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...تجوزلاومنشهادتهتجوزمنأبوابجماعالشهاداتكتاب

أ!رلم

شهادتهتجوزمنأبواب/جماع

المسلمينالعاقلينالبالغينالأحرارمنتجوز!لومن

قليلا-يكونأنإلا-نعلمهأحدالناسمنليس:اللهرحمهالشافعئقال

ولا،المروءةتركولابمعصيةيخلطهالاحتىوالمروءةالطاعةيمحض

.(1)والمروءةالطاعةمنبشىءيخلطهالاحتىالمروءةوتركالمعصيةيمحض

الله:رحمهالشافعئقالكماهو:اللهرحمهالشيخقمال

أحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرناوقد-77902

الأعمشعن،شعبةحدثنا،الوليدأبوحدثنا،تمتامحدثنا،الصفارعبيدابن

!ائذيننزلتلما:قالاللهعبدعن،علقمةعنيحدثإبراهيمسمعت:قال

أينا:ع!يواللهرسولأصحابقال(82:الأنعامأبظلو!إيمنهريقبسوأولزءامنوا

لظقوالمثركإتبالئهلثترذ!لافنزلت:قال؟بظلمإيمانهيلبسلم

.الوليد)3(أبىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(13:أدقمان(2)!ريظع

أبىابنهوعمروأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-07802

اللهعبدحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسنأنبأنا،جعفر

.7/53لأما(1)

به.شعبةطريقمن(11166)الكبرىفىالنسائىاخرجه(2)

.(3428)البخارى(3)
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...تجوزلاومنشهادتهتجوزمنأبوابجماعالشهاداتكتاب

عن،علقمةعن،براهيمإعن،الأعمشعن،ووكيغمعاويةبووأإدريسابن

علىذلكشقبظقو!إيمنهريفبسوأولزءامنوأ!اتذيننزلتلفا:قالاللهعبد

هو"ليس:جم!النبئفقال؟نفسهيظلملاأينا:وقالواخمفاللهرسولأصحاب

لظ!المثركإتبآدئهلحرك!لا:لابنهلقمانقالكمماهوإنمماتطون؟كمما

.(2)شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)"عظير!

نانبأأ،براهيمإبنمحمدبنإبراهيمإسحاقأبوالأستاذأخبرنا-78102

حدثنا،عاصمأبوحدثنا،قلابةأبوحدثنا،الشافعئبراهيمإبنمحمدبكربوأ

:قالظ!!رعباسابنعن،طاوسعن،ديناربنعمروعن،إسحاقبنزكرئا

.ألفا"لالكعبدوأئجفا،تغفزتغفزإن"اللهئم:جم!اللهرسولقال

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدابوواخبرنا-20782

بنزكرثاأنبأنا،عاصمأبوحدثنا،القزازسنانبنمحمدحدثنا،يعقوب

كبرتحتنبون)ائذين:عباسابنعن،عطاءعن،ديناربنعمروعن،إسحاق

يتوبثئمالفاحشةالرجليأص!أنهو:قال،32:النجمأ!الئئمإلاواتفؤحشاقيئر

لالكعبل!وأئجما،تغفزتغفزإن"اللهئم:جم!اللهرسولوقال:قالمنها.

.ألماله)3(

من(532)حبانابنوأخرجه.(162)مسندهفىشيبةأبىوابن،(77)والثورالبعثفىالمصنف(1)

طريقمن(6937)والبخارى.بهمعاويةأبىطريقمن(3589)وأحمد.بهإدريسبناللهعبدطريق

به.الأعمشطريقمن(3067)والترمذى.بهوكغ

.(197/124)مسلم(2)

طرقي-من(3284)الترمذىوأخرجه.وصححه1/54والحاكم،(5570)الشعبفىالمصنف(3)



...تجوزلاومنشهادتهتجوزمنأبوابجماعالشهاداتكتاب

.(1)إسحاقبنزكرياعنعبادةبنروحرواهوبمعناه

بنالزحمنعبدأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناوقد-20783

،إياسأبىبنادمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،القاضىالحسن

الآية:هذهفىعباسابنعنمجاهد،عنمنصور،حدثنا،شعبةحدثنا

قولتسمعألم؟يدعهثمبالذنبيلئمائذىاظ،16/101:قالالائئم!!وإلا

الشاعر:

ألما)2(لالكعبدوأىجماتغفزاللهئمتغفرإن

أشبه.هذا

ابناللهعبدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناوقد-20784

إبراهيم،بنإسحاقحدثنا،الضيدلانئمحمدبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

186/10عباسابنعن،أبيهعن،طاوسابنعن،معمرأنبأنا،الززاقعبدأنبأنا/

!ص:اللهرسولقال:ل!ججههريرةأبوقالمفابالفممأشبهرأيتما:قالرفل!

النظر،العينينفزنابممحالةلاذلكأدركالزنا،منحالهآدمابنعلىكعباللهإنلا

51رو.(3)"يكذبهأوالفرجذلكويصدق،وتشتهىتتمنىوالنفس،النطقاللسانوزنا

.إسحاقبنزكرياحديثمنإلانعرفهلاغريبصحيححسن:وقال،بهعاصمابى=

وقال.وصححهبهعبادةبنروحطريقمن2/469،4/452والحاكم،(0496)البزارأخرجه(1)

منكر.خبرهذا:8/1894الذهبى

طريقمن22/64تفسيرهفىجريرابنوأخرجه.1/55والحاكم،(5770)الشعبفىالمصنف(2)

.(13639)فىتقدم(3)



...تجوزلاومنشهادتهتجوزمنأبوابجماعالشهاداتكتاب

مسلمورواه،الززاقعبدعنغيلانبنمحمودعن""الصحيحفىالبخارئ

.(1)إبراهيمبنإسحاقعن

حدثنا،عبيدبنأحمدانبأنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-07852

عن،سلمةبنحفادحدثنا،حرببنسليمانحدثنا،إسحاقبنإسماعيل

لمخ!اللهرسولأنه!ا،عباسابنعن،مهرانبنيوسفعن،زيدبنعلى

يخطئلمفإنهزكرئا،بنيحىليس،بخطيئةهئمأوأخطأوقدإلاعبدمنأما:قال

.بخطئة!)2(يهمولم

بنأحمدبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-20786

بنحفادحدثنا:قالاسلمةوأبوعفانحدثنا،غالببنمحمدأنبأنا،إسحاق

عن،الحسنعنوحميد،عبيدبنويونسالشئهيدبنحبيبعن،سلمة

عن،رةجمظعباسابنعن،مهرانبنيوسفعنزيد،بنوعلئلمجز.النبى

.(3)معناهفذكرآدمئدا.من،ما:قالء!ي!النبى

أمرهمنالأظهرالزجلعلىالأغلبكانفإن:اللهرحمهالشئافعئقال

المعصيةأمرهمنالأظهرالاغلبكانوإذا،شهادتهقبلتوالمروءةالطاعة

.(4)شهادتهرددتالمروءةوخلاف

.(2657/20)ومسلم،(6243)البخارى(1)

الذهبىوقال.بنحوهبهسلمةبنحمادطريقمن(9422)وأحمد،(54432)شيهبةأبىابنأخرجه(2)

وصط.إصناده:8/1894

.2/915الحاكم(3)

.7/53الأم(4)



الشهاداتكتاب

فيما:هذاوتفسير:الشيخقال

...تجوزلاومنشهادتهتجوزمنأبوابجماع

الفقيهالوليدأباسمعت:قالالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-25787

:فقالالعدالةصفةعنوسئليقولسريجابنالعباسأباسمعت:يقول

،صغيرةعلىمصرولا،لكبيرةمرتكبغيرعاقلا،بالغامسلماحرايكون

.(1)العادةغالبفىللمروءةتاركايكونولا

فقدوالعقلوالبلوغوالحرئةالاسلامشرطفىالحخةأماال!ثيخ:قال

.2!ضت

ففيما:بعدهنفيماالحخةوأماال!ثيخ:قال

بناللهعبدأنبأنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-57882

اللهعبيدعن،شعبةحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

"الإشراك:فقال،الكبائرعن!س!اللهرسولسئل:أنسعن،بكرأبىابن

.(3)"روزلاوقول:قالأوالزور.وشهادة،النفسوقتل،الوالدينوعقوقبالفه،

.(4)شعبةحديثمن""الصحيحفىأخرجاه

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-25789

حدثنا،الأزرقالفضلبنالعباسحدثنامحمد،بنعباسحدثنا،يعقوب

.(595")والمعرفة،(4292)الصغرىفىالمصنف(1)

.(20665-2؟642)فىينظر(2)

حبيببنيونسعن(471)عوانةأبوواخرجه.(1882)والطيالسى،(0486)الشعبفىالمصنف(3)

.(15947،07402،08402)فىوتقدمبه.

.(88)ومسلم،(2653)البخارى(4)



...تجوزلاومنشهادتهتجوزمنأبوابجماعالشهاداتكتاب

بناوا17/101الحميدعبدعن،كثيرأبىبنيحيىحدثناشذاد،بنحرب

حخةفىلمجوالنبىمعكنت:قالأبىحذثنىعمير،بنعبيدعن،سنان

الصلاةشممنوإنهألا،المصلوناللهأولياءإنأألا:يقولفسمعته،الوداع

ويجتنب،رمفمانويصومالمفروفحة،الزكاةوييذىحقا،عليهللهيراهاالمكتوبة

تسغ"الكبائر:قالالكبائر؟وما،اللهرسوليا:رجللهفقالالكباثر".

وقذفالييم،مالواكلالزبا،واكل،مؤمنينفسوكعل،باللهإشراكأعظمهن

البيتواستحلالوالشحر،،الوالدينوعقوق،الزحفمنوالفرار،المحصنة

.(1)"بهذمنمصاريعهاجنةفىمعىكانمنهنبرىغوهوالفهلقىمن،الحرام

سلمانبنأحمدبكرأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-07902

حذثنى،اللهعبدأبووأنبأنا)ح(ملحانبنإبراهيمبنأحمدحدثنا،الفقيه

قالا:،البوشنجئاللهعبدأبوحدثنا،المزكىجعفربنمحمدبكرأبو

بكرأبىعن،شهابابنعن،عقيلعن،الفيثحدثنا،بكيربنيحيىحدثنا

قال:قالر!بههريرةأبىعن،هشامبنالحارثبنالزحمنعبدابن

حينالخمريشربولا،مؤمنوهونرنىحينالزانىيزنىالا:لمجواللهرسول

يرفعنهبةينتهبولا،مؤمنوهويسرقهاح!ينالسارقيسرقولا،مؤمنوهويشربها

،شهابابنعن،عقيلوعن.،مؤمنوهوينتهبهاحينأبصارهمفيهاإليهالناس

بنالعباسطريقمن(5281)الصحابةمعرفةفىنعيموأبو،(101)17/47،48الطبرانىأخرجه(1)

ذاهبشدادبنحربأن8/1904الذهبىوذكر.حربطريقمن(4680)فىوتقدم.بهالفضل

الحدبت.

-15-



...تجوزلاومنشهادتهتجوزمنأبوابجماعالشهاداتكتاب

عن،ر!حنههريرةأبىعن،الرحمنعبدبنسلمةوأبىالمسيببنسعيدعن

فىالبخارىرواهالنهبة)1(.إلاهذابكرأبىحديثبمثللمجيه!اللهرسول!

عناخروجهمنمسلموأخرجه،الليثعنعفيربنسعيدعن""الصحيح

.(2)الليث

بعد".معروضة"والتوبة:!رهريرةأبىعنصالحأبوفيهزاد-17952

الأسدىالحسنبنالرحمنعبدأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه

شعبة،/حدثنا،إياسبىأبنآدمحدثنا،لحسينابنبراهيمإحدثنا،انبهمذ

فذكره.ع!ي!للهارسول!قال!:قال!4!فرهريرةبىأعن،ذكوانعن،الأعمشعن

الصحيح""فىالبخارىرواه:اللهعبدبوأقال!النهبة)3(.يذكرلمنهألاإبزيادته

.4شعبهعنعدىأبىابنحديثمنمسلموأخرجه،ادمعن

بابنالمعروفالعطارمحمدبنالعزيزعبدالقاسمأبوأخبرنا-57922

أبوحدثناقالا:ببغدادالرزازمحمدبنأحمدبنعلئالحسنوأبوشبان

ادمحدثنا،الصغدىسليمانبنأيوبحدثنا،الدقاقأحمدبنعثمانعمبرو

بناللهوعبدخالل!أبىبنإسماعيلعن،شعبةحدثنا،إياسأبىابن

طريقمن(9936)ماجهوابن.(5675،5676)النسائىواخرجه.(34)الشعبفىالمصنف(1)

به.الزهرىطريقمن(186)حبانوابن.الأولالحديثعلىمقتصرابهالليث

.(101/57)ومسلم،(2485)البخارى(2)

به.شعبةطريقمن(1244)حبانوابن،(4886)النسائىوأخرجه.(5567)الشعبفىالمصنف(3)

به.الاعمشطريقمن(2625)والترمذى،(4689)داودوأبو،(8895)وأحمد

.(57/401)مسلمو،(168")البخارى(4)

-11-
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...تجوزلاومنشهادتهتجوزمنأبوابجماعالشهاداتكتاب

قال:قالا!رالعاصبنعمروبناللهعبدعن،الشعبىعنال!فر،أبى

هجرمنوالمهاجر،ويدهلسانهمنالمسلمونسيممن)المسلم:جمفهاللهرسول

.(2)مداعن"ج!ا"فىاد!خارئرواه.(1)!هنعاللهنهىما

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدابوأخبرنا-20793

أنبأنا،ال!عدئاظ،101/17اللهعبدبنإبراهيمحدثنا،إملاءالحافظيعقوب

قال:يقولهب!!لجابراسمعالهالربيرأبواخبر:ى،جريجابنعن،عاصمأبو

فىمسلئمرواه.(3)((5ويدلسانهمنالمسلمونسلممن"المسلم:ع!ي!النبئ

.(4)عاصمأبىعنحميدبنعبدعن""الصحيح

الضفار،عبيدبناحمدانبأنا،عبدانابنالحسنأبواخبرنا-07942

حدثنا:(قالا)إبراهيمبنمحمدالطيالسئبكروأبوالفضلبنالعباسحدثنا

:قالالعاصبنسعيدبنعمروابنيعنىسعيدبنإسحاقحدثنا،الوليدأبو

بطهورفدعا،ز!نهعفانبنعثمانعندكنت:قالأبيهعن،ابىحذثنى

مكوبة،صلاةتحضرهمسلبممن"ما:يقولع!ي!اللهرسولشهدت:فقال

الذنوبمنمفحىلماكفارةلهكانتإلاودجودهاوركوعهاوضوءهافيحسن

طريقمن(5011)والنسائى،(2481)داودوأبوبه.شعبةطريقمن(6982)أحمدأخرجه(1)

به.الشعبىطريقمن(230)جانوابنبه.إسماعيل

.(01)الخارى(2)

بهالزبيرأبىطريقمن(01521)وأحمد.بنحوهبهعاصمأبىطريقمن(197)جانابنأخرجه(3)

مطرلا.

.(14/65)مسلم(4)

تالاإ.إبراهيمإحدثنا:مفىبعده(5)

-12-



...تجوزلاومنشهادتهتجوزمنأبوابجماعالشهاداتكتاب

بنعبدعن""الصحيحفىمسلئمرواه.(1)((هفكالذهروهذا،كبيرةيأثلمما

.الوليد)2(أبىعنوغيرهحميد

أبىابنأحمدأبوأخبرخ!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-20795

بنإسماعيلحدثنا،حجربنعلئحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،الحسن

:قالجميماللهرسولأن،4!ضرهريرةأبىعن،أبيهعن،العلاءعن،جعفر

الكبائر(()3(.يغشلممابينهنلماكفاراتالجمعةإلىوالجمعة،الخمستاول!فلا"

.(4)وغيرهحجربنعلىعن""الصحيحفىمسلئمرواه

أنبأنا،الفقيهالوليدأبوأخبرخ!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-07962

أبىعن،وهبابنحدثنا،الأيلئسعيدبنهارونحدثنا،سفيانبنالحسن

ز!نه،هريرةأبىعن،أبيهعنحدثهزائدةمولىإسحاقبنعمرأنصخبر،

ورمفحانالجمعةإلىوالجمعةالخمس"الضلوات:يقولكانجمج!اللهرسولأن

"الصحيح"فىمسلئمرواه.(الكبائر")اجتنبتإذابينهمامامكفراترمفحانإلى

(6)ء
.وغيرهسعيدبنهارونعن

.(3626)فىتقدم(1)

.(7/228)مسلم(2)

طريقمن(431،4181)خزيمةوابن،(421)الترمذىواخرجه.(2819)الشصبفىالمصنف(3)

.(4509)فىوتقدمبه.حجربنعلى

.(233/41)مسلم(4)

بنهارونعن(9197)احمدوأخرجه.(47)الأوقاتففائلوفى،(3619)الشصبفىالمصنف(5)

به.الأيلىسعيد

.(233/61)مسلم(6)
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...تجوزلاومنشهادتهتجوزمنأبوابجماعالشهاداتكتاب

محمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-07972

وهب،ابنانبأنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدانبأنا،يعقوبابن

اللهعبدبننعيمأنحذثههلالابىابنان،الحارثبنعمرواخبرنى

الخدرممئىسعيدأباسمعأنه،حذثهالعتوارئينمولىصهيباأنحذثهالمجمر

نفسى"والذى:قالثئمالمنبرعلىجلسانهلمجقهالنبىعنيخبرانهريرةوأبا

لمجتحزينايبكىمنارجلكلفأكب،سكتثئم،مزاتثلاث.((بيده

رمضانويصومالخمسالصلواتيأتىعبل!من"ما:قالثئم،!مجاللهرسول

لتصطفق")1(.إنهاحتىالقيامةيومالجنةأبوابلهفتحتإلاالشبعالكبائرويجئتب

.صسفاتكم!)2(عنكغنكفزعنهلنهونما!بايرتختنبوأ!إنتلاثئم

عنوالتكفيرالكبائرفىالتغليظمنجانسهاوماالأخبارهذهففى

مندونكبيرةارتكبمنشهادةبرذبينهمافزقمنقوليؤكدماالصغائر

.صغيرةأو(18/101ارتكب

مبلغبصاحبهابلغتكثرتإذاالضغائرأنعلىتدذالتىالأخبارومن

ما:وغيرهالشهادةردفىالكبيرةمرتكب

بنمحمدبناللهعبدأخبرك!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-07982

مهدئحدثنا،الوليدأبوأنبأنا،أيوببنمحمدحدثناالضيدلاح!،موسى

.(قف)ص26/34التاجيظروالاهتزاز.الاضطراب:والاصطفاق.""لتصفق:مفى(1)

طريقمن(4372)والنسائى.بهوهبابنطريقمن(1748)حبانوابن،(531)خزيمةابنأخرجه(2)

به.هلالأبىابن
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...تجوزلاومنشهادتهتجوزمنأبوابجماعالشهاداتكتاب

فىأدقهىأعمالالتعما!نإبمم:قالأنسعن،غيلانحدثنا،ميمودبابن

لهىإنهالمج!اللهرسولعهدعلىلنعدها)1(كناإنالشعر،منأعينكم

.الوليد)3(أبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(2)الموبقات

حدثنا،جعفربناللهعبدأنبأنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-20799

،قتادةعن،القطانعمرانحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونس

188/10لمجصاللهرسولأن،مسعودبناللهعبدعن،عياضأبىعن،ربهعبدعن/

وأنيهلكنه".حتىالرجلعلىليجتمعن)4(إنهن؟الأعمالومحقرات"إياكم:قال

صنيعفحضر،فلاةبأرضنزلواقومكمثلمثلالهنضربلمجصاللهرسول

منجمعواحتى،بالعويديجىءوالرجلبالعوديجىءالرجلفجعل،القوم

.(فيها)قذفمافأنضجت،ناراأججواثمسواذا،ذلك

قولهمنه!لمسعودابنعنيزيدبنالرحمنعبدعنذلكفىوروى

(6)

.مرفوعغير

(1

(2

(3

(6

النعدلا.:مفى

بنمهدىطريقمن(4431)يعلىوأبر،(40126)أحمدوأخرجه.(7258)الشعبفىالمصنف

به.ميمون

.(6492)البخارى

!ليجمعن!.:مفى

الطبرانىوأخرجه.(3818)أحمدوعنه،(400)والطيالسى،(285)الشعبفىالمصنف

والطبرانىأحمدرواه:01/189المجمعفىالهيثمىوقال.بهالقطانعمرانطريقمن(00501)

وثق.وقد،القطانداودبنعمرانغيرالصحيحرجالورجالهما

به.الرحمنعبدطريقمن-(8796)الطبرانىطريقهومن-(57802)الرزاقعبدأخرجه
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...تجوزلاومنشهادتهتجوزمنأبوابجماعالشهاداتكتاب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-02080

أنبأنا،عيسىبنصفوانحدثنا،بمصرالقاضىقتيبةبنبكارحدثنا،يعقوب

عن،صالحأبىعن،حكيمبنالقعقاععن،عجلانبنمحمد

كانتذنباأذنبإذاالمؤمن"إن:قاللمجي!اللهرسولأن،ر!نههريرةأبى

حتى(1)زادتعادفإن،قلبهمنهاصقلواستففرونزعتابفإن،قلبهفىسوداءنكتة

عكرانبل)ك!كمابه:فىوجلعزاللهذكرالذى(2)الزانفذاك،قلبهبهايغلق

.(3)"!يكسبونكالؤأثاقلوبهم

والتشديدالتغليظفىجانسهاوماالأخبارهذهتكونأنويشبه:الثيخقال

فقد:،بتركهانفسهمحدثولامنها،مستغفرغيرالذنوبعلىأصرفيمن

حدثنا،الفقيهالنضرأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبواخبرنا-08012

:قاليحيىبنهمامحدثنا،الطيالسئالوليدأبوأنبأنا،أئوببنمحمد

أبىبنالرحمنعبدسمعت:يقولطلحةأبىبناللهعبدبنإسحاقسمعت

"إن:يقولجمي!اللهرسولسمعت:يقول،!صرهريرةأباسمعت:يقولعمرة

نأعبدىعلم:ربهفقال.لىفاغفزهذنبا،أذنبتإنى،ربيا:فقالذنباأصابعبذا

"رانت!.:مفى(1)

.م:فىليس(2)

