سفيانُحدثنا،الزَبيعِبنُيَحيَى

َكْعَنمَيلابَعدُاّمأ:ر!يهحماموسَىأبىىَلإَرَمُعكِتابُهذا:فقالَكِتابًابُردَةَأبى

شَىب!،الحَقيُبطِلُلاقَديمَّقَحلافإِنَّ"َّقَحلاَتعَجاربالأمسِقَضَيتَهقَضاءٌ

الباطِلِ)1(.فىالتَّمادِىمِنَخَيزالحَقومُراجَعَةُ

لا:الحديثِفىوقالوا،سُفيانَعنوغَيرُهحَنبَلٍبنُأحمدُورَواه

نأ،لِرُشدِكَفيهوهُديتَ،نَفسَكَفيهراجَعَتَبالأمسِقَضَيتَه2قَضا(2)كَنَعَنْمَي

الحَقومُراجَعَةُ،2ىَشهُلِطبُيلاالحَقوإِنَّ،قَديمالحَقَنِإف"َّقَحلاتُراجِعَ

الباطِلِ)3(.فىالتَّمادِىمِنَخَير

حدثنا،سَهلٍبنُأحمدُ!حنَربخأ،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-03992

عن،مالكحَذَثَنِى،وهبٍابنُحدثنا،ُةَلَمرَححَذَثَنِى،مَعقِلٍبنُإبراهيمُ

العَزيزِعبدِبنُُرَمُعكانقالا:الرَّحمَنِعبدِأبىبنِورَبيعَةَسعيدٍبنِيَحيَى

10/120كِتابنِم،رَذًا/علئَُرَسيأكِتابٍنِموما،اًكفعلئَُنَوهأٍةَنيطنِمما:يقولُ

.(4)هُتخَسَفف،غَيرِهفىَّقَحلاأنُترَصبأثُمَّبهُتيَضَق

.(20309،20373)فىتقدم(1)

"يمنعك".:م،سفى(2)

به.حنبلبنأحمدطريقمن207/4الدارقطنىأخرجه(3)

التمهيدفىالبرعبدابنوذكره.بهالمصنفطريقمن194/45دمشقتاريخفىعساكرابنأخرجه(4)

به.مالكعن311/5
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...اجتهادهتغيرثمالحكاممناجتهدمنبابالقاضىأدبكتاب

اجتِهادُأوِاجتِهادُهتَغَيَّرَثُمَّالحُخامِمِنَاجتَهَدَمَنِبابُ

بهقَضَىماَّدَرُيمَلالاجمهادُ،فيهيَسوغُفيماهرِيَغ

الصَّلاةِ)1(.كِتابِفىالقِبلَةِخَطأَفىمَضىبمااستِدلالًا

محمدُاللهِعبدِأبوأنبأنا،وعمرٍأبىابنُسعيدِأبوأخبرَناامِبو-00402

بنُالحَسَنُحدثنا،ُّىِزَورَملانَصرٍبنُمحمدُحدثناالشَيباخ!،يَعقوبَابنُ

ِلضَفلابنَسِماكَُتعِمَس:قالمَعمَرأنبأنا،المُبارَكِابنُأنبأنا،عيسَى

:قالِّىِفَقَّثلامَسعودٍبنِالحَكَمِعن،مُنَبِّهٍبنِوهبِعن،يُحَذَثُالخَولاض!

َمئُألامِنَالإخوَةِمَعَِّمُألاوالأبِمِنَالإخوَةََكَرشأالخطابِبنََرَمُعُتدِهَش

قَضَيتُ؟كَيفَ:قالهَذا.بغَيرٍِلَؤأعامََتيَضَقلَقَد:رَجُللهفقالَ،ِثُلُّثلافى

شَيئًا.(3َمئُألاوالأب3ِ)مِنَلِلِإخوَةِتَجعَلمَلو،ِّمُألا(2)َنِملِلإخوَةِجَعَلتَه:قال

قَضَينا)4(.ماعلىوهَذِهقَضَينا،ماعلىتِلكَ:قالَ

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20401

الأعمَشِ،عن،ٍريَمُنابنُحدثنا،َناّفَعبنِعلىِّبنُالحَسَنُحدثنا،يَعقوبَ

ِرهَّدلامِنَيَومًارضيئَرَمُععلىاًنِعاطعلئكانوَل:قالِدعَجلاأبىبنِِمِلاسعن

نَجرانَأهلِبَينَالكِتابََبَتَكعلئوكانَ،نَجرانَأهلُأتاهيَومَهيَلَعلَطَعَنَ

.(2276-2274)فىتقدمماينظر(1)

.!و"الاْب:مفىبعده(2)

.،أالأم:موفى،،"الأب:سفى(3-3)

.(12600،12601)فىتقدم(4)
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الناسِ،علىمُهَفاخىَّتَحَرَمُععَهدِفى،و178/10اورُثَكفلمجؤ،النَّبِىِّ!يَبو

اومِدَنثُئَم:قال!فأبدَلَهُم.البَدَلَفسألوهَرَمُعاوَتأفُفالِتخالامُهَنيَبفوَقَعَ

هوَتأعلىٌَّىِلوفلَمّا،يُقيلَهُمأنفأبَى،فاستَقالوههوَتأفشَىءٌمُهَنيَبَعِضُوأو

:علىٌّفقالَبيَمينِكَ.َكُّطَخو،بلِسانِكََكُتَعافَشالمُؤمِنينَأميرَيافقالوا:

.(1)ِرمألارَشيدَكانَرَمُعإنَ!مُكَحيو

بنُمحمدُِلضَفلاأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا-25452

بنُإسحاقُحدثنا،نَيسابورِىٌٍّمأَلَسبنُسُلَيمانُداودَأبوحدثنا،إبراهيمَ

عبدُقال!:يقولُالمُرادِىَّاًحِلاصُتعِمَس:قالٍمِلس!بنُعَطاءُأنبأنا،إبراهيمَ

راذًاكانإن:قُلتُ:قال!نَجرانَ،أهلُجاءَهحينَعلىنِمقَريبًاكُنتُ:خَيرٍ

َلَخدأثُمَّ:قال!.هيَدَيبَينَاوفَطصاواومَفَسف:قال!.َموَيلافشَيئًاَرَمُععلى

أميرَياقالوا:،علىٍّيَدِفىفوُضِعَكِتابًافأخرَجَكُفَ!فىيَدَهمُهُضعَب

عَلئافرأيتُ:قال!عَلَيكَ.لمجؤاللهِرسولِوإِملاءُ،بيَمينِكَكُّطَخ،المُؤمِنينَ

أهلَيا:فقالَ،إلَيهِمرأسَهَعَفَرثُمَّ:قال!.هَذَخعلىالذُموعُِتَرَجدَقو

مافأعطِنا:قالواع!م.اللهِرسولِْىَدَيبَينَكَتَبتُهكِتابٍلاَخِرُهذاإنَ،نَجرانَ

امَّنإ،لِحفسِههْذُخأيمَلُرَمُعمِنكُمَذَخأىِذَّلاَّنإ،ذاكَعنمُكُرِبخُأس:قال!.فيه

ِهَّللاو،أعطاكُممفاخَيرًامِنكُمَذَخأائَذِىوكانَ،المُسلِمينَ(2)ِةَعامَجلأخَذَه

موالالأفىزنجويهوابن،(04532،41038)شيبةأبىوابن،(273)الأموالفىعبيدأبوأخرجه(1)

منقطع.:411318الذهبىوقالبه.الأعمشطريقمن(418)

."من":مفىبعده(2)
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الأمرِ.رَشيدَكانَرَمُعإنَ؟ُرَمُعهَعَنَص(1)اًئيَشُذُرألا

أبوأنبأنا،الأصبَهانِئَُفُسويبنُاللهِعبدُمحمدٍأبوأخبرَنا-40320

الوَهّابِعبدُحدثنا،!خارَفعرلامحمدٍبنُالحَسَنُأنبأنا،الأعرابِىِّابنُسعيدِ

خَرَشَةَبنَالعباسَأن،َناّسَحأبىعن،قَتادَةَعن،سعيدٍعن،عَطاءٍابنُ

َتبَبحأنِإف،َكئِحُتلاامرأتَكَإنَ:امرأتِهعَتَمبَنو(2)وأعَفَهبَنولهقالالكِلابِئَ

اختَرتُ،:(3)تَلاقف.اختارِىالحُربنتَبَرزَةَيا:فقالَفخَئرْها.َكِلَذتَعلَمَأن

فقالَ:عَلَيكَ.تَمُرَحفقالوا:،مَزاتٍثَلاثََكِلَذقالَت.بخيارٍولَستَ

غَيرَكَزَوجًاتَنكِحَىَّتَحقَرِبتَهالَئن:فقالَ،لهَكِلَذفذَكَرَعَلئافأتَى،كَذَبتُم

مُعاويَةُاستُخلِفَافَلف:قال.بالحِجارَةِأرضَخُكَ:قالأو.بالحِجارَةِلأُغَئتنَكَ

أجَزنادَق:قالوكَذا.اذَكبامرأ!وبَينَبَينىَقَزفتُرابٍأباإنَ:فقالَأتاه

.عَلَيكَ)4(قَضاهقَضاءًلِنَرُذَكُنّاما:قالأوعَلَيكَ.قَضاءَه

َرَمُعبنُعلىُّأنبأنا،الفقيهُالحارِثِابنُبكرِأبو/أخبرَنا-20404

حدثنا،عَرَفَةَبنُالحَسَنُحدثنا،(البَرازُ)ْإبراهيمَبنُيَعقوبُحدثنا،الحافظُ

ٍدَلوأُمُّكانَت:قال!الحارِثِبنِعيسَىعن،عَونٍابنِعن،َةيَلُعابنُإسماعيلُ

ثُمَّغُلامًا،تَدَلَوف،تَجَؤُزف،جاريَةًلهولَدَتالحارِثِبنِِحيَرُشلأخِى

."مما!:مفىبعده(1)

."و":مفى(2)

."ويحك!:م،سفىبعده(3)

به.المصنفطريقمن284/26دمثقتاريخفىعساكرابناْخرجه(4)

.)البزارأ:الأصلفى(5)
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ىَلإاهِتنبوابنُالحارِثِبنُُحيَرُشميراثِهافىَمَصَتخاف:قالالوَلَدِ.أُمُّتَيّفُوت

فىميراثٌلهلَيسَهَّنإ:لِشُرَيحٍيقولُالحارِثِبنُُحيَرُشفجَعَلَ،ٍحيَرُش

،اهِتنبالابنِ،ظ78/10أبميراثِهاٌحيَرُشىضَقف.ابنتِهاابنُهوامَّنإ،اللهِكِتابِ

فرَكِبَ.،75:ا!نفالأ!ِهَّللَاِبنَنِكىِفِضْعسىلْوَأبَغمهُتمَراَصْرَألَاأوُلُؤأَو!:وقالَ

الزُّبَيرِابنُفكَتَبَ،ٍحيَرُشنِمكانىِذَّلابهَرَبخأفالزُّبَيرِابنِىَلإيَزيدَبنُُةَرَسيَم

:َكِلَذعِندَقُلتََكَّنِإووكَذا،كَذاىِلَرَكَذيَزيدَبنََةَرَسيَمَّنإ:شُرَيِحٍىَلإ

شأنِفىالاَيَةُتِلكَكانَتامَّنإوو!ِهَّللَاِبنَنِكىِفسغضِىلْوَأْمُه!اَلأَزصَارَأوُلْوُأَوويم

َكِرُتتَلَزَنفلَمّاوأرِثُكَ.تَرِثُنى:فيَقولَُلُجَّرلايُعاقِدُُلُجَّرلاكان،العُصبَةِ

َذُرَيأنىَبأقَرأهفلَمّا،ِحيَرُشىَلإِباتِكلابيَزيدَبنُُةَرَسيَمفجاءَ:قالذاك.

بَطنِها)1(.حيتانُأعتَقَهاامَّنإ:وقالَ،قَضاءَه

الفقيهُ،سَهلٍبنُأحمدُأخبرَض!،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-55452

أنمالكٌحَدَّثَنِى،وهبٍابنُحدثنا،ُةَلَمرَححدثنا،مَعقِلٍبنُإبراهيمُحدثنا

فأرادَمَروانَبنِالمَلِكِعبدِخِلافَةِفىالمَدينَةَو!رَحينَعثمانَبنَأبانَ

َكِلَذفىعثمانَبنُأبانُفكَتَبَ،فيهقَضَىالزُّبَيرِبنُاللهِعبدُكانما2َضْقَن

كانماالزُّبَيرِابنِعلىنَنقَمْمَلاّنإ:المَلِكِعبدُهيَلإفكَتَبَ،المَلِكِعبدِىَلإ

هذاكِتابِىَكَءاجاذِإف؟الامارَةِمِنَأرادَكانماهيَلَعانمَقَنولَكِن،بهيَقضِى

المعانىشرحفىالطحاوىوأخرجهبطنها.حيتان:مكانبطنها.خبيات:وفيه.ا19/4الدارقطنى(1)

به.عونابنطريقمن302/11تفسيرهفىجريروابن،398/4

."ينقض"أن:م،سفى(2)
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.مُعَنً)1(عَناءٌالقَضاءَنَقضَناَنِإف؟هَذُرَتولاالزُّبَيرِابنُبهقَضَىكانمافأمضِ

الرّيبَةِعِندَوتَعريفِهِموتَخويفِهِمَدوهُّشلاالقاضِىوعظِبابُ

ِرزِولاوعَظي!االإثمِكَبيِرنِمِروّزلاشَهادَةِفىبما

بنُمحمدُاللهِعبدِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-25456

ابنُيَزيدُأنبأنا،اللهِعبدِبنُإبراهيمُحدثنا،الحافظَُفُسويبنِيَعقوبَ

علىٍّبنِاللهِعبدِبنُعلئُالحَسَنِأبووأنباْنا)ح(الجُرَيرِىُّأنبأنا،هارونَ

اللهِعبدِأبوأنبأنا،الإسماعيلِئُبكرٍأبوأنبأنا،اللهُهَمِحَرالخُسرَوجِردِئُ

إسماعيلُحدثنا،َةَمَثيَخأبوحدثنا،الصوفئُالجَبّارِعبدِبنِالحَسَنِبنُأحمدُ

الحافظُ،اللهِعبدِأبووأنبأنا)عأالجُرَيرِىِّعن،َةئَلُعابنُهوإبراهيمَابنُ

سعيدٍبنُعثمانُحدثنا،عَبدوسٍبنِمحمدِبنُأحمدُالحَسَنِأبوأنبأنا

عن،الجُرَيرِىُّحدثنا،ِلمضَفُملابنُبشرُحدثنا،مُسَدَّدٌحدثنا،الدارمىُّ

أُخبِرُكُم))ألا:ع!يِ!اللهِرسولُقال:قالأبيهعن،َةَركبأبىبنِالرَّحمَنِعبدِ

وعُقوقُ،ِهَّللاب"الإشراكُ:قال.ِهَفلارسلَدابَلَى:قالواظَ!ثًا.الكَبائرِ؟((ِرَبمج

ع!ي!اللهِرسولُزالَفماالزورِ((.وقَولُألا-اًئَكتُموكانَوجَلَسَ:قالالوالِدَينِ-

:قالعُلَيَّةَابنِرِوايَةِىِفو،بشرٍحَديثِلَفظُ.(2)َتَكَسلَيتَه:قُلناحَتَىاهُرِّرَكُي

ظَردا.الزّورِ((."وشَهادَةُ:وقالَأُنَبمكُم((."ألا:فقالَع!يِ!ىِبَّنلاعِندَجُلوسًاكُنّا

المصنف.طريقمن243/28دمثقتاريخفىعساكرابنأخرجه(1)

والترمذىبه.عليةابنإسماعيلعن(20385)أحمدوأخرجه.(7482)الشعبفىالمصنف(2)

به.المفضلبنثرطريقمن(1901،2301،3019)
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عنَةئَلُعابنِحَديثِنِمهاجَرخأو،(1)مُسَذَدٍعن""الصحيحفىالبخارىُّرَواه

.الجُرَيرِىِّ)2(

بنُمحمدُاللهِعبدِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20407

بنُالمَلِكِعبدُحدثنا،(3)ُّىِدرِجَبارَّدلاالحَسَنِبنُعلئُحدثنا،يَعقوبَ

،(4)مالكٍبنِِسَنأبنِبكرِأبىبنِاللهِِديَبُععن،شُعبَةُحدثنا،ُّىِّدُجلاإبراهيمَ

وقَتلُ،ِهَّللابُكرِّشلا":فقالَا!بائر5ُِتغ!ذُكِرََئِبَّنلاأن،مالكٍبنِِسَنأعن

.(الزّورِ(()ْقَولُ:أو.ِروّزلاوشَهادَةُ(و1،79/1الوالِدَينِ،ومحُقوقُالئفسِ،

ِلضَفلاأبوأنبأنا،ىِّكَزُملاإسحاقَأبىابنُزَكَريّاأبووأخبرَنا-08402

القاضِى،يَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،ىِّكَزُملاِلضَفلابنِإبراهيمَبنُمحمدُ

"أكبَرُ:قال!هَّنأإلا،نَحوَهبإِسنادِههَرَكَذف.شُعبَةُأنبأنا،مَرزوقٍبنُعمرُوحدثنا

بنِاللهِعبدِعن""الصحيحفىالبخارىُّرَواه.هَرَكَذثُمَّ.((ِهَّللابالإشراكُالكَبائرِ

نِممسلمٌهَجَرخأو.مَرزوقٍبنُعمرُووقالَ:قال!الجُذَىِّالمَلِكِعبدِعنمُنيرٍ

شُعبَةَ)6(.عنَرَخَاوجهٍ

.(2654،6274،6919)البخارى(1)

.(143/87)ومسلم،(2654)عقبالبخارى(2)

."الدراوردى":سفى(3)

."مالك"بن:المصنفنسخةفىلي!(4)

به.شعبةطريقمن(0214)والنسالْى،(0712)والترمذى،(12336)أحمدأخرجه(5)

.(88)ومسلم،(2653،6871)البخارى(6)
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بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-25459

ٍديَبُعابناويَعلَىمحمااْنبأنا،غَرَقأبىبنِِمِزاحبنُأحمدُحدثنا،يَعقوبَ

النُعمانِبنِحَبيبِعن،أبيهعن،العُصفُرِئَمحمدبنِسُفيانَعنجَميعًا،

صَلاةَلمجصاللهِرسولُصَفَى:قالَئِدَسألاٍكِتافبنِِميَرُخعن،َئِدَسألا

باللّهِ((.ِكرِّشلابِروّزلاشَهادَةُتَلِدُع9:فقالَقائفا،قامَانصَرَفَفلَمّا،ِحبُّصلا

أوُبِنَتجتاَواَلأَؤثَنِمِنَآلرِخسرَرأوُبِنَتخاَف)الاَيَةَ/هذهتَلاثُئَم،ٍتاّرَمثَلاثَ

.13.الحج:اقَوْهـاَلزُورِ!)1(

عَدِىابنُأحمدَأبوأنبأنا،المالينئُسَعدٍأبوأخبرَنا-25415

حدثنا،علىبنُُمِصاعحدثنا،المَروَزِئُيَحىَبنُمحمدُحدثنا،الحافظُ

تعِمَسيقوذ:دِثارٍبنَمُحارِبَُتعِمَس:قالالتَميمِئُالفُراتِبنُمحمذ

ىتًّحهامَدَقتَزولُلاالزورِ"شاهِدُ:لمجبَنادِرسولُقال:يقولُر!جمئمَرَمُعابنَ

مَناقيرَها،تَرفَعُالقيامَةِيَومَ"الاليز:ِنًيصالطِرسولُوقالَالنّاز".لهَبَجوت

محمذ.(2)"هِقَّتافطَلِبَةٌعِندَهاولَيسَبُطونِها،فىماوتَطرَحُبأذنابِها،وتَضرِبُ

داودوأبو،(18898)أحمدوأخرجه.238،239صبادَالاو،(0452)العبفىالمصنف(1)

:الترمذىوقال،بهعبيدبنمحمدطريقمن(2372)ماجهوابن،(23؟.)والترمذى،(3599)

مسندمنفجعلهسمانعنمعاويةبنمروانخالفهما:4116/8الذهبىوتالأصح.عندىهذا

.(773)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.خريمبناْيمن

ماجهوابنبه.علىبنعاصمطريقمن98/4الحاكموأخرجه.2149/6الكاملفىعدىابن(2)

يوم"الطير:ماجهابنعندوليىبه.الفراتبنمحمدطريقمن(5672)يعلىوأبو،(2373)

.موضوع:(519)ماجهابنضعيففىالألبانىوتال.إ...القيامة

-036-



القاضىأدبكتاب

.(1)ضَعيفٌالكوفِئُالفُراتِابنُ

الشهودأحوالعنالقاضىمسألةباب

الحَسَنُحدثناالوَليدِ،أبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأنبأخ!-14102

عن،أبيهعن،ٍمِشاهبنُعلئُحدثنا،شَيبَةَأبىابنُبكرِأبوحدثنا،سُفيانَابنُ

الشُّهودِ)2(.بَينََقَّرفعَليًّاأن،ٍحِلاصبنِمُحرِزِ

ِدوهُّشلاأحوالِعنالقاضِىمَسألَةِبابُ

َنوَضرَت!مِئَن:تَعالَىاللهُقال!دَقو،وخائنٌوأمينٌ،وفاجِرٌبَرٌِّساّنلاىِفف

.،282:البقرةأ!اَلمثهَدً!مِنَ

قالا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-41202

الدُّورِىُّ،محمدٍبنُالعباسُحدثنا،يَعقوبَبتُمحمدُالعباسِأبوحدثنا

أبووأنبأنا)ح(الأعمَشِعن،الثَّورِىِّسُفيانَعن،ُّىِرَفَحلاداودَأبوحدثنا

حدثنا،القاضِىمَنصورٍبنُيَحيَىىِّدَجأنبأنا،ُّىِرَبنَعلاٍرِهاطأبىابنُِحِلاص

عن،َسُنويبنُعيسَىأنبأنا،إبراهيمَبنُإسحاقُحدثنا،سلمةَبنُأحمدُ

بحَديثَينِ!اللهِرسولُحدثنا:قال!حُذَيفَةَعن،وهبٍبنِزَيدِعن،الأعمَشِ

قُلوبِِرْذَجفىتَلَزَنالأمانَةَأنحدثنا؟َرَخآلاأنتَظِرُوأناامُهَدَحأرأيتُدَق

عنحدثناثُمَّ،السُّنَّةِمِنَاومِلَعوالقُرآنِمِنَاومِلَعف،آنُالقُرفنَزَلَ،ِلاجِّرلا

ِرَثأمِثلَأثَزهافيَبقَىقَلبِه،نِمالأمانَةفئقبَفقنَومَةًُلخَّرلا"يَنامُ:فقالَرَفعِها

للبخارىصالصغيرالضعفاء:فىعليهالكلامينظر.الكوفىعلىأبو،التميمىالفراتبنمحمدهو(1)

.9113الجوزىلابنوالمتروكينوالضعفاء،28112والمجروحين،5918والتعديلوالجرح،011

.(22727،36891)شيبةأبىابن(2)
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الشهودأحوالعنالقاضىمسالةبابالقاضىأدبكتاب

المَجْلِ)2(،ِرَثأمِثلَأثَرُهافيَبقَى،قَلبِهنِمالأمانَةُفتُقبَضُئَومَةالزجُلُيَنامُثُمَّالوَكْتِ)1(،

فيُصبِحُ،شَىءٌفيهولَيسَ(4)ازِبَتنُم51كرَفنَفِطَ)3(رِجلِكَعلى،ظ0179/1هَتجَرحَدربمَجَك

أمينًا،اًلُجرلفُلابئبَنِىفىإن:يُقالَحَتى(الأمانةَ)ْىِّدويٌدَحأيَكادُولايَتَبايَعونَُساّنلا

نِمخَردَليِةَّبَحمِثقالُقَلبِهفىولَيسَ!هَلَقعأوهَفَرظأوهَدَلجأما:لِلزجُلِيُقالَىتَحو

اًنِمؤُمكانلَئن،بايَعتُهأيمُمأُبامحرومازَ!انٌعلئَىَتأدًقو:حُذَلمجطقال.((خَيرٍ

َموَيلااّمفأ،ساعيهِ)6(علئَلَيَرُدَّنَّنَصرانئاأويَهودئاكاننئَلو،دينُهعلئَلَيَرُدَّنَّ

فىالبخارئُرَواه.ٍحِلاصأبىحَديثِلَفظُوفُلانا)7(.فُلانًاإلاأُباجُكُنتُفما

بنِإسحاقَعنمسلمٌورَواه،سُفيانَعنكَثيرٍبنِمحمدِعن"الصحيح"

.إبراهيمَ)8(

أنبأنا،!كاهَبصألاَفُسويبنُاللهِعبدُمحمدٍأبوحدثنا-20413

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

.118/4عبيدلأبىالحديثغريباليسير.الىءأثر:الوكت

عبيدىبْالالحديثغريبجلدها.بغلظحتىالىءالانسانبهايعالجالكففىالعملأثر:المجل

19/41.

.0/22الأنوارمثارق.تورم:نفط

.296/1المعلمإكمالمرتفغا.منتبرًا:

.م،س،لصْالا:فىليس

قومعلىشيئًاولىمنوكل،الوالىالساعى:وقيل.منهوينصفنىعليهلىيحكمالذىرئيسه:ساعيه

فىماغريبتفسيرالأمر.ذلكولىقدلأنهساعثاالصدقاتساعىسمىومنه،علميهمساعفهو

.21/1الصحيحين

،(1792)مذىوالتر،(55232)وأحمد.بهإبراهيمبنإسحاقطريقمن(6762)حبانابنأخرجه

به.الأعضطريقمن(0534)ماجهوابن

.(230)عقب(143)ومسلم،(6497،7086)البهخارى
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الشهودأحوالعنالقاضىمسالةبابالقاضىأدبكتاب

الحَسَنِبنُعلئُأنبأنا،القَطّانُالحَسَنِبنِالحُسَينِبنُمحمدُبكرٍأبو

هوقَيسٍعن،بَيانٍعن،عَوانَةَأبوحدثنا،ٍداّمَحبنُيَحيَىحدثنا،الهِلالِئُ

الصّالِحونَ"يَذهَبُ:قالع!حمالنِّبِىِّعن،ِّىِمَلسألامِرداسٍعن،ٍمِزاحأبىابنُ

51وَر.(1)"ألاباللهُلُماليهِمُلا،ِرمَّتلااًوِالشَّعيرِ،حُفالَةِمِتلَحُفالَةٌولَمقَى،فالاًوَّلُالاًوَّلُ

.(2)ٍداّمَحبنِيَحيَىعن""الصحيحفىالبخارىُّ

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20414

حدثنا،مُحاضِرٌحدثناالدُّورِىُّ،محمدٍبنُالعباسُحدثنايَعقوبَ،

:!اللهِرسولُقال:اللهِعبدُقال:قالعَبيدَةَعن،إبراهيمَعن،الأعمَشُ

أيمانُهُم/تَسبِقُقَومٌُءىِجَيثُمَّ،مُهَنولَيالَّذينَثُمَّ،يَلونَهُمالَّذينَثُمَّ،قَرنِىِساّنلا"خَيرُ

عنَرَخآوجطٍنِمالبخارىُّطَجَرخأاًيمانَهُم")3(.ودثَمهادُتُهُم،مُهَتَداهمَثل

.(4)ِشَمعألا

بكرٍأبوأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-41502

القَلانِسِئُ،محمدٍبنُجَعفَرُحدثنا،ُّىِرَكسَعلاهَيوُمحَمبنِأحمدَبنُمحمدُ

زَهدَمَُتعِمَس:قالجَمرَةَأبوحدثنا،شُعبَةُحدثنا،إياسٍأبىبنُُمَدَاحدثنا

(6852)حبانوابن.بهعوانةأبىطريقمن(1276)الدارمىوأخرجه.(133)الآدابفىالمصنف(1)

به.حازماْبىبنقيسطريقمن(17729)وأحمدبه.ثربنبيانطريقمن

.(6434)البخارى(2)

فىوتقدم.بهالأعمشطريقمن(7228)حبانوابن،(3859)والترمذى،(3594)أحمدأخرجه(3)

.(06322)فىوسيأتى،(19938)

.(6429)البخارى(4)
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وجرحهمالمزكينتزكيةعليالقاضىاعتمادبابالقاضىأدبكتاب

لمجو:اللهِرسولُقال!:يقولٍُنيَصُحبنَعِمرانَُتعِمَس:يقولُمُضَرِّبٍابنَ

لا:حُصينٍبنُعِمرانُقال!.(1)"مُهَنولَيائذينَثُمَّ،مُهَنولَيائذينَثُئَمقَرنِى،مُكُريَخ9

:محًجمجاللهِرسولُقالثُئَم،ثَلاثَةًأوِنيَنرَققَرنِهبعدَجمجيماللهِرسولُأذَكَرَأدرِى

ولاَنورِذنَيويُستَشهَدونَ،ولاَنودَهشَيو،َنونَمَتويولايَخونونَقَومًامُكَدعَب"إنَ

هَجَرخأو،َمَدآعن""الصحيحفىالبخارئُرَواه.(2)"ُنَمشلاُمِهيفويَظهَرُيَفُونَ،

.شُعبَةَ)4(عن(3آخرٍَهْجَومِن)3مسلم

وجَرحِهِمالمُزَكّاينَتَزكمةِعلىالقاضِىاعتِمادِبابُ

بنُالحَسَنُأنبأنا،المُقرِئُمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-41602

ِعيبَّرلاأبوحدثنا،القاضِىيَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَبنِمحمدِ

هَّنأ،ٍسَنأعن،ٍتِباثعن،زَيدٍبنُُداّمَححدثنا:قالاٍدَّدَسُمِلُظفَّللاوومُسَدَّدٌ

بجِنازَةٍهيَلَعمُرَّثُمَّ.((تَبَجو":فقالَخَيرًااهيَلَعفأُثنِىَبجِنازَةٍميًجمجالنَّبِىِّعلىمُرَّ

"وجَبَت":هِذَهِلقُلتَ،اللهِرسولَيا:فقيلَاوجَبَت".:فقالَاًّرَشهيَلَعفأُثنىَ

51وَر.(الأرضِ")ْفىاللهِشُهَداءُوالمُؤمِنونَ،ِموَقلا"شَهادَةُ:قال.((تَبَجو":هِذَهِلو

51وَرو(و80/101،حَفادٍعنحَربٍبنِسُلَيمانَعن""الصحيحفىالبخارىُّ

.!يلونهمالذين"ثم:مفىبعده(1)

.(20113)فىتقدم(2)

.أخر،)أوجه:م،سفى(3-3)

.(214/2535)ومسلم،(2651)البخارى(4)

به.زيدبنحمادطريقمن(3025)حبانوابن،(1491)ماجهوابن،(12939)أحمدأخرجه()ه

.(2"951)فىوسيأتى،(7264،7265)فىوتقدم
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المزكينعددبابالقاضىأدبكتاب

.الرَّبيعِ)1(أبىعنمسلم

أنبأنا،إسحاقَابنُبكرِأبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-17452

العَزيزِ،عبدِبنُعلئُوأخبرَنا:قال)ح(يَحيَىبنُُداَّلَخحدثنا،موسَىبنُبشرُ

حدثنا،ُئِحَمُجلاَرَمُعبنُُعِفانحدثناقالا:الضَّبِّئُوعمرٍبنُداودُحدثنا

ُتعِمَس:قالأبيهعن،ِّىِفَقَّثلاٍريَهُزأبىابنِبكرِأبىعن،صَفوانَبنُأُمَيَّةُ

نِمالجَنَّةِأهلَاوندِرعَتأن"توشكوا:يقولُبالنَّباوَةِ)2(-:قالأو-ِةابَّنلابه!كَئِبَّنلا

:قالبماذا؟،اللهِرسولَيا:قيلَ."مُكِرارِثلنِم"خيارَكُم:قالأوالنّارِ".أهلِ

.بَعفيى")3(علىمُكمُفعَبشُهَداءُأنتُم،ئئًسلاِءانَّثلاوالحَسَنِِءانًثلاب"

َنيّكَزُملاِدَدَعبابُ

حدثنا،ٍديَبُعبنُأحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلىُّأخبرَنا-18452

وأخبرَنا)ح(الفُراتِأبىبنُداودُحدثناالوَليدِ،أبوحدثنا،ِلضَفلابنُعباسُ

قالا:امُهَلُظفَّللاوإسحاقَأبىابنُزَكَريّاوأبوالحافظُاللهِعبدِبنُمحمدُ

سعيدٍبنُعثمانُحدثنا،عَبدوسٍبنِمحمدِبنُأحمدُالحَسَنِأبوأنبأنا

الكِندِىُّ،الفُراتِأبىبنُداودُحدثنا،إسماعيلَبنُموسَىحدثنا،الدارمئُ

َعَقودَقوالمَدينَةَأتَيتُ:قالالدّيلِىِّالأسوَدِأبىعن،بُرَيدَةَبنُاللهِعبدُحدثنا

فمَزَت،الخطابِبنَِرَمُعىَلإُتسَلَجفذَريعًا،مَوتًايَموتونَمُهف،!ضَرَمبها

.(60بقع/949)ومسلم،(2642)البخارى(1)

ماجه.ابنعندمفسرًاجاءكمابالطالْفموضع:النباوة(2)

به.عمربننافعطريقمن(7384)حبانوابن،(4221)ماجهوابن،(15439)أحمدأخرجه(3)

.(3400)ماجهابنصحيحفىالألبانىوحسنه
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124/10

...عدالتهثبتتفيمنالجرحيقبللا:بابالقاضىأدبكتاب

بأُخرَىمُزَثُئَموجَبَت.:ُرَمُعفقالَ/خَيرًا،صاحِبِهاعلىفأُثنىَجِنازَوهيَلَع

،اًزَشصاحِبِهاعلىفأُثنىَبالثالِثَةِمُزَثُئَم.وجَبَت:ُرَمُعفقالَ،خَيرًااهيَلَعفأُثنىَ

؟َنينِمؤُملاأميرَياوجَبَتما:فقُلتُالأسوَدِ:أبوقالوجَبَت.:ُرَمُعفقالَ

اللهُهَلَخدأبخَيبرأربَعَةٌلهَدِهَشمُسلِبمامُّيأ)):جميِ!اللهِرسولُقالكماقُلتُ:قال

"واثنانِ".:قال؟واثنانِ:قُلنا:قال"وثَلاثَةٌ".:قال؟وثَلاثَة:قُلنا:قال."َةَّنَجلا

بنِموسَىعن""الصحيحفىالبخارئُرَواهالواحِدِ)1(.عننَسألْهمَلثُمَّ

.إسماعيلَ)2(

عَدالَتُهتَتَبَثفيمَنُحرَجلايُقبَلُلا:بالث

بهِهُحَرجَيماعلىهَفِقَيبأنإلا

.الأهواءِ)3(فىويَتَبايَنونَيَختَلِفونَالناسَلأنَ:اللهُهَمِحَرُئِعِفاشلاقال

إسحاقَبنُأحمدُبكرٍأبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-41902

،ٍليَقُععن،ُثيَّللاحدثنا،ٍريَكُبابنُحدثنا،إبراهيمَبنُأحمدُأنبأنا،الفقيهُ

بنَعِتبانَأن،الأنصارِىُّالزَبيعِبنُمَحمودُأخبرَك!:قالهَّنأشِهابٍابنِعن

ىَتأهَنأهَرَبخأبَدرًا-َدِهَشنَفم!ِي!النَبِىِّأصحابِنِموهو-مالكٍ

لِقَومِى،أُصَلِّىوأنابَصرِىُترَكنأدَق،اللهِرسولَيا:فقالَجميماللهِرسولَ

آص!أنأستَطِعْمَلو،وبَينَهُمبَينىائَذِىالوادِىسالَالأمطارُِتَناكاذِإف

.(7266)فىتقدم(1)

.(2643)البخارى(2)

.205/6الأم(3)
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...عدالتهثبتتفيمنالجرحيقبللا:بابالقاضىأدبكتاب

بَيتِىفىفتُصلِّىتأكأَكَّنأاللهِرسولَياودِدتُ،(1)مهبفأُصلِّىَمَسجِدَهُم

قالاللهُ".شاءَإن"سأفعَلُ:ع!عَّاللهِرسولُلىفقالَ:قال.ىًّلصُمفأتَّخِذُه

فاستأذَنَالنَّهارُ،ارتَفَعَحينَبكرٍوأبوك!جّاللهِرسولُادَغف:عِتبانُ

لِى:فقالَ،َتيَبلاَلَخَدىَّتَحيَجلِسْمَلف،لهُتنِذَأف،ظ011/80!راللهِرسولُ

فقامَ،ِتيَبلامِنَناحيَةٍىَلإُترَشأف:قالبَيتكَ؟".نِمَىفَصُأأنُّبِحُت"أينَ

هانسَبَحو:قال.َمَّلَسثُمَّرَكعَتَينِفصَلَّىفصفَفنا،فقُمْنا،َرَّبَكفلمجؤاللهِرسولُ

ٍدَدَع(2)وَذِراّدلاأهلِنِمرِجالِتيَبلافىفثابَ:قال.لهصَنَعناهاخَزيرَةٍعلى

َكِلَذ:بَعضهُمفقالَ؟الذُخشُنِبنُمالكُأينَ:مِنهُمقائلفقالَواجتَمَعوا،

ألا،َكِلَذدْلُقَت)الإ:لمجصاللهِرسولُفقالَ:قال.ورسولَهَهَّللاثمِحُيلامُنافِق

أعلمُ.ورسولُهاللهُ:قالاللَّهِ؟".وجهَبذَلِكَيُريدُاللهُ.إل!َهَلإ!ل:قالدَقوتَراه

:!اللهِرسولُفقالَ:قالالمُنافِقينَ.ىَلإونَصيحَتَهوجهَهنَرَىفإِنّا:قال

ابنُقال."ِهَّللاَهْجوبذَلِكَىِغَتملاللهُ.إل!َهَلإلا:قالنَمِراّنلاعلىَمَّرَحدَقَهَّللا"إنَّ

نِموكانَ،لِمٍسابَنِىُدَحأوهو-َّىِراصنلأامحمدٍبنَالحُصينَلتُسأثُمَّ:شِهابٍ

فىالبخارىُّرَواهبذَلِكَ)3(.هَقَّدَصف،ِعيبَّرلابنِمَحمودِحَديثِعن-مِهِتارَس

.(4)ِّىِرهُّزلاعنَرَخُأٍهُجوأنِممسلمهَجَرخأو،ٍريَكُببنِيَحيَىعن،""الصحيح

."مهل":م،سىف(1)

."ذوو":م،سفى(2)

،3039،4987،4988،5089)فىوتقدمبه.عقيلطريقمن(1653)خزيمةابنأخرجه(3)

5180-5182،5224).

.(263133)ومسلم،(5401)البخارى(4)
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التعديللفظفىيقولمابابالقاضيأدبكتاب

َنَّيَبتىَّتَحمُنافِقٌهَّنأبالدُّخشُنِبنِمالكِفىالواقِعِقَولَيَقبَلْمَللمجي!ُئِبَنلاف

قَولَه.هيَلَعَذَرفنِفاقًا،يَرَهمَلهَنّيَبلماثُمَّ،َكِلَذيقولُأينَنِمله

بنُُبِجاحأنبأنا،القاضِىالحَسَنِبنُأحمدُبكرٍأبوأخبرَنا-42020

عن،عياضٍبنُالفُضَيلُحدثنا،مُنيبٍبنُالزَحيمِعبدُحدثنا،سُفيانَبنِأحمدَ

مِنهيَظهَرْمَلنَمالمُسلِمينَفىُلدَعلا:يُقالُكان:قالإبراهيمَعن،مَنصورٍ

(1)!ِي

ريبه.

أصلِعلىفهو؟عَدالَتُهتَتَبَثفيمَنعِندَنااذَهواللهُ:هَمِحَرالشيخُقمال

.ُمَلعأُهَّللاو،ٌةَبيرمِنهيَظهَرْمَلماالعَدالَةِ

التَّعديلِلَفظِفىيقولُمابابُ

بنُالحَسَنُأنبأنا،المُقرِئُمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-42102

،حَربٍبنُسُلَيمانُحدثنا،يَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَبنِمحمدِ

بنَالرَّحمَنِعبدَأن،عُروةَعن،عُروةَبنِهِشامِعن،سلمةَبنُُداّمَححدثنا

وكَذا،كَذاأرضَالخطابِبنُوعُمَرُلمجي!اللهِرسولُأقطَعَنى:قالعَوفٍ

َناّفَعبنَعثمانَىَتأثُئَم،مِنهُمنَصيبَهىَرَتشاف،َرَمُعآلِىَلإُريَبرلافذَهَبَ

فقالَ:،اذَكوكَذاأرضَهَعَطقألمجي!اللهِرسولَأنَمَعَزالزَحمَنِعبدَإنَ:فقالَ

.وعَلَيهِ)2(لهالشَّهادَةِجائزُهو

به.منصورطريقمن229/4الحليةفىنعيموأبو،(22042)شيبةأبىابنأخرجه(1)

به.سلمةبنحمادطريقمن(1670)وأحمد،126/3الطبقاتفىسعدابنأخرجه(2)
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...السؤالفيإليهيرجعمنباب:القاضىأدبكتاب

قال!هَّنأالخطابِبنَِرَمُععنِةالَّصلافىِوهَّسلاحَديثِفىمَضَىدَقو

.سَمِعتَ)1(؟فماذا،اضِّرلاُلدَعلا/عِندَنافأنتَ:عَوفٍبنِالرَّحمَنِِدبَعِل

عنعلىٍّبنِالحَسَنِعن""المراسيلفىداودَأبورَوَىوفيما-42202

!ر:اللهِرسولُقال!:قال!الحَسَنِعنحَزنٍبنِِقِعَّصلاعنويَزيدَأُسامَةَأبى

."َقَدَصفقالشاءَوِإن،َتَكَسشاءَإنبالخِيارِ،فهوأخيهعنالزجُلُسُئلَ"إذا

أبوحدثنا،ُّىِوَسَفلاالحُسَينِأبوأنبأنا،طكاميَلُّسلا،و101/81بكرٍأبوأخبَرَظه

(2)"ِلُجَّرلا"عن:امُهُدَحأوقالَ:قالهَرَكَذفداودَ.أبوحدثنا،اللُّؤلُؤِىُّعلىٍّ

125/10

ِلاؤُّسلافىهيَلإيَرجِعُنَمبافي:

مُتَقادِمَةًباطِنَةًمَعرِفَتُهتَحونَأنُبِجَي

ببَغدادَ،ُلدَعلابِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنابمااستِدلالًا-20423

حدثنا،الرَّمادِىُّمَنصورٍبنُأحمدُحدثنا،ُراّفضلامحمدٍبنُإسماعيلُأنبأنا

قال!:مَسعودٍابنِعن،وائلٍأبىعن،مَنصورٍعن،مَعمَرٌأنبأنا،الرَّزّاقِعبدُ

فقالَ؟أسأتُوِإذاُتنَسحأإذاأعلمُكَيفَ،اللهِرسولَيا:!رِّىِبَّنلِلٌلُجَرقال!

سَمِعتَهُموِإذا،َتنَسحأدَقف.َتنَسحأدَق:يَقولونَجيرانَكََتعِمَس))إذا:صلمجيوُّئِبَّنلا

.(3)"أسأتَدَقف.أسأتَدَق:يَقولونَ

أنبأنا،!كاهَبصألاَفُسويبنُاللهِعبدُمحمدٍأبوأخبرَنا-20424

.(3861)فىتقدم(1)

.(400)المراسيل(2)

،525)حبانوابن،(4223)ماجهوابن،(3808)اْحمدطريقهومن،(19749)الرزاقعبد(3)

.(3402)ماجهابنصحيحفىالألبانىوصححه.(526
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...السؤالفىإليهيرجعمنبابالقاضيأدبكتاب

عن،مُعاويَةَأبوحدثنانَصبر،بنُسَعدانُحدثنا،الأعرابِىابنُسعيدِأبو

!صالنَّبِىَّىَتأ:قالالخُزاعِىِّكُلثومٍعن،شَذادٍبنِِعِماجعن،الأعمَشِ

أحسَنتُ،دَقىَنأُتنَسحأإذاَمَلعأأنمحركَيفَ،اللهِرسولَيا:فقالَ،ٌلُجَر

دَقجيرانُكَ:لَكَقال))إذا:لمجيِ!اللهِرسولُفقالَأسأتُ؟دَقىَنأأسأتُاذِإو

.(1)"َتأسأدَقف.أسأتَدَق:جيرانُكَلَكَقالوِإذاأحسَنتَ،دَقف.َتنَسحأ

أحمدُحدثنا،القَطّانُبكرٍأبوأنبأنا،الفقيهٍُرِهاطأبوأخبرَنا-42552

أبىابنُحَذَثَنِى،ٍداّبَعأبىعن،ٍمِصاعأبوحدثنا،ُئِمَل!لاَفُسويابنُ

َزَمفلمجي!اللهِرسولِمَعَكُنتُ:قالهالاَرَمُعابنِعنمُجاهِد،عن،نَجيحٍ

قُلتُ:أتَعرِفُهُ؟".اللهِ،عبدَياأنتَ"كَيفَ:فقالَ،يُسائلُهلمجيِ!اللهِبرسولٌِلُجَر

لا:قُلتُ:قالمَنزِلُهُ؟""فأينَ:قال؟أدرِىلا:قُلتُاسمُهُ؟"."ما:قال.نَعَم

قالَ.كَذا.(2)"ةَفِرعَمبهذهَسيَلفا:قال.أدرِى

ابنِعنحَربٍبنِسُلَيمانَعن""المراسيلفىداودَأبوورَواه-42652

فقالَ."؟ُهُفِرعَينَم":فقالَلمجتىِبَنلاعلىٌلُجَرمَزَ:قالنَجيحٍأبىابنِعنعُيَينَةَ

.(3)"ةَفِرعَمبتِلكَلَيسَت9:قال،باسمِههُفِرعْاولابوَجهِههُفِرعأأنا:ٌلُجَر

علىٍّأبوحدثنا،ُئِوَسَفلاالحُسَينِأبوحدثنا،محمدٍبنُمحمدُبكبرأبوأخبَرَناه

الصحيحُ.وهو،اًلَسرُمهَرَكَذفداودَ.بوأحدثنا،اللُّؤلُؤِئُ

به.معاويةأبىعن-(4222)ماجهابنطريقهومن-(691)مسندهفىمْيبةأبىابنأخرجه(1)

.(3401)ماجهابنصحيحفىالألبانىوصححه

كيف:قالالذىأنوفيه،نجيحأبىابنطريقمن6011اللهفىالمتحابينفىقدامةابنأخرجه(2)

يجهل.عبادأبو:412118الذهبىوقالالماز.الرجلهر.اللهعبدياأنت

.(104)المراسيل(3)
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الكتاباتخاذبابالقاضىأدبكتاب

أبىبنُالرَّحمَنِعبدُأنبأنا،ُّىِوَمُعلاِحتَفلاأبوُفيرَّشلاأخبرَنا-42702

حدثنا،ٍديَشُربنُداودُحدثنا،ُّىِوَغَبلاالقاسِمِأبوأنبأنا،ُّىِوَرَهلاٍحيَرُش

عن،مُسهِرٍبنِسُلَيمانَعن،الأعمَشِعن،شَيبانُحدثنا،زيادٍبنُُلضَفلا

له:فقالَ،بشَهادَةٍالخطابِبنَِرَمُععِندٌَلُجَرَدِهَش:قالِّرُحلابنِخَرَشَةَ

مِنٌَلُجَرفقالَيَعرِفُكَ.نَمبائتِ،أعرِفَكَألايَضُرُّكَولا،أعرِفُكَلَستُ

فهو:قال.ِلضَفلاوبالعَدالَةِ:قال؟ُهُفِرعَتشَىءٍبأىِّ:قال.هُفِرعأأنا:ِموَقلا

قالَ:لا.:قال؟ُهَجَرخَموومَدخَلَهونَهارَهلَيلَهتَعرِفُىِذَّلاالأدنَىَكُراج

:قاللا.:قالالوَرَعِ؟علىيُستَدَلُّامِهباللَّذَينِِمَهرِّدلاوبالدّينارِفمُعامِلُكَ

لَستَ:قاللا.:قال؟الأخلاقِمَكارِمِعلىبهيُستَدَلُّىِذَّلاِرَفَّسلافىفرَفيقُكَ

.(1)َكُفِرعَينَمبائتِ:ِلُجَزلِلقالثُمَّ.هُفِرعَت/

الحُتّابِاتّخاذِبابُ،ظ181/10

حدثناالرَّفّاءُ،علىٍّأبوأنبأنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-20428

مالكٍبنِعمرِوبنُيَحيَىحدثنا،إبراهيمَبنُمُسلِمُحدثناالعَزيزِ،عبدِبنُعلئُ

تَعالَى:قَولِهفىر!جمماعباسٍابنِعنالجَوزاءِ،أبىعن،أبيهعن،النكرِىُّ

غصميهِّىِبَّنلِلكان:قال.(104الأنبياء:أكُتمُت!ِّلِجِّسلَاِّىَطَكدَمَّسلآنَطوِى!ؤَي!

.(2)َّلِجِّسلايُدعَىٌبِتاك

به.رشيدبنداودطريقمن454/3الضعفاءفىالعقيلىواْخرجه.(4182)الصغرىفىالمصنف(1)

طريقمن16/424تفسيرهفىجريروابن.بهالعزيزعبدبنعلىعن(1279؟)الطبرانىأخرجه(2)

زيد.بنحمادكذبهقدويحص،بصحيحليسهذا:4121/8الذهبىوقالبه.مالكبنعمرو
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الكتاباتخاذبابالقاضيأدبكتاب

أبوأنبأنا،بكرٍبنُمحمدُأنبأنا،ُئِرابْذوُزلاعلىأبووأخبرَنا-42902

عن،كَعبِبنِيَزيدَعن،قَيسٍبنُنوحُحدثنا،سعيدٍبنُقتيبَةُحدثناداودَ،

ٌبِتاكُّلِج!لا:قالزفِيهاعباسٍابنِعنالجَوزاءِ،أبىعن،مالكٍبنِعمرِو

.(1)صينىِبَّنلِلكان

،ىِناهبنِِحِلاصبنُمحمدُحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوحدثنا-43502

العَزيزِعبدُحدثنا،ٍحِلاصبنُاللهِعبدُحدثنا،البَيهَقِئُمحمدٍبنُُلضَفلاحدثنا

بنِالقاسِمِعن،عَونٍأبىبنِالواحِدِعبدِعن،ُنوشِجاملاسلمةَأبىابنُ

فقالَ،ٍلُجَركتابُ!حمالنَبِئَىَتأ:قالرضالاَرَمُعبنِاللهِعبدِعن،محمدٍ

"اًعبتَ:فقالَ،هيَلَعقَرأهثُمَّجَوابَهفكَتَبَ."ىِّنَع"اًجِبْ:الأرقَمِبنِاللهِدبَعِل

يُشاوِرُه)2(.كانُرَمُعولىَافَلف.((هْقِّفوالفهُئم،َتنَسحأو

أنبأناببَغدادَ،ُّىِرَّك!لايَحيَىبنُاللهِعبدُمحمدٍأبوأخبرَنا-43102

الأزهَرِ،بنِمحمدِبنُجَعفَرُحدثنا،ُئِعِفاشلااللهِعبدِبنُمحمدُبكرٍأبو

قُلتُ:قالالأعمَشُحدثنا،يَعلَىحدثنا،ُئِبأَلَغلاغَ!انَبنُُل!ضَفُملاحدثنا

أتانادَقو،َمَقرأبنُاللهِعبدُ:قال؟لمجؤاللهِرسولَِبِتاككاننَم:لِشَقيقٍ

به.سعيدبنقتيبةطريقمن(11335،11336)الكبرىفىالشائىوأخرجه.(2935)داودأبو(1)

النكرىوعمرو،الشائىلهخرجلكن،الحالمجهولكعببنيزيد:4122/8الذهبىوقال

بوضعه.الحفاظمنجماعةصرحوقد،يصحلا:378/5كئيرابنوقالمنكر.والخبر،صدوق

الواحدعبدطريقمن370/9الزوائدمجمعفىكماالطبرانىواخرجه.وصححه335/3الحاكم(2)

بناللهعبد)يعنى.بحجةليسالكاتباللهعبد:4122/8الذهبىوقالمعضلْا.عونأبىابن

.(صالح
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...يجمعحتىالناسلأموركاتبايتخذلا:بابالقاضىأدبكتاب

.أرقَمَ)1(بنُاللهِعبدُوكَتَبَ:هِلَفسأىِفوِةَّيسِداقلاببكرٍأبىكِتابُ

حدثنا،ٍديَبُعبنُأحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبقعلئُأخبرَنا-43202

ابنِعن،سَلَمَةُحدثنا،ٍديَمُحبنُمحمدُىنَثَّدَحالفَضلِ،بنُإسماعيلُ

النَّبِىَّ!أنالزُّبَيرِ،بنِاللهِعبدِعنالزُّبَيرِ،بنِجَعفَرِبنِمحمدِعن،إسحاقَ

يُجيبُوكانَ،الأرقمِبنُاللهِعبدُ:يَكتُبُفكانَالأرقمِبنَاللهِعبدَاستَكتَبَ

المُلوكِبَعضِىَلإيَكتُبَأنهُرُمأيكانهَّنأهِتَنامأنِمفبَلَغَ،المُلوكَعنه

أيضًااستَكتَبَثُمَّ،عِندَهلأمانَتِهيَقرؤهولاويَختِمَيَكتُبَأنهُرَمأيثُئَم،فيَكتُبُ

غابَإذاوكانَ،أيضًاالمُلوكِىَلإويَكتُبُ،َىحَولايَكتُبُفكانَ،ٍتِباثبنَزَيدَ

الأجنادِأُمَراءِبَعضِىَلإيَكتُبَأنواحتاجٍَتِباثبنُوزَيدَُمَقرأبنُاللهِعبدُ

لهَبَتَكدَقو،يَكتُبَأناًرَفعَجَرَمأ(2)بقَطيعَةٍكِتابًالِإنسانٍيَكتُبَأو،ِكولُملاو

العاصِبنِسعيدِبنُوخالِدُومُعاويَةُوالمُغيرَةُزَياوكانَ،وعُثمانُُرَمُع

.(3)ِبَرَعلامِنََىِّمُسدَقنَّمِموغَيرُهُم

يَحونَأنيَجمَعَىَّتَحِساّنلالأمورِاًبِتاكيَتَّخِذُّلا:بافي

ِعَمَّطلامِنَبَعيدًافقيهًااًلِقاععَدلًا

أحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-20433

به.الأعمشطريقمن(26274)شبةاْبىوابن،96/6سعدابناْخرجه(1)

."يقطعه":م،سفى(2)

بشرحمسلمصحيح.الأرضجملةمنيقتطعهالأنهاقطيعةسميت،الأرضقطعةتوالقطيعة

.45/161النووى

مق336/4دمشقتاريخفىعساكرابنطريقهومن،(1519)الصحابةمعجمفىالبغوىأخرجه(3)

به.حمدبنمحمدطريق
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...ذمياكاتبايتخذأنللوالىولاللقاضيينبغيلاباب:القاضيأدبكتاب

إبراهيمَعن،الأشيَبَيَعنىالحَسَنُحدثنا،موسَىبنُبشرُحدثنا،ٍديَبُعابنُ-

زَيدِعن،ال!ئاقِبنِِديَبُععن،شِهابٍابنِعن،(و82/101الرهرِئَسَعدٍابنِ

كُنتَدَقو،َكُمِهَتَنلاعاقِلشاثرَجُلَكَنإ:بكرٍأبوقال:قالٍتِباثابنِ

فىالبخارئُهَجَرخأ.(1)هْعَمجافاَنَالقُرِعئَتَتفلمجج!اللهِلِرسولَِىحَولاُبُتكت

.إبراهيمَ)2(عنوغَيرِهٍتِباثأبىعن""الصحيح

ذِمّيًّا،اًبِتاكَذِخَّتَيأنللوالِىولاللقاضِىىِغَبنَيلابافي:

اًمِلسُمفيهُلَّضَفَتَيهَوضِعٍفىَّىِّمّذلاَعَضَيولا

أستَعينَ)الَن:جم!ىِبَنلاعنعائشةَعنعُروةَعنال!يَرِكِتابِفىانيَؤُر

*،َء(3)..

عائم.واللفظ.بمُشرِدث"

بنُمحمدُجَعفَرٍأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبو/وأخبرَنا-25434

اللهِعبدِبنُأحمدُحدثنا،ُئِشَرَحلاوعمرٍبنُمحمدُحدثنا،هانِىبنِِحِلاص

الزُوذْبارِئُ،علىبوأوأخبرَنا)ح(الرنادِأبىبنُالزَحمَنِعبدُحدثنا،َسُنويابنِ

أبىابنُحدثنا،َسُنويبنُأحمدُحدثناداودَ،أبوحدثنا،بكرٍبنُمحمدُأنبأنا

أمَرَئ:ٍتِباثبنُزَيدُقال:قالٍتِباثبنِزَيدِبنِخارِجَةَعن،أبيهعنالرنادِ،

على-هَودَُنَمآماوالفهِنى"اٍ:وقالَيَهودَ،كِتابَلهفتَعَئَمتُلمجج!اللهِرسولُ

حَتَى-شَهرٍنِصفُلاإ:داودَأبووقالَ-شَهرٍنِصفُبىَزُمَيمَلففتَعَفَمتُه."ىِباِك

.(2407،12322)فىتقدم(1)

.(4679)البخارى(2)

.(17934)فىتقدم(3)
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...ذمياكاتبايتخذأنللوالىولاللقاضىينبغىلاباب:القاضىأدبكتاب

إلَيهِ)1(َبِتُكإذالهوأقرأُ،َبَتَكإذالهُبُتكأفكُنتُ:أبىقال.حَذِقتُه

جَعفَرٍأبوحدثنا،القاضِىالحَسَنِبنُأحمدُبكرٍأبوأخبرَنا-43502

،ِنيَنُحلاأبىبنِالحُسَينِبنُمحمدُحدثناالشَّيباكأ،ٍميَحُدبنِعلىِّبنُمحمدُ

ٍدِشاربنِالأزهَرِعن،حَوشَبٍبنِالعَوّامِعن،ٌميَشُهحدثنا،مُسَدَّدٌحدثنا

مايَدرونَلابحَديثٍحَدَّثَهُماذِإف،أصحابَهيُحَدِّثُمالكٍبنُُسَنأكان:قال

)الا:!صاللهِرسولُقال:قاليَوأذاتَمُهَثَّدَحف،لَهُمَرَّسَففالحَسَنَأتَوُاهو

:فقالواالحَسَنَاُوَتأفعَرَبئا((.خَواتيمِكمفىاوشُقنَتولا،َنيكِرشُملابنارِتَستَضيئوا

،هورَكَذف؟حَدَّثَكُموما:قالهو.مانَدرِىلابحَديثٍَموَيلاحدثناأنَسًاَّنإ

فى!شو!لا:لقولُفإِنَّهعَرَيما((.خَواتيمِكُمفىاوشُقنَت"لا:قَولُهاّمأ،نَعَم:قال

لا:لقولُفإِنَّه."َنيكِرشُملابخمارِتَستَضيئوا"لا:قَولُهوأمّامحمدًا.خَواتيمِكُم

اللهِكِتابِفىَكِلَذوتَصديقُ.مُكِرومُأنِمشَىءٍفىالمُشرِكينَتَستَشيروا

(2)و!اًلاَبَخيَآلُونَكُخاَلدُولبِهُغنِّمبِطَانَةأوُذِخنَتاَلأوُنَماَءاَلَّذِينَ!يأئها:لَجوَّزَع

.1811:عمرانآلأ

بنُإسماعيلُسعيدٍأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20436

علئُحدثنا،ُءاّشَولاأبوعلىٍّمحمدٍبنُالحَسَنُأنبأناإملاءً،الجُرجاك!أحمدَ

من(2715)مذىوالتر،(16182)أحمدوأخرجه.(3645)داودوأبو،وصححه75/1الحاكم(1)

صحيحفىالألبانىوتال.صحيححسنشالترمذىوتالمطولْا.بهالزناداْبىبنالرحمنعبدطريق

صحيح.حسن:(3098)داودأبى

،(5224)والنسائى،(19541)أحمدواْخرجه.(5566،6729)الاتحاففىكما-مسدد(2)

به.هشيمطريقمن263/4المعانىشرحفىوالطحاوى
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...ذمياكاتبايتخذأنللوالىولاللقاضىينبغىلاباب:القاضىأدبكتاب

،َئِرَعشألاعياضاُتعِمَس:قالحَربٍبنِسِماكِعن،شُعبَةُأنبأنا،ِدعَجلاابنُ

فأعجَبَنَصراخ!،ٌبِتاكومَعَهذ!لمحبهالخطابِبنَِرَمُعىَلإَدَفوموسَىأباأن

نَصراخ!هَّنإ:قالكِتائا.لَنايَقرأَْكِبِتاكِلقُلْ:فقالَحِفظِهنِمرأىماذ!لمحنهَرَمُع

اللهُ،ُمُهَناهأإذممرِموهُملا:وقالَ،بهوهَئَمُرَمُعفانتَهَرَهالمَسجِدَ.يَدخُلُلا

وجَلَّ.عَزَّاللهُُمُهَنَؤَخإذتتَّمِنوهم)1(ولا،اللهُاْقصاهُمُإذتُدنوهُمولا

القاسِمِوأبوُّىِوَلَعلاٍمِشاهأبىبنُزَيدُالقاسِمِأبووأخبرَنا-43752

أبوأنبأناقالا:بالكوفَةِالمُقرِئُالنَخارِبنِمحمدِبنُالواحِدِ،ظ82/101عبدُ

أسباطَ،عن،حَفادٍبنُعمرُوحدثنا،ٍمِزاحبنُأحمدُحدثنا،مبيَحُدابنُجَعفَرِ

يَرفَعَأنمَرَهأر!نهَرَمُعأن،موسَىبىأعن،َئِرَعشألاعياضٍعن،سِمافيعن

يَرفَعُنَصراخ!ٌبِتاكموسَىلأبِىوكانَ،دِحاوأديمٍفىأعطَىوماَذَخْاماهيَلإ

فىكِتابًالَناَّنإ:وقالَلَحافِأ.هذاإنَ:وقالَ!رَرَمُعفعَجِبَ،َكِلَذهيَلإ

نأُعيطَتسَيلاهَّنإ:موسَىأبوقالفليَقرأْ.فادعُهِماّشلامِنَجاءَوكانَالمَسجِدِ،

:قالنَصراخ!.لَبلا،:قال؟َوهأجُنُمب:ز!بهُرَمُعفقالَالمَسجِدَ.يَدخُلَ

نَخذُوأاَلأوُنَماَءاَئَذِينَ!يهأيُهَا:أرَقو،هْجِرخأ:وقالَفخِذِىوضَرَبَفانتَهَرَخ!

َمؤَقتَاىِدْهَياَلاَلئَهَإِنًْغُهنمفَإِنًاُئِبهُخيًؤَلًهُموَمَنبَغم!أَترليَاَءُْمُهُضْمَبأَترليَائَرصَنلأَواَئيَهُوَد

:قال.يَكتُبُكانامَنإ،هُتيَّلَوَتماوالفَهِ:موسَىأبوقال.،اه:الماندةأاَلطنمِينَ!

ولا،اللهُأقصاهُمُإذمِهِندُتلا!؟لَكَيَكتُبُنَمالاسلامِأهلِفىوجَدتَأما

:م،سوفى.!أعلموالله،لغةإهى:الحاشيةفىوكتباكذاأ.:الأصلفىفوقهاكتب(1)

.(نم1)21113العربلسانينظرتأتمنوهم".9
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...الأميرإلىوالقاضىالقاضىإلىالقاضىكتاببابالقاضىأدبكتا!

.فأخرَجَه)2(.اللهُُمُهَّلَذأإذبعدَمُهَّزِعُتولا،اللهُ(اُمُهَناخأإذ)اتأمَنْهُم

القاضِىإلىَوالأميِرالأميِرإلىَوالقاضِىالقاضِىإلىَالقاضِىكِتابِبابُ

بنُإسماعيلُوعمرٍأبوأنبأنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-25438

،مالكٌحدثنابُكَيبر،ابنُحدثنا،ُئِجنَشوبلاإبراهيمَبنُمحمدُحدثنا،ٍديَجُن

حَثمَةَأبىبنِسَهلِعن،سَهلٍبنِالرَّحمَنِعبدِبنِاللهِعبدِبنُلَيلَىأبوىنَثَّدَح

فكَتَبَ:قال:وفيه،القَسامَةِحَديثَفذَكَرَقَومِه.كُبَراءِنِمرِجالٌهَرَبخأهَّنأ

البخارىُّهَجَرخأ.(3)قَتَلناهماِهَّللاواَّنإ:اوبَتَكفَكِلَذفى!ماللهِرسولُإلَيهِم

.مَضَى)4(كما/""الصحيحفىومُسلِمٌ

.(جُهَينَةَ)ْأرضِىَلإَبَتَك!اللهِرسولَأنٍميَكُعبنِاللهِعبدِعنانيّورو

بكِتابٍاليَمَنِأهلِىَلإَبَتَكجم!َئِبَّنلاأنحَزمٍبنِعمرِوحَديثِفىانيّورو

علىتَئِرُقف،حَزمبنِعمرِومَعَبهوبَعَثَ،ُتاَيِّدلاوُنَنُّسلاوالفَرائضُفيه

.(6)ِنَمَيلاأهلِ

أحمدَبنَِرَمُعبنُاللهِعبدُأنبأنا،ُّىِرابْذوُّرلاعلئّأبووأنجرَنا-43952

."خانهمإذ):موفى،لاخانهم"إذا:سفى(ا-1)

(0651)156/41تفسيرهفىحاتماْبىابنوأخرجه.وحدهزيدعن(9384)الشعبفىالمصنف(2)

الأخير.موسىأبىقولذكربدونبه،سماكطريقمن

.(16511)فىتخريجهتقدم(3)

.(6/1669)ومسلم،(7192)البخارى(4)

.(42،43)فىتقدم(5)

.(412،1493،7464)فىتخريجهتقدم(6)
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...الأميرإلىوالقاضىالقاضىإلىالقاضىكتاببابالقاضىأدبكتاب

اللهِعبدِبنُمحمدُحدثنا،أيّوبَبنُُبيَعُشحدثنا،الواسِطئُشَوذَبٍابنِ

بنِاللهِعبدِبنُثُمامَةُحَذَثَنى،ىَّنَثُملابنُاللهِعبدُأبىحَدَّثَنِى،الأنصارِىُّ

ىَلإوخهَهلَمّاالكِتابَهذاَبَتَكر!بهبكرٍأباأن،هَثَذَحأنَسًاأن،ٍسَنأ

التىِةَقَدصلافرائضُ)1(هذهالزَحيمِ،الزَحمَنِاللهِبسمِ:البحرَينِ

سُئلَهانَمفلمجو،رسولَهبهااللهَُرَمأالتى،المُسلِمينَعلىالله2ُفرَضَها

وذَكَرَيُعطِ.فلااهَقوفسُئلَنَموفلْيُعطِها،اهِهجوعلىالمُسلِمينَمِنَ

.(4)ِّىِراصنألاعن""الصحيحفىالبخارئُرَواهالحديثَ)3(.

بنُإسماعيلُحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا،و20440-83/101

،جَريرٌحدثنا،َةَمَثيَخأبوحدثنا،المَوصِلِئُيَعلَىأبوأنبأنا،الجُرجاك!أحمدَ

َعَمومَعَهَرَمُعىَلإَثَعَبفَرْقَدٍبنَعُتبَةَأنعثمانَأبىعن،الأحوَلٍِمِصاععن

الفُبودُ)6(،اهيَلَعال!لا!رفىهَعَنَصجَئدٍبخَبيصٍ%(أذرَبيجانَنِملِعُتبَةَغُلامٍ

أيَشبَعُ:ر!نهُرَمُعفقالَالخَبيصِعنُرَمُعَفَشَكه!دَرَمُعىَلإىَهَتنافلَمّا

لا:ر!نهُرَمُعفقالَلا.اللَّهُتَم:الزَسولُفقالَهَذا؟نِمرِحالِهِمفىالمُسلِمونَ

ولا،أبيكَكَدِّنِمولا،َكِّدَكنِملَيسَفإِنَّهبَعدُ،أفا:عُتبَةَىَلإوكَتَبَ.أُريدُه

.!أفريضة:الأصلحاشيةفى(1)

.!أفرض:الأصلحاشيةفى(2)

.(7326.7328.7375،7593)فىتخريجهتقدم(3)

.(1448،1453،1454)البخارى(4)

.(صب)خ542/17التاج.والسمنالتمرمنتعملحلوى:الخيص(5)

.(دبال129/9التاجينظر.تفرضالتىالبودومنها،ألصقته:ءبالىالىءألبدت(6)
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الكتابختمبابالقاصْىأدبكتاب

فىمِنهتَشبَعُمِمّارِحالِهِمفىالمُسلِمينَمِنَقِبَلَكَنَمفأشبعْ،َكِّمُأكَدِّنِم

والخِفافَ،السَّراويلاتِوألقُواوانتَعِلوا،اوُدَتراوائتَزِروا:قالثُمَّ.َكِلحَر

(3)ِةَّيِّدَعَملابمُكيَلَعونَزوًا،وانزُوا)2(،(1)َبُكُّرلاوألقُواالأغراضَوارمُوا

لمجماللهِرلسولَفإِنَّ،الحَويرِولُبسَيّاكُموإ،العَجَمِوزِىََّمُّعَنَّتلاوذَروا،لعَرَبيَّةِوا

رَواهوالوُسطَى)4(.َةَباّبَّسلاإصبَعَيهووَضَعَ،اذَكَهإلاالحَويرِلُبسِعننَهانا

كمامُختَصَرًاالبخارىُّهَجَرخأو،َةَمَثيَخأبىعن"الصحيح"فىمسلمٌ

(5)ص
مضى.

الحِتابِخَتمِبابُ

بكرٍأبوأنبألْا،ُّىِرابْذوُّرلامحمدٍبنُالحُسَينُعلىٍّألوأخبرَنا-44152

القَلانِسِئُ،محمدٍبنُجَعفَرُحدثنا،ُّىِرَكسَعلاهَيوُمحَمبن3ِأحمدَبنُمحمدُ

قال:مالكٍبنِِس!َنأعن،قَتادَةَعن،شُعبَةُحدثنا،إياسٍأبىبنُُمَدَاحدثنا

كِتابَكَاوءَرقَينَلمُهَّنإ:لهقيلَِموّرلاىَلإيَكتُبَأنجمتَاللهِردسولُأرادَلَمّا

قالاللهِ.ردسولُمحمدٌ:ونَقشُهٍةَّضِفقِماًمَتاخَذَخَّتافمَختومًا.ْنُكَيمَلإذا

عن""الصحيحفىالبخارىُّرَواه.(6)ِهِدَيفىبَياضِهىَلإُرُظنأامَّنأكف:ٌس!َنأ

.(كب)ر4/252التاجينظر.الإبلمنكالغرزالسرجمنالقدمموضعوهو،رِكابجمع:بكُزلا(1)

.(وز)ن319/15العربلسانعليهه.وثبتإذاالىء.علىنزوت:يقال:انزوا(2)

.342/4النهاية.ف!وغلظاْهلوكانوا.عدنانبنمعدبعيشتشبهوا:يريد:المعدية(3)

.(17969)،(6148،6149)فىتخريجهتقدم(4)

.(5828)والبخارى،(13/2069)مسلم(5)

به.شعبةطريقمن(5216،5293)والنسائى،(01272،13916)أحمدأخرجه(6)
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القاضىأدبكتاب

(1)دَمَآ

برَ،ير)2(
شعبَهعنعندرٍحَديثِنِمهاجَرخأو،

الكتابختمباب

محمدٍبنُإسماعيلُأنبأنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-20442

عن،مَعمَرٌأنبأنا،الزَزّاقِعبدُحدثنا،مَنصورٍبنُأحمدُحدثنا،ُراّفَضلا

فيه:فنَقَشَ،ٍقِرونِماًمَتاخَعَنَصع!يِوالنَبِئَأن،مالكٍبنِِسَنأعن،ٍتِباث

.عَلَيه")3(اوشُقنَت"لا:وقالَ،ع!تَاللهِرسولُمحمدٌ

حدثنا،الفقيهُِرضَّنلاأبوأخبرَض!،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-43402

أبووأخبرَنا)ح(زَيدٍبنُحَفادُحدثنا،مُسَذَدٌحدثنا،مئُالدارسعيدٍبنُعثمانُ

بنُمحمدُحدثناالحافظُ،يَعقوبَبنُمحمدُأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِ

بنِالعَزيزِعبدِعن،زَيدٍبنُحَفادُأنبأنا،يَحىَبنُيَحيَىحدثنا،ِمالَّسلاعبدِ

فيه:ونَقَشَ،ٍةَّضِفنِماًمَتاخاتَخَذََتَجعاللهِرسولَأن،ٍسَنأعن،ٍبيَهُص

محمدٌفيه:ُتشَقَنو،ئيَّفِفنِماًمَتاخاتَّخَذتُ"إنى:وقالَاللهِ.رسولُمحمدٌ

عن""الصحيحفىالبخارئُرَواهنَقشِه")4(.علىٌدَحأيَنقُشْفلااللهِ.رسولُ

.(ْ)ىَيحَيبنِيَحيَىعنمسلمٌورَواه،مُسَذَدٍ

.(5875)رىلبخاا(1)

.(09256/2)ومسلم،(7162)البخارى(2)

مذىوالتر،(12647)أحمدطريقهومن،(94651)الرزاقوعبد،(6339)الشعبفىالمصنف(3)

حسن.صحيح:وقال(1745)

به.زيدبنحمادطريقمن(12941)أحمدوأخرجه.(6338)الشعبفىالمصنف(4)

.(9202)ومسلم،(5877)البخارى(5)
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...الكتابقراءةفىالاحتياطبابالقاضىأدبكتاب

الحِتابِقِراءَةِفىالاحتياطِ/بابُ

ِهيَلَعيُزَوَّرَلِئَلَّاوخَتمِههيَلَعوالإِشهادِ،ظ83/101

الظَنِّ:بسوءِِساّنلامِنَاحتَرِسوا:اللهِعبدِبنُمُطَرِّفُقال!دَقو

ابنُسَهلِأبوأنبأنا،القَطّانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-20444

ُّىِدهَمحدثنا،ُناّفَعحدثنا،الحَربِئُالحَسَنِبنُإسحاقُحدثنا،القَطّانُزيادٍ

احتَرِسوا:اللهِعبدِبنُمُطَرِّفُقال!:قال!جَريرٍبنُغَيلانُحدثنا،مَيمونٍابنُ

.(1)ِّنَظلابسوءِالناسِمِنَ

.مَرفوىًا)2(ٍك!ا!بنِِسَنأ-ممن!!كََىِورواللهُ:هَمِحَرالشيخُقال

.مُتَّبَعَةٌٌةَنُسأمثالِهنِمُرَذَحلاو

أبوحدثنا،بكرٍبنُمحمدُأنبأنا،ُئِرابْذوُزلاعلىٍّأبوأخبرَنا-44502

سَئارٍبنِيَزيدَبنُنوحُحدثنا،ٍسِرافبنِيَحيَىبنُمحمدُحدثناداودَ،

،مَعمَرٍبنِعيسَىعن،إسحاقَابنُحَذَثَنيه،سَعدٍبنُإبراهيمُحدثنا،ُبِّدَؤُملا

دَعاخ!:قال!أبيهعنالخُزاعِىِّ،الفَغواءِبنِعمرِوبنِاللهِعبدِعن

بمَكَةٍَشيَرُقفىهُمِسقَيسُفيانَأبىىَلإبمالٍيَبعَثَنِىأنأرادَدَقوع!يهاللهِرسولُ

فقالَ:ُّىِرْمَّضلاأُمَيَّةَبنُعمرُوفجاءَخ!:قال!.((اًبِحاعشِمَتلا":فقالَِحتَفلابعدَ

لَكَفأنا:قال!أجَلْ.:قُلتُ:قال!صاحِبًا.ُسِمَتلَتوالخُروجَتُريدَُكَّنأبَلَغَنِى

فقالَ:قال!صاحِبًا.وجَدتُدَق:فقُلتُلمجماللهِرسولَفجِئتُ:قال!.ٌبِحاص

به.مهدىطريقمن01221الحليةفىنعيموأبوبه.عفانعن242صالزهدفىأحمدأخرجه(1)

.(1167)فوائدهفىوتمام،(598،9458)الأوسطفىالطبرانىأخرجه(2)
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...الكتابقراءةفيالاحتياطبابالقاضىأدبكتاب

؟هزَذحافقَومِهبلادََتطَبَه"إذا:قال.ُئِصْفَضْامَئةَُأبنُعمرُو:فقُلتُ؟نَم:رلى

كُناإذاىَّتَحانجَرَخف:قال.((!أتفلا(1)2ِركَبلاأخوكَالقائلُ:قالدَقفإِظَّ

راشِدًا.:قُلتُمحر.ْثئَلَتفبوَدّانَ)2(قَومِىىَلإًةَجاحأُريدُىَنإ:قالبالأبواءِ

ُتجَرَخىَّتَحبَعيرِىعلىُتدَدَشفجم!ىِبَّنلاقَولَُترَكَذىَّلوفلَمّا

:قال.رَهطٍفىىنُضِراعُيهوإذابالأضافِرِ)4(كُنتُإذاحَتَى،3هُعِضوُء

كانَت:فقالَوجاءَخ!،اوفَرَصنافُتُهدَقأن(راْى)ْافَلف،هُتقَبَسفُتعَضوأو

ُتعَفَدف،َةَّكَمانمِدَقحَتَىانيَضَمو.ْلَجْا:قُلتُ:قال.ةَجاحقَومِىىَلإرلى

.سُفيانَ)6(أبىىَلإالمالَ

بنِمحمدِبنُجَعفَرُىنَثَّدَح،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20446

التحذيروالمرادقريبًا.بكرىمعتبتلا:كقولهم،القبيلةإلىنسبة،الباءبفتحالأصلفىضبهطهكذا(1)

لاوصففهوذلككانوإنأولأ.أبوكولدالذىأىشالباءبكسر:المناوىوقال.القريبالرجلمن

القديرويخض،179/1الأمثالوجمهرة،409صالغفرانرسالةينظر.النسبياءإلىيخاج

1/287.

.910/4البلدانمعجمينظر.الجحفةمنقريبةجامعةقريةوالثديد:بالفتح:ودان(2)

.416/4المعبودعونالعدْو.علىأحمله:أوضعه(3)

أصفر،جمع:والأصافر"الأصافرإ.:التخريجومصادر،موفى)كذا(،:الأصلفىفوقهاكتب(4)

الاسمبهذاتسمىمجموعةجبالالأصافر:وقيلبدر.إلىطريقهفىوَر!النبىسلكهاثناياوهى

.391/1البلدانمعجمخلوها.:أىلصفرها؟

."ىنَار":مفى(5)

أبىضعيففىالألبانىوضعفهبه.يزيدبننوحعن(22492)أحمدوأخرجه.(4861)داودأبو(6)

.(3601)داود

-382-



...الكتابقراءةفىالاحتياطبابالقاضىأدبكتاب

،سعيدٍبنُقُتَيبَةُحدثنا،ٍبيَعُشبنُأحمدُالرَّحمَنِعبدِأبوحدثنا،الحارِثِ

هريرةَ،أبىعن،ِبَّيَسُملاابنِعن،الزُّهرِىِّعن،ٍليَقُععن،ُثيَّللاحدثنا

فىومُسلِما!خارىُّرَواه.1((ِنيَتَّرَمجُحرٍنِممُؤمِنٌيُلدَغُ"لا:قالع!ح!النَّبِىِّعن

.(2)سعيدٍبنِقُتَيبَةَعن""الصحيح

بنُاللهِعبدُأنبأنا،القَطّانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-25447

عن،اِلاخحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا،جَعفَرٍ

صَحيفَةٍفىالوَصيَّةِعلىِلُجَّرلاشَهادَةَيَكرَهُكانهَّنأ،الحَسَنِعن،َسُنوي

.(3)اهيفمايَعلَمَىَّتَحمَختومَةٍ

يَعفوبُ،حدثنا،(4)ِهللاعبدُأنبأنا،الحُسَينِأبووأخبرَنا-44852

كانقِلابَةَأباأن،أيّوبَعن،زَيدٍبنُُداّمَححدثنا،حَربٍبنُسُلَيمانُحدثنا

.(ْ)اًروَجفيهاَّلَعَل:وقال!،المَختومَةِالصحيفَةِعلىيَشهَدَأنيَكرَهُ

حدثنا،يَعقوبُحدثنا،اللهِعبدُأنبأنا،الحُسَينِأبووأخبرَنا-49452

فى(و84/ا"أ،إبراهيمَعن،ٍداّمَحعن،مُغيرَةَعنجَريز،حدثناسعيذ،

ىَّتَحيَجوزُلا:قال!فيها.ماعلىاودَهشا:وقالَهِتَّيصوعلىيَختِمُِلُجَّرلا

"(8928)أحمدوأخرجه.الحارثبنعمربنجعفر:وفيه.(582)278صبادَالافىالمصنف(1)

به.الليثطريقمن(3982)ماجهوابنبه.سعيدبنقتيبة.ممن(4862)داودوأبو

.(99863/2)ومسلم،(1336)البخارى(2)

.821112،822سمانبنيعقوب(3)

.ج!فر!"بن:مفىبعده(4)

.82الما2سمانبنيعقوب(5)
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القاضىأدبكتاب

في!بمافيُقِزَهيَلَعتُقرأَأويَقرأَها،
(1)

الكتابفىبنفسهيبدأالرجلباب

130/10

حدثنا،عِمرانَبنُالعَزيزِعبدُ!ـهِنَثَذَح،يَعقوبُانَثَذَحو:قال-04502

وقالَ:اهيَلَعفخَتَمَوصئتَهَبَتَكىلُجَرعنسفيانُسُئلَ:قالَفُسويبنُمحمدُ

لاُةاضُقلاو:سفيانُقال.!ُلِطبُيلَيلَىأبىابنُكان:قالفيها.بمااودَهشا

.(2)هَليُجيزونَها

الحِتابِفىبنَفسِهيَبدأُُلُجَّرلابافي:

حدثنا،بكرٍبنُمحمدُأنبأنا،ُئِرابْذوُّرلاعلىأبوأخبرَنا-20451

ابنِعن،مَنصورٍعن،ٌميَشُهحدثنا،حَنبَلٍبنُأحمدُحدثناأبوداودَ،

الحَضرَمِىبنَالعَلاءَأن،العَلاءِِدَلوبَعضِعن:ًةَزَمقال:أحمدُقال،سيرينَ

.(3)ِهِسفَنببَدأهيَلإَبَتَكإذافكانَ،البحرَينِعلىع!يِ!النَبِىَِّلِماعكان

أنبأناببَغدادَ،ُلدَعلابِشْرانَابنُالحُسَينِأبو/أخبرَنا-20452

كلَو(4)ء
النعمانِ،بنُُجيَرُسحدثنا،إسحاقبنُحَنبَلحدثنا،السَمّاكِابنُعمرِوبو

بنَالعَلاءَأن،سيرينَابنِعن،حَ!انَبنِهِشامِعن،سلمةَبنُُداّمَححدثنا

العَلاءِمِنَ،ِميحَّرلاالزَحمَنِاللهِبسمِجمير:اللهِرسولِىَلإَبَتَكِّىِمَرضَحلا

عنأُراه:قالمغيرةعنجريرعن(31365)شبهةأبىابنوأخرجه.822/2سفيانبنيعقوب(1)

إبراهيم.

.822/2سفيانبنيعقوب(2)

.(0981)داودأبىضجففىالألبانىوضعفه.(18986)وأحمد،(5134)داودأبو(3)

.م:منسقط(4)
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الكتابفىبنفسهيبدأالرجلبابالقاضىأدبكتاب

.(ا!حبأاللهِرسولِمحمدٍىَلإالحَضرَمِىابنِ

حدثنا،حَنبَلٌحدثنا،وعمرٍأبوأنبأنا،الحُسَينِأبووأخبرَنا-45302

الجَرّاحِابنَعُبَيدَةَأباأنقَتادَةُحدثنا،هِلالٍأبوحدثناالجَعدِ،ابنَيَعنىعلئٌ

.بأنفُسِهِما)2(فبَداَر!عبهالخطابِبنَِرَمُعىَلإابَتَكالوَليدِبنَوخالِدَ

بنِأحمدَبنُعلئالحَسَنِوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20454

الحُسَينِبنِمحمدِبنُأحمدٍُدِماحأبوأنبأنا:قالاالخُسرَوجِردِىُّإبراهيمَ

،محمدٍبنُالكَريمِعبدُحدثنا،قُتَيبَةُحدثنا،الحُسَينِبنُداودُحدثنا،البَيهَقِى

ٌدَحأْنُكَيمَل:قالر!جبهسَلمانَعن،زاذانَعن،ٍمِشاهأبىعن،قَيسٍعن

هيَلإاوبَتَكإذا!ماللهِرسولِأصحابُكان،جم!اللهِرسولِنِمحُرمَةًَمَظعأ

.(3)!ح!اللهِرسولِمحمدٍىَلإفُلانٍنِم:َنوبُتكَي

زيادٍابنُسَهلِأبوأنبأنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-20455

حدثنا،المِنقَرِىّسلمةَأبوحدثنا،عيسَىبنِمحمدِبنُأحمدُحدثنا،القَطّانُ

يقولُ:هَعِمَسهَّنأ،هريرةَأبىعن،أبيهعن،سلمةَبىأبنَِرَمُععن،عَوانَةَأبو

بوَكيل((.أتاهإذاَساّنلايُسلِفُكانإسراثيلَبَنِىنِماًلُجَر))إنَ:عجيهاللهِرسولُقال

،ُلَجألاحَلَّحينَخَشَبَةًيَنجُرُالمالُهيَلَعىِذَّلا"ويَنطَلِقُ:فيهقال،الحديثَفذَكَرَ

به.سيرينابنطريقمن(162)88/18الطبرانىأخرجه(1)

به.هلالأبىطريقمن474/3الأشراتأنسابفىالبلاذرىأخرجه(2)

وقالبه.قتيبةطريقمن198صجرجانتاريخفىوالسهمى،(6108)الطبرانىأخرجه(3)

لين.وقيس،انقطاعفيه:4127/8الذهبى
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يكتبوكيفإليهبالمكتوببدأمنبابالقاضىأدبكتاب

ُتعَفَدقدىِّنإ،فُلانٍىَلإفُلانٍنِمبصَحيفَة:هيَلإوكَمَبَ،اهِفوَجفىالمالَفجَعَلَ

.الحديثَ)1(وذَكَرَلِىإ.تَوَكَّلَالذِىوكييىىَلإَكَلام

يَحتُبُوكَيفَهيَلإبالمَحتوبِبَدأنَمبابُ

ال!ضاكِ،ابنُعمرِوأبوأنبأنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-45602

يَعنِىيَزيدُحدثنا،أبىحَذَثَنِى،ظ84/101،حَنبَلٍبنِإسحاقَبنُحَنبَلُحدثنا

ىَلإًةَّرَمَبَتَكر!النهَرَمُعابنَأن،ٍعِفانعن،عَولبابنُأنبأنا،هارونَابنَ

نِممُعاويَةَىَلإ:َبَتَكحَتَىبهيَزالوامَلف،بنَفسِهيَبدأَأنفأرادَ،مُعاويَةَ

.عُمَرَ)2(بنِاللهِعبدِ

حدثنا،السَمّاكِابنُعمرِوأبوأنبأنا،بِشْرانَابنُوأخبرَنا-20457

بكرَأن،ٍديَمُحعن،حَفادحدثنا،النُعمانِبنُُجيَرُسحدثنا،إسحاقَبنُحَنبَلُ

الرَّحيمِ،الرَّحمَنِاللهِبسمِ:لهيَشفَعُرَجُلفىعامِلىَلإَبَتَكاللهِعبدِابنَ

وما:قالباسمِه؟أتَبدأُ:لهفقُلتُاللهِ.عبدِبنِِرَكبنِم،فُلالببنِفُلانِىَلإ

؟ِهِمسابوأبدأَالمُسلِمِاْخِىَةَجاحاللهُيَقضِىَأنعلئَ

ابنُعمرِوأبوأنبأنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبووأخبرَنا-20458

يَزيدُحدثنا،حَنبَلٍبنُإسحاقُأبىحدثنا،إسحاقَبنُحَنبَلُحدثنا،ال!فاكِ

من127/5التغليقفىحجرابنووصله،سلمةأبىبنعمرعنمعلقا(م/6261)البخارىذكره(1)

وابن،(8682)والبزار،(1281)المفردالأدبفىالبخارىوأخرجه.بهالمنقرىسلمةأبىطريق

به.عوانةأبىطريقمن(6487)حبان

به.عونابنطريقمن(1124)المفردالأدبفىالبخارىأخرجه(2)
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الكتابأهلإلىيكتبكيفبابالقاضىأدبكتاب

أنبأناببَغدادَ،جَعفَرٍبنِمحمدِبنُهِلالُِحتَفلاأبووأخبرَنا)ح(هارونَابنُ

،َرَضخأبنُُميَلُسحدثنا،الأشعَثِأبوحدثنا،عَئاشٍبنِيَحيَىبنُالحُسَينُ

اًلُجَرأنَرَمُعابنِعِندَاورَكَذ:قالسيرينَبنِمحمدِعن،عَونٍابنُأنبأنا

.(1)هَلاللهِأسماءُ،مَهٍ:َرَمُعابنُفقالَ.لِفُلانٍِميحَّرلاالزَحمَنِاللهِبسمِ:َبَتَك

ابنُعمرِوأبوأنبأنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبووأخبرَنا-20459

:ٌديَمُحقال:قالسلمةَبنُُداّمَححدثنا،ٌجيَرُسحدثنا،حَنبَلٌحدثنا،السَّمّاكِ

بنِفُلانِىَلإ،ِميحَّرلاالرَّحمَنِاللهِبسمِ:يَكتُبُ:يقولُاللهِعبدِبنُُرَكبوكانَ

.(2)فُلانٍبنِلِفُلانِ:يَكتُبُولا.فُلانٍ

الحِتابِأهلىِىَلإيَحتُبُكَيفَبابُ

إسماعيلُأنبأنا،بِشْرانَبنِاللهِعبدِبنِمحمدِبنُعلىُّأنجرَنا-04602

،مَعمَرٍعن،الرَّزّاقِعبدُحدثنا،مَنصورٍبنُأحمدُحدثنا،ُراّفَضلامحمدٍابنُ

نأ،ر!القطعباسٍابنِعن،عُتبَةَبنِاللهِعبدِبنِاللهِديَبُععن،الزُّهرِئَعن

قالالهُدَى".ائتعَمَنِعلى"سَلامٌ:الزومِعَظيمَِلقَرِهىَلإَبَتَكلمجماللهِرسولَ

.(3)ِعِضوَملاهذافىعباسٍابنَبهيُجاوِزْمَلو:الرَّزّاقِعبدُ

محمدِبنُإسماعيلُأخبرَخ!،الحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا-20461

فىوالبخارى،(26238)شيبةأبىوابنبه.الفتحأبىعن338صالكفايةفىالخطيبأخرجه(1)

به.عونابنطريقمن(1126)المفردالأدب

به.حنبلطريقمن338صالكفايةفىالخطيبأخرجه(2)

داودأبوطريقهومن،(9846)الرزاقوعبد،(287)بادَالاوفى،(8908)الشعبفىالمصنف(3)

(5136).
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...لهللمحكومفيكتببشىءيحكمالقاضىبابالقاضىأدبكتاب

،َةَزمَحبنُإبراهيمُحدثنا،ىِّدَجحدثناالشَعراخ!،محمدٍبنِِلضَفلاابنِ

اللهِِديَبُععن،شِهابٍابنِعن،كَيسانَبنِِحِلاصعن،سَعدٍ/بنُإبراهيمُحدثنا

!يه!اللهِرسىلَأنهَرَبخأهَنأا!فرعباسٍبنِاللهِعبدِعن،عُتبَةَبنِاللهِعبدِابنِ

وذَكَرَ.الكَلبِىدِحيَةَمَعَهيَلإبكِتابِهوبَعَثَ،الإسلامِىَلإيَدعوهقَيصَرَىَلإَبَتَك

فىالحديثَفذَكَرَ.سُفيانَأبو!كَرَبخأف:عباسٍابنُقال:فيهقال،الحديثَ

بكِتابِدَعاثُمَّ:سُفيانَأبوقال.عنهوسُؤالِههيَلَعودُخولِههيَلإَلقَرِهإرسالِ

محمدٍنِمالرَّحيمِ،الرَّحمَنِاللهِ"بسمِ:فيهاذِإف،فقُرِئَبهمَرَوألمج!اللهِرسولِ

رَواه.(1)"ُدعَباّمأالهُدَى،اتَّبَعَمَنِعلىسَلامٌ،ِموّرلاعَظيمَِلقَرِهإلىورسولِهاللهِعبدِ

.مَضَى)2(كمامسلمهَجَرخأو،حَمزَةَبنِإبراهيمَعن""الصحيحفىالبخارئُ

حِتابًاهِتَلْاسَمبلهللمَححومِفيَحتُبُءىَشبيَححُمُالقاضِىبابُ

ُّىِوَلَعلاٍمِشاهأبىبنُزَيدُالقاسِمِأبوأخبرَنا(و20462-85/101

أبىبنِالحُسَينِبنُمحمدُحدثنا،ٍميَحُدابنُجَعفَرِأبوأنبأنا،بالكوفَةِ

وعمرٍأبووأخبرَنا)ح(حدثنا)3(،ريَهُزحدثنا،غَ!انَأبوحدثنا،الحُنَينِ

حدثنا،شَريكٍبنُإبراهيمُأخبرَخ!،الإسماعيلِئُبكرٍأبوأنبأنا،الأديبُ

يقولُ:أنَسًاُتعِمَس:قالسعيدٍبنِيَحيَىعن،ريَهُزحدثنا،َسُنويبنُأحمدُ

َبُتكتحَتَىواللهِلا:فقالوابالبَحرَينِلَهُمليَكتُبَالأنصارَ!ك!اللهِرسولُدَعا

.(18646)فىتخريجهتقدم(1)

.(74/1773)ومسلم،(51،2681،2940)البخارى(2)

.،كذاا:الأصلنىفوقهاوكتب.م،س:فىليس(3)
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...نفسهعلىفيشهدبشىءيحكمالقاضىبابالقاضىأدبكتاب

له،يَقولونَذاكَكُلَّال!هُ".شاءَممالَهُم"ذاكَ:فقالَبمِثلِها.ٍشيَرُقنِملِإخوانِنا

فىالبخارىّرَواه.(1)"ىِنوَقلَتىَّتَحاورِبصاف،ًةَوَثأبَعدِىسَتَوَونَمُكَّنإ":فقالَ

.يونُسَ)2(بنِأحمدَعن""الصحيح

العَدلُ،حَمشاذَبنُعلئُحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا-46352

بنُُداّمَححدثنا:قالحَذَثَهُمالحَوضِئََوَمُعأباأنالعَؤيزِعبدِبنُعلئأنبأنا

ألىْانَثَّدَحف،المَدينَةَمالكٍبنُُسَنأانيَلَعَمِدَق:قالسعيدٍبنُيَحيَىحدثنا،ريدٍ

:فقالوا،كِتابًابهالَهُميَكتُبَأنوأرادَالبحرَينِالأنصارََعَطقأع!حمّاللهِرسولَ

د!تَوَونَ))إلكُم:وي!هي!اللهِرسولُفقالَمِتْلَها.ٍشيَرُقنِمإخوانَناتُعطىَىَّتَح،لا

.(3)"ىِنوَقلَتحَتَىاووِبضاف،ًةَوتألَعدِى

بهِحَىًبماهِسْمَنعلىفئشهِذبشَىءٍيَححُ!االقاضِىبافي

حدثنا،ُزاْررلاجَعفَرٍأبوأنبأنا،بِشْوانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-46452

عثمانَعن،إسوائيلُحدثنا،مَنصورٍبنُالحارِلثُانْتدح،إبراهيمَبنُعلى

امرأتَهَلَتَقائَذِىِلُجَّرلاِةَضِقفى،عباسٍابنِعن،َةَمِركِععن،المثححّامِ

فيكَ،ْتَعَقَوفَكْتَرَكَذُةَحِرابلاكانفلَمّا:قال.!ج!اللهِرسولِفىبالوَقيعَةِ

))اشهَدوا:!ُئِبَّنلافقالَ.اهِنط!!ى!ؤَنحعتُياالمِعوَلِىَلإقُصتُأنْرِبصأمَلف

.(4)"ٌوَدَهفىَمَهاَّنأ

.(11916)فىتقدم(1)

.(19161)عقبوتقدم.(3163)البخارى(2)

.(11905)فىتقدم(3)

.(13505)فىتقدم(4)
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القسمةبابالقاضىأدبكتاب

القِسمَةِبابُ

بنُالحُسَينُعلىٍّأبوأخبرَخ!،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20465

بنِسعيدِعن،عَوانَةَأبوحدثنامُسَذَد،حدثنا،خَليفَةَأبوأنبأنا،علىًالحافظُ

ٍج!طَخبنِرادغِهِّطَجعن،ٍج!طَخبنِِعِفاربنِرِفاعَةَبنِعَبايَةَعن،مَسروقٍ

إبِلًافأصبنا،جوعٌالناسَفأصابَِةَفيَلُحلاىِذبجميراللهِرسولِمَعَكُنا:قال

اوبَصَنواوحَبَذف/اولِجَعف،الناسِ!ايَرخُأفىلمج!اللهِرسولُوكانَ،اًمَنَغو

فعَدَلََمَسَقثُمَّ،فأُكفِئَتِرودُقلابفاْمَرَلمجي!اللهِرسولُإلَيهِمفدُفِعَالقُدورَ،

عن""الصحيحفىالبخارئُرَواهالحديثَ)1(.وذَكَرَ.ببَعيرٍالغَنَمِمِنَعَشرًا

عنَرَخُأٍهُجوأنِمهاجَرخأوعَوانَةَ)2(،أبىعنوغَيرِهإسماعيلَبنِموسَى

(3)

.سعيدٍ

بنُمحمدُاللهِعبدِأبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20466

غَيلانَبنُومَحمودٍُبيَرُكأبوحدثناأبى،ىنَثَّدَح،َفُسويبنِيَعقوبَ

أبىابنِبُردَةَأبىبنِاللهِعبدِبنُ(4بُريدُىَثَذَح،أُسامَةَأبوحدثناقالا:

قال:قالموسَىأبىعن،َةَدرُبأبىجَذَه،ظ85/101عن،ىَسوم

مِهِلايعطَعامُلَقوالغَزوِ)ْ(،فىاولَمرأإذاالأشعَريّينَ)إن:لمجرِهَّللارسولُ

.(189،18967،18968آا،189.آ،180آ4)فىتخريجهتقدم(1)

.(2488،5498)البخارى(2)

.(9681)ومسلم،(52،3055،6055،9055،4455"7)البخارى(3)

.أيزيد،:م،سفى(4)

.13015البارىفتح.القلةمنبالرمللصقواكأنهم،الرملمنأصله.زادهمفنى:أى(5)
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القسمةبابالقاضىأدبكتاب

!لِحاوإناءفىمُهَنيَباقتَسَموهثُمَّ،إلِحاوثَوبفىمُهَدنِعكانمااوعَمَجبالمَدينَةِ،

عن"ح!ا"فىومُسلِمٌا!ارىُّرَواهمِنهُم")1(.وأناىِّنِممُهفبالسّويّه،

.(2)ٍبيَرُكأبى

حدثنا،بكرٍبنُمحمدُأنبأنا،ُّىِرابْذوُّرلاعلىٍّأبوأخبرَنا-20467

،سعيدٍبنِيَحيَىعن،ٍليَضُفبنُمحمدُحدثنا،علىٍّبنُُنيَسُححدثنا،داودَأبو

نأ،!عاللهِرسولِأصحابِنِمرِجالٍعنالأنصارِ،مَولَىيَسارٍبنِِريَشُبعن

كُلَُّعَمَجسَهمًا،وثَلاثينٍَةَّتِسعلىقَسَمَهاخَيبَرَعلىَرَهَظلَمّاعجَحمّاللهِرسولَ

وعَزَلَ،َكِلَذنِمُفصِّنلاَنيمِلسُملِلو!ك!اللهِلِرسولِفكانَ،سَهمٍمِائَةَسَهمٍ

.النّاسِ)3(ونَوائبِِرومُألاوالوُفودِمِنَبهَلَزَننَملالباقِىََفصِّنلا

،ُّمَصألاالعباسِأبوحدثنا،وعمرٍأبىابنُسعيدِأبووأخبرَنا-46802

سلمةَ،بنُُداّمَححدثنا،َمَدآبنُيَحيَىحدثنا،َناّفَعبنِعلىِّبنُالحَسَنُحدثنا

ٍةَّتِسعلىخَيبَرََمَسَق!ك!اللهِرسولَتأن،يَسارٍبنِِريَشُبعن،سعيدٍبنِيَحيَىعن

وأمرِالحُقوقِمِنَيَنوبُهلِماسَهمًاَرَشَعثَمانيَةَلمجيماللهِلِرسولِسَهمًا،وثَلاثينَ

ٍلُجَركُلُّيُضرَبُرَجُلًا،َرَشَعثَمانيَةَتَجمَعُسَهمًاَرَشَعثَمانيَةَوقَسَمَ،الناسِ

.(4)ٍلُجَربمِائَةِ

به.أسامةأبىطريقمن(8798)الكبرىفىالنسائىأخرجه(1)

.(167/2500)ومسلم،(2486)البخارى(2)

.(12954)فىوتقدم.(1230)داودأبو(3)

.(12955)نىوتقدم.(90)الخراجفىاَدمبنيحى(4)
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القسمةبابالقاضىأدبكتاب

الحَسَنِبنُأحمدُبكرٍوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20469

عبدِبنُأحمدُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثناقالا:القاضى

ِرَكبأبىبنُاللهِعبدُحَذَثَنِى،إسحاقَابنِعن،ٍريَكُببنُُسُنويحدثناالجَئارِ،

بنُُرَمُعَجَرخألَمّا:قالحارِثَةَبَنِىىِخأمِكنَفٍبنِاللهِعبدِعن،حَزمٍابنِ

ِراّبَجبمَعَهوخَرَجَوالأنصارِ،المُهاجِرينَفىَبِكَرخَيبَرَيَهودَل!بهالخطابِ

وحاسِبَهُم-المَدينَةِأهلَِصِراخوكانَسَلِمَةَ-بَنِىِدَحأخَنساءَبنِصَخرِابنِ

التىال!همانِجَماعَةِأصلِعلىاهِلهأبَينَخَيبَرَامَسَقامُهف،ىتحِباثبنِِديَزِبو

عَلَيها)1(.كانَت

العباسِأبوحدثنا،َفُسويبنُاللهِعبدُمحمدٍأبوحدثنا-20470

بنُيَحيَىحدثناالص!غاك!،إسحاقَبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُ

أبىبنِاللهِِديَبُععنلَهيعَةَ،بنُاللهِعبدُأنبأناالسَيلَحينِئُ،إسحاقَ

قال:قالالأنصارِئَأيّوبَأبىعنالأسوَدِ،بنِعمرِوعن،جَعفَرٍ

حينَالقاسِمِمَعَاللهُِدَيويَقضِى،حينَالقاضِىمَعَاللهُِدَيإلمج!:اللهِرسولُ

-(2)
."ُمِسمي

وابن،1/185المدينةتاريخفىشبةابنطريقهومن،357/2هامابنسيرةفىكما-إسحاقابن(1)

.128/4المهيدفىالبرعبد

به.إسحاقبنيحصطريقمن(1141)مسندهفىوالشاشى،(23511)أحمدأخرجه(2)
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القسامأجرفىجاءمابابالقاضىأدبكتاب

القُسّامِأجرِفىجاءَمابابُ

لأنَّ؟المالِبَيتِنِمالقُسّامِأجرُيُعطَىأنىِغَبنَي:اللهُهَمِحَرالشّافِعِئُقال

.حُكّام)1(القُسّامَ

هَّنأ!رالنَّبِىِّسَهمِالمَصالِحِسَهمِفىانيِّوُردَق:اللهُهَمِحَرالفقيهُالشيخُظل

.النّاسِ)2(ونَوائبِلِنَوائبِهكان

الأصمّ،العباسِأبوحدثنا،وعمرٍأبىابنُسعيدِأبووأخبرَنا-47152

ابنِِرْكبأبىعنحِكايَةًاللهُهَمِحَر،و86/101ُّىِعِفاّشلاقال:قالُعيبَّرلاأنبأنا

َلَخَد:قالالأسَدِىِّطَريفٍبنِموسَىعن،ٍعيَفُربنِالعَزيزِعبدِعن،ٍشاّيَع

اًلُجَرَرَمأف.دِرهَموفيكَأُمسِىلا:وقالَ(3)هبفأضرَطَالمالِبَيتَل!بهعلئٌ

شاءَ،إن:فقالَعَوَّضتَه.وَل:ُساّنلافقالَ،ِليَّللاىَلإهَمَسَقفٍدَسأبَنِىنِم

(4)!يو.
سحم!.همِكلو

ّلِحَيلاكما،َتحُّسلايُعطىَأنٍدَحألُّلِحَيلا:اللهُهَمِحَرُّىِعِفاّشلاقال

.(ْ)ُهَّللاشاءَإنسُحتًايَراهشَيئًايُعطِىز!جنهعَليًّانُرَىولا،هَذُخأيأنٍدَحأل

.16212لأما(1)

.(12954،12961،13307،20467،20468)فىتقدمماينظر(2)

.912الجوزىلابنالحديثغريببه.استخف:بهأضرط(3)

أبىوابن،(672)الأموالفىعبيدأبووأخرجه.17817والشافعى،(5871)المعرفةفىالمصنف(4)

به.عياشابنبكراْبىعن(78225)شيبة

.17817الأم(5)
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القسمةيحتمللامابابالقاضىأدبكتاب

.(1)ِهبُّجَتحُيلاطَريفٍبنُموسَى؟ضَعيفإسنادُهاللهُ:هَمِحَرالشيخقال

كما:علىعنأبيهعنعنه:وقيلَ

،ُّىِوُرضَنلامَنصورٍأبوأنبأنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبو/أخبرَنا-20472

عنسفيانُ،حدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،َةَدجَنبنُأحمدُحدثنا

شَيئًاَمَسَقز!حبهعَلئاأن،أبيهعن،طَريفٍبنِموسَىعن،ٍعيَفُربنِالعَزيزِعبدِ

.سُحت)2(وهوشاءَ،إن:قالشَيئًا.أعطَيتَهوَل:فقيلَيَحسُبُاًلُجَراعَدف

القِسمَةَُلِمَتحَيلامابابُ

بنُالحَسَنُأنبأنا،المُقرِئُمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبواْخبرَنا-47302

،بكرٍأبىبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَبنِمحمدِ

إسحاقُحَذَثَنى،عَئاشٍأبىبنِعُقبَةَبنِموسَىعن،سُلَيمانَبنُُليَضُفحدثنا

إنَ:قالالضامِتِبنِعُبادَةَعن،الضامِتِبنِعُبادَةَبنِالوَليدِبنِيَحيَىابنُ

.ضِرارَ)3(ولاَرَرَضلاأنقَضَىاْنَهع!ي!اللهِرسولِقَضاءِنِم

حدثنا،ٍديَجُنابنُعمرِوأبوأنبأنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-47402

يَحىَبنِعمرِوعنمالذ،حدثنا،ٍريَكُبابنُحدثنا،إبراهيمَبنُمحمدُ

وضعفاء،287/7الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظرالكوفى.الأسدىطريفبنموصىهو(1)

.08/42الاعتدالوميزان،48/81والتعديلوالجرح،158/4العقيلى

الرزاقوعبد-(2393)العاليةالمطالبفىكمامسدد-وأخرجهتفسير(.-742)منصرربنسعيد(2)

به.عيينةبنسفيانعن(14539)

.(11999)فىتخريجهتقدم(3)
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القسمةيحتمللامابابالقاضىأدبكتاب

هذا.(1)"َرارِضولاَرَرَض"لا:قالغ!يماللهِرسولَأن،أبيهعنالمازِخ!،

.مَوصولًا)2(ِحلُّصلاكِتابِفىرُوّيناهدَقو،مُرسَلٌ

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20475

،ِباّوَجلاأبوٍباّوَجبنُالأحوَصُحدثنا،الدُّورِىُّالعباسُحدئنا،يَعقوبَ

بنِيَحيَىبنِمحمدِعن،سعيدٍبنِيَحيَىعن،الجُعفِئُمُعاويَةَبنُُريَهُزحدثنا

فارَّنَم":قالّم!هي!اللهِرسولَأنيُحَدِّثُصِرمَةَأباتَعِمَسلهمَولاةٍعن،َناّبَح

.عَلَيه")3(اللهَُّقششاقَّنَموبه،اللهُزَضأ

بنِِقيَدُصعنٍجيَرُجابنُرَوَىدَقو:"ميدَقلا"فىاللهُهَمِحَرالشّافِعِئُقال

الَّذِى:الحديثَفذَكَرَ.ىَسوم

جَعفَرٍأبوأنبأناببَغدادَ،ُلدَعلابِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-47602

حدثنا،رَوحٌحدثنا،الرِّياحِئُأحمدَبنُمحمدُأنبأناالرزازُ،وعمرٍبنُمحمدُ

ابنَيَعنِىبكرٍأبىبنِمحمدِعن،موسَىبنُُقيَدُصأخبرَخ!،ٍجيَرُجابنُ

َلَمَحمااّلإالميراثِأهلِعلىَةَيِضغَت"لا:قالّم!هي!النَّبِىِّعن،أبيهعن،حَزمٍ

الوارِثَ)4(ْعلىيُبَعَّضُلا:يقولُالقَسمَ".

الحَسَنِأبوحدثناال!لَمِئُ،الرَّحمَنِعبدِأبووأخبرَنا-20477

.(11496،00120)فىتخريجهتقدم(1)

.(11495)فىتخريجهتقدم(2)

.(11497)فىتخريجهتقدم(3)

من21914الدارقطنىوأخرجه.(5872)المعرفةوفى،(0042،1042)الصغرىفىالمصنف(4)

به.بكرأبىبنمحمدطريقمن(369)المراسيلفىداودوأبوبه.عبادةبنروحطريق
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القسمةيحتمللامابابالقاضىأدبكتاب

لمجؤ:النَّبِىِّحَديثِفىٍديَبُعأبوقال:قالالعَزيزِعبدِبنُعلئُحدثنا،ُئِزِراكلا

ابنِعن،جاّجَححَذَثَنيه:ٍديَبُعأبوقالالقَسمَ((.َلَمَحممااّلإميرالتفىتَعضيَةَ"لا

بنِمحمدِبنِِرَكبأبىبنِمحمدِعن،موسَى(ظ86/101بنِِقيَدُصعن،ٍجيَرُج

رَفَعَه.أبيهعن،حَزبمبنِعمرِو

ويَدَعَالمَيِّتُيَموتَأن:يَعنىميرالت".فىتَعضيَةَ"لا:قَولُه:ٍديَبُعبوأقال!

عَلَيهِمٌرَرَضَكِلَذفىكان-القِسمَةَمهُضعبأرادَإذا-هِتَثَروبَينََمِسُقإنشَيئًا

مِنَمأخوذٌوهو،التَّفريقُ:والتَعضيَةُ.ُمَسقُيفلا:يقولُبَعضهِم.علىأو

.فرَّقتَه)1(إذاالفَحمَ.ُتيَخفَع:يُقالُالإعضاءِ

الحديثِهذامِثلُيَكونُولا:القَديمِفىالشّافِعِئُقالالزَّعفَراخ!:قال

.فُقَهائنا)2(نِمانيِقَلنَمقَولُوهو،ضَعيفٌلائه؟حُخة

.ِةَّفاكلاقَولُوهو،لانقِطاعِههَفَغَضوِإظَاللة:هَمِحَرالشيخقمال

الحُسَينِأبوأنبأنا،محمدٍبنُمحمدُبكرٍأبووأخبرَنا-25478

،عَوفٍبنُمحمدُحدثنا،داودَأبوحدثنا،الفُؤلُؤِئُعلىبوأحدثنا،ُئِوَسَفلا

،ىَسومبنِسُلَيمانَعن،ثَورٍعن،عيسَىحدثنا،/كَعبٍبنُيَعقوبُحدثنا

.الضِّرارِ)3(قِسمَةِعنمح!جماللهِرسولُنَهَى:قالمُعاويَةَمَولَىٍريَصُنعن

.مُرسَلٌاذَهواللهُ:هَمِحَرأحمدُالشيخُقال

.7/2عبيدلأبىالحديثغريب(1)

.(5872)عقبالسننمعرفةينظر(2)

ووقع.بهيونسبنعيسىطريقمن(6487)الصحابةمعرفةفىنعيمأبووأخرجه.(037)المراليل(3)

.موص!بنأسليمان:منبدلا"سليما.:عنده
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...الحكمفىالقاضىانصافبابالقاضىأدبكتاب

ِدوهُّشلاوالخُصومِفىالقاضِىعلىماأبوابِجماعُ

فيهِلدَعلامِنَهيَلَعُبِجَيوماالحُح!ا،فىالقاضِىإنصا!بابُ

الإثمِ.وكَبيرِالوِزْرِعَظيمِنِمِملُّظلافىلِما

حدثنا،جَعفَرٍبنُاللهِعبدُأنبأنا،فُورَكَابنُِرَكبأبوأخبرَنا-54792

)ح(سلمةَأبىبنُالعَزيزِعبدُحدثناداودَ،أبوحدثنا،حَبيبٍبنُُسُنوي

بنُالحَسَنُحدثنا،إسحاقَابنُِرَكبأبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا

عن،سلمةَأبىبنُالعَزيزِعبدُحدثنا،َسُنويبنُأحمدُحدثنا،زيادٍبنِعلىِّ

ظُلُماتٌُملُّظلا)):ّج!جمال!رسولُقال:قالر!الهنماَرَمُعابنِعن،دينارٍبنِاللهِعبدِ

هَجَرخأو،َسُنويبنِأحمدَعن""الصحيحفىالبشارىُّرَواهالقيامَةِ(()1(.يَومَ

ص-(2)و
.العَزيزِ)3(عبدِعناخرَوجهٍنِم

إسحاقَابنُِرَكبأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-25485

،ُّىِبَنعَقلاحدثنا:قالاِنَكَّسلابنِعيسَىبنُومُحَمَّدُىَّنَثُملاأبوأنبأناإملاءً،

نأ،اللهِعبدِبنِِرِباجعن،مِقسَمٍبنِاللهِِديَبُععن،قَيسٍبنُداودُحدثنا

فإِنَّالشحَّاوقَّتاوالقيامَةِ،يَومَظُلُماتٌَملُّظلافإِنََّملُّظلااوقَّتا":قال!كاللهِرسولَ

اوُّلَحَتساودِماءَهُماوكَفَسأنعلىحَمَلَهُم،مُكَلبَقكاننَمَكَلهأَّحُشلا

.(11611)فىوتقدم.(2030)الترمذىطريقهومن،(0220)الطيالسى(1)

.458/5الأشرافتحفةوينظر.م،س،الأصل:منسقط(2)

.(57/2579)ومسلم،(2447)البخارى(3)
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...الحكمفىالقاضىإنصافبابالقاضىأدبكتاب

.(2)ىِبَنعَقلا1عن""الصحيحفىمسلمرَواهمَحارِمَهُم")1(.

أحمدُالحُسَينِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِبنُمحمدُأخبرَنا-48102

حدثنا،ٍمِصاعبنُعمرُوحدثنا،قِلابَةَأبوحدثناببَغدادَ،المُقرِئُعثمانَابنُ

،و87/101قال:قالأوفَىأبىبنِاللهِعبدِعنالشَيباض!،عن،القَطانُعِمرانُ

هَمَزلأومِنهاللهَُئِرَبجارَف!ذا،زُجَيمَلماالقاضِىمَعَالفهَإن9:كم!اللهِرسولُ

.الشيطانَ")3(

بنُمحمدُاللهِعبدِأبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِاْبوأخبرَنا-20482

:قال)ح(دَذَسُمحدثنا،يَحيَىبنِمحمدِبنُيَحيَىحدثنا،الحافظُيَعقوبَ

قالا:أبىحَذَثَنى،حَنبَلٍبنِأحمدَبنُاللهِعبدُأنبأناحَمشاذَ،بنُعلئُانَثَذَحو

أبىعن،المَقبُرِئَسعيدٍعن،عَجلانَابنُحدثنا،سعيدٍبنُيَحىَحدثنا

اليتيمِ،الضعيفَينِ،قَحعَلَيكُمُجزَحُأإنى9:لمجفهاللهِرسولُقال:قالهريرةَ

.والمَرأةِ")4(

لَمّاهَّنأ،اًلَسرُم!جِالنَّبِىِّعنُئِرَمُعلاالعَزيزِعبدِبنُاللهِعبدُورَوَى

ِمِّدَقو،الشريفِقبلَالوَضيعَ)قَذمِ:لىقالاليَمَنِعلىزث!عَلئااستَعمَلَ

.(11612)فىتخريجهوتقدم.(10832)الشعبفىالمصنف(1)

.(57856/2)مسلم(2)

.(19220)فىوتقدم.وصححه،93/4الحاكم(3)

ماجهوابن،(9149)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.(9666)وأحمد،وصححه،63/1الحاكم(4)

.(2967)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنهبه.صعيدبنيحىطريقمن(3678)3
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...الحكمفىالقاضىإنصافبابالقاضيأدبكتاب

.(1)((ئِوَقلاقبلَالف!عيفَ

الحَسَنِأبوأنبأناببَغدادَ،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-20483

بنُاللهِعبدُحدثنا،ٍداّمَحبنُُميَعُنحدثنا،مَريَمَأبىابنُحدثنا،المِصرِئُ

مِيناءَ،بنِالحَكَمِعن،إبراهيمَبنِسَعدِعن،ومِسعَرٌشُعبَةُحدثنا،إدريسَ

جُرحِهلَفِىإصبَعَئَإحدَىوإِنَّز!جنهَرَمُعُتعِمَس:قالَةَمَرخَمبنِالمِسوَرِعن

عَلَيكُم،الناسَأخافُلاىِّنإ،المُسلِمينَمَعشَرَيا:يقولُوهو-هذهأوهذه

مابخَيرٍاوحَربَتنَلاثنَتَينِفيكُمُتكَرَتدَقىِّنإ،ِساّنلاعلىأخافكُمامَّنإ

مِثلِعلىتَرَكتُكُمدَقوِإنِّى،القَسْمِفىَلدَعلاوِمكُحلافىَلدَعلا؟امُهومُتمِزَل

.مِهبفيُعوَجقَومٌَيفَوعَيأنإلا(2)ِمَعَنلاِةَفَرخَم
(3)ّص

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20484

حدثنا،حَفصٍبنُمُعاويَةُحدثنا،ُئِخوُنَّتلاعثمانَبنُسعيدُحدثنا،يَعقوبَ

كان:قالسيرينَابنِعن،عَونٍابنِعن،كُدَينَةَأبوِبَّلَهُملابنُيَحيَى

يَستَوقِدُ،وهوالأشرافِمِنٌَلُجَرهيَلَعفدَخَلَقاضيًا،حُذَيفَةَابنُعُبَيدَةَأبو

النّارِ.هذهفىإصبَعَكَتُدخِلَأنأسألُكَ:حُذَيفَةَابنُلهفقال،ًةَجاحفسألَه

وقدم:بزيادةبهالعمرىالعزيزعبدبناللهعبدطريقمن(392)المراسيلفىداودأبوأخرجه(1)

معضل.هذا:4133/8الذهبىوتالالنساء.علىالرجال

التاجواستبانت.وضحتحتىبأخفافهاالنعمكدتهاالتىكالجادةواضحمنهاجعلىتركتكم:أى(2)

.(فر)ص!62/9

فىوبحشلبه.وحدهشعبةعنإدريسبناللهعبدعن(31128،38063)شيبةأبىابنأخرجه(3)

به.وحدهشعبةطريقمن56صواسطتاريخ
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...عليهالمدخلفىالخصمينإنصافبابالقاضىأدبكتاب

النارِ،هذهفىَكِعِباصأنِمبإِصبَعٍعلئَأفَبَخِلتَ:قالى!اللهِسُبحانَ:قالى

.(1)َمَّنَهَجنارِفى-كُفَه:قالىأو-جِسمِىوسألتَنى

والإنصاتِ،امُهنِموالاستِماعِ،هيَلَعالمَدخَلِفىالخَصمَيِنإنصا!بابُ/

عَلَيهِماالإقبالِوحُسنِ،هُتَّجُحتَنفَدَىَّتَحمِنهُماٍدِحاوِّلُحِل

بنُإسماعيلُأنبأناببَغدادَ،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-20485

مَعمَر،أنبأنا،ِقازَّرلاعبدُحدثنا،مَنصورٍبنُأحمدُحدثناالضَفارُ،محمدٍ

ُسامّفا))لمجيو:اللهِرسولُقالى:قالَرَمُعابنِعن،ٍمِلاسعن،الرهرِئَعن

عن""الصحيحفىمسلمرَواهراحِلَة")2(.فيهاالزجُلُُدِجَيلاالمِائَةِكالإبِلِ

وجهٍنِمالبخارئُهَجَرخأو،الزَزاقِعبدِعنٍديَمُحبنِوعَبدٍِعِفاربنِمحمدِ

.(3)َئِرهرلاعنَرَخآ

فضلَلاسَواب!،ِنيّدلاأحكامِفىَساّنلاأنعلىيُتأوَّلُدَقالحَديثُاذَهو

لاالمِائَةِكالإبِلِ،وضيعٍعلىمِنهُملِرَفيعٍولا،مَشروفٍعلىلِشَريفٍفيها

فاعِلَةًوجاءَت(ظ87/101،وتُركَبُتُرحَلُالتىُلولَّذلاَىِهو،ةَلِحارفيهايمونُ

.مَفعولَةٍبمَعنَى

حدثنا،بكرٍبنُمحمدُأنبأنا،الزُوذْبارِىُّعلئأبوأخبرَنا-20486

مُصعَبُحدثنا،المُبارَكِبنُاللهِعبدُحدثنا،مَنيعٍبنُأحمدُحدثناداودَ،أبو

به.عونابنطريقمن(36484)شيةأبىابنأخرجه(1)

طريقهومن،(2؟447)الرزاقوعبد،(208)الكبيرالزهدوفى،(312)الآدابفىالمصنف(2)

.(6172)حبانوابن،(2872)والترمذى،(5619)أحمد

.(6498)والبخارى،(232/2547)مسلم(3)
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...عليهالمدخلفىالخصمينإنصافبابالقاضىأدبكتاب

(1)ِنيَمصَخلاأنلمججماللهِرسولُقَضَى:قالالزُّبَيرِبنِاللهِعبدِعن،ٍتِباثابنُ

.(2)ِمَكَحلاِىَدَيبَينَِنادُعقَي

بنُأحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-48702

ٍحِلاصبنُاللهِعبدُحدثنا،ُبِّدَؤُملاالعباسِبنُمحمدُحدثناالصَّفّارُ،ٍديَبُع

أبوىيثَذَح،كَثيرٍبنِِداّبَععن،َةَمَثيَخأبومُعاويَةَبنُُريَهُزحدثنا،المُقرِئُ

كييهاللهِرسولَأن!ر،النَبِىِّزَوجِسلمةَاُئمَعن،يَسارٍبنِعَطاءِعن،اللهِعبدِ

.ومَقعَدِه")3(وِإلثمارَتِههِظْحَلفىمُهَنيَبفليَعدِلَْنيمِلسملابَينَِءافَقلابىِلُتباِنَم":قال

بإِسنادِه،العَنزِىِّاللهِعبدِأبىعنٍداّبَععنالزَّرقاءِأبىبنُزَيدُورَواه

.وكَلامِه"هِظْحَلوإلثمارَتِه"فى:وقالَ

َرَمُعبنُعلئُأنبأنا،الفقيهُالحارِثِابنُِرَكبأبووأخبرَنا-20488

بنُاللهِعبدُحدثنا،المَحامِلِئُإسماعيلَبنُالقاسِمٍُديَبُعأبوحدثنا،الحافظُ

ِداّبَععن،ٌريَهُزحدثنا،ٍريَكُبأبىبنُيَحيَىحدثنا،ٍريَكُبأبىبنِيَحيَىبنِمحمدِ

قال:قالَتسلمةَأُمِّعن،يَسارٍبنِعَطاءِعن،اللهِعبدِأبىعن،كَثيرٍابنِ

وإِلثمارَتِههِظْحَلفىمُهَنيَبفليَعدِلِْساّنلابَينَِءافَقلابابتُلِىَِنَم)):كي!اللهِرسولُ

4( َ-)
.وممعدِه"

،!إالخصمان:الأصلحاشيةفى(1)

.""الحاكم:م،سفى(2)

وينصن(40161)اْحمدوأخرجه.(3588)داودوأبو،(1784)الصغرىفىالمصنفعندوالأثر

.(769)دأودأبىضعيففىالألبانىوضعفهمطولًا.بهالماركبناللهعبد

به.زهيرطريقمن(622)284/23الطبرانىأخرجه(3)

.4/502الدارقطنى(4)
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...عليهالمدخلفىالخصمينانصافبابالقاضىأدبكتاب

ابتُلِىَِنَم)):ع!ييههاللهِرسولُقال:قالَتسلمةَاُئمَعنهِبو-20489

الاَخَرِ")1(.علىيَرفَعُلاماالخَصمَينِِدَحأعلىصَوتَهنَعَف!-فلاالئال!ىِبَينَبالقَف!اءِ

ضَعف.فيهإسنادهذا

ما:علىوالاعتِمادُ

بنِمحمدِبنُأحمدُأنبأنا،وقِراءَةًإملاءًالفقيهٍُرِهاطأبوحدئنا-04902

عن،عُيَينَةَبنُسفيانُحدثنا،المَكَئُالزَبيعِبنُيَحمىَحدثناالبَرازُ،يَحمىَ

كِتابُهذا:وقالَكِتابًابُردَةَأبىبنُسعيدُإلَيناَجَرخأ:قالالأودِئَإدريسَ

ْمَهفا،مُتَّبَعَةوسُنَةةَمَكحُمفريضةالقَضاءََنِإفبَعدُ،أفا:موسَىأبىىَلإَرَمُع

َكِهجوفىالناسِبَينَاَسِ،لهنَفاذَلاقَحكَلِمَةُتَنفَعُلافإِنَه،إلَيكََىل!دُأإذا

نِمضَعيفيَخافَولا،حَيفِكَفىشَريفيَطمَعَلاحَتَى،وعَدلِكََكِسِلجَمو

(2)َا

.جورِك

،هَيوُريمَخابنُِلضَفلاأبوأنبأنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-49102

حدثنا،أبىحدثنا،ٍريَمُنبنِاللهِعبدِبنُمحمدُحدثنا،نَجدَةَبنُأحمدُحدئنا

نإ:ز!بهموسَىأبىىَلإُرَمُعَبَتَك:قالرُومانَبنِيَزيدَعن،اللهُِديَبُع

رَتَعَتَِعَتَرإذاالإمامََنِإو،اللهِىَلإالإمامُىَذأماالامامِىَلإيُؤَذونََساّنلا

به.زهيرطريقمن(623)285/23الطبرانىوأخرجه.5/402الدارقطنى(1)

وأخرجه.72/32دمشقتاريخفىعساكرابنطريقهومن،(4181)الصغرىفىالمصنف(2)

سفيانطريقمن01/944بغدادوتاريخ،(535)والتفقهالفقيهفىوالخطب،07/42الدارقطنى

به.عيينةابن
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...عليهالمدخلفىالخصمينإنصافبابالقاضىأدبكتاب

نأِهَّللابأعوذُوإِنِّى،سُلطانِهِمعننَفرَلىِساّنلِليَكونَأنُكِشويوإِنَّه،الرَّعيَّةُ

وَلوَّقَحلافأقيموا!ىلَرَثؤُمودُنيامُتَّبَعَة2وأهوامَحمولَةضَغائنُوإيّاكُميُدرِكَنِى

.(1)نَهارٍنِمًةَعاس

أبوحدثنا:قالاالحافظٍُمِزاحوأبوقَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-49252

حدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُأحمدُأنبأناهَيوُريمَخابنُِلضَفلا

بنُُرَمُعَبَتَك:قالأيْهَمَبنِيَزيدَرَواحَةَأبىعن،ٍشاّيَعبنُإسماعيلُ

قَريبُهُمسَواءً؟ِّقَحلا7فىمُكَدنِعَساّنلااولَعجا:ِساّنلاىَلإز!ن!الخطابِ

اوذُخأتوأن،ىَوَهلابَمكُحلاواشِّرلاووإيّاكُم،كَقَريبِهِموبَعيدُهُمكَبَعيدِهِم

.نَهارٍنِمًةَعاسوَلوِّقَحلابفقوموا/،الغَضَبِعِندََساّنلا

ابنُِلضَفلاأبوأنبأنا،الحافظٍُمِزاحأبوأخبرَنا(و25493-88/101

حدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،ُئِشَرُقلانَجدَةَبنُأحمدُأنبأنا،هَيوُريمَخ

ِّىَبُأوبَينَالخطابِبنَِرَمُعبَينَكان:قالالشَّعبِئُحدثنا،راّيَسحدثنا،ميَشُه

،َكِلَذفأنكَرَهب!ِرفرَرَمُععلىٌئَبُأىَعَّداو،شَىءٍفى(2)ىِرادَتحجمنهماكَعبٍابنِ

دئماجنهُرَمُعلهقالهيَلَعالَخَدفلَمّا،هِلِزنَمفىهايَتأف،ٍتِباثبنَزَيدَامُهَنيَبفجَعَلا

فِراشِهصَدرِعنزَيالهفوَشَعَالحَكَمُ.يُؤتَىبَيتِهىِفو،انَنيَبلِتَحكُمَأتَيناكَ

ولَكِنالفُتيا،فىجُرتَلَقَد:ر!جنهُرَمُعلهفقالَ.َنينِمؤُملاأميرَياههنا:فقالَ

أبىإلىعمركتب:قالالحسنعنبإصناده(6)الأموالفىعبيدأبورواهوقد،الإصنادبهذانجدهلم(1)

.كرهفذ...موصى

.(أر)د225/1التاجوالتداعى.بالتقاضىالتثبيهإلىلقُنو،الهمزتُركالتدارؤ،اْصله:التدارى(2)
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...عليهالمدخلفىالخصمينإنصافبابالقاضىأدبكتاب

زَيدٌفقالَ،ر!يهطُرَمُعوأنكَرٌَئَبُأىَعَذاف،هيَدَيبَينَفجَلَساخَصمِى.مَعَُسِلجأ

فحَلَفَ.غَيرِهٍدَحأللأسألَهاكُنتُوما،اليَمينِمِنَالمُؤمِنينَأميرَأعفِ:لأُبَى

ورَجُلٌُرَمُعيَكونَحَتَىالقَضاءٍَتِباثبنُزَيدُيُدرِكُلا:َمَسقأثُئَم،ل!تهُرَمُع

.سَواءً)2(عِندَهالمُسلِمينَعرصنِم
(1).و

أبوأنبأنا،الأصبَهانِئَُفُسويبنُاللهِعبدُمحمدٍأبوأخبرَنا-49452

عن،مُعاويَةَأبوحدثنا،نَصرٍبنُسَعدانُحدثناالأعرابِى،ابنُسعيدِ

يُخاصِمُحيَرُشىَلإعُصَيفيرٍأبىابنُجاءَ:قالسلمةَبنِتَميمِعن،الأعمَشِ

َنِإف،خَصمِكَمَعَفاجلِسْقُمْ:لهفقالَ،ِةَسِفنطلاعلىمَعَهفجَلَسَاًلُجَر

مَعَفاجلِسْقُمْ:ٌحيَرُشلهفقالَ،عُصيفيرٍأبىابنُفغَضِبَيُريبُه.َكَسِلجَم

.(3)لَقادِرٌاهيَلَعوأناالنُصرَةَُعَدألاىَنإ،خَصمِكَ

حدثنا،ٍديَبُعبنُأحمدُأنبأنا،عبدانَابنُالحَسَنِأبوأخبرَنا-49552

)ح(ٍرِمَشبنُعمرُوحدثنا،الجَمالُزَيدٍبنُأَسيدُحدثناالخَرازُ،علىبنُأحمدُ

الخُراسانِىِّ،ابنُمحمدِأبوأنبأنا،المُزَكَىإسحاقَأبىابنُاترَكَزأبووأخبرَنا

عمرُوحدثنا،حَبيبٍبنُإبراهيمُحدثنا،هارونَأبىبنِِديَبُعبنُمحمدُحدثنا

ىَلإل!جمنهٍبِلاطأبىبنُعلئُ!صَرَخ:قالالشَعبِىعن،ٍرِباجعن،ٍرِمَشابنُ

.(ضر)ع18/401العروستاجينظرعاتهم.:الناسعرض(1)

القضاةأخبارفىووكيعبه.الممنفطريقمن319119دشقتاريخفىعساكرابنأخرجه،2)

.(20540)فىوسيأتىبه.هثمطريقمن10811،109

القضاةأخبارفىووكيعبه.المصنفطريقمن31/23دشقتاريخفىعساكرابنأخرجه(3)

به.نصربنسعدانعن29412،295

-404-



...عليهالمدخلفىالخصمينإنصافبابالقاضىأدبكتاب

هذه:فقالََعرِّدلار!عنهعلئٌفعَرَفَ:قالدِرعًا.يَبيعُبنَصرانِىٍّهواذِإف،ال!وقِ

،خيَرُشالمُسلِمينََىِضاقوكانَ:قال.َنيمِلسُملاقاضِىوبَينَكَبَينى،دِرعِى

مَجلِسِنِمقامَالمُؤمِنينَأميرٌَحيَرُشرأىفلَمّا:قالاستَقضاه.علئٌكان

النَّصرانِىِّ،جَنبِىَلإقُدّامَهخيَرُشوجَلَسَ،هِسِلجَمفىعَلئاوأجلَسَالقَضاءِ

مَجلِسَمَعَهلَقَعَدتُاًمِلسُمخَصمِىكانوَلُحيَرُشياأما:هخ!،زعلئٌلهفقالَ

تَبدَءوهُمولاتُصافِحوهُم،"لا:لمجولُ!لمج!ِه!لارسولَُتعِمَسْىَنِكَلو،ِمصَخلا

الطُّرُقِ،مَضايِقِىَلإوألجِئوهُمعَلَيهِم،تُصَلُّواولامَرفحاهُم،تَعودواولابالشلامِ،

:خيَرُمشفقالَ:قالشُرَيحُ.ياوبَينَهبَينِىاقضِاللهُ".ُمُهَرّغَصكماوصَغروهُم

مُنذُمِنَىتَبَهَذدِرعِىهذه:رفجبهعلىفقالَ:قال.َنينِمؤُملاأميرَياتَقولُ

ما:النَّصرانِىُّفقالَ:قالنَصرانِئُ؟ياتَقولُما:ٌحيَرُشفقالَ:قال.زَمانٍ

تُخرَجَأنىَرأما:ٌحيَرُشفقالَ:قال.دِرعِىهِىَُعرَذلا،المُؤمِنينَميرَأأُكَذَبُ

.ئارصَّنلافقالَ:قال.خيَرُشَقَدَص:رق!ينهعلىٌّفقالَ؟ٍةَنِّيَبنِملَهف،يَدِهنِم

قاضيهىَلإُءىِجَيالمُؤمِنينَأميرُ؟الأنبياءِأحكامُهذهأن،ظ88/101ُدَهشأأناأفا

ِشيَجلامِنَاتّبعتُك)1(،دِرعُكَالمُؤمِنينَميرَأياِهَّللاوهِىَ!هيَلَعيَقضِىوقاضيه

وأنَّاللهُإلاَهَلإلاأنُدَهشأفإِنِّىفأخَذتُها،الأورَقِجَمَلِكَعنزالَتدَقو

هَلَمَحو.لَكََىِهفَتصَلسأإذاّمأ:رفجنهعلئٌفقالَ:قالاللهِ.رسولُمحمدًا

لَفظُهذا.َنيكِرشُملايُقاتِلُرأيتُهلَقَد:الشَّعبِئُفقالَ:قال.عَتيقٍٍسَرفعلى

خَصمِىأنلَولاُحيَرُشيا:قال:عبدانَابنِرِوايَةِىِفوزَكَرئا،أبىحَديثِ

."ابتعتك":م،سفى(1)
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01/137

الخصمينينهرلاالقاضىباب:القاضىأدبكتاب

وفَرَضَلهل!حبهعلئٌاهَبَهَوف:قال:هِرِخَافىوقالَ.َكيَدَيبَينَلَجَثَيتُنَصراخ!