وأخرجه.وصححه2/175والحاكم،115صالآدابوفى،مكرر(0372)الشعبفىالمصنف(3)

،(11658)البهرىفىوالشائى،(3334)والترمذىبه.عشىبنصفوانعن(7952)أحمد

الذهبىوقال.صحيححسن:الترمذىوقال،بهعجلانبنمحمدطريقمن(4244)ماجهوابن

صالح.إسناده:4193/8
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...تجوزلاومنشهادتهتجوزمنأبوابجماعالشهاداتكتاب

آخر-ذنباأصابثم،اللهشاءمامكثثمله،فغفر.بهويأخذالذنبيغفررباله

قال.لىفاغفزآخر،ذنباأذنبتإنىرب،يا:فقال-آخرذنباأذنب:قالوربما

ثم،اللهشاءمامكثثئمله،فغفربه.ويأخذالذنبيغفرربالهأنعبدىعلم:رله

آخر،ذنباأذنبتإنى،ربيا:فقال-آخرذنباأذنب:قالورئما-آخرذنباأصاب

فقالبه.ويأخذالذنبيغفرربالهأنأظ(011/18عبدىعلم:رلهفقاللى.فاغفز

حمدعن"ح!ا"فىىرا!س!ارواه.(1)"ءاشممافليكمللعبدى،غفرت:رول

و(2)
ابىعنحميدبنعبدعنمسلمورواه،هضامعنرجاءبناللهعبدعن

.الوليد)3(

حدثنا،داسةابنبكرأبوأنبأنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-25852

واقدبنعثمانحدثنايزيد،بنمخلدحدثنا،النفيلئحدثناداود،أبو

أبىعن،د!جنهالصذيقبكرأبىلآلمولىعن،(4)نصيرةأبىعن،العمرئ

فىعادوإناستغفرمنأصر"مما:ع!ههاللهرسولقمال:قال4!فرالصديقبكر

-(5)
.مزه"سبعيناليوم

(1

(2

(3

(4

حبانوابن،(7948)احمدوأخرجه.(9)الصغرىالأربعينوفى،(7087)الشعبفىالمصنف(

بناللهعبدبنإسحاقطريقمن(52201)الكبرىفىوالنسائى.بهيحىبنهمامطريقمن(622)

به.طلحةأبى

"بن".:غيرهاوفى،المصنفنسخةفىكذا(

النكتفىحجرابنوقال.للبخارى(10136)01/471الأسرافتحفةفىوعزاه.(2758/03)مسلم(

البخارى.نسخمنأيدينابينفيمانجدهولم.البخارىنسخمنشىءفىأرهولم:01/148الظراف

.34/345الكمالوتهذيب،1/329الإكمالوينظر."إبصيرة:الأصلحاشيةفى(

طريق=من(3559)الترمذىوأخرجه.(1514)داودوأبو،(143)الكبيرالدعواتفىالمصنف(
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...تجوزلاومنشهادتهتجوزمنأبوابجماعالشهاداتكاب

حدثنا،جعفربناللهعبدأنبأنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-25853

أباسمع،مغبنعمروعن،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

الفه"إن:لمجيه!اللهرسولقال:قالالأشعرممئىموسىأبىعنيحذثعبيدة

تطلعحتى،الليلمسىءليتوبويالنهارالنهار،مسىءليتوببالفيليدهل!سط

داود)2(أبىعنبندارعن""الصحيحفىمسلئمرواهمغريهاأ)1(.منالشمس

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-20854

عن،أسامةأبوحدثنا،العامرئعفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

أتينا:يقولسويدبنالحارثسمعت:قالعميربنعمارةعن،الأعمش

لمجت،اللهرسولعناحدهما؟بحديثينفحذثنامسعود،ابنيعيىاللهعبد

المؤمنعبدهبتوبةفرخاأشد"لفه:!ي!اللهرسولقاذ:فقال،نفسهعنوالآخر

فنزل،وشرابهطعامهعليهاراحلتهومعه،ومهلكةدوئة)3(فلاةبأرضقالرجلمن

يقدرفلمطلبهافىفذهب،ذهبتوقدفاستيقظ،رأسهعندوراحلتهفنامعنها)4(

كانحيثفلأموتنلأرجعنوالله:فقالالعطشمن(5)الموتأدركهحئىعليها،

ثئم:قال."وشرابهطعامهعليهارأسهعندراحلتهوإذا/،فاستيقظفنامفرجع.رحلى

أبىضعيففىالألبانىوضعفه.بالقوىإسنادهويى...غريب:الترمذىوقال،بهواقدبنعثمان=

.(632)اودد

.(16582)فىتقدم(1)

.(31عقب/2759)مسلم(2)

.143/2النهايةإليها.منسوبةوالدويةفيها،نباتلاالتىالمحراء:الذو(3)

"فيهاا.:الأصلوحاشية،مفى(4)

المصنف.نسخة:منزيادة(5)
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...تجوزلاومنشهادتهتجوزمنأبوابجماعالشهاداتكتاب

نأيخافجبلأصلفىجالسكائهذنوبهيرىالمؤمنإن:اللهعبدقال

هكذالهفقال،أنفهعلىمركذبابذنوبهيرىالفاجروإن،عليهينقلب

بنإسحاقعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)أنفهعلىبيدهوأمز.فذهب

.(2)أسامةأبىعنمنصوبى

بمعنىالحديثهذافىوجلعراللهإلىالمضافوالفرح:الشيخقال

،53المؤمنون:أ!فرحونلدحمهتمبماحزل!!كل:تعالىكقولهوالقبولالرضا

.(3)نسحوهو،العلمأهلبعضذكرهكذلك،راضون:يعنى(32:والروم

موضعها.ههناليسكثيروأخبارالذنبمنالتوبةوفى

بالذنوبتلوثوقدالذنيادار"منالاسلامأهلمنخرجمنوأفا

صغارهاذنوبهبفضلهلهغفرشاءإن؟تعالىاللهمشيئةفىفهووالخطايا،

جنتهإلىعقوبتهمنأخرجهثئم،ذنوبهعلىبعدلهعاقبهشاءوإن،وكبارها

أناالاكثيروأخبارذلكوفىاو(19/101،بإذنهالشافعينبشفاعةأوبرحمته

(1)

(2)

(3)

به.أسامةأبىعنمعلقا(6308)البخارىوأخرجه.(995)والصفاتالأسماءفىالمصنف

وعند.بنحوهبهالأعمشطريقمن(7742)الكبرىفىوالنسائى،(2497،2498)والترمذى

به.سويدبنالحارثطريقمن(3629-3627)وأحمد.المرفوععلىمقتصزاالشالى

.(2744/4)مسلم

ماعلىتمزالتىالصفاتأحاديثمنالحديثفإن؟سكتالمؤلف"ليت:8/1944الذهبىقال

الرضامعنىعنيسالبشىء؟ليسذكرهالذىوالتأويل،السلفمذهبمنمعلومهوكماجاءت

الذىفرحمنأشدوجلعزالخالقفرحجعلقدوسلمعليهاللهصلىوالنبى،الإرادةبمعنىفيؤؤله

يمتنعوماللهيجببمااعلمنهو؟حقاإلايقوللانبيكأنواعلم،وكفهذافتأمل،راحلتهضلت

منك".بروحوأيدناقلوبنا،فىبكالإيماناكتباللهم.الخلقجميعمنعليه
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...تجوزلاومنشهادتهتجوزمنأبوابجماعالشهاداتكتاب

تعالى:اللهبتوفيقالبيانبهيقعماإلىههنانشير

صالحبنمحمدجعفرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-58002

حدثنا،غياثبنحفصبنعمرحدثنا،خزيمةبنئر!لاحدثناهاخ!،ابن

:قالبالزبذةذزأبووالفهحدثنا،وهببنزيدحدثنا،الأعمشحدثنا،أبى

أبا"يا:فقالأحا،فاستقبلنا،عشاءالمدينةحزةفىامشى!شجالنبىمعكنت

أرصدهدينازإلاديناز،منهوجمندىليلةعليهتأتىذهبالىذاكأحداأنأحبماذز،

."زذأبا"يا:قالثئمبيدهوأومأوهكذا".هكذااللهعبادفىبهأقولأنإلا،لديني

منإلاالأقفون،همالأكرينإن"ألا:قال.الفهرسولياوسعديكلئيك:قلت

."إليكأرجعحتىذزأباياتبرحلا)مكانك:!رقالثئموهكذا".وهكذاهكذاقال

عرضيكونأنفتخؤفتصوتا،فسمعت،عنىغابحتىوانطلق:قال

فقلت:ترح"."لا:قولهذكرتثئم،آتيهانفأردت!شج!،اللهلرسول

قولكذكرتثئم،(1)كلعرضيكونأنخشيتصوتاسمعت،اللهرسوليا

يشركلاأمتىمنماتمنأنهفأخبرنىأتانىجبريل"ذاك:جمرالنبئفقال.قمتفأ

زنا"وإن:قال؟سرقوإنزناوإن،اللهرسوليا:قلتالجئة".دخلشيئابالفه

-(2)
،(3)غياثبنحفصبنعمرعن""الصحيحفىالبخارئرواه.دمرو"وإن

"ذاك،.:مفىبعده(1)

الكبرىفىوالنسائى.بهالأعمشطريقمن(170،3326)حبانوابن،(21347)أحمدأخرجه(2)

مختصزا.بهوهببنزيدطريقمن(10962)

.(6268)البخارى(3)



...تجوزلاومنشهادتهتجوزمنأبوابجماعالشهاداتكتاب

.(1)الأعمشعنأخرأوجهمنواخرجاه

حدثنا،صالحبنمحمدحدثنا،الحافظاللهعبدابووأخبرنا-68002

الأعمش،حدثنا،أبىحدثنا،حفصبىبنعمرحدثنا،خزيمةبنالسرى

"الصحيح"فىالبخارىرواه.(2)نحوهالدرداءأبىعن،صالحأبوحدثنى

(3)

حفصبى.بنعمرعن

والصحيح،مرسلالدرداءأبىعنصالحأبىحديث:البخارىقال

(4)ء:ء،
.درابىحديث

ما:فذكر.شميلبنالنضروقال:(البخارئ)قال

السديرىمحمدبناللهعبدبنالحسيناللهعبدابوأخبرنا-08072

10/190بنداودحدثنا،الخسروجردىالحسينبنمحمدبن/أحمدأنبأنا،البيهقئ

أنبأنا،شميلبنالنضرحدثنا،زنجويهبنحميدحدثنا،البيهقئالحسين

رفيعبنالعزيزوعبدالأعمشوسليمانثابتأبىبنحبيبحدثنا،شعبة

(6)
"إن:لمجصاللهرسولقال:قالهب!!لذرأبىعن،وهببنزيدسمعنا:قالوا

:قال."الجنةدخللث!يئابالفهيشركلاأفتىمنماتمنأنهفبشرنىأتانىجبريل

.(94/32)2/687ومسلم،(2388،6444)البخارى(1)

وأخرجه.إأبىحدثناحفصبنعمر"حدثنا:المطبوعةمنوسقط(92)والنشورالبعثفىالمصنف(2)

به.الأعصشطريقمن(170،3326)عقبحبانوابن،(27527)مختصزاأحمد

.(6268)عقبالبخارى(3)

.(6443)عقبالبخارى(4)

.(4364)عقبالبخارى(5)

.9!يحدث:مفىبعده(6)
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...تجوزلاومنشهادتهتجوزمنأبوابجماعالشهاداتكتاب

بنلزيديعنىسليمانقاللممرق".وإنزنماوإن:قاللممرق؟وإنزنا"وإن:قلت

أبىمنفسمعتهأناأفا:قالالذرداء.أبىعنالحديثهذايروىإنما:وهب

.-(1)
.در

يحيىجذىأنبأنا،العنبرئطاهرأبىابنصالحأبووأخبرنا-08082

أنبأنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبناحمدحدثنا،القاضىمنصورابن

خرجت:قالذزأبىعن،وهببنزيدعن،رفيعبنالعزيزعبدعن،جرير

الحديثفذكر.إنسانمعهليسيمشىجمي!اللهرسولفإذا،الليالىمنليلة

كنت-منفداكاللهجعلنى-اللهنبئيا:قلتحتىأصبرلمجاءفلفا:قال

"ذاك:فقالشيئا.إليكيرجعأحداسمعتفماالحزة؟جانبفىممفم

شيئاباللهيشركلاماتمنائهأفتكبشز:فقالالحزةجانبفىلىعرضجبريل

لصرقوإن،نعم:قالزنا؟وإنلصرقوإن،جبريليا:فقلت.الجئةدخلاظ(011/19

51رو.(2)"رمخلاودثربوزنادصرقوإنقال:وزنا؟دصرقوإنقلت:زنا.وإن

.3جريرعنمتيبةعن""الصحيحفىالبخارئ

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-20859

نمير،بناللهعبدحدثنا،العامرئعفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

كييه:اللهرسولقال:قالذزأبىعن،سويدبنالمعرورعن،الأعمشعن

وأحمد.بهشميلبنالنضرطريقمن(213)حبانوابن،(10960)الكبرىفىالنسائىأخرجه(1)

صجح.حسن:الترمذىوقال.بهضعبةطريقمن(2644)مذىوالتر،(21464)

به.جريرطريقمن(94/33)687/2مسلموأخرجه.(26)والنثورالبعثفىالمصنف(2)

.(6443)البخارى(3)
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...تجوزلاومنشهادتهتجوزمنأبوابجماعالشهاداتكتاب

بهيؤتىرجلمنها؟خروجاالنارأهلوآخرالجنةدخولاالجئةأهلآخرلأعلم"إنى

صفارعليهفيعرض.كبارهاعنهوارفعوا،هب!نذصفارعليهاعرضوا:فيقالالقيامةيوم

وكذا؟كذاوكذاكذايوموعملتوكذا،كذاوكذاكذايومعملت:فيقال،ذنويه

له:فيقال،عليهتعرضأنذنويهكبارمنمشفقوهوينكر،أنيستطيعلا.نعم:فيقول

فلقدههنا".أراهالاأشياءعملتقدرب:فيقول.حسنةة!مسكلبمكانلكفإن

"الصحيح"فىمسلمرواه.(1)نواجذهبدتحتىضحكلمججماللهرسولرأيت

.(2)أبيهعننميربناللهعبدبنمحمدعن

الله،عبدابنبكرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-00812

أخبرك!،وهبابنحدثنا،يحيىبنحرملةحدثنا،سفيانبنالحسنحدثنا

لكعبقالهريرةأباأنحدثهسفيانأبىبنعمروأن،شهابابنعن،يونس

نبعكلفتعجل،مستجابةدعوةنبعلكل"إن:قاللمجيهماللهرسولإن:الأحبار

مناللهشاءإننائلةفهى،القيامةيومإلىلأمتىشفاعةدعوتىاختبأتوإنى،دعوته

هذاأسمعت:هريرةلأبىكعبقالشيئاإ.باللهيضركلاأفتىمنمات

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)معن:هريرةأبوقاللمجؤ؟اللهرسولمن

عنصالحأبىحديثمنأيضاأخرجهاللفظوبهذا،4يحيىبنحرملة

،(21393)أحمدوأخرجه.(061)والنثورالبعثوفى،(91)والصفاتالأسماءفىالمصنف(1)

به.الأعمشطريقمن(7375)حبانوابن،(2596)والترمذى

.(190/314)مسلم(2)

.(202)الأوقاتفضانلفىالمصنف(3)

.(981/337)مسلم(4)
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الشهاداتكتاب

ءوير)1(
.هريرهبى

...تجوزلاومنشهادتهتجوزمنأبوابجماع

إسحاقابنبكرأبوانبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-20811

حدثنا:قالاالعنبرئالمثنىوأبوالقاضىإسحاقبنإسماعيلأنبأنا،الفقيه

أنسبى،عن،الحذانىأشعثعن،حريثبنبسطامحدثنا،حرلببنسليمان

.(2)"أفتىمنالكبائرلأهلإشفاعتى:قاللمجفالنبئعن

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدابووأخبرنا-20812

)ح(عبادةبنروححدثناالصخغاخ!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

ابنسعيدأبوحدثناالأصبهاخ!،يوسفبناللهعبدمحمدأبووأخبرنا

حدثنا،عبادةبنروححدثنا،الرعفراك!محمدبنالحسنحدثنا،الأعرابى

دعوةنبئلكل"إن:لمج!هاللهرسولقال:قال!لمأنسعن،قتادةعن،شعبة

01/191مسلمرواه.(3)"القيامةيوملأفتىشفاعةدعوص!/اختبأتوإنى،أفتهفىبهادعاقد

(4)ءبر
.روحعنوغيرهحرببنرهيرعن""الصحيحفى

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-58132

إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

أخبر:ى،جريجابنحدثنا،عبادةبنروححدثنااو،20/101،الصخغانئ

.(981/338)مسلم(1)

به.حرببنسليمانطريقمن(4739)داودوأبو،(13222)أحمدوأخرجه.1/69الحاكم(2)

عبادةبنروحعن(01317،13932)أحمدوأخرجه.الثانىبالإشاد(603)الشعبفىالمصنف(3)

به.شعبةطريقمن(6196)حبانوابنبه.

.(200/342)مسلم(4)
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...تجوزلاومنشهادتهتجوزمنأبوابجماعالشهاداتكتاب

فذكرهلمجج.اللهرسولقال:يقولز!البهاللهعبدبنجابرسمعأنهالزبيرأبو

ء(1)

عنخلفأبىبناحمدبنمحمدعن""الصحيحفىمسلثمرواه.*.

(2)

.روخ

أنبأنا،إملاءالأصبهانئيوسفبناللهعبدمحمدأبوحدثنا-08142

بنسفيانأنبأنا،المخرمئنصربنسعدانأنبأنا،الأعرابىابنسعيدأبو

لمجؤاللهرسولسمعت:يقولز!بهاللهعبدبنجابرعمروسمع:قالعيينة

51رو.(3)"الجنةفيدخلهمالنار،منقومايخرجتعالىالفه"إن:يقولهاتينبأذنئ

.(4)سفيانعنشيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلثم

بنأحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-08152

حفادحدثنا،الفضلبنعارمحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثنا،الصفارعبيد

مج!قه:اللهرسولقال:قالاللهعبدبنجابرعن،ديناربنعمروعن،زيدابن

.النحارير((كأئهمفينبمونبالشفاعةالنارمنقوئم"يخرج

وكان:حفادقال.(الضغابيس):قالالثعارير؟وما:لعمروقيل:قال

به.جريجابنطريقمن(6460)حبانوابنبه*عبادةبنروحعن(16151)أحمدأخرجه(1)

.(120/345)مسلم(2)

وابن،(43121)أحمدوأخرجه.(011)جزئهفىوسعدان،(002)الأوقاتفضائلفىالمصنف(3)

به.سفيانطريقمن(7483)مطولاحبان

.(317/191)مسلم(4)

الحديثغريبسريغاءتطولالقثاهلأنبذلكحالهمشبهوإنما،القثاءصغار:والضغابيسالثعارير(5)

.1/122الجوزىلابن
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...تجوزلاومنشهادتهتجوزمنأبوابجماعالشهاداتكتاب

بنجابرسمعتمحمد،ابايا:لعمروفقلتحماد:قالفمه.سقطعمرو

النارمنقومايخرجوجلعزالفه"إن:يقوللمجزالنبئسمعت:يقولاللهعبد

51ورو،عارمعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)معن:قالبمالشفاعة((؟.

عنالفقيريزيدحديثمنأيضاواخرجه،(2)دامحعنالربيعأبىعنمسلم

مقاصمارئبنيتعثكأنئ!ع!:وجلعزبقولهجابرذلكفىواحتججابر،

.(3)يخرجمنبهاللهيخرجالذىالمحمودمحمدمقامإنه:وقالئحمروا!

بنأحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوواخبرنا-68102

حدثنا،سلمةأبوإسماعيلبنموسىحدثنا،غالببنمحمدحدثنا،عبيد

لتماحبه،الخدرىسعيدابىعن،ابيهعن،يحيىبنعمروعن،خالدبنوهيب

عزاللهيقولالنارالناروأهلالجثةالجثةأهلدخل)إذا:قاللمجداللهرسولأن

امتحشوا)4(قدفيخرجون.فأخرجوهخيبرمنخردلةمقالقلبهفىكانمنوجل:

كمافيه"فينب!ون:لقا.دأالحياةنهر:لهيقالنهيرفىأفيلقون:قال.()"حمماوعادوا

تنبتأنهاترواألىدا:لمجداللهرسولفقال.(7)"ليشلاحميلفىالحئة)6(تنبت

(1

(2

(3

(7

التوحيدفىخزيمةوابن،(841)السنةفىعاصمأبىابنواخرجه.(314)الشعبنىالمصنف(

.آخرهعلىمقتصرين،بهزيدبنحمادطريقمن(412)

.(191/813)مسلمو،(5856)البخارى(

.(191/032)مسلم(

.5/071رجبلابنالبارىفتحوللمجهول.للمعلومالبناء؟الوجهانوفيه،احترقوا:امتحشرا(

.1/120الأنوارمارقفحفا.:حمما(

النهاية.الحشيشعلىينبتصغيرنبتهو:وقيل.الرياحينوحبالبقولبزور:بالكسرالحتة(

326/1.

.1/71عبيدلأبىالحديثغريبشيء.كلمنالسيلحملهما:السيلحميل(
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...ومعاليهاالأخلاقمكارمبيانبابالشهاداتكتاب

،(2)إسماعيلبنموسىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)((؟ملتويةصفراء

(3)ص
.عمروعنوغيرهمالكحديثمنواخرجاه

مابغفرانالكتابنصمعذكرناوفيماكثيرد،أخبارهذاوفى:الثيخقال

التوفيق.وبالله،كفايةيشاءلمنالشركدون

بهاهتخلقاكانمنالتىومعاليهاالأخلاقمحارمبيانباب

قبولفىشرطهىالتى-المروءةأهلمنكان

الاختصارطريقعلىاظ(101/20-الشهادة

حدثنا،الأصبهانىيوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-20817

حدثنامنصور،بنأحمديعنىالرمادىحدثنا،الأعرابىابنسعيدأبو

:قالالخزاعىكريزبنطلحةعن،حازمأبىعن،معمرأنبأنا،الرزاقعبد

ويكره،الأخلاقمعالىيحبكريثمتعالىالله"إنع!ي!:اللهرسولقال

مرسل.هذاسفسافها")4(.