.بمَعناه)1(والباقِىصِفينَ.يَومَمَعَهواصيبَ،ِنيَفلْاله

.التَيمِى)2(إبراهيمَعنالأعمَشِعنضعي!أيضًاَرَخآوجبمانِمورُوِىَ

الخَصمَيِنيَنهَرُلاالقاضِىبافي:

بنُمحمدُاللهِعبدِأبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-25496

الأيلِئُ،سعيدٍبنُهارونُحدثنا،مُهاجِرٍبنِِنَسَحبنُُنيَسُححدثنا،يَعقوبَ

:قالشُماسَةَبنِالزَحمَنِعبدِعن،المِصرِئُُةَلَمرَححَذَثَنِى،وهبٍابنُحدثنا

اْهلِنِمٌلُجَر:فقُلتُأنتَ؟مِمَن:فقالَتشَىءٍعنأسألُها!رعائشةَأتَيتُ

هذا:بَيتِىفىيقولُع!يواللهِرسولِنِمُتعِمَسماَكُرِبخُأىَنإ:فقالَتمِصرَ.

ىِتَّمُأأمرِنِمَىِلونَمو،هيَلَعفاشقُقْعَلَيهِمفشَقَّشَيئًاىِتَّمُأأمرِنِمَىِلونَم"الفهُمَّ

سعيل!بنِهارونَ/عن""الصحيحفىمسلمرَواه.(3)"لوفارفُقْمِهبفرَفَقَشَيمًا

.(4)ىِليألا

به.الممنفطريقمن23/23دمقتاريخفىعساكرابنأخرجه(1)

(4601)المتناهيةالعللفىالجرزىوابن-193/4التلخيصفىكما-الحاكمأحمدأبوأخرجه(2)

الذهبىوقاليصح.لا:الجرزىابنوقاليهودتا.كانالخصمأنوفيهبه.الأعمشطريقمن

الدارقطنى.تركهرافضى،شمروابن،؟اوالجعفىجابر:4136/8

،17970)فىوتقدمبه.وهبابنطريقمن(553)جانوابن،(24622)أحمدأخرجه(3)

17971).

.(19/1828)مسلم(4)
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...الخصمينمنواحدكليكفالقاضىبابالقاضىأدبكتاب

صاحِبِهِعِرضِعنالخَصمَيِنمِنٍَدِحاوكُلَُّّفُحَيالقاضِىبافي:

يَعقوبَ،ابنُاللهِعبدِأبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-49752

حدثنا،ٌريَهُزحدثنا،َسُنويبنُأحمدُحدثنا،يَحيَىبنِمحمدِبنُيَحيَىحدثنا

مِنَوغُلامٌالمُهاجِرينَمِنَغُلامٌغُلامانِاقتَتَلَ:قالٍرِباجعن،ِريَبرلاأبو

يالَ:الأنصارِئُونادَى!المُهاجِرينَ)ايالَالمُهاجِرِئُفنادَىالأنصارِ،

لا:قالواالجاهِليَّةِ؟".أدَعوَىهذا،"مما:فقالكتالل!رسولُفخَرَجَ!نصارِا(الأ

"فلا:قال.َرَخآلامِنهُماواحِافكَسَعَ)2(اقتَتَلاغُلامَينِأنإلا،اللهِرسولَيا

وأنَصرٌ".لهفإِنَّهفليَنهَهافِلاظكانإنمَظلوفا،أوافِلاظأخاهُلُجَّرلاوليَنصُرِبأسَ،

عن""الصحيحفىمسلمرَواهفليَنصُزه")3(.مَظلوفماكطننإِو":نَحوَهاةَمِلَك

.يونُسَ)4(بنِأحمدَ

ِهيَدَيبَيَنالخَصمانَِسَلَجإذاالقاضِىيقولُمابابُ

الفامِئُالفقيهُعلىٍّبنَِرَمُعبنُاللهُِديَبُعالقاسِمِأبوأخبرَنا-25498

إبراهيمُحدثناسَلمانَ،بنُأحمدُحدثناالرُّصافَةِ،مَسجِدِفىببَغدادَ

:م،سوفى"كذا"،:فوقهوكتبالأنصار"يالَ...المهاجرين"يالَ:الأصلفى(ا-1)

"يالَ":الشخمعظم"فى:مسلمروايةعلىتعليقهفىالنووىوقالياللأنصار".أياللمهاجرين...

"يآلبعضهاوفى،بوصلهانصار"و"ياللأ""ياللمهاجرين:بعضهاوفى،الموضعيهنفىمفصولةبلام

بلاموالصحيح،الاستغاثةلاموهى،الجميعفىمفتوحةواللام،مفصولةلامثمبهمزةاالمهاجرين

.16/137النووىثرحمسلملما.بهموأستغيث،المهاجرينأدعو:ومعناه،موصولة

.138116النووىثرحمسلمصحيح.وغيرهسيفأورجلأوبيدوعجيزتهدبرهضرب:أى(2)

الفصة.ذكربدونمىالداروعند.بهزهيرطريقهمن(2795)والدارمى،(44671)أحمدأخرجه(3)

.(62/2584)مسلم(4)
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يديهبينالخصمانجلسإذاالقاضىيقولمابابالقاضىأدبكتاب

،ٍريَمُعبنِالمَلِكِعبدِعن،عَوانَةَأبوحدثناالوَليدِ،أبوحدثنا،اللهِعبدِابنُ

فأتاهجم!ىِبَّنلاعِندَكُنتُ:قالحُجرٍبنِوائلِأبيهعن،وائلٍبنَِةَمَقلَععن

الجاهِليَّهِ.فىأرضِىعلى(1)ىَزَتناهذاَّنإ:امُهُدَحأفقالَيَختَصِمانِرَجُلانِ

الاَخَرُ:وقالَ،رَبيعَةُوخَصمُهالكِندِئٍُسِباعبنُِسيَقلاُؤُرماوهو،و89/101

هَنإ:قال."ُهُنيمَيَكَلف":قاللا.:قالصينَة؟لا.َكَلأ":قالأزرَعُها.أرضِىهِىَ

َبَهَذاقَلف:قالذَلِكَ".إلافيلَكَ"لَيسَ:قال.هيَلَعَفَلَحمايُبامحرلَيسَ

هيَلَعوهووجَلَّعَزََّهَفلالَيَلقانَّ)2(ظُلمًامالِهعلىَفَلَحإنهَّنإ"أما:قالليَحلِفَ

برَ(3)و.
حَرببنِورهيرِإبراهيمَبنِإسحاقعن""الصحيحفىمسلمٌرَواه."ن.ْ

.الوَليدِ)4(أبىعن

نِممُحجًةٍوياءٍِنيَعلابفَتحِ،عَيدانَابنُهوورَبيعَةُاللهُ:هَمِحَرالشيخُقال

تَحتِهانِمٍةَمَجعُموبِباءٍِنيَعلابكَسرِعِبدانَ.ابنُ:وقيلَ،ِنيَتَطقُنبتَحتِها

.ٍةَدِحاوب

شَوذَبٍبنَِرَمُعبنُاللهِعبدُحدثنا،ُئِرابْذوُزلاعلىأبوأخبرَنا-99452

عن،الجُعفِئُعلىبنُُنيَسُححدثنا،أتوبَبنُُبيَعُشحدثنابها،الواسِطئُ

.161/2الروىدرحمسلمصحيحواصتولى.عيهاكلب:أى(1)

.،نَيَقليل":م،سفى(2)

الملكعبدبنهشامالوليدأبىطريقمن(18863)احمدوأخرجه.(4374)الصغرىفىالمصنف(3)

.(21289)فىوسياْتىبه.عوانةأبىطريقمن(5990)الكبرىفىوالنسانىبه.

.(224/139)مسلم(4)
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...مصْحلايضيفأنللقاضىينبغىلاباب:القاضىأدبكتاب

))إذا:!اللهِرسولُقال:قالعلئَعن،ٍشَنَحعن،سِماكٍعن،زائد

كَيفَتَرَىفسَوفَ،ِرَخآلاكَلامَتَسمَعَىَّتَحلِلأوَّلِتَقضِفلارَجُلانِإلَيكَتَقاضَى

.(1)اًيضاقبَعدُزِلتُفما:قال."ىِضقَت

مَعَهوخَصمُهاّلإَمصَخلايُضيفَأنلِلقاضِىىِغَبنَيلابافي:

بَينَهُما.بالتَّسويَةِالأمرِمِنَمَضَىلِما

:ضَعفٌفيهبإِسنادٌٍرَثأفيهورُوِىَ

شَوذَبٍبنَِرَمُعبنُاللهِعبدُحدثنا،الرّوذبارِىُّعلىٍّأبوأخبرَنا-55552

عن،بشرٍبنِاللهِعبدِبنُإسماعيلُحدثنا،أيّوبَبنُُبيَعُشحدثنا،الواسِطئُ

ثُمَّ،بالكوفَةِوهوٌلُجَرعلىٍّعلىَلَزَن:قالالحَسَنِعن،مُسلِمٍبنِإسماعيلَ

فإِنَّ؟فتَحَوَّلق:قال.مَعَن:قالأنتَ؟أخَصمٌ:علئٌلهفقالَ،لهخَصمًاَمَّدَق

.(2)هُمصَخومَعَهاّلإَمصَخلانُضيفَأننَهانالمجحراللهِرسولَ

.بمَعناه)3(اذَكَهإسماعيلَعنوغَيرُهمُعاويَةَأبوهَعَبات

الزَحمَنِعبدُأنبأنا،ُّىِرَمُعلاِحتَفلاأبوُفيرَّشلاوأخبرَنا-25551

(1285)المسندزوائدفىأحمدبناللهوعبد،وحسنه(1331)والترمذى،(690)اْحمدأخرجه(1)

بهسماكطريقمن(0842)الكبرىفىوالنسالْى،(3582)داودوبْاوبه.الجعفىحسينطريقمن

.(3057)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنهمطولًا.

طريقمن-(2380)العاليةالمطالبفىكما-راهويهبنوإسحاق،(52911)الرزاقعبداْخرجه(2)

به.مسلمبنإسماعيل

بنإسماعيلطريقمن(15291)مصنفهفىالرزاقعبدوأخرجه،معاويةأبىطريقمنأجدهلم(3)

به.الفضلبنمحمدطريقمن،(4908)الجرةإتحاففىكما-راهويهبنلىاسحاقبه.مسلم
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01/138

هديةمنهيقبللاباب:القاضىأدبكتاب

بنُقَيسُحدثنا،ٍراّكَببنُمحمدُحدثنا،ُئِوَغَبلاالقاسِمِاْبوحدثنا،ُئِحيَرُثشلا

علىعلىَلَزَنٌلُجَرحدثنا:قالالحَسَنِعن،مُسلِمٍبنِإسماعيلَعن،الزَبيعِ

عنتُحَوَّلْ:ر!جهعلئٌلهفقالَ،لهخُصومَةًَرَكَذثُئَم،أئافاعِندَهفأقامَبالكوفَةِ

.مَعَه)1(وخَصمُهإلاُمصَخلايُنزَلَأننَهَىلمجيِ!اللهِرسولََنِإف؟ىل!ِزنَم

الرَّملِىِّ،سَهلىبنِموسَىعن:"خزيمةابن"كتابفىوقَرأتُ-25552

أبىبنِداودَ/عن،غُصننبنِالقاسِمِعن،الزَملِىالعَزيزِعبدِبنِمحمدِعن

أبىبنِعلىعن،أبيهعن،الذيلِىالأسوَدِ(2)ىبأابنِحَربِأبىعنهِند،

.مَعَه)3(وخَصمُهإلاَمصَخلايُضيفُلالمجيِدالنَبِئُكان:قالٍبِلاط

ًةَّيدَهمِنهيَقبَلُلابافي:

بنُأحمدُمحمدٍأبوأخبرَك!،الحافظُاللهِعبدِاْبواْخبرَنا-20553

أخبرَخ!،اليَمانِأبوحدثنا،عيسَىبنِمحمدِبنُعلئُاْنبأناالمُزَك!،اللهِعبدِ

ثُمَّالأنصارِىٍِّديَمُحأبىعن،ِريَبرلابنُعُروَةُاْخبرَخ!،الرهرِئَعن،ٌبيَعُش

،ِةَقَدَضلاعلىاًلِماعاستَعمَلَ(ظ89/101جمتَاللهِرسولَأنهَرَبخْااْنَهِّىِدِعا!لا

اذَهولَكُمائَذِىهذا،اللهِرسولَيا:فقالَهِلَمَعنِمَغَرفحينَالعامِلُفجاءَه

َترَظَنفوأُفكَأبيكَبَيتِفىَتدَعَقألَهف":لمجيداللهِرسولُفقالَ.لىأُهدِىَائَذِى

وأثنَىَدَهَشَتفالضَلاةِبعدَالمِنبَرِعلىعَشتةجمتَالنَبِئُقامَثُثَم."؟الأملَكَأيُهدَى

.(2095)الجعدياتفىالبغوى(1)

.23/9الكبيرالتاريخوينظر.م:منسقط(2)

:138/84الذهبىوقال.بهالرملىسهلبنمرصىطريقمن(3922)الأوصطفىالطبرانىأخرجه(3)

حاتم.أبوضغفه3القا
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هديةمنهيقبللاباب:القاضىأدبكتاب

هذا:فيَقولُفيأتينانَ!ستَعمِلُهالعامِلِبالُفمابَعدُ،"أفا:قالثُئَمأهلُههوبمااللهِعلى

مألهيُهدَىلَهفنَظَرَهفُأوأبيهبَيتِفىَدَعَقفهَلَّالِى؟أأُهدِىَىِذَّلااذَهوعَمَلِكُمنِم

القيامَةِيَومَبهجاءَإلاشَيئًامِنهامِنكُمذَحأيَقبَلُلابيَدِه،محمل!نَفسُوائذِىلا؟

،خُوارٌاهَلوبهاجاءَبَقَرَةًكانَتوِإن،رُغاءٌلهبهجاءَبَعيرًاكانإنعُنُقِه؟علىهُلِمحَي

هيَدَيلمج!ُئِبَّنلاَعَفَرثُمَّ:ٍديَمُحأبوقالبَلَّغتُ".دَقف،ُرَعيَتبهاجاءَشاةًكانَتنِإو

نِممَعِىَكِلَذَعِمَسدَق:ٍديَمُحأبوقال.هيَطْبإعُفرَةِىَلإلَنَنظُرُانَّنإحَتَى

أبىعن""الصحيحفىالبخارىُّرَواهفسَلوه)1(.،خمِباثبنُزَيدُلمج!اللهِرسولِ

.اليَمانِ)2(

الحافظُ،ٍّىِدَعابنُأحمدَأبوأنبأنا،المالينئُسَعدأبوأخبرَنا-40502

حدثناقالا:ٍديَشُربنُوداوُدُمَعمَرٍأبوحدثنا،سُفيانَبنُالحَسَنُأنبأنا

السّاعِدِئٍَديَمُحأبىعن،عُروةَعن،سعيدٍبنِيَحيَىعن،ٍشاّيَعبنُإسماعيلُ

(3)"ٌلولُغِءارَمُألا))هَدايا:ع!جِ!اللهِرسولُقال:قال

محمدُجَعفَرٍأبوأنبأناببَغدادَ،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-50502

حدثنا،ٍديَبُعبنُيَعلَىحدثنا،محمدٍبنُعباسُحدثنا،البَختَرِئَبنِعمرِوابنُ

ُتعِمَس:قالعَمِيرَةَبنَِئِدَععنقَيسبى،عن،ٍدِلاخأبىبنُإسماعيلُ

ء(7739.7740،13302)نىتخريجهتقدم(1)

.(6636)البخارى(2)

وأحمدبه.معمرأبىطريقمن(7؟73)عوانةأبووأخرجه.295/1الكاملفىعدىابن(3)

"هدايا:بلفظوالبزارأحمدوعند.بهعياشبنإسماعيلطريقمن(3723)والبزار،(12360)

ضعف.الشاميينغيرعنإسماعيل:4138/8الذهبىوقالغلول،.العمال



هديةمنهيقبللاباب:القاضىادبكتاب

يأتِىفهواًطَيخِمانَمَتَكفعَمَلعلىلَناَلِمَعنَمالئاسُأتها"يا:يقولُجميه!اللهِرسولَ

اقبَلْ)1(،اللهِرسولَيا:فقالَ،أَراهكأنَىالأنصارِمِنَرَجُلفقامَالقيامَةِ".يَومَبه

أقولُه"وأنا:قال.قُلتَائَذِىتَقولُسَمِعتُكَ:قال"؟َكَل"وما:قال.عَمَلَكَىِّنَع

عنهَىِهُنوماأخَذَ،مِنهَىِتوأفما،وكَثيرِهبقَلييهفليَجِئْعَمَلعلىاستَعمَلناهمَنِ،الآنَ

.إسماعيلَ)3(عنٍهُجوأنِم""الصحيحفىمسلمهَجَرخأ.2نتَهَى"

أبوحدثنا:قالاالقاضِىبكرٍوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-06502

بنُاللهُِديَبُعحدثنا،الطَرَسوسِئُامَئةَأبوحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِ

ىَلإيُهدِىكاناًلُجَرأن،حَريزٍأبوحَذَثَنى،ُئِميَقُفلازيادٍأبوحدثنا،موسَى

ىَلإيُخاصِمُفجاءَ:قال.جَزورٍَذِخفسنةٍلُكز!بهالخطابِبنَِرَمُع

تُفصَلُكمافصلًاقَضاءًبَينَنااقضِ،َنينِمؤُملاأميرَيا:فقالَعُمَرَرضجبه،

اهَّنِإف؟الهَدية)4(اولَبقَتلا:عُضالِهىَلإهب!فرُرَمُعفكَتَبَ:قالالجَزورِ.مِنَالفَخِذُ

(5)ىل

رِشوَة

علىبنُ،و101/90أحمدُأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِاْبووأخبرَنا-07052

أخبرَخ!،أبىأنبأنا،المِصرِئُالفَرَجِبنَِغَبصأبنُمحمدُحدثنا،المُقرِئُ

.327/3المعبودعونمنه.أقِلْنى:أى.عملكعنىواقبل"اقل،.:سفى(1)

.(7737)فىتخريجهتقدم(2)

.(8331)مسلم(3)

.ا"الهدى:مفى(4)

طريقمن-44/032،132دمقتاريخفىعساكرابنطريقهومن-(312)الدلاأبىابنأخرجه(5)

به.الفقيمىزيادأبى
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.*.الرشوةأخذفىالتشديدبابالقاضىأدبكتاب

أصحابِنِمٌلُجَرأهدَى:قالمالكٌحدثنا،القاسِمِبنُِنَمحَّرلاُدبع

،َرَمُعلاِموأةِِقيَتَقُرمُنالخطابِ-بنَِرَمُعِلاّمُعنِموكانَ-!اللهِرسولِ

ولاأخبِرينِى؟(1)امِهِتيَرَتشأ،ِنيَتاهلَكَأينَنِم:فقالَفراَهُماُرَمُعفدَخَلَ

ًةَجاحأرادَإذافُلانًا،اللهَُلَتاق:فقالَ.فُلانٌَئَلإامِهبَثَعَب:قالَتيمذِبينِى.

نِمشَديدًااجتِماذَاامُهَذَبَتجاف.أهلِىقِتلِنِمأتانِىىِلَبِقنِميَستَطِعْهامَلف

َّنإ:فقالَتاهُتَيراجهتَعِبَتف،امُهُلِمحَيفخَرَجَجالِسًا،عَلَيهِماكان!َمتَحتِ

موأةًاإحداهُمافأعطَى،امِهبوخَرَجَالضوفَإلَيهاوطَوَحَففَتَقَهُمالَنا.صوفَهُما

الأنصارِ.مِنَاموأةًالأُخرَىوأعطَى،المُهاجِرالتِمِنَ

!َحإبطالِعلىإعطائهاىِفوالؤَشوَةِِذْحأفىالتشدي!بابُ

بنُاللهِعبدُأنبألْا،فُورَكَبنِالحَسمَنِبنُمحمدُبكوٍأبوأخبرَنا-58552

حَذَثَنِى،ذِئبٍبىأابنُحدثنا،داودَأبوانْتدح،حَبيبٍبنُُسُنويحدثنا،جَعفَرٍ

عن،الرَّحمَنِعبدِبنِسلمةَأبىعن،الرَّحمَنِعبدِبنُالحارِثُخاكالى/

.(2)َىِشَترُملاوالرّاشِىَ!حيهاللهِرسولَُنَعَل:قالوعمرٍبنِاللهِعبدِ

إسحاقَ،بنُأحمدُبكرٍأبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-95552

عن،مَنصورٍعن،ُة!عُشحدثنا،علىٍّبنُُمِصاعحدثنا،حَفصٍبنُُرَمُعأنبأنا

علىلصْالافىوضب!ب"اشتريتيها".:ا.صوفى"اشتريتها".:4136/8والمهذب،الأصلفى(1)

.اْشتريتها""مع."تين"ها

،(6532،6778)أحمدواْخرجه.1/46القضاةاْخبارفىوكيعطريقهومن،(2390)الطيالسى(2)

عنطرقمن(77.3)حبانوابن،(2313)ماجهوابن،(1337)والترمذى،(3580)داودوأبو

.(3"55)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.ذئباْبىابن

-413-
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...الرشوةأخذفىالتشديدبابالقاضيأدبكتاب

-مَسعودٍابنَيَعنى-اللهِعبدَسألتُ:قالمَسروقيعنالجَعدِ،أبىبنِِمِلاس

.الكُفرُ)1(َكِلَذ:فقالَِمكُحلافىِروَجلاعنوسألتُهالرشا.:فقالَِتحُّسلاعن

أبوحدثنا:قالاالقاضِىبكبروأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-55152

بنُُئَكَمحدثنا،زوقٍَصبنُإبراهيمُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِ

أبىبنِِمِلاسعن،ِرِمَتعُملابنِمَنصورِعن،خَليفَةَبنُفِطرُحدثنا،إبراهيمَ

فقالَ:الرشا.هِىَ:فقالَال!حتِعناللهِعبدُسُئلَ:قالمَسروقٍعنالجَعدِ،

َاَمِبتحكُرزًل!وَمَن:الاَيَةَهذهالَتوالكُفرُ.َكِلَذ:اللهِعبدُفقالَالحُكمِ؟فى

.،44:الماندةأاَتبهَفِرُونَ!)2(هُمُفَأُؤليكَاَلثَهُأَنزَلَ

حدثنا،النَضرُوِئُمَنصورٍأبوأنبأنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-15152

عَقارٍعنسفيانُ،حدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،َةَدجَنبنُأحمدُ

عنمَسعودٍابنَسألتُ:قالمَسروقٍعن،ِدعَجلاأبىبنِِمِلاسعن،الدُّهْى)3(

اللهَُلَزنأبمايَحكُمْمَلنَمولا،:قالالحُكمِ؟فىرِشوَ!أهو،ِتحُّسلا

يَستَعينَكَأنَتحُّسلاولَكِنَ،والفاسِقونَوالطالِمونََنورِفاكلاهُمَُكئَلوأف

.السُّحتُ)4(فذَلِكَ،فتَقبَلَهلَكَفيُهدِىٍَةَمِلظَمعلىرَجُل

به.شعبةطريقمن(0312)الدعاءفىالطبرانىواخرجه.(1672)عقبالإتحاففىكما-الحاكم(1)

به.خليفةبنفطرطريقمن(5266)يعلىابوواخرجه.(6721)عقبالإتحاففىكما-الحاكم(2)

.(10385)فىوتقدم.517/2الأنابوي!نظرلىاسكانها.الهاءبفغالأصلفىضبطها:الدهنى(3)

.بنحوهبهالدهنىعمارطريقمن(2102)الدعاءفىالطبرانىأخرجه(4)
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...نفسهعنبهاليدفعأعطاهامنبابالقاضىأدبكتاب

راًّقَحبهاَذُخأيأوظُلمًامالِهأونَفسِهعنبهاليَدفَعَأعطاهانَمبابُ

اللهِعبالُأنبأناببَغدادَ،القَطّانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-05122

وكانَالصَّنعانِئُالمُبارَكِبنُزَيدُحدثنا،سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا،جَعفَرٍابنُ

بنِالقاسِيمعن،ِسيَمُعلاأبوحدثنا،وكيعحدثناقال:الخِيارِمِنَ

بشَىءٍَذِخُأِةَشَبَحلاأرضَىَتألَمّاهَّنأ،ظ101/90مَسعودٍابنعن،الرَّحمَنِعبالِ

.(1)هُليبَسَىِّلُخىَّتَحدينارَينِفأعطَى،بهَقَفُعُتف

يَصقوبُحدثنا،جَعفَرٍبنُاللهِعبالُأنبأنا،ِلضَفلاابنُوأخبرَنا-13502

بنِمحصفىِعن،الرَّحمَنِعبدِبنُالمَلِكِعبالُحدثنا،زَياحدثنا،سُفيانَابنُ

صاحِبُهافيهاُمَثأيالتىالرِّشوَةُلَيسَتِ:قالامبِّبَنُمبنِوهبِعن،أبيهعن،سعيدٍ

مالِتُعماكأتَرشوَأنفيهاُمَثأتالتىالرِّشوَةُامَّنإ،ودَمِهمالِهعنفيَدفَعَيَرشوَبأن

.(2)َكَللَيسَ

فالأوَّلَالاْوَّلََساّنلايُقَدِّمُالمَاضِىباب:

الشَّويعَةِ.فىأصلولل!بقِ)3(،ِقبَّسلاحَقُّفلِلأوَّلِ

.(سَبَقَ")ْنَممُناخُ)4(ىًنِم)):جمبالنَبِىِّعنر!نهاعائشةَعنورُؤينا

س!لغ5هيَلإهْقِبسَيمَلماىَلإَقَبَس))مَن:عججمالنَّبِىِّعنىبسِّرَضُمبنَِرَمسأوعن

به.وكيععن(22302)شيبةأبىابنوأخرجه.459/1،460سفيانبنيعقوب(1)

.ا/ة64سفيانبنيعقوب(2)

.،"السبق:مفى(3)

.99/2الأحوذىتحفة.الابلإناخةموضع:المناخ(4)

.(9693)فىتقدم(5)
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القاضىأدبكتاب

المَواتِ.إحياءَبهيُريدُ.(1)"هلفهو

حاكمحكمإلىدعىمنباب

14؟/أ"

بنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَك!:قالألحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-45152

أبوحدثنا،الحُسَينِبنُإبراهيمُحدثنا،َناذَمَهبالتَضارُقُرقوبٍبنِأحمدَ

هريرةَأباأن،ِبَّيَسُملابنُسعيدُحَذَثَنِى،الرهرِئَعن،بميَعُشأنبأنا،اليَمانِ

،اًفلأسَبعونَهِىَزُمرَةٌىِتَّمُأنِمَةنَجلا"يَدخُلُ:يقولُلمجي!اللهِرسولَُتعِمَس:قال

نَمِرَةًيَرفَعُُئِدَسألاننصْحِمبنُصُكاشةُفقامَ."ِرَمَقلاإضماءَةَوُجوهُهُمُءىِضُت

هْلَعجاَّمُهَّللا":فقالَمِنهُم.ىيَلَعجَيأناللهِرسولَياصراح:فقالَ،هيَلَع

يَجعَلَنِىأنَهَقلااح،اللهِرسولَيا:فقالَالأنصارِمِنَرَجُلقامَثُثَم."مُهنِم

"الصحيح"فىالبخارىُّرَواهعُكاشَةُ")2(.بها،سَبقَكَ:عي!النَبِئُفقالَمِنهُم.

.(4)َئِرهرلاعنَسُنويحَديثِنِمهاجَرخأواليَمانِ)3(،أبىعن

ٍمِكاححُحمِىَلإَىِعُدنَم/بابُ

ئِخهُمفَريِقٌافيمئُهَن!ئبلِيَخكُمَوَرَسُولِهِءاَدئَهِإِلَىاَؤع!وَابَا:ثناؤُهجلاللهُقال

.،48:النوراتُغرِضحُونَ!

الحُسَينِاْبوحدثنا،محمدٍبنُمحمدُبكبرأبوأخبرَناوفيما-20515

مُسلِمُحدثناداودَ،أبوحدثنا،ُئِؤُلؤُللاعلىأبوحدثنا،ُئِدُواّدلا

.(11897)فىتقدم(1)

به.الزهرىطريقمن(9202)أحمدأخرجه(2)

.(1581)البهخارى(3)

.(369/216)وصلم،(6542)البهخارى(4)

-416-



...الخصممنبمحضرإلاالشاهدشهادةيقبللاالقاضىباب:القاضىأدبكتاب

لمجو:اللهِرسولُقال:قالالحَسَنِعن،َناّيَحبنُجَعفَرُحدثنا،إبراهيمَابنُ

.مُرسَلٌهذا.(2)"ٌمِلاظفهويُجِبْ)1(مَلفالحُكّامِمِنَميَكَحىَلإَىِعُدنَم"

ِمصَخلامِنَبمَحضَرٍاّلإالشّاهِدِشَهادَةَيَقبَلُلاالقاضِىبابً:

الغائبِعلىيَقضِىولا،هيَلَعالمَشهودِ

اللهِعبدُأنبأنا،ُّىِرابْذوُّرلامحمدٍبنُالحُسَينُعلىٍّأبوأخبرَنا-51602

حدثنا،أيّوبَبنُُبيَعُشحدثنا،بهاالواسِطئُشَوذَبٍبنِأحمدَبنَِرَمُعابنُ

بنِسِماكِعن،صغيرَةَأبىبنِِمِتاحعن،الأنصارِئُاللهِعبدِبنُمحمدُ

ىَلإلمج!اللهِرسولُبَعَثَنِى:قالل!نهعلىٍّعن،ِرِمَتعُملابنِِشَنَحعن،حَربٍ

السئَنَحَديثُوأنامُهَنيَبأقضىقَومٍىَلإتَبعَثُنِى،اللهِرسولَيا:فقُلتُ،اليَمَنِ

فلامِنه،َتعِمَسفالحصمَينُِدَحأأتاكإذاعلئُ،ايا:لىفقالَبالقَضاءِ؟لىعِلمَلا

:قالالقَضاءُ".لَكَيَتَبَئنُفإِنَّه،الأوّلِمِنََتعِمَسكماالاَخَرِمِنََعِمَتسَتحَئىلهتَقضِ

.َةَريغصأبىبنِِمِتاحرِوايَةِفىكَذاقاضيًا)3(.زِلتُفما

لأبِى"السنن"كِتابِفىُئِرابْذوُزلاعلىٍّأبوأخبرَنادَقو-20517

بنُعمرُوحدثناداودَ،أبوحدثنا،َةَسادابنُبكرِأبوأنبأنا،و91/101،َدواد

بَعَثَنِى-:قالعلىٍّعن،ٍشَنَحعن،سِماكٍعنشَريك،أنبأنا،عَونٍ

حَديثُوأناتُرسِلُنِى،اللهِرسولَيا:فقُلتُقاضيًا،اليَمَنِىَلإلمجغاللهِرسولُ

.")1(نىم:"يحب

.(369)المراسيل(2)

.(20178)فىتقدم(3)
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الغائبعلىالقضاءأجازمنبابالقاضىأدبكتاب

ُتئَثُيوقَلبَكَسَيَهدِىثناؤُهجلالفهَاإن:فقالَبالقَضاءِ؟لىعِلمَولاَن!لا

كماالاَخَرِمِنَتَسمَعَىَّتَحتَقضيَنفلاالخَصمانَِكيَدَيبَينََسَلَجاذِإفلِسانَكَ،

ما:أوقاضيًا.زِلتُفما:قال."ُءا!فَقلالَكَيَتَبَئنَنًاأحرَىهئِإف،الأؤلِمِنََتعِمَس

.(1)ُدعَبقَضاءٍفىُتكَكَش

غَيرُرَواههانعَمِبوجَميعًا،الخَصمانِهُرُضحَيائَذِىالمَوضِعَيَتَناوَلُاذَهو

شَري!:

حدثنا،جَعفَرٍبنُاللهِعبدُأنبأنا،فُورَكَابنُِرَكبأبوأخبرَنا/-55182

مُعاذٍبنُوسُلَيمانُُةِدَئازوشَريكْحدثناداودَ،أبوحدثنا،حَبيبٍبنُُسُنوي

لَمّا:قالعلىعن،ِرِمَتعُملابنِِشَنَحعن،حَربٍبنُسِماكُحدثنا:قالوا

!رعِلمَلاَن!لاحَديثُوأناىنُثَعبَت:قُلتُاليَمَنِىَلإلمجيه!اللهِرسولُبَعَثَنى

ماتَسمَعَحَتّىلِلأؤلِتَقضِفلاالخَصمانِأتاكَ"إذا:لىفقالَالقَضاءِ؟مِنَبكَثيرٍ

ُتَبَّنيَسَهَّللاَّنإتَقضِى،كَيفََتفَرَعالآخَرُيقولُماَتعِمَسإذاَكَّنِإفالاَخَرُ،يقولُ

.(2)ُدعَبقاضيًازِلتُفما:!حبهعلىقال."َكَبلَقويَهدِىلِسانَكَ

الغائبِعلىالقَضاءَأجازَنَمبابُ

بنُسُلَيمانُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-95102

سفيانُ،حدثنا،ٍميَعُنأبوحدثناالعَزيزِ،عبدِبنُعلئُحدثناالطبَراخ!،أحمدَ

.(17820)فىوتقدم.(3582)داودوأبو،(5874)المعرفةفىالمصنف(1)

.(127)والطيالسى،(4177)الصغرىفىالمصنف(2)
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الغائبعلىالقضاءأجازمنبابالقاضيأدبكتاب

بنِعيسَىبنُعلئُأخبرَخ!،الحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا)ح(هِشابمعن

حدثناقالا:علئّبنُؤإِبراهيمُالحُسَينِبنِمحمدِبنُجَعفَرُحدثنا،إبراهيمَ

أبيه،عن،عُروةَبنِهِشامِعنمحمد،بنُالعَزيزِعبدُأنبأنا،يَحيَىبنُيَحيَى

فقالَت:ك!قهاللهِرسولِىَلإمُعاويَةَُّمأهِندُجاءَت:قالَتاهَنار!نهاعائشةَعن

مِنهأخَذتُماإلاىِدَلَوويَكفينِىمايُعطينِىلاوإنَه،شَحيحٌلُجَرسُفيانَأباَّنإ

ماىِذُخ))ع!ير:ُئِبَّنلالهافقالَ؟شَىءٍنِمَكِلَذفىعلئَلَهف،يَعلَمُلاوهو

فىالبخارىُّرَواهالعَزيزِ)1(.عبدِحَديثِلَفظُبالمَعروفِ".وبَنيكِيَكفيكِ

.(2)َىحَيبنِيَحىَعنمسلمٌورَواه،مبيَعُنأبىعن""الصحيح

جَعفَرٍابنُِرَكبأبوأنبأنا،!ضاجَرهِملاأحمدَأبوأخبرَنا-20520

عن،مالكٌحدثنا،ٍويَكُبابنُحدثنا،إبراهيمَبنُمحمدُحدثنا،ىِّكَزُملا

ىِرَتشَيكانجُهَينَةَنِماًلُجَرأن،أبيهعن،(3)دُلافٍبنِالرَّحمَنِعبدِبنَِرَمُع

ىَلإأمرُهفرُفِعَ،فأفلَسَالحافيَفيَسبِقَُريَّسلايُسرعُثُمَّبها،فيُغامحرالزَواحِلَ

جُهَينَةَأُسَيفِعََعِفيَسُألافإِنَّ،ُساّنلااهُّيأبَعدُ،أفا:فقالَهب!!دالخطابِبنَِرَمُع

فأصبَحَ،اًضِرعُماذانَقَدِهَنإألا.الحافيََقَبَس:يمالَأنوأمانَتِهدينِهنِمرَضىَ

.(15787،15829)فىوتقدم.(172)71125والطبرانى،(4194)الصغرىفىالمصنف(1)

.(21337،21338)فىوسيأتى

.(7)عقب(1714)ومسلم،(2211)البخارى(2)

منالدالفتحالأكثر:)قلت:لفظهماالحاشيةفىوكتبوكسرها،الدالبفتحالأصلفىضبطه(3)

بخطالدالبضمضبطأنه(11374)فىوتقدمإ.ا!.أعلمواللهكسرها،منومنهم)دلاف،،

المصنف.
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الزوربشاهديفعلمابابالقاضىأدبكتاب

.غُرَمائهِ)1(بَينَمالَهنَقسِمُِةادَغلابفليأتِنادَينٌهيَلَعلهكاننَمف،بهَنِيردَق

ِروّزلابشاهِدِيُفعَلُمابابُ(ظ91/101

أبىبنُالزَحمَنِعبدُأنبأنا،ُئِرَمُعلاِحتَفلاأبوالشَريفُأخبرَنا-15202

عن،شَريكٌأنبأناالجَعدِ،بنُعلئُحدثنا،ُئِوَغَبلاالقاسِمِأبوأنبأنا،ٍحيَرُش

هَفَقَوف،زورٍبشاهِدُِرَمُعأُح!:قالٍرِماعبنِاللهِعبدِعن،اللهِِديَبُعبنِِمِصاع

.(3)هَسَبَحثُمَّ.هوفِرعافبزورٍ(2)َدِهشفُلانٌهذا:يقولُ،ِليَفلاىَلإيَومًاِساّنلِل

.ِساّنلِلوأقامَههَدَلَجف:فيهوزادَ،ٍمِصاععنشَريكٍعنالزَبيعِأبوورَواه

الحَسَنِأبوأنبأناببَغدادَ،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبووأخبرَنا-20522

سلمةَ،أبىبنُعمرُو،!حدثنامَريَمَأبىابنُحدثنا،المِصرِئُمحمدٍبنُعلئُ

أبىعن،نَضرَةَأبىعن،عَجلانَبنُعَطاءُحَذَثَنى،عَئاشٍبنُإسماعيلُحدثنا

هَبَرَضف،زورٍِدِهاشعلىَرَهَظهَنأر!نهالخطابِبنَِرَمُععن،الخُدرِىِّسعيدٍ

مِنَنَقبَلُلافإِنّاالرورِ؟بشُهودِالناسَاورِسأتلا:قالثُئَمسَوطًا،َرَشَعَدَحأ

.العَدلَ)4(إلاالشُهودِ

،هَيوُريمَخابنُِلضَفلاأبوأنبأنا،الحافظٍُمِزاحأبوأخبرَنا-20523

عن،ٍشاّيَعابنُحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُأحمدُأنبأنا

.(11374)فىتخريجهتقدم(1)

."يشهد":مفى(2)

عن(23380)شيةأبىوابن،(15388)الرزاقعبدوأخرجه.(2289)الجعدياتفىالبغوى(3)

.بمعناهبهاللهعبيدبنعاصم

.تركوههذاعطاء:4142/8إلذهبىقال(4)
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الزوربشاهديفعلمابابالقاضىأدبكتاب

142/10َبَرَضر!بهالخطابِبنََرَمُعأن،قَيسٍبنِوعَطيَّةَمَكحولٍ/عن،بكرٍأبى

.بالمَدينَةِ)2(بهوطافَ،وجهَهوسَخَمَ)1(سَوطًا،أربَعينَِروّزلاَدِهاش

عن،شِهابٍأبوحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُانَثَذَحو:قال-20524

فىعُفالِهىَلإَبَتَكد!جنهالخطابِبنََرَمُعأن،مَكحولٍعن،أرطاةَبنِِجاّجَح

وجهُهويُسَخَّمَ،رأسُهويُحلَقَ،أربَعينَيُجلَدَأنِروّزلاِدِهاشفىالشئامِكُورِ

.(3)هُسبَحويُطالَ،بهويُطافَ

،ىلاتَلوصوَمالأؤَلَتانِوالروايَتانِ،ِناتَعِطَقنُموِناتَفيعَضالرِّوايَتانِهاتانِ

.ُمَلعأُهَّللاو،بهيُحتَخُلاقَممِنهُماواحِدَةٍلُكفىأناّلإ

عننيارٍابنِبُردَةَأبىعنالثّابِتَالحديمثَالحُدودِكِتابِفىاْحيِّوُردَقو

لأخذُوا.(4)"ا!لهِحُ!ودِنِماَحفىإلاط!ا!َلَج!شرِالْوقَيُجلَ!"لا:قال!ىِبَّنلا

التَّوفيقُ.وبِاللَّهِ،أولَىبه

حدثثا،بلالٍابنُِدِما!أبوأنبأنا،الفقيهٍُرِهاطأبوأخبرَنا-!.525

ُتعِمَس:قالياممنَلقِالرَّحمَنِعمدِْص،!كَيرٍ!بُسُنويحدثناالأزهَرِ،أبو

فقالَ:عَمثممرَتِهىَلإبهَثَع!زووٍَد!اشَذَخأاْدإعلئٌكان:يقولُىٍنيَسُحبنَعلئَ

جاْلاينظرفية.لغةوالحاء.سؤده:وجههوسخم.المهملةبالحاء."مَّحسو":المصنفنسخةفى(1)

.(م!)س!ص55/،!ط2

:42/841الذهبىوقالالفحرب.علىمقتصزابهمكحولطريقمن(153!،)الوؤاقعبدخرجه12ْ)

ضعيف.انقطامحهمعوهذ%

.+.رمعأنمالكاْبىبنالوليدعقمكحولعقحجاجطريقمن(اه!92)الوؤاقعبدأخر!هأ3)

.(17655،17651)فىتخريجهتقدم!4!
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بعلمهيقضىأنللقاضىقال:منبابالقاضىأدبكتاب

قُلتُ:الزَحمَنِعبدُقالسَبيلَه.خَفَىثُئَموعَرفوه.هوفِرعافزورٍُدِهاشهذاإنَ

.ٌعِطَقنُمأيضًااذَهو.(1)ال:قالضَرب؟فيهكانلَه:الحُسَينِبنِىِلَعِل

نَصرٍاْبواْنبأنا،!خاهَبصألاإبراهيمَبنُمحمدُبكرٍأبوأخبرَنا-52652

بنُاللهِعبدُحدثنا،الحَسَنِبنُعلئُحدثنا،محمدٍبنُسفيانُحدثنا،العِراقِئُ

فنَزَعَ،زورٍبشاهِدٌِحيَرُش!ُأ:قالذَكوانَبنِجَعدِعن،سفيانُحدثنا،الوَليدِ

.(2)ِدِجسَملاأهلَهَفَزَعو،خَفَقاتٍهَقَفَخوعِمامَتَه

كانشُرَيحًاأن،حَصينٍأبىعن،سفيانُحدثنا:قالوبِإِسنادِه-52702

انفَّيَزدَقإنا:فيَقولُ،وسوقِههِدِجسَماْهلِفىبهفيَطوفُالرورِ،بشاهِدِيُؤتَى

.هَذا)3(شَهادَةَ

بعِلمِهِيَقضِىَأنلِلقاضِىقال:نَمبابُط921101

حدثناالوَليدِ،أبوأخبرَخ!،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20528

بنُعلىُّحدثنا:قالانَصرٍبنِأحمدَبنُوجَعفَرُالمَروَزِئُمحمدٍبنُإبراهيمُ

:تَلاق!بفأعائشةَعن،أبيهعن،هِشامٍعن،مُسهِرٍبنُعلئُحدثنا،حُجرٍ

فقالَت:لمجتَاللهِرسولِعلىسُفيانَاْبىامرأةُعُتبَةَبنتُهِندُتَلَخَد

يَكفينِىماِةَقَفَنلامِنَيُعطينِىلا،شَحيحٌرَجُلسُفيانَاْباإنَ،اللهِرسولَيا

.وحدهالممنفإلى(17804)الكزفىعزاه(1)

من309/2القضاةأنجارفىووكيع،(23383)ضيبةأبىوابن،(15391)الرزاقعبدأخرجه(2)

به.سفيانطريق

به.سفيانطريقمن288/2القضاةأنجارفىووكيع،(23381)ضيبةأبىابنأخرجه(3)
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بعلمهيقضىأنللقاضىقال:منبابالقاضىأدبكتاب

فقالَ؟جُناحٌَكِلَذنِمعلئَلَهف،عِلمِهبغَيرِمالِهنِمأخَذتُماإلا،َئِنَبويَكفِى

فىمسلمٌرَواه.(1)"ِكينَبويَكفِىيَكفيكِمابالمَعروفِىِذُخ)):لمجج!اللهِرسولُ

.(2)هِشامٍعنَرَخآوجهٍنِمالبخارىُّهَجَرخأو،حُجرٍبنِعلىعن""الصحيح

بنُالحَسَنُأنبأنا،المُقرِئُمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-55292

،غِياثٍبنُالواحِدِعبدُحدثنا،يَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَبنِمحمدِ

أنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُوأخبرَنا)ح(عن،سلمةَبنُُداّمَححدثنا

سلمةَ،بنُحَقادُحدثنا،ُناّفَعحدثنا،تَمتامٌحدثناالصَّفارُ،ٍديَبُعبنُأحمدُ

أخاهأن،الأطوَلِبنِسَعدِعن،نَضرَةَأبىعن،جَعفَرٍأبوالمَلِكِعبدُحَذَثَنى

قال!:.عيالِهعلىنفِقَهاُأأنُتدَرأف:قال!عيالًا.وتَرَكَدِرهَمٍثَلاثَمِائَةِوتَرَكَماتَ

اللهِ،رسولَيا:قُلتُ.((هنعفاقضِبدَييه،مَحبوسٌأخاكَ))إنً:هطي!هي!ُئِبَّنلالىفقالَ

اهَّنِإف"اهِطعأ":قال!.ٌةَنِّيَبلهاولَيسَتامرأةٌاذَعَتهُمادينارَينِإلاعنهُتيَضَقدَق

.(3)((!َقِداعاهَّنامف،اهِطعأ":ِدِحاالوعبدِرِوايَةِودى.!انَيثِطَحلَفظُ.(امُحِقَّةٌ

حدثنا،الحَسَنُأنبأنا،المُقرِئُمحمدٍبنُعلئُوأخبرَنا-25535

سعيدٍعن،سلمةَبنُُداّمَححدثنا،غِياثٍبنُالواحِدِعبدُحدثنا،ُفُسوي

هَّنأإلابمِثلِهصسؤىِبَّنلاأصحابِنِمٍلُجَرعننَضرَلأَّ،أبىعن،الجُرَيرِىِّ

،15787)فىتخريجهوتقدم،بهمسهربنعلىطريقمن(7)حدثهفىالزهرىالفضلأبوأخرجه(1)

15829،20519).

.(5364)والبخارى،(7/1714)مسلم(2)

ابنصحيحفىالألبانىوصححه.بهعفانطريقمن(4332)ماجهوابن،(07602)أحمدأخرجه(3)

.(9731)ماجه
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القاضىأدبكتاب

.تُرِكَ)1(مَكمَئَسُيمَل

بعلمهيقضىأنللقاضىليس:قالمنباب

"143/1

بنُأحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-05312

حدثنا،ٍريَكُببنُيَحيَىحدثنا،مِلحانَبنِإبراهيمَبنُأحمدُحدثنا،ٍديَبُع

لمجزىِبَّنلازَوجِعائشةَعن،عُروةَعن،شِهابٍابنِعن،ٍليَقُععن/،ُثيَفلا

ر!بهِقيذِّصلابكرٍأبىىَلإتَلَسرألمجي!اللهِرسولِبنتَفاطِمَةَأنأخبَرَتهاهَّنأ

نِمَىِقَبوماوفَدَكَبالمَدينَةِاللهُأفاءَمِمّا،لمجماللهِرسولِنِمميراثَهاتَسألُه

تَرَكْناما"ُثَرون"لا:قالجمهاللهِرسولَإنَ:هب!*زبكرٍأبوقال،َرَبيَخِسُمُخ

صَدَقَةِنِمشَيئًاُرئَغُألاوالفَهِوِإنَىالمالِ".هذافىمحمدآلُيماكُلُإنماصَدَقَة،

َّنَلَمعألو،لمجماللهِرسولِعَهدِفىهيَلَعكانَتالتىاهِلاحعنلمجفهاللهِرسولِ

شَيئًا.مِنهافاطِمَةَىَلإيَدفَعَأنبكرٍأبووأبَىلمجز.اللهِرسولُبهَلِمَعبمافيها

مسلمورَواه،ٍريَكُبابنِعن""الصحيحفىالبخارىُّرَواهالحديثَ)2(.وذَكَرَ

.الفَيثِ)3(عنَرَخآوجهٍنِم

بعِلمِهِيَقضِىَأنلِلقاضِىلَيسَ:قالنَمبابُ(ظ92/101

أنبأنا،إسحاقَابنُبكرِأبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-53202

،هِشامٍعن،مالكٍعن،َةَمَلسَمابنَيَعئاللهِعبدُحدثنا،ٍبِلاغبنُمخمدُ

:قاللمجماللهِرسولَأن،سلمةَأُمِّعن،سلمةَأبىبنتِزَينَبَعن،أبيهعن

به.سلمةبنحمادطريقمن45/4الكبيرالتاريخفىوالبخارى،(07702)أحمدأخرجه(1)

.(12862،13529-ا2860)فىتخريجهتقدم(2)

.(52/1759)ومسلم،(4240)البخارى(3)
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بعلمهيقضىأنللقاضىليس:قالمنبابالقاضىأدبكتاب

بَعفيىنِمهِتَّجُحبَنَحلأيَكونَأنمُكَضعَبَّلَعَلوإلَئَ،تَختَصِمونَمُكَّنإِو،ٌرَشَبأنا"إئما

قِطعَةًلهأقطَعامَّنِإفيأخُذْه،فلاشَيئًاأخيهبحَقِّلهُتي!َفَقنَمف،ُعَمسأمانَحوَفأقضِىَ

هَجَرخأو،َةَمَلسَمبنِاللهِعبدِعن""الصحيحفىالبخارئُرَواه.(1)"ِراّنلامِنَ

عُروَةَ)3(.بنِ!امِعنَرَخأ(2)ٍهُجوأنِممسلمٌ

قَبلُ.نِمعِلمبهلهْعَقَيمَلفيمااذَهو

أبو!كَرَبخأو)ح(أخبرَكأ،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنادَقف-53352

أنبأناالمُزَكأ،اللهِعبدِبنُأحمدُمحمدٍأبوحدثنا،وعمرٍأبىابنُسعيدِ

الزُّهرِىِّ،عن،بميَعُشىِنَربخأ،اليَمانِأبوحدثنا،عيسَىبنِمحمدِبنُعلئُ

زَوجُسلمةَأُمُّاهُّمُأوسلمةَ-أبىبنتَزَينَبَأن،ِريَبرلابنُعُروَةُأخبرَكأ

عِندَخِصامٍ(4)َةَبَلَج!رالنَبِئَُعِمَس:قالَتسلمةَأُمَّاهَّمُأأنأخبَرَته!يهم-النَّبِىِّ

يَكونَأنمُهَضعَبَّلَعَلفالخَصمُ،يأتييىوِإنَّه،ٌرَشَبأناامَّنإ":فقالَإلَيهِمفخَرَجَبابِه

،ميِلسُمبحَقِّلهُتيَضَقنَمف،ٌقِداصهَنأوأحسِبُ،َكِلَذبلهفأقضِىَبَعفيىنِمَغَلبأ

عن"الصحيح"فىالبخارىُّرَواه.(لِيَدَعْها")ْأوامهْذُخأيلفالنّارِ،مِنَقِطعَةٌهوفإِظَّ

،(3583)داودوأبو،(2567")أحمدوأخرجه.(0705)حبانابنطريقهومن،،719/2مالك(1)

به.عروةبنهامعنطرقمن(2317)ماجهوابن،(5416)والنسائى،(1339)والترمذى

.(2"2،564؟561)فىوسيأتى

."وجه!:م،س،الأصلفى(2)

.(4/1713)ومسلم،(2680،7169)البخارى(3)

.173/13البارىفتح.الأصواتاختلاط:الجلبة(4)

به.الزهرىطريقمن(902)380/23والطبرانى،(26626)اْحمدأخرجه(5)
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.(1)ىَئكِرهُّزلاعنَرَخاٍهُجوأنِممسلمهَجَرخأو،اليَمانِأبى

ببَغدادَ،الفامِئَُرَمُعبنُاللهُِديَبُعالقاسِمِاْبوالفقيهُأخبرَنا-20534

بنُُمِصاعحدثنا،إسحاقَبنُإسماعيلُحدثنا،النَخادُسَلمانَبنُاْحمدُحدثنا

:قالأبيهعن،وائلٍبنَِةَمَقلَععن،سِماكٍعن،الأحوَصِأبو/حدثنا،على

فقالَلمجي!،اللهِرسولِىَلإكِندَةَنِمورَجُلحَضرَمَوتَنِمرَجُلجاءَ

فقالَ.لأبِىكانَتدَقأرضٍعلىغَلَبَنىدَقهذاإنَ،اللهِرسولَيا:الحَضرَمِئُ

لمجماللهِرسولُفقالَ.قَحفيهالهلَيسَ،أزرَعُهايَدِىفىأرضِىهِىَ:الكِندِئُ

هَنإ،اللهَِئِبَنيا:قاليَمينُه".َكَلف،:قاللا.:قال."؟ةَنئَبَكَلأ":لِلحَضرَمِى

ذَلِكَ".إلالَكَ"لَيسَ:قال.شَىءٍعنُعَزَوَتَيلَيسَ،هيَلَعَفَلَحمايُبامح!لَيسَ

مماليعلىَفَلَحن!َل"أمما:َرَبدألَفالمجيوادِرسولُفقالَ،ليُحلِفَهبهَقَلَطناف:قال

(2)4ءصص*ص
.مُعرِض"عنهوهوالقيامَةِيَومَاللهَفليَلقيَنَّ،اًملظليأخُذه

بنِإسحاقَعنمُسلِمٍكِتابِفىوجَدتُهَكِلَذَكو،كِتابِىفىوجَدتُهاذَكَه

بنِالمَلِكِعبدِعن،عَوانَةَأبىعن،الوَليدِأبىعن،حَربٍبنِِريَهُزوإبراهيمَ

(3)رييرَ

علممَه.عن،عمَيرٍ

.(3171/5،6)مسلمو،(5817)رىلبهخاا(1)

وأبو.بهعلىبنعاصمطريقمن(17)4/221،15والطبرانى،(4764)مدهفىالبزارأخرجه(2)

وصيأتى.بهالأحوصأبىطريقمن148/4المعانىضرحفىوالطحاوى،(3245،3626)داود

.(21261)وعقب(20746،21252)فى

.(224/139)مسلم(3)
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الحُنَينِ)2(أبىبنِالحُسَينِبنُومُحَمَّدُالدارمئُ)1(سعيدٍبنُعثمانُورَواه

فىفقالواالوَليدِ،أبىعنوغَيرُهُمالكَخئُ)3(اللهِعبدِبنُإبراهيمُمُسلِمٍوأبو

.ذَلِكَ((إلامِنهلَكَ"لَيسَ:الحديث

إلامِنهلَكَ"لَيسَ:الأحوَصِأبىعنوغَيرُهسعيدٍبنُقُتَيبَةُرَواهَكِلَأَكو

.(4)"َكِلَذ

ىَعَّدُملاِةَهِجنِملهيَكونَأنيَنفِىوِإنَما،ِملِعلابَمكُحلايَنفِىلااذَهو

.ُمَلعأوالفَهُ(و93/101،اليَميقِغَير2ُىَشهيَلَع

نَصرٍأبوأنبأنا،!كاهَبصألاإبراهيمَبنُمحمدُبكرٍأبوأخبرَنا-53552

بنُاللهِعبدُحدثنا،الحَسَنِبنُعلئُحدثنا،محمدٍبنُسفيانُحدثنا،العِراقِئُ

بكرٍأبوقال:قالالزُّهرِئَعن،ذِئبٍأبىابنِعن،سفيانُحدثناالوَليدِ،

أدعُمَلو،أناأحُذَهمَلاللهِحُدودِنِمحَذًعلىاًلُجَروجَدتُوَل:ه!زالصَدّيقُ

.(ْ)ىِريَغمَعِىيَكونَحَتَىأحَدًاله

نأ،َةَمِركِععن،الكَريمِعبدِعن،سفيانُانَثَذَحو:قال-25536

َلَتَقاًلُجَررأيتُوَلأرأيتَ:عَوفٍبنِالرَّحمَنِِدبَعِلقالالخطابِبنََرَمُع

.(21289)فىمسنذاسيأتى(1)

به.الحسينبنمحمدطريقمن(5982)المعرفةفىالمصنفأخرجه(2)

.(20498)نىتقدم(3)

.(20746)فىمسندًاسيأتى(4)

أباأنالصلتبنزيدعنالزهرىطريقمن(547)886/2الأخلاقمكارمفىالخرائطىأخرجه(5)

...ركب
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القاضىأدبكتاب

:قال؟ىَنَزأوَقَرَسأو

.أصَبتَ)1(

لنفسهيحكملاالقاضىباب:

:قال.َنيمِلسُملامِنَىلُجَرشَهادَةََكَتَداهَشأَرَى

ريهبهعلىعن،أبيهعن،جَعفَرٍعن،سفيانُانَثَذَحو:قال-55372

.الأربَعَةِ)2(َلَؤأأناأكونُلا:قال

الشَّعبِىَّسألتُ:قالَةَمُربُشابنُحَذَثَنِى،سفيانُانَثَذَحو:قال-53852

فقالَ:َكِلَذفىحيَرُشأُح!:فقالَقاضثا،فجُعِلَشَهادَةٌعِندَهكانَتىلُجَرعن

.ٍحيَرُشِرَثأغَيرَمُنقَطِعَةٌالآثارُهَذِه.(3)َكَلُدَهشأوأناالأميرَائتِ

ابنُاللهِعبدِأبوأنبأنا،إسحاقَأبىابنُاترَكَزأبوأخبرَنا-25539

،مِسعَرٌأنبأنا،عَونٍبنُجَعفَرُأنبأنا،الوَقابِعبدِبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَ

.بعُودَينِ)4(عَنكََرمَجلافارفَعِ،جَمرٌالقَضاءُ:ٌحيَرُشقال:قالحَصينٍأبىعن

لِنَفسِهِيَححُمُلاالقاضِىبابئ:

بنُمحمدُاللهِعبدِأبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-25545

أنبأناالجَعدِ،بنُعلئُحدثنا،مِهرانَبنُأحمدُحدثناالصَّفارُ،عبدِاللهِ

(1)

(3)

(4)

وأخرجه.299/5التغليقفىحجرابنووصله.عكرمةعنمعلقًا(7170)قبلالبهخارىذكره

به.الئورىطريقمن(15456)الرزاقعبد

به.جعفرطريقمن(29303)شيبةأبىوابن،(01245)الرزاقعبدأخرجه

وأخرجه.98/52،992التغليقفىحجرابنووصله،شريحعنمعلفا(0717)قبلالبهخارىذكره

أبىوابن.بنحوهبهعيينةابنطريقمنالقفاةأخبارفىووكغ،(15458،15459)الرزاقعبد

.بنحوهبهشبرمةابنطريقمن(22242)شيبة

القفاةأخبارفىووكغ،(23316)شيبةأبىابنوأخرجه.(4196)الصغرىفىالمصنف

به.مسعرطريقمن287/2،288
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فقالَخُصومَةٍّىَبُأوَرَمُعبَينَكان:قالالشَّعبِئَُتعِمَس:قالٍراّيَسعن،شُعبَةُ

.هوَتأف:قال.ٍتِباثبنَزَيدَامُهَنيَبفجَعَلا:قالرَجُلًا.وبَينَكَبَينِىْلَعجا:ُرَمُع

اضَلف:قال.الحَكَمُيُؤتَىبَيتِهىِفو،بَينَنالِتَحكُمَأتَيناكَ:د!حبهُرَمُعفقالَ:قال

َتْرُج؟جَورٍُلَّوأهذا:فقالَ:قال.فِراشِهصَدرِعلىمَعَههَسَلجأهيَلَعاولَخَد

فقالَ:قالالقِصةَ.هيَلَعفقَصّا:قال.اًسِلجَموخَصمِىأجلِسْنِى،حُكمِكَفى

فأقسَمَ:قالأعفَيتَه.شِئتَنِإف،المُؤمِنينَأميرِعلىاليَمينُ:ٍّىَبُألزَيا

145/1!لىْيَكونَلا/ىَّتَحالقَضاءِبابَتُدرِكُلا:لهَمَسقأثُئَم،َكِلَذعلىل!جبهُرَمُع

.(1)ةَليضفٍدَحأعلىعِندَكَ

الثححيمِفىجاءَمابابُ

أبوحدثنا،بكرٍبنُمحمدُأنبأنا،ُئِرابْذوُزلاعلىٍّأبوأخبرَنا-05412

عن،أبيهعن،ٍحيَرُشبنِالمِقدامِبنِيَزيدَعن،ٍعِفانبنُُعيبَّرلاحدثناداودَ،

المَدينَةَ،ىَتأ!واللهِرسولِىَلإَدَفولَمّاهَّنأهانِىأبيهعن،ٍحيَرُشجَذَه

هوَهَّللا"إنَّ:فقالَع!حعاللهِرسولُفدَعاه،الحَكَمِبأبِىيَكْنونَهفسَمِعَهُم

فىاختَلَفواإذاقَومِىَّنإ:قالالحَكَمِ؟((.أباىَنْكُتَمِلفالحُكمُ،وإِلَيهالحَكَمُ،

))ما:!صاللهِرسولُفقالَالفَريقَينِ.كِلافرَضِىَمُهَنيَبُتمَكَحفأتَوك!شَىءٍ

"فمَن:قال.اللهِوعَبدُومُسلِمخيَرُشلى:قال"؟ِدَلَولامِنَلَكَفماهذا!َنَسحأ

.(2)"حيَرُشأبو"فأنتَ:قال.حيَرُش:قُلتُ:قالأكبَرُهُم؟".

وتقدم.318/19،319دمشقتاريخفىعساكرابنطريقهومن،(1751)الجعدياتفىالبغوى(1)

.(20493)فى

=،(181)المفردالأدبفىالبخارىوأخرجه.(5954)داودوأبو،(9714)الصغرىفىالمصنف(2)
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الرزازُداودَبنِمحمدِبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-05422

بنُمحمدُحدثنا،الشئافِعِئُاللهِعبدِبنُمحمدُبكرٍأبوأنبأنا،ظ93/101ببَغدادَ،

كان:قالٍرِماععن،إسماعيلَعن،ٍديَبُعبنُيَعلَىحدثنا،ُئِرَف!لاِمهَجلا

بنُزَيدُوبَينَكَبَينى:ر!حبهُرَمُعفقالَ،ٍطْلاحفىخُصومَةرضالاوابَىَرَمُعبَينَ

يا:فقالَ،البابَففَتَحَصَوتَهزَيدفعَرَفَ،البابَُرَمُعفضرَب)1(اقَلَطناف.ٍتِباث

وذَكَرَ.الحَكَمُيُؤتَىبَيتِهفى:فقالَ؟َكَيتآحَتَىَئَلإَتثَعَباْلا،المُؤمِنينَأميرَ

.الحديثَ)2(

.(4145)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.يزيدطريقمن(0254)والنائى-

.(إفطرق:مفى(1)

الحادثة.يدركلمالشعبى،مرسل:238/8الإرواءفىالألبانىقال(2)
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المثمهاداتكتاب

الشهاداتِحعتابُ

بالإشهادالأمرباب

بالإِشهادِالأمرِبابُ

.(282:البقرةأ!رُت!اَجَتاَذا!وَأَشهِ!دَوأ:ثناؤُهَّلجاللهُقال!

نأ-التَّوفيقَأسألُهاّيإوأعلمُ-واللَّهُيُشبِهُائَذِى:اللهُهَمِحَرالشّافِعِئُقال!

حَتمًا.لابالشَّهادَةُِّظَحلافيهماعلىدِلالَةًِعيَبلاعِندَبالِإشهادِأمرُهيَكونَ

ثُمَّ.(282:البقرةأفَاَ!تُبُؤ!ميه:تَبايُعُنيَّدلاوِنيَّدلاِةَيآفىتَعالَىبقَولِهَئبَتحاو

كطرهـيَُنِمَأالإِقوُضمَةٌ!بفَرِهَنٌ؟تِبًاتَجِدُواْمتَلَوسَفَيعَكَكنُتُوْ!وَإِن:قال!

ثُمَّ،ِنهَّرلاباًبِتاكاودِجَيمَلإذاَرَمأفلَمّا.(283:البقرةأ!ُإَتَنَمَأَنِمُتوَاىِذَئَافَيْودِّ

مِنهفرضًالا،ِّظَحلاعلىدِلالَةالأؤَلَالأمرَأنعلىدَلَّ،ِنهَّرلاتَركَأباحَ

.(11ُمَلعأُهَّللاو،هَكَرَتنَميَعصى

الحافظُ،ٍّىِدَعابنُأحمدَأبوأنبأنا،المالينِئُسَعدٍأبوأخبرَنا-54352

بنُمحمدُحدثنا،بشرٍبنُهِلالُحدثناشَهرِيارَ،بنِالحُسَينِبنُمحمدُأنبأنا

أنبأنا،الاسماعيلِئُبكرٍأبوأنبأنا،الزَزجاهِىوعمرٍأبووأخبرَنا)ح(مَروانَ

بنُالوَليدٍُماّمَهأبوحدثنا،ِراّبَجلاعبدِبنِالحَسَنِبنُأحمدُوهوالصوفئُ

أبيه-عن،نَضرَةَأبىبنُالمَلِكِعبدُحدثنا،مَروانَبنُمحمدُحدثنا،شُجاعٍ

+ىَلإبِدَجْمختَدَايَنتمُاَذإءَامَنُوَأىلِذَّلَا!يأيفَا:تَلا:قال!الخُدرِىِّ-سعيدٍأبىعن

قال!:(282،283:البقرةأبَغضا!وبَغفحُكُمَن!َأ!دإِق:َغَلَبىَّتَح!ىئَسُئىلَجَأ

.8713،88الاْمينظر(1)

-43-ا



الشهاداتكتاب

قَبلَها)1(.ماتَخَسَنهذه

بالإشهادالأمرباب

قالا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-05442

حدثنا،مَرزوقٍبنُإبراهيمُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا

بَغ!َن!َأ!لإِق:قالالآيَةِهذهفىٍرِماععنداودَ،عن،ٍبيَهُوعن،ُناّفَع

.(2)وسَعَةٍلِحىِففاشمَنتَهوِإنِ،مزَحفَتدَهشأإن:قالبَغضَا!

اَلأ،يُشهِدْمَلشاءَوِإنَدَهشأشاءَإن:قالائهالبَصرِئَالحَسَنِعنانيَؤُرو

بَغضَا!؟)3(مُكُضغَبَنِمَا!لَاِق:قَولِهىَلإتَسمَعْ

فىأعرابئاَعَيابهَنادم!مجىِبَنلاعنَظِفُحدَقو:اللهُهَمِحَرالشّافِعِئُقال

.بَيَنة)4(امُهَنيَبْنُكَيمَلو،المُنافِقينَبَعضِبأمرِالأعرابِئُفجَحَدَ،ٍسَرف

بنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَخ!،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20545

أبوحدثنا،الحُسَينِبنُإبراهيمُحدثنا،َناذَمَهبالتَضارُقُرقوبٍبنِأحمدَ

نأخُزَيمَةَبنِعُمارَةَعن،الرهرِئَعن،حَمنئأبىبنُُبيَعُشأخبرَخ!،اليَمانِ

الحافظُ،اللهِعبدِأبووأخبرَنا)ح(جم!ىِبَنلاأصحابِنِموكانَ،هَثَذَحعَفَه

القاضِىإسحاقَبنُإسماعيلُحدثناالعَدلُ،حَمشاذَبنُعلئُحدثنا

،(2365)ماجهوابن،1/232البهيرالتاريخفىالبخارىوأخرجه.2267/6ملالكافىعدىابن(1)

محمد:47/841الذهبىوقال.بهمروانبنمحمدعنطرقمن(1558)الأوصطفىوالطبرانى

.واهٍ

.بنحوهبهداودطريقمن74/5،75تفسيرهفىجريرابنأخرجه(2)

به.الشعبىعنرجلعنوصفيانالحسنعنبسنده109/5،110تفسيرهفىجريرابنأخرجه(3)

.88/3الأم(4)
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بالإشهادالأمربابالشهاداتكتاب

146/10ىِخأىنَثَّدَح/،أوَيسٍأبىبنُإسماعيلُأنبأنا:قالازيادٍبنِعلىبنُُنَسَحلاوْ

عن،شِهابٍاب!عن،عَتيقٍأبىبنِمحمدِعن،بلالٍبنِسُلَيمانَعن،بكرٍأبو

أصحابِنِموكانَ-هَرَبخأعَفَهأنخُزَيمَةَ،بنِ(و94/101عُمارَةَ

الأعرابِ،مِنٍَلُجَرنِمفرَسًاابتاعَلمججِاللهِرسولَأن-لمججِِّهَفلارسولِ

َىشَملاجميماللهِرسولُفأسرَعَ،فرَسِهَنَمَثليَقضِىَجميماللهِرسولُفاستَتبَعَه

ولاالفَرَسَهَنومِواسُيوالأعرابِئَيَعتَرِضونَرِجال!فطَفِقَ،الأعرابِئُوأبطا

،ِموَّسلافىالأعرابِئَبعضهمزادَىَّتَح،ابتاعَهقَدِلمجيماللهِرسولَأنَنورُعشَي

هْعَتبافالفَرَسَهذامُبتاعًاكُنتَإن:مِجكاللهِرسولَالأعرابِئُنادَىاوُدازافَلف

الأعرابِئُىَتأىَّتَحالأعرابِىنِداءََعِمَسحينَع!ج!اللهِرسولُفقامَ.بِعتُهالِإو

مِنكَ".ابتَعتُهِلَب":قال!.هَكُتعبماِهَّللاولا:قال!.((؟َكنِمُتعَتباقَدَِسيلَوًا":فقالَ

فطَفِقَ،يَتَراجَعانِامُهووبِالأعرابِىِّع!ج!اللهبرسولِيَلوذونَالناسُفطَفِقَ

بايَعتَه.َكَّنأُدَهشأأنا:خُزَيمَةُفقالَ.بايَعتُكَىِّنأشَهيدًاَّمُلَه:يقولُالأعرابِئُ

َلَعج!.بتَصديقِكَ:قالتَشهَدُ؟"."بمَ:فقالَخُزَيمَةَعلىع!تَاللهِرسولُفأقبَلَ

!.رَجُلَينِ)1(شَهادَةَخُزَيمَةَشَهادَةَلمجتَاللهِرسولُ

حدثناالوَليدِ،أبوالأُستاذُأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا-54602

اللهِعبدِبنُُةَدبعحدثناقالا:إسحاقَبنُومُحَمَّدٍُبِلاطأبىبنُإبراهيمُ

وأخرجه.وصححه17/2،18والحاكم،(0842)الصغرىوفى،(5879)المعرؤ"فىالمصنف(1)

(13534)فىوتقدم.بهنافعبنالحكماليمانأبىطريقمن(3607)داودوأبو،(21883)أحمد

.الزهرىطريقمن
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الإشهادفىالاختيارباب:الشهاداتكتاب

بنِاللهِعبدِبنِزُرارَةَبنُمحمدُحَذَثَنى،الحُبابِبنُزَيدُحدثنا،الخُزاعِئُ

نأ،خحِباثبنِخُزَيمَةَأبيهعن،خُزَيمَةَبنُعُمارَةُحَذَثَنى،ٍتِباثبنِخُزَيمَةَ

لهفشَهِدَ،هَدَحَجففرَسًاالمُحارِبِىالحارِثِبنِسَواءِنِمابتاعَجم!اللهِرسولَ

ْنُكَتمَلوالشَّهادَةِعلىحَمَلَكَ"ما-لمجز:اللهِرسولُلهفقالَ،ٍتِباثبنُخُزَيمَةُ

لاَكَّنأُتفَرَعو،قُلتَبماصَذَقتُكَولَكِن،اللهِرسولَياَتقَدَص:قالمَعَهُ؟".

.حَسبُه")1(فهوهيَلَعَدِهَشأوخُزَيمَةُلهَدِهَشنَم":فقالَحَفا.إلاتَقولُ

.(2)بَيَنَةٍبلاجم!اللهِرسولُيُباجْمَلحَتمًاكانوَلف:اللهُهَمِحَرالشتافِعِئُقال

الإشهادِفىالاختيارُبافي:

حَمشاذَبنُعلئُحدثنا،الحافظُاللهِعبدِبنُمحمدُأخبرَنا-20547

أبى،حدثنا،العَنبَرِئُمُعاذٍبنِمُعاذِبنِالمُثَنَىبنُمُعاذُالمُثَنَىأبوحدثنا،ُلدَعلا

أبىعن،بُردَةَأبىعن،الشَعبِىعن،فِراسٍعن،شُعبَةُحدثنا،أبىحدثنا

تَحتَهكانَتٌلُجَر،لَهُمُباجَتسُيفلاالفهَيَدعونَ)ثَلاثَةٌ:قالجميِ!ىِبَنلاعن،موسَى

ىَتآورَجُلٌ،هيَلَعيُشهِدْمَلفمالٌرَجُلعلىلهكانورَجُلٌيُطَفقْها،مَلفالخُلُقُِةَئِّيَسامرأةٌ

.(3)"،ه:الشاءأ!أَتوَلَكُمُريَاَهَفُئلَاتُؤتوُأ!وَلَا:وجَلَّزَعالفهُقالدَقومالَهدَفيفا

والمثانىداحَالافىعاصمأبىوابن،87/1الكبيرالتاريخفىالبخارىوأخرجه.18/2الحاكم(1)

بنمحمد:4148/8الذهبىوقالبه.الجاببنزيدعنطرقمن(3730)والطبرانى،(0842)

.الضعفاءفىأرهولم،يعرفلازرارة

.88/3الأم(2)

إسنادهنكارتهمع:4149/8الذهبىوقال.302/2والحاكم،(4204)الصغرىفىالممنف(3)

نظيف.
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الإشهادفىالاختيارباب:الشهاداتكتاب

حدثنا،جَعفَرٍبنُاللهِعبدُأنبأنا،فُورَكَابزُ،بكرِأبوأخبرَنا-55482

،زَيدٍبنِعلىعن،سلمةَبنُحَفادُحدثناداودَ،أبوحدثنا،حَبيبٍبنُُسُنوي

فىلمجقهاللهِرسولُقال،ظ101/94:قالعباسابنِعن،مِهرانَبنَِفُسويعن

ِرِخَاىَلإفَاَ!تُبُو!شُسئَىأَجَل+ىَلاٍنئَدِبتَدَايَنتُم!اذَا:وجَلَّرَعاللهِقَولِ

فرأى،ذُرّيّتَهأراهوتَعالَىتَبارَكََهَّللاَّنإ؟ُمالَّسلاهيَلَعُمَدآَدَحَجنَمَلَّوأن"اٍ:الاَيَةِ

رَلث،يا:قالداودُ.َكُنباهذا:قالهذا؟نَم،رَلثيا:فقالَ،نوزهطِغاطَرَهزأألُجَر

نِمتَزيدَهأنإلالإ،:قال.هِرُمُعفىزِدْزلث،يا:قالسنة.سِئونَ:قالعُمُرُه؟فما

:قالسنة.أربَعينَلهوهَبتُدَقف:ُمَدآقالسنة.ألفُ:قالىِرُمُعوما:قال.عُمُرِكَ

المَلاثكَةُوجاءَتهُتوَملاهَرَفَحافَلفمَلائكَتَه،هيَلَعوأشهَدَكِائاهيَلَعاللهَُب!َكو

وهَبتُما:قالداودَ.لإبنِكَوهَبتَهدَقإئهقالوا:.سنةأربَعونَىِرُمُعنِمَىِقَبهَّنإ:قال

.مَلأثكَتُه(()1(هيَلَعوشَهِدَالكِتابَاللهُفأخرَجَقال:ثَ!يئا.لأحَد

،ٍديَبُعبنُأحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُوأخبرَنا-25549

إسماعيلَ،بنُموسَىسلمةَأبوحدثنا،ُئِوَغَبلاإسحاقَبنُإبراهيمُحدثنا

لَمّا:أؤَلِهفىقالهَنإإلا،الحديثِهذامَعنَىفذَكَرَ.سلمةَ/ُنبحَفادُحدثنا

سنةألفََمَدآل"فاكمَلَ:هاَحضٍفىوقالَلمجفَّ.اللهِرسولُقالِنيَّدلاُةَيَاتَلَزَن

.(3)"ةنسمِائَةَلِداوُدَواكمَلَ)2(

به.حمادطريقمن(2270)أحمدوأخرجه.(2815)الطيالسى(1)

.م:فىلي!(2)

.بنحوهبهحمادعنطرقمن(12928)والطبرانى،(0271)يعلىوأبو،(2713)أحمدأخرجه(3)

.(0731)الترمذىوينظر.!ا.وحتنهحديثًاالسندبهذامذىالترروى:4149/8الذهىوقال
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الاشهادفىالاختيارباب:الشهاداتكتاب

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِاْبوأخبرَنا-20550

عيسَىبنُصَفوانُحدثنابمِصرَ،القاضِىقتُيبَةَبنُبَكارُحدثنا،يَعقوبَ

أبىبنِسعيدِعن،ذُبابٍأبىبنِالزَحمَنِعبدِبنُالحارِثُحدثنا،القاضِى

َمَدآاللهَُقَلَخافَلا):!يهتاللهِرسولُقال:قالهريرةَأبىعن،ِّىِرُبقَملاسعيدٍ

رَحِمَكَ:رَبُئلهفقالَ،اللهِبإِذنَِهَفلافحَمِدَ.للهُِدمَحلا:فقالََسَطَعالزوحَفيهونَفَخَ

فقُلِ:جُلودبر،مِنهُممَلأىَلإ،المَلائكَةَِكئَلوأىَلإْبَهذا،ُمَدآيا:لهفقالَ،ُمَدآيارَئكَ

،هِّبَرىَلإَعَجَرثُئَم.وبَرَكاتُهاللهِورَحمَةُالشلامَُكيَلَعو:قالوا،فذَهَبَ.عَلَيكُمُمإلَّسلا

:ِناتَضوبقَمويَداهلهوتَعالَىتَبارَكَاللهُوقالَوبَنيهِم.بَنيكَوتَحثةُتَحئتُكَهذه:فقالَ

بَسَطَهاثُمَّ.ٌةَكَرابُميَمينرَئىيَدَىوكِلتا،رَئىيَمينَُترَتخا:فقالَ.شِئتَامُهئأاختَز

إنسالبلُكاذِإف،ذُزيتكَهَؤُلاءِ:قالهَؤُلاءِ؟ما،رَبئأىْفقالَ،هتثّرُذوُمَدآفيهاف!ذا

يُكتَبْمَل-أضوَئهِمنِم:قالأو-أضوَؤُهُمرَجُلفيهِموِإذا،عَينَيهبَينَعُمرُهمَكوبٌ

فإِنِّى:قال.لهكُبَىِذَّلاذاكَ:قال.عُمرِهفىزِدْ،رَبئأىْ:فقالَ،سنةًأربَعونَإلأله

ماالجَنَّةَأُسكِنَثُمَّقال:وذاكَ.أنتَقال:سنةً.َنيّتِسعُمرِىنِملهُتلَعَجدَق

دَقآدَمُ:لهفقالَ،ِتوَملاُكَلَمفأتاهلِنَفسِه،يَعُذُمَدآوكانَمِنها.أُهبِطثُمَّاللهُ،شاءَ

سنةً.سِتينَمِنهاداودَلابنِكََتلَعَجولَكِنَّكَ،بَلَى:قال.سنةألفُىِلكُبَتدَق،َتلِجَع

.والشهودِ")1(ِباتِكلابَرِمُأفيَومَئد،ذُزيتهتَيِسَنفونَسِىَذُرّيته،تَدَحَجففجَحَدَ

،(3368)الترمذىوأخرجه.وصححه64/1والحاكم،(708)والصفاتالأسماءفىالمصنف(1)

النسانىوعند.بهعيسىبنصفوانطريقمن(6167)حبانوابن،(46001)البهرىفىوالنسانى

صالح.إسناده:150/84الذهبىوقال.مختصر
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الزنافىالشهادةبابالشهاداتكتاب

انِّزلافىالشَّهادَةِبابُ

عَلتهِنفَاَسْتَمثهِدُوْالِئسَابِ!ئمنِماَلقَحِشَةََنيِتأَي)وَاَلَّئِ:ثناؤُهجلاللهُقال!

يَأتوُاؤَلثُثمَتَنَصْحُمئَاَنوُمزَيَنيِذًلَاَو!:وقالَ،و95/1010النساء:51(أئِغ!أَرْبَحَة

.(4النور:أجَقدَص!ثَنَنِينَفَاَطدُوهُزشُهَدَآءَبِأَزلَبَةِ

العباسِأبوحدثنا،القاضىالحَسَنِبنُأحمدُبكرٍأبوأخبرَنا-55102

عن،مالكأنبأنا،الشّافِعِئُأنبأنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُأنبأنا،يَعقوبَبنُمحمدُ

اللهِ،رسولَيا:قال!سَعدًاأن،هريرةَأبىعن،أبيهعن،ٍحِلاصأبىبنِِليَهُس

فقالَشُهَداءَ؟!ِةَعَبرأبآص!ىَّتَحهُلِهمُأاًلُجَرامرأمح!مَعَوجَدتُإنأرأيتَ

ء(1)ص
كمامالكٍحديثِنِم""الصحيحفىمسلمهَجَرخا.))نعَم":جم!اللهِرسول!

(2)ص
مضى.

إسحاقَ،ابنُبكرِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا-55202

حدثنا،شَيبَةَأبىبنُاللهِعبدُحدثنا،الأنصارِىُّإسحاقَبنُموسَىأنبأنا

هريرةَأبىعن،أبيهعن،ليَهُسحدثنا،بلالٍبنِسُلَيمانَعن،مَخلَدٍبنُُدِلاخ

آش!ىَّتَحأمَسَّهمَلاًلُجَرامرأش!مَعَوجَدتُوَل:عُبادَةَبنُسَعدُقال!:قال!

!َح!دا!!كَىِذَّلاو،كَلا:قال))نَعَم".:جم!الطِرسولُقال!شُهَداءَ؟ِةَعَبرأب

لمَئدكُم،يقولُمماىَلإاوعَمسا":لمجفَّاللهِرسولُقال!.ِفيَّسلابلأُعجِلُهتإن

.(17093،17706)فىتخريجهتقدم(1)

.(17093،17706)فىوتقدم،(15/1498)مسلم(2)
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0148/1

الزنافىالشهادةبابالشهاداتكتاب

أبىعن""الصحيحفىمسلمرَواه.(1)"ىنِمُرَيغأُهَّللاومِنه،ُرَيغأوأناكَيوز،إنه

.شَيبَةَ)2(أبىابنِبكرِ

،هَيوُريمَخابنُِلضَفلاأبوحدثنا،الحافظٍُمِزاحأبووأخبرَنا-55302

بنُرَئهعبدُشِهابٍأبوحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُأحمدُأنبأنا

أبىىَلإَبَتَكمُعاويَةَأن،المُسَئبِبنِسعيدِعن،سعيدٍبنِيَحيَىعن،ٍعِفان

قَتَلَه.أواهَلَتَقفرَجُلامرأتِهمَعَاذِإف،بَيتَهدَخَلٍلُجَرعنعَلئاسَلْ:موسَى

هوما2لَشَىهذاإنَهذه؟ذِكرُكَما:!بهعلىلهفقالَ،موسَىأبوفسألَه

أنا:قالعَنها.أسألَكَأنفىمُعاويَةَُئَلإَبَتَك:قالَعَلَيكَ.ُتمَزَع،انِضرأب

.ُلَتقُي:سعيدٍبنُيَحىَقالَبرُفَتِهِ.َعِفُدوِإلاشُهَداءَِةَعَبرأبجاءَإن،ٍنَسَحأبو

بنِيَحيَىعنٍسَنأبنِمالكِحَديثِنِممَضىدَقواللهُ:هَمِحَرالشيئُقال

(3)

.سعيدٍ

بالرناز!بهَرَمُععِندٍَلُجَرعلىثَلاثَة/وشَهِدَ:اللهُهَمِحَرالشئافِعِئُقال

.(4)َةَثالثلافجَلَدَ،الزاجُيُثبِتِمَلو

حدثنا،الفقيهُالوَليدِأبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-55402

عن،َةئَلُعابنِعن،شَيبَةَأبىابنُهوبكرٍأبوأنبأنا،سُفيانَبنُالحَسَنُ

.(17093،17707)فىتخريجهتقدم(1)

.(16/1498)مسلم(2)

.(17094،17709)فىتقدم(3)

.83/7الأم(4)

-438-



...والرجعةالطلاقفىالشهادةبابالشهاداتكتاب

جاءَالمُغيرَةِعلىهابِحاصوَةَركبأبوَدِهَشلَفا:قالعثمانَأبىعن،التَيمِى

ابتِهارًا)1(رأيتُ:قال.بحقإلااللهُشاءَإنيَشهَدُإنلُجر:ُرَمُعفقالَ،زياد

مَرَفألا.:قال؟َةَلُحكُملاَلَخَدالمِروَدَرأيتَلَه:ُرَمُعلهفقالَ.اًئِّيَسومَجلِسًا

.فجُلِدوا)2(مِهب

مَعناهُمافىوماِةَعجَّرلاوِقالَّطلافىالشَّهادَةِبابُ

ِدودُحلاوِصاصِقلاوِحاحِّنلامِنَ

يفوُرْعَمِبَنُهوُقِراَفؤَأبِمَغرُوفٍظئسِكوُهُنَاجَلَهُنَّبَلغنَاَذِإَف!:ثناؤُهجلاللهُقال

.(2:الط!قأمِّن!!عَذلىذَوَئوَأَشْهِدُواْ

،بكرٍبنُمحمدُبكرٍأبوأنبأنا،ُئِرابْذوُزلاعلىأبوأخبرَنا-55552

عن،ميَشُهأنبأنا،ٍدِشاربنِعلىِّبنُالحَسَنُحدثنا،داودَأبوحدثنا(ظ011/95

َحَبصأ:قالخَديجٍبنِِعِفارعن،رِفاعَةَبنُعَبايَةُحدثنا،ىِميَّتلاحَئانَأبى

اورَكَذف،جم!اللهِرسولِىَلإأولياؤُهَقَلَطنافبخَيبَرَ،مَقتولًاالأنصارِمِنَرَجُل

قالوا:."؟مكِبِحاصقَتلِعلىِنادَهشَيشاهِدانِمكَلأ"فقالَ:لهَكِلَذ

دَقويَهودُ.مُهامَّنِإو،المُسلِمينَمِنَاَحأثَئَمْنُكَيمَل،اللهِيارسولَ

.الحديثَ)3(وذَكَرَهَذا.نِمَمَظعأعلىيَجتَرِئونَ

أنبأنا،قَتادَةَبنَِرَمُعبنِالعَزيزِعبدِبنُُرَمُعنَصرٍأبوأخبرَنا-55652

.(رص)ب01/260التاجينظرالنَّفَسِ.تتابعالابتهار:(1)

وأخرجه.(29297)شيبةأبىوابن،(5881)والمعرفة،(4211)الصغرىفىالمصنف(2)

به.التيمىسليمانطريقمن(7227)والطبرانى،(13566)الرزاقعبد

.(16570)نىتخريجهتقدم(3)
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...والرجعةالطلاقفيالشهادةبابالشهاداتكتاب

بنُاللهِعبدُمحمدٍأبوحدثنا،ُىِوَرَهلاالزَفاءُمحمدٍبنُُدِماحعلىأبو

بنُعيسَىحدثنا،َسُنويبنُالزَحمَنِعبدُحدثنا،ُئِسِموقلاحَفادٍبنِأحمدَ

عن،عُروةَعن،الرهرِئَعن،موسَىبنِسُلَيمانَعن،ٍجيَرُجابنِعن،َسُنوي

ِنِإفعَدلي،ىَدِهاشوبوَلِئإلانِكاحَ"لا:جمج!اللهِرسولُقال:قالَتعائشةَ

فنِكاحُها،ٌلِطابفنِكاحُهاتَحَكَننِإفله،ئِلولانَمئِلوفالشلطانُاشتَجَروا

.(1)"ٌَاب

بنََرَمُعأنالمُسَئبِبنِوسَعيدِالحَسَنِعنِحاَكنلاكِتابِفىورُؤينا

ابنِعنوروّيناه.(2)عَدلٍىَدِهاشوًك!َوبإلانِكاحَلا:قالر!بهالخطابِ

(3)

.ٍس.

أجازَهَنأزحبهالخطابِبنَِرَمُععنعَطاءٍعنأرطاةَبنُحَخاجُرَواهىِذَئاو

،عِطَقنُمد!بهَرَمُععنفعَطاب!؟يَصخُلاالنكَاحِ)4(فىالنَساءِمَعَالزَجُلِشَهادَةَ

أصَخُ.د!نهَرَمُععنالمُحمَيًبِابنِومُرسَلُ،(ْ)هبُئبَتحُيلاأرطاةَبنُُجاخَحلاو

التَوفيقُ.وبِالفَهِ

،هَيوُريمَخابنُِلضَفلاأبوأنبأنا،الحافظٍُمِزاحاْبوأخبرَنا-05572

،ُسُنويأنبأنا،ميَشُهحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُأحمدُأنبأنا

.(13833،13834)فىتخريجهتقدم(1)

.(13843)نىتخريجهتقدم(2)

.(13841)فىتخريجهتقدم(3)

.(13844)فىتخريجهتقدم(4)

.(33)تبلتقدم(5)
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...معناهفىوماالدينفىالشهادةبابالشهاداتكتاب

.الطَّلاقِ)2((1)ىلعالنَساءِشَهادَةَيُجيزُلاكانهَّنأالحَسَنِعن

إبراهيمَعن،الحَكَمِعن،شُعبَةُأنبأنا،ٌميَشُهانَثَذَحو:قال-55802

َذَشأنِمُقالَطلاو:قال.ِقالَّطلاوالحُدودِعلىالنَساءِشَهادَةَيُجيزُلاكانائه

.الحُدودِ)3(

المالُبهيُقصَدُأومالًايَحونُهِمّامَعناهفىوماِنيَّدلافىالشَهادَةِبابُ

فَاَتحتُبُى!ىئَسُشِلَجَأ+ىَلِإٍنئَدِبتَدَايَنتُم)اذَا:ثناؤُهجلاللهُقال

يَكُونَالًمْلَاِنزِجَالِ!تمنِمشَهِيدَئنِ!وَاَشتَمثهِدُوأ:اهِقايسفىوقالَ.،282:البقرةأ

فَتُذَ!وَاضدَ!فُمَاًلحِفَتنَأِإًدَهُشلَامِنَزضَونَمِئَنوَاَمىَأَتَانِلُجَرَفنيُطَر

.اَلأُخزَى!إضدَكُمَا

بنُأحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-55902

عن،ُثيَفلاحدثنا،ٍريَكُببنُيَحيَىحدثنا،مِلحانَابنُحدثناالمئَسفّارُ،ٍديَبُع

عنر!جمظَ،َرَمُعبنِاللهِعبدِعندينابى،بنِاللهِعبدِعنالهادِ،ابنِ

رأيتُكُنَّفإِنِّىالاستغفاز،وأكرِنََنقَّدَصَتالنِّساءِ،مَعشَرَ"يا:قاللمججمِهَّللارَسولِ

الفعنَ،"تُكثِزنَ:قال؟ِهَفلارسولَيالَناما:مِنهُنَامرأةٌِتَلاقالئارِ".أهلِاصً

:تَلاقمِنكُنَّ((.ِّبُّللالِذِىَبَلكأودينٍعَقلناقِصاتِنِمرأيتُوماالعَشيرَ،وتَكفُزنَ

.!و)الحدود:سفىبعده(1)

شهادةتجوز"لا:بلفظبهيون!طريقمن(09912)شيبةأبىابنوأخرجه.(879)منموربنسعيد(2)

الحدودلا.فىالنساء

شهادةتجوز"لا:بلفظبهشعبةطريقمن(29187)شيبةأبىابنوأخرجه.(878)منموربنسعيد(3)

.والحدود!الطلاقفىالنساء
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149/10

...لهالمقضىعلىالقاضىحكميحيللا:بابالشهاداتكتاب

العَمَلِنُقصانُط961101"أفا:قالوالذينِ؟ِلقَعلانُقصانُوما،اللهِرسولَيا

لااللَّيالِىَوتَمكُثُالعَقلِ،نُقصانُاذَهفرَجُل)1(،شَهادَةَتَعدِلُ/ِنيَتأرمافشَهادَةُ

.(2)إِنيذلانُقصانُاذَهفرَمَضانَ،فىوتُفطِرُتُصَلِّى،

يَعقوبَبنُمحمدُحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوواْخبرَنا-20560

التُجيبِئُ،رُمحِبنُمحمدُحدثنا،ُىِوَسَنلاإبراهيمَبنُعلئُحدثنا،الحافظُ

مِنهُنَامراْوفقالَتِ:قالهَناإلانَحوَهبإِسنادِههَرَكَذف.سَعدٍبقُُثيَفلاأنبأنا

"الصحيح"فىمسلمرَواه(4)؟ِرانلاأهلاْكثَرَاللهِرسولَيالَناوما:جزله
َْيد)3(

(5)و

.رمحٍبنِمحمدِعن

لهالمَقضِىِّعلىالقاضِىأ!حُح.ُليحُيلا:بافي

حَرامًا،مِنهُماٍدِحاوعلىالحَلالَيَجعَلُولا،هيَلَعوالمَقضِىِّ

حَلالًاهِنهُماٍدِحاوعلىالحَرامَولا

إسحاقَأبىابنُائرَكَزوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20561

العباسِاْبوحدثناقالوا:القاضِىالحَسَنِبنُأحمدُبكرٍوبْاوىِّكَزُملا

عن،مالكأنبأنا،ُىِعِفاشلاأنباْنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُاْنبأنا،يَعقوبَبنُمحمدُ

أنَر!تها،سلمةَأُئمَعنسَلَمةَ،اْبىبنتِزَينَبَعناْبيه،عن،هِشامٍ

.اواحد":م،صفىبعده(1)

.مختصزابهالهادابنطريقمن(4679)داودأبوأخرجه(2)

.270/1الهايةشديد.قوىأى،جزلكلامذاتتكونأنويجوز.الخلقتامةأى:جزلة(3)

به.رمحبنمحمدعن(0340)ماجهابنأخرجه(4)

.(132/79)ملم(5)
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...لهالمقضىعلىالقاضىحكميحيللا:بابالشهاداتكتاب

يَكونَأنمُكَضعَبفلعل،ئَلإتَختَصِمونَوِإنكُم،ٌرَشَبأناامَّنإ":قالجمجماللهِرسولَ

نِمءىَشبلهقَفيتُنَمفمِنه،ُعَمسأمانَحوِعلىلهفأقضِىَبَعفب!نِمهِتَّجُحبَنَحلأ

فىالبخارىُّرَواه.(1)"ِراّنلامِنَقِطعَةًلهُعَطقأف!ئمامِنه،ْذُخأيفلاأخيهقَح

.(2)مالكٍعنوغَيرِهالقَعنَبِىعن""الصحيح

يَحيَىبنِمحمدِبنِإبراهيمَبنُيَحيَىاثرَكَزأبوأخبرَنا-25562

حدثنا،الطَّرائمِئُعَبدوسٍبنِمحمدِبنُأحمدُالحَسَنِأبوأنبأنا،المُزَكَى

سفيانُأنبأنا،العَبدِىُّكَثيرٍبنُمحمدُحدثناالدارمئُ،سعيدٍبنُعثمانُ

عن،سلمةَأُمِّبنتِزَينَبَعن،عُروةَعن،عُروةَبنِهِشامِعن،الثورِئُ

،عَلإ!ؤمِمونَوِإوبهُم،ٌرَثَبأناامَّنإ)):لمجيهمال!رسولُقال:قالَتر!لمحنهاسلمةَاُئمَ

نَمف،ُعَمسأمانَحوِعلىلهفأقضِىَبَعفي!نِمهِتَّجُحبَنَحلأيَكونَأنمُكَضعَبَّلَعَلو

.(4)"ِراّنلامِنَقِطعَةًلهُعَطقأامَّنِإفشَيئًا،مِنهيأخُذْ)3(فلاشَيئًاأخيهقَحنِملهُتيَضَق

.كَثيرٍ%(بنِمحمدِعن""الصحيحفىالبخارىُّرَواه

إسحاقَ،بنُأحمدُبكرٍأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-56302

.(20532)فىوتقدم،19916،1117،4017والافعى،(5883)المعرفةفىالمصنف(1)

.(2680،7169)البخارك!(2)

."يأخذنأ:منى(3)

حبانوابنبه.كثيربنمحمدعن(3583)داودأيووأخرجه.(4202)الصغر!فىالمصنف(4)

به.سفيانطريقمن(5072)

.(6967)البخارك!(5)
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150/10

...لهالمقضىعلىالقاضىحكميحيللاةبابالشهاداتكتاب

عن،مُعاويَةَأبوأنبأنا،يَحيَىبنُيَحيَىحدثنا،قُتَيبَةَبنُإسماعيلُأنبأنا

حَقِّنِملهُتعَطَق"فمَن:قالهَناإلاومَتنِهبإِسنادِههَرَكَذفعُروةَ.بنِهِشامِ

فىمسلمٌرَواه.(1)إِراّنلامِنَقِطعَةًبهلهُعَطقأامَّن!فيأخُذْه،فلاشَيئًاأخيه

َ(2)
.ىَيحيبنِيحيَىعن"الصحيح"

بكرٍأبوأنبأنا،البِسطامِئُاللهِعبدِبنُمحمدُوعمرٍأبواْخبرَنا-56402

)ح(إشكابَابنُحدثنازَكَرئا،ابنَيَعنىالقاسِمُأخبرَك!،الإسماعيلِئُ

بنُأحمدُحدثنا،إبراهيمَابنُِلضَفلاأبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبوواْخبرَنا

،سَعدٍبنِإبراهيمَبنُيَعقوبُحدثناقالا:يَحيَىبنُمحمدُحدثنا،سلمةَ

عن،ِريَبرلابن6ُعُروَأخبرَك!:قالشِهابٍابنِعن،ٍحِلاصعن،أبىحَذَثَنى

عنأخبَرَتهاجمع!ىِبَنلازَوجَسلمةَأُئمَاْنَأخبَرَته،سلمةَأبىبنتِزَينَبَ

أناامَّنإ)):فقالَإلَيهِمفخَرَجَ،هِتَرجُحببابِخُصومَةًَعِمَسهَناجمي!اللهِرَسولِ

ٌقِداصهَّنأفأحسِبُبَعفبى،نِمَغَلبأيَكونَأنمُهَفعَبفلَعَلالخَصمُ،يأتييىوِإئه،ٌوَشَب

وأاهْذُخأيلفالنّارِ،مِنَقِطعَةٌهِىَامَّنِإف/مبِلسُمقَحبلهُتيَضَقنَمف،َكِلَذبلهفأقضِىَ

عناللهِعبدِبنِالعَزيزِعبدِعن""الصحيحفىالبخارئُرَواهليرَمْمهالأ)3(.

.يَعقوبَ)4(عنالنّاقِدِوعمرٍعنمسلمٌورَواه(ظ96/101،سَعدٍبنِإبراهيمَ

اْبىطريقمن(6375)عوانةوأبو،(26491)أحمدوأخرجه،(5495)الشحبفىالمصنف(1)

.بنحوهبهمعاوية

.(4/1713)مسلم(2)

به.الزهرىطريقمن(5984)الكبرىفىوالنائى.بمعناهبهحمعقوبعن(26627)أحما-أخرجه(3)

.(6/1713ؤومسلم،(2458،7181)البخارى(4)
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...لهالمقضىعلىالقاضىحكميحيللا:بابالشهاداتكتاب

نانبأأ،الاسماعيلِئُبكرٍبوأنانبأأ،الأديبُوعمرٍبوأأخبرَنا-56502

عن،شِهابٍابنِعن،لَيثٌحدثناالوَليدِ،أبوحدثنا،الحُبابِبنُُلضَفلا

فقالَ،غُلامٍفىزَمعَةَبنُوعَبدُسَعدٌَمصَتخا:ِتَلاقر!نهاعائشةَعن،عُروةَ

شَبَهِه.ىَلإفانظُرْ،ابنُههَّنأَئَلإَدِهَع،عُتبَةَىِخأابنُهذا،اللهِرسولَيا:سَعدٌ

.هِتَديلونِمأبىفِراشِعلىَدِلُو،اللهِرسولَياىِخأهذا:زَمعَةَبنُعبدُقالَ

لِلفِراشِ،الوَلَدُعبدُ،يالَكَ"هو:فقالَبعُتبَةَيننشصَبَهٍىَلإكج!اللهِرسولُفنَظَرَ

فىالبخارئُرَواه.قَطُّسَودَةَيَرَفَلَم.(1)"ُةَدوَسيامِنهواحتَجِبِىالحَجَرُ،ولِلعاهِرِ

.الفَيثِ)3(عنقُتَيبَةَعنهاجَوخأوالوَليدِ)2(،أبىعن""الصحيح

حدثنا،الفقيهُِرضَّنلاأبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-!.566

أبيه،عن،سَعدٍبنُإبراهيمُحدثنا،سِنالىبنُمحمدُحدثنا،أئوبَ!بمحمدُ

))مَن:!اللهِرسولُقال:قالَتد!نهاعائشةَعنمحمد،بنِالقاسِمِعن

عن"الصيم"فىالبخارىُّرَواه.(4)"ٌّدَرفهو!هلَيسَماهذاانِرمأفىَثَدحأ

.(إبراهيمَ)ْعنمُهُفُك،وغَيرِهالصَبّاحِبنِمحمدِعتمسلمٌورَواه،يَعقوبَ

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-!5567

حدثنا،كُناسَةَابنُحدثناالضَغانخما،إسحاقَبنُمحمدُحدثمْا،يَعقوبَ

"(21320)فىاقْاسو،(11573،11576،15460،15461)فىتخريجهتقدم(1)

.(6817)البخارى(2)

.(36/1457)ومسلم،(2218،6765)البخاوى(3)

+(21238)فىوسياْتى،(20397)فىوتقدم.(4174)الصغرىفىالمصنف(4)

.(17/1718)ومسلم،(2698)البخارى(5)
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...لهالمقضىعلىالقاضىحكميحيللا:بابالشهاداتكتاب

ُرَمُعَبَتَك:قالالبَصرِئَالعَؤامِأبىءق،البَصبرقمَعمَرٍعن،بُرقانَبنُجَعفَرُ

،ٌةَعَبَتُموسُنَةٌ،ٌةَمَكحُمفريضَةٌالقَض!اءَإز!ا:َئِرَعشألاموسَىأبىىَلإ

الناسِبَينَِسَاو،لهنَفاذَلابحَق)1(يمَفُنميَنفَعُلافإِنَه،إلَيكَادصرَإذافافهَمْ

يَيأسَولا،حَيفِكَفىٌفيَِصشيَطمَعَلاحَتَى؟وقَضائِكََكِسِلجَموَكِهجوفى

ُحلُضلاو،َرَكنْانَمعلىُنيمَيلاواذَعَىمَنِعلىالبَيَنةُ،عَدلِكَنِمضَعيفٌ

حَفااذَعَىِنَموحَلالًا،َمَزَحأوحَرامًااْحَلصُلحًاإلاالمُسلِمينَبَينَجائزٌ

نِإف،بحَقَهأعطَيتَهٍةنَيَببجاءَنِإف،هيَلإيَنْتَهِىأمَدًالهفاضرِبْبَئنَةًأوغائبًا

،ىَمَعلِلواْجلَىِرذُعلافىاْبلَغَُكِلَذَنِإف؟القَضئةَهيَلَعاستَحلَلتََكِلَذهَزَجعْا

نأَكِدَشَرِلفيهوهُديتَلِرأيِكَفيهَتعَجارفَموَيلاقَضَيتَهقَضاءٍنِمَكْعَنمَيولا

مِنَخَيرٌالحَقومُراجَعَةُ،شَىءٌالحَنيُبطِلُلا،قَديمٌالحَقلأنَ؟الحَنتُراجِعَ

إلاالشَهادَةِفىبَعضٍعلىمُهُضعَبعُدولٌوالمُسلِمونَ،الباطِلِفىالتَمادِى

،قَرابَةٍأوولاءٍفى(2)ظَيينٌأوالرورِشَهادَةُهيَلَعبَزَجُمأوحَذًفىمَجلودٌ

بالبَئناتِإلاالحُدودَعَلَيهِمُوسَتَرَال!رائرَالعِبادِمِنَىَلَوَتلَجورَعَهَفلاَنِإف

ثُئَم،ٍةَنُسولاقُرآنٍفىلَيسَمِفاإلَيكَأُدصرَفيماَمهَفلاَمهَفلاثُئَم،والأيمانِ

أحَئهاىَلإْدِمعاثُئَم،والأشباهَالأمثالَواعرِفِ،َكِلَذعِندَالأُمورَقايِ!

والتأذَىَوالفمجَرََقَلَقلاوَبَضَغلاولىاتاكَ،بالحَناهِهَبشأوتَرَىفيمااللهِىَلإ

لهاللهُُبِجويالحَقمَواطِنِفىالقَضاءََنِإفوالتَنكُرَ؟الخُصومَةِعِندَبالناسِ

.،قح!:مىف(1)

.58/2الجوزىلابنالحديثغريب.مواليهغيرإلىلمىالذىهو:الظن(2)
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...الولادفىمعهنرجللاالنساءشهادةبابالشهاداتكتاب

اللهُكَفاهنَفسِهعلىوَلوِّقَحلافىهُتَّينتَصَلَخنَمف،َرخُّذلابهويُحَسِّنُالأجرَ

تَبارَكََهَئلافإِنَّ،اللهُشانَهقَلبِهفىلَيسَبمالَهُمتَزَيَّنَنَمو،الناسِوبَينَبَينَهما

فىاللهغَيرِبثَوابَكَّنظوما،اصِلاخلهكانمااَّلإالعِبادِمِنَيَقبَلُلاوتَعالَى

.(1)؟ِهِتَمحَروخَزائنرِزقِهِلِجاع

نَصرٍأبوأنبأنا،!كاهَبصألاإبراهيمَبنُمحمدُبكرٍأبوأخبرَنا-56852

بنُاللهِعبدُحدثنا،الحَسَنِبنُعلئُحدثنا،محمدٍبنُسفيانُحدثنا،العِرا!ئُ

يقولُكانهَّنأٍحيَرُشعن،سيرينَابنِعن،هِشامٍعن،سفيانُحدثناالوَليدِ،

نأاَّلإيَسَعُنِىلاولَكِن،اًمِلاظلأظنّكَوإِنَى(و97/101لَكَلأقضِىىَنإ:ِلُجَّرلِل

.(2)اًمارَحلَكَُّلِحُيلاقَضائىوِإنَّ،ِةَنِّيَبلامِنَ!صُرُضحَيبماَىِضقأ

ِءاسِّنلاوعُيوبِالوَلادِ)3(فىمَعَهُنََّلُجَرلاِءاسِّنلاشَهادَةِبابُ

ابنُِلضَفلاأبوأنبأنا،الحافظُالعَبدُوِئٍُمِزاحأبوأخبرَنا-25569

،ميَشُهحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُأحمدُأنبأنا،هَيوُريمَخ

علىالنِّسوَةِشَهادَةَيُجيزُحيَرُشكان:قالالشَعبِىعنمُجالِا،أنبأنا

.الزَجاذ)4(هيَلإيَنظُرُلاوما،ِلالهِتسالا

الكافَةِ.قَولُاذَهواللهُ:هَمِحَرالشيخُقال

به.المصنفطريقمن71/32تاريخهفىعساكرابنوأخرجه.(5873)المعرفةفىالمصنف(1)

منقطع.وإسنادهاراشد،ابنأظنهمعمر:4154/8الذهبىقال

طريقمن(23312)شيبةأبىوابن.بههشامطريقمن133/6الكبرىالطبقاتفىسعدابنأخرجه(2)

.نجحوهسيرينابن

."أالولادة:مفى(3)

.بمعناهاَخرطريقمن(09842،27979)شيبةأبىوابن،(15430)الرزاقعبدأخرجه(4)
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151/10

الشهاداتكتاب

ِّنِهِدَدَعفىجاءَما/بابُ

عددهنفىجاءماباب

اللهِ،عبدِابنُبكرِأبوأخبرَك!،ألحافظُاللهِعبدِاْبواْخبرَنا-55752

بنُُثيَفلاأنبأنا،التُجيبِئُرُمحٍبنُمحمدُحدثنا،سُفيانَبنُالحَسَنُأنبأنا

عنربمفما،َرَمُعبنِاللهِعسدِعن،دينارٍبنِاللهِعبدِعنالهادِ،ابنِعن،سَعدٍ

ودينيعَقلٍناقِصاتِنِمرأيتُ!ما:وفيه،ادىريثَفذَكَرَ.قالهَنأرِي!اللهِرَسولِ

والذينِ؟ِلقَعلانُقصانُوما،اللهِرسولَيا:قالَتمِنكُنَّ".اللبئلِذِىَبَلغأ

العَقلِ،نُقصانُفذَلِكَ،لُجَرشَهادَةَتَعدِلُامرأتَينِفشَهادَةُِلقَعلانُقصانُأأئا:قال

مسلمٌرَواه.(1)"ِنيّدلانُقصانُاذَهفرَمَفدانَ،فىوتُفطِز،ىفَصُتماالفيالِىَوتَمكُثُ

(2)و

.رمحٍبنِمحمدِعن"الصحيح"فى

العِراقِئُ،نَصرٍأبوأنبأنا،إبراهيمَبنُمحمدُبكرٍأبواْخبرَنا-57152

الوَليدِ،بنُاللهِعبدُحدثنا،الحَسَنِبنُعلئُاْنبأنا،محمدٍبنُسفيانُأنبأنا

أبىبنِعَطاءِعن،سُلَيمانَأبىبنِالمَلِكِوعَبدٍِجيَرُجابنِعن،سفيانُحدثنا

.الاستِهلالِ)3(فىنِسوَةٍُعَبرأإلايَجوزُلا:قالرَباحٍ

بنُأحمدُاْنباْنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-55722

مَعمَبربنِإبراهيمَبنُمحمدُحدثنا،مُسافِرٍبنِالقاسِمِبنُأحمدُحدثنا،ٍديَبُع

.(05592)فىتقدم(1)

.(132/79)مسلم(2)

طريقمن76/1تفسيرهفىالمنذروابنبه.جريجابنطريقمن(13972)الرزاقعبدأخرجه(3)

به.الملكعبد
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عددهنفىجاءمابابالشهاداتكتاب

أبىعن،الأعمَشِعن،الواسِطئُالمَلِكِعبدِبنُمحمدُحدثنا،ُئِعيِطَقلا

بنُمحمدُ.(1)ِةَلِباقلاشَهادَةَأجازَ!سيهتاللهِرسولَأن،حُذَيفَةَعن،وائلٍ

:مَجهولٌٌلُجَرامُهَنيَب؟الأعمَشِمِنَهْعَمسَيمَلالمَلِكِعبدِ

بنُعلئُالحَسَنِأبوأنبأنا،الفقيهُالحارِثِابنُبكرِأبوأخبرَنا-57352

بنُُدَفَحُموِلضَفلابنُإسماعيلُحدثنا،الحَسَنِبنُُرَمُعحدثنا،الحافظَُرَمُع

عن،المَلِكِعبدِبنُمحمدُحدثنا،بَقئةَبنُوهبُحدثناقالا:ٍرَطَمبنِبشرِ

.(2)ِهِوحَنبهَرَكَذفالأعمَشِ.عن،المَدائنِىالزَحمَنِعبدِأبى

.(3)مَجهولٌٌلُجَرالمَدائنِئُالزَحمَنِعبدِأبو:الذارَقُطنِئُالحَسَنِأبوقال

،هَيوُريمَخابنُِلضَفلاأبوأنبأنا،الحافظٍُمِزاحأبوأخبرَنا-25574

عن،ٌميَشُهوعَوانَةَأبوحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُأحمدُأنبأنا

زادَ.ِةَلِباقلاشَهادَةَيُجيزُكانهَنأر!ج!علىعن،نُجَىبنِاللهِعبدِعن،ٍرِباج

اللهِوعَبدُ،(مَتروئر)ْالجُعفِئٌُرِباج،ُخِصَيلاهذاوحدَها)4(.:عَوانَةَأبو

(1

(2

(3

(4

(5

.742/3قتيبةلابنالحديثغريبينظرالموئدة.:القابلة

به.القاسمبنأحمدطريقمن(596)طسوْالافىوالطبرانى،4/232الدارقطنىأخرجهوالحديث

صحما:5/8514الذهبىوقال.41/204بغدادتاريخفىالخطيبطريقهومن.233/4الدارقطنى

.هذا

.4/232الدارقطنىينظر

بهجابرطريقمن233/4والدارقطنى،(98502)شيبهةأبىوابن،(13986)الرزاقعبدأخرجه

.وبنحوه

.(1275)عقبتقدم
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الشهاداتكتاب

.(1)ٌرَظَنفيهنُجَىابنُ

القاذفشهادةباب

152/10

عنٍعِماجبنِغَيلانَعنضَعيف)2(-وهو-العَزيزِعبدِبنُُديَوُسورَواه

.فذَكَرَه)3(!به.عَلتاأنَأبيهعنمَروانَأبىبنِعَطاءِ

به،انلُقَلر!بهعلىعنِةَلِباقلاشَهادَةُصَخَتوَل:الحَنظَلِئُإسحاقُقال

.خَلَل)4(إسنادِهفىولَكِن

اللهُ،شاءَإنهيَلإصِرنار!بهعلىعنَتَبَثوَل:اللهُهَمِحَرالشادعِئُقال

.(عَنه)ْعِندَناولامُكَدنِعيَثبُتُلاهَنِكَلو

القاذِ!شَهادَةِبابُ/

ثَمَنِينَزُهوُدِجتَاَفثُهَدَاءَبِأَزلَبَةِيَآْتوُأضَلثُمَاَنمُخصَنَتَنوُمزَي)وَائَذنَ:ثناؤُهجلاللهُقال

ذَلكَِدْعَبنِمتَابُوأاَلْذَينَ!ِإ!َنوُقِسَقتَاهُمُوَأُؤلَبهكَأَبَدصحاثَهَدَةَمثُلَاأوُلَبْقَلوَلَاريَد!

.(5النور:4،أ!ريِحَزروُفَغاَلئَهََّنِإَفوَأَضلَحُوأ،ظ97/101

آخِرِهوالكَلامِِلَؤأعلىالكَلامِسياقِفىوالثنيا:اللهُهَمِحَرُئِعِفاشلاقال

الشّافِعِئُقالخَبَر)6(.َكِلَذبَينََقرَفُيأنإلا،ِهقِفلاأهلُهيَلإُبهْذَيماجَميعِفى

اتَذِى:الحديثَفذَكَرَلَحَديثًا.فيهوِإنَ:اللهُهَمِحَر

(1

(3

(4

(5

(6

.(3386)عقبتقدم(

.(1132)عقبتقدم(

.(4222)الصغرىوفى،(5886)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(

.(4224)الصغرىوفى،(5886)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(

.6/052الأم(

.5/74الأم(
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القادفشهادةبابالشهاداتكتاب

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،وعمرٍأبىابنُسعيدِأبو2-أخبرَنا0575

ُتعِمَس:قال!عُيَينَةَبنُسفيانُأنبأنا،الشّافِعِئُأنبأنا،ُعيبَّرلاأنبأنا،يَعقوبَ

فأشهَدُتَجوزُ،لاالمَحدودِشَهادَةَأنالعِراقِأهلَُمَعَز:يقولُالزُّهرِىَّ

أو:.َكَتَداهَشنَقْبَلْتُبْ:َةَركبلأبِىقال!الخطابِبنََرَمُعَّنأفُلان!خَرَبخأل

ثُمَّهُتظِفَحفهَرَبخأىِذَّلاالزُّهرِىُّىَّمَس:سفيانُقال!.َكَتَداهَشقَبِلْتُتُبتَإنْ

هو:قَيسٍبنُُرَمُعمحلىفقالَ،َرَضَحنَمسألتُقُمنافلَمّا،فيهُتكَكَشونَسِيتُه

قال!فيماَتكَكَشلَهف:لهفقُلتُ:اللهُهَمِحَرالشّافِعِئُقال!المُسَيَّبِ.بنُسعيدُ

ماوكَثيرًا:الشّافِعِئُقال!.شَكٍّغَيرَِبَّيَسُملابنُسعيدُهولا،:قال!لَكَ؟

اللهُ.شاءَإنسعيدٍعن:يقولُسَمِعتُهماوكَثيرًاسعيدًا،ىِّمَسُيفيُحَذَثُهسَمِعتُه

ل!جنهَرَمُعَّنأفيهوزادَ،ذَشفيهلَيسَسعيدٍعنِظفِحلاأهلِنِمغَيرُهرَواهدَقو

.شَهادَتَه)1(فرَدََّةَركبأبووأبَىشَهادَتَهُما،فأجازَاثنانِفتابَ،الثَّلاثَةَاستَتابَ

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20576

بنِسعيدِعن،الزُّهرِىِّعن،سفيانُحدثنا،شَيبانَبنُأحفدُحدثنا،يَعقوبَ

تُبْ:قال!أو.َكَتَداهَشقَبِلْتُتُبتَإن:َةَركبلأبِىقالزحبهَرَمُعأنَ،ِبَّيَسُملا

.شَهادَتكَ)3(نَقبَلْ)2(

بنسعيدفيهوذكر،360112المشكلشرحفىالطحاوىطريقهومن.16141،8917الافعى(1)

المسيب.

.،"تقبل:مفى(2)

،963111تفسيهرهفىجريروابن،(21902)شيبةأبىابنوأخرجه.(6242)الصغرىفىالمصنف(3)

به.سفيانطريقمن359112المشكِلشرحفىوالطحاوى



القاذفشهادةبابالشهاداتكتاب

أبوحدثنا،ىِّكَزُملاإسحاقَأبىابنُاترَكَزأبوأخبرَنا-20577

أهلِنِمبهُقِثأنَمأخبرَخ!قالالثتافِعِئُأخبرَنا،بيعُالرًاْنبأنا،العباسِ

لَمّاريهبهالخطابِبنََرَمُعاْنَ،المُسَئبِبنِسعيدِعن،شِهابابنِعنالمَدينَةِ

يَرجِعُبكرَةَ)1(أبووأبَىشَهادَتَهُما،فقَبِلَاثنانِفرَجَعَ،استَتابَهُمالثلاثَةََدَلَج

(2)ءَصير
شهادته.دَرف

د!بهَرَمُعأنالمُسَثبِبنِسعيدِعنالزُّهرِئَعنكَثيرٍبنُسُلَيمانُورَواه

.شَهادَتَه)3(قَبِلْتُمِنكُمتابِنَم:ونافِعٍوشِبلٍَةَركبلأبِىقال

أبااستَتابَل!نهَرَمُعاْنَالمُسَئبِابنِعنالرهرِئَعنالأوزاعِئُورَواه

.بكرَةَ)4(

َةَرَسيَمبنِإبراهيمَعنمُسلِمٍبنِمحمدِعنالزَزاقِعبدُورَوَى:الشيخُقال

(ْ)ْلَبْقَنتوبوا:المُغيرَةِعلىاودِهَشلِفَذينَقالر!نهَرَمُعأنَ،المُسَئبِابنِعن

ُرَمُعفكانَ:قال.يَتوبَأنَةَركبأبووأبَى،اثنانِمِنهُمُفتابَ:قال.مُكتَداهَش

.شَهادَتَه)6(يَقبَلُلا

.اأنا:مفىبعده(1)

الزهرىطريقمن(41356)الرزاقعبدوأخرجه.6/72والافعى،(5892)المعرفةفىالمصخف(2)

.بنحوهبه

الفتحفىكما-البصرةأخبارفىشبهةبنعمروأخرجه.(4227)الصغرىفىالمصنفذكره(3)

به.كثيربنسليمانطريقمن-256/5

.(5891)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(4)

."تقبل،:مفى(5)

.(05551)الرزاقعبد(6)
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القاذفشهادةبابالشهاداتكتاب

أبوحدثنا،بلالٍابنُِدِماحأبوأنبأنا،الفقيهٍُرِهاطأبوأخبرَنا-05782

بنِسعيدِعن،الأفطَسٍِمِلاسعن،قَيسٍعن،محمدٍبنُعمرُوحدثناالأزهَرِ،

َنِإف؟غَيرِىْدِهشأ:قال!هُدِهشُيُلُجَّرلاأتاهإذاَةَركبأبوكان:قال!ٍمِصاع

فسَّقونِى)1(.دَقالمُسلِمينَ

دَقكانوَلو،هيَلَعوأقامَقَذفِهنِميَتوبَأننِمامتَنَعَفلأنَّهصَحَّإناذَهو

.ُمَلعأُهَّللاو،ِقسِفلااسمَهومَزلألَمامِنهتابَ

153/10شَهادَةَيُجيزُكانهَّنأعباسٍ/ابنِعنوبَلَغَنِى:اللهُهَمِحَرالشّافِعِئُقال!