.()حازمأبىعنالثورىرواهوكذلك

،182)حبانوابن.بهخالدبنوهيبطريقمن(1219)يعلىوأبو،(11533)أحمدأخرجه(1)

به.يحيىبنعمروطريقمن(222

.(0665)البخارى(2)

.(184/304،305)ومسلم،(22)البخارى(3)

ومن،(5102")الرزاقوعبد،(89)والصفاتالأسماءوفى،(1280)عقبالثسعبفىالمصنف(4)

.(3503)السنةشرحفىالبغوىطريقه

.(8012)عقبالشعبفىالمصنفوذكره،بهسفيانطريقمن48/1الحاكمأخرجه(5)
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10/192

...ومعاليهاالأخلاقمكارمبيانبابالشهاداتكتاب

أبوأنبأناببغداد،القطانالفضلابنالحسينابوأخبرنا-20818

اللهعبدبنعيسىحدثناالأدمئ،يحيىبنعثمانبناحمدالحسين

بنمحمدعن،عياضبنفضيلحدثنا،يونسبنأحمدحدثنا،الطيالسئ

جميد:اللهرسولقال:قالسعدبنسهلعن،حازمأبىعن،معمرعن،ثور

.سفسافها(()1(وسفض،الأخلاقومعاصلىالكرميدبئكريثمالئه"إن

.(2)حازمأبىعنغ!انأبىعنروىوكذلك

ابنسعيدأبوأنبأناالاصبها:كأ،يوسفابنمحمدأبوأخبرنا-08192

بنسعيدحدثنا،المروزوذئعبيدبنمحمدبكرابوحدثنا،الأعرابى

القعقاععن،عجلانبنمحمداخبر:ى،محمدبنالعزيزعبدحدثنا،منصور/

إإنما:جمتناللهرسولقال:قال،!ثزهريرةأبىعن،صالحأبىعن،حكيمابن

.الدراوردئعنزوىكأا.(3)"الأخلاقيمكارملأتفمبعثت

ابنسعيدأبوأنبأنا،يوسفابنمحمدابووأخبرنا-20820

عليه،قراءةالقطانجابربنإسحاقيعقوبابوأنباناالأعرابى،

ابنحذثنى،ائوبابنهويحمىحدثنا،مريمابىابنسعيدحدثكم

نأ،ز!بههريرةأبىعن،صالحأبىعنأخبرهحكيمبنالقعقاعأنعجلان

،(5928)والطبرانى،1/269الصحابةمعجمفىقانعابنوأخرجه.(072)الادابفىالمصنف(1)

به.يون!بنأحمدطريقمن48/1والحاكم

به.غسانأبىطريقمن48/1الحاكمأخرجه(2)

طريقمن(273)المفردالأدبفىوالبخارى.بهمنصوربنسعيدطريقمن(8952)أحمدأخرجه(3)

خطأ.هو:4198/8الذهبىوقالبه.محمدبنالعزيزعبد
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...ومعاليهاالأخلاقمكارمبيانبابالشهاداتكتاب

:جلانابنقالخلقا".احسنهمايماناالمومنين"اكمل:قال!ي!اللهرسول

.(1)"الاخلاقصالحلاتفمإبعثت:لمجي!اللهرسولوقال

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-25821

عننمير،بناللهعبدحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

!حبهعمروبناللهعبدسمعت:قالمسروقعن،شقيقعن،الأعمش

"إن:يقولكانوإنه،متفحشاولافاحشايكنلمم!عاللهرسولإن:يقول

بنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)((اقالخأأحاسنكمأخياركم)2(

عنأخرأوجهمنومسلمالبخارىوأخرجه،(4)أبيهعننميربناللهعبد

."خياركم"من:الحديثفىبعضهموقال،()الأعمش

وأبوالحرفئاللهعبيدبنالزحمنعبدالقاسمأبوأخبرنا-20822

بنعلئأنبأناقالا:ببغدادالذقاقطاهرأبىبنأحمدبنمحمداللهعبد

حدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،الكوفئالقرشئالزبيربنمحمد

نفيربنجبيربنالزحمنعبدحدثنى،صالحبنمعاويةعن،الحباببنزيد

:قالالأنصارىسمعانبنالنؤاسعن،أبيهعن،الحضرمئمالكابن

محمدطريقمن(81701)وأحمد،(90572)شيبةأبىابنوأخرجه.(402)الادابفىالمصنف(1)

.الموصولعلىمقتصرين،بهعجلانابن

إخياركم".:سفى(2)

به.نميربناللهعبدطريقمن(6818)أحمدوأخرجه.1/314،315الدلائلفىالمصنف(3)

به.الأعمشطريقمن(477،6442)حبانوابن،(1975)والترمذى

.(86عقب/1232)مسلم(4)

.(1232/68)مسلمو،(9535)البخارى(5)
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...ومعاليهاالأخلاقمكارمبيانبابالشهاداتكتاب

حاكماوالإثم،الخلقحسنالبز9:فقال،شموا!البزعنلمجيراللهرسولسألت

من""الصحيحفىمسلمأخرجه.(1)"سامفاعليهياللعأنوكرهتنفسكفى

.(2)صالحبنيةه!معنمهدىبنالزحمنعبدحديث

العباسأبوحدثنا،ألحافظاللهعبدأبواو،21/101أخبرنا-20823

الرحمنعبدحدثنا،الأصبهانئسليمانبنهارونحدثنا،يعقوببنمحمد

:يقولعتبةأبىبناللهعبدسمعت:قالقتادةعن،شعبةعن،مهدقابن

منحياءأشذلمجيه!اللهرسولكان:يقول،!ث!الخدرىسعيدأباسمعت

فىالبخارئرواه.(3)وجههفىعرفناهشيئاكرهإذاوكان،خدرهافىالعذراء

وغيرهحرببنزهيرعنمسلمورواه،مهدىابنعنبندارعن""الصحيح

(4)ء

.مهدىابنعن

بكرأبوأنبأنا،الروذبارىمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-08242

أبىبنآدمحدثنا،القلانسئجعفرحدثنا،محمويهبنأحمدبنمحمد

عنيحذثحراشبنربعئسمعت:قالمنصورعن،شعبةحدثنا،إياس

إذاالئبؤة:كلاممنالناسأدركمماإإن:لمجيراللهرسولقال:قالمسعوبأبى

به.الحباببنزيدطريقمن(397)حبانوابن،(2389)والترمذى،(17633)أحمدأخرجه(1)

.(2553/14)مسلم(2)

طريقمن(6307)حبانابنواخرجه.(200)والاداب،316/1الدلائلفىالمصنف(3)

به.شعبةطريقمن(11683،11862)وأحمدبه.مهدىبنالرحمنعبد

.(0232/67)ومسلم،(3562)عقبالبخارى(4)



...ومعاليهاالأخلاقمكارمبيانبابالشهاداتكتاب

.(2)مداعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)"تئشمافاصنعتستحىلم

إبراهيم،ابنالفضلأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-58252

أنبأنا:قالائر!لابنوهنادإبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

رأيتما:قالتر!نهاعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،معاويةأبو

فىيجاهدأنإلاقطشيئابيدهضربولا،قطخادماضربلمجييهاللهرسول

فإذا،للهيكونأنإلاصاحبهمنفينتقمهقطشىءمنهييلولا،اللهسبيل

يكونحتىأيسرهوالذىأخذإلاأمرانلهعرضولا،منهانتقمللهكان

أبىعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(3)منهالناسأبعدكانإثماكانفإذا؟إثما

.(4)معاويةأبىعنكريب

اللهعبدأنبأنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-58262

ويحيىفرجبنأصبغحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفرابن

أبوحدثنى،الحارثبنعمروعن،وهبابنحدثناقالا:سليمانابن

كييهاللهرسولرأيتما:قالتر!نهاعائشةعن،يساربنسليمانعن،النضر

فىالبخارئرواه.()م!بتيكانإنما؟لهواتهمنهأرىحتىضاحكامستجمعا

،(4797)داودوابو،(09017،98017،52234)أحمدواخرجه.(981)الادابفىالمصنف(1)

به.منصورطريقمن(4183)ماجهوابنبه.شعبةطريقمن(607)حبانوابن

.(3484)البخارى(2)

،(1266)الزهدفىوهناد،(181)مسندهفىراهويهبنوإسحاق،(4421)الشعبفىالمصنف(3)

.(14331)فىوتقدم.بهمعاويةابىطريقمن(23952)احمدوأخرجه.(488)حبانابنطريقهومن

.(79عقب/2328)مسلم(4)

من=(6535)فىمطولاوتقدم.362/3سفيانبنويعقرب،322/1الدلانلفىالمصنف(5)
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...ومعاليهاالأخلاقمكارمبيانبابالشهاداتكتاب

وغيرهمعروفبنهارونعنمسلمورواه،سليمانبنيحيىعن""الصحيح

(1)

وهب.ابنعن

جعفر،بناللهعبدأنبأنا،الفضلابنالحسينأبوأخبرنا-20827

يحيىأبوزيدبنعمرانحدثنا،نعيبمابوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا

إذالمجقهاللهرسولكان:قالمالكبنأنسعن،العفئزيدحذثنى،الملائئ

فإن،ينزعالزجليكونحتىيدهمن/يدهينزعلاالزجلصافحهأوصافح193/10

ركبتيهمقذفايرولم،ينصرتالزجليكونحئىعنهيصرفهلابوجههاستقبله

.(2)هلجلي!سيدىبين

بناللهعبدأخبرخ!،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-20828

حدثنا،سنالببنمحمدحدثنا،أئوببنمحمدحدثنا،الكعبئمحمد

لمجراللهرسوليكنلم:قالأنسبىعن،علىابنيعنىهلالحدثنا،فليح

المعتبة:عندلأحدنايقولكانسئابا؟ولالغاناولامتفخشافاحشا

"الصحيح"فىالبخارئرواه.(4)"(3)جبينه،ظ121/101تيربتله؟"ما

(1

(2

(3

(4

وهب.ابن=طريق

.(899/16)ومسلم،(6092)البخارى

وأخرجه.3/362سمانبنويعقوب،(218)الادابوفى،1/320الدلائلفىالمصنف

غريب.:الترمذىوقال،بهزيدبنعمرانطريقمن(3716)ماجهوابن،(2490)الترمذى

المصافحة.جملةإلا(813)ماجهابنضعيففىالألبانىوضعفه

.(بر)ت2/64التاجالسجود.بكثرةلهدعاءبهأراد:قيل

:بدلإيميهنه":يعلىأبىوعندبه.فلحطريقمن(0422)يعلىوأبو،(12463)أحمدأخرجه
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الشهاداتكتاب

(1)
سنانبنمحمدعن

...ومعاليهاالأخلاقمكارمبيانباب

إسماعيلأنبأنا،ببغدادالعدل!بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-08292

،الرزاقعبدحدثنا،الرمادىمنصوربنأحمدحدثنا،الصفارمحمدابن

إلىيرسلمروانبنالملكعبدكان:قالأسلمبنزيدعن،معمرأنبأنا

خادمهفدعا،ليلةفقام:قال!الشىء.عنويسائلهانسائهعندفتبيتالدرداءأم

سمعأنهحدثنىالدرداءأبافإن؟تلعنلا:فقالتفلعنها،عليهفأبطأت

.(2)"ءادهشولاشفعاءالقيامةيوميكونونلااللعانين"إن:يقول!لمجيماللهرسول!

.(3)الرزاقعبدعنراهويهبنإسحاقعن""الصحيحفىمسلمرواه

آخرينفىالأصبهانئيوسفبناللهعبدمحمدأبوحدثنا-20830

أنبأنا،سليمانبنالربيعأثبأنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالوا

عن،الرحمنعبدبنالعلاءعن،بلال!بنسمليمانأنبأنا،وهببناللهعبد

يكونأنلصديتيينبغى"لا:قال!كاللهرسول!أن،!لمحبههريرةأبىعن،أبيه

.(وهب)ابنعنالأيلىهارونعن""الصحيحفىمسلمرواه.(4)"اناعل

.(6406)لبخارىا(1)

أحمدطريقهومن،(09531)الرزاقوعبد،592صالآدابوفى،(5215)الشعبفىالمصنف(2)

به.أسلمبنزيدطريقمن(5746)حبانوابن،(4907)داودأبووأخرجه.(27529)

.(85عقب/5982)مسلم(3)

من(4784،8782)أحمدوأخرجه.(445)952صالادابوفى،(1515)الشعبفىالمصنف(4)

به.بلالبنسليمانطريق

.(2597/84)مسلم(5)
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...ومعاليهاالأخلاقمكارمبيانبابالشهاداتكتاب

أنبأنا،إسحاقابنبكرأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-83102

علىبنأحمدمنصورأبووأنبأنا)ح(يونسبنأحمدحدثنا،أئوببنمحمد

إسحاقأبوأخبرنى،الإسماعيلئبكرابوأنبأنا،البيهقئثئمالدامغانئ

ابنبكرأبوحدثنا،يونسبناللهعبدبناحمدحدثنا،شريكبنإبراهيم

يزيد،بنالزحمنعبدبنمحمدعن،الفقيمىعمبروبنالحسنعن،عئاش

ولابالالعانالمؤمناليس:جمواللهرسولقال:قالاللهعبدعن،أبيهعن

.البذىءدأ)1(ولاالفاحشولااللعان

.(2)مثلهلمج!النبىعناللهعبدعنعلقمةعنوروى

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-20832

عن،الأعمشعن،معاويةأبوحدثناالجئار،عبدبناحمدحدثنا،يعقوب

قال:قالاللهعبدبنجريرعن،هلالبنالزحمنعبدعن،سلمةبنتميم

عن"الصحيح"فىمسلمرواهالخيرإ)3(.يحرمالزفقيحرم"من:لمج!اللهرسول

.(4)معاويةأبىعنكريبأبى

(1)

(3)

(4)

.539/2.540معجمهفىوالإسماعيلى،12/1والحاكم،(5149)الشعبفىالمصنف

به.يون!بنأحمدطريقمن(48301)والطبرانى،(312)المفردالأدبفىالبخارىوأخرجه

:8/0042الذهبىوقالبه.عياضابنبكرأبىطريقمن(192)حبانوابن،(3948)وأحمد

جيد.إصناده

.(21180)فىمسنذاسيأتى

طريقمن(3687)ماجهوابن.بهمعاويةأبىطريقمن(9048)داودوأبو،(25921)أحمدأخرجه

به.تميمطريقمن(548)حبانوابن.بهالأعمش

.(2592/75)مسلم

-34-



...ومعاليهاالأخلاقمكارمبيانبابالشهاداتكتاب

بناللهعبدأنبأنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-58332

عن،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،الأصبهانئجعفر

فجعلتجملعلىكانتأنهار!نهاعائشةعن،أبيهعن،شريحبنالمقدام

زانه،إلاشىءفىيكنلمفإنه،بالزفقعليك،عائشة"يا:ع!ي!النبئفقال،تضربه

اخرينوجهينمن"الصحيح"فىمسلمأخرجه.(1)"فاشإلأشىءمنينزعولم

(2)-و
شعبهعن

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-25834

حدثنا،محروفبنهارونحدثنا،الدورئمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوب

بكرأبىعن،الهادابنحدثنى،حيوةأخبرنى،وهببناو(011/14اللهعبد

زوجر!ئهاعائشةعن،الزحمنعبدبنتعمرةعن،حزمبنعمروابن

ويعطىالزفق،يحبرفيقاللهإن،عائشة"يا:قال!لمجج!اللهرسولأن،!لمجج!النبى

فىمسلمرواه.(3)"سواهماعلىيعطىلاوما،العنفعلىيعطىلاماالزفقعلى

.(4)بهوابنعنحرملةعن""الصحيح

الأعرابى،ابنسعيدأبوأنبأنا،يوسفبناللهعبدحدثنا-25835

أحمدوأخرجه.(1619)والطيالسى،(191)الادابوفى،(11064)الشعبفىالمصنف(1)

به.شريحبنالمقدامطريقمن(055)حبانوابن،(4782)داودوأبو.بهشعبةطريقمن(93842)

.(2594/78،79)مسلم(2)

من(3492)السنةشرحفىالبغوىوأخرجه.(190)الآدابوفى،(8414)الشعبفىالمصنف(3)

به.وهبابنطريق

.(9352/77)مسلم(4)
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...ومعاليهاالأخلاقمكارمبيانبابالشهاداتكتاب

أبىابنعندينار،بنعمروعن،سفيانحدثنانصر،بنسعدانحدثنا

عنالذرداء،أبىعنترويهالذرداء،ائمعن،مملكبنيعلىعن،مليكة

حرمومنالخير،منحظهأعطىفقدالزفقمنحظهأعطى"من:قال!ي!النبى

خلقالمؤمنميزانفىشىء"أثقل:وقالالخيري!.منحظهحرمفقدالزفقمنحظه

.البذىء(()1(الفاحشاللهإنحسن،

سعيدأبوأنبأناالأصبها:كأ،يوسفابنمحمدأبوأخبرنا-20836

بنيزيدحدثناالذقيقئ،الملكعبدبنمحمدحدثناالأعرابى،ابن

نأ،الخشنىثعلبةأبىعن،مكحولعن،هندأبىبنداود/أنبأنا،هارون

أبغضكموإن،أخلاقاأحاسنكممنىوأقربكمإلقأحبهكم"إن:قاللمجي!للهارسول

."(2)المتفيهقونالمتشذقونالئرثارونأخلاقا؟مساويكممنىوأبعدكمإلق

إبراهيمبنمحمدبكرأبوأنبأنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا-20837

اللهعبدبنالبراءحدثنا،نعيمأبوحدثنا،يحيىبنمحمدحدثنا،الفخام

إلىرفعهه!زهريرةأبىعن،العقيلئشقيقبناللهعبدحذثنى،القاصق

واخرجه.(541)جزئهفىوسعدان،(0501)والصفاتالأسماءوفى،(602)الآدابفىالمصنف(1)

فىالترمذىوقالبه.عيينةبنسفيانطريقمن(0220،2013)والترمذى،(27553)احمد

وينظر،عيينةبنسفيان:الأولالمرضعفىالترمذىمطبوعةمنوسقط.صحيححسن:المرضعبن

.(876)والصحيحية،26/639الكمالوتهذيب،(02011)الأشرافتحفة

الذىالمتفيهقفمعنىالامتلاء،الفهقوأصل،كالمثبتحاشيتهوفى.،"المتفيقهون:الأصلفى(2)

.ا؟1/6عبيدلأبىالحديثغريبفمه.بهويفهقكلامهفىيتوصع

حبانوابن،(17732،17743)احمدوأخرجه.(4969)الشعبنىالمصنفعندوالحديث

ثعلبة.أبايدركلممكحول:8/1024الذهبىوقال.بههندأبىبنداودطريقمن(482،5557)
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...ومعاليهاالأخلاقمكارمبيانبابالشهاداتكتاب

،(1)المتفيهقونالمتشدقونالثرثارون؟الأمةهذهبشرارأخبركم"ألا:ع!ي!النبى

.أخلاقا")2(أحاسنهم؟بخيارهمأنئئكمأفلا

بندعلجأنبأنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-58382

زهير،حدثنا،يونسبنأحمدحدثنا،النضربنعمروبنمحمدحدثنا،أحمد

لمجماللهنبىعن،ر!يهنطعباسابنعن،أبيهعن،ظبيانأبىبنقابوسحدثنا

منجزءاوع!ثرينخمسةمنجزءوالاكعصادالصالحوالشمتالصالح"الهدى:قال

.(3)"التبؤة

بنمحمدالحسنأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-20839

ومحفدبشاربنمحمدحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،الجوهرىاللهعبد

غيرأخبرنى،قتادةعنسعيد،عن،عدىأبىابنحدثنا:قالاالمثنىابن

عبدوفدقضةفذكرسعيد،أبىعن،نضرةأباوذكرالوفدلقىممنواحد

خصلتينفيك"إن:فقالالقيسعبدبأشج!اللهنبئوأع!:قالالقيس

محمدعن"الصحيح"فىمسلمأخرجهوالأنماة")4(.الحلمورسولى؟اللهيحبهما

كالمثبت.حاشيتهوفى.""المتفيقهون:الأصلفى(1)

والبخارى،(8822)احمدوأخرجه.462،247صالآدابوفى،(4970)الشعبفىالمصنف(2)

.(987)المفردالأدبصحيحفىالألبانىوصححه.بهالبراءطريقمن(1308)المفردالأدبفى

(08126)انىوالطبر،(468)المفردالأدبفىالبخارىواخرجه.(6555)الشعبفىالمصنف(3)

الذهبىوقال.بهزهيرطريقمن(4776)داودوأبو،(2698)وأحمد.بهيونسبنأحمدطريقمن

ضعف.قابوس:8/1042

.(20299)فىوتقدم.(0984)الشعبفىالمصنف(4)
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الشهاداتكتاب

بشار)1(بنومحفدمثنىابن

...ومعاليهاالأخلاقمكارمبيانباب

إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-20840

حدثنا،مسلمبنعفانحدثنا،حرببنغالببنمحمدأنبأنا،الفقيه

مصعبعن،الحارثبنمالكعن،الأعمشحدثنازياد،بنالواحدعبد

لمجي!-اظ،101/22النبىعنإلاأعلمهولا:الأعمشقال-أبيهعن،سعدابن

.(2)"الآخرةعملفىإلأخيرشىءكلفى)التؤدة:قال

يوسفبناللهعبدمحمدوأبوالفقيهطاهرأبوأخبرنا-20841

ال!لمئ،يوسفبنأحمدحدثنا،القطانبكرأبوأنبأناقالا:الأصبهانئ

أبىعن،أبيهعنهند،أبىبنسعيدبناللهعبدانبأنا،الززاقعبدحدثنا

جواني،جعظرئكلد!غضالفه"إن:جمفهاللهرسولقال:قال!بههريرة

(4)"بالآخرةجاهلبالدنيا،عالمبالنهار،حمار،بالليلجيفة،الأسواقدىب .(3)..

جعفر،بناللهعبدأنبأنا،فوركابنبكرابوالأستاذأخبرنا-08422

خالد،بنمعبدعن،شعبةحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا

.(27/18)مسلم(1)

وصححه.63/1،64والحاكم،(714)الكبيهرالزهدوفى،(8411)الشعبفىالمصنف(2)

داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.مسلمبنعفانطريقمن(4810)داودأبووأخرجه

(4025).