.(2)َباتإذاالقاذِفِ

الحَسَنِأبوأنبأنا،المُزَكَىإسحاقَأبىابنُزَكَريّاأبوأخبرَنا-05792

بنِمُعاويَةَعن،ٍحِلاصبنُاللهِعبدُحدثنا،سعيدٍبنُعثمانُحدثنا،الطَرالفِئُ

شَهَدَةًمثُلَاأوُلَبقَل!وَلَا:قَولِهفىعبالسٍابنِعن،طَلحَةَأبىبنِعلىِّعن،ٍحِلاص

وأصلَحَتابَنَمف(ه:النورأ!أوُباَتاَلَذِينَاَّلا!:يَعنىقال!ثُمَّ.(4:النورأأَبَدفيا!

.تُقبَلُ)3(اللهِكِتابِفىفشَهادَتُه

العباسِأبوحدثنا(و198/10،وعمرٍأبىابنُسعيدِأبوأخبرَنا-58002

أبىابنِعن،عُلَيَّةَابنُإسماعيلُأنبأنا،الشّافِعِئُأنبأنا،ُعيبَّرلاأنبأنا،مُئَصألا

عَطاءٌ؟يَقولُهانُّلُك:وقالَ.هُتَداهَشتُقبَلُ:قالتابَإذاالقاذِفِفىنَجيحٍ

به.المصنفطريقمن(216/62)دمقتاريخفىعساكرابنأخرجه(1)

.5/74الأم(2)

به.صالحبناللهعبدطريقمن172/17تفسيرهفىجريرإبنأخرجه(3)
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الشهاداتكتاب

.ومُجاهِا)1(وطاوُسٌ

القاذفشهادةباب

بنُالعباسُمَنصورٍأبوأنبأنا،قَتادَةَابنُنَصرِاْبواْخبرَنا-20581

حدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُاْحمدُحدثنا،النَضرُوِئُِلضَفلا

أنَهُمومُجاهِدٍوطاوُسٍعَطاءٍعن،نَجيحاْبىابنُأنباْنا،إبراهيمَبنُإسماعيلُ

.شَهادَتُه)2(تَلِبُقتابَإن:القاذِفِفىقالوا

عن،المَلِكِعبدُأنبأنا،ٌميَشُهحدثناسعيا،انَثَذَحو:قال-05822

.(3)إ؟هَتَداهَشُذُرأوهَتَبوَتاللهُيَقبَلُ:قالعَطاءٍ

عن،حَصيننأبىعن،شَريكٌحدثنا،(4)سعيدٌانَثَذَحو:قال-05832

.(شَهادَتَه؟!)َْنولَبقَتولاهَتَبوَتاللهُيَقبَلُ:قالالشَعبِى

عن،ٌفرَطُمأنبأنا،ميَشُهحدثنا،سعيدٌانَثَذَحو:قال-05842

عنورَجَعَنَفسَهفأكَذَبَهِبْرَضنِمفُرخَإذا:القاذِفِفىيقولُكانالهىِبعَئشلا

.شَهادَتُه)6(تَلِبُققَولِه

(1

(2

(3

(4

(5

(6

.21/365المشكلشرحفىالطحاوىطريقهومن.6/72والافعى،(5893)المعرفةنىالمصنف

به.عيةابنطريقمن165/17تفسيرهفىجريرابنوأخرجه

به.عيةابنإبراهيمبنإسماعيلطريقمن(20908)ضةأبىابنأخرجه

،(13561)الرزاقوعبد.بنحوهبهالملكعبدطربقمن(17514)تفسبرهفىحاتمأبىابنأخرجه

.بنحوهعطاءعناَخرطريقمن365/12عقبالمكلمْرحفىوالطحاوى

.أشعبة،:مفى

طريقمن17/461تفسيرهفىجريروابن،(61902)ضيبةأبىابن،(13576)الرزاقعبدأخرجه

.بنحوهالنعبىعنآخر

.بنحوهالنعبىعناَخرطريقمن164/17تفسيرهفىجريرابنأخرجه
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القاذفشهادةبابالشهاداتكتاب

،ٍلُجَرعن،مِسعَرٍعن،سفيانُحدثنا،سعيدٌانَثَّدَحو:قال-55852

.هُتَداهَشتَلِبُقتابَإذا:قالعُتبَةَبنِاللهِعبدِعن

عن،جوَيبِرٌأنبأنا،ٌميَشُهحدثنا،سعيدٌانَثَّدَحو:قال-55862

.شَهادَتُه)1(تَلِبُقتابَإذا:يقولُكانهَّنأالضَحّاكِ

رأيتُ:قالحُصينٌأنبأنا،ٌميَشُهحدثنا،سعيدٌانَثَذَحو:قال-58752

:قال،تَوبَةًَثَدحأضَربِهنِمفُرخَفلَمّابالزِّنْيَةِ)2(،قَذفٍفىاًّدَحَدِلُجاًلُجَر

بذَلِكَهُترَبخأفِدانِّزلاأباُتيِقَلف.المُحصَناتِقَذفِنِمهيَلإوأتوبَُهَّللاأستَغفِرُ

.شَهادَتُه)3(تَلِبُقهَّبَرواستَغفَرَقَولِهعنَعَجَرإذاعِندَناالأمرُ:ىِلفقالَ

بنِعِمرانَعنمِسعَرٍعنسعيدٍبنُويَحيَىمُعاويَةَأبوورَوَى:ال!ثيخُقال

.(4)ِفِذاقلاشَهادَةِفىقَولَهعُتبَةَبنِاللهِعبدِعنٍريَمُع

جَعفَرٍابنُبكرِأبوحدثناالمِهرَجانخُما،أحمدَ،أبوأخبرَنا-55882

نأهَغَلَبهَّنأمالكٌحدثنا،ٍريَكُبابنُحدثنا،إبراهيمَبنُمحمدُحدثنا،ىِّكَزُملا

؟هُتَداهَشتَجوزُلَه:َدِلُجِلُجَرعنسُئلايَسارٍبنَوسُلَيمانَِبَّيَسُملابنَسعيدَ

.(التَوبَةُ)ْمِنهتَرَهَظإذا،نَعَمفقالا:

به.هيمطريقمن167/17تفسيرهفىجريرابنأخرجه(1)

.317/2النهايةالزنا.:والزلة.""بالرية:مفى(2)

طريقمن17/174تفسيرهفىجريروابن-381/3التعليقتغيقفىكما-منصوربنسعيدأخرجه(3)

به.هيم

به.مسعرطريقمن167/17تفسيرهفىجريروابن،(20913)شيبةأبىابنأخرجه(4)

.158/5وسيمانسعيدعنالمدونةفىسحنونابنوذكره.المسيبابنذكردون.1/272مالك(5)
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القاذفشهادةبابالشهاداتكتاب

تَجوزُلَهَذَحلاجُلِدإذا:ٍلُجَرعنسُئلَائهشِهابٍابنِوعن-58902

.(1)ُةَبوَتلامِنهتَرَهَظإذا،نَعَم:قال؟هُتَداهَش

اَلَذِينَ!إلا:تَعالَىاللهُقال،انَدنِعُرمْالاوذَلِكَ:مالأقال-05902

يُجلَدُالَذِىتابَاذِإف.،هالنور:أ!زيِحًرغَفُوُرُاَلئَهََن!َفوَأَضلَوُأَكِلَذبَغدِمِربمتَابُوأ

.شَهادَتُه)1(جازَتوأصلَحََذَحلا

بنُمحمدُجَعفَبرأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِاْبوأخبرَنا-20591

حدثناالشَّهيدُ،يَحيَىبنِمحمدِبنُيَحيَىاترَكَزأبوحدثنا،هانِىبنِِحِلاص

سُلَيمانَبنُُحيَلُفحدثناالرهراخ!،ُئِكَتَعلاداودَبنُسُلَيمانُالزَبيعِأبو

المُسَتبِبنِوسَعيدِالزُّبَيرِبنِعُروةَعن،الرهرِئَشِهابٍابنِعن،المَدييئُ

زَوجِعائشةَعن،عُتبَةَبنِاللهِعبدِبنِاللهِِديَبُعوىثيَفلاوقاصٍبنَِةَمَقلَعو

الحديثَفذَكَرَمِنه.اللهُفبَزأهاقالواماالإفكِأهلُلهاقالحينَلمجزىِبَنلا

فإِنَّه،ُةَشئاعيابَعدُ"أمّا:قالثُئَم-جميَنالنَبِئَتَعنى-َدَفَشَتف:قالَت:وفيهبطولِه

ِبنَّذلابِتمَملأكُنتِوِإناللهُ،ِكُئزَبيَسفبَريئَةًكُنتِن!فوكَذا،كَذاعَنكِبَلَغَنِىدَق

وذَكَرَعَلَيه".اللهُتابَتابَثُئمبذَنبِهاعتَرَفَإذاَدبَعلانِإفإلَيه،وتويىَهَّللافاستَغفِرِى

فىومُسلِمالبخارىُّهَجَرخأ.(2)اهِتَءارَبفىالاَياتِنُزولِفىالحديثَ

الابق.الحديثينظر(1)

فىوالنسائى،(25623)وأحمدبه.الزهرانىالربيعأبىطريقمن(7099)حبانابنأخرجه(2)

به.الزهرىطريقمن(8931،11251)الكبرى
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القادفشهادةبابالشهاداتكتاب

.الزَبيعِ)1(أبىعن""الصحيح

10/154الحُسَينِبدغمحمدُبكرٍأبوأنبأنا،الفقيهٍُرِهاطأبوأخبرَنا/-05922

حدثنا،ء!ُسويبنُمحمدُحدثنا،ُئِمَلُسلاَفُسويبنُأحمدُحدثنا،القَطّانُ

بنِاللهِىصدِعن،مَريَمَأبىبنِزيادِعن،ِّىِرَزَجلاالكَريمِعبدِعن،سفيانُ

ُمَدَّنلا":يقولُجميواللهِرسولََتعِمَسلَه:مَسعودٍابنَسألَأباهأن،مَعقِلٍ

.نَعَم)2(:قال؟"ٌةَبوَت

أنبأنا،إملاءً!كاهَبصألاَفُسويبنُاللهِعبدُمحمدٍأبوانَثَذَحو-59302

البَغدادِممثُى،الحارِثِبنُإبراهيمُحدثنا،القَطانُالحُسَينِبنُمحمدُبكرٍأبو

الكَريمِعبدِعن(ظ98/101،مُعاويَةَبنُُريَهُزحدثنا،ٍريَكُبأبىبنُيَحيَىحدثنا

جَنبِىَلإأبىمَعَكُنتُ:قالمَعقِلٍبنِاللهِعبدِعن،زيادٍعن،َئِرَزَجلا

،مَعَن:قال؟!مجاللهِرسولِنِمسَمِعتَهأنتَ:أبىلهفقالَمَسعودٍبنِاللهِعبدِ

."(4توبةٌُمَدَّنلا4)،تَوبَةٌُمَدَّنلاا:(3)ُلوغجمجواللهِرسولَُتعِمَس

الضَفارُ،إسماعيلُأنبأنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-20594

.(57/2770)ومسلم،(2661)البخارى(1)

فيهزياد:4158/8الذهبىقال.بهسفيانطريهقمن(4252)ماجهوابن،(4124)أحمدأخرجه(2)

جهالة.

.ا.ص:فىليى(3)

.م:فىليى(4-4)

به.زهيرطريقمن291/4المعانىشرحفىوالطحاوى،(380)الطيالسىأخرجهوالحديث

به.الكريمعبدطريقمن(3568)وأحمد
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القاذفشهادةبابالشهاداتكتاب

الكَريمِعبدِعنمَعمَر،أنبأنا،الزَزاقِعبدُحدثنا،مَنصورٍبنُأحمدُحدثنا

ُبئاّتلاو،تَوبَةالنَدَمُ:قالائهاللهِعبدِعن،مَريَمَأبىبنِزيادِعن،َئِرَزَجلا

بزياذتِهِ.مَوقوفًامُنقَطِعًامَعمَرٍعنالزَزاقِعبدُرَواهكَذا.(1)هَلَبْنَذلاكَمَن

أنبأناالزَفاءُ،علىٍّأبوأنبأنا،قَتادَةابنُنَصرِاْبووأخبرَنا-20595

بنُُبيَهُوحدثنا،الزَقاشِئُاللهِعبدِبنُمحمدُحدثناالعَزيزِ،عبدِبنُعلئُ

اللهِ،عبدِعن،عُبَيدَةَأبىعن،َئِرَزَجلاالكَريمِعبدِعنمَعمَر،حدثنا،إلِلاخ

،مْهووهو،قالكَذا.(2)"هلَبْنَذلاكَمَنالذنبِمِنَ"الئائبُ:قالجمزىِبَّنلاعن

عنمَعقِلٍبنِاللهِعبدِعنمَريَمَأبىبنِزيادِعنالكَريمِعبدِعنُثيدَحلاو

أعلمُ.والفَهُ،تَقَذَمَكمامَسعودٍبنِاللهِعبدِ

كِفايَة.ذَكَرناهوفيما،ِظفَفلااذَهبامبَفيعضأوجُ!نِمورُوِىَ

بنُأحمدُحدثنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-59602

حدثنا،الشّامِىُّاللهِعبدِبنُعثمانُحدثنا،الضئئَُرَمُعبنُعثمانُحدثنا،ٍديَبُع

(3)َةَبَنِعأباُتعِمَس:قالالألهاض!زياببنُمحمدُحدثناالوَليدِ،بنُبَقئةُ

ذَنبَلاكَمَنِبنَذلامِنَ"الئائبُ:يقولُجمزاللهِرسولَُتعِمَس:يقولُالخَولاض!

(4)
))

به.الصفارإسماعيلطريقمن1/024والتهفريقالجمعأوهامموضحفىالبغدادىالخطيبأخرجه(1)

طريقمن(0425)ماجهوابن.بهالعزيزعبدبنعلىطريقمن(081)مسندهفىالقضاعىأخرجه(2)

به.الرقاشىاللهعبدبنمحمد

.117/6والإكمال،61/9الكبيرالتاريخوينظرإعتبة،.:م،سفى(3)

بثقة.لي!اللهَعبدابنيعنى-عثمان:4158/8الذهبىقال(4)
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علىٍّبنُمحمدُاللهِعبدِأبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-59752

،ُّىِرَبنَعلاإسماعيلَبنُإبراهيمُحدثنا،المُزَكَىالحَسَنِأبىوالدُُّىِرابْذوُّرلا

مبِصاععن،الجَبّارِعبدِبنِسعيدِعن،ٍمِلاسبنُُمْلَسحدثنا،ٍبيَرُكأبوحدثنا

ُبئا!لا)):جم!اللهِرسولُقال:قالرجماعباسٍابنِعن،عَطاءٍعنالحُذاخ!،

.ضعفٌفيهإسنادٌهذا.(1)"ىلذَنبَلاكَمَنِبنَّذلامِنَ

(2)َتمجالنَبِىِّعنالأنصارِئَسَعدَةَأبىعنضَعيفٍَرَخآوجبمانِمورُوِىَ

بنُالحَسَنُأنبأنا،المُقرِئُمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-55982

أبىبنُمحمدُحدثنا،القاضِىيَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَبنِمحمدِ

بنُاللهُِديَبُعحَدَّثَنِى،عُقبَةَبنُموسىَحدثنا،سُلَيمانَبنُفُضيلُحدثنا،بكبر

شَىء"كُلُّ:!ال!كالنَّبِىِّعنالدَّر!اءِ،أبىعن،أبيهعن،َّرَغألايَعنِىسَلمانَ

عَزَّاللهِىَلإيَتوبَأنَّبَحأوالخَطيئَةَأخطأَاذِإف،هيَلَعمَكتوبٌفإِنَّهَمَدآابنُبهُمَّلَكَتَي

مِنها،إلَيكَأتوبُىِّنإ:يقولُثُمَّوجَلَّعَزَّاللهِىَلإهيَدَيذُمَيلفرَفيعَةً،بُقعَةًفليأتِوجَلَّ

.(3)"َكِلَذهِلَمَعفىيَرجِعْمَلمالهيُغفَرُفإِنَّهأبَدًا.إلَيهاُعِجرألا

أبوأنبأنا،الأصبَهانِئَُفُسويبنُاللهِعبدُمحمدٍأبوأخبرَنا-55992

حدثنا،الأزرَقُإسحاقُحدثنا،نَصرٍبنُسَعدانُحدثنا،الأعرابِىِّابنُسعيدِ

سالمبنسلمطريقمن472/5مشقدتاريخفىعساكروابن،(85)التوبةفىالدنياأبىابنأخرجه(1)

.الجارعبد:منبدلاالعزيز.عبد:عساكرابنوعندمطولأ.به

سعد.أبو:وعنده(775)306/22الطبرانىأخرجه(2)

طريقمنوصححه151/1والحاكمبه.القاضىيوسفعن(207)الدعاءفىالطبرانىأخرجه(3)

منكر.هذا:4158/8الذهبىوتالبه.سليمانبنفضيل
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القاذفشهادةبابالشهاداتكتاب

بنَِرَمُععن،بَشيرٍبنِالنُعمانِعن،حَربٍبنِسِماكِعنسفيانُ،

(8:التحريمأنَصُوصا!تَوْبَيراَدتَهِإِلَى!توُبُوَأ:لَجورَعاللهِقَولِفىه!لالخطابِ

.إلَيهِ)1(يَعودُلاثُثَمالذنبَيَعمَلُالزَجُلُهو:قال

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا/-00602

عن،هِشابمبنُمُعاويَةُحدثنا،عَفانَبنِعلىبنُالحَسَنُحدثنا،يَعقوبَ

قَولِه:فىاللهِعبدِعن،الأحوَصِأبىعن،إسحاقَأبىعن،ٍحِلاصبنِعلى

لاثُتَمالذنبِمِنَيَتوبُ:قالنَصُوصا!تَوْبَيراَدئَهِإِلَىأَوُبُوتأوُنَماَءاَتَذِيفَ!يأيها

(2)و

.يعود

.إسحاقَ)3(أبىعنإسرائيلُهَعَبات

إسحاقُالحُسَينِأبوأنبأنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبووأخبرَنا-15652

حدثنا،أبىحدثنا،حَنبَلٍبنِأحمدَبنُاللهِعبدُحدثنا،الكاذِئُأحمدَابنُ

بنِالزَحمَنِعبدِعن،ٍحِلاصبنُمُعاويَةُحدثنا،مَهدِئبنُعبدُالزَحمَنِ

ُفِرعأوأناإلاذَنبٍنِمما:قالمالكٍبنِعَوفِعن،أبيهعن،ٍريَفُنبنِِريَبُج

منوصححه495/2والحاكم،أ؟7/23تفشرهفىوالطبرانى،(61)الزهدفىداودأبوأخرجه(1)

به.صماكطريقمن(35494)شيبةأبىوابنبه.سفيانطريق

من07/231تفشرهفىجريروابن،(421)الزهدفىداودوأبو،(35563)شيبةأبىابنأخرجه(2)

به.إصحاقأبىطريق

من(7035)العبفىالمصنفطريقهومن-66هصمجاهدتفشرفىإياسأبىبناَدمأخرجه(3)

به.إسرانيلطريق
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شهادتهتقبللا:قالمنبابالشهاداتكتاب

يَعودَلاثُمَّهَكُرتَيأن:قال؟هُتَبوَتوما،الرَّحمَنِعبدِأبايا:لهقالوا.هَتَبوَت

.إلَيهِ)1(

ُهُتَداهَشتُقبلُلاقال:نَمبابُ

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20602

،ٍريَكُبأبىبنُيَحيَىحدثنا،الدُّورِىُّمحمدٍبنُالعباسُحدثنا،يَعقوبَ

،ٍبيَعُشبنِعمرِوعن،فائدٍبنَِمَدآعن،الرّاؤِىُّجَعفَرٍأبوحدثنا(و99/101

ولاخائنَة،ولاخائنٍشَهادَةُتَجوزُ)الا:صح!ُئِبَّنلاقال!:قال!هِّدَجعن،أبيهعن

.(3)"أخيهعلىغِمبر)2(ىِذولامَحدودَة،ولاالإسلامِفىمَحدوب

أبوأنبأنا،الأصبَهافَفُسويبنُاللهِعبدُمحمدٍأبووحدثنا-06032

بنُإبراهيمُمُسلِمٍأبوحدثنا،ببَغدادَالسِّجزِىُّدَعلَجٍبنِأحمدَبنُدَعلَجُمحمدٍ

بنُىَّنَثُملاحدثنا،ٍديَوُسبنُقَزَعَةُحدثنا،إبراهيمَبنُمُسلِمُحدثنا،اللهِعبدِ

:قاللمج!اللهِرسولَأن،هِّدَجعن،أبيهعن،ٍبيَعُشبنِعمرِوعن،الصَّبّاحِ

.(4)"أخيهعلىغِميرىِذولاحَذ،علىمَوقوفٍولا،خائنَةولاخاثننشَهادَةُتَجوزُ"لا

.(بهِما)ُّْجَتحُيلاالصَّبّاحِبنُوالمُثَنَّىفائدٍبنُُمَدَا

به.صالحبنمعاويةطريقمن(73)42/18الطبرانىوأخرجه.250صالزهدفىاحمد(1)

.154/2عبيدلأبىالحديثغريب.والعداوةالثحناء:رمِغلا(2)

به.شعيببنعمروعنطرقمن(2366)ماجهوابن،(1036)داودوأبو،(0694)أحمدأخرجه(3)

.نكرةآدم:4159/8الذهبىوقال

.بنحوهبهالصباحبنالمثنىطريقمن244/4الدارقطنىأخرجه(4)

فائد-بنآدمعلىالكلاموينظرعمرو".عنضعيفةأوجهمن"وروى:م،س،الأصلفىبعده(5)
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شهادتهتقبللا:قالمنبابالشهاداتكتاب

المَجلودَ،فيهيَذكُرْمَلوعمرٍعنالحديثَهذاالثقاتِمِنَرَوَىنَمو

.ُمَلعأوالفَهُ

:ِنيَفيعَضِنيَرَخآِنيَهجونِمَىِوُردَقو

الحافظُ،عَدِىابنُأحمدَأبوأنبأنا،المالينئُسَعدٍأبوهانَربخأ-40602

أئوبَبنُموسَىحدثنا،بصُورٍ(اِدِحاولاعبدِ)ابنِأحمدَبنُمحمدُحدثنا

إسحاقَبنُالزَحمَنِعبدُانَثَذَحو:قالأحمدَأبوانَثَذَحو:قال)ح(النَصيبِئُ

زيادٍأبىبنِيَزيدَعن،مُعاويَةَبنُمَروانُحدثنا:قالاٌميَحُدحدثنا،َقشَمِدب

قال:قالَترجمئبماعائشةَعنعُروةَ،عنالرهرِئَ،عن،ىِقشَمَذلا

ىِذولاحَذ،مَجلودِولاخائنَة،ولاخائنيثَ!هادَةُتَجوزُالالمجز:اللهِرسولُ

بىأبنُيَزيدُ."(2وقَرابَبماولاءفىننيِنَظولا،زوليثَ!هادَةُهيَلَعبزَجُمولا،لأخيهغِمرٍ

.(3)ضَعيفٌهذاالشتامِئُ-زيادٍابنُ:ويُقالُ-زيادٍ

الفقيهُالحارِثِابقبكرِوأبوُئِمَل!لاالزَحمَنِعبدِأبوأخبرَنا-06052

حدثنا،إسماعيلَبنُمحمدُحدثنا،الحافظَُرَمُعبنُعلئُأنبأناقالا:

عقبالصاحبنالمثنىعلىالكلاموتقدم،1/336الميزانولسان،268/2والتعديلالجرحفى-

(644).

.(الرحمنعبد"بن:الأصلحاشيةفى(أ-1)

.،ترابةإولا:مفى(2)

بنمروانطريقمن،(2298)الترمذىوأخرجه.2714/7الكاملفىعدىابنعندوالحديث

يزيد.حديثمنإلانعرفهلاغريبحديثهذا:وقال.بهمعاوية

.(2342)عقبتقدم(3)إ
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شهادتهتقبللا:قالمنبابالشهاداتكتاب

حدثنا،الرَّحمَنِعبدِبنُسُلَيمانُحدثنا،ُئِقشَمِّدلاٍفَلَخبنِعلىِّبنُالحَسَنُ

بنِسعيدِعن،الزُّهرِىُّحدثنا،سعيدٍبنُيَحيَىحدثنا،محمدٍبنُالأعلَىعبدُ

لا"ألا:وقالََبَطَخ!اللهِرسولََّنأ،رفييَرَمُعبنِاللهِعبدِعن،المُسَئبِ

حَذ".علىالمَوقوفِولا،أخيهعلىغِمبرىِذولاالخائنةِ،ولاالخائنِشَهادَةُتَجوزُ

.ضَعيف)1(الأعلَىوعَبدُمَتروئر،ُئِسِرافلاهوسعيدٍبنُيَحيَى:علىقالط

عَلَيهِ.ُدَمَتعُيشَى!كحمالنَّبِىِّعنهذافىُخِصَيلاالشيخُ:قمال

دتماجبنه:الخطابِبنَِرَمُععنويُروَى

يَحيَى،بنِمحمدِبنُأحمدُأنبأنا،الفقيهٍُرِهاطأبوحَدَّثَناه-25656

َجَرخأ:قالالأودِىِّإدريسَعن،سفيانُحدثنا،المَكِّئُِعيبَّرلابنُيَحيَىحدثنا

هَرَكَذفز!لمحيما.موسَىأبىىَلإَرَمُعكِتابُهذا:فقالَكِتابًابُردَةَأبىبنُسعيدُإلَينا

156/10أو،حَدٍّفىمَجلودًااَّلإبَعضٍعلىبَعضهُمعُدول/والمُسلِمونَ:فيهوقالَ

.(2)قَرابَةٍأوولاءٍفىظَنينًاأو،زورٍشَهادَةِفىاًبَّرَجُم

َةَركبلأبِىقالهَّنأعنهانيِّوُردَقف،يَتوبَأنقبلَبهأرادَامَّنإاذَهو

مِنَفيهُّحِصَيعَسَىبماالمُرادُهواذَهو.َكَتَداهَش(3)ْلَبْقَنتُبْ:اللهُرَحِمَهُ

.ُمَلعأُهَّللاو،مَعَهشَهادَتَهرَدَّنَمبسائرِالمُرادُهوكماالأخبارِ،

.4/442تطنىارلدا(1)

فىعساكروابن.بهسفيانطريقمن07/42الدارقطنىوأخرجه.(4181)الصغرىفىالمصنف(2)

به.المصنفطريقمن72/32دمقتاريخ

إتقبل".:مفى(3)
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شهادتهتقبللا:قالمنبابالشهاداتكتاب

حدثنا،النَضرُوِئُمَنصورٍأبوأنبأنا،قَتادَةَابنُنَصرِاْبوأخبرَنا-07602

عنالثئَيباك!،اْنبأنا،ميَشُهحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُأحمدُ

فيماهُتَبوتوأبَدًا،القاذِفِشَهادَةُتَجوزُلا:يقولُكانائهحيَرُشعن،ىِبعَئشلا

ً(1)ِءَ
رَبهِ.نيَبوبَينه

إبراهيمَ.عن،مُغيرَةُأنبأنا،ميَشُهحدثنا،سعياحدثنا:قال-08602

بَيتهفيماوتَوبَتُهأبَدًا،شَهادَتُهتُقبَلُلا:قالاالحَسَنِعن،ُسُنويوأنبأنا:قال

.الفَهِ)2(وبَينَ

بنِسعيدِعن،مبِلاسعنشَريأ،حدثنا،سعياانَثَذَحو:قال-90602

تُقبَلُولا(ظ99/101،العَظيمِالعَذابِمِنَرَئهوبَينَبَينَهفيماهُتَبوَت:قالٍريَبُج

(3)صيرَء

إبراهيمَعن،عُتيدَةُاْنبأنا،ميَشُهحدثنا،سعياانَثَذَحو:قال-01602

.(4)!َزئاجفشَهادَتُهيُجلَدَأنقبلَشَهِذإذاالقاذِفِفى

(1)

(2)

(3)

(4)

.(20575،20576)فىتقدموالأثر

هثمطريقمن17/017تفسيرهفىجريروابن،(4866)عقبالمشكلشرحفىالطحاوىأخرجه

.نجحوهبهالشعبىطريقمن(02322)!ثيبةأبىوابن،(13575،15553)الرزاقوعبد.به

يون!طريقمن(09202)دثيبةأبىوابن.بهثيمطريقمن17/171تفسيرهفىجريرابنأخرجه

تفسيرهفىحاتمأبىوابنبه.شريكطربقمن233/1والنسوخالناصخفىعيدأبرأخرجه

جبير.بنسيدعناَخرطريقمن(14167)

.نجحوهإبراهيمعنأخرىطرقمن171/17تفسيرهفىجريروابن،(92302)دثيبةأبىابنأخرجه
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السرقةفىالمقطوعشهادةبابالشهاداتكقاب

السَّرِقَةِفىالمَقطوعِِةَد"اهَشبابُ

عن،المُثَنَىبنِمحمدِعن""المراسيلفىداودَأبورَوَى-20611

ٍشيَرُقنِماًلُجَرأنَ،الحَسَنِعن،ٍديَمُحوقَتادَةَعن،حَفادٍعن،عَفانَ

بكرٍأبو.أخبَرَناهالشَهادَةِجائزَوكانَ،يَدَهع!يِ!اللهِرسولُفقَطَعَ،ناقَةَقَرَس

،ُئِؤُلؤُفلاعلئئأبوحدثنا،ُئِوَسَنلاالحَسَقِأبوأنبأنا،محمدٍبنُمحمدُ

.فذَكَرَه)1(داودَ.أبوحدثنا

بهاِملِعلاوالشَّهادَةِفىِظُّفَحَّتلابابُ

َداَؤُفتأَووَاَتبَصَرَاَلسَغَنِإعِقزبِهِءلَكََشَيلاَمئَقفُ!وَلَا:ثناؤُهجلاللهُقال

!َوقَح!َاِبشَيَنَم!إِلَأوقالَ،،36ا!سراء:أ!،وُئتَسعَنهُ؟نَأولَيهكَكل

بِمَااَّلِإشَهِذنَا!وَمَا:َفُسويِةَوخإِةَضِقفىوقالَ،186:الزخرتأيَغلَمُونَ!

.!8:اأيوسف!َنيِظِفَخلِلْغَيبِاَّن!وَمَاعَلِتنَا

.عَلِمَ)2(بماإلايَشهَدَأناذِهاشُعَسَيولا:اللهُهَمِحَرالشئافِعِئُقال

بنُالحَسَنُأنبأنا،المُقرِئُمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-06122

بنُإبراهيمُحدثنا،القاضِىيَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَبنِمحمدِ

حدثنا:قالَئِريَرُجلاعن،هـاهيمَ!بنُإسماعيلُحدثنا،ُئِوَرَهلااللهِعبدِ

"ألا:فقالَع!ي!اللهِرسولِعِندَكُنّا:قالأبيهعن،َةَركبأبىبنُالزَحمَنِعبدُ

مُتَكِئًاوكانَ:قالالوالِدَينِ".وعُقوقُبالفهِ،الإشراكُالكَبائرِ؟باكبَرِمُكُثِّدَحُأ

به.حمادطريقمن(23219)شيبةأبىابنوأخرجه.(390)المراسيلفىداودأبو(1)

.7/09الأم(2)
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بهاوالعلمالشهادةفىالتحفظبابالشهاداتكتاب

الزّورِ((.قَولُ:أوالزّورِ.ودثَهادَةُالزورِ،ودثَهادَةُالزورِ،اودثَهادَةُ:وقالَفجَلَسَ

فىالبخارىُّرَواه.(1)َتَكَس.لَيتَهقُلنا:حَتَىيُكَررُهاجمراللهِرسولُزالَفما

كنكِلاهُماالنّاقِدِ،وعمرٍعنمسلمورَواه،حَفصٍبنِقَيسِعن""الصحيح

.إسماعيلَ)2(

بنُمحمدُأحمدَأبوأنبأناالحافظُ،اللهِعبدِأبوأخبرَنا-25613

إبراهيمَبنُمحمدُاللهِعبدِأبوحدثناالشتَيباك!،الحَسَنِبنِمحمدِ

بنِسُلَيمانَبنُمحمدُحدثنا،البَصرِئُمالكٍبنُعمرُوحدثنا،ُئِجنَشوبلا

عن،أبيهعن،المَكَئُوَهرامَبنِسلمةَبنُاللهُِديَبُعحدثنا،المَكَئُمَسمولٍ

بشَهادَةٍيَشهَدُالزَجُلُجمفَاللهِرسولِعِندََرِكُذ:قالعباسٍابنِعن،ٍسُواط

هذهكَضياءِلَكَُءىِفُياًمبرعلىإلأتَشهَدْفلاعبايرابنَياأنتَأأفا:فقالَ

بنِسُلَيمانَبنُمحمدُالشئَمسِ)3(.ىَلإبيَدِهجم!اللهِرسولُوأومأَالشمسِ".

والفَهُ،هيَلَعُدَمَتعُيوجهٍنِميُروَمَلو،(4)ُّىِديَمُحلافيهتكَفَمَهذامَسمولٍ

.ُمَلعْا

.(20406)فىتقدم(1)

.(87/143)ومسلم،(6919)الخارى(2)

وصححه،بهإبراهيمبنمحمدطريقمن98/4الحاكموأخرجه.(4236)الصغرىفىالمصنف(3)

الذهبىوقار.بهمالكبنعمروطريقمن2213/6الكاملنىعدىابنوأخرجه.الذهبىوخالفه

.عدىابنقاله،الحديثيرقوعمرو:4161/8

فى:الحميدى-كلامومنه-عليهالكلامينظرالمخزومى.المكىمسمولبنسليمانبنمحمدهو(4)

.360/2والمجروحين،423/3للعقيلىوالضعفاء،267/7الكبيرالتاريخ
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بالشهادةالعلموجوهبابالشهاداتكتاب

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20614

بنُعِمرانُأنبأنا،َرَمُعبنُعثمانُحدثنا،مُكرَمٍبنُالحَسَنُحدثنا،يَعقوبَ

يُشهِدونَنِى،يَدْعونَنِىناسًاإنَ:َرَمُعلاِبنِقُلتُ:قال!مِجلَزٍأبىعن،ٍريَدُح

.تَعلَمُ)1(بماْدَهشا:قال!ذاكَ.وأكرَهُ

بالشَّهادَةِِملِعلاوُجوهِ/بابُ

.(2)ِةَنَياعُملابفيَشهَدُالشّاهِدُهَنَياعمامِنها:اللهُهَمِحَرالشئافِعِئُقال!

بالمُعايَنَةِ.اهيَلَعفتَشهَدُاهُنِياعُتالتىالأفعالَُىِهو:التنيخُقالَ

ُّىِوَلَعلاداودَبنِالحُسَينِبنُمحمدُالحَسَنِأبوحدثنا-20615

البَرازُ،بلالٍبنِيَحيَىبنِمحمدِبنُأحمدٍُدِماحأبوحدثناإملاءً،اللهُهَمِحَر

طَهمانَ،بنُإبراهيمُحَدَّثَنِى،أبىحَذَثَنِى،اللهِعبدِبنِحَفصِبنُأحمدُحدثنا

هريرةَأبىعن،يَسارٍبنِعَطاءِعن،ٍميَلُسبنِصَفوانَعن،عُقبَةَبنِموسَىعن

ُمالَّسلااط.0/101عَلَيهِمامَريَمَابنُعيسَى))رأى:ع!ييهاللهِرسولُقال!:قال!هَنأ

عيسَىفقالَ:قالهو.إلاَهَلإلاىِذَّلاِهَّللاو(3)ال:قالأسرَقتَ؟:فقالَيَسرِقُاًلُجَر

"الصحيح"فىالبخارئُهَجَرخأبَصَرِى")4(.وكَذبتُبالفهِآمَنتُالسَّلامُ:هيَلَع

.(5894)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(1)

.0/79الأم(2)

.قال،هوإلاإلهلاالذىوالله"قال:مفىبعده(3)

وابن،(149/2368)ومسلم،(8973)وأحمد.بهحفصبنأحمدعن(5442)النسائىأخرجه(4)

.هريرةأبىعنأخرىطرقمن(0221)ماجه
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الشهاداتكتاب

.طَهمانَ)1(بنُإبراهيمُوقالَ:فقالَ

بالشهادةالعلموجوهباب

العِيانُهِرَثكأفىيُمكِنُلامِقاالأخبارُبهتَظاهَرَتماومِنها:الشئافِعِئُقال

.الوَجهِ)2(اذَهبهيَلَعفيَشهَدُ،القُلوبِفىمَعرِفَتُهوتَثبُتُ

بنُاللهِعبدُأنبأنا،فُورَكَبنِالحَسَنِبنُمحمدُبكرٍأبوأخبرَنا-61652

بنُإسحاقُحدثنا،الطيالِسِئُداودَأبوحدثناحَبيب!،بنُيونُ!حدثنا،جَعفَرٍ

أنتَ؟مِفَن:فسألَهٌلُجَرفأتاهعبابرابنِعِندَكُنتُ:قالأبىحَذَثَنِى،سعيدٍ

اوفِرعا)المج!:اللهِرسولُقال:فقالََلوَقلالهفألانَ،بَعيدَةٍبرَحِمٍلهَتَمف

بُعدَولا،ًة!لرَقكانَتوِإنتَعِطُقإذالِلزحِمِقُربَلاف!نه؟أرحامَكُماولِصَتأنسابَكُم

.بَعيدَةًإ)3(كانَتوِإنتَلِصُوإذالها

ولاالأخبارِ،بتَظاهُرُِعَقَيامَنإبأصلِهاُملِعلاو،الأنسابِِةَفِرعَمبَرَمأف

العِيانُ.اهِرَثكْافىيُمكِنُ

أحمدَبنُعثمانُوعمرٍأبواْنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-06172

حدثنا،غَ!انَاْبوحدثنا،حَنبَلٍبنِإسحاقَبنُحَنبَلُحدثناببَغدادَ،الذَفاقُ

الأسوَدََعِمَسهَنأإسحاقَأبىعن،أبيهعن،إسحاقَأبىبنَِفُسويبنُإبراهيمُ

.(3443)البخارى(1)

.90/7الأم(2)

وصححه،89/1الحاكمطريقهومن،(2880)والطالسى،(م7943)العبفىالممنف(3)

صعيدبنإسحافطريقمن(73)المفردالأدبفىالبخارىوأخرجه.1/12الأنابفىوالسمحانى

جيد،إسناده:4161/8الذهبىوقال.به
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بالشهادةالعلموجوهبابالشهاداتكتاب

اليَمَنِ،مِنَوأخِىأناُتمِدَقلَقَد:يقولَُّىِرَعشألاموسَىأباُتعِمَس:يقولُ

مِمّاجميهوالنَبِىِّبَيتِأهلِنِمرَجُلمَسعودٍبنَاللهِعبدَأنَإلانُرَىماحينًاانثَكَمف

نِم""الصحيحفىهاجَرخأجميهو)1(.ىِبَّنلاعلىهِّمُأودُخولِدُخولِهنِمنَرَى

.يوسُفَ)2(بنِإبراهيمَحَديثِ

بنُمحمدُاللهِعبدِأبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا-25618

بنُيَحيَىأنبأنا،إبراهيمَبنُإسحاقُحدثنا،سلمةَبنُأحمدُحدثنا،يَعقوبَ

يَزيدَ،بنِالأسوَدِعن،إسحاقَأبىعن،أبيهعن،زائدَةَأبىابنُحدثنا،َمَدآ

مَسعودٍوابنُاَّلإنُرَىولاحينًاانثَكَمفاليَمَنِمِنَانمِدَق:قالموسَىأبىعن

البخارىُّرَواه.(3)هَلولُزومِهِمدُخولِهِملِكَثرَةِجميهو؟النَبِىِّبَيتِأهلِنِموأُفُه

مسلمورَواه،َمَدَابنِيَحيَىعنوغَيرِهمحمدٍبنِاللهِعبدِعن""الصحيحفى

.إبراهيمَ)4(بنِإسحاقَعن

يُستَدَلُّفيهاوالتَّصَرُّفَالذارِفىِلوخُّدلاكَثرَةَأنَعلىكالذَلالَةِهذاىِفو

.ُمَلعأُهَّللاو،ِكلِملاعلىامِهب

مِنَسَمعًاَتَبثأبمافيَشهَدُ،هَعِمَسماومِنها*:اللهُهَمِحَرالشّافِعِئُقال

إسحاقأبىطريقمن(95881)وأحمد.بهيوسفبنإبراهمطريقمن(6038)الترمذىأخرجه(1)

.(0642/011)مسلمو،(3763)البخارى(2)

به.آدمبنيحىطريقمن(8388)الكبرىفىالنسائىأخرجه(3)

.(0460/211)ومسلم،(4384)البخارى(4)
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بالشهادةالعلموجوهبابالشهاداتكتاب

.(1)بَصرٍإثباتِمَعَهيَلَعالمَشهودِ

ابنُِلضَفلاأبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِبنُمحمدُأخبرَنا-20619

وأخبرَنا:قال)ح(سعيدٍبنُقتَيبَةُحدثنا،سلمةَبنُأحمدُحدثنا،إبراهيمَ

بنُوتَميمُمحمدٍبنُُحِلاصعلىأبوحدثنا،لهُظفَفلاوالفقيهُِرضَنلاأبو

ابنِعن،ٍعِفانعن،ُثيَفلاحدثناقالا:رُمحٍبنُمحمدُحدثناقالا:محمدٍ

عنهذايأثرُالخُدرِىَّسعيدٍاْباإنَ:لَيثٍبَنىنِمرَجُللهقالالهَرَمُع

بَيعِوعن،بمِثلٍمِثلًاأَلإِقِرَولابالوَرِقِبَيعِعننَهَىهَنأجميم؟اللهِرَسولِ

هيَنُذُأوعَينَيهىَلإهيَعَبصِإبسعيدٍأبوفأشارَ.بمِثلٍمِثلًاإلابالذهَبِالذهَبِ

تَبيعوا"لا:يقولُجمراللهِرسولَأُذُناىَتَعِمَسوعَيناىَأبصرَت:فقالَ

علىبَعضَهاوفِشُتولابمِثل،مِثلأإلأِقِرَولابالوَرِقَتَبيعواولا،ِبَهَّذلابالذهَبَ

عن""الصحيحفىمسلئمرَواه.(2)((ٍدَيَبيَذااَّلإبناجِنرغائبًامِنهتَبيعواولابَعمبى،

.3رُمحٍبنِِدَفَحُمو!تَيبَةَ

ىِفو،مِنهوسَماعِهقائلِهبمُعايَنَةُِعَقَيِلوَقلابَملِعلاأن(ظأ../101فأخبَرَ

كَثيرَ!.ةَلِثمأ!ِهالمئَ!حابَةِعنهذا

نأاَّلإالأعمَىشَهادَةُتَجوزُلا:قُلتُوبِهَذا:اللهُهَمِحَرالشئافِعِئُقال

.1709لأما(1)

فىوتقدم.بنحوهبهالليثطريقمنعمر(مسند-أ076)راثَالاتهذيبفىجريرابنأخرجه(2)

(73501،87501).

.(7611584)مسلم(3)
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بالشهادةالعلموجوهبابالشهاداتكتاب

اذِإو:قال.شَهادَتُهفتَجوزَُىِمَعثُمَّ،اًعَمَسوًةَنَياعُمأو،ًةَنَياعُمشَيئًاَتَبثأيَكونَ

الصَّوتَ)1(يُشبِهَُتوَّصلاأنِلَبِقنِمْزُجَيمَلأعمَىوهوُلعِفلاأوُِلوَقلاكان

ابنُِلضَفلاأبوأنبأنا،الحافظُالعَبدُوِئٍُمِزاحأبوأخبرَنا-20620

سفيانُ،حدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُأحمدُأنبأنا،هَيوُريمَخ

شَهادَةَرَدَّل!بهعَليًّاإنَ:يَقولونَقَومَهَعِمَس،ُئِزَنَعلاقَيسٍبنُالأسوَدُ/حدثنا

.(2)اهْزِجُيمَل؟سَرِقَةٍفىأعمَى

نَصرٍأبوأنبأنا،الحافظُإبراهيمَبنُمحمدُبكرٍأبوأخبرَنا-20621

بنُاللهِعبدُحدثنا،الحَسَنِبنُعلئُحدثنا،محمدٍبنُسفيانُحدثنا،العِراقِئُ

.(3)ىَمعألاشَهادَةََهِرَكهَّنأالحَسَنِعن،َسُنويعن،سفيانُحدثناالوَليدِ،

ٍدَحألَّلِحَياَّلأأحرَىالكِتابُكاناذَكَههذاكاناذِإو:الشّافِعِئُقال

.4ِهيَلَعيَشهَدُ

أنبأنا،الفقيهُالمَعروفِأبىبنُمحمدُالحَسَنِأبوأخبرَنا-20622

،ُءاّذَحلا(نَصرٍْبنِالحسينِْ)بنُأحمدُأنبأنا،الإسفَرايينِئُأحمدَبنُبشرُ

.7/09لأما(1)

من(21229)شيبةأبىوابن،(15380)الرزاقعبدوأخرجه.(4223)الصغرىفىالمصنف(2)

به.سفيانطريق

به.الثورىسفيانطريقمن(15379)الرزاقعبدأخرجه(3)

.91/7الأم(4)

وفى،الأصلينفى"كذا:الأصلحاشيةفىوكتبالحشنا.بن)نصر:م،س،الأصلفى(ه-5)

."أعلموالله،نصربنالحشنبنأحمدهوإنماأنهمعنىانقلبوقد،الأصلفىكذاأنهرخأصل

.9714بغدادتاريخوينظرمرازا،الصوابعلىتقدموقد

-47-ا

158/10



شهداذابشهادتهالقياممنالمرءعلىيجبمابابالشهاداتكتاب

بنُعمرُومُعاويَةَأبوحَذَثَنِى،الجَزاحِبنُوكيعُحدثنا،المَدينىبنُعلئُحدثنا

:ىِبعَئشلِلقالاًلُجَرُتعِمَسأو،ىِبعَشلِلقُلتُ:قالُئِعَخَنلاوهبٍبنِاللهِعبدِ

ماعلىإلاتَشهَدْلا:قال.الشئَهادَةَُفِرعأولاالمثَ!كفىىِمَتاخنَقشَُفِرعأ

.الخَواتيمِ)1(علىَنوشُقنَيدَقالناسََنِإف؟تَعرِفُ

عَونٍابنُحدثنا،سَعدٍبنُُرَهزأحدثنا،علئٌانَثَذَحو:قال-06232

اللهُقال:فقالَ.الشئَهادَةَاْذَكُرُولاالضَكفىاسمِىىَرأ:لابراهيمَقُلتُ:قال

.(86:الزخرفأ(2)!َنوُمَلْعَيمتُهَوبِاَلحَئِشَهدَنَم!إلًا:تَعالَى

َدِهَشاذابشَهادَتِهالقيامِمِنَالمَؤعلىُبِجَيمابابُ

شُهَدَآءََهَئَلَنيِنؤَقكُولُؤأامَنُوأ5َاَلَذِيفَ)جمأَ!ا:ثناؤُهجلاللهُقال

للِتًقوَى!أَقْرَبُهُوَأغدِلُوأأوُلِدْقَلأَلًاعَل6َتَؤسٍشَئانُيَخرِمَ!ئموَلَاياَئقِ!

عَلَ+وَلَؤِهَئِلًإدَهُشياَئقِ!ت!قَؤَصمينَكُولؤُأأوُنَماَءاَتَذِينَاهيَأمج!:وقالَ،(8:الماندةأ

الاَيَةَجِمهثَا!وَكؤَأُبلَاَفازيِقَفؤَأايِنَغلَيهُىإنوَاَلأَقْئَلينِنتَدِلَؤنَاأَوِأَنفُسِكُنم

قَقبُمءَاثِمٌفَإِنًهُ-اَهمُت!َيوَمَناَالثسهَدَح(وُمُتْكَت!وَلَا:وقالَ،(135النساء:أ

.(283:البقرةأ!صيِلَعتعمَلُونَبِمَا.وَاَلئَاُ

أهلِنِممِنهُتعِمَسنَملُكعناْحفَظُائَذِى:اللهُهَمِحَرُئِعِفاشلاقال

.الشَهادَةُ)3(لَزِمَتهدَقالشئاهِدِفىاْنَهالآيَةِهذهفىِملِعلا

(15517)الرزاقوعبد.بهالنخعىاللهعبدبنعمروطريقمن314/4الحليةفىنعيمأبوأخرجه(1)

.بنحرهالثعبىعنآخرطريقمن

.بنحرهعونابنعنالمنذرلابن242/13المنثررالدرفىالسيوطىعزاه(2)

.92/7الأم(3)
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شهداذابشهادتهالقياممنالمرءعلىيجبمابابالشهاداتكتاب

الحَسَنِأبوأنبأنا،ىِّكَزُملاإسحاقَأبىابنُائرَكَزأبوأخبرَنا-46252

بنِمُعاويَةَعن،ٍحِلاصبنُاللهِعبدُحدثنا،سعيدٍبنُعثمانُحدثنا،الطَّرائفِئُ

قَؤَصمينَ!كُولؤُأ:قَولِهفىعباسٍابنِعن،طَلحَةَأبىبنِعلىِّعن،ٍحِلاص

وأمُكِئابآأو:قالوَاَلالزبين!اَثؤَلِدَتيأَوِأَنفُسِكُتم+ىَلَعوَلَؤِهَّلِل!ًدَهُشياَتقِ!

قَولُه:وذَلِكَ،هِتَنَكسَمِلمِسكينًااومَحرَتولا،هانِغِلغَنيًّاتُحابواولا،أبنائِكُم

نَأاَقَوَى+تَتَّيعُوأ!فَلَا:قَولِهىِفوجِمهما!أَؤكَفَاَللَّهُاريِقَفؤَأغَنِيًّالَيهُى!ان

.فتَجوروا)1(الحَقاورَذَتف!أُولِدْعَت

الحَسَنِبنُالزَحمَنِعبدُأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-25625

ورقاءُ،حدثنا،إياسٍأبىبنُُمَدآحدثنا،الحُسَينِبنُإبراهيمُحدثنا،القاضِى

َنَاكَهَّللَاَّنِاَل(وُضِرُغتؤَأتَقوُؤأ!وَإِن:قَولِهفىمُجاهِدٍعن،نَجيحٍأبىابنِعن

تغُرِضُو(!.!أَؤالشَهادَةَاولِّدَبت:يقولُ!أ!تَقوُؤ(135النساء:أخَبِيرا!تَغمَلُونَلمحمَا

.تكتُموها)2(:يقولُ

انثَّدح،ٍديَبُعبنُأحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُأخبرَنا-62652

بنُالعَزيزِعبدُحذَثنا،حَمنئبنُإبراهيمُانثَّدح،الأسفاطئُِلضَفلابنُالعباسُ

بنِالوَليدِابنَيَعنىعُبادَةَعنالهادِ،ابنَيَعيىاللهِعبدِبنِيَزيدَعن،محمدٍ

علىلمجغاللهِرسولَبايَعْنا:قالأبىحَذَثَنِى:قالأبيهعن،الضامِتِبنِعُبادَةَ

من586/7تفيرهفىجريروابن،(6077،6087،6090)تفيرهفىحاتمأبىابنأخرجه(1)

به.صالحبناللهعبدطريق

تفيرهفىجريروابن،(9906،2061)تفسيرهفىحاتمأبىابنوأخرجه.295صمجاهدتفسير(2)

.بنحوهبهنجيحأبىابنطريقمن590/7
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عَلَينا،وأثَرَةٍاو(101/01والمَكرَهِوالمَنشَطِِرسُيلاوِرسُعلافىوالطّاعَةِِعمَّسلا

لَومَةَاللهِفىنَخافُلاكُنا؟حَيثُماالحَقونَقولُ،أهلَهالأمرَنُنارخُ(1)ال

(2)

هَجَرخأو،العَزيزِعبدِعنَرَمُعابىابنِعن""الصحيحفىمسلمرَواه.ئمٍ

(3)-
.الوَليدِ)4(بنِعُبادَةَعناخرَوجهٍنِمالبخارىُّ

حدثنا،جَعفَرٍبنُاللهِعبدُأنبأنا،فُورَكَابنُبكرِأبوأخبرَنا-56272

إسحاقَأبىعن،شُعبَةُحدثنا،الطيالِسِئُداودَأبوحدثنا،حَبيبٍبنُيونُ!

سنةً.خَمسينَمُنذُمِنهسَمِعتُه:إسحاقَأبوقال-كُدَيرًاالضئئَُتعِمَس:قال

داودَ:أبوقال.َرَثكأأوسنةًأربَعينَمُنذُإسحاقَأبىنِمأناهُتعِمَسو:شُعبَةُقال

رَجُلىَتأ:قال-سنةًَنيعَبرأوّتِسلأوخَصمبىمُنذُشُعبَةَنِمأناهُتعِمَسو

َلدَعلاِلُق":قال.الجَنَّةَىنُلِخدُيبعَمَلٍأخبِرْك!،اللهِرسولَيا:فقالَلمجيه!النَبِئَ

:قالالشَلامَ".واًفشِالالعامَافأطعِمِ:قال.ذاكَْقِطُأمَلنِإف:قالالفَضلَ".وأعطِ

.مَعَن:قالإبِل؟".نِملَكَ"فهَل:قالذاكَ؟أستَطِعْ:أو،ذاكَْقِطُأمَل/نِإف

غِتااَّلإالماءََنوبَرشَيلابَيتأهلَوانظُزوسِقاءَ،إبِلِكَنِمبَعيرَا"فانظُز:قال

.(الجَنَةُ(()ْلَكََبِجَتحَئىسِقاؤُكََقِرَخنَيولابَعيرُكَيَنفُقَاَّلألَعَلَّكََكَّنِإف؟مِهِقساف

.إوألا!:م،سوفىولاأ،1:المصنفنسخةفى(1)

به.عبادةطريقمن(16629،16630)فىوتقدم.بهالهادابنطريقمن(7122)عوانةأبوأخرجه(2)

.(،أوجه:م،سفى(3)

.(7199)والبخارى،(41)عقب(1709)147013مسلم(4)

وتقدمبه"شعبةطريقمن(2728)والمثانىالآحادفىعاصمأبىابنوأخرجه.(4581)الطيالسى(5)

.إسحاقأبىطريقمن(7885)فى

-474-



الشهداءخيرفىجاءمابابالشهاداتكتاب

الشُّهَداءِخَيِرفىجاءَمابابُ

القاضِى،مَنصورٍبنُيَحيَىأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-62802

علىقَرأتُ:قال!يَحعىَبنُيَحيَىحدثنا،الوَرّاقُال!لامِعبدِبقُمحمدُحدثنا

عثمانَ،بنِعمرِوبنِاللهِعبدِعن،أبيهعن،بكرٍأبىبنِاللهِعبدِعن،مالكٍ

:قاللمج!النَّبِىََّّنأ،ِّىِنَهُجلاٍدِلاخبنِزَيدِعن،الأنصارِىَِّةَرمعأبىابنِعن

فىمسلمرَواهيُسألَها")1(.أنقبلَبشَهادَتِهيأتِىائذِى؟ِءادَهُّشلابخَيرِأُخبِرُكُم"ألا

لِإنسانٍعِندَهىِذَّلافى-أعلمُ-والفَهُاذَهو.2يَحيَىبنِيَحيَىعن""الصحيح

.ِهِتَداهَشبفيُخبِرُبهايَعلَمُلاوهوشَهادَ!

لُكسَماعَوذَكَرَمالكٍعنوهبابنُورَواه،ٍسَنأبنُمالكُهَرَكَذهانعَمِبو

.فوقَه)3(عَفَنالرّواةِهَؤُلاءِنِمٍدِحاو

بنِبكرِأبىعن،سَهلٍبنِالعباسِبنُُئَبُأورَواه-20629

قال!:زَيدٍبنُخارِجَةُىِنَربخأ،وعمرٍبنِاللهِعبدِعن،ِنَمحَّرلاِدبع

َعِمَس،ٍدِلاخبنُزَيدُأخبرَخ!:قال!َةَرمعأبىبنُالرَّحمَنِعبدُأخبرَخ!

أبوأنبأنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبو.أخبَرَناهإسنادِهفىزَيدٍبنَخارِجَةَفزادَ.جمتَالنَبِئَ

بنِاللهِعبدِبنُمحمدُحدثنا،الدّورِئٍُفَلَخبنُالهَيثَمُحدثنا،ٍرَطَمابنُعمرِو

.فذَكَرَه)4(.عباسٍبنُُئَبُأىِنَربخأ،الحُبابِبنُزَيدُحدثنا،المُخَزَمِئُالمُبارَكِ

حسن.حديث:الترمذىوقال.(2296)والترمذى،(21683)أحمدطريقهومن،2/072مالك(1)

.(1719/19)مسلم(2)

--.بهوهبابنطريقمن(3596)داودأبوأخرجه(3)

=:الترمذىوعند،الحباببنزيدطريقمن(2364)ماجهوابن،(2297)الترمذىأخرجه(4)
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الشهداءخيرفىجاءمابابالشهاداتكتاب

حدثنا،القَطّانُبكرٍأبواْنبأنا،الفقيهٍُرِهاطأبوأخبرَنا-06302

الحُبابِ،بنُزَيدُحدثنا،ُئِسِموُقلاُئِشَذَبلاٍحِلاصأبوالجُنَيدِبنُُمِشاه

قال:عباسٍابنِعن،دينارٍبنُعمرُوحدثنا،ُئِفْلاطلامُسلِمٍبنُمحمدُحَذَثَنِى

هَفَعَليَشهَدُهَنِكَلو.إمامٍعِندَإلابهاُدَهشألا:يقولُفلاشَهادَ+عِندَهكانَتنَم

الصحيحُ.وهومَوقوفهذا.اويَرعَوِىيَرجِعُ

رَفعُه.ُخِصَيولا،2مَرفوعًاَىِوُردَقو

،هَيوُريمَخابنُِلضَفلاأبوأنبأنا،الحافظٍُمِزاحأبوأخبرَنا-20631

لاأبوأنبأنا،ميَشُهحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُأحمدُحدثنا

بنُُرَمُعَبَتَك:قالىِفَقثلااللهِِديَبُعبنِمحمدِعنالشئَيباخ!،إسحاقَ

حَيثُأواهَارحَيثُبهايَشهَدْمَلفشَهادَ!عِندَهكانَتنَم:ز!نهالخطابِ

.(4)ضِغنٍعلىيَشهَدُفإِنَما(3)اهَمِلَع

ز!به.وعُمَرَىِفَقثلابَينَفيماغِطَقنُمهذا

(1)

(2)

(3)

(4)

بكرأبو:مكان.حزمبنعمروبنبكرأبو:ماجهابنوعندحزم.بنعمروبنمحمدبنبكرابو-

الأضرافتحفةوينظرعمروإ.بناللهعبدبنأمحمد:ماجهابنمطبوعةوفى.الرحمنعبدابن

الوجه.هذامنغريبحن:الترمذىوقال.(3754)

،(15559)الرزاقوعبدبه.الحباببنزيدطريقمن(445)معجمهفىالمقرئابناخرجه

.بنحرهبهمسلمبنمحمدطريقمن227/4الحديثغريبفىعبيدوابو

به.الحباببنزيدطريقمن2139/6الكاملفىعدىابنأخرجه

.)علم(:مفى

.91/3النهاية.وعداوةحقدأى:ضغن
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...الشهادةإلىالتسارعكراهيةبابالشهاداتكتاب

يَستَشهِدَهُىَّتَحعالِغبهااهُبِحاصوالشَّهادَةِىَلإ!اسَّتلاكَراهيَةِبابُ

أحمدَبنُعثمانُوعمرٍأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-63202

أحمدَبنُمحمدُالحُسَينِوأبوُئِوَمُألايَعقوبَبنُمحمدُالعباسِوأبوالذَقّاقُ

قالوا:الصَّيرَفِئُحَمدانَبنِمحمدِبنُبكرُأحمدَوأبوا)قَنطَرِئُتَميمٍ/ابنِ

سَعدٍبنُحدثنا.أزهَرُ،محمدٍبنُالمَلِكِعبدُقِلابَةَأبوحدثنا،ظا.1/101

عن:اللهِعبدُقال:قالعَبيدَةَعن،إبراهيمَعن،عَونٍابنُحدثنا،السَّمّانُ

:قال."مُهَنولَيالَّذينَثُمَّ،مُهَنولَيالّذينَثُئمقَرنِى،الثاسِ"خَيرُ:قالهَّنأ!ي!النَبِىِّ

شهادَةُتَسبِقٌُفْلَخمُهَدعَبيَخلُفُّمُث":الرّابِعَةِفىأوِةَثِلاثلافىقالأفىرِىولا

(1)صصصو
علىٍّبنِالحَسَنِعن""الصحيحفىمسلمٌرَواه."شهادتهويَمينهيَمينَه،مِهِدَحا

،إبراهيمَ)2(عنَرَخآوجهٍنِمالبخارئُهَجَرخأو،َرَهزأعن

يَعقوبَابنُاللهِعبدِأبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-56332

،ٍراّشَببنُمحمدُحدثنا،سلمةَبنُأحمدُحدثنا:قالاإبراهيمَابنُِلضَفلاوأبو

عن،أوفَىبنِزُرارَةَعن،قَتادَةَعن،أبىحَذَثَنِى،هِشامٍبنُمُعاذُحدثنا

ثُمَّ،مُهَنوجَلالّذينَثُمَّقَرنِىالئالرِ"خَيرُ:قاللمجي!النَّبِىِّعن،حُصينٍبنِعِمرانَ

،(3)َنوُنمَّتُيولاويَخونونَيُستَحلَفونَ،ولاَنوفِلحَيويُوْفونَ،ولاَنورُذنَيقَومٌيَنشأُ

فىوتقدمبه.أزهرعن(3963)وأحمدبه.قلابةأبىعن(792)مسندهفىالثاشأخرجه(1)

(99381،41402).

.(2652،1365)والبخارى،(5332/21)مسلم(2)

ابنذكرلكن.النونبثديد""يتمنون:618/1مسلمشرحفىالنووىوقال."يؤتمنون!:م،سفى(3)

.المثناةبئديديتمنون:قالالنووىأن259/5الفتحفىحجر
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...الشهادةالىالتسارعكراهيةبابالشلاداتكتاب

حَديثِه:فىِلضَفلاأبوقالالسِّمَنُ")1(.اكايخهِمُويَفشو،يُستَشهَدونَولاَنودَهشَيو

نِمهِشامٍحَديثِفىإلالَيسَ"يحلِفونَنم:يقولُسلمةَبنَأحمدَُتعِمَس

.بزيادَتِهِ)2(ٍراّشَببنِمحمدِعن،"الصحيحفىمسلمرَواهقَتادَةَ.أصحابِ

أبيهِ:عنهِشامٍبنُمُعاذُبهاُدِرَفنَيزيادَبوهَذِه

،جَعفَرٍبنُاللهِعبدُاْنبأنا،فُورَكَابنُبكرِأبوحَذَثَناهدَقف-25634

ارَةَ،رُزعن،قَتادَةَعن،هِشامحدثنا،داودَأبوحدثنا،حَبيبٍبنُُسُنويحدثنا

ُتثِعُبىِذَّلاُنرَقلاىِتَّمُأاخَيرُ:ع!مِ!اللهِرسولُقال:قالٍنيَصُحبنِعِمرانَعن

ويَخونونَ،يُوْفونَولاَنورُذنَيقَوثميأتِىثُمَّ،يَلونَهُمائذينَثُئم،مُهَنولَيائذينَثُئم،مِهيف

رَواهاذَكَهالسِّمَنُ")4(.ُمِهيفويَفشويُستَشهَدونَ،ولاَنودَهشَيويُتمَنُونَ)3(،ولا

هَظِفَحكانإن-فيهالحَلِفِوذِكرُ،الحَلِفِذِكرُفيهلَيسَهِشامٍأصحابُِرْلاس

.مَسعودٍابنِحَديثَيوافِقُ-مُعاذ

هيَلَعيُشهَدْمَلبمايُشهَدَأنالشئَهادَةِفىبذَلِكَالمُرادُيَكونَأنُلِمَتحَيدَقو

والعِصمَةُ.التَوفيقُوبِالفَهِ،زورٍَدِهاشفيَكونَهْمَلعَيمَلو

مذىوالتر،(4657)داودوأبو.ئامزيادةذكردونبههئامطريقمن(19823)أحمدأخرجه(1)

فىعمرانعناَخروجهمنوتقدموبنحوه.بهتتادةطريقمن(6729)حبانوابن،(2222)

(20113).

.(215/2535)ملم(2)

.،ايوْتمنرن:م،مىفى(3)

.(2464)المثكلينمرحفىالطحاوىطريقهومن،(892)الطيالى(4)
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ليشهددعىمنعلىمابابالشهاداتكتاب

ليَشهَدََىِعُدنَمعلىمابابُ

.(282:البقرةأدُعُوا!واَماَذااَلمثهَدأءُيَآبَ!وَلَا:ثناؤُهجلاللهُقال

حدثنا،ُئِوُرضئلامَنصورٍأبوأنبأنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-63502

بنُوإِسماعيلُوخالِاميَشُهحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُأحمدُ

َىِعُداذِإوليَشهَدَ،َىِعُدإذا:قالالحَسَنِعن،ٍديَبُعبنَِسُنويعن،إبراهيمَ

.(1)امُهالِكليُقيمَها؟

مُهُضعَبيَشهَدَأناوَبأوَلمُهَفُكَساّنلافإِنَّ:الحَسَنِعنغَيرُهفيهزادَ

.َكِلَذيَسَعْهُممَلٍضعَبِل

الشَّهادَةِ،إقامَةِفىالآيَةَهذهَّنأىَلإَنير!َفُملامِنَجَماعَةَبَهَذدَقو

ِلُّمَحَتلافىوهو،الحَسَنُهيَلإَبَهَذكماجَميعًالِلوَجهَينِمُحتَمِلَةوالآيَةُ

مِنَتَخَلَّفَنَمَجَرخأيَكفِىنَمِةَباتِكلاِبوبهقامَاذِإف،الكِفايَةِعلىفرض!

.ُمَلعأوالفَهُ،المأثَمِ

،282البفرة:1شَهِيدمهووَلَافِل؟َّرَا!ُي!وَلَابابُ

قالا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-56362

أبوحدثنا،مَرزوقٍبنُإبراهيمُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا

فىعباسٍابنِعن،مِقسَمٍعن،زيادٍأبىبنِيَزيدَعن،سُفيانَعن،حُذَيفَةَ

أبىوابن.بهمْشهطريقمن96/5تفسيرهفىجريرابنوأخرجهتفسير(.-463)منصوربنسعيد(1)

به.عليةابنإبراهيمبنإسماعيلطريقمن(113)تفسيرهفىالمنذروابن،(22687)شيبة
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،دِهَشوَلابِش؟يُماصز!وَلَابابالشهاداتكتاب

الكاتِبَفيَدعوََءىِجَيأن:قال!ديِهَشاَل"بتِل؟زصاَضُي!وَلَا:لَجورَعقَولِه

تُجيبا.أنأُمِرتُمادَق:فقالَبهِما،نميُضازُ.ٍةَجاحعلىإنا:فيَقولانَِديهَشلاو

.يُضازَهُما)1(فلا

الحَسَنِأبوأنبأنا،إسمحاقَأبىابنُائرَكَزأبوأخبرَنا-20637

عن،ٍحِلاصبنُاللهِعبدُحدثنا،سعيدٍبنُعثمانُحدثناالطَرائفِئُ،

!وَلَا:قَولِهفىعباسٍابنِعن،طَلحَةَأبىبنِعلىعن،ٍحِلاصبنِمُعاويَةَ

علىَدِهَشدَقالمُسلِمينَمِنَهيَلإاحتيجَمَنِ:يقولُ!أوُعُداَماَذإُءآَذَهشلَايَأبَ

ثُئَم.َىِعُدماإذايأبَىأنلهيَحِلفلاشَهادَ!او،02/101عِندَهكانَتأوشَهادَةٍ

الزَجُلُيَقولَأنوالِإضرارُ!ديِهَشوَلَابمِت؟يُضَاصرَ!وَلَاهذا:بعدَقال

فيُضازَه،دُعيتَماإذاتأبَىألاأمَرَكَدَقَهَقلاإنَ:غَنئٌعنهوهوِلُجَزلِل

فسُوقُ!فَإِنَإُأوُلَعفَتنإَو!:وقالَاللهُفنَهاه،بغَيرِهمُكتَفِى)2(وهوبذَلِكَ

.المَعصيَةَ)3(ِقوسُفلابيَعنىبِ!ئم!

،ُئِوُرضَنلامَنصورٍأبوأنبأنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبو/أخبرَنا-25638

وأخبرَنا)ح(سفيانُحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُأحمدُحدثنا

بنُمحمدُحدثنا،فِراسٍابنُالحَسَنِأبوأنبأنا،ُئِرَمُعلاِحتَفلاأبوالشَريفُ

فىجريروابن،13022)تفسيرهفىحاتمأبىوابن،1136)تفسيرهفىالمنذرابنأخرجه!1)

به.سمانطريقمن113/5،114تفسيره

"مكفى".:مفى(2)

بناللهعبدطريقمن115/5تفسيرهفىجريروابن،(147/12)تفسيرهنىالمنذرابنأخرجه(3)

به.صالح
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!ديِهَشوَلَا؟يبٌزصاَحغُي!وَلَابابالشهاداتكتاب

عن،عُيَينَةَبنُسفيانُحدثنا،الزَحمَنِعبدِبنُسعيدُحدثنا،الدَّيبُلِئُإبراهيمَ

ولابمِتاك(1)ْرَراضُيالَو)!ج!فرُرَمُعقرأ:قالَةَمِركِععن،دينارٍبنِعمرِو

أنا:فيَقولُ،!رْبُتكا:فيَقولَُلُجَّرلايأع!ُلُجَّرلاهو:سفيانُقال.شَهيا(

غَيرَه.،أنتَاَّلإأُريدُلا:(2فيقولُيُضارُّهفلا2)،غَيرِىْرُظنا،مَشغول

فانظُرْ،مَشغولىِّنإ:فيَقولَِءىَئشلاعلىهُدِهشُيَلُجَّرلايأع!أنُديهَشلاو

رِوايَةِفىلَيسَغَيرَه)3(،ليُشهِدْ،أنتَإلاأُريدُلا:فيَقولُيُضارُّهفلا،غَيرِى

سُفيانَ.قَولُقَتادَةَابنِ

ابنُسعيدِوأبوالقاضِىبكرٍوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-63952

أبىبنُيَحيَىحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالواوعمرٍأبى

ٍديَمُحعن،مُسلِمٍبنُإسماعيلُأنبأنا،عَطاءٍبنُالوَهّابِعبدُأنبأنا،ٍبِلاط

فيَشغَلُهيأتيِه:يقولُالشئَهيدُ،ولاالكاتِبُيُضارَّلا:قالمُجاهِدٍعن،الأعرَجِ

4( َ")
.ِهِقوسوعنضيعتِهعن

عن،مُسلِمٍبنُإسماعيلُأنبأنا،الوَهّابِعبدُوأنبأنا:قال-25645

فيَكتُبَالكاتِبُيُضازَلا:قال!ديِهَشوَلَافِل؟يُضَاصرّ!وَلَا:قَولِهفىالحَسَنِ

منصوربنوسعيد،1/111الرزاقعبدتفسيرفىكمالعمرةقراههووالمثبت"يضارإ.:م،سفى(1)

.5/114جريروابن،(466)

.!يقوليضاره"ولا:م،سفى(2-2)

فىجريرابنطريقهومن-ا11/1تفسيرهفىالرزاقعبدوأخرجه)664-تفسير(.منصوربنسحيد(3)

.سفيانقولوحدهالمنذرابنوعند.بهسفيانطريقمن(137)تفسيرهفىالمنذروابن-ا4/51تفسيره

عنأخرىطرقمن114/5،115تفسيرهفىجريروابن،(139)تفسيرهفىالمنذرابنأخرجه(4)

.بنحوهمجاهد
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قبلهاومنالعبيدشهادةردمنبابالشهاداتكتاب

.شَهادَتِهِ)1(فىفيَزيدَالشَهيدُيُضازَولا،بهيُؤمَرْمَلما

سعيا،أنبأنا،الوَفابِعبدُوأنبأنا:قال-64102

.ذَلِكَ)2(

بمِثلِقَتادَةَعن

قَبِلَهانَموالعَبيدِشَهادَةَرَدَّنَمبابُ

نِمشَهِيدَئنِأوُدِهثَشْسَاَو!:ثناؤُهجلاللهُقال:اللهُهَمِحَرُئِعِفاشلاقال

يَغلِبُهُم(3)الذينمَماليكُنالاأحرارُناورِجالُنا:قال،282:البقرةأ!مُحِلطِز

نِإوشَىءٍفىمَملوكٍشَهادَةُيَجوزُفلا،أُمورِهِمنِمكَثيرٍعلىيَملِكُهُمنَم

.(4)لَق

قالا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-06422

أبوحدثنا،مَرزوقٍبنُإبراهيمُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا

!وَاَشتَشْهِدُوأ:قَولِهفىمُجاهِدٍعن،نَجيحٍأبىابنِعن،سُفيانَجمن،ٍرِماع

.(الأحرارِ)ْمِنَ:قال!رجَالِ!تمنِمشَهِيدَئنِ

الحسنعنآخرطريقمن12/51تفيرهفىجريروابن،(2330)تفيرهفىحاتمأبىابنأخرجه(1)

بنحوه.

ومن-(15563)عقبالرزاقوعبد.بنحوهسيدطريقمن12/51تفيرهفىجريرابنأخرجه(2)

.قتادةعنآخرطريقمن-(441)تفيرهفىالمنذروابن،(2630)تفسيرهفىحاتمأبىابنطريقه

.،"الذى:م،سفى(3)

.88/7،89الأم(4)

،(54302)ضيبةأبىوابن،تفير(-456)منصوربنسيدطريقهومن،73صالمسيرفىسفيان(5)

.86/5تفيرهفىجريروابن،(93)تفسيرهفىالمنذروابن
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...الصبيانشهادةردمنبابالشهاداتكتاب

أنبأنا،النَّضرُوِىُّمَنصورٍأبوأنبأنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-64302

أبىبنُداودُأنبأنا،ميَشُهحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُأحمدُ

فقُلتُ:.بشَىءٍلَيسَ:قال،الأمَةِمِنَِراهِّظلاعنمُجاهِدًاسألتُ:قالهِندٍ

النِّساءَ؟مِنَتَسيَلَفألمحسَايهئم!نِميُطهِرُونََنيِذَناًو!:يقولُسُبحانَهاللهُألَيسَ

شَهادَةُُزوجَتَفأ!زِجَاصل!ئمنِمشَهِيدَيْنِ!وَاَشتَمئهِدُوا:يقولُلَجوعَزَُّهَّللاف:فقالَ

العَبيدِ؟)1(

.ُمَلعأُهَّللاوالأحرارَ،يَتَناوَلُالخِطابِمُطلَقَأنمُجاهِاَنَّيَبف

والزُّهرِىِّىِعَخَّنلاوِنَسَحلاوعلىٍّعنَىِوُر:السّاجِئُيَحيَىأبووقالَ

.العَبيدِ)2(شَهادَةُتَجَوُزُلا:وعَطاءٍومُجاهِدٍ

عَدلًا.كاناابجائزَوِدبَعلاشَهادَةُ:!سَنأقال:التَّرجَمَةِفىالبخارىُّوقالَ

َدبَعلااَّلاجائزَوشَهادَتُه:سيرينَابنُوقالَ،أوفَىبنُوزُرارَةُحيَرُشوأجازَها

بَنومُكُّلُك:حيَرُشوقالَ،التّافِهِِءىَّشلافىوِإبراهيمُالحَسَنُوأجازَها.لِسَئدِهِ

.(3)وإِماءٍعَبيدٍ

يَتَفَرَّقواا!َلماالجِراحِفىقَبِلَهانَموالصِّبيانِ،شَهادَةَرَدَّنَمبابُ

علىُّلُدَي!زِجَاصل!خنِم!:وجَلَّعَزَّاللهِوقَولُ:اللهُهَمِحَرالشّافِعِئُقال

َبِطوخامَّنإولأنَّه،شَىءٍفى-أعلمُُهَّللاو-الضَبيانِشَهادَةُتَجوزَاَّلأ

به.هيمطريقمن8615تفسيرهفىجريرابنوأخرجه)754-تفسير(،منصوربنسعيد(1)

الزهرىعن(15485،15486)الرزإقعبدوأخرجه.(5899)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(2)

الحسن.عن(22143)وفىومجاهد،عطاءعن(05402،05432)شيبةأبىوابنوالنخعى.

.(2658)عقبالبخارى(3)
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...الصبيانشهادةردمنبابالشهاداتكتاب

مِنَيُرضَىمِفَنلَيسواولائهُم،ْغُلبَيمَلنَمدونََنوغِلابلابالفَرائضِ

.(1)ىَضرَننَمشَهادَةَنَقبَلَأناللهُأمَرَناوإِنَماأظ(02/101،ِءادَهُّشلا

عن"ةنَالَثعنالقَلَمُ"رُفِعَ:قالهَنالمجرىِبَنلاعنانيَؤُردَقوالشيخُ:قال

.(2)"َظِقيَتسَيىَّتَحالنّائمِوعنيُفيقَ،حَتىالمَعتوهِوعنيَحتَلِمَ،حَئىالضبِئ

.رَذَها)3(عباسفابنُالزُّبَيرِ.ابنُأجازَها:قائلْقالنِإف:ُئِعِفاشلاقال

العباسِأبوحدثنا،القاضِىالحَسَنِبنُأحمدُبكبرأبوأخبرَنا-64402

بنُسفيانُأنبأنا،ُئِعِفاشلاأنبأنا،سُلَيمانَبنُُعيبَّرلاأنبأنا،يَعقوبَبنُمحمدُ

شَهادَةِفىخجمتمعباسٍابنِعن،مُلَيكَةَاْبىابنِعن،دينارٍبنِعمرِوعن،عُيَينَةَ

.تَجوزُ)4(لا:الضَبيانِ

أبوأنبأنا:قالاالحافظٍُمِزاحوأبوقَتادَةَابنُنَصرِأبووأخبرَنا-64502

حدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُأحمدُأنباْنا،هَيوُريمَخابنُِلضَفلا

رضبهبنعباسابنِىَلإَبَتَكهَنأمُلَيكَةَأبىابنِعن،دينارٍبنِعمرِوعن،سفيانُ

!مِتَن:يقولُلَجورَعَهَقلاإنَ/:هيَلإفكَتَبَ،الضَبيانِشَهادَةِعنيَسألُه

.(تَجوزُ)ْلا،نَرضَىمِفَنولَيسوا!اَلمثهَدًامِنَتَرضؤنَ

.مختصرًا7/84لأما(1)

.(21624)فىوسيأتى.(5154)وينظرمرازا،تقدم(2)

.48/7الأم(3)

أبىابنطريقمن(95451)الرزاقعبدوأخرجه.89/7والافعى،(5898)المعرفةفىالمصنف(4)

به.مليكة

.)554-تفسير(منصوربنسعيد(5)

-484-



الذمةأهلشهادةردمنبابالشهاداتكتاب

(1علىٍّبنُمحمد1ُ)ىِنَربخأ،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-25646

المُبارَكِبنُ(2)ُديزحدثناالضَنعاخ!،المُبارَكِبنُعلئُحدثنا،َةَّكَمبالضَنعاخ!

مُلَيكَةَأبىبنِاللهِعبدِعن،ٍجيَرُجابنِعن،ثَوبىبنُمحمدُحدثناالصَّنعاخ!،

رَعاللهُقال!:فقالَالصِّبيانِشَهادَةِعنأسألُهرصِبهماعباسٍابنِىَلإُتلَسرأ:قال!

ابنِىَلإُتلَسرأف:قال!.نَرضَىنَّمِمولَيسوا!!ًدَهُثملَامِنَتَرْضحَؤنَ!مِئَن:وجَلَّ

اَّلإالقَضاءَرأيتُفما:قال!.اوقُدصَيأنسُئلواإنَْئِرَحلاب:فقالَأسألُهالزُّبَيرِ

.(3)ِريَبُّزلاابنُقال!ماعلى

جَعفَرٍابنُبكرِأبوأنبأنا،!خاجَرهِملاأحمدَأبوأخبرَنا-25647

عن،مالكٌحدثنا،ٍريَكُبابنُحدثنا،إبراهيمَبنُمحمدُحدثنا،ىِّكَزُملا

مُهَنيَبفيماالصِّبيانِبشَهادَةِيَقضِىكانالزُّبَيرِبنَاللهِعبدََّنأ،عُروةَبنِهِشامِ

.الجِرا!)4(مِنَ

الذِّمَّةِاهلِشَهادَةَرَدَّنَمبابُ

وقالَ:،(2:الط!قأ!!نمعَذلٍذَوَئ!وَأَقهِدُواْ:ثناؤُهَّلجاللهُقال!

.!اَلمثهَدً!مِنَتَرضنهَوْنَ!مِنَن:وقالَرِّجَالِى!نِمشَهِيدَئنِ!وَاسْتَمثهِدُوا

علىدِلالَةٌأعلمُ--والفَهالآيَتَينِِنيَتاهىِفف:اللهُهَمِحَرالشّافِعِئُقال!

.(10732)فىتقدمماوينظرمحمد".بنإعلى:م،س،الأصلفى(ا-1)

0104/103الكمالتهذيبوينظر.(10732)فىتقدمماوينظر"يزيد!.:م،س،الأصلفى(2)

ابنطريقمن(13132)شيبةاْبىوابن،(49451)الرزاقعبدوأخرجه.وصححه286/2الحاكم(3)

به.جريج

.726/2الليثىوبرواية،(مخطوط-و10/11)بكيربنيحىبروايةالموطاْفىمالك(4)
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الذمةأهلشهادةردمنبابالشهاداتكتاب

نَرضَىنَمورِنجالَناأنَِلَبِقنِممِهِريَغدونَالمُسلِمينََىَنَعامَنإتَعالَىَهَفلااْنَ

.بالذينِ)1(وبَينَهُمبَينَناالوَلايَةَتَعالَىاللهِلِقَطْعِالمُشرِكونَلاانِنيدأهلِنِم

علىيَكذِبُهَفِرعَنبأنمُسلِمٍشَهادَةَُذَرُتأنيَجوزُوكَيفَ:الشّافِعِئُقال

.(2)!؟ىَلاعَتوتَبارَكَاللهِعلىيَكَذِبُوهوذَفَىشَهادَةَونُجيزُالاَدَميّينَبَعضِ

الكِتابَاوبَتَكواللهِكِتابَاولَذَبدَقبائهُماللهُأخبرَنادَقو:الشتافِعِئُقالَ

الآيَةَقَلِيلأ!)3(ثَصنًابِهِءلِيَشزُوأاَدئَهِعِندِمِنْ!هَذَاوقالوا:بأيديهِم

.(79:القرةا

بنُأحمدُمحمدأبوأخبرَخ!،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20648

أخبرَخ!،اليَمانِأبوحدثنا،عيسَىبنِمحمدِبنُعلئُأنبأناالمُزَخ!،اللهِعبدِ

رقِالاعباسٍبنَاللهِعبدََّنأاللهِعبدِبنُاللهُِديَبُعأخبرَخ!،الرهرِئَعن،ٌبيَعُش

وكِتابُكُمُشَىءٍعنالكِتابِ/أهلَتَسألونَكَيفَ،المُسلِمينَمَعشَرَيا:قال

،ْبَشُيمَلمَحضًاتَقرَءونَه،بالفَهِالأخبارُِثَدحأرسولِهعلىاللهَُلَزنأائَذِى

اوبَتَكووغَئروا،اللهَُبَتَكمااولَذَبدَقالكِتابِأهلَأنَاللهُحَذَثكُمُدَقو

مايَنهاكُمالَفأقَليلًا،اًنَمَثبهليَشتَروااللهِ.عِندِنِمهو:وقالواالكُتُبَبأيديهِمُ

يَسألُكُمطَقمِنهُماًلُجَررأيناماوالفَهِفلامَسْأَلَتِهم؟!)4(عنِملِعلامِنَمُكَءاج

.88/7لأما(1)

.142/6الأم(2)

.43/7الأم(3)

."مساءلغ،:مفى(4)
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الشهاداتكتاب

.عَلَيكُم)1(أُنزِلَىِذَّلاعن

الذمة!أهلشهادةردمنباب

ٍديَبُعبنُأحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلىُّوأخبرَنا-25649

عن،ُثيَّللاحدثنا،ٍريَكُببنُيَحيَىحدثنا،شَريكٍبنُُديَبُعحدثنا،ُراّفصلا

.بمَعناه)2(هَرَكَذف.شِهابٍابنِعناو(03/101،َسُنوي

.(3)ٍريَكُببنِيَحيَىوعناليَمانِأبىعن""الصحيحفىالبخارىُّرَواه

الحافظُ،أحمدَأبوىِنَربخأ،الحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا-56552

أنبأنا،َرَمُعبنُعثمانُحدثنا:قالاىَّنَثُملاوابنُبُندارٌحدثنا،عَروبَةَأبوأنبأنا

أهلُكان:قالهريرةَأبىعن،سلمةَأبىعن،يَحيَىعن،المُبارَكِبنُعلىُّ

فقالَ،الإسلامِلأهلِِةَّيبَرَعلاباهَنورِّسَفُيوبالعِبرانيَّةِالتَّوراةََنوءَرقَيالكِتابِ

أُنزلَوماِهَّللاباَّنمآ:وقولوا،مُهوبِّذَكُتولاالكِتابِأهلَاوقِّدَصُت"لا:ِمَيعاللهِرسولُ

.بُندارٍ%(عن""الصحيحفىالبخارىُّرَواهالآيَةَ)4(.."إليكمأُنزلَومماإلينا

قالا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-56512

الدُّورِىُّ،محمدٍبنُالعباسُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا

عنيُحَدِّثُشَيخاُتعِمَسفالثَّورِىِّسُفيانَعِندَكُنتُ:قالشاذانُحدثنا

.(17210)فىوتقدم.(459)بادَالافىالمصنف(1)

السابق.التخريجينظر(2)

.(7523.2685)البخارى(3)

.العنكبوتسورةمن(46)الآيةإلىيثيروهو،بالنسخكذا(4)

.11/559الممثورالدروينظر.بهالمثنىبنمحمدعن(13871)الكبرىفىالنسائىأخرجهوالحديث

.(7362)البخارى(5)
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لمجتَ:اللهِرسولُقال:قالهريرةَأبىعن،سلمةَأبىعن،كَثيرٍأبىبنِيَحعصَ

تَجوزُفإِئهامحملإ،َةَّلِمأَلإةَّلِمعلىمِفةشَهادَةُتَجوزُولا،شَتىِنيَتفِمأهلُيَتَوارَثُ"لا

بَعضَالثيخِهذاعنفسألتُ:شاذانُالزَحمَنِعبدِأبوقالغَيرِهِم((.على

.الحَنَفِئُ)1(ٍدِشاربنُُرَمُعهَنأفزَعَمَأصحابِنا،

بنَِرَمُععنشاذانُ-وهو-ٍرِماعبنِالأسوَدِعنالوَليدِبنُبَقثةُورَواه

:ٍدِشار

الحَسَنِأبوأنبأنا،المُزَكَىإسحاقَأبىابنُزَكَريّاأبوأخبرَنا-06522

الدارمى،سعيدٍبنُعثمانُحدثنا،الطَرائفِئُعَبدولسٍبنِمحمدِبنُأحمدُ

،ِّىِدزألاٍرِماعبنِالأسوَدِعن،بَقئةُحدثنا،الحِمصِئُرَئهعبدِبنُيَزيدُحدثنا

هريرةَأبىعن،سلمةَأبىعن،كَثيرٍأبىبنِيَحيَىعن،ٍدِشاربنَِرَمُععن

إلأةَّلِمعلىمِفَةشَهادَةُتَجوزُولا،ًةَّلِممِفةُثِرَت"لا:لمجي!اللهِرسولُقال:قال

.المِلَلِ")2(جَميعِعلىتَجوزُفإِنَها،َنيمِلسُملاشَهادَةَ

.(3)ٍدِشاربنَِرَمُععنموسَىبنُالحَسَنُرَواهَكِلَذَكو

كما:َرَمُععنِدعَجلابنُعلئُورَواه

الحافظ،عَدِىابنُأحمدَاْبوأنبأنا،المالينئُسَعدٍأبوأخبرَنا-06532

حدثناالجَعدِ،بنُعلئُحدثنا،المَروَزِئُسُلَيمانَبنِيَحيَىبنُمحمدُأنبأنا

.(20653)فىسيأتىماينظر(1)

بنعمرطريقمن(8631)والبزاربمنحوه.بهبقيةطريقمن1676/5الكاملفىعدىابنأخرجه(2)

الاهد.مرضعبدونبهراشد

به.موصبنالحسنطريقمن69/4الدارقطنىأخرجه(3)
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!...بَبهِبهنُمشَهَدَةُأُؤَماَءَنبِذَنأ)جمأيُهَا:وجلعزاللهقولفىجاءمابابالشهاداتكتاب

أبىعن،سلمةَأبىعن،كَثيرٍأبىبنِيَحيَىعن،اليَمامِئٍُدِشاربنُُرَمُع

تَها!ةُخَوزُولا،ًةَفِممِفةأهلُُثِرَي)الا:كجيهاللهِرسولُقال!:قال!هُبِسحأ،هريرةَ

.(1)"مُهاوِسنَمعلىمُهُتَداهَشتَجوزُىِتَّمُأاَّلإ،ٍةَفِمعلىةَّلِم

بنُويَحيَىحَنبَلىبنُأحمدُهَفَّعَضدَقبالقَوِىِّ)2(؟لَيسِهذاٍدِشاربنُُرَمُع

.النَقلِ)3(أهلِِةَّمئأنِمامُهُريَغومَعينٍ

أبىعن،عنهرِوايَتَهالحافظُاللهِعبدِأبومحرأجازَوفيما-25654

أبىابنِعن،ٍدِلاخبنُمُسلِمُأنبأنا،ِّىِعِفاّشلاعن،ِعيبَّرلاعن،العباسِ

تَعالَى:اللهِقَولَيَعنىمُسلِمانِ.حُزانِعَدلاقِ:قال!هَّنأمُجاهِدعن،نَجيحٍ

.(4)و!ألاَلثهَدَ%مِنََنؤَضرَت!مِمَن

وجَلَّ:عَزَّاللهِقَولِفىجاءَمابابُاظ(03/101

اَشانِاَئوَصِئةِصِيهتَُتْوَمْلاُمُكَدَصَأَرَضَحإِذَابَايكتُمشَهَدَةُأوُنَماَءاَئَذِينَاَهئَأمج!

،106المالًدة:أغَتركُتم!نِمءَاخَرَانِؤَأئِنكُمْعَذلىذَوَا

،ُّمَصألاالعباسِأبوحدثنا،وعمرٍأبىابنُسعيدأبوأخبرَنا-65552

الأوسطفىوالطبرانى،6914الدارقطنىوأخرجه.أ167515،676الكاملفىعدىابن(1)

به.الجعدبنعلىطريقمن(5434)

،155/6الكبيهرالتاريخ:فىعليهالكلامينظراليمامى.حفصأبو،شجرةبنراشدبنعمرهو(2)

فىحجرابنوقال،20812الجوزىلابنوالمتروكينوالضعفاء،107/6والتهعديلوالجرح

ضعيف.:5/25التقريب

.07/61والمتعديلوالجرح،345/4الدورىبروايةمعينابنتاريخ:ينظر(3)

.126/7والافعى،(5899)المعرفةفىالمصنف(4)
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164/10

"...بَتبهُنمشَنَهدَةُأُوَنا.ائذينَإجمأيُهَا:وجلعزاللهقولفىجاءمابابالشهاداتكتاب

بمَعنَىأعلمُوالفَهُ:الاَيَةِهذهفىاللهُهَمِحَرالشتافِعِئُقال:قالالزَبيعُأنبأنا

(1)مُكِتَليبَقغَيرِنِم:علىالاَيَةَهذهيَتأؤَلُنَمُتعِمَسدَقو،هذانِمأرادَما/

ِدْعَبمِنمااَمُهَنوُسِبْحَت!:وتَعالَىتَبارَكَاللهِبقَولِفيهاويَحتَبئُ،المُسلِمينَمِن7َ

ُةَتَّقَوملا:ُةال!ملاو!انَمَثهِبلمحثتتَرِىاَلاَرتتتُرإِنِبِاَدلًهِِناَمِسقُيَفاَلضَلَؤةِ

الَّذينَالمُسلِمينَبَينَالقَرابَةُوِإنَمالُرفئ!اَذ؟نَ!وَلَؤ:اللهِِلوَقِبو،لِلمُسلِمينَ

أهلِوبَينَمُهَنيَبلا،الأوثانِأهلِوبَينَمُهَنيَبأوالعَرَبِمِنَجم!ىِبَنلامَعَكانوا

نِميَتأثمُوِإنَما!َنيِمِثَألَاَنِمًلإِصاَاَنإِهَئدأثَهَدَةَنَكتُرُ!وَلَا:اللهِوبقولِ،الذفَةِ

.الذفَةِ)2(أهلُلاالمُسلِمونَلِلمُسلِمينَالشَهادَةِكِتمانِ

أنبأنا،النَضرُوِئُمَنصورٍأبوأنبأنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-65652

عن،اللهِعبدِبنُُدِلاخحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُأحمدُ

:قال!غَتركُتمنِمءَاخَرَانِؤَأتِنكُغىلْدَعذَوَا!اَثنَانِ:قَولِهفىالحَسَنِعن،يونُ!

.القَبيلَةِ)3(غَيرِأوالقَبيلَةِنِم:يقولُهَنأإلا.َنيمِلسُملامِنَ

.!اَلضَلَؤةِِدْعَبمِنما!تَخبِسُونَهُمَا:يقولُهَنأتَرَىألا:الحَسَنِعنغَيرُهفيهزادَ

المُسلِمينَمِنَ:قال.!مئُكرتَغنِمءَاخَرَانِؤَأ!:قالهَناَةَمِركِععنورُؤينا

(4)َءِ

غيرِحيهِ.نِم

اللهِبقَولِمَنسوخَةاهَنأيَذكُرُنَمُتعِمَسدَقو:اللهُهَمِحَرالشتافِعِئُقال

م:!تبيلكم،.ىف(1)

.141/6،142الأم(2)

.تفسير(-858)منصوربنصعيد(3)

.68/9تفسيرهفىجريرابنأخرجه(4)
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!...بَتبهُنمشَفَدَةُامَؤُأ5َاَنَذِفيَاهيَاي):وجلعزاللهقولفىجاءمابابالشهاداتكتاب

دارِأهلِمُفتِىورأيتُ.،2:الط!قأمِّنكزُ!عَذلذَوَئ!وَأَشْهِدُواْ:لَجورَع

.قَولى)1(وذَلِكَ،العُدولِالمُسلِمينَغَيرِشَهادَةُتَجوزَألايُفتونَوال!نَةِالهِجرَةِ

بنِبكرِوأبِىالمُسَئبِابنِعنَرَخَامَوضِعٍفىاللهُهَمِحَرالشئافِعِئُوحَكَى

.(2)ِةَّمذلاأهلِشَهادَةِإجاقاوَبأأنَهُمامِهِريَغوحَزمٍ

ميوأَوْ:قَولِهفىيقولُكانهَّنأالمُسَئبِابنِعنَى،ُرطمَعَصذا:الشيخُظل

وأ،َخسَنلافيهااعتَقَدَهَّنأعلىدَلَقالكِتابِ)3(.أهلِانِم.:وه!متُكرتَغقِمءَاخَرَانِ

اللهُ.شاءَإنهُرُكذَنكماالشثَهادَ%؟،غَيرِعلىالاَيَةََلَمَح

أنبأنا،ٍلِماكبنُأحمدُأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا-56572

،ىِّمَعحَدَّثَنِى،أبىحدثنا،عَطئةَبنِالحَسَنِبنِمحمدِبنِسَعدِبنُمحمدُ

الاَيَةِهذهفىز!نهبطعباسٍبنِاللهِعبدِعن،سَعدٍبنَِةَّيطَعأبيهعن،أبىحَذَثَنِى

.(4)مَنسوخَةٌهِىَ:قال!

اليَمينِ،علىالآيَةِهذهفىالمَذكورَةَالشئَهادَةََلَمَحنَمالتَفسيرِأهلِنِمو

شَهادَةً.المُتَلاعِنَينِأيمانُسُفيَتكما

ما:ٍذئَنيحالاَيَةِومَعنَى

.142/6ايام(1)

.16/7،17،32الأم(2)

.63/9تفشرهفىجريرابنأخرجه(3)

عن(6965)1234/4،1235تفشرهفىحاتمأبىوابن،07/91تفشرهفىجريرابنأخرجه(4)

به.سعدبنمحمد
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،...بَتبهنُمشَهَدَةُءَامَوأاَنَذِبنَإئأيها:وجلعزاللهقولفىجاءمابابالشهاداتكتاب

وأبوالطَرائفِىُّالحَسَنِأبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-65802

!لِلاخأبوحدثنا،قتيبَةَبنُإسماعيلُأنبأناقالا:الكَعبِئُاو،04/101محمد

قَولِه:فىحَئانَبنِمُقاتِلِعن،مَعروفٍبنُُريَكُبحَذَثَنى،ٍحِلاصبنُيَزيدُ

عَذليذَوَااَشانِِةئصَوتَاصِينَُتْوَمتَاُمُكَدَصَأَرَضَحإِذَامُتهِبتَبثَهَدَةُامَنُوأ5َاَلَذِينَاهيَأهي!

نِمءَاخَرَانِْوَأ!.مُكِنيدأهلِنِممِنكُمعَدلٍذَواشاهِدانِ:يقولُئِنكُغ!

وذَلِكَاَلازضق!ىِفضَرئغأَنتُرْنِإ!:قَولُه.نَصرانئينِوْايَهودئينِ:يقولُ!غَتركُتم

امُهَبِحَصٌئِدَعوالآخَرُتَميئمامُهُدَحأدارِين)1(أهلِنِمنَصرانئينِرَجُلَينِأنَ

هَمِلَعدَقمَعلوئمماذالقُرَشِىَعَموالبحرَ،اوبِكَروتجارَؤفىىبث!يَرُقِلمَولى

ىَلإالوَصتةَفجَعَلَ،ُئِشَرُقلافمَرِضَورِقَؤ)3(،وبَر)2(آنيَؤبَينِنِمأولياؤُه

بالمالِجاءاتجارَتِهِمانِماعَجَراقَلف،المالَالذارتانِفقَبَضَفماتَ،الذارثينِ

َةَّلِقُموَقلافاستَنكَرَ،مالِهببَعضِوجاءا،ِتئَملاأولياءِىَلإهاعَفَدفِةئصَولاو

لَهف،بهأتَيتُمامِقاكَثيبربماليمَعَهَجَرَخدَقصاحِبَناإنَ:لِلذارتينِفقالواالمالِ

نَفسِه؟علىفأنفَقَهُضَرَمطالَلَهأم؟(4)هيففوُضِعَشَيئًاىَرَتشاأوِشَيئاباعَ

ىَلإمُهَرمأاوعَفَروالمالَاوضَبَقفلَنا.خُنتُمادَقإبَمُماقالوا:لا.قالا:

ُمُكَدَصَأَرَضَحإِذَامئُهِبتَبثَنَهدَةُأوُنَماَءاَلَذِينَ!جمأيها:لَجورَعاللهُفأنزَلَ،لمجي!ىِبَنلا

لمجرالنَبِئُامُهَرَمأِةالَّصلابعدَيُحبَساأنتَلَزَنافَلف.ِةَيآلاِرِخآىَلإاَنمَوْتُ!

.2/432البهلدانمعجمينظر.بالبحرينموضع:دارين(1)

.(زز)ب28/15التاخ.الثيابالبز:(2)

.254/2النهايةمنها.المضروبةوالدراهمالفضة:الرقة(3)

.(عض)و339/22التاجخسر.:تجارتهفىوضع(4)
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،...متُهِبتَبضَهَدَةُ.امَنُوأاَنَذِفيَ)يهأَيُّهَا:وجلعزاللهقولفىجاءمابابالشهاداتكتاب

مَولاكُمَكَرَتما:الأرضِورَبِِّتاوَم!لاتَرِهَّللابفحَلَفا،الضَلاةِبعدَفقاما

اَذ؟نَ!وَلَوْاينُّدلامِنَاًنَمَثبأيمانِناىِرَتشَنلاانِإو،بهأتَيناكُمماإلاالمالِمِنَ

إنَهُمثُمَّ،امُهَليبَسىَّلَخافَلَحفلَمّا!َنيِمِثَألَاَنِمًلإبراآَنإِهَئلأشَهَدَةَنَكتُرُوَلَائبْرُق

مِنههانيَرَتشا:فقالاالذاريَّينِاوذَخأو،ِتتَملاِةَينآنِمإناءًَكِلَذبعدَوجَدوا

لمجؤىِبَّنلاىَلإَكِلَذاوعَفَرفعَلَيها،يَقدِرامَلف،البَئنَةَفكُفَفاوكُذباحَياتِه.فى

اَشتَحَقاَأَنَفُمَامالوعَكَاطُّلِعَِنِإف:يقولُعُزَ!نِإَفيم:وتَعالَىتَبارَكَاللهُفأنزَلَ

المَيِّتِأولياءِنِمئاخَرَانِمهومالواًّقَحامَتَككاناإن:يقولُ.الدارئينِيَعنِى:إثما!

يقولُ:بِاَلتَهِ!ِناَمِسقُيَفألأَؤلَيَنُِمِهْيَلَعاَشئَضاَئَذِينَمِررمَفَامَهمَا!يَقُومَانِ

الدّاريَّينَِلَبِقنَطلُبُىِذَّلاَنِإو،اذَكوكَذاكانصاحِبِنامالََّنإ:باللَّهِنافِلحَيف

ِنيَدِهاشلاقَولُاذَهف/.أا07:المائدةأاَلظاِنِيه!!وَنِملاَذإانااَعْتَدَينَآ!وَمَالَحَق

نَأأَدفَى6!ذَلِكَ:تَعالَىاللهُيقولُ،الذاريَّينِخيانَةِعلىَعِلطاحينَِتئَملاأولياءِ

ِلثِمِليَعودواأنَساّنلاوالذاريَّينِيَعنىأ081:المائدةأوَخهِهَأ!هوعَكَِةَدَفَشلَاِبيخدؤُأ

.كِلد(1)صبر

،ّمَصألاالعباسِأبوحدثنا،وعمرٍأبىابنُسعيدِأبووأخبرَنا-65952

موسَىبنُمُعاذُسعيدٍأبوأنبأنا،الشّافِعِئأنبأنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُحدثنا

قالى:ٌريَكُبقالى،َناّيَحبنِمُقاتِلِعن،مَعروفٍبنِِريَكُبعن،الجَعفَرِىّ

اللهِقَولِفىوالفَمحّاكِِنَسَحلاومُجاهِدٍعنالتَّفسيرَهذاأخَذتُ:مُقاتِل

،6946،6952،6954،6960،6961)1234-ا232/4تفسيرهفىحاتمأبىابنأخرجه(1)

به.معروفبنبكيهرطريقمن(6963
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"...بَيبهُنمشَهَدَةُامَؤُأ5َاَنَذِينَأيأيها:وجلعزاللهقولفىجاءمابابالشهاداتكتاب

رَجُلَينِأنَ،الاَيَةَ!غَتركُتمنِمءَاخَرَانِؤَأتِنكُغعَذلىذَوَا!اَشانِ:وتَعالَىتَبارَكَ

لِقُرَيشٍمَولًىامُهَبِحَصيَماخ!والآخَرُتَميمِىامُهُدَحأَنيِرادأهلِنِمنَصرانئينِ

رُؤينا)1(مامَعنَىفذَكَرَ.مَعلومٌمالْالقُرَشِىَعَموالبحرَاوبِكَرف،تِجارَةٍفى

إذا،مُكِنيَبأيمانُبَتنِكُتم!ُةَدَهَش!:مَعنَىوإِنَما:اللهُهَمِحَرالشّافِعِئُقال

.أعلَمُ)2(والفَهُ،المَعنَىهذاكان

حَتانَبنُمُقاتِلُهَرَكَذمامَعنَىَتَبَثدَقواللهُ:هَمِحَرالشيخُقالأظ،101/04

فيهيَحفَظْمَلهَنأإلاحجمنهما،عباسٍابنِعنصَحيحٍبإِسنادٍالتَفسيرِأهلِعن

:مُقاتِلٌهَظِفَحو،اشتَرَياهأنَهُماوعَدِقتَميمٍدَعوَى

بنُسَلْمُ)3(قُتَيبَةَأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20660

بنُعلىُّحدثنا،البَصرِىُّاللهِعبدِبنُإبراهيمُحدثنا،بمَكَةَُئِمَدألاِلضَفلا

أبىبنِمحمدِعن،زائدَةَىبأ/ُنباحدثنا،َمَدَابنُيَحيَىحدثنا،المَدينىِّ

قال:عباسٍابنِعن،أبيهعنجُبَيبر،بنِسعيدِبنِالمَلِكِعبدِعن،القاسِمِ

فماتَ،(4)بَذاءٍبنِوعَدِئَالذارِئَتَميمٍمَعَسَهمٍبَنِىنِمٌلُجَرَجَرَخ

فِفمةٍ(ْ)َماجفقَدوابتَرِكَتِهامِدَقاضَلف،مسلمٌبهالَي!بأرضبىال!همِئُ

به.الربيععن92/9،93تفسيرهفىجريرابنأخرجه(1)

.9/402الأم(2)

."مسلمة5:م،سفى(3)

ابنقال:التاجوفى،بالصرفالبهخارىفىوضبهط.الصرفمنبالمغالأصلحاضيةفىضبهط(4)

.(أد)ب142/1التاج.مصروفالبدء،منفغاذ،بداه:السيرافى

.337/3المعبودعرنالكاْس.:الجام(5)
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...الوصيةعلىالذمةأهلشهادةأجازمنبابالشهاداتكتاب

َةَّكَمبالجامَوجَدواثُثَمجمحم،اللهِرسولُفأحلَفَهُما،ِبَهَّذلابامُخَؤَصٌ

:افَلَحف(2)ِّىِمهَّسلاأولياءِنِمرَجُلانِفقامَ.وعَدِىتَميمٍنِمهانيَرَتشا:فقالوا

هذهتَلَزَنوفيهِملِصاحِبِهِم.الجامَوإِنَّشَهادَتِهِما،نِمقَحألَشَهادَتُنا

"الصحيح"فىالبخارئُهَجَرخأبَتبهتُم!.ثَهَدَةُأوُنَماَءاَلَذِينَاهيَأي!:الاَيَةُ

.فذَكَرَه)3(المَدينِىِّ.ابنُهو"اللهِعبدِبنُعلئُ!رقال!:فقالَ

.رضِيئ)4(عباسٍابنِعنٍريَبُجبنِسعيدِعنئبِا!لابنِعَطاءِعنَىِوُرَكِلَذَكو

ِرَفَّسلافىالوَصيَّةِعلىالذِّمَّةِأهلِشَهادَةَأجازَنَمبابُ

المُسلِم!قَمِنَاهيَلَعهُدِهشُينَمِمَدَععِندَ

بنُإسماعيلُأنبأناببغدادَ،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-20661

عن،ٍريَمُنبنُاللهِعبدُحدثنا،َناّفَعبنِعلىبنُالحَسَنُحدثنا،ُراّفَضلامحمدٍ

أنبأنا،لهُظفَفلاوالزُوذْبارِىُّعلىٍّأبووأخبرَنا)ح(زائدَةَأبىبنِزَكَريّا

أنبأنا،ٌميَشُهحدثنا،أيّوبَبنُزيادُحدثناداودَ،أبوحدثنا،بكرٍبنُمحمدُ

،هذه(بدَقُوقا)ْالوَفاةُحَضرَتهالمُسلِمينَمِنَاًلُجَرأن،الشَّعبِىِّعنزَكَريّا،

(1

(2

(3

تفسير.بهيزينالنخلخوصمنكالخوصذهبمنصفائحعليهيجعلأنتخويصه:الحميدىقال

.62صالصحيحينفىماغريب

به.آدمبنيحىطريقمن(3060)والترمذى،(3606)داوداْبواخرجه

.(0278)البخارى

به.عطاءطريقمن169/4والدارقطى،(4547)المشكلشرحفىالطحاوىأخرجه

.للخوارجوقعةبهاكان،والفتوحالأخبارفىذكرلها،وبغدادإربلبينمدينة:والقصربالمددقوقا

.581/2البلدانمعجمينظر
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...الوصيةعلىالذمةأهلشهادةأجازمنبابالشهاداتكتاب

أهلِنِمرَجُلَينِفأشهَدَ،وصئتِهعلىهُدِهشُيالمُسلِمينَمِنَأحَدًاْدِجَيمَلو

فقالَ،ووَصئتِهبتَرِكَتِهوقَدِماهارَبخأفَئِرَعشألاايَتأف،الكوفَةَفقَدِما،الكِتابِ

فأحلَفَهُمالمجم.اللهِرسولِعَهدِفىكانائَذِىبعدَْنُكَيمَلمرأهذا:ُئِرَعشألا

اهَنإوغَئرا،ولا،امَتَكولا،الَذَبولا،ابَذَكولاخانا،مابالفَهِِرصَعلابعدَ

ابنِوحَديثُ،ٍميَشُهحَديثُهذاشَهادَتَهُما)1(.مضىفأ.وتَرِكَتُهالزَجُلِلَوَصيَّةُ

.رَصَتخُمٍريَمُن

بنُأحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-06622

،ُّىِفوكلاطَريفٍبنُمحمدُحدثنا،ُئِرَك!لاالحَسَنِبنُعلئُحدثناعُبَيدٍْ،

بنُمحمدُالحَسَنِأبوأنبأنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبووأخبرَنا)ح(ٍدِلاخأبوحدثنا

ٍدِلاخأبوحدثنا،حَفادٍبنُُنَسَححدثنا،نئَطُمحدثنا،ال!زاجُالحَسَنِ

شَهادَةَأجازَجميمالنَبِئَأن،ٍرِباجعن،الشَعبِىعن،مُجالِدٍعنالأحمَرُ،

الكِتابِأهلِشَهادَةَأجازَ:عبدانَابنِ/رِوايَةِىِفو.بَعضٍعلىمِهِضعَباليَهودِ

(2)

.بَعضٍعلىمِهِضعَب

رَواهوإِنَما،فيهأخطأَمفاوهو،مُجالِدٍعنالأحمَرٍُدِلاخأبورَواهاذَكَه

:مَرفوعٍغيرَ،هِمْكُحوقَولِهنِمٍحيَرُشعنالشَعبِىعنمُجالِدٍعنغَيرُه

فىالألبانىوقال.بههيمطريقمن66/9،76تفسيرهفىجريرابنوأخرجه.(3605)داودأبو(1)

فىوسأتىمومى.أبىمنسمعهالشعبىكانإنالإسنادصحيح:(3071)داودأبىصحيح

(73702).

.(520)ماجهابنضعيففىالألبانىوضعفهبه.طريفبنمحمدعن(2374)ماجهابنأخرجه(2)
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...الوصيةعلىالذم!أهلشهادةأجازمنبابالشهاداتكتاب

الفقيهُ،او(05/أ.أ!خاهَبصألاالحارِثِابنُبكرِأبوأخبرَنا-25663

عَبادَةَ،بنُمحمدُأنبأنا،مُبَشَرٍبنُعلئُحدثنا،الحافظَُرَمُعبنُعلئُأنباْنا

الشَّعبِىِّعنيَذكُرُمُجالِدًاُتعِمَس:قالالواحِدِعبدِعن،أُسامَةَأبوحدثنا

اليَهودِىِّشَهادَةَيُجيزُولامِلَّتِها،علىٍةَّلِملُكشَهادَةَيُجيزٌُحيَرُشكان:قال

يُجيزُكانفإِنَهالمُسلِمينَإلا،اليَهودِئَعلىالحصراك!ولاالنَصراك!،على

.كُفَها)1(المِلَلِعلىمُهَتَداهَش

أنبأنا،النَّضرُوِئُمَنصورٍأبوأنبأنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-66452

داودَ،عن،اللهِعبدِبنُُدِلاخحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُاْحمدُ

إذا:قال.(601:المائدةأمهوغَتركُتممِنْءَاخَرَانِْوَأ!:قَولِهفىٍحيَرُشعن،الشَّعبِىِّعن

المُسلِمينَغَيرِنِمفأشهَدَ،اًمِلسُمْدِجَيمَلفغُربَةٍأرضِفىُلُجَّرلاماتَ

َذِخُأ،َكِلَذبخِلافِفشَهِداِنامِلسُمجاءَنِإف،جائزَةٌامُهُتَداهَشف،شاهِدَينِ

.(3)امُهُتَداهَش(2)ْتَكرُتوِنيَمِلسُملابشَهادَةِ

،ُئِوُرضَنلامَنصورٍأبوأنبأنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبو56602-وأخبرَنا

وأبوٌميَشُهحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،َةَدجَنبنُأحمدُأنبأنا

شَهادَةَيُجيزُلاكانهَنأٍحيَرُشعن،إبراهيمَعن،الأعمَشِعن،مُعاويَةَ

فىيُجيزُهاولاالوَصيَّةِ،فىإلاالمُسلِمينَعلىنَصراك!ولايَهودِى

به.الواحدعبدطريقمن256/2القضاةأخبارفىوكغوأخرجه.245/4الدارقطنى(1)

.")وردت:م،سفى(2)

به.داودطريقمن63/9،64تفسيرهفىجريرابنوأخرجهتفسير(.-856)منصوربنسعيد(3)
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عدلغيرشهادةيجوزلا:بابالشهاداتكتاب

.ال!فَرِ)1(فىإلاالوَصئةِ

مِهِضعَبالكِتابِأهلِشَهادَةَيُجيزُكانشُرَيحًاأنوثابٍبنُيَحيَىورَوَى

(2)

.بَعضٍ

عَدلٍغَيِرشَهادَةُيَجوزُلا:بافي

!مِئَن:وقالَ.(2:الط!قأتِن!!عَذلىْىَوَذ!وَأَشتهِدُوأ:ثناؤُهجلاللهُقال

.1282:البقرةأ!اَلمثهَدَ%مِنََنْوَحضرَت

امَّنإالرضاَنِإومِنا،ِقسِفلاأهلَنَرضَىلاوِإنا:اللهُهَمِحَرالشئافِعِئُقال

.مِنا)3(العُدولِعلىُعَقَي

جَعفَرٍابنُبكرِأبوحدثنا،!كاجَرهِملاأحمدَأبوأخبرَنا-20666

عن،مالكٌحدثنا،ٍريَكُبابنُحدثنا،إبراهيمَبنُمحمدُحدثنا،المُزَكَى

نِمٌلُجَرل!حبهالخطابِبنَِرَمُععلىَمِدَق:قالائهالزَحمَنِعبدِأبىبنِرَبيعَةَ

وما:ر!نهُرَمُعقالذَنَب)4(.ولارأسٌلهمالأمرٍجِئتُكَ:فقالَالعِراقِِلَبِق

.مَعَن:قال!؟َكِلَذكاندَقو:قال.انِضرأبتَرَهَظالرورِشَهاداتُ:قال؟َوه

.(العُدولِ)ْبغَيرِالإسلامِفىٌلُجَريُؤسَرُلا،والفَهِلا:الخطابِبنُُرَمُعقال

معاويةوأبىهشيمطريقمن64/9تفسيهرهفىجريرابنوأخرجهتفسيهر(.-851)نصرربنسعيد(1)

به.الأعمشطريقمن281/2القضاةأخبارفىووكغ،(15538)الرزاقوعبدبه.

به.وثاببنيحىطريقمن(00232)شيةأبىوابن،(02301)الرزاقعبدأخرجه(2)

.88/7الأم(3)

.1/127الأنوارمارق.يؤتىحيثمنيدرىلالذىاالمشيهلللأمريقالقولهر:ذنبولارأسلهما(4)

.720/2البنيحىوبرواية،(مخطوطَظ10/11)بكبربنيحىبروايةالموطأفىمالك(5)
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...صبىأوكافروهوالشهادةتحملمنبابالشهاداتكتاب

.يُحبَسُ)1(لا:يَعنِىيُؤسَرُلا:ديَبُعأبوقال

حدثنا،الفقيهُالوَليدِأبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-25667

عن،عَونٍابنِعن،المُبارَكِابنِعن،موسَىبنَِناّبِحعن،سُفيانَبنُالحَسَنُ

انِإف؟عُدولٍبشُهودٍِتْأوشِئتَماِعَذا:قالحيَرُشعن،سيرينَبنِمحمدِ

الحديثَ.وذَكَرَ.قالَ.عنهْلَسف(2ِتْأو،ِلودُعلاب2)انرِمُأ

عبذ،أوصَبِىأوكافِزوهوالشَّهادَةَتَحَمَّلَنَمبابُ

مِهِتَداهَشبفقامواالعَبدُ،وعَتَقَالصَّبِىُّ،وبَلَغَالحافِرُ،َمَلسأثُمَّ

نأ،رَباحٍأبىبنِعَطاءِعنحَبيبٍأبىبنِيَزيدَعنلَهيعَةَابنُرَوَىفيما

،ِةئلِهاجلافىشَهادَةٌامُهَدنِعكانَتَةئَمُأبنَويَعلَىوَداعَةَأبىبنَالمُطلِبَ

فأجازَها.الاسلامِفىمُعاويَةَىَلإفرُفِعا

ابنُِلضَفلاأبوأنبأنا،الحافظُُّىِوُدبَعلاٍمِزاحأبووأخبرَنا-25668

حدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدبنُأحمدُحدثنا،هَيوُريمَخ

الحَسَنِعن،َسُنويوإبراهيمَعنمُغيرَةُ،أنبأنا،ٌميَشُهاظ(05/101

إذاالغُلامِشَهادَةِفىيَقولونَكانواالهُم،ىِبعَّشلاعن،ٍمِلاسبنِومُحَمَّدِ

167/10فىادِهَشإذاواليَهودِئَ!خارصَّنلاو،َغَلَبإذابهاقامَثُمَّ/َغُلبَيأنقبلََدِهَش

نإ:مِهِتَداهَشبقامواثُمَّ،أُعتِقَثُمََّدِهَشإذاِدبَعلاو،امَلسأثُمَّشِركٍحالِ

.جائزَةٌمُهَتَداهَش

.3"8/3الحديثغريب(1)

."وأنت!بالعدل:المصنفنسخةفى(2-2)
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الشاهدمعباليمينالقضاءبابالشهاداتكتاب

الشّاهِدِمَعَنِيمَيلابالقَضاءِبابُ

بِشْرانَبنِاللهِعبدِبنِمحمدِبنُعلئُالحُسَينِأبوأخبرَنا-20669

أبووأخبرَنا)ح(الضَقارُمحمدٍبنُإسماعيلُعلىأبوأنباْناببَغدادَ،ُلدَعلا

العباسِأبوحدثناقالا:موسَىبنُمحمدُسعيدوبْاوالحافظُعبدِاللهِ

حدثنا،ُئِرِماعلاعَفانَبنِعلىبنُالحَسَنُحدثناقالا:يَعقوبَبنُمحمدُ

عن،سَعدٍبنُقَيسُحَذَثَنى،المَكَئُسُلَيمانَبنُسَيفُثَنىحَدً،الحُبابِبنُزَيدُ

بشاهِدٍقَضَىلمجماللهِرسولَأن،!رعباسٍابنِعن،دينارٍبنِعمرِو

شَيبَةَأبىابنِبكرِأبىعن""الصحيحفىالحَخاجِبنُمُسلِمُهَجَرخْا10ويَمينٍ

داودَأبوهَجَرخأوالحُبابِ)2(،بنِزَيدِعنٍريَمُنبنِاللهِعبدِبنِِدَفَحُمو

عنعلىبنِِنَسَحلاوشَيبَةَأبىبنِعثمانَعن""السننكِتابِفىال!جِستايئُ

الحُبابِ)3(.بنِزَيدِ

سُلَيمانَ:بنِسَيفِعنالمَخزومِئُالحارِثِبنُاللهِعبدُرَواهَكِلَذَكو

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوانَربخْا-20670

بنُاللهِعبدُأنبأنا،الشتافِعِئُأنبأنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُأنبأنا،يَعقوبَ

عن،سَعدٍبنِقَيسِعنسُلَيمانَ،بنِسَيفِعنالمَخزومِئُ،الحارِثِ

مَعَِنيمَيلابقَضَىصيماللهِرسولَأنه!ا،عباسٍابنِعن،دينارٍبنِعمرِو

بنزيدعن(2224)أحمدوأخرجه.(5906)المعرفةوفى،(4256)الصغرىفىالمصنف(1)

به.الحباب

.(3/1712)سلم(2)

.(3608)داودأبو(3)
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الشهاداتكتاب

.الأموالِ)1(فى:عمروقالالشئاهِدِ.

الشاهدمعباليمينالقضاءباب

عَدِقابنُأحمدَأبوأنبأنا،المالينِئُسَعدأبووأخبرَنا-20671

ثَصرِأبووأنبأنا)ح(قُدامَةَأبوحدثنا،النَسائئُالرَّحمَنِعبدِأبوأنبأنا،الحافظُ

أبوحدثنا،ُّىِوَرَهلاِلضَفلاأبىابنُِمِتاحأبوأنبأنا،بخَطَهلىهَبَتَكوقَتادَةَابنُ

بنِمحمدِبنُبشرُأخبرَك!،المُستَملِىأحمدَبنُُلِماكوأخبرَنا)ح(اللهِعبدِ

بنُمحمدُحدثناقالا:الفقيهُالوَهّابِعبدِبنُوفَتحُالمُزَك!اللهِعبدِ

بنُاللهِعبدُحدثناقالا:حَنبَلٍبنُأحمدُحدثناالسامِئُ)2(،عبدِالزَحمَنِ

أبوقالالواحِدِ.الشّاهِدِمَعَ:وقالَومَتنِهبإِسنادِههَرَكَذف.المَخزومِئُالحارِثِ

فىعمزو:قال:رِوايَتِهفىأحمدُوقالَالشئاهِدِ.مَعَ:رِوايَتِهفىقُدامَةَ

.الأموالِ)3(

،ّمَصألاالعباسِأبوحدثنا،وعمرٍأبىابنُسعيدِأبوأخبرَنا-67202

عنثابِتخِيهماعباسٍابنِحَديثُ:قالالشئافِعِئأنبأنا،سُلَيمانَبنُُعيبَّرلاأنبأنا

نأمَعَ،غَيرُهفيهاْنُكَيمَلوَلمِثلَهِملِعلاأهلِنِماَحأّدُرَيلا،لمججِاللهِرسولِ

(4)ير2

.يَشدهمفاغيرَهمَعَه

،ىِدَعابنُأحمدَأبوأنبأنا،المالينئئمحمدٍبنُأحمدُوأخبرَنا-67302

اللهعبدطريقمن(2370)ماجهابنوأخرجه.254/6والافعى،(4590)المعرفةفىالمصنف(1)

.عمروتولدونبهالحارثابن

.03/32والأنساب،557/4الإكمالوينظر."الامى":م،سفى(2)

.(1160)الكبرىفىوالنسائى،(2968)وأحمد،1274/3عدىابن(3)

.7/7الأموينظر"يشهده،.:مفى(4)

-ه-اه



01/168

الشاهدمعباليمينالقضاءبابالشهاداتكتاب

بنِداودَبنُوِإسماعيلُائرَكَزبنُويَحيَىِكاخ!َثفلابنِمحمدِبنُالحُسَينُحدثنا

:قالالحَكَم0ِعبدِبنِاللهِعبدِبنُمحمدُحدثنا:قالوابمِصرَمُهُفُك،وَردانَ

بنَسَيفَأنُتمِلَعوَل:الحَسَنِبنُمحمدُلىقال:يقولُالشّافِعِئَُتعِمَس

اللهِعبدِأبايا:فقُلتُ:قال.هُتدَسفألالشئاهِدِمَعَاليَمينِحَديثَيَروِىسُلَيمانَ

.(1)َدَسفأفسَدتَهإذا

النَقلِ.أهلِِةَضئأعِندَثَبتٌثِقَةالمَكَئُسُلَيمانَبنُسَيفُ:ال!ثيخُقال

،ِكاّمَسلاابنُعمرِوأبوأنبأناببَغدادَ،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا

:قالالمَدينِىبنُعلئُحدثنا،حَنبَلٍبنِإسحاقَبنُاو(06/101حَنبَلُحدثنا

يَصدُقُنَّممعِندَناهو:قالسُلَيمانَبنِسَيفِعنسعيدٍبنَيَحيَىسألتُ

ويَحفَظُ)2(.

بنتِابنُاللهِعبدِبنُمحمدُبكرٍأبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا/

بنُعلئُحدثنا،ُئخُّرلاِدَمَتملاعبدِبنُهارونُحدثنا،حَمزَةَبنِالعباسِ

فقالَ:سُلَيمانَبنِسَيفِعنالقَطّانَسعيدٍبنَيَحيَىيَعنِىوسألتُه:قالالمَدينِى

ويَحفَظُ.يَصدُقُنَفمثَبتًاعِندِىكان

الجُنَيدِئُ،حدثنا،عَدِىابنُأحمدَأبوأنبأنا،المالينئُسَعدٍاْبوأخبرَنا

سنةَحَئاسُلَيمانَبنُسَيفُكان:القَطانُيَحىَقال:قالالبخارممئُىحدثنا

.127413عدىابن(1)

عدىوابن،27414والعديلالجرحفىحاتمأبىوابن،(6001)المنتقىفىالجارودابنأخرجه(2)

المدينى.بنعلىعنآخرطريقمن127313الكاملفى

-502-



الشهاداتكتاب

(1)ُظَفحَيويَصدُقُنَفمًةَقِثعِندَناوكانَ،خَمسينَ

الشاهدمعباليمينالقضاءباب

بنِمحمدِعنكِلاهُماحُذَيفَةَوأبوالزَزّاقِعبدُالرِّوايَةِهذهعلىهَعَباتدَقو

ر!يهما:عباسٍابنِعندينارٍبنِعمرِوعنالطّائفِىمُسلِمٍ

أبوحدثنا،بكبربنُمحمدُأنبأنا،ُّىِرابْذوُّرلاعلىٍّأبوأخبَرَناه-67452

أنبأنا،ِقازَّرلاعبدُحدثنا:قالاشَبيبٍبنُُةَمَلَسويَحيَىبنُمحمدُحدثنا،داودَ

قالا:قَتادَةَابنُنَصرِوأبوالحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا)ح(مُسلِمٍبنُمحمدُ

حُذَيفَةَ،أبوحدثنا،المَكَئُالعَزيزِعبدِبنُعلئُأنبأناالرَّفاءُ،علىٍّأبوأنبأنا

نأر!يهما،عباسٍابنِعن،دينارٍبنِعمرِوعن،مُسلِمٍبنُمحمدُحدثنا

قال:ِقازَّرلاعبدِعنحَديثِهفىسَلَمَةُقالالشّاهِدِ.مَعَِنيمَيلابقَضَىلمجيهوَّئِبَّنلا

.الحُقوقِ)2(فى:وعمرٌ

إسنادِهفىفزادوا،مُسلِبمبنِمحمدِعنمِهِتَياوِربُئبَتحُيلانَموخالَفَهُما

.(3)اًسُواط

.زَيدٍبنََرِباجإسنادِهفىفزادَوعمرٍعنَرَخآوجهٍنِممُهُضعَبورَواه

عنَرَخآوجهٍنِمَكِلَذورُوِىَ،ِءافَعُّضلابرِوايَةِتُعَفَلُلاِتاقِّثلاورِوايَةُ

.!لعباسٍابنِ

.171/4،371الكبيروالتاريخ،1274/3عدىلابنالكامل(1)

بنعلىعن(11185)الطبرانىوأخرجه.(3609)داودوأبو،(5910)المعرفةفىالمصنف(2)

.(3075)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهالعزيزعبد

به.مسلمبنمحمدعنربيعةبنمحمدبناللهعبدطريقمن214/4الدارقطىأخرجه(3)

-553-



الشاهدمعباليمينالقضاءبابالشهاداتكتاب

أبوحدثناقالوا:آخَرينَفىالحافظُاللهِعبدِأبواْخبرَنا-25675

أنبأنا،ُئِعِفاشلاأنبأنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُأنبأنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِ

ابنِعن،الزَحمَنِعبدِبنِمُعاذِعن،عثمانَبنِرَبيعَةَعن،محمدٍبنُإبراهيمُ

ك!ه،ىِبَنلاأصحابِنِماسمِهذِكرُيَحضُرُنِىفلاسَضاهَرَخآورَجُلٍكاهكنبنعباسٍ

.(1)ِدِهاشلامَعَِنيمَيلابقَضَىمج!يِ!اللهِرسولَأن

أبوأنبأناقالوا:آخَرينَفىالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-25676

أنبأنا،ُئِعِفاشلاأنبأنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُأنبأنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِ

أبىبنِِليَهُسعن،الزَحمَنِعبدِاْبىبنِرَبيعَةَعن،محمدٍبنُالعَزيزِعبدُ

مَعَِنيمَيلابقَضَىمج!عِ!اللهِرسولَأن،هريرةَأبىعن،اْبيهعن،ٍحِلاص

وهورَبيعَةُ-أخبرَخ!:قاللِسُهَيلٍَكِلَذُترَكَذفالعَزيزِ:عبدُقالالشاهِدِ.