المنمخبمنفقال:والسخاب،المنوعالجمرع:والجواظالمتكبر،الغليظالفظ:الجعظرى(3)

.276/1،316،349/2النهايةينظر.الصياحبمعنى؟والضخب

إسناده:8/1042الذهبىوقالبه.السلمىيوسفبنأحمدطريقمن(72)حبانابنأخرجه(4)

جيد.
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...ومعاليهاالأخلاقمكارمبيانبابالشهاداتكتاب

كلالجئة؟أهلعلىأدممم"ألا:يقوللمجيرالنبئسمع،وهببنحارثةعن

عتلجواظكلالنار"أهل:وقاللأبزه((.اللهعلىأقسملو،ا!ع!فتمضعي!

(3)ءو(2)
شعبة.حديثمن""الصحيحفىومسلمالبخارىأخرجه.((.-

الله،رحمهالعلوىالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-20843

حدثنا،الأزهرأبوحدثنا،الشرقىبنالحسنبنمحمدبناللهعبيد)4(أنبأنا

عن،عمروأبىبنعمروحذثنى،الأنصارىسعيدبنسعدحدثنا،محاضر

علىاللهحزمهسهلاهيناليناكان"من:قالجمجرالنبىعن،هب!!دهريرةأبى

.(النار")

أبىعنالمطلبعن:فيهفقالمحاضرعنعماربنسهلرواه

(6)ري،
.هريره

(1

(2

(3

حدثنا،عبيدبنأحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلىأخبرنا-48402

فىحالهلضعفعليهويتجبرونوبحتقرونه-يستضعفونهبمعنى-الناسيتضعفهالذى:المتضعف

بثرحمسلمصحيحينظر.نفسهمنواضعخاملمتذللمتواضعأنهبمعنىبالكسروروىالدنيا.

.17/187النووى

،(11615)البهرىفىالنسائىوأخرجه.(1334)والطيالسى،(48401)الثمعبفىالمصنف

وابن،(5260)والترمذى،(18728،18730)وأحمد.بهشعبةطريقمن(5679)حبانوابن

به.خالدبنمعبدطريقمن(4116)ماجه

.(46/2853)ومسلم،(6657)البخارى

"عبد!.:م،سفى

به.سعيدبنسعدطريقمن(1262)الزهدفىهنادأخرجه

به.سهلطريقمن(8123)الثعبفىالمصنفوعنه-1/126الحاكمأخرجه
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195/10

...ومعاليهاالأخلاقمكارمبيانبابالشهاداتكتاب

رافع،بنإسماعيلعن،عقيلأبىعن،شعدويهحدثنا،قماشابىابن

قال:قالتلمج!النبىزوجسلمةائمعن،المخزومىسلمةلائمابنعن

الأوثانعبادةبعدإلقوعهدوجلعزربىعنهنهانىما)أول:!ي!اللهرسول

.(1)"الرجاللملاحاةالخمروشرب

وأبوبنيسابورالقاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-20845

عدىبناللهعبدأحمدأبوأنبأنا:قالاببيهقالذامغاخ!علىبنأحمدمنصور

سنةبغرةالغرىعمرانأبوإسماعيلبنإبراهيمبنإسحاقحدثنا،الحافظ

بشربنبكرحدثناالعسقلاض!،ئر!لاأبىبنمحمدحدثنا،ثلاثمائة

آلمرنىقربنمعاويةبنإياسعن،سواربنالحميدعبدحدثنا،ال!لمئ

الدين.منالحياء:فقالواالحياءعندهفذكرالعزيزعبدبنعمرعندكنا:قال

:قالقىجدىعنأبىحذثنى:إياس!فقال.كفهالدينهوبل:عمرفقال

منالحياء،اللهرسوليا:فقالواالحياءعندهفذكرلمجواللهرسولعندكنا

"إن:ع!يهحاللهرسولقالثئمكله".الدينهو"بل:!ي!اللهرسولفقال؟الدين

وإئهن،الإيمانمنوالعمل-القلبعقلااللسانعق-والعئوالعفافالحياء

الذنيا".فىيزدنمماامحرالآخرةفىيزدنوماالدنيا،منوينقصنالاخرةفىيزدن/

كتبهاثئم،عليهفأمليتهاالعزيزعبدبنعمرفأمرك!:معاويةبنإياسقال

.(2)اهبإعجاباوضعهاماكمهلفىوإنهوالعصرالظهربناصلىثئم،بخطه

المتركلبنيحصعقيلأبىطريقمن(505)23/052انىوالطبر،(36972)شيبةأبىابنأخرجه(1)

.؟اوإسماعيل:8/0242الذهبىوتالبه.

بن=محمدطريقمن(63)19/29والطبرانى،(87)الأخلاقمكارمفىالدياأبىابنأخرجه(2)
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...ومعاليهاالأخلاقمكارمبيانبابالشهاداتكتاب

ابنسعيدأبوألبأنا،يوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-20846

محمدبنسليمانداودأبوحدثنا،الدورىعباسحدثنا،الأعرابى

الحجاجعن،الثورىاو(23/101سفيانعن،شهابأبوحدثنا،المباركئ

أبىعن،الرحمنعبدبنسلمةأبىعن،كثيرأبىبنيحيىعن،فرافصةابن

.(1)"لئيمخبوالفاجركريثم،غر"المؤمن:لمجي!اللهرسولقال:قالد!لمحنههريرة

.(2)سفيانعنيونسبنعيسىعنروىوكذلك

أبىعن،سلمةأبىعن،رجلعن،الحجاجعن،سفيانعن:وقيل

(3)-و
.هريره

(4)سلمةأبىعنكثيرأبىبنيحيىعنرافعبنبشرورواه

.(مرفوعا)كذلك

هريرةأبىعن

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ليسحديثهذا:4202/8الذهبىوقال.المصنفعندمماأطولوسياقهما.بهالسرىأبى

.مجهولوبكر،زرعةأبوضعفهالحمدعبد؟بصمحيح

.(بب)خ2/327جاتلا.دسفملاالخداعهوالغرضدوالخب،للشريفطنلاالذىالغر

،(3128)المشكلشرحفىالطحاوىوأخرجه.(208)الآدابفىالمصنفعندوالحديث

الذ!ىوقال.بهسفيانطريقمن(1862)والبزار.بهمحمدبنسليمانطريقمن1/43والحاكم

فيه.يمفمحجا!:4202/8

طريقمن1/43والحاكم،(3129)المشكلشرحفىوالطحاوى،(0860)يعلىأبوأخرجه

به.يونسبنعي!

صحيحفىالألبانىوحسنه.بهالثورىسمفيانطريقمن(4790)داودوابو،(1891)أحمدأخرجه

.(4".6)داودأبى

."عبدالرحمن"بن:مفىبعده

وقالبه.رافعبنبشرطريقمن،(1964)والترمذى،(418)المفردالأدبفىالبخارىأخرجه

.(322)المفردالأدبصحيحفىالألبانىوصححه.غريب:النرمذى
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...ومعاليهاالأخلاقمكارمبيانبابالشهاداتكتاب

أبوحدثنا:قالاالقاضىبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-08472

بنيونسحدثنا،الذورئمحمدبنالعباسحدثنا،الأصئمهوالعباس

بنالعلاءعنالرنجئ،خالدبن)امسلمحدثناالمؤذب،محمد

إكرم:قال!اللهرسولأن،هريرةأبىعن،أبيهعن،الزحمنعبد

الرنجى.خالدبنبمسلميعرفهذا.(إاخلقهوحسبه،عقلهومروءول،دينهالمرء

.هريرةأبىعنضعيفيناخرينوجهينمنروىوقد

أحمدبنمحمدصادقيوأبوالحافظاللهعبدأبوواخبرنا-20848

،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالعطار

سمعت:قالرف!لاأبىبناللهعبدعن،شعبةحدثناداود،بنموسىحدثنا

ز!بهالخطاببنعمرسمعت:يقولحديربنزيادسمعت:يقولالشئعبئ

الموقوفهذا.(2)عقلهواصله،خلقهومروءته،دينهالمرءحسب:يقول

صحيخ.إسناده

منصورأباسمعت:قالال!لمئالزحمنعبدأبوأخبرنا-20849

:يقولمحمودبنإبراهيمسمعت:يقولالزحمنعبدبنالقاسمبنمحمد

أربعةالمروءة:يقولالشئافعئسمعت:يقولسليمانبنالزبيعسمعت

المصنف.نسخة:فى!يل(ا-1)

العلموجواهرالمجالسةفىالدينورىوأخرجه.(220)الادابفىالمصنفعندوالحديث

.(13892)فىوتقدم.بهالدورىمحمدبنالباسطريقمن(2684)

إسحاقبنمحمدطريقمن3/403تطنىالداروأخرجه.(022)عقبالآدابفىالمصنفذكره(2)

به.شعبةطريقمن(26343)شيبةأبىوابن.به
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...ومعاليهاالأخلاقمكارمبيانبابالشهاداتكتاب

والنسك.،والتواضع،ءاخ!لاو،الخلقحسن؟أركان

الزاهد،داودابنبكرأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-55852

عنغندر،حدثنا،مصعببنالمنتجعحدثنى،سفيانبنالحسنحدثنا

تعدونما:القيسعبدمنرجلاسأل!معاويةأن،التميمىحبيبعن،شعبة

.(1)والعفةالحرفة:قال!؟فيكمالمروءة

فىالعفاف:قال!؟المروءةما:لمعاويةقيل:قال!سوارأبىعنوروينا

.(2)المعيشةفىوإصلاخ،الدين

المؤملابنبكرأباسمعت:قال!الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-85152

بعضفىقرأت:يقول!الفارسئيعقوببنمحمداللهعبدأباسمعت:يقول!

فقال!،المروءةعنقيسبنالأحنفسأل!معاويةبنيزيدأنالكتب

وقال!:ساعةالأحنفأطرقثموالاحتمال!.التقىالمروءة:الأحنف

جمالهفماالجميليأتلمالوجهجميلوإذا

واحتمالهتقاهإلاالفتىأخلاقخيرما

هلا:الأحنف:قال!زيرا.اليموافق،بحرأباياأحسنتيزيد:فقال!

.تفسيرا)3(المعنىوافق:قلت

البصرى،عثمانأبوحدثنا،المؤملئمحمدأبوأخبرنا-25852

به.غندرطريقمن15اصهـ(643سنةووفيات)حوادثالاسلامتاريخفىالذهبىأخرجه(1)

به.سوارأبىطريقمن3/1291الكاملفىعدىابنأخرجه(2)

به.المصنفطريقمن24/337،338دمشقتاريخفىعساكرابنأخرجه(3)
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...هبمستترغيرمظهرهالكذبمنكشفكانمنبابالشهاداتكتاب

بنسلمقال:قالالأصمعىعن،عثامبنعلئأنبأنا،الفزاءأحمدأبوحدثنا

:قال.الرجالعلىالضبروالمروءة،الضخةوالشئباب،العافيةالذنيا:قتيبة

.(1)المداراةفوصف؟الزجالعلىالضبرما:فسالت

إسماعيلأنبأنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-85302

بنإسحافاظ،حدثنا23/101سعيد،بنمشزفحدثناالضفار،محمدابن

؟المروءةما:معاويةبنلإياسقلت:قالحسينبنسفيانحدثنامحمد،

.فالفباس)2(:تعرفلاحيثوأفا،التقوى:تعرفوحيثبلدكفىأقا:قال

مظهرهالحذبمنحشفحانمنبافي:

شهادتهتجزلمبههستمرغير

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-20854

عننمير،بناللهعبدحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

قال:ل!بهمسعودابنيعنىاللهعبدقال:قالشقيقعن/،الأعمش196/10

إلىيهدىالبزوإنالبز،إلىيهدىالصدقفإن؟بالصدق"عليكم:جمي!اللهرسول

ن!ف؟والكذبوإثاكمصديقا،اللهعنديكتبحئىليصدقالزجلوإنالجئة،

ليكذبالرجلوإنالنار،إلىيهدىالفجوروإنالفجور،إلىعلدىالكذب

بنعلىطريقمن43/185دمقتاريخفىعساكرابنوأخرجه.(0085)الثمعبفىالمصنف(1)

قتيبة.بنسلمعناخرطريقمن22/154وبالسؤال،السؤالبدونعثام

به.المصنفطريقمن01/21دمقتاريخفىعساكرابنأخرجه(2)
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الشهاداتكتاب

.كذابا")1(اللهعنديكتبحئى

...هبمستترغيرمظهرهالكذبمثكشفكانمنباب

بنمحمداللهعبدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-08552

معاوية،أبوأنبأنا،يحيىبنيحيىحدثنا،عمروبنمحمدحدثنا،يعقوب

ويتحرىيصدقالزجليزال"وما:قالأنهإلابإسنادهفذكره.الأعمشعن

يكذبالزجليزال"وما:اخرهفىوقالصديقا".اللهعنديكتبحئىالصدق

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)((اباذكاللهعنديكتبحتىالكذبويتحرى

(3)

.(4)شقيقوائلىابىعنمنصورحديثمنوأخرجاه،يحيىبنيحيى

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-20856

إسماعيلحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا،نعيمبنمحمدحدثنا،إملاءيعقوب

أبىعن،أبيهعنعامر،أبىبنمالكبننافعسهيلأبىعنجعفر،ابن

وإذا،كذبحدثإذا،ثلاثالمنافق"آية:قاللمجيماللهرسولأن،!زهريرة

عن"المحيم"فىومسلمالبخارىرواه.(خان")اؤتمنوإذا،أخلفوعد

(6)ريء
!تمبه.

طريقمن(4989)داودوأبو،(501عقب/2607)مسلموأخرجه.(388)الآدابفىالمصنف(1)

.(21178)فىوسيأتى.بهالأعمش

به.معاويةأبىطريقمن(1971)والترمذى،(3638،0814)أحمدأخرجه(2)

معاوية.أبىعنكريبوأبىنميرابنعنولكن،يجىذكردون(2607/051)مسلم(3)

.(103/2607،104)ومسلم،(6094)البخارى(4)

.(11569،12814)فىوتقدم،بهقتيبةعن(11127)الكبرىفىالنسالىأخرجه(5)

.(59/071)ومسلم،(2682)البخارى(6)
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...هبمستترغيرمظهرهالكذبمنكشفكانمنبابالشهاداتكتاب

حدثنا،عيسىبنعلئحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-20857

بنيحيىحدثنا:قالاالذهلئمحمدبنوموسىالحرشئعمبروبنمحمد

،هريرةأبىعن،الأعرجعنالرناد،أبىعن،مالكعلىقرات:قاليحيى

بوجههؤلاءيأتىائذى،الوجهينذاالناسشزمن"إن:قالجمتاللهرسولأن

وأخرجه،يحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.ابوجبما"وهؤلاء

.ل!ءحبه)2(هريرةأبىعنصالحأبىحديثمنالبخارى

إسماعيلأنبأنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-08582

،الرزاقعبدحدثنا،الرمادئمنصوربنأحمدحدثناالضفار،محمدابن

كانما:قالتا!رعائشةأن،مليكةأبىابنعن،أتوبعن،معمرأنبأنا

عنديكذبالزجلكانولقد،الكذبمنجمج!اللهرسولإلىأبغضخلق

منهاأحدثقدأنهيعلمحتىعليهنفسهفىيزالفما،الكذبةجمجاللهرسول

(3)ريء
توبه.

أبىابنعنالحديثهذاالززاقعبدعننسختنافىكان:بكبرأبوقال

ولم.مليكةأبىابنعن:فقالشكبغيرالززاقعبدفحذثنا،غيرهأومليكة

.(4)غيرهأو:يذكر

.(00701)أحمدطريقهومن،2/991ومالك.(4879)بع!ثلافىالمصنف(1)

.(5806)والبخارى،(5262/98)4/1102مسلم(2)

والترمذى،(18325)أحمدطريقهومن،(95102)الرزاقوعبد،(6481)الشعبفىالمصنف(3)

حسن.:الترمذكطوتال.(5736)حبانوابن،(1973)

.الإسنادفىالمذكورالرمادىمنصرربنأحمدهوبكروابو،(4816)عقبالشعبنىالمصنف(4)
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...هبمستترغيرمظهرهالكذبمنكشفكانمنبابالشهاداتكتاب

مليكة:أبىابنعنشاهاوله:الشيخقمال

او،24/101القاضىبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرناه-20859

الذمشقئ،زرعةأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:

حدثنا،مسلمبنمحمدحدثنا،مروانحدثناخالد،بنمحمودحذثنى

كانما:قالتر!نهاعائشةعن،مليكةأبىبناللهعبدعن،ال!ختياخ!أئوب

علىجم!اللهرسولجزبوما،الكذبمنلمجيماللهرسولإلىأبغض2شى

.اتوبهمنهيعرفحتىكانماإليهفرجعكذباأحد

عن"المستدرك"كتابمنيمللمفيماشيخناوأخرجه-20860

عن،مسلمبنمحمدعن،وهبابنعن،الحكمعبدابنعن،الأصثم

.ز!نفا)2(عائشةعن،سيرينبنمحمدعن،ال!ختيانىأيوب

محمدبنإسماعيلأنبأنا،بشرانابنالحسينأبووأخبرنا-08612

عنمعمر،أنبأنا،الززاقعبدحدثنامنصور،بنأحمدحدثناالصفار،

كذاكذبها)3(.كذبةفىرجلشهادةأبطلجمي!النبئأن،شيبةأبىبنموسى

شيبة.أبىبنموسى:كتابىفى

عن(2198)العللنىحاتمأبىابنوذكره،(37)المزكياتنىكما-المزكىإسحاقأبوأخرجه(1)

به.الطاطرىمحمدبنمروان

العللنىحاتمأبىابنطريقهومن،(533)جامعهفىوهبوابن،وصححه98/4الحاكم(2)

.48/9،49التمهيدفىالبرعبدوابن،(2336)

الضعفاءفىالعقيلىطريقهومن،(20197)الرزاقوعبد،(5955)المعرفةفىالمصنف(3)

4/163.
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...هبمستترغيرمظهرهالكذبمنكشفكانمنبابالشهاداتكتاب

،عدىابنأحمدأبوانبأنا،المالينئسعدأبوأخبرناوقد-08622

معمر،عن،المباركابنحدثناحماد،بننعيمحدثنا،الكاتبحمزةحدثنا

كذبهاأا(.كذبةفىرجلشهادةجرحجمفهاللهرسولأن،شيبةبنموسىعن

مرسل.وهو،أصحوهذا

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-20863

بنبهزأنبأنا،عاصمأبوحدثنا،الذورئمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوب

،القطانالحسينبنمحمدبكرأبوأنبأنا،الفقيهطاهبرأبووأخبرنا)ح(حكيم

سفيانذكر:قاليوسفبنمحمدحدثنا،السلمئيوسفبنأحمدحدثنا

يحدثلفذى"ويل:!الجمعالنبىعن،جذهعن،أبي!عن،حكيمبنبهزعن

.(2)"هلويلله،ويل،الناسبهليضحكفيكذب

اللهعبدأبوأنبأنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرنا-08642

عون،بنجعفرأنبأناالوفاب،عبدبنمحمدحدثنا،يعقوبابن

سمعت:قالحازمأبىبنقيسعنخالد،أبىابنهو/إسماعيلأنبأنا197/10

هذا.(3)للإيمانمجانبالكذبفإن؟والكذبإئاكم:يقول،!ربكرأبا

مرفوعا.روىوقد،الصحيحوهو،موقوف

بنالحسنأنبأنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-08652

.158/1الكاملفىعدىابن!1)

فىوالشانى،!0994)داودوابو،(2،55002،73002".64)احمدواخرجه.1/64الحاكم!2)

.17514)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.بهحكيمبنبهزطريقمن!62111،56511)الكبرى

به.خالدابىبنإسماعيلطريقمن!ا6)واحمد،!25994)شيبةأبىابنأخرجه!3)
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شهادتهتقبللمزوربشهادةجربمنبابالشهاداتكتاب

بنعمروحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

أبيهعنسعد،بنمصعبعن،كهيلبنسلمةعن،شعبةحدثنا،مرزوق

،موقوفهذا.(1)والكذبالخيانةغيرالطبيعةكلعلىيطبعالمسلم:قال

مرفوعا:روىوقد،الصحيحوهو

الحافظ،عدىابنأحمدأبوأنبأنا،المالينئسعدأبوأخبرنا-86652

بنعلىحدثنارشيد،بنداودحدثنا،الوكيلحفصبىبناللهعبدحدثنا

عن،أبيهعن،سعدبنمصعبعن،إسحاقأبىعن،الأعمشعن،هاشم

.(2)"والكذبالخيانةإلاشىءكلعلىالمؤمن"يطبع:قالكي!النبى

شهادتهتقبللمزوربشهادةجربمنبافي:

حدثنا،الإسماعيلئبكرأبوأنبأنا،الأديبعمروأبوأخبرنا-86752

أنبأنا،مرزوقبنعمروحدثنااظ(24/101،القاضىيعقوببنيوسف

:قالجميىالنبىعن،أنسعن،رضرجبهأنسبنبكرأبىبناللهعبيدعن،شعبة

:قالأوالزور.وقول،الوالدينوعقوق،الئفسوكمل،باللهالإشراكالكبائررب!عا"

البخارىورواه،4شعبةحديثمن""الصحيحفىأخرجاه.(3)"روزلاشهادة

به.كهيلبنسلمةطريقمن(25996)شبةأبىابنأخرجه(1)

يعلىوأبو،(1391)البزاروأخرجه.1/44الكاملفىعدىوابن،(9480)الشعبفىالمصنف(2)

وهو:الوكيلحفصبناللهعبدعن8/0542الذهبىوقال.بهرشيدبنداودطريقمن(171)

.كذاب

.(15947)فىتقدم(3)

.(144بقع/88)ومسلم،(2653)البخارى(4)
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...منهمخرجولهالكذببهيظنمنبابالشهاداتكتاب

-(1)
.مرزوىبنعمروعن

قالا:الحارثابنبكروابوال!لمئالزحمنعبدأبوأخبرنا-08682

النعمانئ،سليمانبنمحمدجعفرأبوحدثنا،الحافظعمربنعلئأنبأنا

حدثنا،يونسبنعيسىحدثنا،خداشأبىبنالضمدعبدبناللهعبدحدثنا

الخطاببنعمركتب:قالالهذصكالمليحابىعن،حميدأبىبناللهعبيد

عدولالمسلمون:فيهقالالحديثفذكركا!ما.الاشعرئموسىابىإلى

ظنينأو،زورشهادةفىمجزثأوحذ،فىمجلودإلا،بعضعلىبعضهم

.(2)قرابةاوولاءفى

حذاباسميلزمهلممنهمخبئولهالحذببهيطنمنبافي:

إسماعيلأنبأنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-08692

أنبأنا،الرزاقعبدحدثنامنصور،بناحمدحدثناالصئحفار،محمدابن

عقبةبنتكلثومأمأفهعن،الزحمنعبدبنحميدعن،الرهرئعن،معمر

"ليس:يقولجمتاللهرسولسمعت:قالتالأولالمهاجراتمنوكانت

فىمسلمأخرجهخيراإ)3(.نمىأوخيرافقالالناسبينأصلحمنبالكاذب

.(6871)عقبالبخارى(1)

اللهعبيد:8/5042الذهبىوقال.(56702)فىآخرطريقمنوتقدممطولأ.4/602الدارقطنى(2)

هالك.