أصابَكاندَقوالعَزيزِ:عبدُقالأحفَظُه.ولاإئاهحَذَثتُهىَنأ-ةَقِثعِندِى

عنيُحَذَثُهبَعدُليَهُسوكانَ،حَديثِهبَعضَونَسِىَعَقلِهبَعضَتَبَهذأعِفَةسُهَيلًا

(2)ء
ابيهِ.عنعنهرَبيعة

بنُإسحاقُاللهِعبدِوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20677

حدثنا:قالواآخَرينَفىوعمرٍاْبىابنُسعيدِوأبوال!وسِئَُفُسويبنِمحمدِ

اللهِعبدُحدثنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبو

.254/6والافعى،(5911)المعرفةفىالمصنف(1)

،(3610)داودأبووأخرجه.(5914)المعرفةوفى،(4259)الصغرىفىالمصنف(2)

الترمذى:وتالبه.محمدبنالعزيزعبدطريقمن(2368)ماجهوابنوالترمذى)3431(،

.(3076)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.غريبحسن



الشاهدمعباليميقالقضاءبابالشهاداتكتاب

بنُعلئُالحَسَنِأبووأنبأنا)ح(بلالٍبنُاظ،06/101سُلَيمانُأنبأنا،وهبٍابنُ

القاضِى،إسماعيلُحدثناالصَّفّارُ،ٍديَبُعبنُأحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَ

اللهِعبدِأبووأخبرَنا)ح(بلالٍلنُسُلَيمانُحدثنا،أوَيسٍأبىابنُحدثنا

أبوحدثنا،النَوقانِئُأيّوبَبنِالحَسَنِبنُالحُسَينُاللهِعبدِأبوأنبأنا،الحافظُ

عن،رَبيعَةَعن،بلالٍبنُسُلَيمادحدثنا،ُّىِبَنعَقلاحدثنا،الرّازِئٍُمِتاح

قَضىلمجيماللهِرسولَأن،هريرةَأبىعن،أبيهعن،صالِحأبىبنِِليَهُس

.(ًا)ِدِهائشلامَعَِنيمَيلاب

169/10أبوحدثنا،بكرٍبنُمحمدُأنبأنا،الزُوذْبارِىُّعلىأبوأخبرَنا/-67852

حَذَثَنِى،َسُنويبنُزيادُحدثناالإسكَندَراك!،داودَبنُمحمذحدثناداودَ،

عنفسألتُهسُهَيلًاُتيِقَلف:سُلَيمانُقال!بإِسنادِه.رَبيعَةَعن،بلالٍبنُسُلَيمانُ

نِإف:قال!.عَنكَبهأخبرَخ!رَبيعَةََّنإ:لهتلُقف.هُفِرعأما:فقالَالحديثِهذا

.2ىِّنَعرَبيعَهَعنبهْثِّدَحفىِّنَعأخبَرَكَرَبيعَةُكان

:ٍليَهُسعنالرَّحمَنِعبدِأبىبنِرَبيعَةَغَيرُرَواهدَقو

سَلمانَبنُأحمدُبكرٍأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-56792

،ٍديَمُحبنُيَعقوبُحدثنا،القاضِىإسحاقَبنُإسماعيلُحدثناببَغدادَ،الفقيهُ

ٍحِلاصأبىبنََليَهُسَعِمَسهَنأ،ثِقَة!خَدَمُّىِرِماعلاالزَحمَ!عبدِبنُمحمدُحدثنا

الشئاهِدِ.مَعَِنيمَيلابقَضىمي!مجاللهِرسولَأن،هريرةَبىأعن،أبيهعن،يُحَدِّثُ

وابن،4/414المعانىسْرحفىوالطحاوىبه.سليمانبنالربيععن(0701)الجارودابنأخرجه(1)

به.وهبابنطريقمن(5073)حبان

.(3077)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(3611)داودأبو(2)
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الشاهدمعباليمينالقضاءبابالشهاداتكتاب

هُرَيرَةَ:أبىعنَرَخآوجهٍنِمورُوِىَ

الحافظُ،ٍّىِدَعابنُأحمدَأبوأنبأنا،المالينِئُسَعدٍأبوأخبرَنا-68552

بنُمحمدُحدثناالجُرجاخ!،ال!تاكُبُندابىبنِمحمدِبنِالقاسِمِبنُُرَمُعحدثنا

أبووأخبرَنا:قال)ح((1)ِرِجانخلااْبىبنُوأحمَدُسعيدٍبنُويَوسُفُعَوفي

بنُمحمدُحدثنا:قالالهَيثَمِبنِإبراهيمَبنُعلئُحدثنا:قالعَدِىابنُأحمدَ

أبىعن،الزَحمَنِعبدِبنُالمُغيرَةُحدثنا،مُبارَكٍبنُمحمدُحدثنا:قالواعَوفي

.(2)ِدِهاشلامَعَِنيمَيلابقَضىجم!النَبِئَأن،هريرةَأبىعن،الأعرَجِعن،الرنادِ

بنُاللهِعبدُمحمدٍاْبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا-25681

الهَيثَمِبنُإبراهيمُحدثنا،ببَغدادَُلدَعلاالخُراساخ!(3)ُنباإبراهيمَبنِإسحاقَ

أبىعن،الرَّحمَنِعبدِبنُالمُغيرَةُحَذَثَنِى،ٍعِفانبنُاللهِعبدُحدثنا،ُّىِدَلَبلا

مَعَِنيمَيلابقَضىجمحراللهِرسولَأن،هريرةَأبىعن،الاْعرَجِعنالرنادِ،

.(4)ِدِهاشلا

حدثنا،عَدِىابنُأحمدَأبوأنبأنا،المالينِئُسَعدٍأبووأخبرَنا-68252

ِعِفانأبىبنِِعِفانبنُاللهِعبدُحدثنا،الهَيثَمِبنُإبراهيمُحدثنا،مُنيرٍبنُمحمدُ

.(ْ)هَلثِمبإِسنادِههَرَكَذف.ُئِشَرُقلا

.0/1324النبلاءأعلامسيروينظر."الحناجره:م،سفى(1)

به.المباركبنمحمدطريقمن(4106)البهرىفىالنسائىوأخرجه.5/6235الكاملفىعدىابن(2)

.م،س:فىلي!(3)

.(4260)الصغرىفىالمصنف(4)

.2355/6الكاملفىعدىابن(5)

-506-



الشاهدمعباليمينالقضاءبابالشهاداتكتاب

بنُُرَمُعحدثنا،ٍّىِدَعابنُأحمدَأبوأنبأنا،المالينِئُسَعدٍأبوأخبرَنا

قال:يقولُعَوفٍبنَمحمدَُتعِمَس:يقولُبُندارٍبنِمحمدِبنِالقاسِمِ

الشّاهِدِ-مَعَِنيمَيلابقَضَى:يَعنِى-البابهذافىلَيسَ:حَنبَلٍبنُأحمدُ

.هَذا)1(نِمُخَصأحَديثٌ

الحَسَنِبنُأحمدُبكرٍوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-25683

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثناقالوا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالقاضِى

قال:محمدٍبنُالحَجّاجُأنبأناالصَّغاك!،إسحاقَبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَ

اللهِعبدِأبووأخبرَنا)ح(علىبنِمحمدِبنُجَعفَرُأخبرَك!:ٍجيَرُجابنُقال

أبوحدثنا:قالواالحَسَنِابنُبكرِوأبوإسحاقَأبىابنُزَكَريّاوأبوالحافظُ

أخبرَك!،وهبٍابنُحدثنا،نَصرٍبنُبَحرُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِ

)ح(محمدٍبنِجَعفَرِعن،أيّوبَبنُويَحيَىٍسَنأبنُومالِكُمحمدٍبنُُرَمُع

بنُالحَسَنُحدثنا،ٍحِلاصبنُمحمدُحَذَثَنِى،الحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا

جَعفَرٍبنُإسماعيلُأنبأنا،يَحيَىبنُيَحيَىحدثنااو(07/101،ِدَمَّصلاِدبع

مَعَِنيمَيلابقَضَى!سؤاللهِرسولَأن،أبيهعن،محمدٍبنِجَعفَرِعن،المَدينِئُ

بهقَضَىل!بهعَليًّاوأنَّ:رِوايَتِهفىجَعفَرٍبنُإسماعيلُزادَالواحِدِ.الشّاهِدِ

.اًلَسرُممحمدٍبنِجَعفَرِعنجَماعَةٌرَواهاذَكَهبالعِراقِ)2(.

.2355/6الكاملفىعدىابن(1)

عن(6023)عوانةأبووآخرجه.ا45/4المعانىشرحفىالطحاوىطريقهومن،721/2مالك(2)

من-طريق217/4الفعفاءفىوالعقيلىمحمد.بنعمرذكربدونعوانةأبىوعندنصر.بنبحر

به.جعفربنإسماعيلطريقمن(1345)والترمذىبه.محمدبنحجاج
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بنِجَعفَرِعن،الثقاتِمِنَوهوُئِفَقثلاالمَجيدِعبدِبنُالوَقابِعبدُورَواه

مَوصولًا:لمججِىِبَنلاعناللهِعبدِ/ِنبِرِباجعناْبيهعنمحمدٍ

فىإسحاقَأبىابنُاترَكَزوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-06842

سُلَيمانَ،بنُالزَبيعُأنبأنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوأنبأنا:قالواآخَرينَ

ٌةَقِثوهوالثَّقَفِئُرَوَى:لهفقُلتُ:قال.يُناظِرُهنَمِضعَبِلقالاْنَهال!ثتافِعِئُأنبأنا

الشاهِدِ)1(.مَعَِنيمَيلابقَضَىكح!النَبِئَأن،ٍرِباجعنأبيهعنمحمدٍبنِجَعفَرِعن

إبراهيمَبنِمحمدِبنُإبراهيمُإسحاقَاْبوالإمامُأخبرَنا-20685

بنُيَحيَىاترَكَزأبوحدثنا،هَيوُمزِربنِمحمدِبنُمحمدُأنبأنا،الإسفَرايينِئُ

أنبأنا،الحَنظَلِئُإبراهيمَبنُإسحاقُحدثنا،ُئِوَسَنلاٍبِلاغبنِمحمدِ

بنُأحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوناوأخبرَ)ح(الوَفابِعبدُ

،ربَفعَجبنِاللهِعبدِبنُعلئُحدثنا،القاضِىإسماعيلُحدثناالضَفارُ،ٍديَبُع

عن،أبيهعنمحمد،بنُجَعفَرُحدثناالمَجيدِ،عبدِبنُالوَفابِعبدُحدثنا

:هِتَياوِرفىالحَنظَلِئُزادَال!ثتاهِدِ.مَعَِنيمَيلابقَضَىلمجغاللهِرسولَأن،ٍرِباج

.بالعِراقِ)2(د!حبهعلىبهوقَضَى:أبىوقالَ:قالالواحِدِ.

سَعدٍبنِوهِشامَِئِرَمُعلااللهِوعَبدِالأسوَدِبنِِديَمُحعنورُوِىَ:الثيخُقال

.مَوصولًا)3(كَذَلِكَمحمدٍبنِجَعفَرِعنوغَيرِهِم

.263/1والافعى،(5916)المعرفةفىالمصنف(1)

بنالوهابعبدطريقمن(2369)ماجهوابن،(1344)والترمذى،(14278)أحمدأخرجه(2)

به.المجيدعد

المحدثين-طبقاتفىالثخوأبوبه.العمرىطريقمن(7349)الأوصطفىالطرانىأخرجه(3)
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بنِِحِلاصبنُمحمدُحَذَثَنِى،الحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا-25686

بنُقُتَيبَةُرَجاءٍأبوحدثنا،المُستَملِىالمُبارَكِبنُأحمدُوعمرٍأبوحدثنا،هاخ!

عن،أبيهعن،محمدٍبنِجَعفَرِعن،َةَّيَحأبىبنُإبراهيمُحدثنا،سعيدٍ

فأمَرَنِىالسَّلامُ،هيَلَعجِبريلُ))أتمانِى:!ج!مجاللهِرسولُقال:قالاللهِعبدِبنِِرِباج

(1)َوصءَ
.((زِمتسمنحسبىيَومُالاريعاءِيَومَ:إنَّوقالالشّاهِدِ،مَعَِنيمَيلابَىِضقاان

ع!ين:ىِبَنلاعنه!َجعنأبيهعنحمدٍبنِجَعفَرِعن:قيلَدَقو

بنُأحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-68752

أبىبنُإسماعيلُحدثنا،القاضِىإسحاقَبنُإسماعيلُحدثنا،ُراّفَضلاٍديَبُع

نأ،هِّدَجعن،أبيهعن،محمدٍبنِجَعفَرِعن،بلالٍبنُسُلَيمانُحدثنا،أوَيسٍ

أبىبنُعلئُبذَلِكَقَضَى:وقالَالشّاهِدِ،مَعَِنيمَيلابقَضَىع!جمّاللهِرسولَ

.(2)ٍبِلاط

:ٍبِلاطأبىبنِعلىِّعنأبيهعنمحمدٍبنِجَعفَرِعن:قيلَدَقو

قالا:الحَسَنِبنُأحمدُبكرٍوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-56882

حدثنا،الذُورِكئُىمحمدٍبنُالعباسُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوأنبأنا

عن،محمدٍبنِجَعفَرِعن،سلَمةَأبىبنُالعَزيزِعبدُحدثنا،ٍراّوَسبنُشَبابَة

بنالسرىطريقمن1297،1298/!3الكاملفىعدىوابنبه.سععدبنهامطريقمن307/4=

"97/321،9821ملالكافىعدىابنذكرهاالأسودبنحميدورواية.بهمحمدبنجعفرعناللهعبد

تركهإبراهيم:4174/8الذهبىوتالبه.سعيهدبنقتيبةطريقمن(6022)عوانةأبوأخرجه(1)

الدارقطى.

به.بلالبنسليمانطريقمن557/2الكاملفىعدىابنأخرجه(2)
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بهىضَقو.ويَمينٍبشاهِدٍقَضَىلمجزاللهِرسولَأن،به!حعلىٍّعن،أبيه

.بالعِراقِ)1(ح!بهٍبِلاطأبىبنُعلىُّ

بنُمحمدُالحَسَنِأبوالسيدُ!خبرَناكماشَبابَةَعنوقيلَ-20689

أحمدُحدثنا،الحافظُالخَسَنِبنِمحمدِبنُأحمدُأنبأنا،ُئِوَلَعلاالحُسَينِ

العَزيزِعبدُحدثناشَبابَةُ،حدثناالمَخئاحِ،بنِمحمدِبنُاظ(07/101

أبىبنِعلىعن،هِّدَجعن،أبيهعن،محمدٍبنِجَعفَرِعن،ُنوشِجاملا

،قَحلاِبِحاصيَمينِمَعٍَدِحاوٍلُجَربشَهادَةِقَضَىلمجرالنَبِىَّأن،خ!بهٍبِلاط

.بالعِراقِ)2(دأحبهعلىبهوقَضَى

:محمدٍبنِجَعفَرِعنزَيدٍبنُُنيَسُحرَواهَكِلَذَكو

بنُاللهِعبدُمحمدٍأبوأنبأنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-20690

حدثنا،ُئِجنَشوُبلاإبراهيمَبنُمحمدُحدثنا،الحافظُسَعدٍبنِأحمدَ

حَذَثَنِى:يقولُزَيدٍبنََنيَسُحُتعِمَس:قالالأنصارِئُموسَىبنُإسحاقُ

عن،ٍبِلاطأبىبنِعلىعن،هَذَجعن،أبيهعن،مخمدٍبنُجَعفَرُ

الواحِدِ.الشاهِدِمَعَِنيمَيلابقَضَىهَنألمجزاللهِرسولِ

يُدرِكْمَلنِإومحمدٍبنِجَعفَرِجَذٍُبِلاطأبىبنِعلىبنِالحُسَينِبنُعلئ3ُ

مه-!حعلىٍّعنعلىبنِمحمدِرِوايَةِنِمِلاصَتالامِنَُبَرقأفهوز!بهعَلئا

الإرسالِ:علىالباقِرِعلىبنِمحمدِعنمحمدٍبنِجَعفَرِغَيرُرَواهدَقو

به.الدورىمحمدبنالعباسطريقمن21214الدارقطنىأخرجه(1)

.(4262)الصغرىفىالمصنف(2)،
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171/10إسحاقَابنُبكرِأبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبو/أخبرَنا-20691

سُلَيمانُحدثنا،َةَمَلسَمبنُاللهِعبدُحدثنا،الحَسَنِبنُموسَىأنبأنا،الفقيهُ

قَضَى!اللهِرسولَأن،علىٍّبنِمحمدِعن،رَبيعَةَعن،بلالٍابنَيَعنِى

الواحِدِ.الشّاهِدِمَعَِنيمَيلاب

وأبوإسحاقَأبىابنُزَكَريّاوأبوالحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا-69202

بنُُعيبَّرلاأنبأنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالواالحَسَنِابنُبكرِ

عن،كَريمَةَأبىبنِِدِلاخعن،عُيَينَةَبنُسفيانُأنبأنا،الشّافِعِئُأنبأنا،سُلَيمانَ

.(1)ِدِهاّشلامَعَِنيمَيلابقَضَىكحمّاللهِرسولَأن،جَعفَرٍأبى

قالوا:آخَرينَفىزَكَريّاوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20693

،ُئِعِفاّشلاأنبأنا،سُلَيمانَبنُُعيبَّرلاأنبأنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا

أبىبنِرَبيعَةَعن،الدَّراوَردِىٍُّديَبُعأبىبنِمحمدِبنُالعَزيزِعبدُأنبأنا

عن،عُبادَةَبنِسَعدِبنِسعيدِبنِشُرَحبيلَبنِعمرِوبنِسعيدِعن،الرَّحمَنِعبدِ

مَعَِنيمَيلابقَضَىجميمّاللهِرسولَأنسَعدٍِبُتُكفىوجَدْنا:قالهِّدَجعن،أبيه

بنِسعيدِعنِبِلَّطُملابنُالعَزيزِوذَكَرَعبدُ:اللهُهَمِحَرالشّافِعِئُقالالشّاهِدِ.

نأعُبادَةَبنُسَعدُيَشهَدُ:عُبادَةَبنِسَعدِِبُتُكفىوجَدنا:قالأبيهعنوعمرٍ

.(2)ِدِهاّشلامَعَِنيمَيلابيَقضِىَأنحَزمٍبنَعمرَوَرَمأنِي!اللهِرسولَ

خالدطريقمن(23333)شيبةأبىابنوأخرجه.51652والشافعى،(1895)المعرفةفىالمصنف(1)

.!الحقوق"فى:بزيادةبه

.254/6،255والشافعى،(5912)المعرنةفىالمصنف(2)
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الحَسَنِبنُأحمدُبكبروأبوالحافظُأللهِعبدِأبوأخبرَنا-25694

بنُمحمدُالعباسِاْبوحدثناقالوا:.هعمرٍأبىابنُسعيدِوبْاوالقاضِى

حدثنا،مَنصوبىبنُىَفَعُمأنبأنا،!خا!حتصلاإسحاقَبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَ

بنِسَعدِبنِقَيسِبنِعمرِوبنِإسماعيلعن،رَبيعَةَعن،بلالٍبنُسُلَيمانُ

ِنيمَيلابقَضَىجمماللهِرسولَأنسَعدٍكِتابِفىوجَدواأنَهُم،أبيهعن،عُبادَةَ

.(1)ِدِهائشلامَعَ

وأبوإسحاقَأبىابنُائرَكَزوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-69552

بنُبَحرُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِاْبوحدثنا:قالواالحَسَنِابنُبكرِ

عنيَزيدَ،بنُونافِعُلَهيعَةَابنُأخبرَخ!،وهبٍابنُحدثنااو،08/101،نَصرٍ

بنِ(3)ِدعَسبنِشُرَحبيلَبنِعمرِوبنِسَعيدِ)2(عن،الأنصارِئَغَزئةَبنِعُمارَةَ

حَزمٍبنُعمرُو-َرَكَذ:أو-َعَفَرماهذا:اَبالْهِبُتُكفىكِتائاَدَجواْنَه،عُبادَةَ

يَختَصمانِ،رَجُلانَِلَخَدجمماللهِرسولِعِندَنَحنُبَينا:قالاشُعبَةَبنُوالمُغيرَةُ

مَعَالحَقِبِحاصيَمينَجميداللهِرسولُفجَعَلَ،حَقَهعلىلهشاهِاامِهِدَحأمَعَ

.حَقَه)4(بذَلِكََعَطَتقاف،هِدِهاش

به.بلالبنسليمانطريقمن(5362)والطبرانى،(22460)أحمدأخرجه(1)

.22/11الكمالوإتهذيب،498/3الكبيرالتاريخويمنظر"سعد،.:م،سفى(2)

بنسعدبنسعيدبنشرحببلبنعمروبنسعيد:وهر،الأصلفىعليهاوضبب،النخفىكذا(3)

.(20693)فىتقدمكما.عبادة

597/1التمهيدفىالبرعبدابنوأخرجه.(5913)المعرفةوفى،(4263)الصغرىفىالمصنف(4)

به.وهبابنطريقمن
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أبوحدثنا،بكرٍبنُمحمدُأنبأنا،ُئِرابْذوُزلاعلىأبوأخبرَنا-06962

ِبيَبرلابنِاللهِعبدِبنِِثيَعُشبنُعَفارُحدثنا،َةَدبعبنُاْحمدُحدثناداودَ،

جمزاللهِرسولَُثَعَب:يقولَُبيَبرلاجَذىُتعِمَس:قالأبىحَذَثَنى،العَنبَرِئُ

ىَلإفاستاقوهُمالطّائفِ-ناحيَةِنِمبرُكبَةَ-فأخَذوهمالعَنبَرِبَنىىَلإجَيشًا

اللهِنَبئَياَكيَلَعال!لامُ:فقُلتُجمزىِبَنلاىَلإفسَبَقتُهُمُتبِكَرف،يخ!اللهِنَبِى

آذانَوخَضْرَمناانمَلسأكُنادَقوفأخَذوناجُندُكَأتانا،وبَرَكاتُهاللهِورَحمَةُ

قبلَأسلَمتُمم!نأعلىكابينَةمُكلَه):جمفاللهُِئِبَنرلىقالبَلعَنبَرَِمِدَقافَلف،النَعَمِ

رَجُل،سَمُرَةُ:قُلتُ"؟َكُتتهيبنَم":قال.مَم!:ولتُالأئامِ؟!.هذهفىاوذَخؤُتأن

،َدَهشَيأنسَمُرَةُوأبَىالزَجُلُفشَهِدَ،لههاّمَسُرَخَاورَجُلالعَنبَرِ.بَنىنِم

قُلتُ:!؟ِرَخَالاشاهِدِكَمَعَفتَحلِفُلَكَ،يَشهَدَأنىَبأدَق،:جم!اللهُِئِبَنفقالَ

اَذانَوخَضْرَمناوكَذا،كَذايَومَانمَلسألَقَد:بالفَهُِتفَلَحففاستَحلَفَنى.مَعَن

،مُهَّيرارَذاوشَمَتولاالأموالِأنصافَفقاسِموهُماوبَهذا":جمزاللهُِئِبَنفقالَ.النَعَمِ

:ُبيَبرلاقالجمقالًا"رَزَيناكُم)1(ماالعَمَلِضَلالَةَُّبِحُيلالَجوزَعَهَّللاأنلَولا

جمز،اللهِنَبِىىَلإفانصرَفتُ.(2)ىِتئبرِزَذَخأالزَجُلُهذا:فقالَتأُفَىىِنتَعَدف

172/10ثُئَممَكانَنا،مَعَهوقُمتُبتَلبيبِهُتذَخأف."هْسِبحا"/:!رفقالَ،هُترَبخْافيَعنى

فقامَيَدِىنِمهُتلَسرأفبأسييركَ؟"تُريدُ)ما:فقالَِنيَمئاقجمفاللهِنبئُإلَيناَرَظَن

الهمز،والأصلمهمرز،غيرالرواياتبحضفىجاء:الأثيرابنوقال)رزنناكم(.:م،سفى(1)

معالموينظر.218/2النهايةنفمه.وذهاببطلانه:العملوضلالةالشاذ.التخفيفمنوهو

.175/4السنن

السننمعالموينظرأ.ا!.أعلمواللهالطنفة.:إأى:الأصلحاضةفىوكتب"زريبتى".:مفى(2)

175/4.
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الشاهدمعباليمينالقضاءبابالشهاداتكتاب

فقالَ:منهاأ.أخَذتَالتىأُفهزِربئةَ)1(هذاعلىذُرإ:ِلُجَزلِلفقالَجميِ!اللهُِئِبَن

فأعطانيهالزَجُلِسَيفَ!ِيحللهاُئِبَنَعَلَتخاف:قال.يَدِىنِمتَجَرَخنَهاإاللهَِئِبَنيا

.(2)شَعيرٍنِمآصُعًافزادَخ!:قالطَعايمأ.نِماغُصآفزِدْه"اذهَبْ:لِرَجُلٍفقالَ

فىَكِلَذوكان.اهِناذآأطرافَقَطَعْنا:يُريدُالنَعَمِ.آذانَخَضْرَمنا:قَولُه

ُئِباّطَخلاسُلَيمانَأبوقالَه.ْمِلسُيمَلنَموبَينََمَلسأنَمبَينَعَلامَةًالأموالِ

غَيرِفىالشاهِدِمَعَاليَمينِاستِعمالُالحديثِهذاوفى:قالاللهُهَمِحَر

قَصدَاليَمينُيَكونَأنأيضًاُلِمَتحَيو:قال.بذاكَلَيسَإسنادَهأنإلا،الأموالِ

.الذَمَ)4(يَحقِنُكماالمالَيعصِمُ)3(الإسلامَلأنَ؟المالَههنابها

أبوحدثنا:قالواآخَرينَفىإسحاقَأبىابنُائرَكَزأبوأخبرَنا-69752

أنبأنا،الشّافِعِئُأنبأنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُأنبأنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِ

ابنِعن،ِبِلَّطُملامَولَىوعمرٍأبىبنِعمرِوعن،محمدٍبنُإبراهيمُ

.(ال!ثئاهِدِ)ْمَعَِنيمَيلابقَضَىاظ،09/101كي!اللهِرسولَأن،المُسَثبِ

أبوحدثناقالوا:آخَرينَفىالحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا-20698

بنُمُسلِمُأنبأنا،ال!ثئافِعِئُأنبأنا،الزَبيعُأنبأنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِ

الشَهادَةِ:فىقالجمتَالنَبِئَأن،ٍبيَعُشبنِعمرِوعن،ٍجيَرُجابنِعن،ٍدِلاخ

.هازريبة:مفى(1)

.(775)داودأبىضيففىالألانىوضمفه.(3آ12)داودأبو(2)

.)يحقنا:م،سحاشيةفى(3)

.175/4السننمعالم(4)

.255/آوالافعى،(5920)المحرفةفىالمصنف(5)
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.مُرسَلٌهذاشاهِدِه")1(.مَعَأُحْلِفَبشاهِدٍجاءَ"فإِن

الفقيهُِرضَنلاأبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنادَقو-20699

اللهِ،عبدِبنُإسماعيلُحدثنا،الدارمئُسعيدٍبنُعثمانُحدثنا،الطُوسِئُ

عن،ٍجيَرُجابنُحدثنا،ٍنِزامبنُمُطَزَفُحدثنا،الزَقَئُاللهِعبدِأبوأخبرَنا

فىويَمينٍبشاهِدٍلمجتالنَبِئُقَضَى:قالجَذَهعن،أبيهعن،بيَعُشبنِعمرِو

ً.الحُقوقِ)2(

.مُطَزَفٍعنغَيرُهرَواهَكِلَذَكو

أبوأنبأناالتاجرُ)3(،اللهِعبدِبنُالعَزيزِعبدُالقاسِمِأبوأخبرَنا-00072

وأخبرَنا)ح(الزازِئٍُمِتاحأبوأنبأنا،ُئِكِلاملااللهِِديَبُعبنُحَمزَةُالقاسِمِ

سعيدٍبنُعثمانُحدثنا،الفقيهُِرضَنلاأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِبنُمحمدُ

ٍريَمُعبنِِديَبُعبنِاللهِعبدِبنُمحمدُحدثنا،ُئِليَفُنلاحدثناقالا:الدارمئُ

قَضَى!عاللهِرسولَأن،جَذَهعن،أبيهعن،بيَعُشبنِعمرِوعن،الفَيثئُ

ً.(4)ِدِهائشلامَعَِنيمَيلاب

لَيساٍريَمُعبنِعُبيدِْ()ْبنِاللهِعبدِبنُُدَفَحُموٍنِزامبنُمُطَزَفُ

.255/6والشافعى،(5919)المعرنةفىالمصنف(1)

مازنبنمطرفطريقمن2374/6الكاملفىعدىوابن،(0354)الأوصطفىالطرانىأخرجه(2)

معين.ابنكذبهمطرف:4176/8الذهبىوقال.الحقوقفى:الطرانىيذكرولمبه.

.(2652)فىترجمتهوتقدمتأالناجى!.:م،سفى(3)

به.النفيلىجعفربىأطريقمن6/6222ملالكافىعدىوابن،(9501)الأوصطفىانىالطرآخرجه(4)

.م،س:فىلي!(ه-5)
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تَقَذَمَ.لِماشاهِذبإِرسالِهوهوبالقَوئينِ)1(،

وأبوإسحاقَأبىابنُاثرَكَزوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-10702

بنُبَحرُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالواالحَسَنِابنُبكرِ

،محمدٍبنُُريَهُزحَذَثَنى،الحَكَمِبنُعثمانُأخبرَخ!،وهبٍابنُحدثنا،نَصرٍ

قَضىجمفاللهِرسولَأن،ٍتِباثبنِزَيدِعن،أبيهعن،صالِحأبىبنِِليَهُسعن

"(2)

.وشاهِدٍبيَمينٍ

علىأبوأنبأنا،المُستَملِىأحمدَبنُُلِماكجَعفَرٍأبوأخبرَنا-20702

حدثنا،بَكارٍبنُسَهلُحدثنا،مُسلِمٍأبواللهِعبدِبنُإبراهيمُحدثناالزَفاءُ،

مِنَىلُجَرعن،المُنبغِثِمَولَىيَزيدَبنِاللهِعبدِعناسماءَ،بنُجوَيريَةُ

له:يُقالُلمجز/ىِبَنلاأصحابِنِمأظهُرِهِمبَينَيَنزِلُىلُجَرعن،المَصرتينَ

.(3)وشاهِدٍبيَمينٍخمفاللهِرسولُقَضى:قال.قَزُس

.هَكَذا)4(جوَيريَةَعندَذَسُمهَعَبات

إسحاقَأبىابنُائرَكَزوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20703

فىتقدمعميربنعبيدبناللهعبدبنومحمد.(676)فىتقدماليمنقاضىالكنانىمازنبنمطرف(1)

(1187).

منكر،هذا:176/84الذهبىوقال.بهنصربنبحرعن44/41المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(2)

فيه.يمفمَعثمان

عوانةوأبو،(2371)ماجهوابنبه.مسلمابىطريقمن(3681)المعرفةفىنعيمأبوأخرجه(3)

.مضر"أهلمنرجل"عن:عوانةأبىوعندبه.أسماءبنجويريةطريقمن(6027)

وينظرخطأ.وهو،إسماعيلبنجويرية:عندهووقع.بهمسددطريقمن(6717)الطبرانىأخرجه(4)

.172/5الكمالتهذيب
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أنبأنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثناقالوا:الحَسَنِابنُبكرِوأبو

عن،محمدٍبنِجَعفَرِعن،مالكٌأنبأنا،ُئِعِفاشلاأنبأنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُ

.(1)ِدِهاشلامَعَِنيمَيلابقَضَى!يوَئِبَّنلاأن،أبيه

َرَمُعبنُعلئُأنبأنا،أكاهَبصألاالحارِثِابنُبكرِأبوأخبرَنا-40702

مَروانَ،بنِأحمدَبنُإبراهيمُحدثنا،علىٍّبنُِدَمَّصلاعبدُحدثنا،الحافظُ

عن،أبيهعن،محمدٍبنُجَعفَرُحدثنا،زَيدٍبنُطَلحَةُحدثنا،شَيبانُحدثنا

كانوارف!وعُثمانَوعُمَرَبكرٍوأبالمجيِ!اللهِرسولَأدْ،ر!بهٍبِلاطأبىبنِعلىً

َنوُضقَيُةاضُقلاو:جَعفَرٌقال.المُذَعِىويَمينِالواحِدِالشئاهِدِبشَهادَةَِنوُضقَي

.اليَومَ)2(عِندَنابذَلِكَ

بنِاللهِعبدِعنِدانِّزلاأبىعنسَبْرَةَأبىابنُبكرِأبوورَواه-07052

الشّاهِدِ.مَعَِنيمَيلابيَقضونَرو!ي!روعُثمانَوعُمَرَبكرٍأباحَضرتُ:قالٍرِماع

بنُمحمدُحدثنا،َرَمُعبنُعلئُأنبأنا،الحارِثِابنُاو(09/101بكرِأبوأخبَرَناه

بىأعن،ٍمِصاعأبوحدثنا،إشكابَبنُمحمدُحدثنا،ُّىِوَرَهلاٍدَسأبنِأحمدَ

َ(3)

.فذكرَهسَبْرَة.ابىابنِبكرِ

بنِعلىعنَىِهو،ضَعيفَةٌيف!ِصروعُثمانَوعُمَرَبكرٍأبىعنفيهوالرِّوايَةُ

.مَشهورَةٌرةِ!يهماكَعبٍبنِوأُبَىٍبِلاطأبى

.(06832)فىتخريجهوتقدم.255/6الثافعى(1)

.متروكزيدبنطلحة:176/84الذهبىوقال.215/4الدارقطنى(2)

.تركوه-سبرةأبىابنيعنىبكر-أبو:177/84الذهبىوقال.215/4الدارقطنى(3)
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بنََربَمُعأنالزَحمَنِعبدِأبىبنِرَبيعَةَعنبلالٍبنُسُلَيمانُرَوَىوفيما

ابنِلِرِوايَةِتأكياففيهمُنقَطِعًاكاننِإووهو،ٍحيَرُشىَلإبذَلِكََبَتَكالخطابِ

.َةَربَسأبى

أبوحدثناقالوا:اَخَرينَفىالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-25756

أنبأنا،الشتافِعِئُأنبأنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُاْنباْنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِ

يَسألُعُتَيبَةَبنَالحَكَمَُتعِمَس:قالمحمدٍبنُجَعفَرُحَذَثَنِى،ٍدِلاخبنُمُسلِمُ

مَعَِنيمَيلابلمجقهالنَبِئُىَضَقْا:لَيَقومَِربَقلاجِدارِعلىيَدَهَحَضودَقوابى

.أظهُرِكُم)1(بَينَعلىبهوقَضَى،نَعَم:قالالشئاهِدِ؟

يَعقوبَ،بنُمحمدُاْخبرَك!،الحافظُاللهِعبدِاْبووأنجرَنا-57572

حدثنا:قالحَذَثَهُميَعقوبَبنَعَئادَأن،الفَئانُالحَسَنِبنُمحمدُأثبأنا

جمقهاللهِرسولَأن،أبيهعن،محمدٍبنِجَعفَرِعن،يَحيَىأبىبنُإبراهيمُ

د!جبهعلىبذَلِكَوقَضَى،الأموالِفىيَعنىالشئاهِدِ،مَعَِنيمَيلابقَضَى

.د!!به)2(َرَمُععَهدِعلىكَعبٍبنُُئَبُأبذَلِكَوقَضَى:قالبالكوفَةِ.

،ُمثَصألاالعباسِأبوحدثنا،وعمرٍأبىابنُسعيدِاْبووأخبرَنا-57582

عن،حَبيبَةَأبىبنِإبراهيمَعنوذُكِرَ:قالالشئافِعِئُأنبأنا،الزَبيعُأنبأنا

قَضَىر!حبهكَعبٍبنََئَبُأأن،علىبنِمحمدِجَعفَرٍأبىعن،الحُصَينِبنِداودَ

.نيَذلافى:جعفرتال:مسلمتال:بزيادة25516والافعى،(5917)المعرفةفىالمصنف(1)

الذهبىوتال.الأموالفى:قولهودون،كعببنأبىذكربدون.(20683)فىتخريجهتقدم(2)

كثيخه.تالفعاد:417618
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.(1)ِدِهاّشلامَعَِنيمَيلاب

الشاهدمعباليمينالقضاءباب

ناأنبأ،الزَبيعُنبأناأ،العباسِأبوحدثنا،سعيدٍأبوأخبرَنا-702-.9

ىَلإَبَتَكالعَزيزِعبدِبنََرَمُعأنالرنادِ،أبىعن،مالكأنبأنا،الشئافِعِئُ

نأ:بالكوفَةِلهٌلِماعوهوالخطابِبنِزَيدِبنِالزَحمَنِعبدِبنِالحَميدِعبدِ

.(2)ِدِهائشلامَعَِنيمَيلاباقضِ

عنأصحابِنا،نِمالثقَةُأنبأنا،ُئِعِفاتشلاوأنبأنا:قال-20710

ىَلإَبَتَكالعَزيزِعبدِبنََرَمُعأنالرنادِ،أبىعن،عَجلانَبنِمحمدِ

174/10مَعَِنيمَيلاباقضِ/أن:الكوفَةِعلىهُلِماعوهوالزَحمَنِعبدِبنِالحَميدِعبدِ

نأُدَهشأ:فقالَكُبَرائهِمنِمٌلُجَرفقامَالرنادِ:أبوقال.الئُنَةُاهَّنِإفالشئاهِدِ

.(3)ِدِجسَملاهذافىاذَهبقَضَىشُرَيحًا

عن،ُنوشِجاملاالعَزيزِعبدُوذَكَرَ:قالالشئافِعِئُوأنبأنا:قال-10712

اليَمينَِدِجأمَلىَنأهُرِبخُأالعَزيزِعبدِبنَِرَمُعىَلإُتبَتَك:قالٍميَكُحبنِِقيَزُر

.النَّةُ)4(اهَن!فبها؟اقضِأنىَلإفكَتَبَ:قالبالمَدينَةِ.إلاالشئاهِدِمَعَ

بنُمحمدُجَعفَرٍأبوأنبأنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-20712

أنبأنا،الحُبابِبنُزَيدُأنبأنا،ِناقِربرلابنِجَعفَرِبنُيحىْحدثنا،وعمرٍ

.5/652الثافعى(1)

.2/272ومالك،5/652والثافعى،(1925)فة

.255/6والثافعى،(5922)فة

بن=يحيى:،صوابه:الحاشيةفىوكتبالأصلفىعليهاوضبب)جمد!.
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الشهاداتكتاب

!ُحبنََقيَزُرأنسلمةَأبىبنُالعَزيزِعبدُ

الشا!ِدِجأمَلإئى:هيَلإفكَتَبَ،َةَليأعلى

.ُةَن!لافإِنَهاظ،09/101؟بهاقضِأنُرَمُع

أبىابنُسعيدِأبوأخبرَنا-07132

مَمأنبأنا،ُئِعِفاشلاأنبأنا،الزَبيعُأنبأنا

ُتمَصاخ:قالُئِفَقثلامَيمودببنُحَفصُ

لِلشصالشافيُفقالَ،ةَحِضوماهَنأالقائسُ)1(

موفياهَنأالقائسَُدِهَشدَق:الشئَعبِئُقال

.فيها)2(الشَعبِئُفقَضَى:قال.َكِلَذ

اللهَمِحَرُىِعِفاشلاقال-20714

يَقضونَبالمَدينَةِأهلَإنَ:قالالشئَعبِئَ

!حسعيد،أبووأخبرَنا-50712

َببنَسُلَيمانَأن،مالذأنبأنا،ُئِعِفاشلا

!َنفقالا:الشاهِدِ؟مَعَِنيمَيلابأيمضَى

.367/4الاعداليزاناهـوينظر=جعفر،.

مقدا)ويتعرفالجةيقيسالذىهو:القائى(1)

656/2.

1/6فسوان،(5923)المحرفةفىالمصف(2)

.5/652الافعى(3)

/6والافس،(5924)المعرفةفىالمص!نف(4)



الشاهدمعباليمينالقضاءبابالشهاداتضاب

بنِأئوتعنزَيدٍبنُحَقادُوذَكَز:اللهُهَمِحَرالشتافِعِئُقال-07162

مَعَِنيمَيلابىَضقاخيَرُشأنسيرينَبنِمحمدِعنال!ختياك!،تَميمَةَأبى

.(1)ِدِهائشلا

نأ،سيرينَابنِعنأئوبَعنَةئَلُعابنُإسماعيلُوذَكَرَ:قال-07172

."1)ِدِهائشلامَعَِنيمَيلابقَضىمَسعودٍبنِعُتبَةَبنَاللهِعبدَ

بنِاللهِعبدِىَلإُتمَصاخ:قالٍنيَصُحعنمثيَشُهوذَكَرَ:قال-07182

.(1)ِدِهاشلامَعَِنيمَيلابفقَضَى،عُتبَةَ

:قالمِجلَزٍأبىعنٍريَدُحبنِعِمرانَعنوذُكِرَ:الشئافِعِئُقال-90712

.2وحدِىبشَهادَمح!فقَضَىأوفَىبنُزُرارَةُقَضى

شُرَيحًاأن،إسحاقَاْبىوعنقَيسٍأبىعن:شُعبَةُوقالَ:قال-07202

.وحدَه)1(مِنهُماٍدِحاولُكشَهادَةَأجازَ

بنُاللهِعبدُأنبأنا،القَطانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-20721

الأعمَشِ،عن،أبىحدثنا،ٍريَمُنابنُحدثنا،سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا،جَعفَرٍ

.وحدِى)3(شَهادَمح!خيَرُشأجازَ:قالإسحاقَأبىعن

.5/652فعىان(1)

به.عمرانطريقمن(23268)شيةأبىابنوأخرجه.255/6الثافعى(2)

المصنفطريقمن224/46دثقتاريخفىعساكرابنوأخرجه.670/2صيانبنيعقوب(3)
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175/10

الشاهدمعباليمينالقضاءبابالشهاداتكتاب

،ُئِسَمحألاسعيدأبوأخبرَخ!،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-07222

:قالقَيسبىاْبىعن،شُعبَةُحدثناالوَليدِ،أبوحدثنا،ٍديَمُحبنُالحُسَينُحدثنا

.وحدَه)1(شَهادَتَهفأجازَ.مُصحَفٍعلىٍحيَرُشعِندَُتدِهَش

،هَيوُريمَخابنُِلضَفلااْبوأنبأناالحافظُء،ٍمِزاحأبواْخبرَنا-20723

،ُسُنويأنبأنا،ميَشُهحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُاْحمدُاْنبأنا

يَمينِمَعَهَفَرَعإذاالواحِدِالشاهِدِشَهادَةَيُجيزُحيَرُشكان:قالسيرينَابنِعن

.اليَسيرِ)2(ِءىَئشلافىالطالِبِ

بنُمحمدُجَعفَرٍاْبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20724

حدثنا،مُسلِمٍبنُعَفانُحدثنا،ِلضَفلابنُالحُسَينُحدثنا،هاخ!بنِِحِلاص

يَقضىكانيَعمَرَبنَيَحيَىأن،َئِكَتَعلاالمَجيدِعبدِعن/،زَيدٍبنُحَفادُ

.(3)ويَمينٍٍدِهاشبشَهادَةِ

ابنُسعيدِوأبوالقاضِىالحَسَنِبنُاحمدُبكرٍاْبوأخبرَنا-25725

بنُمحمدُحدثنايَعقوبَ،بنُمحمدُالعباسِاْبوحدثناقالا:وعمرٍأبى

سلمةَأباَعِمَسهَنأٍريَكُبعن،لَهيعَةَابنُاْنبأناالاْسوَدِ،أبوحدثنا،إسحاقَ

نَزَلْ)4(مَلو:ٌريَكُبقالالواحِدِ.الشئاهِدِمَعَالحَقَبِحاصيَستَحلِفُ

اَخرطريقمن(23271)شيةأبىوابن.بهشعبةطريقمن294/2القضاةاخبارفىوكغأخرجه(1)

.!تابىعن

به.صيرينابنطريقمن344/2القضاةأخبارفىوكغأخرجه(2)

به.زيدبنحمادطريقمن305/3القضاةاخبارفىوكغأخرجه(3)

.،يزل5:م،سفى(4)
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الشهاداتكتاب

.عِندَنا)1(بذَلِكَيُقضَى

الشاهدمعباليمينالقضاءباب

الحَسَنِبنُأحمدُبكرٍوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20726

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثناقالوا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالقاضِى

،َفُسويبنُاللهِعبدُحدثناالصغاخ!،إسحاقَبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَ

والزُّهرِىَّحَبيبٍبنَاو(ا./101سُلَيمانَُتكَردأ:قال!زيادٍبنُكُلثومُحدثنا

بنُسُلَيمانٍُتِباثأبووكانَ:كُلثومٌقال!.ويَمينٍبشاهِدٍيَعنى.َكِلَذبيَقضيانِ

.(2)ِدِهاّشلامَعَِنيمَيلابيَقضِىسنةً-ثَلاثينَالمَدينَةِأهلِقاضِى-حَبيبٍ

،ُّمَصألاالعباسِأبوحدثنا،وعمرٍأبىابنُسعيدِأبوأخبرَنا-07272

عن،ٍجيَرُجابنِعنأنبأناٍدِلاخبنُالزَّنْجِئُ:قال!الشّافِعِئُأنبأنا،ُعيبَّرلاأنبأنا

ويَحلِفَبشاهِدٍفيأكأَعُذريَكونَأنإلابشاهِدَينِإلارَجعَةَلا:قال!هَّنأعَطاءٍ

َ"(3)
شاهِدِهِ.مع

بهيقولُلافيماالشّاهِدِمَعَِنيمَيلابيُفتِىفعَطا!:اللهُهَمِحَرالشّافِعِئُقال!

.(4)انِباحصأمِنَاَحأ

آنِالقُرِرِهاظنِميُخالِفُلاالشّاهِدِمَعَُنيمَيلاو:اللهُهَمِحَرالشّافِعِئُقال!

به.إسحاقبنمحمدعن11811القضاةأخبارفىوكغأخرجه(1)

بهإسحاقبنمحمدعن21013القضاةأخبارفىوكغوأخرجه.(5925)المعرفةفىالمصنف(2)

.الزهرىذكربدون

.7/01فعىاث(3)

.7/01لأما(4)
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01/176

بالمكاناليمينتاكيدبابالشهاداتكتاب

شاهِذكاناذِإف،يَمينَولاوامرأتَينِوبِثاهِدٍبثاهِدَينِنَحكُمُلأناشَيئًا؟

نأْمرَحُيمَللائه؟القُرآنِِرِهاظبخِلافِهذاولَيسَ،ويَمينٍبثاهِدٍانمَكَح

كِتابِهِ)1(.فىهيَلَعنَمقَمفالَقأيَجوزَ

رَعاللهُأرادَمابمَعنَىأعلمُجمبواللهِورسولُ:اللهُهَمِحَرالشئافِعِىُقال

َهَفلاونَسألُ،نَهاناعَفاَىِهَتنَنوآتاناماَذُخأنأنلَجورَعاللهُأمَرَنادَقو،لَجو

.والتَوفيقَ)2(العِصمَةَ

أنبأنا،البَغدادِئَُفُسويبنِمحمدِبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-07282

أوَيسٍأبىابنُحدثنا،القاضِىإسماعيلُحدثنا،بشرٍبنِمحمدِبنُعثمانُ

الفُقَهاشعن،أبيهعن،الرنادِأبىبنُالزَحمَنِعبدُحدثنا:قالامِيناءَبنُوعيسَى

مَعَاليَمينُتكونُلا:يَقولونَكانواالمَدينَةِأهلِنِممِهِلوَقىَلإىَهَتنُيائَذينَ

النَساءِشَهادَةَيُجيزونَيَكونوامَلوالفُرقَةِ.ولاالعَتاقِولاالطَلاقِفىالشئاهِدِ

شاهِالهَدِهَشنَم:يَقولونَوكانوا/،النَساءُإلايَراهلافيماإلامَعَهُنََلُجَرلا

.ِهِدبعَةَميقواستَوجَبَ،واحِدَةًيَمينًاهِدِهاشمَعََفَلَحعبدِهقَتلِعلى

بالمحانِاليَميِنتاحيدِبابُ

الرزازُداودَبنِمحمدِبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-07292

حدثنا،الذَفاقُأحمدَبنُعثمانُوعمرٍأبوحدثناببَغدادَ،أصلِهنِمهيَلَعقَرأتُ

أخبرَك!،ٍمِشاهبنُُمِشاهحدثنا،بَدرٍأبوحدثنا،المُنادِىاللهِِديَبُعبنُمحمدُ

هَنأهَرَبخأاللهِعبدِبنََرِباجأن،ِتلَضلابنِجَمثيرِمَولَىنِسطاسٍبنُاللهِعبدُ

.7/02،12الأمينظر(1)

.17/7الأمينظر(2)
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بالمكاناليمينتاكيدبابالشهاداتكتاب

وَلوهذاىِرَبنمعِندَآثِمَةيَميننعلىذَحأيَحلِفُالا:يقولُءسيداللهِرسولََعِمَس

.النّارُ")1(لهوجَبَت:أوالنّارِ.ينَهَدَعقَمأّوَبَتلاٍاَرَضخأدِوالثعلى

هذاعِندٍَمِشاهبنِِمِشاهعنعياضٍبنُُسَنأضَمرَةَأبوقالَهَكِلَذَكو

.(2)ِرَبنِملا

كما:ٍسَنأبنُمالكُورَواه

العباسِأبوحدثنا،ىِّكَزُملاإسحاقَاْبىابنُاثرَكَزأبوأخبرَنا-73002

عن،مالكٌأنبأنا،ُئِعِفاشلاأنبأنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُأنبأنا،يَعقوبَبنُمحمدُ

عن،نِسطاسٍبنِعبدِاللهِعنوفاصبى،أبىبنِعُتبَةَبنِِمِشاهبنِِمِشاه

أَوَبَتآثِمَةبيَمينيهذاىِرَبنِمعلىَفَلَحنَما:قال!سؤالنَبِئَأن،اللهِعبدِبنِِرِباج

.النَارِ")3(مِنَهَدَعقَم

،مُئَصألاالعباسِأبوحدثنا،وعمرٍأبىابنُسعيدِأبوأخبرَنا-07312

عن،عثمانَبنِالفمخاكِعنأُخبرْنا،:قالُئِعِفاشلاأنبأنا،الزَبيعُأنبأنا

بكرٍأبوَئَلإَبَتَك:قالَةئَمُأأبىبنِالمُهاجِرِعن،َئِرِماعلامُساحِقٍبنِنَوفَلِ

فأُحلِفَهوَثاقٍفىمَكشوحٍبنِبقَيسِاظ،ا./101َئَلإْثَعباأن:!!نهالضَذيقُ

.داذوَئَ)4(َلَتَقما-سيرىِبَنلامِنبَرِعِندَيَ!ميناخَمسينَ

.(15399)فىتخريجهوتقدم.(4268)الصغرىفىالمصنف(1)

.(15399)نىتخريجهتقدم(2)

نىوتقدم.ا36/7،97والثافعى،(4269)عقبالصغرىوفى،(5927)المعرفةفىالمصنف(3)

(53981).

مهملة-بدالوهو:النووىقال.الأصلحاشيةمنوالمثبت.مهملتينبدالنإدادوىا:النسخنى(4)
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بالمكاناليمينتاكيدبابالشهاداتكتاب

عن،عثمانَبنِالضخاكِعنبهُقِثَننَمأخبرَنا:فقالَالقَديمِفىورَواه

.مِنه)1(مَئَتأوبمَعناههَرَكَذف.مُساحِقٍبنِنَوفَلِعن،المَقبُرِئَ

،ٍرَطَمبنِجَعفَرِبنُمحمدُأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-07322

،ُةَبعُشحدثنا،أبىحدثنا،مُعاذٍبنُاللهُِديَبُعحدثنا،محمدٍبنُيَحىَحدثنا

ه!رالخطابِبنُُرَمُعفأدخَلٌلُجَرَلِتُق:قالىِبعَئشلاعنمَنصوبى،عن

.(2)اًلِتاقانمِلَعولاانلَتَقما.اومَسقأفاًلُجَرخَمسينَعَلَيهِمالمُذَعَىمِنََرجِحلا

علىحَبلُكِ:لاِمرأتِهقالاًلُجَرأن،رَباخٍأبىبنِعَطاءِعنورؤينا

ما:ماقَملاوِنكُزلابَينَفاستَحلَفَهزلمحبهالخطاببنَعُمَزفأتَى،مِرارًا.غارِبِكِ

بقَولِكَ؟)3(أرَدتَائَذِى

إلىاليَمينِنَقلِنِمفيهاجتَمَعافيماهَبِحاصيُؤَكَدُامُهُدَحأِنالَسرُمامُهو

الحَرامِ.المسجِدِ

،ُمئَصألاالعباسِأبوحدثنا،وعمرٍأبىابنُسعيدِأبوأخبرَنا-07332

َنيّيّكَملاحُكامِقَولُاذَهو:قالُئِعِفاشلاأنبأنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُأنبأنا

ينظر.لوْالاوالصواب.مهملة:وقل،الجمهورعندمعجمةذالالألفوبعد،خلاتبلا(وله=فى

الاصابةفىوكذا،داذويهوفيه،179صالأولالقسممنالأولالجزءواللغاتالأسماءتهذيب

."دادويه":نسخهبعضوفى،39913

.3617والافعى،(5929)المعرفةفىالمصنفعندوالأثر

.(5929)عقبالمعرفةفىالمصنف(1)

.(16527)فىتخريجهتقدم(2)

.(15117)فىتخريجهتقدم(3)

-526-



بالمكاناليمينتاكيدبابالشهاداتكتاب

عنأخبَراخ!والقَدّاحَاًمِلسُمأن-مِهِعامجإمَعَفيه-مِهِتخُحنِمو،ومُفتيهِم

َنوفِلحَيقَومًارأىعَوفٍبنَالزَحمَنِعبدَأن،ٍدِلاخبنَِةَمِركِععن،ٍجيَرُجابنِ

موالِ؟الأمِنَعَظيمٍفعَلَى:قاللا.:فقالوا؟دَمٍأعَلَى:فقالَِتيَبلاوالمَقامِبَينَ

هَمِحَرُئِعِفاشلاقال.المَقامِاذَهبالئاسُيَئهأَ)1(أنُتيِشَخلَقَد:قاللا.:قالوا

.اًدِعاصفدينارًاعِشرينَنِموصفتُماموالِالأمِنَالعَظيمَأنىَلإاوبَهَذف:اللهُ

.دينابى)2(ِعُبُرعلىالمِنبَرِعلىيَحلِفُ:مالكٌوقالَ:قال

177/10هُتَبيَهفتَذهَبَ/بهاوسَنأي:ىِش!.اكسُيبهأَ:قَولُى:اللهُهَمِحَرالشيخُظل

.(3)ِهبأنِستَإذا.ِءىَشلابُتأَهَب:يُقالُ:ٍديَبُعأبوقال.مِهِبولُقنِم

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،إسحاقَأبىابنُائرَكَزأبوأخبرَنا-73402

عن،ٍسَنأبنُمالكُأنبأنا،ُئِعِفاشلاأنبأنا،سُلَيمانَبنُُعيبَّرلاأنبأنا،يَعقوبَ

بنُزَيدُاختَصَمَ:قالَئرُملاطَريفٍبنَغَطَفانَأباَعِمَسهَنأالحُصَينِبنِداودَ

بنِزَيدِعلىِنيمَيلابفقَضَى،دارٍفىالحَكَمِبنِمَروانَىَلإمُطيعٍوابنٍُتِباث

عِندَإلاوالفَهِلا:مَروانُقالمَكاخ!.لهُفِلحأ:زَيافقالَالمِنبَرِ،علىٍتِباث

المِنبَرِ،علىيَحلِفَأنىَبويأ.لَحَقهَّقَحأنيَحلِفُزَيافجَعَلَ.الحُقوقِمَقاطِعِ

.المَمينِ)4(صَبرَزَيدٌَهِرَك:مالكقال.َكِلَذنِميَعجَبُمَروانُفجَعَلَ

."يئ!:سوفىكالمثبت.الحاشيماوفىإيبتها!،:المصنفأصلفى(1)

.34/7والأم،(5938)المعرفةفىالمصنف(2)

.473/4عبيدلأبىالحديثغريب(3)

الحكمجهةمنلصاحبهاتلزمالتىهىوْا،تحلفحتىعليهاالحكمكَسْمُيالتىالصبر:يمين(4)

،(رب)ص272/12التاجبها.يحلفحتىعليهالسلطانيحبسهبأنحالفهاعليهاويجبر
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أنبأنا،العباسِأبوحدثناعمبرو،أبىابنُسعيدِأبووأخبرَنا-07352

علىَفَلَح!نهالخطابِبنََرَمُعأنىنَغَلَبو:قالالثئافِعِئُأنبأنا،ُغبَزلا

اليَمينُهيَلَعرُذَت!هعثمانَوأنَ،ٍلُجَروبَينَبَينَهكانَتخُصومَةٍفىالمِنبَرِ

فئقالَ:بَلاءً،قَدَزيُوافِقَأنأخافُ:وتالَمِنهاىَدَتفاوفائقاهاالمِنبَرِ،على

(1)
بيَمينِهِ.

هَيوُمحَمابنُبكرِأبوأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُأخبرَنا-07362

عُبَيدَةَأبوحدثنا،ٍرفَطُمبنُُرِضاححدثنا،غَيلانَبنُعيسَىحدثنا،العَسكَرِئُ

امرأةٍعنسُثلَهَنأ!عباسٍابنِعنزَيد،بنِِرِباجعن،قَتادَةَعن،مُخاعَةُ

المَقامِ؟عِندَاستَحلِفْها:فقالَوزَوجَهاامرأةًاو(101/11أرضَعَتِاهَنأتَدِهَش

فاستُحلِفَتثَدياها.َقفَيبَيحَئىُلوَحلااهيَلَعْلُحَيمَلةَبِذاككانَتإنفإِنَها

ثَدياهأ.َقضَيباحَئىُلوَحلااهي!َلَعْلُحَيمَلف،تَفَلَحف

المُصحَفِعلىِفِلَحلاوِنامَزلاباليَمنِنتاحيدِبابُ

.(061:الماندةأباَدئَهِ"ِناَمِسقُيَفؤَلَضلَابَندِمِنمانَخبسُونهمَا":ثناؤُهجلاللهُقال

.العَصرِ)2(صَلاةُ:َنور!َفُملاوقالَ:اللهُهَمِحَرالثتافِعِئُقال

ِةَضِقفىَئِرَعشألاموسَىأبىعنئِبعَئشلاعنانيَؤُردَقالثيخُ:قمال

جمرو.اللهِرسولِعَهدِفىكانائَذِىبعدَْنُكَيمَلأمزهذا:قالالوَصئةِ

.728/2ومالك،36/7وانفس،(5930)المعرفةفىالمصنفعندوالأثر-

.36/7والأم،(4275)الصنرىوفى،(5935)عقبالمعرفةفىالمصنف(1)

.36/7الأم(2)

-528-



المصحفعلىوالحلفبالزماناليمينتاكيدبابالشهاداتضاب

خانا.ماالعَصرِ:بعدَفأحلَفَهُما

بنُالعباسُمَنصورٍأبوأنبانا،قَتادَةَابنُنَصرِابواخبَرَناه-20737

أنبانا،مثيَشُهحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُأحمدُانبأنا،ِلضَفلا

.فذَكَرَه)1(الشَعبِئ.عنزَكَرثا،

الحَسَنِابنُبكرِوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20738

قالوا:بالكوفَةُِئِوَلَعلاٍمِشاهابىبنُزَيدُالقاسِمِوأبوبنَيسابورَالقاضِى

أنبأنا،اللهِعبدِبنُإبراهيمُحدثنا،ٍميَحُدبنِعلئبنُمحمدُجَعفَرٍابوانبأنا

أنبأنا،العَنبَرِئٍُرِهاطأبىابنُِحِلاصأبووأخبرَنا)حالأعمَشِعن،وكيعْ

بنُإسحاقُحدثنا،سلمةَبنُأحمدُحدثنا،القاضِىمَنصورٍبنُيَحىَجَذى

عن،هريرةَأبىعن،ٍحِلاصأبىعن،الأعمَشِعنجَريز،أنبانا،إبراهيمَ

عَذابئمهَلو-نرَكيل!ولاالقيامَةِيَومَاللهُيُكَفمُهُمُلا)ثَلالَة:قال!ي!كثاللهِرسولِ

ن!فلِلذنيا،إمامًابايعَووَجُل،ينهالشبيلِابنَيَمنَعُبالالريقِماءفضلِعلىوَجُل؟أليغ

بعدَاميَعلييعلىوَجُ!َمَواسووَجُلله،!َيمَليُعطََلوِإن،دىَفوصُريدُماأعطاه

،جَريرٍحَديثِلَفظُ.!ُرَخآلافصَذقَهوكَذا.كذابهاأُعطِىَلَقَد:بالئهالعَصرِفحَلَفَ

عنأ"الصحيحفىمسلثمرَواهإمامًاأ)2(.َعَيابلُجَوو):وكيعٍحَديثِفىولَيسَ

ورَوأه،وكيعٍعنوالأشَبئشَيبَةَأبىابنِوعن،جَريرٍعنحَربٍبنِِريَهُز

.(20661)فىتخريجهوتقدمتفسير(.-857)منصوربنسحيد(1)

طريقمن(3474)داودوابو،(22601)أحمدواخرجه.(477)والصفاتالأسماهنىالمصنف(2)

.(08971)فىوتقدمبه.جريرطريقمن(4474)والنأنىبه.وكغ
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.(1)جَريرٍعناللهِعبدِبنِعلئعنالبخارئُ

هريرةَ.أبىعنٍحِلاصأبىعنسُمَىورَواه

بنُأحمدُمحمدٍأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَناكما-07392

يونُ!بنُمحمدُحدثنا،ناجيَةَبنِمحمدِبنُاللهِعبدُحدثناالمُزَ!،اللهِعبدِ

عن،ٍحِلاصاْبىعن،دينارٍبنِعمرِوعن،عُيَينَةَبنُسفيانُحدثنا،الجَقالُ

ولا-نُرَكيهِمولاالقيامَةيَومَاللهُيُكَلمُهُمُلا)ثَلالَة:قالِمًيعالنَبِئَعن،هريرةَأبى

ورَجُلفيقتَطِعُه،ِرصَعلاصَلاةِبعدَمُسلِبمامرِئمالِعلى/َفَلَحرَجُلإلَيهِم؟يَنظُرُ

ماء،فضلَمًغَورَجُل،ئبِذاكوهوأُعطِىَمِفاامحنَرَبسِلعَتِهأُعطِىَلَقَد:َفَلَح

هاجَرخأ.(2)"؟َكُدَيهْلَمعَتمَلماءفضلََتعَنَمكمافضلِىأمنَعُكَ:لَجوزَعاللهُيقولُ

المَواتِإحياءِكِتابفىأخرَجتُهكماسُفيانَ)3(،حَديثِنِم""الصحيحفى

.(2)اًيلاع

أبوحدثنا:(4قالوااَخرينَفى4)الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20740

أنبأنا،ُئِعِفاشلاأنبأنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُأنباْنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِ

مِنَرض!عباسٍابنِىَلإُتبَتَك:قالمُلَيكَةَأبىابنِعن،مُؤَفَلٍبنُاللهِعبدُ

وكغ،عنوالأشجشيةابىابنعنروايتهنجدولمجرير،عنزهيرعن(.../108)ملم(1)

.(2672)والبخارى

.(11966)فىتقدم(2)

.(08174/1)وملم،(2369)الخارى(3)

.م،س:فىيى(4-4)
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َئَلإفكَتَبَ،عَلَيهِماَدِهاشولاالأُخرَىإحداهُماتَبَرَضجاريَتَينِفىالطائفِ

اَدئَهِِدفَحِبَنوُرْشياَئَذِينََّنِإويهعَلَيهِما:اقرأْثُئَمِرصَعلاصلاةِبعدَامُهْسِبحاأنِ

.فاعتَرَفَتْ)1(ُتلَعَفف.،77:عمرانآلأ!الِلَق(ظ3111/101انَمَثوَأَتمتِهِغ

،ُّمَصألاالعباسِأبوحدثنا،وعمرٍأبىابنُسعيدِأبوأخبرَنا-57412

نأ،هُظَفحألابإِسنادٍٍنِزامبنُمُطَرِّفُأخبرَض!،الشّافِعِئُأنبأنا،ُعيبَّرلاأنبأنا

المُصحَفِ.علىَفَّلحُيبأنَرَمأالزُّبَيرِابنَ

المُصحَفِ.علىُفِّلحُيبصَنعاءَاًفِّرَطُمورأيتُ:اللهُهَمِحَرالشئافِعِئُقال!