،(27273،27279)أحمدطريقهومن،(19602)الرزاقوعبد،(131)الآدابفىالمصنف(3)

،(9123)الكبرىفىوالنسائى.بهمعمرطريقمن(9381)الترمذىوأخرجه.(0492)داودوأبو

به.الزهرىطريقمن(5733)حبانوابن



...منهمخرجولهالكذببهيظنمنبابالشهاداتكتاب

.معمبر)1(عنعلئةابنحديثمن""الصحيح

القطيعى،جعفربنأحمدأنبأنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-58752

بنإبراهيمبنيعقوبحدثنا،أبىحدثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا

اللهعبيدبنمسلمبنمحمدحدثنا،كيسانبنصالحعن،أبىحدثناسعد،

بنتكلثومأئمأمهأنأخبرهعوفبنالرحمنعبدبنحميدأن،شهابابن

بينيصلحالذىالكذاب"ليس:لمجولكج!اللهرسولسمعتأنهاأخبرتهعقبة

يقول!مماشىءفىيرخصأسمعهلم:وقالتخيرا".يقولأوخيرافينمىافاس

الرجلوحديث،الناسبينوالإصلاح،الحربفى؟ثلاثفىإلاالناس

منعقبةبنتكلثومأموكانت:قال!زوجها.المرأةوحديثامرأته

عن"الصحيح"فىالبخارىرواهلمججم)2(.اللهرسول!بايعناللاع!المهاجرات

عمروعنمسلمورواه،مختصراسعدبنإبراهيمعناللهعبدابنالعزيزعبد

إلىشهابابنعنيونسحديثمنجهوأض،(3)بتمامهيعقوبعنالناقد

.(4)شهابابنقولمنالباقىجعلثم.خيرا"))وينمى:قوله

عبيدبنأحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا-25871

ابنعن،الليثحدثنابكير،بنيحيىحدثنا،ملحانابنحدثناالصفار،

مهأعن،الرحمنعبدبنحميدعن،شهاباابنعن،الوهابعبدعن،الهاد

.(101بقع/2605)مسلم(1)

به.سعدبنإبراهيمبنيعقوبطريقمن(8642)الكبرىفىالنسائىواخرجه.(27272)أحمد(2)

.(101بقع/2605)ومسلم،(2692)البخارى(3)

.(2605/101)مسلم(4)
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01/198

...منهمخرجولهالكذببهيظنمنبابالشهاداتكتاب

منشىءفىيرخص!يم/اللهرسولسمعتما:قالتعقبةبنتكلثومأم

كاذئماأعده"لا:يقولجميماو،101/25اللهرسولكان؟ثلاثفىإلاالكذب

فىالقوليقولوالزجل،الإصلاحإلابهيريدلاالفوليقولالناسبينيصلحالزجل

.زوجها")1(تحذثوالمرأةامرأتهيحدثوالزجل،الحرب

أبى(2)نبالوفابعبدعنالهادابنعنوغيرهيزيدبننافعرواهوكذلك

.(3)ركب

أبوأنبأنا،إملاءالعلوىالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا-08722

حدثناقالا:حفصبنوأحمدعقيلبنمحمدحدثنا،الشرقنابنحامد

أخبرخ!،عقبةبنموسىعن،طهمانبنإبراهيمحذثنى،اللهعبدبنحفص

إبراهيم"إن:!صماللهرسولقال:قالهريرةأبىعن،الأعرجعن،الرنادأبو

كبيرهمفعلهبل:آلهتهمفىقولهكذبابئ،ثلاثإلأقطيكذبلمالرحمنخليل

هذا.(4)"أختى:لسارةوقوله.دقيم!!نإ:آلهتهميحابخأنإلىدعوهحينوقولههذا.

أبىعنسيرينابنحديثمن"الصحيح"فىأخرجاهقدثابتحديث

(5)ريو
.هريره

بكيربنيحيىطريقمن(2921)المشكلشرحفىالطحاوىوأخرجه.(132)الآدابفىالمصنف(1)

بنيزيدطريقمن(9124)الكبرىفىوالنسالى.بهسعدبنالليثطريقمن(27275)وأحمد.به

به.الهاد

!عنإ.:م،سفىبعده(2)

به.يزيدبننافعطريقمن(4921)داودأبوأخرجه(3)

به.الزنادأبىطريقمن(3166)والترمذى،(2212)عقبداودوأبو،(9241)أحمدأخرجه(4)

.(2371/451)ومسلم،(3357)البخارى(5)

-52-



...بهيفىأننيتهومنشيئاغيرهوعدمنبابالشهاداتكتاب

لاالهتهمأنوالبيانالتفريعمخرجخرجهذا.كبيرهمفعلهبل:وقوله

أختى.:لسارةوقولهسيسقم.أنهمعنىعلى.سقيمإنى:وقولهلها،صنع

أعلم.والله.الإسلامأخوةمعنىعلى

بهوفىثمبهيفىأننيتهومنشيئاغيرهوعدمنباب

بهيفىألانيتهومنوعدومنلعذر،بهيفلمأو

ابنالمقرئعمربنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-20873

بنإبراهيمحدثنا،سلمانبنأحمدأنبأنا،اللهرحمهببغدادالحفامى

عن،طهمانبنإبراهيمحدثنا،العوقئسنانبنمحمدحدثنا،إسحاق

أبىبناللهعبدعن،أبيهعن،شقيقبناللهعبدعن،الكريمعبدعن،بديل

مكانهفىبهاآييهأنفوعدته،بقيةلهفبقيتج!عالنبئبايعت:قالالحمساء

مكانه،فىوهوالثالثاليومفىفأتيتهوالغد،ذاكيومىفنسيته:قالذلك.

عنقالهكذا.(1)((أنتظركثلابئمنههناأناعلئ،شققتلقدفتى،"يا:لىفقال

أبيه.عنشقيقبناللهعبد

وأبوالقاضىبكروأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-20874

أبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالسلمئالزحمنعبد

بديلعن،طهمانبنإبراهيمحدثنا،البصرىسنانبنمحمدحدثنا،أمية

اللهعبدعن،أبيهعن،شقيقبناللهعبدعن،الكريمعبدعن،ميسرةابن

هذافذكر.يبعثأنقبلببيعت!عاللهرسولبايعت:قالالحمساءأبىابن

به.سنانبنمحمدطريقمن123/2الصحابةمعجمفىقانعابنأخرجه(1)

-53-



الشهاداتكتاب

.(1)بمعناهالحديث

...بهيفىأننيتهومنشيئاغيرهوعدمنباب

حدثنا،داسةابنبكرأبوأنبانا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-08752

فذكر.سنانبنمحمدحدثنا،النيسابورىيحيىبنمحمدحدثنا،داودأبو

بنالكريمعبدعندناهذا:يحيىبنمحمدقال:داودأبوقال.الحديثهذا

.(2)شقيقبناللهعبد

سنانبنمحمدعنهانىبنإبراهيمورواه:اللهرحمهأحمدالشيخقمال

.(4)بالشكالحسماء)3(أوالحمساءأبىبناللهعبدعن:فقال

أبىبناللهعبدفىيشذولمطهمانبنإبراهيمعنهاك!بنمعاذورواه

.(الحمساء)

أبوحدثنا،بكربنمحمدأنبأنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-08762

عن،طهمانبنإبراهيمحدثنا،عامرأبوحدثنا،المثنىابنحدثناداود،

أرقم،بنزيدعن،وقاصأبىعن،النعمانأبىعن،الأعلىعبدبنعلى

يجئولميففلم،(6)هليفىأننييههومنأخاهالرجلوعد"إذا:قاللمجج!النبىعن

(3

(4

(6

به.سنانبنمحمدطريقمن(2153)مكةأخبارفىالفاكهىأخرجه

.(0621)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(4996)داودأبو

"الحمساءأ.:م،سفى

به.هانئبنإبراهيمعن(1666)قبل4/152الصحابةمعجمفىالبغوىأخرجه

معاذطريقمن(6014)الصحابةمعرفةفىنعيموأبو،(1666)الصحابةمعجمفىالبغوىأخرجه

به.هاننابن

إبه!.:المصنفنسخةفى
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الشهاداتكتاب

.(1)"عليهإثمفلاللميعاداظ،25/101

...بهيفىأننيتهومنشيئاغيرهوعدمنباب

بنأحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-08772

بنليثحدثناالوليد،أبوحدثنا،الأسفاطئعباسحدثناالصفار،عبيد

بناللهعبدعن،عامربناللهلعبدمولىعن،عجلانبنمحمدعنسعد،

فقالت،ألعبفذهبت،صغيرصبئوأنابيتناجميواللهرسولجاء:قالعامبر

نأأردت"ما:جمتاللهرسولفقال.أعطيكتعال،اللهعبديا:أمىصلى

لكتبتتفعلىللوإئك"أما:قالتمرا.أعطيهأنأردت:قالت."(2)؟تعطيه

.(3)"كذبةعليك

بناللهعبدأنبأنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-25878

بنيحيىأنبأنا،مريمأبىابنسعيدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفر

ربيعة،بنمرعابناللهعبدمولىزيادعن،عجلانبنمحمدحذثنى،أيوب

199/10أمىعلىلمجر/اللهرسولدخل:يقولسمعهربيعةبنعامربناللهعبدعن

لهافقال.هاكتعال،اللهعبديا:أمىفنادتنى،خارجافأدبرت،غلاموأنا

لملوإئك"أما:قالتمرا.أعطيه:قالت.أد(4)؟تعطينه"ماذا:لمجي!اللهرسول

طريقمن(2633)الترمذىوأخرجه.(4995)داودوأبو،(051)24أصالآدابفىالمصنف(1)

.(6101)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.بالقوىإسنادهوليى،غريب:وقال،بهعامرأبى

"تعطيهإ.:المصنفنسخةفى(2)

بنالليثطريقمن(4991)داودوأبو،(15702)أحمدوأخرجه.(4822)الثعبفىالمصنف(3)

.(4176)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنهبه.سعد

)تعطيه!.:م،س،المصنفنسخةفى(4)
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الشهاداتكتاب

.(1)"كذبةعليككمبتتفعلى

الكذبعنمندوحةفيهاالمعاريضباب:

الحذبعنمندوحةفيهاالمعاريضباب:

إسماعيلأنبأنا،بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئأخبرنا-08792

،هارونابنهويزيدحدثنا،الملكعبدبنمحمدحدثنا،الضفارمحمدابن

فىأما:قالالخطاببنعمرأن،عثمانأبىعن،التيمئهوسليمانأنبأنا

.؟(2)الكذبعنالرجليغنىماالمعاريض

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-20880

سعيدأنبأنا،عطاءبنالوهابعبدأنبأنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوب

:قالأنهالحصينبنعمرانعن،مطزفعن،قتادةعن،عروبةأبىابنهو

.موقوفالصحيحهوهذا.(3)الكذبعنلمندوحةالمعاريضفىإن

عبيد،بنأحمدأنبأنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرناوقد-20881

بنداودحدثنا،إبراهيمأبوحدثناجابر،بنالفضلبنمحمدحدثنا

عن،أوفىبنزرارةعن،قتادةعن،عروبةأبىبنسعيدعن،الزبرقان

المعاريفىفى"إنلمج!:اللهرسولقال:قالحصينبنعمران

معرفةفىنعيموأبو،(1574)الصحابةمعجمفىالبغوىوأخرجه.1/251سفيانبنيعقوب(1)

به.مريمأبىابنسيدطريقمن(4398)الصحابة

المفردالأدبفىوالبخارى،(26498)شةأبىابنوأخرجه.(4793)المنمعبفىالمصنف(2)

به.التيمىسليمانطريقمن(2925)عقبالمشكلشرحفىوالطحاوى،(884)

المشكلشرحفىوالطحاوى،(857)المفردالأدبفىوالبخارى،(99642)شةأبىابنأخرجه(3)

به.قتادةطريقمن(120)18/061والطبرانى،(2925)عقب
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داتلشهاا!كتا

.(1)((الكذبعنلمندوحة

الكذبعنمندوحةفيهاالمعاريض:باب

عدىابنأحمدأبوأنبأنا،المالينئسعدأبووأخبرنا-25882

أبوحدثنا،الوشاءالجعدبنالعزيزعبدبنمحمدبنأحمدحدثنا،الحافظ

.الربرقانبنداودبرفعهتفرد.(2)مثلهبإسنادهفذكرهالترجمانى.إبراهيم

.مرفوعا)3(علىعنضعيفآخروجهمنوروى

الكارزى،الحسنأبوأنبأنا،السلمئالرحمنعبدأبوأخبرنا-88352

نأالرجليريدأنالمعاريض:عبيدأبوقال:قالالعزيزعبدبنعلئأنبأنا

اخربكلاماو،26/101فيعارضه،كذباكانبهصرحإنالذىبالكلاميتكلم

أرادأنهالسامعفيتوهم،المعنىفىويخالفه،اللفظفىالكلامذلكيوافق

.4و!سحهسعهيعنى.مندوحه:وقولهذلك.

علىبالمحضريرجعولاضررابهيردفيمايجوزإنماوهذا:الشيخقمال

فلا.غيرهيضرفيماوأما،غيره

فقد:

(1

(2

(3

حدثنابكر،بنمحمدأنبأنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-25884

ابىطريقمن(1011)الشهابمسندفىوالقضاعى،(993)معجمهفىالأعرابىابنأخرجه(

به.الترجمانىإبراهيم

.داودأبوتركهداود:4207/8الذهبىوقال.1/49،963/3الكاملفىعدىابن(

.49/1الكاملفىعدىابناخرجه(

.287/4الحديثغريبفىعبيدابو(
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200/10

...بحراوالفرس،قارورةالمرأةسمىمنبابالشهاداتكتاب

عنالوليد،بنبقئةحدثنا،الحضرمىشريحبنحيوةحدثناداود،أبو

عننفيبر،بنجبيربنالزحمنعبدعن،أبيهعن،الحضرمىمالكبنضبارة

:يقوللمج!اللهرسولسمعت:قالالحضرمىأسيدبنسفيانعن،أبيه

.(1)"كاذببهلهوأنتمصذقبهلكهوحديثاأخاكتحذثأنخيانة"كبرت

عبيدبنأحمدأنبأنا،عبدانبناحمدبنعلئوأخبرنا-20885

بقئةحدثنا،نجدةابنهوالوقابعبدحدثنا،شريكبنعبيدانبأناالضفار،

أباهسمعأنه،الحضرمئمالكبنضبارةشريحأبوحذثنىالوليد،ابن

أسيدبنسفيانعنحذثهأباهأن،نفيربنجبيربنالزحمنعبدعنيحذث

.(2)فذكره.يقول!ي!اللهرسولسمعائه،الحضرمى

التشبيه،طريقعلىبحراوالفرس،قارورةالمرأةسمىمنباب

التفاؤلطريقعلىبصيراالأعمىسمىأو

بنأحمدبنمحمدبكرأبوأنبأنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-88602

حدثنا،إياسأبىبنادمحدثنا،القلانسىمحمدبنجعفرحدثنا،محمويه

فىلمجصاللهرسولكان:قالمالببنأنسعنالبناخ!،ثابتحدثنا،شعبة

فحدا:قالاخرموضع-وفى/سائقأوحادوإذا،يديهبينونساؤهلهمسير

الصحابةمعجمفىوالغوى،(393)المفردالأدبفىالبخارىوأخرجه.(4971)داودأبو(1)

.(1058)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.بهشريحبنحيوةطريقمن(1127)

الرهابعبدعن(2623)والمثانىالاحادفىعاصمأبىابنوأخرجه.(391)الآدابفىالمصنف(2)

به.نجدةابن
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...بحراوالفرس،قارورةالمرأةسمىمنبابالشهاداتكتاب

رواهبالقوارير")1(.-ويحكأنجشة-يا"ارفق:!يه!اللهرسولفقال-الحادى

.(2)رخاوجهمنمسلموأخرجه،ادمعن""الصحيحفىالبخارى

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-25887

محمدبنحسينحدثناشاكر،بنمحمدبنجعفرحدثنا،يعقوب

فركب،الناسفزع:قالأنسعن،محمدعن،جريرحدثنا،المروروذى

الناسفركب،وحدهيركضخرجثمبطيئا،طلحةلأبىفرسا!ك!يه!النبى

فىالبخارىرواه.(4)((زحبلإنهتراعوا)3(،"لن:فقال،خلفهيركضون

.(محمد)بنحسينعنسهلبنالفضلعن"الصحيح"

حدثنا،جعفربناللهعبدأنبأنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-25888

أنسىحدثنا:قالقتادةعن،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

له:يقالطلحةلأبىفرساءشجماللهرسولفركب،بالمدينةفزعكان:قال

أخر-ء.(6)((اص!وجدناهوإن!زع،منكمان"إن:!ك!يه!اللهرسولفقال.مندوث

(7)ير،

شعبه.اظ،26/101حديثمن""الصحيحفىومسلمالبخارى

به.ثابتطريقمن(5803)حبانوابنبه.شعبةطريقمن(12761)أحمدأخرجه(1)

.(2323)ومسلم،(9062)البخارى(2)

.1/421الجرزىلابنالحديثغريبروع.ولافزعلاأى:تراعوالن(3)

به.محمدبنحسينطريقمن(222)الحديثأمثالفىالشيخوأبو،(13747)أحمدأخرجه(4)

.(2969)البخارى(5)

.(15831)فىوتقدم.(1686)الترمذىطريقهومن،(9102)الطيالسى(6)

.(2307/49)ومسلم،(2627)البخارى(7)
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...بحراوالفرس،قارورةالمرأةسميمنبابالشهاداتكتاب

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-08892

حدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

قال:قالجابرعنعمرو،عن،عيينةبنسفيانعنعلى،بنحسين

رجلاوكان.((نعودهواق!بنىفىائذىالبصيرإلىبنا"انطلقوا:لمجداللهرسول

(1)"
.قالكذا.عمى

أبوأنبأنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرناوقد-00892

محمدحدثنا،الناقديحيىأبويحيىبنزكرتاحدثنا،القطانزيادابنسهل

محمدعن،ديناربنعمروعن،عيينةبنسفيانحدثنا،(2)الجفاليونسابن

بنا"اذهبوا:لأصحابهيقولجمقهالنبئكان:قالأبيهعن،مطعمبنجبيرابن

وكانالأنصار،منحنوهم:سفيانقالالبصيرإ.نزورواق!بنىإلى

عمروعنسفيانعن:والصحيحموصولا،بهأتىكذاالبصر)3(.محجوب

.مرسلا)4(جمفهالنبىعنمطعمبنجبيربنمحمدعن

بنمحمدبناللهعبدأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-20891

عبيدبنمحمدحدثنا،البخترئمحمدبنيحيىحدثناالمهرجاخ!،النعمان

معجمهفىالأعرابىوابنا-كثف(،919)البزارواخرجه.(9196)الشعبفىالمصنف(1)

به.علىبنالحسينطريقمن(1391)

.27/81الكمالتهذيبوينظر.المهملةبالحاء!"الحمال:م،سفى(2)

به.الجماليونسبنمحمدطريقمن(1534)الطرانىوأخرجه.(9194)الشعبفىالمصنف(3)

به.سفيانطريقمن(4356)المشكلشرحفىوالطحاوى،(3425)والبزار

به.عيينةبنسفيانطريقمن(3426)والبزار،(248)جامعهفىوهبابناخرجه(4)



...خائنةولاخائنشهادةتقبللاباب:الشهاداتكتاب

جميم:النبئلىقال:قالأنسعنالجعد،عن،عوانةأبوحدثنا،الغبرى

(2)و (1)و
عبيد.بنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.بنئ""يا

(3غفزذىولا،خائنةولاخائنشهادةتقبللابافي:

ا!ضخولاظنين)4(ولا،أخيهعلى

(أحمد)بنمحمدصادقوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-20892

،مكرمبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالعطار

عن،موسىبنسليمانعنراشد،بنمحمدحدثنا)6(النضر،أبوحدثنا

والخائنةالخائنشهادةرذجميمالنبئأن،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمرو

وأجازها،التابميعنى،البيتلأهلالقانعشهادةورذ،أخيهعلىالغمروذى

(7)

غيرهم.

أبوحدثنا،بكربنمحمدأنبأنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-08932

إلا،مثلهبإسنادهفذكرهراشد.بنمحمدحدثنا،عمربنحفصحدثنا،داود

(3

به.عوانةأبىطريقمن(4964)داودوأبو،(03814)أحمدأخرجه(

.(2151/31)مسلم(

.2/154عيدلأبىالحديثغريب.والعداوةالشحناء:الغمر(

.57/2الجوزىلابنالحديثغريب.دينهفىالمتهم:الظنين(

"بن!.:مفىبعده(

.(1620،9152،12633)فىتقدمماوينظر.م:فىليس(

/4والدارقطنى.بهالنضرأبىطريقمن(2071)أحمدوأخرجه.(4294)الصغرىفىالمصنف(

به.راشدبنمحمدطريقمن243
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201/10

...خائنةولاخائنشهادةتقبللابابالشهاداتكتاب

.(1)التاجيعنى:يقلوو،.لغيرهموأجازها/:قالائه

قالا:ال!لمئالزحمنعبدوأبوالحاؤظأسأ؟اعبدأبووأخبرنا-08942

الصيداوىالمعافىبنمحمدحدثناؤالحافظعلىبنالحسينعلئأبوأنبأنا

عبيدبنيحيىبنزيدحدثناالحمصئ)3(،عثمانبنيحيىحدثنا،2بصيداء

داود،أبوحدثنابكبر،بنمحمدأنبأنا،الزوذبارىعلىابووأخبرنا)ح(

الخزاعئ،عبيدبنيحيىبنزيدحدثنا،طارقبنخلفبنمحمدحدثنا

قال:قالبإسنادهموسىبنسليمانعنالعزيز،عبدبنسعيدحدثنا

غمرذىولا،زانيةولازافيولا،خائنةولاخائنيشهادةتجوز"لا:ر!مجاللهرسول

.(4)((الإسلامفى9:روايتهفىاللهعبدأبوزاد."أخيهعلى

المقرئحامدأبىابنمحمدوابوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-89502

،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

سمعت:قالخالدبنالزنجىعن،موسىبناو(27/101اللهعبيدحدثنا

:قال!ي!النبىعن،هريرةأبىعن،أبيهعن،يذكرالرحمنعبدبنالعلاء

من(1251)السنةشرحفىالبغوىوأخرجه.(0360)داودوأبو،(5953)المعرفةفىالمصنف(1)

.(3067)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.بهبكربنمحمدطريق

/3البلدانمعجمينظرصور.شرقىدثقأعمالمنالشامبحرساحلعلىمدينةبالمد:صيداء(2)

439،440.

.31/459الكمالوتهذيب،2/264الأنسابوينظر.("الحضرمي:م،س،الأصلفى(3)

طريقهومن-(53641)الرزاقعبدوأخرجه.(1036)داودوأبو،(9542)الصغرىفىالمصنف(4)

.(20602،20603)فىوتقدمبه.راشدبنمحمدعن-(6899)أحمد
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...خائنةولاخائنشهادةتقبللابابالشهاداتكتاب

.قالكذاالمحقود")1(.الحنةذىولا،الجنةذىولا،الخفةذىشهادةتجوز"لا

عبيد،بنأحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا-20896

بنالعلاءحدثناخالد،بنمسلمحدثناالضمد،عبدحدثنا،تمتامحدثنا

تجوزلا:كيه!اللهرسولقال:قالهريرةأبىعن،أبيهعن،الرحمنعبد

الخفة.منأحفظالظنةوالالنة")2(0الحنةذىشهادة

ما:مرسلاكانوإنالبابهذافىروىماوأصح

أبوجذىحدثنا،العنبرىطاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-20897

حدثناعمرو،بنمحمدعلىأبوحدثنا،القاضىمنصوربنيحيىمحمد

الزحمن)3(عبدعن،مسلمبنالحكمعن،ذئبأبىابنحدثنا،القعنبئ

والجنة4)الظنةذىلث!هادةتجوز"لا:جم!اللهرسولقال:قالالأعرج

لا.عداوةوبينه()بينكيكونائذى:والحنة،الجنون:الجنة."(4والحنة

.الرواةهؤلاءمنمنقولمنالتفسيرهذاأدرى

والظنين:الخصمفىمرسلاخروجهمنوروى

به.خالدبنمسلمطريقمن4/99الحاكمأخرجه(1)

.هريرةأبىذكردونالصمدعبدطريقمن(599)الغيلانياتفىالثافعىبكرأبوأخرجه(2)

"أنبأنا".:مفىبعده(3)

."والجنةإالحنة:المصنفنسخةفى(4-4)

من(9211)والوحدانالمنفرداتفىمسلموأخرجه.(9525)المعرفةفىالمصنفعندوالحديث

صلىاللهرسول"قضى:بلفظ.بهذئبأبىابنطريقمن(95832)شيبةأبىوابن.بهالقعنبىطريق

.!...وسلمعليهالله

.!إبينكم:مفى(5)
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...لولدهالوالدشهادةتجوزلا:قالمنبابالشهاداتكتاب

الحسنأبوحدثناالسلمئ،الزحمنعبدأبوأخبرنا-20898

بنحفصحدثناعبيد،أبىكر،العزيز،عبدبنعلئأنبأنا،الكارزى

نأ،عوفبناللهعبدبنطلحةعن،مهاجربنزيدبنمحمدعن،غياث

ولاخصبمشهادةتجوزلا"إنه:الثنيةإلىانتهىحتىمناديابعثجميراللهرسول

.(1)"عليهالمذعىعلىواليمينظنيني،

.(2)""المراسيلفىالأعرجحديثمعداودأبوأخرجه

جعفرابنبكرأبوأنبأناالمهرجا:كأ،أحمدأبوأخبرنا-20899

نأبلغهأنهمالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

.ظنين)3(ولاخصبمشهادةتجوزلا:قالالخطاببنعمر

لوالديهوالولدلولدهالوالدشهادةتجوزلاقال:منباب

وإن،منههولشىءيشهدفإنما،ابائهمنلأنه:اللهرحمهالشافعئقال

.(4)لبعضهشهدفكأنه،منههمبنيه

أنبأنا،إسحاقابنبكرأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبواخبرنا-00902

سفيانحدثنا،الوليد.الطيالسئابوحدثنا،ميمونبنالحسنبنإسحاق

بنالمسورعن،مليكةأبىابنعندينابى،بنعمروعن،عيينةابن

به.غياثبنحفصعن(21096)ثيبةأبىابنأخرجه(1)

.(396،397)المراسيل(2)

.2/072مالك(3)

.46/7الأم(4)
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...لولدهالوالدشهادةتجوزلاقال:منبابالشهاداتكتاب

.(1)"ىناذآفقدآذاهامن/منىبمبضعة"فاطمة:قالع!ي!اللهرسولأن،مخرمة

معمرأبىعنمسلمورواهالوليد،أبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه

2":(2)
سفيالى.عن

202/10

أبوأنبأنا،الأصبهانئيوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-09012

بنإبراهيمعن،سفيانحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الأعرابىابنسعيد

المرأةزعمت:قالالعزيزعبدبنعمرعنسويد،أبىابنعن،ميسرة

وهوخرججم!النبئأن،مظعونبنعثمانامرأةحكيمبنتخولةالصالحة

وتجبنونلتجهلوناظ،011/27إنكم"والفه:!ولوهوابنتهابنىأحدمحتضن

.(3)"اللهريحانلمنوإنكموتبخلون،

،العدلحمشاذبنعلئحدثنا،الحافظاللهعبدأبووحذثنا-20902

اللهعبدحدثنا،وهيبحدثنا،عفانحدثنا،بطحابنعلىبنمحمدحدثنا

الثقفى(4)منيةابنيعلىعنراشد،أبىبنسعيدعن،خثيمبنعثمانابن

ثئمإليهفضمهما،ع!ي!اللهرسولإلىيستبقانوالحسينالحسنجاء:قال

الاحادفىعاصمابىوابنبه.الطيالسىالوليدأبىطريقمن(1201)22/404الطبرانىأخرجه(1)

به.عيينةبنسفيانطريقمن(8371)الكبرىفىوالنسائى،(2954)والمثانى

.(2449/94)ومسلم،(3714)البخارى(2)

والطبرانى،(1910)والترمذى،(27314)أحمدوأخرجه.(83)جزئهفىنصربنسعدان(3)

مرسل.:8/4210الذهبىوقالبه.عيينةبنسفيانطريقمن(609)239/24

)أميةإ.:الأصلوحاشية،سفى(4)
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الشهاداتكتاب

.(1)!محزنةمجب!ةمبخلةالولد)إن:قال

...لولدهالوالدشهادةتجوزلاقال:منباب

بنمحمدبنسعيدعثمانوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-20903

يعقوببنمحمداللهعبدأبوحدثناقالا:النيسابورئعبدانبنمحمد

وستينلستسنةرجبفىالرباطئمحمدبنإبراهيمحدثنا،الحافظ

أنبأنا،ال!لمئالزحمنعبدابووأخبرنا)ح(عبيدأبىعلىقرئ:قالومائتين

مروانحدثنا،عبيدأبىعن،العزيزعبدبنعلئحدثنا،الكارزئالحسنأبو

الرهرئ،عن.زيابأبىبنيزيد:لههـلمالالجزيرةاهلمنشيخعن،الفزارئ

ولاخائننشهادةتجوز"لا:قالأنه!ي!النبىعن،ر!بف!عائشةعن،عروةعن

البيتأهلمعالقانعولا،قرابةولاولاءفىظنيننولا،أخيهعلىغمبرذىولا،خائنة

بقرايئ"ئئهبمولاظنينن"ولا:الرباطىروايةوفى،علقحديثلفظ.2"

.(3)ضعيفهذايزيدأصح.والأؤل

تجوزألاالسنةمضت:قالائهالزهرئعنعقيلورواه-20904

حدثنا،الوليدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدابو.أخبرناهظنينولاخصمشهادة

وليسبهعفانطريقمن(3666)ماجهوابن،(17562)أحمدوأخرجه.وصححه3/416الحاكم(1)

قوى.إسناده:8/0421الذهبىوقال.،!محزنة:عندهما

بنعلىطريقمن(0152)السنةشرحفىوالبغوى،(1792)والمفترقالمتفقفىالخطيبأخرجه(2)

.(20604)فىوتقدمبه.العزيزعبد

عليهالكلامينظر.اثنانإنهما:وقيل.الدمشقىالقرضى،زيادبنيزيد:ويقال.زيادأبىبنيزيد(3)

ابنوقال.32/134الكمالوتهذيب،9/262والتهعديلوالجرح،8/334الكبيرالتاريخ:فى

.متروك:2/364التقريبفىحجر
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لأخيهالأخشهادةفىجاءمابابالشهاداتكتاب

عن،أيوببنيحيىعن،المباركابنعن،عيسىبنالحسنعن،إبراهيم

.فذكره.شهابابنعن،عقيل

محمدحدثنا،الوليدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-55952

الليث،عن،صالحبناللهعبدحدثناسعيد،بنعثمانحدثنا،هارونابن

قال؟شهادتهتجوزهل،يتيماولىرجلعنشهابابنسألت:قالعقيلعن

ولا،ظنينيولاخصمشهادةتجوزألاالاسلامفىالسنةمضت:شهابابن

.(1)يخاصملمنخصمشهادة

عمركتبهالذىالكتابفىالقرابةفىاللفظهذايروىوإنما:الشيخقال

شهادةردورؤينا،(2)لإسنادهمضىوقد،ر.!الظالأشعرىموسىأبىإلى

موصولاخروج!ومن،(3)!يجملالنبىعنمرسلينوجهينمنمطلقاالظنين

أعلم.والله،معهبالمرسلينيقوىوهو،(4)افعضفيهأنإلا

لأخيهالأخشهادةفىجاءماباب

ابنالفضلأبوأنبأنا،الحافظحازمأبوأخبرنا-25956

حدثنامنصور،بنسعيدحدثنا،نجدةبنأحمدحدثناخميرويه،

الأخشهادةيجيزكانشريحاأن،الشعبىعنالشيبا:كأ،أنبأنا،هشيم

به.عقيلطريقمن3/150الحديثغريبفىالخطابىأخرجه(1)

.(20567،20868)فىتقدم(2)

.(20897،20898)فىتقدم(3)

.(20896)فىتقدم(4)
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الشهاداتكتاب

.عدلا)1(كانإذالأخيه

الأهواءأهلشهادةبهتردماباب

203/10

بنمحمدعن،اللهعبدبنخالدحدثنا،سعياوحذثنا:قال-07902

الأخشهادةأجازانهاو،28/101،العزيزعبدبنعمرعن،علقمةبنعمرو

(2)ء
خط.

والحسنوشريحالزبيرابنعنرواهانهال!اجىيحيىأبىعنوروينا

شهادةتجوز:والزهرىالحسنوقال:قال،العزيزعبدبنوعمروالشعبى

.(3)ةوالمراالزو!

الأهواءأهلشهادةبهترذماباب

التىتعالىاللهصفاتنفىمنهماظهرمنإظهارهو:أصحابنابعضقال

علىالأفةهذهسلفإجماعمعالمستفيضةالسنةودئت،بهاالكتابوردقد

تعالىللهكفهاالأفعالوأن،والمشيئةوالعلموالقدرةالكلامنحو؟إثباتها

منالأفةهذهسلفوتبرأمنكريها،بتكفيرالأخبار/جاءتفقد،مخلوقة

فيها.الأهواءأهلمذهب

سلمانبنأحمدبكرابوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-08902

بنسليمانداودأبوحدثناالمنصور،جامعفىإملاءالفقيهالحسنابن

عن،حازبمأبىبنالعزيزعبدحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،الأشعث

به.الشعبىطريقمن(22101)شيبةأبىابنأخرجه(1)

.13/156المدونةينظر(2)

.13/155المدونةينظر(3)
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الأهواءأهلشهادةبهتردمابابالشهاداتكتاب

مرضواإن،الأمةهذهمجوسإالقدرئة:قاللمجي!النبىعن،عمرابنعن،أبيه

"السنن"كتابفىداودأبوأخرجهتشهدوهمإ)1(.فلاماتواوإنتعودوهم،فلا

.هكذا)2(

القاسمأبوأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-90902

نعيم،أبوحدثناالعزيز،عبدبنعلئحدثنا،الطبرانئأحمدبنسليمان

منرجلعن،غفرةمولىعمرعنمحمد،بنعمرعن،سفيانحدثنا

وإنمجوسما،أمةلكل"إن:لمجي!اللهرسولقال:قالحذيفةعن،الأنصار

ماتومن،تعودوهفلامنهممرضفمنقدر.لا:يقولونالذينالأمةهذهمجوس

.(3)"هبيلحقهمأنوجلعزاللهعلىوحق،الدجالشيعةوهمتشهدوه،فلامنهم

.(4)سفيانعنكثيربنمحمدعن""السننكتابفىداودأبوأخرجه

موجودنصا،القدرئةتكفيرفىوحديفةعمرابنعنروىوالذى

فىجمي!النبىعنأبيهعنعمرابنعنالثابتالحديثفىظاهرةدلالة

القدر:نفىمفنعمرابنتبرىمع،الإيمان

الذهبىوقالبه.حازمابىطريقمن(338)السنةفىعاصمابىابنوأخرجه.1/85الحاكم(1)

عمر.وابنحازمأبىبينمنقطع:8/4211

.(3925)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.(4691)داودأبو(2)

غفرةمولىعمرطريقمن(435)والطيالسى.بهمحمدبنعمرطريقمن(23456)احمداخرجه(3)

.مجهولوشيخه،ضعيفغفرةمولى:8/4211الذهبىوقالبه.

.(0101)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(4692)داودابو(4)

.!وسلمعليهاللهصلىالنبى"عن:المصنفنسخةفىبعده(5)
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الأهواءأهلشهادةبهتردمابابالشهاداتكتاب

بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلىالحسينابوأخبرنا-20910

بنعيسىحدثناالززاز،عمروبنمحمدجعفرأبوأنبأناببغداد،العدل

بنكهمسحدثنا،المقرئالزحمنعبدأبوحدثنا،الطيالسئاللهعبد

كان:قاليعمربنيحيىأنيحذثبريدةبناللهعبدسمعت:قالالحسن

وحميدأناحخاجافانطلقنا،الجهنىمعبدالبصرةفىالقدرفىقالمنأؤل

لمجتاللهرسولأصحاببعضلقينالوقلنا:قدمنافلما،الزحمنعبدابن

فىعمربناللهعبدفوافقنا:قالالقدر.فىالقومهؤلاءيقولعفافسألناه

قال.شمالهعنوالاخر،يمينهعنأحدنا،وصاحبىأنافاكتنفته)1(،المسجد

إنه،الزحمنعبدأبايا:فقلت،إلئالكلاميكلصاحبىأنفظننت:يحيى

وانما،قدرلاأنيزعمون،العلم2ويعرفونالقرانيقرءونناسقبلناظهر

وهم4منهم4برىأنىفأخبروهمأولئكلقيتمافإذ:اللهعبدقال.(3)فنأمرالأ

لأحدهم(أن)لو،عمربناللهعبدبهيحلفوائذىاظ(28/101،برامنى

خيرهكفهبالقدريؤمنحتىمنهوجلعراللهقبلهما،فأنفقهذهباأحدمثل

لمجراللهرسولعندنحنبئنا:قالالخطاببنعمرحذثنى:قالثئموشزه.

"فأكنفته،.:الأصلحاشيةفى(1)

يظر.أثرهويتبعونيطبونه:أىايتقفرون،.:المصادرفىوالذىأكذا".:الأصلفىفوقهاكتب(2)

.2/163الأنوارشارق

.4/320السننمعالممثئة.أوقدرمنشىءفيهيتقدملممستأنفأى:أنفالأمر(3)

أأنهم".:مفى(4)

إكان".:المصنفنسخةفى(5)



الأهواءأهلشهادةبهتردمابابالشهاداتكتاب

(1)ىرنلا،الشعرسوادشديد،الثياببياضشديدرجلطلعإذ،يومذات

(2)ركبتهفأسند؟جميماللهرسول!إلىجلسحتى،نعرفهولاال!فر،أثرعليه

عنأخبرنىمحمديا:قال!ثئم،فخذيهعلىكفيهووضع،(2)ركبتهإلى

اللهإلاإلىلاأنتشهدأن"الإسلام:لمجيماللهرسولقمال؟الإسلامما،الإسلام

وتحجرمفان،وتصوم،الزكاةوتؤتى،الصلاةوتقيم،ورسولهعبدهمحمداوأن

يسأله؟لهعجبنا:عمرقال!.صدقت:الزجلفقال!الشبيل".استطعتإنالبيت

فقال!:؟الإيمانما،الإيمانعنأخبرك!محمد،يا:قال!ثئمويصذقه.

خيرهكلهوالقدرالاخر،واليوم،ورسله،وكبهوملاتكته،،بالفهتؤمنأن"الإيمان

نأ"الإحسان:فقالايلاح!ن.عنأخبرخ!:فقال.صدقت:!ال.((وشره

متى،الساعةعنفحذثنى:قال!."يراكفإئهتراهتكنلمفإن،تراهكأنكاللهتعبد

رتها.أطعنفأخبزك!:قال."السائلمنبهابأعلم(3)المسئول"ما:قمال؟الساعة

فىيتطاولونالشاءرعاء،()العالةالعراةالحفاةترىوأنربتها)4(،الأمةتلد"أن:لقا

عمر،))يا:!ح!اللهرسول!لىقالثئم،ثلاثافلبثت:عمرفقال!،انطلقثئمالبناء((.

الشلام،عليهجبريل"ذاك:قال.أعلمورسولىالله:ظت."؟السائلمنتدرىما

"يرىا.:مفى(1)

"ركبتيه".:سفى(2)

"عنها".:سفىبعده(3)

فىأمتهمنالرجلابنةفتكون،الأولادأمهاتالناسويستولدالسبىويكثرالإسلاميتسعأن3معناه(4)

السننمعالمالولد.إلىالتقديرفىراجعالأبوملك،لأبيهامملوكةكانتإذ،لأمهاالسيدةمعنى

4/132.

.4/321السننمعالم.عائلواحدهم،الفقراء:العالة(5)
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الشهاداتكتاب

.(1)"دينكميعفمكمأتاكم

الأهواءأهلشهادةبهتردماباب

بنمحمدحدثنا،جعفرأبوأنبأنا،الحسينأبووأخبرنا-15912

بناللهعبدعن،كهصمىأنبأنا،عطاءبنالوفابعبدحدثنا،يزيدبناللهعبيد

حديثمن""الصحيحفىالحخاجبنمسلمأخرجه.معناهفذكر.بريدة

ء(2):
عنهريرةأبىحديثمنومسلئمالبخارئواخرجه،وعيره

.جم!ز)3(النبى

.(4)!ي!النبىعنوغيرهماذزوأبىعلئحديثمنكثيرل!وشواهده

محمدبنبكرأحمدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا/-204/1091252

بناللهعبدحدثنا،البلخئالفضلبنالضمدعبدحدثنابمرو،الضيرفئ

حذثنى،ديناربنعطاءحذثنى،أثوبأبىبنسعيدحذثنى،المقرئيزيد

ربيعةعنالحضرمى،ميمونبنيحيىعنالهذمحك،شريكبنحكيم

"ل!:قاللمجؤالنبىعن،الخطاببنعمرعن،هريرةأبىعن،الجرشى

عن""السننكتابفىداودأبوأخرجه."(تفاتحوهم)ولإالقدر،أهلتجالسوا

،8684)فىوتقدم.(727)مجموعهفىالرزازجعفروأبو،(134)والقدرالقضاءفىالمصنف(1)

8826).