علىيَستَحلِفُنَمالآفاقِحُكامِنِمكاندَقو:اللهُهَمِحَرالشّافِعِئُقال!

.(2)ٌنَسَحعِندِىوذَلِكَ،المُصحَفِ

فيهاِظعَولامِنَِمامِإلِليُستَحَبُّوما،ِةَرِجافلااليَميِنفىالتَّشديدِبابُ

السُّلَمِئُالزَحمَنِعبدِوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-25742

بنُالحَسَنُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثناقالوا:امُهُريَغو

اللهِ:عبدُقال!:قالشَقيقٍعن،الأعمَشِعن،ٍريَمُنابنُحدثنا،َناّفَعبنِعلىِّ

وهومُسلِيمامرِئمالَبهاَعِطَتقيلصَنيريَمينِعلىَفَلَحنَم":جمتناللهِرسولُقال!

.غَضبانُ")3(هيَلَعوهوَهٌللاَىِقَل،ٌرِجاففيها

.34/7والشافعى،(4280)الصغرىوفى،(5933)المعرفةفىالمصنف(1)

.36/7والشافعى،(5934)المعرفةفىالمصنف(2)

(901)عوانةأبووأخرجه.(ا؟61)والصفاتالاْسماءوفى،(4282)عقبالصغرىفىالمصنف(3)

به.عفانبنعلىبنالحسنعن
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جَذَىأنبأنا،العَنبَرِئٍُرِهاطأبىابنُِحِلاصأبوأخبرَنا-20743

بنُإسحاقُحدثناسلمةَ،بنُأحمدُحدثناالقاضِى،مَنصورٍبنُيَحىَ

سلمةَ،بنُشَقيقُوهووائلٍأبىعن،الأعمَشُحدثنا،وكيعأنبأنا،إبراهيمَ

عنبريَمينِعلىَفَلَحنَمأ:قالجمزاللهِرسولِعن،مَسعودٍابنُهواللهِعبدِعن

فىَكِلَذوتَصد!غَضبانُ،هيَلَعوهوالفهََىِقَلمُسلِيمامرِئمالَبهاَعِطَتقيل

ِرِخآىَلإقَلِحلًأ!ثَشَاغِهِنَمتَأَواَدئَهِِدئَعِبَنوُزث!يائذينَ"إنً:لَجوزَعاللهِكِعابِ

أبومُكثَذَحيما:فقالَقَي!بنُالأشعَثُفدَخَلَ.،77:عمرانآلأالاَيَةِ"

ىلُجَروبَينَبَيىكان،نَزَلَتْفئَ،َقَدَص:قالوكَذا.كَذا:قالالزَحمَنِ؟عبدِ

ئثةتجلملَكَلَه):فقالَ-يخ!اللهِرسولِىَلإفاختَصَمنا،خُصومَةِنَمَيلابأرضٍفى

صَببريَمينِعلىَفَلَحنَم):قال.َفِلَجإذن:قُلتُ)فيَمينُه؟!:قاللا.:قُلتُ

:لَجورَعاللهُفأنزَلَغَضبانُ!.هيَلَعوهوالفهََىِقَلمُسلِبمامرِئمالَبهاَعِطَتقيل

فىمسلمرَواهالاَيَةِ)1(.ِرِخآىَلإقَلِحلا!ثَشَاغِهَمْيَأَواَدئَهِِدئَعِبَنوُزث!ياَلَذِينَ"إنً

عنَرَخآموجبمانِمالبخارئُهَجَرخأو،إبراهيمَبنِإسحاقَعن!!الصحيح

.(2)ِشَمعألا

الفقيهُإسحاقَابنُبكرِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-47402

حدثناسفيانُ،حدثناالحُمَيدِئُ،حدثنا،ىَسومبنُبشرُأنبأناإملاءً،

.(10752،07522)فىوصيأكأبه.وكغطريقمن(2322)ماجهوابن،(1242)أحمدأخرجه(1)

.(2356)والبخارى،(0/13822)سلم(2)
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...الفاجرةاليمينفىالتشديدبابالشهاداتكتاب

:قالاللهِعبدِعن،وائلٍأبىعن،ٍدِشارأبىبنُوجامِعُاْعيَنَبنُالمَلِكِعبدُ

هيَلَعوهواللهََىِقَلةَبِذاكبيَميننمُسلِبمامرِئمالَاكتطَعَِنَم):جم!اللهِرسولُقال

رَعاللهِكِتابِنِممِصداقَهجميِ!اللهِرسولُانيَلَعقراْثُئَم:اللهِعبدُقالغَفبانُإ.

البخارئُرَواهالآيَةَ)1(.قَلِسلأ!انَمَثوَأَيْمَنِهِغاَدئَهِِدفَحِبي!ثتَرُونَاَئَذِينَ!ان:لَجو

عنَرَمُعأبىابنِعناو(12/101مسلئمورَواه،َئِديَمُحلاعن""الصحيحفى

،.:(2)
.د-

أبوأنباْناببَغدادَ،ُلدَعلابِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-20745

بنُيَزيدُحدثنا،يَحمىَبنُمالكُحدثنا،المِصرِىُّمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِ

حَيوَةَبنِرَجاءِعن،عَدِىبنُُئِدَعحدثنا،ٍمِزاحبنُجَريرُأنبأنا،هارونَ

ٍلُجَروبَينَِسيَقلاامرِىبَينَكان:قالعَدِى(3)أبيهعن،عَميرَةَبنِِسرُعلاو

ص":فقالجميِ!اللهِرسولِىَلإفارتَفَعواخصومَة،حَضرَمَوتَنِم

فقالَ:قالبأرضِى.َبَهَذَفَفُحإن،اللهِرسولَيا:قالوإلأفيَمينُهأ.

عَزوجَلَهَّللاَىِقَلأخيهمالَبهاَعِطَتقيلةَبِذاكيَميننعلىَفَلَحنَم):جميِ!اللهِرسولُ

؟افِحُمتَرَكَهالمنفما،اللهِرسولَيا:ِسيَقلاُؤُرمافقالَغَف!بانُأ.هيَلَعوهو

انُكواْيّوبُ-فزادَخ!جَريز:قالتَرَكتُها.دَقىَنأفاشْهَدْ:قال"الجَنةُ".:قال

من(2103)والترمذى،(3576)احمدواخرجه.(9735)عرانةابوطريقهومن،(95)الحميدى(1)

اعين.بنالملكعبدذكربدونأحمدوعندبه.سفيانطريق

.(222/138)ومسلم،(7445)البخارى(2)

ابنهووعدى،عدىبنعدىعلىيعوداابيه،قولهفىوالضميراصح".:الأصلفىفوقهاكتب(3)

.534/19الكمالتهذيبينظر.عميرةبنعدى
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10/179

...الفاجرةاليمينفىالتشديدبابالشهاداتكتاب

عَميرَةَ:بنِ!سرُعلاحَديثِفىٌئِدَعقال:قال-قِدَعنِمانعِمَسحينَجَميعًا

.اهِرِخآىَلإقَلِحلأ!انَمَثْمِهِنَنْيَأَواَلئَهِِدفَعِبَنوُزث!ياَئَذِفيَ!انً:الاَيَةُهذهتَلَزَنف

.عَدِى)1(نِمأحفَظْهامَلو

ىِّدَجأنبأنا،العَنبَرِئُربِهاطأبىابنُِحِلاصاْبو/اْخبرَنا-20746

سعيدٍبنُقُتَيبَةُحدثنا،سلمةَبنُأحمدُحدثنا،القاضِىمَنصورٍبنُيَحىَ

:قالأبيهعن،وائلٍبنَِةَمَقلَععن،سِمافيعن،الأحوَصِأبوحدثنا،ُئِفَقَثلا

:ُئِمَرضَحلافقالَجمصرَ،ىِبَنلاىَلإكِندَةَنِمورَجُلحَضرَمَوتَنِمرَجُلجاءَ

هِىَ:الكِندِئُفقالَ.لأبِىكانَتأرضبى)2(علىغَلَبَنىدَقهذاإنَ،اللهِرسولَيا

))ألَكَ:لِلحَضرَمِىلمجوالنَبِئُفقالَ.حَقٌّفيهالهلَيسَ،اهُعَرزْايَدِىىِفوأرضِى

لافاجِرالزَجُلَإنَ،اللهِرسولَيا:قاليَمينُه".َكَلف":قاللا.:قالصبينَةْ؟".

ذَلِكَ".إلامِنهلَكَ"لَيسَ:قالشَىء.نِمُعَزَوَتَيولَيسَ،هيَلَعَفَلَحماعلىيُباءلى

هَلُكايلمالٍعلىَفَلَحلَئن"أما:َرَبدألماجمصراللهِرسولُفقالَ،لهليَحلِفََقَلَطناف

بنِقُتَيبَةَعن""الصحيحفىمسلمرَواه.(3)"ْضِرعُمعنهوهوالفهَلَ!يَلقَيَنظُلفا،

:(4)

.ِهِريعوسعيدٍ

فىوسياْتى.بههارونبنيزيدطريقمن(5996)البهرىفىوالنسالْى،(17721)(حمد(خرجه(1)

254/10(21746).

.""أرضى:مفى(2)

به.قتيبةطريقمن(5074)حبانوابن،(5989)البهرىفىوالنسالْى،(0134)الترمذى(خرجه(3)

.(20534)فىوتقدم

.(223/139)مسلم(4)
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...الفاجرةاليمينفىالتشديدبابالشهاداتكتاب

نأعلىكالذَلالَةِ.َرَبدألمافقال:وقَولِه.لهليَحلِفََقَلَطناف:قَولِهوفى

.ُمَلعأوالفَهُالمَسجِدِ،ىَلإبالمدينَةِتُنقَلُكانَتالأيمانَ

المِهرَجا:كأُ،الحَسَنِبنِمحمدِبنُاللهِعبدُأحمدَاْبوأخبرَنا-07472

البوشَنجِئُ،إبراهيمَبنُمحمدُحدثنا،المُزَكَىجَعفَرٍبنُمحمدُبكرٍاْبوأنبأنا

بنِمَعبَدِعن،الزَحمَنِعبدِبنِالعَلاءِعن،مالكٌحدثنا،ٍريَكُبابنُحدلأثنا

:قاللمجتناللهِرسولَأن،أُمامَةَأبىعن،كَعبٍبنِاللهِعبدِأخيهعن،كَعبٍ

كاننِإو:قالواالنارَ".لهوأوجَبَ،َةَّنَجلاهيَلَعاللهُحَزمَبيَمنهمُسلِيمقَحاقتَطَعَِنَم"

.ثَلارا)1(اهَلا!أرالث".نِمقَضيئاكاننإِو":قالاللهِ؟رسولَيايَسيزاشَيئًا

بنُمحمدُاللهِعبدِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبووأخبرَنا-20748

بنُإسماعيلُحدثناسعيد،بنُقُتَيبَةُحدثنا،ٍميَعُنبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَ

اهَلاق:ْلُقَيمَلائهإلانَحوَهبإِسنادِههَرَكَذف.الزَحمَنِعبدِبنِالعَلاءِعن،جَعفَرٍ

(3)ص2َ
.سعيدٍبنِقتيبَةعن""الصحيحفىمسلئمرَواه.(2)اًثالَث

ِرضَنلاأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنااظ،20749-12/101

(4)نصرٍأبووأخبرَنا)ح(ُئِشَرُقلانَجذبنُمُعاذُسلمةَأبوحدثنا،الفقيهُ

شَيبانَبنِإسحاقَبنُأحمدُمحمدأبوأنبأنا،قَتادَةَبنِالعَزيزِعبدِبنُُرَمُع

،727/2الليثىيحمىوبرواية،(مخطوط-اظ.،و11/01)بيهربنيحمىبروايةالموطاْفىمالك(1)

.(797)والطبرانى،(484،5929)المشكلشرحفىالطحاوىطريقهومن

به.إسماعيلطريقمن(5434)والنسائى،(22239)أحمدأخرجه(2)

.(371/812)مسلم(3)

."النضر!:م،سفى(4)
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...فيهارخصومناليمينعنالافتداءفيجاءمابابالشهاداتكتاب

حدثنا،يَحتصبنُُدأَلَخحدثنا،َةَدجتبنُمُعاذُانبأنا،بهاُئِوَرَهلاثُئَمالبَغدادِئُ

فى!هعبابرابنِإقكتبتُ:قالمُلَيكَةأبىابنِعن،المَكًئُعُترَبنُُعِفان

تَجَرَخف،حُذاثالحُجرَةِوفى،تيتٍفىخريزًا!لازِرخَتكاتتاامراتَينِ

الأُخرَىِتَرَكنأوهذه.يَدِىأصابَت:فقالَتدَمًاُبُخشتويَدُهاإحداهُما

علىاليمينَأنقَضَىبَئِاللهِرسولَإن:عباسٍابنُإلئَفكَتَبَ:قال.َكِلَذ

أُناعدِماءناشاذَعَى،بدَعواهُمأُعطُواالناشأنوَلو،هيَلَعىعدُملا

اَل!ِلَقانَمَثوَأَئمَتِهغاَدئَهِِدفَعِبَنوُزئثياَلَذِيئَ"انًعَلَيها:واقرأفادْعُها،وأموالهُم

وَلَااَلقِيمَةِيؤمَغهيَلِإيَنظُرُوَلَااَدنَهُيُحَهُمُوَلَالاخَرَتر2زمئُهللحقاَلَفئَلؤُآ

عباسٍابنََكِلَذفبَقغَفاعتَرَفَت،:قال."رِيَأُباَزَعوَرُزْصِهيِحئَزُل

ً(1)
هَجَرخاو،مختَصَرًايَحىَبنِخلادِعن،)الصحيحفىالبخارئُرَواه.فسزه

ابنِحَديثِنِمالبخارئُهَجَرخأونافِع)2(،عنمُختَصَرًاَرَخآوجهٍنِممسلثم

ً.بطولِهِ)3(مُلَيكَةَأبىابنِعنٍجيَرُج

مُحِقًّاحانإذافيهاَصَّخَرنَمواليَميِن،عنِءادِقفالافىجاءَمابابُ

بنُعلئُأنبأنا،!ضاهَبصألاالفقيهُالحارِثِابنُبكرِابوأخبرَنا-07502

ُئِوَغَبلاالعباسِبنُوأحمَدُالوَزاقُالعباسِبنُإسماعيلُحدثنا،الحافظَُرَمُع

عن،ُئِساَؤُزلاالزَحمَنِعبدِبنُُديَمُححدثنا،حَرببنُعلئُحدثناقالا:

.(10905،11557)فىتخريجهتقدم(1)

.(1171/2)ومسلم،(4152)البخارى(2)

.(21554البخارى(3)
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والمستامنونالذمةأهليحلفكيفبابالشهاداتكتاب

ائذِىبالفهِأنشُدُكُماليَهودِمَعشَرَ"يا:لَهُمفقالَ،المِدراسِبَيتَُمئُؤَيلمجتَالنَبِئَ

دَقوزَنَىنَمعلىالعُقوبَةِمِنَالتَّوراةِفىتَجِدونَما،ىَسومعلىالئوراةََلَزنأ

.(1)،؟َنَصحَأ

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20754

ابنِعن،ٍريَكُببنُُسُنويحدثناالجَئارِ،عبدِبنُأحمدُحدثنا،يَعقوبَ

عن،َةَمِركِععن،عباسٍبنِاللهِديَبُعبنِاللهِعبدِبنُُنيَسُححَدَّثَنِى،إسحاقَ

ىِخأاللهِرسولِمحمدنِم":يَهودَىَلإ!عاللهِرسولَُبَتَك:قالر!بنعباسٍابنِ

يَومَموسَىعلىَلَزنأومابالفهِ(2)مكُتذَشَنىِّنإ،بههَثَعَببمااللهُهَثَعَب،هِبِحاصوموسَى

،ىَوطَّسلاوَّنَملاوأطعَمَكُم،مُكَّودَعوأهلَكَفأنجاكُمالبحرَُمُكلوفَلَقَسَيناءَ،طُورِ

؟ًةَّفاكِساّنلاوِإلَىإلَيكُماللهِرسولُأنىكِعابِكُمفىتَجِدونَلَه،الغَمامَعَلَيكُمُوظَفلَ

.(4)"مُكيَلَع(3)َةَعابِتفلامُكَدنِعْنُكَيمَلوِإن،اومِلسأوالفهَفائقواكَذَلِكََكِلَذكانن!ف

أنبأنا،بالكوفَةُِّىِوَلَعلامبِشاهأبىبنُزَيدُالقاسِمِأبوأخبرَنا-07552

سُفيانَ،عن،وكيعأنبأنا،اللهِعبدِبنُإبراهيمُحدثنا،ٍميَحُدابنُجَعفَيرأبو

ووَضَعَالكَنيسَةَيَهوديًّاَلَخدأسُوبىبنَكَعبَأن،سيرينَابنِعن،أئوبَعن

.(17203)فىتخريجهتقدم(1)

."أنثدكم!:ايأصلوحاضية،مفى(2)

الحديثغريببه.يتبعهحقلا:أىعلإ،تباعةولا.الظلامةمجرىتجرى:والتبعة،التباعة(3)

.119/1ايأنوارومشارق،88/1للخطابى

الذهبىوقالبه.بكيربنيون!طريقمن(2548،8361)تفسيرهفىحاتمأبىابنأخرجه(4)

النسائى.تركهحشن:4183/8
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...البتعلىنفسهحقفيعليهالمدعييحلفباب:الشهاداتكتاب

.بالفَهِ)1(واستَحلَفَهرأسِهعلىالتَوراةَ

الكَنيسَةِ.فىاليَهودِئُيُستَحلَفُ:قال!نهالأشعَرِىعنويُذكَرُ

،(2البَتعلىنَفسِهحَقّفىهيَلَعىَعَّدُملايَحلِفُبافي:

ِملِعلانَفىِعلىعنهغابَوفيما

أبوحدثنا،بكرٍبنُمحمدُأنبانا،ُئِرابْذوُزلاعلعأبوأخبرَنا-07562

أبىعن،ال!ائبِبنُعَطاءُحدثنا،الأحوَصِاْبوحدثنا،دَذَسُمحدثناداودَ،

ِهَّللاب"احلِفْ:هَفَقَحلِرَجُلٍقال!-اللهِرسولَأن،!اعباسابنِعن،يَحىَ

.(3)ىِعَذُملِليَعنىشَىةأ.عِندَكَلهماهوإلاإدًلاالذِى

بنُالحَسَنُمحمدٍأبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20757

حدثنا،إسماعيلَبنُمحمدُإسماعيلَأبوحدثنا،ُلدَعلاهَيوُتخَسبنِمحمدِ

عبدانَ،بنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبووأخبرَنا)ح(ٍنيَكُدبنُُلضَفلاٍميَعُنأبو

بنُالحارِثُحدثنا،ٍميَعُنأبوحدثنا،تَمتامحدثنا،ٍديَبُعبنُاْحمدُأنبأنا

قَيسٍاظ،13/101بنَِثَعشأعن،ُئِبَلعثلاكُردوسحَذَثَنى،الكِندِئُسُلَيمانَ

اختَصَماحَضرَمَوتَنِماًلُجَروكِندَةَنِماًلُجَرأن،-لمجرواللهِرسولِعن،الكِندِئَ

اللهِ،رسولَيا:الحَضرَمِئُفقالَ،ِنَمَيلابأرضٍفى-لمجفاللهِرسولِىَلإ

اهَنإ:أقولُ:فقالَتَقولُ؟إ."ما:ئِدنِكلِلفقالَهذا.أبواغتَصَبَنيهاأرضِى

لا:قالءبينَةْ؟أ.لَكَلَه):لِلحَضرَمِىفقالَ.أبىنِمورِثتُها،يَدِىىِفوأرضِى

به.أيوبطريقمن278/1القضاةأخبارفىووكغبه.وكغعن(20629)ش!يبةأبىابنأخرجه(1)

.(تت)ب14صالمنيرالمصباحي!نظر.القطع:البت(2)

وأحمدبه.الأحرصأبىطريقمن(0760)الكبرىفىالنائىوأخرجه.(3620)داودأبو(3)

.(779)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفهبه.عطاءطريقمن(2280،2613)



...،ِباَطِتلَل!َفَرائحِكمَةَأرَءَاتجهُ:وجلعزاللهقولنىجاءمابابالشهاداتكتاب

أرضِىاهَنأيَعلَمُماهوإلاَهَلإلاائَذِىبالفَهِاللهِيارسولَيَحلِفُولَكِن

لاإئه9:كي!اللهِرسولُفقالَ،ِنيمَيلِلالكِندِئُفتَهَئأ:قال.أبوهاغتَصَبَنيها

لَفظُ.(1)ُئِدنِكلافرَذَهاأجذَمُ".وهويَلقاهيَومَالفهََىِقَلإلابيَمييهمالأرَجُلُعِطَتَمي

مِنه.قَريبٌعبدانَابنِ/وحَديثُ،الحافظِحَديثِ

وجَلَّ:عَزَاللهِقَولِفىجاءَمابابُ

،20:أص!ِباَطحلَاوَفَصْلَاَئحِكمَةَ!وَءَالمجهُ

َكِلَذفىوجَلَّعَزَّاللهِبحُحمَِىِضَرنَمو

،ُئِمَدَألاعثمانَبنُأحمدُأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-07582

حيَرُشعن،الحَكَمِعن،شُعبَةُحدئنا،َرَمُعبنُبشرُحدثنا،قِلابَةَأبوحدثنا

ً.والشُهودُْ)2(الأيمانُ:قال.!ِباَطحلَاَطضَفَواَتحِكمَةَ!وَءَالمجهُ:قَولِهفى

.(3)اِهاجُمقالاذَكو

قالا:القاضِىالحَسَنِابنُبكرِوأبوالحافظُاللهِعبدِأبواْخبرَنا-07592

حدثنا،عَفانَبنِعلىبنُالحَسَنُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا

الزَحمَنِعبدِأبىعن،حَصينٍأبىعن،مِسعَرٍعن،!كاّمِحلايَحىَ-أبو

اللهُفأوحَىبهففَظِعَ)4(ِءاضَقلابَرِمُأعليهاللهصلىالنَبِئَداودَأن،ىِمَل!لا

حبانوابن،(2006)الكبرىفىوالنساثى،(4432،3622)داودوأبو،(18432)أحمدأخرجه(1)

.(3083)داودأبىصحيحفىا،لبانىوصححهبه.الحارثطريقمن(5088)

القضاةأخبارفىووكيعبه.المصنفطريقمن102/17دثقتاريخنىعساكرابنأخرجه(2)

به.شحبةطريقمن267/2

.المنذروابنحميدبنوعدمنصوربنسعيدإلى523/12المنثورالدرفىالسيوطىعزاه(3)

-.يطيقهبأنيثقولموغلبههالهإذا:فظاعةرم،ابوفظع.أ)فقطع:م،س،ا،صلمننسخةنى(4)
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...لخطَابِ،وَفَن!لَاَنحِكمَةَإوَءَانجنَهُ:وجلعزاللهقولفىجاءمابابالشهاداتكتاب

فصلُفذَلِكَ:قالالبَئناتِ.ُمُهْلَسوثباس!مُهْفِلحَتساأنإليهعَروجَل

.الخِطابِ)1(

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-20760

بنِمحمدِعن،أسباطحدثنا،عَفانَبنِعلىبنُالحَسَنُحدثنا،يَعقوبَ

بأبيهيَحلِفُاًلُجَرلمجيراللهِرسولَُعِمَسكاهبما،َرَمُعابنِعن،ٍعِفانعن،عَجلانَ

فليَرضَ،بالفَهِلهَفِلُحنَموفليَصدُقْ،ِهَّللابَفَلَحنَمبآبائكُم،اوفِلحَتالا:فقالَ

.اللهِ!مِنَ!يَلفرَرضَمَلفبالفهِلهَفِلُحنَمو

.(2)أسباطٍعنُئِسَمحألاإسماعيلَبنُمحمدُهَعَبات

شَيبانَ،بنِإسحاقَبنُأحمدُأنبأنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-07612

حدثنا،سَعدٍبنُلَيثُحدثنا،طَلحَةَبنُُلِماكحدثنا،نَجدَةَبنُمُعاذُأنبأنا

َنْاكف،!اللهِرسولِىَلإرَجُلانِاختَصَمَ:قالشِهابٍابنِعن،ليَقُع

فقالَلِلاَخَرِ،لمجيراللهِرسولُفقَضَى،فيهايُبلِغْمَلحُختِهببَعضِتَهاوَنَامُهَدَحأ

اللهُ)حَسبِىَ:-جبَئاللهِرسولُفقالَالوَكيلُ.ونِعمَاللهُحَسبِىَ:بحُختِهالمُتَهاوِنُ

اذِإف،َزِجعَتىَّتَححَفكَ)اطلُبئ:قال،ثَلاثًاأومَزَتَينِيَدَهُكرَحُيالوَكيلُإ.ونِعمَ

."(4)مُكِجَجُحعلىمُكَنيَبنقفِى)3(ف!نماالوَكيلُ.ونِعمَاللهُحَسبِىَ:ْلُقفَتزَجَع

.(عظ)ف4/2150=إلتاخ

به.المصنفطريقمن102/17دمشقتاريخفىعاكرابنأخرجه(1)

به.إسماعيلبنمحمدعن(2101)ماجهابنأخرجه(2)

."يقضى":مفى(3)

به.ثعهابابنعن(1162)عقبالشعبفىالممنفذكرهوالحديث"حجتكم،.:مفى(4)
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...اليمينعليهالحاكماعادالحاكمعندفحلفبدامنبابالشهاداتكتاب

.غِطَقنُمهذا

حدثنا،بكرٍبنُمحمدُأنبأنا،ُئِرابْذوُزلاعلىأبوأخبرَنادَقو-07622

حدثنا:قالاالزَقَئُمَروانَبنُوموسَىنَجدَةَبنُالوَفابِعبدُحدثناداودَ،أبو

،سَيفٍعنمَعدانَ،بنِِدِلاخعن،سَعدٍبنِبَحيرِعنالوَليدِ،بنُبَقئةُ

،ِنيَلُجَربَينَقَضَى!ي!النَبِئَأنحَذَثَهُماله،مالكٍبنِعَوفِعناو،14/101

لمجمّ:ُئِبَّنلافقالَالوَكيلُ.ونِعمَاللهُحَسبِىَ:َرَبدألماهيَلَعالمَقضِئُفقالَ

فقُلْ:أمرٌغَلَبَكَاذِإف،ِسيَكلابَكيَلَعولَكِنالعَجزِ،علىيَلومُثناؤُهَّلجَهَّللا"إنَّ

.الوَكيلُ(()1(ونِعمَاللهُحَسبِىَ

اليَمينَهيَلَعالحاحِمُأعادَالحاحِمِعِندَفحَلَفَبَدأنَمبابُ

بهاِمحُحلاخُروجِبعدَيَمينُهتَحونَىَّتَح

أبوأثبأنا:قالوااَخَرينَفىوعمرٍأبىابنُسعيدِأبوأيخبرَنا-25763

:قالالشّافِعِئُأنبأنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُأنبأنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسٍ

بنِعلىبنِاللهِعبدِعنأخبرَناشافِعبنِعلىبنَمحمدَأنَفيهُةخُحلا

امرأتَهَقَفَطيَزيدَعبدِبنَرُكانَةَأنيَزيدَ،عبدِبنِِريَجُعبنِِعِفانعن،ال!ائبِ

إلاأرَدتُماوالفَهِ،البَتَّةَامرأفُتقَفَطىَنإ:فقالَلمجصاللهِرسولَىَتأثُئَم

ِهَّللاو:رُكانَةُفقالَواحِدَةً؟ا(.إلاأرَدتَما"واللَّهِ:ع!يواللهِرسولُفقالَ.واحِدَةً

فىوالشائى،(23983)أحمدوأخرجه.(3627)داودوأبو،(1162)الشعبفىالممنف(1)

المهذبفىالذهبىقالوكذا.أعرفهلاصيف:الشائىوقالبه.بقيةطريقمن(46201)الكبرى

+*.(782)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.4185/8
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وغيرهماوالعتاقالطلاقفياليمينبابالشهاداتضاب

.إلَيهِ)1(فرَذَها.واحِدَةًإلاأرَدتُما

امِهِرَغوِقاتَعلاوِقالَّطلافىاليَمنِنبابُ

فىرُكانَةَلمج!اللهِرسولُ(2أحْلَفَلماذ2):اللهُهَمِحَرال!ثتافِعِئُقال

.غَيرِهِ)3(فىهِىَكماالطَلاقِفىاليَمينَأنعلىُذُدَياذَهف،الطَلاقِ

ٍديَبُعبنُأحمدُأنبأنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُ/أخبرَنا-182/1020764

َرَمُعبنُُعِفانحدثنا،القَعنَبِئُحدثنا،إسحاقَبنُإسماعيلُحدثناالضَفارُ،

نإ:!اعباسٍابنَُئَلإَبَتَك:قالمُلَيكَةَأبىابنِعن،ُئِحَمُجلا

نِم!إالصحيحفىهاجَرخأعَلَيهِ)4(.المُذَعَىعلىِنيمَيلابقَضَىلمج!اللهِرسولَ

،َ(5)

عمرَ.بنِِعِفانحَديثِ

دَليلُه.قامَماإلاهيَلَعىغَدُملُكيَتَناوَلُاذَهو

ابنُبكرِوأبوالمُزَكَىإسحاقَأبىابنُائرَكَزأبوأخبرَنا-20765

بنُبَحرُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالاالقاضِىالحَسَنِ

عن،ٍعِفانعن،َرَمُعبنُاللهِوعَبدُمالأأخبرَك!،وهبٍابنُحدثنا،نَصرٍ

ناإلاقَضَتماُءاضَقلافاهَرماامراتَهالزَجُلَُكَفَماذا:قالَرَمُعبنِاللهِعبدِ

.(15103،04151)فىتخريجهتقدم(1)

.حقف"الاذا:الأصلمنن!خةفى(2-2)

.35/7،36الأم(3)

.(21244)فىوسيأتى،(20749)فىوتقدمبه.الفعنىعن(3619)داودابوأخرجه(4)

.(2/1711)ومسلم،(2668)البخارى(5)
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ببينةلياتىيستمهلالمدعيبابالشهاداتكتاب

.إلَيهِ)1(ُّدَرُتفَكِلَذعلىفيَحلِفُواحِدَةً.تَطليقَةًإلاْدِرُأمَل:يقولُ؟اهَرِكانُي

قالا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-07662

بنُموسَىحدثنا،علىبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا

إذا:قالَرَمُعابنِعن،ٍعِفانعن،َرَمُعبنِاللهِِديَبُععن،شَريكحدثناداودَ،

فعَلَ.مابالفَهِفيَمينُهفتَناكَرا،زَوجِهاعلىالطَلاقَالمَرأةُاذَعَتِ

ٍةَنِّيَببليأتِىَيُستَمهَلىُىِعَّدُملابابُ

يَحيَى،بنِمحمدِبنُأحمدُأنبأنا،الفقيهٍُرِهاطأبوحدثنا-20767

الأودِئَإدري!عن،عُيَينَةَبنُسفيانُحدثنا،المَكَئُالزَبيعِبنُيَحيَىحدثنا

أبىىَلإَرَمُعكِتابُهذا:وقالَكِتابًابُردَةَأبىبنُسعيدُإلَيناَجَرخأ:قال

هَتَنئبَرَضحأنِإف،هيَلإيَنْتَهِىأمَدًالِلمُذَعِىواجعَل:وفيههَرَكَذفه!بها.موسَى

.العُذرِ)2(فىوأبلَغُ،ىَمَعلِلأجْلَىَكِلَذَنِإفالقَضاءَ،هيَلَعوخهتَالِإو

ِةَرِجافلااليَميِنمِنَأحَقُُّةَلِداعلاُةَنِّيَبلا:بافي،ظ114/101

:ُهَفلاهَمِحَرالقاضِىٍحيَرُشول!بهالخطابِبنَِرَمُععنَكِلَذَىِوُر

أنبأنا،ُئِرَمُعلاالحُسَينِبنُناصرُِحتَفلاأبوالشَريفُأخبرَنا-07682

بنُعلئُحدثنا،ُئِوَغَبلاالقاسِمِأبوحدثنا،ٍحيَرُشأبىبنُالزَحمَنِعبدُ

قال:ٍحيَرُشعن،سيرينَبنِمحمدِعن،ٍمِصاععنشَريذ،حدثناالجَعدِ،

.(15145)فىتخريجهتقدم(1)

207/4والدارقطنى،72-1/70القضاةأخبارفىوكغوأخرجه.(1814)الصغرىفىالمصنف(2)

مطولا.بهسمانطريقمن
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اليمينوردالنكولبابالشهاداتكتاب

الحَق،قَضائىنِمقَحأالحَق،ٍةَنَيَببيأتصَحَتَىهيَلَعفهوقَضائىاذَعَىمَنِ

.(1)فاجِرَةٍيَمينٍنِمقَحأ

،
اليَميِنورَدِّالنحولِبابُ

أبوحدثنا:قالواآخَرينَفىوعمرٍأبىابنُسعيدِأبوأخبرَنا-07692

أنبأنا،الشتافِعِئُأنبأنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُأنبانا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِ

نأ،سَهلٍبنِالزَحمَنِعبدِبنِاللهِعبدِابنِلَيلَىأبىعن،ٍسَنأبنُمالكُ

قالجمراللهِرسولَنْا،قَومِهكُبَراءِنِمورِجاذهَرَبخأحَثمَةَأبىبنَسَهلَ

:قالواصاحِبكُم؟!.دَمَوتَس!حِقونََنوفِلحَت5:الزَحمَنِوغبدِومُحَئصَةَلحوَئصَةَ

كِتابِفىمَقىكما"الصحيح!فىهاجَرخأ.(2)،ُدوهَيكعحلِف5ُ:قاللا.

.القَسامَةِ)3(

نانبأأ،الزَبيعُنانبأأ،العباسِاْبوحدثنا،سعيدٍأبووأخبرَنا-07702

عن،سعيدٍبنِيَحىَعن،ُئِفَقثلاوعُيَينَةَبنُسفيانُانَثَذَحو:قالُئِعِفاشلا

الأنصارئينَ،بَذَأجمفاللهِرسولَأن،َةَمثخأبىبنِسَهلِعن،يَسارٍبنِِريَشُب

.يَهوذ)4(علىالاْيمانَرَذَاوفِلحَيمَلاقَلف

،يَسارٍبنِِريَشُبعن،سعيدٍبنِيَحىَعنمالأ،وأنبأنا:قال-07712

.(2176)الجعدياتفىالبغوى(1)

.(16511،16533)فىتخريجهتقدم(2)

.(6/1669)مل!مو،(7192)البخارى(3)

عن(18259)الرزاقعبدوأخرجه.90/6،37/7وانفحى،(5942)المعرفةفىالمصنف(4)

به.عيينةبنسفيان
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اليمينوردالنكولبابالشهاداتكتاب

.(1)هَلثِملمجتىِبَنلاعن

"الموطأ"فىفإِنَهاسعيدٍبنِيَحمىَعنٍسَنأبنِمالكِرِوايَةُاْفا:ُخي!ثلاقال

:ةَلَسرُماذَكَه

حدثنا،جَعفَرٍابنُبكرِأبوأنبأنا،!مخاجَرهِملاأحمدَأبوأخبرَنا-77252

عن،سعيدٍبنِيَحمىَعن،مالكٌحدثنا،ٍريَكُبابنُحدثنا،إبراهيمَبنُمحمدُ

183/10أأتَحلِفونَ:لَهمقاللمجتاللهِرسولَأنوفيه،الحديثَفذَكَرَ.يَسارٍ/ِنبِريَشُب

كَيفَ،اللهِرسولَيا:فقالواعاحِبَكُم؟".:أو.قاتِلكُمَنوُّقِحَتسَتويَميئاخَمسينَ

.يَميئا؟")2(بخَمسينَيَهودُمُكُئِرئُتف":لمججيهاللهِرسولَُلاقف؟ْرُضحَنمَلونَشهَدْمَلو

إلاالمَعنَىفىاذَكَهفإِنَهاىِفَقثلاالمَجيدِعبدِبنِالوَفابِعبدِرِوايَةُوأفا

كما:مَوصولَةٌاهَنْا

بنُمحمدُاللهِعبدِأبوحدثنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-25773

حدثنا،ىَّنثمبنُمحمدُحَذَثَنى،ٍبِلاطأبىبنُإبراهيمُحدثنا،يَعقوبَ

له،ُظفَفلاواو(15/101إبراهيمَابنُِلضَفلاأبووأنبأنا:قال)ح(الوَفابِعبدُ

ُئِفَقثلاالوَفابِعبدُأنبأنا،إبراهيمَبنُإسحاقُحدثنا،سلمةَبنُأحمدُأنبأنا

أبىبنِسَهلِعن،يَسارٍبنُُريَشُب!مخَربخأ:يقولُسعيدٍبنَيَحمىَُتعِمَس:قال

عقبالرزاقعبدطريقهومن،878/2ومالك،37/7والثافعى،(5943)المعرفةفىالمصنف(1)

.(4732)والنسانى،(58821)

.878/2الليثىوبرواية،(مخطوط-ظ11/15)بكيربنيح!بروايةالمرطأفىمالك(2)
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اليمينوردالنكولبابالشهاداتكتاب

خَيبَرَىَلإاجَرَخمَسعودٍبنَومُحَئصَةَالأنصارِئَسَهلٍبنَاللهِعبدَأن،حَثمَةَ

سَهلٍبنُالزَحمَنِعبدُفجاءَ،سَهلٍبنُاللهِعبدُفقُتِلَلِحاجَتِهِما،اقَزَفَتف

أخوالزَحمَنِعبدُفذَهَبَ،جميماللهِرسولِىَلإمَسعودٍابناومُحَئصَةُوحوَئصَةُ

حوَئصَةَُمَفَكَتفالكُئرَ((.(درئُكلا):جمزاللهِرسولُلهفقالَ،ليَتَكَفَمَالمَقتولِ

))أيَحلِفُ:جمزاللهِرسولُفقالَ،سَهلٍبنِاللهِعبدِشأنَلهاورَكَذفومُحَئصَةُ

نَحضُرْمَلاللهِرسولَيا:فقالواصاحِبَكُم؟!.أوقاتِلَكُمكعستَحِفونَخَمسونَمِنكُم

يا!الوا:."؟اًنيمَيبخَمسينَ!ودُمُكُئِرئُعك":جيماللهِرسولُقال.ْدَهشَنمَلو

عِندِهِ)2(.نِمجيمالنَبِئُهَلَقَعف:قال!؟كُفارٍقَومٍأيمانَنَقبَلُكَيفَ،اللهِرسولَ

.الوَفابِ)3(عبدِعنالمُثَنَىبنِمحمدِعن!"الصحيحفىمسلمرَواه

51وَرَكِلَذَكوبطولِه)4(،َرَخَامَوضِعٍفىىِفَقثلاعنُئِعِفاشلارَواهوهَكَذا

بنِيَحيَىعنوغَيرُهُمِلمفَفُملابنُوبِشرُزَيدٍبنُوحَفادُسَعدٍبنُُثيَفلا

(5)

.سعيدٍ

نأالحديثِهذافىعنهالجَماعَةِرِوايَةََنِإفَةَشُعابنُوأفا-20774

يَقتُلوهُ؟".مَلاًنهُمَنوفِلحَييَمينابخَمسينَ!ودُمُكُئِرئَكأأ:قالجمزاللهِرسولَ

خَمسونَمِنكُم)أفَيقسِمُ:قال!مُشرِكونَ؟مَهوبأيمانِهِمنَرضَىوكَيفَ:قالوا

.اكئر":المصنفأصلفى(1)

.(16512)فىتخريجهتقدم(2)

.(.../1669)مسلم(3)

.(16512)فىتقدم(4)

.(16513،16516)فىتخريجهتقدم(5)
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أبوهانَربخأالحديثَ.وذَكَرَ!؟هَرَنمَلماعلىنُقسِمُكَيفَ:قالواقَتَلوه؟".أنّهُم

حدثنا،محمدٍبنُاللهِعبدُحدثنا،الفقيهُالوَليدِأبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِ

هَّنأيَسابىبنِِريَشُبعن،سعيدٍبنِيَحيَىعن،عُيَينَةَبنُسفيانُأنبأنا،إسحاقُ

فىَدِجُوالأنصحارِىَّسَهلٍبنَاللهِعبدَأن،حَثمَةَأبىبنِسَهلِعنيُخبِرُهَعِمَس

.الحديثَ)1(وذَكَرَ.قَليبٍ

خِلافُوهو،الأنصحاريّينَعلىرَدَّثُمَّاليَهودِبأيمانِبَدأهَّنأعلىُّلُدَياذَهو

اللهُهَمِحَروالشّافِعِئُالواحِدِ،مِنَِظفِحلابأولَىوالجَماعَةُ،الجَماعَةِرِوايَةِ

بنُمُسلِمُفعَلَهَكِلَذَكو،ِّىِفَقَّثلاحَديثِعلىطهناعُيَينَةَابنِحَديثََلَمَح

الجَماعَةِرِوايَةِعلىبهوأحالَ،كِتابِهفىعُيَينَةَابنِحَديثَفأخرَ!الحَجّاص!

ابنُكان:القَسامَةِكِتابِفىاللهُهَمِحَرالشّافِعِئُقال!دَقو،مَتنِهسياقِدونَ

فىفيُقالُيَهودَ،أوالأيمانِفىالأنصحاريّينَغدجموّالنَبِئَُمَّدَقأيُثْبِتُلاعُيَينَةَ

.(2)اذهَهَبشأماأوذاكَ.فهو:فيَقولُالأنصحاريّينَ؟َمَذَقهَّنإ:الحديثِ

اوتَبثأَنيذَّلاو،كَشنَمدونَيَشُكمَلوَتَبثأنَمقَولُُلوَقلاو:ال!ثيخُقال

التَوفيقُ.وبِالفَهِ،أثباتٌٌظاّفُحمُهُفُكٌدَدَع

أبوحدثنا:قالواآخَرينَفىوعمرٍأبىابنُسعيدِأبوأخبرَنا-57752

أنبأنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُأنبأنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِاظ(15/101

نأ،يَسارٍبنِسُلَيمانَعن،شِهابٍابنِعن،ٍسَنأبنُمالكُأنبأنا،الشثافِعِئُ

.(16517)فىتخريجهتقدم(1)

.فيقول:مكان.فتقول:وعنده.0/69الاْم(2)

-549-



1840/10

اليمينوردالنكولبابالشهاداتكتاب

جُهَينَةَ،نَمٍلُجَرِعَبصإعلىىطَوففرَسًا،أجرَىلَيثٍبنِسَعدِبَنىنِماًلُجَر

يَمينًاخَمسينََنوفِلحَت:عَلَيهِماذُعِىَلِفَذينَُرَمُعفقالَ،فماتَمِنهافنُزِى/

.مُتنأاوفِلحا:لِلاَخَرينَفقالَ،الأيمانِمِنَوتَحَزَجوااوَبافمِنها؟ماتَما

دَقف:اللهُهَمِحَرال!ثتافِعِئُقال:قالبإِسنادِهرِوايَتِهفىسعيدٍأبوزادَ.اوَبأف

اوفِلحَيمَلاقَلفيَستَحِقونَالأنصارتينَعلىاليَمينَ-يخيماللهِرسولُرأى

بها،َنوءَربَيالفَيثتينَعلىاليَمينَُرَمُعورأىبها،َنوءَربَياليَهودِعلىحَؤَلَها

نِميَمينٍتَحويلُهذالُكفبها،يَستَحِقونََنيتنَهُجلاعلىحَؤَلَهااوَبأاقَلف

هيَلَعأدرَكْناومافبِهَذا،يُخالِفُهائَذِىالمَوضِعِىَلإفيهارُئيَتدَقمَوضِعٍ

رَذَفىقُلناوحَديثًاقَديمًاوحُكّامِهِممُفتيهِم.عنيَحكونهانِدَلَببِملِعلاأهلَ

.اليَمينِ)2(

مِنَهيَلَعلَمْلمرأْفيماإجازَةًالحافظُاللهِعبدِأبوأنبأخ!-20776

سعيدٍبنُعثمانُحدثنا،ُئِزَنَعلاسلمةَبنِمحمدِبنُأحمدُأنباْنا،""المستدرك

سعيدٍأبووأخبرَنا)ح(ُئِقشَمَذلاالزَحمَنِعبدِبنُسُلَيمانُحدثنا،الدارمئُ

بنُيَحيَىمحمدٍأبوحدثنا،الجَنزَرُوذِئُالفقيهُمَحفوظٍبنِعَبدولسِبنُعثمانُ

،ُرَكَشُئِوَرَهلاسعيدٍبنِالمُنذِرِبنُمحمدُالزَحمَنِعبدِابوحدثنا،مَنصورٍ

حدثنا:قالاُئِقشَمَذلاأتوبَبنُوسُلَيمانُُئِقشَمَذلاالضَمَدِعبدِبنُيَزيدُحدثنا

الفُراتِ،بنِإسحاقَعن،مَسروقٍبنُمحمدُحدثنا،الزَحمَنِعبدِبنُسُلَيمانُ

.8ارتبت:مفى(1)

.الزيادةدون(16530)فىتخربجهوتقدم.37/7والافعى،(5944)المعرفةفىالمصنف(2)
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-على*اليَمينَرَذَلمجي!النَبِئَأن،ر!جمنمَرَمُعابنِعن،ٍعِفانعن،سَعدٍبنِِثيَفلاعن

هذا،بإِسنادِهُئِقشَمَذلاالزَحمَنِعبدِبنُسُلَيمانُبهتَفَزَدَالحَق)1(.ِبِلاط

.ُمَلعأوالفَهُ،مَضَىماعلىوالاعتِمادُ

حدثنا،الفقيهُالوَليدِأبوأنبأنا،الحافظُاللهِعبدِأبوأخبرَنا-07772

بنُُةَمَلسَمحدثناالوَليدِ،أبوحدثنا،سعيدٍبنِعثمانَعن،هارونَبنُمحمدُ

عَقانَبنِعثمانَنِماستَقرَضَالمِقدادَأن،الشَعبِىعنداودَ،عن،َةَمَقلَع

ىَلإهَمَصاخف.(2)ألفٍأربَعَةُهِىَامَنإ:قالتَقاضاهافَلف،دِرهَمٍ(2)ِفلأسَبعَةَ

هِىَامَنإ:المِقدادُفقالَ،دِرهَمٍ(2)ِفلأسَبعَةَالمِقدادَُتضَرقأىَنإ:فقالََرَمُع

أنصَفَكَ.:ُرَمُعفقالَ.(2)ألفٍسَبعَةُالهاهْفِلحْا:المِقدادُفقالَ.(2)ألفٍأربَعَةُ

إسنادٌهذاالحديثَ)3(.وذَكَرَ.قال.أعطاكَماخُذْ:ُرَمُعفقالَيَحلِفَأنفأبَى

امُهُدَحأيُؤَكَدُ،القَسامَةِفىَرَمُععنانيَؤُرمامَعَوهو،غِطَقنُمهَنأإلاصحيخ

،ىِعَذُملاعلىاليَمينِرَذَفىز!بهَرَمُعمَذهَبِنِمفيهاجتَمَعافيماهَبِحاص

.ُمَلعأوالفَهُ،زيبهبنوالمِقدادِعثمانَمَذهَبِزيادَةُالمُرسَلِهذاىِفو

بنُمحمدُالعباسِأبوأنبأنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-20778

أبىابنُحدثنا،زيادٍبنِعلئَبنُالحَسَنُحدثنا،الضَبغِئُأئوبَبنِإسحاقَ

عنأو،16/101،ضُمَيرَةَأبىبنِضُمَيرَةَبنِاللهِعبدِبنُُنيَسُححَذَثَنى،أوَيسٍ

طريقمن13/42الدارقطنىوأخرجه.وصححه4/001والحاكم،(4289)الصغرىفىالمصنف(1)

به،سيمان

.اَلاف"9:م،سفى(2)

به.علقمةبنمسلمةطريقمن(559)237/20الطبرانىأخرجه(3)
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مَلنِإفالشئاهِدِ،مَعَاليَمينُ:قالائهٍبِلاطأبىبنِعلىعن،جَذَهعن،أبيه

َفَلَحَلَكننِإف،هَطَلاخدَقكانإذاهيَلَعالمُذَعَىعلىُنيمَيلافبَئنَةلهيكنْ

المُدَّعِى)1(.

العشرونَالجزءُهِّنموِهَّللابحمدِتئم

والعشرونَالحادىالجزةويتلوه

شهادئهتجوزنَمأبوابِجماعُ:وأولُه

المسلمينَالعاقلينَالبالغينَطفالِالاًمنتجوزُلاومن

.بنحوهبهحسينطريقمن214/4الدارقطنىأخرجه(1)سس

-552-



الموضوعاتفهرس

موضوعاتفهرس

العشرينالجزء

الصفحةلموضوعا

500000000...!....................................!....................................والرمىالسبقكعاب

500000000000000000000000000000000000000000000000000،00000000000000.ء......الرمىعلىالتحريصْباب

00000000000000000000000000000000000000014وجلعزاللهسبيل!ىعدةالخيلارتباطباب

170000000000000000000000000000000000000000000000نصلأوحالمحرأوفْح!ىإلاسبقلاباب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000022بالعدوالمسابقة!ىجاءماباب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000042المصارعةفىجاءماباب

250000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000بالحماماللعبفىجاءماباب

260000000000000000000000غايةإلىغايةمنالخيلبينيسبقالوالىفىجاءماباب

29000000000000000سبقامنهماواحدكلويخرجبمْرسيهمايستبقالىْالرجلينباب

0000000000000013يجوزلاومامنهيجوزوماالخيلعلىالرهانفىجاءماباب

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000043الرهالىْفىجنبولاجلبلاباب

360000000000000000000000000000000000000000000000000000000البهائمبيىْالتحريشعنالنهىباب

370000000000000000000000000000000000000000000000000000000الخيلعلىالحمرإنزاءكراهيةباب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000014البهائمخصاءكراهيةباب

-553-



الموضوعاتفهرس

4600000000000000000000000000000000000000000000000000والدوابالبهائمتسميةفىجاءماباب

00000000000000000015وجلعزاللهأسماءمنباسمأووجلعزباللهالحلفباب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000055ثناؤهوجلعزاللهاسماءباب

570000000000000000000000000000000000000000000000000000وجلعزاللهريْعبالحلفكراهيةباب

0000000000046الإسلاممنبالبراءةحلفأو،حنثثماللهبغيرحلفمنباب

67000000000000000000000000000000000000طاعةللهكالىْفيماإلاباللهالأيمالىْكرهمنباب

6800000000000000000000000000000000000000000000000منهاخيرالْرأىيمينعلىحلفمنباب

7600000000000000طاعةحنثهاكانإذااليمينفىكفارةلاانزعممنشبهةباب

000000000000000058طاعةالبركالىْاْدإالقسمإبرارباب

82000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000الغموساليمينىْلجاءماباب

920000000000000000000000000000000000000000000000000أقسمتأوأقسم:قولهىْلجاءماباب

960000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000المقسمإبرارىْلجاءماباب

9800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000اللهلعمر:لمنباب

99000000000000000والقدرة،كالعزة؟تعالىاللهبصفاتالحلفىْلجاءماباب

00000000106يمينابهينوىكذا.اْفعللم:أوكذا.لأفعلنالله:قالمنباب

ا0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006ْاللهوايم:لمنباب

-554-



الموضوعاتفهرس

.................يمينابهيريد.اللهعهدعلى:قالمنباب

......................شيئايسمولمنذر.على:قالمنباب

.............................................اليمينفىالاستثناءباب

..........................................باليمينالاستثناءصلةباب

يسيرةسكتةواستثنائهيمينهبينيسكتالحالفباب

.........................+..........نفسهفىيستثنىالحالفباب

............................................................اليمينلغوباب

............صادقأنهيرىوهوشىءعلىحلفمنباب

.............................................الحنثبعدالكفارةباب

.............................................الحنثقبلالكفارةباب

........ء...........................اليمينكفارةفىالإطعامباب

....................مرارايفعلهلاالشىءفىحلفمنباب

.......................الكفارةفىالكسوةمنيجزئماباب

..................................الكفاراتعتقفىيجوزماباب

............................................الزناولدفىجاءماباب

..................................الزناولدإعتاقفىجاءماباب

.................والعتقوالكسوةالإطعامبينالتخييرباب

-555-

1080

1090

1110

1160

1170

1190

1200

0123

1240

1280

0137

0142

1440

1460

1490

1530

1560



الموضوعاتفهرس

.........................................الكفارةصومىْلالتتابعباب

...................................................................الأيمادْجامع

.....................عليهمكرهاأوليمينهناسياحنثمنباب

إلىأو،حينإلىحقهليقضينحلففيمنجاءماباب

.........................حنثايكولىْلاالحنثمنيقربماباب

..................................بأدمخبرْايأكللاحلفمنباب

...........رسولاإليهفأرسلرجلايكلملاحلفمنباب

.حيوانأوعقاروْاعرضولهماللهماحلفمنباب

........................سوطمالْةعبدهليضربنحلفمنباب

......ضرببأدنىيمينهيحللاْلْهعلىبهيستدلماباب

.......تعالىاللهوبينبينهفيماالتأويلعلىالحلفباب

...........الحكوماتفىالمستحلفنيةعلىاليمينباب

......اللهسبيلفىأوصدقةمالهمنشيئاجعلمنباب

......اليمينمخرجيخرجهالذىالنذرفىالخلافباب

..................................اللهمعصيةىْلارْدْلرْدنمنباب

........................................يمينكفارةلْيهجعلمنباب

..................نفسهوْاابنهيذبحأنلْدْرلْيمنجاءماباب

-556-

.زمان

1570

1590

1590

1610

6630*

1640

1650

0167

0167

0168

1690

0175

1710

0179

0183

0581

1940



الموضوعاتفهرس

000000000000000000000000000000000000000000000002ْ2يوفىلاوماالنذورمنبهيوفىماباب

0000000000259..ء........................................ء.الجاهليةروْدْلمنبهيودىماباب

000000000000000000012طاعةيكنلموإنمباحايكونمانذرمنبهيوفىماباب

00000000000000000000000000000000212الحراماللهبيتإلىيمشىأدْتبررالْذرمنباب

000000000000000000000000000000000000000000000000000214المشىعلىيقدرلممنركوبباب

00000000000000000000000000000216عنهعجزفيماوالركوبعليهقدرفيماالمشىباب

0000000000000000000000000000000000000217لْيهالردراياتواختلا!ركبفيماالهدىباب

000000000000000000000000000000000000000223ركبفيماوالمشىبالإعادةلْيهأمرمنباب

2250000000000.ء................................................ميقاتهمنيمشى:قالمنباب

0000000000000000000000000000000000،000000000000225المدينةمسجدإلىالمشىنذرمنباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000226بالنذروجوبهيرلممنباب

2280000000000000000000000000000000+...................................بمكةينحرأننذرمنباب

000000000000000000000000000000000000000000000000000229ليتصدقبغيرهاينحرأننذرمنباب

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000231+.........يسمهلمهديانذرمنباب

-557-



الموضوعاتفهرس

.................................يومااصومأنعلىلله:قالمنباب

.........................................مسمىشهرفىالعمرةنذرباب

...............فأسلمبهظفرإنمشركعنقضربنذرمنباب

.....................................................لْدْروعليهماتمنباب

..............................................................القاضىأدبكعاب

....بالقسطفيهفقامالأعمالمنبشىءابتلىمنفضلباب

................الناسبأمريقومالذىالقوىالمؤمنفضلباب

.......الولاةأعمالوسائرالقضاءأنعلىبهيستدلماباب

........................أعمالهاتولىوكراهيةالإمارةكراهيةباب

.....................................والقضاءالإمارةطلبكراهيةباب

.....بارزموضعفىيقضىأنمنللقاضىيستحبماباب

.............القضاءوقتغيرفىالاحتجابفىالرخصةباب

المسجدفىقضاؤهيكونألامنللقاضىيستحبماباب

........................................................الحكمفىتبّسلاباب

.................................................غضبانوهويقضىلاباب

........................ريانشبعانوهوإلاالقاضىيقضىلاباب

................الحقفوافقغضبهحالفىيقضىالقاضىباب
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00234
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241000

248000
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00270

00286

29100

00293

29500

29900

30200

30600

30800



الموضوعاتفهرس

00000000000000000000013النفقةفىوالنظروالبيعالشراءمنللقاضىيكرهماباب

000،000000312والبيعلهالشراءيولىأنمنوالوالىللقاضىيستحبماباب

00000000000000000000313المرضىويعود،لهادعىإذاالوليمةيأتىالقاضىباب

00000000000000000000314عنهنهاهاللددالخصمينأحدمنلهبانإذاالقاضىباب

000000000000000000000000،0000000000000000000000315الأمرىْلوالقاضىالوالىمشاورةباب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000321ء....المشاورةموصْعباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000322يشاورمنباب

0000000000000000000000000000000000000000000332المفتىبهويفتىالقاضىبهيقضىماباب

00000000000000000000000341ء................ء..............بالجهلقضىأوأفتىمنإثمباب

0000000000000000346القضاءأمرجاهلاولافاسقاولاامرأةالوالىيولىلاباب

0000000000000000000000000000000000000000348الاجتهادفيهيسوغفيماالحاكماجتهادباب

0000000000000000000352إجماعاأونصاخالفاجتهادهأنرأىثماجتهدمنباب

00000000000000000000000000000000000000000354اجتهادهتغيرثمالحكاممناجتهدمنباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000358وتخويفهمالشهودالقاضىوعظباب

000000000000000000000000000000000000000000000000361الشهودأحوالعنالقاضىمسألةبخاب

000000000000000000000000000000364وجرحهمالمزكينتزكيةعلىالقاضىاعتمادباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000،000000000000000365المزكينعددباب
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الموضوعاتفهرس

..............يقفهبأنإلاعدالتهثبتتفيمنالجرحيقبللاباب

..............................................التعديللفظىْليقولماباب

باطنةمعرفتهتكوننْايجبالسؤالفىإليهيرجعمنباب

................................................................الكتاباتخاذباب

عدلا.يكونأنيجمعحتىالناسلأموركاتبايتخذلاباب

...........ذمياكاتبايتخذأنللوالىولاللقاضىينبغىلاباب

..........الأميرإلىوالقاضىالقاضىإلىالقاضىكتابباب

..................................................................الكتابحْتمباب

..........وختمهعليهوالإشهادالكتابقراءةفىالاحتياطباب

.......................................الكتابىْلبنفسهيبدأالرجلباب

.............................يكتبوكيفإليهبالمكتوببداْمنباب

........................................الكتاباْهلإلىيكتبكيفباب

كتاباهتلْاسمبلهللمحكومفيكتببشىءيحكمالقاضىباب

.....بهحكمبمانفسهعلىفيشهدبشىءيحكمالقاضىباب

..........................................."......القساماجرفىجاءماباب

......................................................القسمةيحتمللاماباب
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38

38

38

388

389

390

393

394



الموضوعاتفهرس

0000000000000000000000000000000000397والضهودالخصومفىالفافىعلىماأبوابجماع

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000397الحكمفىالقاضىإنصافباب

000000000000000000000000000000000000000000000004عليهالمدخلفىالخصمينإنصافباب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000406ا!صمينينهرلاالقاضىباب

00000000000457صاحبهعرضعنالخصمينمنواحدكليكفالقاضىباب

00000000000000000000000000000457يديهبينا!صمادْجلساْدإالقاصْىيقولماباب

000000000000000000000000000000000000000000000409الخصميضيفنْاللقاضىينبغىلاباب

هديةمنهيقبللاباب

000000000000000000000000000000000000000000413إعطائهاوفىالرشوةاْخدْفىالتشديدباب

000000000000000000000000000000000000000000000000000000415هسْمْلعنبهاليدعْاْعطاهامنباب

000000000000000000000000000000000000000000000000415فالاْوللوْالاالناسيقدمالقاضىباب

0000000000000000000000000000000000416.ء..........................حاكمحكمإلىدعىمنباب

000000000000000417الخصممنبمحضرإلاالشاهدشهادةيقبللاالقاضىباب

41800000000000000000000000000000000000000000000000000000000الغالْبعلىالقضاءاْجارْمنباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000425الزوربشاهديفعلماباب

000000000000000000000000000000000000000000000000422بعلمهيقضىاْدْللقاصْى:قالمنباب

0000000000،000000000000000000000000000424بعلمهيقضىنْاللقاضىليس:قالمنباب
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الموضوعاتفهرس

4280000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000لنفسهيحكملاالقاضىباب

42900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000التحكيمىْلجاءماباب

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000134تدالشهاا!كا

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000431با!شهادرمْالاباب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000434الإشهادىْلالاختيارباب

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000437الزناىْلالشهادةباب

0000000000000000000000000000000439معناهمىْلوماوالرجعةالطلاقىْلالشهادةباب

000000000000000000000000000414مالايكونممامعناهفىوماالدينىْلالشهادةباب

442*...............عليهوالمقضىلهالمقضىعلىالقاصْىحكميحيللاباب

00000000000000000000000000000000000000000447الولادىْلمعهنرجللاالنساءشهادةباب

جاءباب

لقاذفاشهادةباب
450

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000461شهادتهتقبللا:ل-منباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000465السرقةىْلالمقطوعشهادةباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000465بهاوالعلمالشهادةفىالتحفظباب

467َََََْ.ْ.......................................................بالشهادةالعلموجوهباب

0000000000000000000000000000472شهدإذابشهادتهالقياممنالمرءعلىيجبماباب
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الموضوعاتفهرس

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000475الشهداءحْيرىْلجاءماباب

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000477الشهادةإلىالتسارعكراهيةباب

47900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ليشهددعىمنعلىماباب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000479!ديِهَشوَلَا؟لبٌيُضَاصرَالًو)بُاب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000482ومنالعبيدشهادةردمنباب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000483الصبيانشهادةردمنباب

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000485الذمةأهلشهادةردمنباب

0000489بَتبهثُم!ثَهَدَةُأوُنَماَءاَلَذِينَ)جمأيها:وجلعزاللهقولفىجاءماباب

00000000000000000000000495السفرفىالوصيةعلىالذمةأهلشهادةأجازمنباب

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000498عدلغيرشهادةيجوزلاباب

00000000000499...ء................عبدأوصبىأوكالْروهوالشهادةتحملمنباب

00000000005........ء...........................................الشاهدمعباليمينالقضاءباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000524بالمكاناليمينتأكيدباب

00000000000000000000000000000528المصحفعلىوالحلفبالزماناليمينتأكيدباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000531الفاجرةاليمينفىالتشديدباب

5360000000000000000000000000000000000000000000000000000000اليمينعنالافتداءفىجاءماباب

0000000000000000000000000000000000000000000537والمستاْمنونالذمةأهليحلفكيفباب

-635-



عاتلموضوافصسا

0000000000000000000000000000000045البتعلىنفسهحقفىعليهالمدعىيحلفباب

41000005!ِباَطِتَلوَفَحْلَاَلحِكمَةَ:)وَءَاتيتهُوجلعزاللهقولفىجاءماباب

0000000000000000000543اليمينعليهالحاكماعادالحاكمعندفحلفبدأمنباب

000000000000000000000000000000000000000000000544وعْيرهماوالعتاقالطلاقىْلاليمينباب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000545ببينةلياتىيستمهلالمدعىباب

0000000000000000000000000000000000000000000545الفاجرةاليمينمنأحقالعادلةالبينةباب

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000546اليمينوردالنكولباب

555

-564-



93142/0102الإيداعرقم

،.3.!.*:977-256-332-5:الدولىا-لترقيم