.(4-ا/8)مسلم(2)

.(9/5،6،01/7)ومسلم،(50،4777)البخارى(3)

ذر.أبىحديثمن(0605)والشائى،(4698)داودأبوأخرجه(4)

بالمجادلةتبدءوهملا:وقيل.حكامهمإلىالأمرترفعوالاأى،تحاكموهملاأى:تفاتحوهملا(5)

.4/345المعبردعون.بالسلامتدوهملا:وقيل.الاعتقادياتفىوالمناظرة
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الشهاداتكتاب

.(1)المقرئعنحنبلبنأحمد

الأهواءأهلشهادةبهتردماباب

علىأبوأنبأناببغداد،العدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-09132

بنإسحاقحدثنا،مكرمبنالحسنحدثناالصفار،محمدبنإسماعيل

خالدبنوهبسمعت:قال!الشيبانئسنانبنسعيدسنانأبوأنبأنا،سليمان

فأتيت،القدرمنشىءنفسىفىوقع:قال!الديلمىابنعن،يحدثناالحمصئ

يكونأنخفتالقدرمنشىءنفسىفىوقع،المنذرباأيا:فقلتكع!بنأبى

لوواا011/29وجلعزالقهإن،أخىابنيا:فقال.أمرى(2)وأدينىهلاكفيه

رحمهمولو،لهمظالمغيروهولعذبهمأرضهوأهلسمواتهأهلعذب

فىأنفقتهذهباأحدمثللكأنولو،أعمالهممنخيرالهمرحمتهلكانت

يكنلمأصابكماأنوتعلم،بالقدرتؤمنحتىمنكاللهقبلهمااللهسبيل

هذاغيرعلىمتإنوأنك،ليصيبكيكنلمأخطأكماوأن،ليخطئك

فأتيت.فتسألهمسعودبناللهمحبدأخىتأع!أنعليكولا،النارأدخلت

كلهاالقصةقمق:إسحاققال!ذلك.مثلفقال!،فسألتهمسعودبناللهمحبد

اليمانبنحذيفةتأتىأنعليكلا:لىوقال!،اختصرتهأنىغير،قال!كما

زيدائت:وقال!،ذلكمثللىفقال!،فسألتهاليمانبنحذيفةفأتيت.فتسأله

الله!رسول!سمعت:فقال!،فسألتهثابتبنزيدفأتيت.فسلهثابتابن

الذهبىوقال.بهيزيدبنالسهاعبدطريقمن(79)حبانابنوأخرجه.1/85الحاكمعندوالحديث-

يعرت.لاحكيم:8/4212

.(1201)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(062)وأحمد،(0471)داودأبو(1)

.،و":مفى(2)
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الأهواءأهلشهادةبهتردمابابالشهاداتكتاب

ظالبمغيروهولعذبهمأرضهوأهلدمواتهأهلعذبلووجلعزالفهإإن:يقول

ذهباأحدمثللكأنولو،أعمالهممنلهمخيرارحمتهكانترحمهمولولهم،

يكنلمأصابكماأنوتعلمبالقدر،تؤمنحتىمنكاللهقبلهمااللهسبيلفىأنفقته

.(1)"رانلادخلهذاغيرعلىماتإنوأئه،ليص!كيكنلمأخطأكماوأن،ليخطئك

عنالثورىسفيانعنكثيربنمحمدعن""السننكتابفىداودأبوأخرجه

.(2)سنانأبى

وسلمانالصامتبنوعبادةطالبابىبنعلىعنذلكفىورؤينا

.!فروغيرهمالفارسى

بكرأبوحدثنا،""السننكتابفىالزوذبارىعلىأبوأخبرنا-41902

يحيىحدثنا،الهذلشمسافربنجعفرحدثنا،داودأبوحدثنا،بكربنمحمد

حفصةأبىعن،عبلةأبىبنإبراهيمعن،رباحبنالوليدحدثنا،ح!انابن

الإيمانحقيقةطعمتجدلنإنك،بنئيا:لابنهالصخامتبنعبادةقال:قال

ليصيبك،يكنلمأخطأكوما،ليخطئكيكنلمأصابكماأنتعلمحتى

:قال.اكعب:لهفقال،القلماللهخلقماأولاإن:يقولجم!اللهرسولسمعت

إنى،بنئيا.إالساعةتقومحتىشىءكلمقاديراكعب:قالأكب؟وماذارب

وأحمد.بهسليمانبنإصحاقطريقمن(77)ماجهابنوأخرجه.(134)والقدرالقضاءفىالمصنف(1)

:8/4212الذهبىوقال.بهصنانبنصعيدصنانأبىطريقمن(727)حبانوابن،(21589)

صالح.إصناده

.(3932)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(4699)داودأبو(2)
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الأهواءأهلشهادةبهتردمابابالشهاداتكتاب

.(1)"ىنمفليسهذاغيرعلىمات"من:يقول!قهاللهرسولسمعت

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-51902

بىأعن،إسحاقبىأعن،سفيانحدثنا،نعيمأبوحدثنا،موسىبنبشرناأنبأ

ماأنتعلم:قال،بالقدرالإيمانعنسئلأنهسلمانعن،الأزدىالحجاج

.(2)ليصيبكيكنلمأخطأكماوأن،ليخطئكيكنلمأصابك

،إسحاقابنبكرأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-20916

عن،حنيفةأبوحدثنا،المقرئالرحمنعبدأبوأنبأنا،موسىبنبشرأنبأنا

ليس:فقالالكوفةمنبرعلىالناسخطبأنهعلىعن،الشعبىعن،الهيثم

.(3)وشرهخيرهبالقدريؤمنلممنمنا

محمدبنمحمدأنبأنا،بكرأبوأنبأنا،اللهعبدأبووأخبرنا-09172

عن،شعبةأنبأنا،كثيربنمحمدحدثنا،الأنصارىاظ(29/101حيانابن

حتىالايمانطعمعبايجدلا:قالعلىعن،الحارثعن،إسحاقأبى

.بالقدر)4(يؤمن

وقالبه.مسافربنجعفرطريقمن(59)الشاميينمسندفىالطبرانىوأخرجه.(0470)داودأبو(1)

.(3933)داودابىصححفىالألبانىوصححه.مجهولحفصةأبو:4213/8الذهبى

أخبارفىنعيموأبو،(263)عقبالمشكلشرحفىوالطحاوى،(08320)الرزاقعبدأخرجه(2)

به.إسحاقابىطريقمن1/55أصبهان

.(398)والقدرالقضاءفىالمصنف(3)

من248/5الكمالتهذيبفىوالمزىبه.شعبةطريقمن1/210الضعفاءفىالعقيىأخرجه(4)

به.إسحاقأبىطريق
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205/10

الأهواءأهلشهادةبهتردمابابالشهاداتكتاب

أنبأنا،إسحاقابنبكرابوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-18902

عنحفاد،حدثنا،منهالبنحخاجحدثناعباد،بنالحسنبنموسى

ابنيا:فقلت،برجلعباسابناتيت:قالمجاهدعن،التيمئسليمان

أدنه:فقال)ا.ذاهو:فقلتمنى.أدنه:قالالقدر.فىيكفمكهذا،عباس

أدنيتهلو،بيدهنفسىوائذىإى:قال؟تقتلهانتريد،(اذاهو:فقلت.منى

.أدفها)2(حتىيفارقنىفلمعنقهفىيدىلوضعتمنى

الفضلابنالحسينوأبوبرهانابنالله(3)دبعأبوأخبرنا/-20919

الضفار،محمدبنإسماعيلأنبأنا:قالواببغدادال!كرئمحمدوأبوالقطان

بنالملكعبدعن،الجزرئشجاعبنمروانحدثنا،عرفةبنالحسنحدثنا

قدزمزمفىينزعوهوعباسابنأتيت:قالرباحأبىبنعطاءعن،جريج

فعلوها؟أوقد:فقالالقدر.فىيمفمقد:لهفقلت،ثيابهأسافلابتفت

سقر!مش!ذوقوأ:فيهمإلاالآيةهذهنزلتمافوالفه:قال.نعم:فقلت

تعودوالا،الأفةهذهشرارأولئك.،48،49القمر:أ!2يقدضفقتهشئكلإئا

بإصبعئعينيهفقأتمنهمأحداأريتنىإن،موتاهمعلىتصفواولا،مرضاهم

(4)ص
تين

:م.)1-ا(لي!فى

إسناده:8/4213الذهبىوقال.بهمنهالبنحجاجطريقمن(1615)الإبانةفىبطةابنأخرجه(2)

صالح.

"عبيد".:مفى(3)

محمدبنإسماعيلعن(1550)الإبانةفىبطةابنوأخرجه.(348)والقدرالقضاءفىالمصنف(4)

به.الصفار
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الأهواءأهلشهادةبهتردمابابالشهاداتكتاب

صالحبنمحمدجعفرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-09202

يزيدبناللهعبدالرحمنعبدأبوحدثنا،خزيمةبنالسرىحدثنا،هاض!ابن

كان:قالنافععنصخبر،أبوأخبرض!،أيوبأبىبنسعيدحدثنا،المقرئ

إنه:عمربناللهعبدإليهفكتب،يكاتبهالشامأهلمنصديقعمرلابن

سمعتفإنى،إلىتكتبأنفإئاك،القدرمنشىءفىيملمتأنكبلغنى

.بالقدر(()1(يكذبونأقوامأمتىفىسيكون"إنه:يقولكج!اللهرسولط

حدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-19202

علىقرأت:قالالنرسىحفادبنالأعلىعبدحدثنا،الإمامنصبربنمحمد

اليمانىطاوسعن،مسلمبنعمروعن،سعدبنزيادعن،أنسبنمالك

بقدر.شىءكل:يقولونكيماللهرسولأصحابمنناساأدركت:قالأنه

شىء"ممل:جمي!الطهرسولقال:يقولعمربناللهعبدوسمعت:طاوشقال

عن""الصحيحفىمسلمرواهوالعجز")2(.الكيسأو،والكيسالعجزحتىبقدر

.حماب)3(بنالأعلىعبد

حدثنانجيد،ابنعمروأبوأنبأنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-09222

سهيلأبىعمهعن،مالكحدثنا،بكيربنيحيىحدثنا،إبراهيمبنمحمد

ووافقه،وصححه1/84والحاكم،(356)والقدرالقضاءوفى،548/6الدلائلفىالمصنف(1)

بناللهعبدالرحمنعبدأبىعن-(1346)داودأبوطريقهومن-(5639)أحمدوأخرجه.الذهبى

.(3857)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.بهيزيد

.(73)السنةشرحفىالبغوىطريقهومن،2/899مالك(2)

.(18/2655)مسلم(3)
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الأهواءأهلشهادةبهتردمابابالشهاداتكتاب

فىرأيكما:فقال!العزيزعبدبنعمرمعأسيركنت:قال!ائهمالكابن

علىعرضتهموإلاقبلوافإن؟تستتيبهمأنأرى:قلت:قال!؟القدرئةهؤلاء

أيضاوذلك:مالكقال!رأص!.ذلك:العزيزعبدبنعمرفقال!ال!يف.

(1)ء
.را!

ببغداد،الحرفئاللهعبيدبنالزحمنعبدالقاسمأبوأخبرنا-92352

حنبل،بنأحمدبناللهعبدحدثنا،الفقيهسلمانبنأحمدبكرأبوأنبأنا

عمرأن،سهيلأبومالكبننافعحذثنى،عياضبنأنسحدثنا،أبىحذثنى

نأأرى:قال!قدر؟لا:يقولونائذينفىترىما:لهقالالعزيزعبدابن

لملو،فيهمالزأىذاك:عمرقال!.أعناقهمضربتوإلاتابوافإن؟يستتابوا

أنترمآوا101/130!تغبدونوما!فإنكز:بهاكفىالواحدةالآيةهذهإلاتكن

.1163-ا61:الصاناتأالججم!)2(صحالهومنإلا!بفتينعلئه

دارمابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-25924

سعيدأبوحدئنا،القفاطإبراهيمبنمحمداللهعبدأبوحدئنا،الحافظ

عنوسئلالأوزاعئسمعت:قال!الكندئسليمانبنالحكمحدئنا،الأشبئ

.تجالسوهم)3(لا:فقال!القدرية

.(1834)الإبانةفىبطةابنطريقهومن،2/090مالك(1)

سهيلأبىطريقمن5/384الطبقاتفىسعدابنوأخرجه.(286)والقدرالقضاءفىالمصنف(2)

به.مالكبننافع

الأشجسعيدأبىطريقمن(4002)الإبانةفىبطةابنوأخرجه.(924)والقدرالقضاءفىالمصنف(3)
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الأهواءأهلشهادةبهتردمابابالشهاداتكتاب

بنالحسنمحمدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبواخبرنا-20925

:قالبمروالقاضىراهويهبنإسحاقبنمحمدالحسنأبوحدثنا،حليم

ليس،ووحيهوعلمهاللهكلامالقرآن:فقالالقرآنعنأسمعوأناأبىسئل

.بمخلوق

منذمشيختناأدركت:قالديناربنعمروعنعيينةبنسفيانذكرولقد

.)ح(سنةسبعين

بنمحمدبنأحمدأنبأنا،إسحاقأبىابنزكرياابووأخبرنا-92602

بنإسحاقسمعت:يقولالدارمئسعيدبنعثمانسمعت:قالعبدوس

:قالديناربنعمروعن:عيينةبنسفيانقال:يقولالحنظلئإبراهيم

مخلوقما،سواهوماالخالقالله:يقولونسنةسبعينمنذالناسأدركت

بنعمروأدركوقد:أبىقال:الحسنأبوقالوجل.عزاللهكلاموالقرآن

مثل؟والأنصاروالمهاجرينالبدريينمنجمي!اللهرسولأصحابأجلةدينار

بناللهوعبد،عمربناللهوعبد،الخدرئسعيدوأبى،اللهعبدبنجابر

هذهصدرمضىهذاوعلى،التابعينوأجفةالزبير،بناللهوعبد،عباس

.(1)الأمة

بنمحمدالحسنأبوأنبأنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-20927

إبراهيمبنمحمداللهعبدأبوحدثنا،عبدةبنإبراهيمبنعبدالله

:قالمحمد-بنالقاسمحدثناسعيد،بنقتيبةرجاءأبوحدثنا،البوشنجئ

.(532)والصفاتالأسماءفىالمصنف(1)
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206/10

الأهواءأهلشهادةبهتردمابابالشهاداتكتاب

حبيب،أبىبنحبيببنمحمدابنيعنىالزحمنعبدحدثناثقة-بغدادئهو

يومفىخطبهموقدالقسرئاللهعبدبنخالدشهدت:قالجذهعن،أبيهعن

مضحفإنى،منكماللهتقبلفضحواالناسأئهاارجعوا:فقالبواسطأضحى

موسىيكلمولم،خليلاإبراهيميتخذلمالفهأنزعمفإنه؟درهمبنبالجعد

قال.فذبحهنزلثثم:قال.درهمبنالجعد/يقولعماوتعالىسبحانه،تكليما

.(1)درهمبنالجعدمنالكلامهذاأخذالجهموكان:رجاءأبو

بنمحمدبنسعيدعثمانوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-20928

(2)حسنونحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاعبدانبنمحمد

:قالالزبيعبنقيسحدثنا،خالدبنإبراهيمبنعمرحدثنا،الكوفئالبناء

:قالفمخلوف؟:قلت.اللهكلام:فقالالقرانعنمحمدبنجعفرسألت

.(3)يستتابولايقتل:قال؟مخلوقأنهزعمفيمنتقولفما:قلتلا.

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-20929

أمئةأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:القاضى

أنسبنمالكعندكنت:قالالمقرئخلفبنيحيىحدثنا،الطرسوسئ

كافرعندى:قال؟مخلوقالقران:يقولفيمنتقولما:فقالرجلفجاءه

فىوالمزى،1/64الكبيرالتاريخفىالبخارىوأخرجه.(563)والصفاتالأسما.فىالمصنف(1)

به.سعيدبنقتيبةطريقمن118/8الكمالتهذيب

الأصل.فىضبطهاكذا(2)

خالد،بنإبراهبميعنىهما-:8/4215الذهبىوقال.(535)والصفاتالأسماءفىالمصنف(3)

.ضعيفان-الربيعبنوقيس



الأهواءأهلشهادةبهتردمابابالشهاداتكتاب

:قالعمنلهيعةوابنسعدبنالليثفسألت:خلفبنيحيىوقال.فاقتلوه

.كافر)1(:فقالا.مخلوفالقرآن

،ظ011/130زكرياأباسمعت:قالالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-09302

بنيسابورالجرجانئموسىبنعمرانسمعت:يقولالعنبرىمحمدبنيحيى

زيد،بنوحماد،أذسبنمالكسمعت:يقولسعيدبنسويدسمعت:يقول

بنويحيى،اللهعبدبنوشريك،عياضبنوالفضيل،عيينةبنوسفيان

بنوجريرالمخزومئ،سليمانبنوهشامخالد،بنومسلم،سليم

بنوحفص،إدريمسبناللهوعبد،وعبدة،مسهربنوعلئالحميد،عبد

العزيزوعبد،سليمانبنالرحيموعبد،فضيلبنومحمد،ووكيعا،غياث

إسماعيل،بنوحاتم،جعفربنوإسماعيل،والدراوردى،حازمأبىابن

الإيمان:يقولونالعلمعنهمحملتمنوجميع،المقرئيزيدبناللهوعبد

،مخلوفغير،ذاتهصفةمناللهكلاموالقرآن،وينقصويزيد،وعملقول

.(2)العظيمباللهكافرفهو.مخلوفإنه:قالومن

بنالرحمنوعبد،هارونبنويزيد،المباركبناللهعبدعنورؤيناه

بنومسلم،البخارئإسماعيلبنومحفد،يحيىبنويحيى،مهدى

.الفه)3(رحمهمأئمتنامنوغيرهم،سلامبنالقاسمعبيدوأبى،الحجاج

شرحفىوالبغوى،9/258الثقاتفىحبانابنوأخرجه.(054)والصفاتالأسماءفىالمصنف(1)

واه.يحيى:8/4215الذهبىوقالبه.المقرئخلفبنيحيىطريقمن187/1السنة

.(542)والصفاتالأسماءفىالمصنف(2)

مسلم.غيرعنهم(562-543.545،559)والصفاتالأسماءفىالمصنفذكره(3)
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الأهواءأهلشهادةبهتردمابابالشهاداتكتاب

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-09312

أنبأناالضغاك!،إسحاقبنمحمدحدثنا،الأصمهوالعباسابوحدثنا

يقوليوسفأباسمعت:يقولأبىسمعت:قالإشكيب)1(بنمحمد

المقاتلثة)2(منهما؟إلئابغضالأرضعلىماصنفان:بخراسان

.والجهمثة)3(

بنمحمدحبيبأباسمعت:قالالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-09322

بنائوبسمعت:يقولأبىسمعت:يقولالمصاحفئموسىبنأحمد

الجهمثة.شهادةيجيزلاالحسنبنمحمدكان:يقولالفقيهالحسن

:قالال!لمئالحسينبنمحمدالرحمنعبدأبوأخبرنا-20933

إسحاقبنمحمدسمعت:يقولزيادبنعلىبنمحمدبناللهعبدسمعت

فقالالفردحفصاالمثئافعئكفملفا:يقولالزبيعسمعت:يقولخزيمةابن

.(4)العظيمبالفهكفرت:الشافعئلهقال.مخلوقالقران:حفص!

(1

(2

(3

(4

.(2682،14322،17432،56402،50702)فىتقدمماوينظر.")إشكاب:الأصلحاضيةفى

علموالنصارىاليهودعنيأخذكان:حبانابنفيهقالالبلخىسليمانبنمقاتلإلىنسبة:المقاتلية

الحديث.فىذلكمعيكذبوكان،بالمخلوقينالربيثئهشبهئاوكان،كتبهميوافقالذىالقران

،3/41حبانلابنالمجروحينينظر.خلقهمثلجعلهحتىالإثباتفىمقاتلأفرط:حنيفةأبووقال

.173/4الاعتدالوميزان

صعيدأبىعنا06/221،23دمثقتاريخفىعساكروابن،13/461تاريخهفىالخطيبأخرجه

به.إشكاببنمحمدعن(14)108/1السنةفىأحمدبناللهوعبدبه.عمروأبىابن

وذكره.15/231دمئقتاريخفىإعساكرابنطريقهومن،(455)والصفاتالأصماءفىالمصنف

.(19932)فىوتقدمبه.إسحاقبنمحمدعن187/1السنةشرحفىالبغوى

-82-



الأهواءأهلشهادةبهتردمابابالشهاداتكتاب

نصرأبىابنالفضلأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-93452

بناللهعبدبنمحمدحدثنا،العدل!عمروبن(1)كمححذثنى،العدل!

فقال!،القرآنعنالشافعئسألت:قال!أنهالرملىسهلبنعلىعن،فورش

قال!:؟عندكهوفمابالمخلوققال!فمن:قلت.مخلوقغير،اللهكلام:لى

قال!:قلت؟ماقالواأستاذيكمنلقيتمن:اللهرحمهللشافعىفقلتكافر.

كافرفهو.مخلوق:القرآنفىقال!من:قالإلامنهمأحدالقيتما

(2)ء

عندهم.

حيانبنمحمدبناللهعبدأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-93552

وأالساجىيحيىأبوأنبأنا،زيادبنالزحمنعبدبنمحمدحدثنا،القاضى

لأن:يقول!الشافعئسمعت:قال!الربيعحدثنا،مشافهةلىأجازفيما

هذهمنبشىءيلقاهأنمنخيرباللهالشركخلاماذنببكلالعبداللهيلقى

فى:الشافعئفقهـال!،يديهبينالقدرفىيتجادلونقومارأىأنهوذلكالأهواء.

وجل:عراللهيقول!؟اللهإرادةوالمشيئة،خلقهدونلهالمشيئةاللهكتاب

خلقهفأعلم،و011/131(29:التكوير،03:ا!نسانأ!أدلهيشاءأن،إلمحمثآءونوما)

القدر)3(.يثبتوكانله.المشيئةأن

الأصل.نسخةمنوالضبط"حمل".:م،سنى(11

تاريخنىعساكرابنطريقهومن،(5551والصفاتالأسماءونى،(11580المعرفةنىالمصنف(21

أعرفه.لافورسابن:8/4216الذهبىوقال.313/51دمشق

وأخرجه.3ا؟/51دمشقتاريخنىعساكرابنطريقهومن،(0715والقدرالقضاءنىالمصنف(31

به.الساجىيحيىأبىطريقمن9/112الحليةنىنجموأبو،(18811الإبانةفىبطةابن
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الأهواءأهلشهادةبهتردمابابالشهاداتكتاب

الواحدعبدبنالزبيرحذثنى،الحافظاللهعبدابوأخبرنا-09362

:قالسليمانبنالزبيعحدثنا،بمصرالعطارعلىبنحمزةحذثنى،الحافظ

:يقولفأنشأالقدر،عنالشافعئسئل

يكنلمتشألمإنشئتوماأشألموإنكانشئتما

والمسنالفتىيجرىالعلمففىعلمتماعلىالعبادخلقت

تعنلم(1)اذوأعنتوهذاخذلتوهذامننتذا/على207/10

حمسن)1(ومنهمقبيخومنهمسعيدومنهمشقئفمنهم

بنالحسينأحمدأباسمعت:قالالحافظاللهعبدأبواخبرنا-93702

سمعت:يقولالربيعسمعت:يقولإسحاقابنبكرأباسمعت:يقولعلى

وجل:عراللهقالكافر؟فهو.مخلوقالقران:قالمن:يقولالبويطئ

ائهاللهفأخبر.،4.:النحلأ!فيكونكنلهنقولأنأردنهإذالشى:لؤلاانما!

يخلقالفهأنزعمفقد،مخلوق!كن!أنزعمفمن،ب!كن!الخلقيخلق

.(2)بخلقالخلق

قالا:ال!لمئالزحمنعبدوابوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-09382

يحيىزكرياأباسمعت:يقولالحارثبنمحمدبنجعفرمحمدأباسمعنا

.مخلوقغيراللهكلامالقران:يقولالمزك!سمعت:يقولزكرئاابن

ناريخفىعساكرابنطريقهومن،(085)والقدروالقضاء،(376)والصفاتالأسماءفىالمصنف(1)

.51/315دمثق

مليمانبنالربغعن13/434الفتحفىحجرابنوذكر.(556)والصفاتالأسماءفىالمصنف(2)

البويطى.عن
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الأهواءأهلشهادةبهتردمابابالشهاداتكتاب

:قالالمزنئمحمدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-09392

كنا:يقولومائتينوتسعينخمسسنةالمروروذىموسىبنيوسفسمعت

عندهنجتمعوكنا،خراسانأهلمنجماعةبمصرالمزنىإبراهيمأبىعند

:فيقولإليناالتفتسلمفإذا،للصلاةويقومبيننافيماالمسألة(1)فيلقىبالليل

ليلةفقمنا،صلاتهإلىويعودتجيبونهم؟بماذا،وكذاكذالكمقيللوأرأيتم

،خراسانأهلمنقومنحن:فقلنا،إليهلناوأصحابأنافتقدمتالليالىمن

،الكلامفىيخوضممنولسنا.مخلوقالقران:يقولونقومعندنانشأوقد

تجيبنابماعنكلنخبرهم؟عندناولمنلدينناإلاالمسألةهذهفىنستفتيكفلا

فهو.مخلوقالقرانإن:قالومن،مخلوقغيراللهكلامالقران:فقال.فيه

(2)!م
فر.

الذين،المبتدعةهؤلاءفىئق!!رأئمتنامذهبفهذااللة:رحمهالشيخقال

وتأويلاتهم،المزخرفةبارائهموالسنةالكتابظاهروتركواالتوفيقحرموا

.المستنكرة

:يقولالحافظالعبدوىأحمدبنعمرحازمأباسمعتوقد-09402

الحسنأبىأجلحضورقربلما:يقولالسرخسئأحمدبنزاهرسمعت

أكفرلاأنىعلئاشهد:فقالدعانىببغداددارىفىاللهرحمهالأشعرى

هذاوإنماواحد،معبودإلىيشيرونالكللأن؟القبلةهذهأهلمنأحدا

م:"فنلقى،.ىف(1)

مختصرا.(557)والصفاتالأسماءفىالمصنف(2)
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الشهاداتكتاب

.(1)العباراتاختلاف

الأهواءأهلشهادةبهتردماباب

أيفاهذاأنزعمهذاإلىذهبفمن(ظ101/131:اللهرحمهالشيخقال

ذهب:القاضىأدبكتابفىقال!تراهألا؟اللهرحمهالشئافعىمذهب

أمورإلى،منهمذهبمنأو،والقياسوالأحاديثالقرانتأؤل!منالناس

بعضبعضمنبعضهمفيهاواستحلشديذا،تباينافيهافتباينوافيهااختلفوا

إلىوبعدهمفل!لاعهدفىكانمامنه؟متقادمذلكوكل،حكايتهتطول!ما

التابعينمنولا،بهيقتدىالأفةهذهسلفمنأحذانعلمفلم،اليوم

قال!:أنإلىالكلامساقثئم.وضفلهخطأهوإنبتأويلأحدشهادةرذ،بعدهم

نأأولى،النارعليهايوجبلهمعصيةأوباللهشركاالكذبيرىمنوشهادة

.فيها)2(المأثميخففمنشهادةمنعليهاالنفستطيب

هؤلاءتكفيرمنالأئمةمنوغيرهالشئافعىعنرؤيناوائذىقالوا:

!ومن:وجلعزاللهقال!كماوهوكفبر،دونكفرابهأرادوافإنماالمبتدعة

إنه:عباسابنقال!.،44:المائدةأاتبهفرون!همفأؤلحكاللهأنزلبمائحكصلز

دونكفرولكن،مفةعنينقلبكفبرليسإنه؟إليهتذهبونائذىبالكفرليس

.كفبر)3(

هذهنفىمنإليهذهبوامابتكفيرهمأرادوافكالهم:اللهرحمهالشيخقال

.7/430المعرفةفىالمصنف(1)

.6/502،602الأم(2)

.(15951)فىتقدم(3)

-86-



الأهواءأهلشهادةبهتردمابابالشهاداتكتاب

معبعيدبتأويللهاوجحودهم،لنفسهتعالىاللهأثبتهاالتىالصفات

يخرجوافلم،بتأويلالظاهرعنفعدلوا،تعالىاللهأثبتماإثباتاعتقادهم

المعوذتينإثباتأنكرمنيخرجلمكما،خطأالتأويلكانوإن،الملةعنبه

كانتوإن،الشئبهةمنإليهذهبلما؟الملةمنرو!لاكسائرالمصاحففى

هذهمجوس"القدرية:!ولهمنءلمجج!الضبىعنرويناوالذى،خطأغيرهعند

مذاهبإليهيذهبونمابعضلمضاهاةمجوساسماهمفإنما(1)"الأمة

منالخيرأنيزعمون،والظلمةالنوروهما؟بالأصلينقولهمفىالمجوس

القدريةكذلك،ثنوئةفصاروا،الظلمةفعلمنالشزوأنالنور،فعل

والشر،الخيرخالقتعالىوالله،غيرهإلىوالشراللهإلىالخيريضيفون

عبادهمنلهماالفاعلينوإلىوإيجادا،خلقاإليهمضافان)2(معاوالأمران

.الخبر)3(علىاللهرحمهالخطابىسليمانأبىقولهذاواكتسابا.فعلا

أخبرنافيماالصبغئإسحاقبنأحمدبكرأبووقال-20941

نإ:الأمةهذهمجوسالقدرئةأنعلىالذليلفى،عنهالحافظاللهعبدأبو

ولمالنورخلق؟بعضدونالأعراضهذهبعضاللهخلق:قالتالمجوس

208/10خلق؟بعضدونالأعراضبعض/اللهخلق:القدرئةوقالت.الظلمةيخلق

لمالفهإن:المجوسوقالت.(4)المقدحصوتيخلقولمالرعدصوت

.(20908)فىتقدم(1)

إمنضافانإ.:مفى(2)

.317/4السننمعالمفىالخطابىكلاموينظرالخيرإ.9:مفى(3)

.(حد)ق39/7التاجينظربها.يقدحالزندحديدة:المقدح(4)
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الأهواءأهلشهادةبهتردمابابالشهاداتكتاب

والعلمالحفظيخلقلمالفهإن:القدرئةوقالت.والنسيانالجهليخلق

وقد.مثلهالقدرئةوقالتأحدا.يضللاالفهإن:المجوسوقالت.والعمل

،،93:النحلأ،،27:دعرلاألمحثاء!من!يضل:وجلعراللهقالاو،32/101

.،34أهود:!يغوليهغأن!يرلد:وقالأفاطر:8،.

بعضها،أوالمعانىلهذهمجوساسفاهموإنما:اللهرحمهالشيخقمال

الأفة.إلىذلكمعوأضافهم

كتابفىالروذبارىمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرناوقد-94202

بنوهبحدثناداود،أبوحدثنابكر،بنمحمدبكرأبوأنبأنا،""السنن

:قالهريرةأبىعن،سلمةأبىعن،عمروبنمحمدعن،خالدعن،بقئة

وتفزقت،فرقةوسبعينثنتينأوإحدىعلىاليهود"افترقت:ع!ج!اللهرسولقال

وسبعينثلاثعلىأفتىوتفترق،فرقةوسبعينثنتينأوإحدىعلىالنصارى

.(1)"فرقة

أفتى"ستفترق:قوله:عنهبلغنىفيمااللهرحمهالخطابئسليمانأبوقال

منخارجينغيركفهاالفرقهذهأنعلىدلالةفيه."فرقةوسبعينثلابئعلى

منيخرجلاالمتاولأنوفيه،أفتهمنكفهمجعلهملمجتالنبئإذ؟الذين

.(2)تأويلهفىأخطأوإنالمفة

حبانوابن،(3991)ماجهوابن،(0426)والترمذى،(8396)أحمدوأخرجه.(5964)داودأبو(1)

فىالألبانىوقال.صحيححسن:الترمذىوفال.بهعمروبنمحمدطريقمن(6247،6731)

صحيح.حسن:(3842)داودأبىصحيح

.4/295السننمعالم(2)
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الأهواءأهلشهادةبهتردمابابالشهاداتكتاب

يخرجلمبتأويلالإطلاقعلىمسلماكفرومن:اللهرحمهالشيخقال

جابرحديثفىالصلاةكتابفىمضىفقد؟الملةعنبالتأويلإياهبتكفيره

ذلكفبلغ،جبلبنمعاذصلاةمنخرجالذىالرجلقصةفى،اللهعبدابن

يزدلمعفي!والنبئ،ع!ي!للنبىذلكذكرالرجلإنثم.منافق:فقالمعاذا

لتطويله.((؟تنأ"أفتان:وقال،الصلاةبتخفيفأمرهأنعلىمعاذا

بمسيرقريشإلىكتبحيثبلتعةأبىبنحاطبقصةفىوروينا،(1)الصلاة

عنقأضربدعنى،اللهرسوليا:قالعمرأن،الفتحعامإليهملمج!النبى

تسميتهعمرعلىينكزولم.(2)"اردبشهدقد"إنه:لمج!النبئفقال.المنافقهذا

مسلماكفرمنيكفروإنما،النفاقعلىظاهرةعلامةفعلماكانإذ؟بذلك

تأويل.بغير

حدثنا،سلمانبنأحمدأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-09432

عن،ديناربناللهعبدعن،مالكعن،القعنبئحدثنا،إسحاقبنإسماعيل

أحدهما")3(.بهباءفقدكافز.:لأخيهقالرجل"أئما:قالعج!النبئأن،عمرابن

منمسلموأخرجه،مالكعنإسماعيلعن""الصحيحفىالبخارىرواه

.دينار)4(بناللهعبدعنجعفربنإسماعيلحديث

.(5338-5165،5316،5336)فىتقدم(1)

.(18478)فىتقدم(2)

+(249)حبانوابن،(2637)مذىوالتر،(5933)أحمدطريقهومن،2/984مالك(3)

.(111بقع/60)ومسلم،(61؟4)البخارى(4)
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الأهواءأهلشهادةبهتردمابابالشهاداتكتاب

ماضية.يمونتأويللهمكانإذاالأهواءأهلشهادةالطريقةهذهفعلى

بنمحمدجعفرأباسمعت:قالالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-94402

بنالحسينسمعت:يقولالمستملىعمروأباسمعت:يقولهانىبنصالح

عنالعلميكتب:يقولمهدقبنالزحمنعبدسمعت:يقولمنصور

لمإليهدعوافإذا،إليهيدعوالمما،شهاداتهموتجوزالأهواء،أصحاب

.الأخبارالعلمبكتبةيريد.(1)شهاداتهمتجزولمعنهميكتب

أبوحدثنا:عنهروايتهمحرأجازفيماالحافظاللهعبدأبوقال-94502

أدبكتابفىالشافعئقال:قالالزبيعأنبأنا،يعقوببنمحمدالعباس

الرورشهادةباستحلال،!132/101يعرفمنمنهميكونأنإلا:القاضى

وأ،بالزورشهادتهفترذ،المالحلالأوالذمحلاليراهلأنه؟الرجلعلى

علىلهفيحلف،بهوثقإذاللزجلالشهادةيرىأويستحلمنمنهميكون

قبلمنشهادتهفترذ،يسمعهولميحضرهولمبهبالبتلهويشهدحقه

مباينةلهالمخالفالزجليباينمنمنهميكونأو،بالزورالشهادةاستحلاله

.(1)العداوةجهةمنشهادتهفترد،لهالعداوة

:يقولترابأباسمعت:قالالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-20946

ملةحرسمعت:يقولالرازئحاتمأباسمعت:يقولالمنذربنمحمدسمعت

.الزافضة)2(منبالرورأشهداحداأرلم:يقولال!ثتافعئسمعت:يقول

.6/602الأم(1)

به.حرملةطريقمن79/1الاتقاءفىالبرعبدوابن،9/114الأولياءحليةفىنعيمأبوأخرجه(2)
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الشهاداتكتاب

حرملة.(اعن)اغيرهرواهكذلك

الأهواءأهلشهادةبهتردماباب

الدينورىفنجويهبنمحمدبنالحسيناللهعبدأبووأخبرنا-09472

بنمحمدبكرأبوحدثنا،(3)ةبنشبنمحمدبنالله(2)دبعحدثنا،بالدامغان

بنيونسسمعت:قالالرازىحاتمأبوحدثنا،الكرابيسئإبراهيمبنأحمد

209/10كفهمالأهواءأهل/شهادةأجيز:يقولالمثئافعئسمعت:يقولالأعلىعبد

لبعض.بعضهميشهدفإنه؟الزافضةإلا

همالذينبةالمح!بسبمنهمعرفمنوكذلك:اللهرحمهالشيخظل

وجهعلىإياهمسبهكانمامتى؟شهادتهتقبللم،وصدرهامةالأهذهسرج

شبهة.أوتأويلعلىلا،الجهالة(4)وأالعصبية

اللهعبدبنمحمدبكرأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-94802

وأبوبنيسابورالعدليعقوببنالحسنالفضلوأبوببغدادالعبدىعتابابن

اللهعبدبنإبراهيمحدثناقالوا:بالكوفةالشيبانئعلىبنمحمدجعفر

:قالسعيدأبىعن،صالحأبىعن،الأعمشعن،وكيعحدثنا،العبسئ

أنفقأحدكمأنلو،بيدهنفسىفوائذىأصحابى،تسبوا"لا:لمجي!اللهرسولقال

أبىعن"الصحيح"فىمسلئمرواه.(نصيفه")ولاأحدهممدبلغماذهباأحل!مثل

م:"غير!.)1-ا(فى

"عبيدإ.:(4666،8051)فىوتقدم،النسخفىكذا(2)

"شيةإ.:م،سفى(3)

.،و":الأصلحاشية،سفى(4)

-مذىوالتر،(6584)داودوأبو.بهوكيعطريقمن(5372)حبانوابن،(61511)أحمدأخرجه(5)
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الأهواءأهلشهادةبهتردمابابالشهاداتكتاب

(1)ص،
وكيع.عنوغيرهكريب

عبيدبنأحمدانبأنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-20949

عن،شعبةحدثنا،حربابنهوسليمانحدثنا،مسلمأبوحدثناالضفار،

:قال!تالنبىعن،اللهعبدعنيحذثوائلأباسمعت:قالمنصور

سليمانعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(2)أزفكوقتماله،فسونالمسلمباب!يد"

.(3)شعبةعنآخروجهمنمسلئمورواه،حربابن

الحافظ،عدئابنأحمدانبأناءأبو،المالينئسعدابوأخبرنا-09552

البوشنجئ،إبراهيمبنمحمدحدثناالجارود،بنعلىبناللهعبدحدثنا

رجلشهد:قالالعنبرئسؤاربناللهعبدحذثنى،إسحاقبنيعقوبحدثنا

نعم.:قالشهادع!؟رددت:فقالبعدفأتاه،شهادتهفرذ،شهادةأبىعند

ما:قال.!النبىاصحابتبغضأوتناولانكبلغنىلائه:قالولم؟:قال

حتىحبساأزيدكإنىماأ،نعم:قال.العاصبنعمروإلاوأا011/25أتناول

(4)""ءير
توبه.لحدث

به.الأعمشطريقمن(8308)الكبرىفىوالنسانى،(3861)=

.(222)عقب(2541)مسلم(1)

به.حرببنسليمانطريقمن(846)المشكلشرحفىوالطحاوى،(5939)حبانابنأخرجه(2)

.(15949)فىوتقدم

.(117/64)ومسلم،(6044)البخارى(3)

.3/1290الكاملفىعدىابن(4)
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...الحديثأهلمنالرجلعنيسالالفقهأهلمنالرجلبابالشهاداتكتاب

الرجلعنيسألالفقهأهلمنالرجلباب

يغلط،هـيأنهحديثهعنحفوافيمول:الحديثأهلمن

الفتيايبصرلاأنهأو،يسمعلمبمايحدثأو

لمنيقولهكانإذاغيببماولابعداوةهذاليس:اللهرحمهالشافعئقال

.(1)الشهاداتمعاخ!منوهذا،باتباعهفيخطئيتبعهأنيخاف

بكبرأبوأنبأنا،البسطامئاللهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-95102

ثابتحدثنا،حقادحدثنا،الربيعأبوحدثنا،يعلىأبوأخبرنى،الإسماعيلئ

حدثنا،المروزئبكرأبوأنبأنا،الإسماعيلئبكرأبووأخبرنا:قال)ح(

لمجيدالنبىعلىمر،أنسعن،ثابتعنحفاد،حدثنا،هشامبنخلف

بجنازةعليهومز:قال"وجبت".لمجيو:النبئفقال،خيراعليهافأثنىبجنازة

قلت،اللهرسوليا:فقيل"وجبت".:لمجيوالنبئفقال،شزاعليهافأثنىأخرى

المؤمنون،القوم"شهادة:فقال"وجبت".:!ذهوقلت"وجبت".:لذلك

51ورو،الزبيعأبىعن""الصحيحفىمسلئمرواه.(2)"الأرضفىاللهشهداء

.(3)ديزبنحقادعنحرببنسليمانعنالبخارئ

.(4)"النصيحةالدين"إنما:قالأنهجمي!النبىعنمضىفيماورؤينا

.6/602لأما(1)

.(2533)يعلىبوأ(2)

.(2642)والبخارى،(60بقع/949)مسلم(3)

.(16735)فىتقدم(4)
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210/10

...الحديثأهلمنالرجلعنيسالالفقهأهلمنالرجلبابالشهاداتكتاب

عدىابنأحمدأبوأنبأنا،المالينئلصكدأبووأخبرنا-09522

الربيعابوحدثناالعزيز،عبدبز/محمدبناللهعبدحدثنا،الحافظ

رفاعة،بن(1)معانعنالوليد،بنبقيةعن،زيدبنحفادحدثناالرهراخ!،

هذا"يرث:!ي!اللهرسولقال.قالالعذرىالزحمنعبدبنإبراهيمعن

وتحريف،المبطلينوانتحال،الجاهلينتأويلعنهينفون،عدولهخل!كلمنالعلم

.(2)"الغالين

حدثنا،عدئابنأحمدأبوأنبأنا،المالينئسعدأبووأخبرنا-95302

الوليدحدثنا،الذمشقئأيوبابنيعنىإبراهيمحدثنا،سفيانبنالحسن

أشياخنامنالثقةحدثنا،الزحمنعبدبنإبراهيمحدثنا،مسلمابنيعنى

.(3)نحوهلمجؤ.اللهرسولقال:قال

بنالحسنأنبأنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-95452

بنسليمانحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

عتبة،بناللهعبدعنمحمد،عن،أيوبعنزيد،بنحفادحدثنا،حرب

فمزيوما،عشربخمسةزوجهاوفاةبعدوضعتالحارثبنتسبيعةأن

كماأو.نعم:فقالت؟الروجتريدينكالك:فقالال!نابلأبوبها/

.(547)فىوتقدمأمعاذ،.:م،سفى(1)

وأخرجه.127/1،153،2/511الكاملفىعدىوابن،43/1،44الدلائلفىالمصنف(2)

به.الزهرانىالربغأبىطريقمن(732)الصحابةمعرفةفىنعيمأبو

منقطع.سنده:8/4220الذهبىوقال.ا53/1الكاملفىعدىابن(3)
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...الحديثأهلمنالرجلعنيسالالفقهأهلمنالرجلبابالشهاداتكتاب

فذكرتكحوالنبئفأتتوعشرا)1(.أشهرأربعةتمضىحتى،لا:قال،قالت

مرسلهذافأخبرييىإ)2(.ترضينمنأتاكإذا،السنابلأبواكذب:فقال!،لهذلك

شواهد.ولهحسن

منهوجدمنحال!تبيينوالتابعينالصحابةمنجماعةعنرويناوقد

أدخلاللهرحمهالشافعئأنإلا،موضعهههناوليس،خبرهرديوجبما

وباللهأدلتهابعضإلىفأشرنا،الأهواءأهلشهادةمسألةخلالالمسألةهذه

.(3)التوفيق

أبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناالذىالحديثوأما-95502

اللهعبدبنمحمدالطيبوأبو،ظ133/101الحافظيعقوببنمحمداللهعبد

الجاروفىحدثنا،الصيدلانئمخلد)4(بنأحمدشجاعأبوحدثنا:قالاالشعيرى

جمجو:اللهرسول!قال!:قالجدهعن،أبيهعن،حكيمبنبهزعن،يزيدابن

.(6)((رلانلاويحذرهالنالريعرفهكىفيهلمااذكروهالفاجر؟ذءعن"أترعون

أهلعليهوأنكرهالنيسابورى)7(،يزيدبنبالجاروديعرفحديثفهذا

اللهعبدأباسمعت:يقول!الحافظاللهعبدأباسمعت؟بالحديثالعلم

(2

(3

الاية.لفظحكايةعلىوهوكذا

.(15557)فىتقدم

.(20947-20944)فىتقدمماينظر

"محمد".:م،س،الأصلفى

.47/1الصغيرالجامعبثرحالتيسيرأتحرجون.:أترعون

به.يزيدبنالجارودطريقمن(0101)91/184الطبرانىوأخرجه.(9666)الثمعبفىالمصنف

.(15223)عقبتقدم
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الأهواءأهلشهادةبهتجوزمابابالشهاداتغاب

بقبرمزإذاالجارودئبكرأبوكان:يقولمزةغيرالحافظيعقوببنمحمد

بنبهزبحديثتحذثلملوأبةيا:يقوأطمعاذبنالحسينمقبرةفىجذه

.لزرتك)1(حكيم

حكيم،بنبهزعنفرووهالض!عفاءمنجماعةعنهسرقهوقد:الشيخقال

.2شىفيهيصخولم

السكرئالجبارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-09562

أسمعوأناالمخفارإسماعيلبنمحمدبنإسماعيلعلىقرئ:قالببغداد

(3)عصامأبوالجزاحبنرؤاد)2(حدثنا،الترقفئاللهعبدبنعباسحدثنا:قال

قال:قالمالكبنأنسعنالستاعدئ،سعدأبوحدثناالعسقلاك!،

ليسأيضاوهذالهلمأ)4(.غيبةفلاالحياءجلبابألقىإمن:جمفاللهرسول

أعلم.والفه،بالقوى

ا!أهواءأهلشهال!بهتجوؤماباب

وأحذفيهكانمستحلأ-شيئافاتىتأؤلمنكل:اللهرحمهالشافعئقال

علماونصبالذينعنهحملمفنأنترىألا،بذلكشهادتهترذلميكن-لم

به.يعقوببنمحمدطريقمن263/7بغدادتاريخفىالخطيبأخرجه(1)

.(1372)فىوتقدم)داود(.:مفى(2)

فىوكتب."صا:فوتهوكتب."عاصماأبو:الحاشيةفىوكتب."ر"خ:الأصلفىفوتهكتب(3)

."عصامأبو:صوابه،صفى)كذا:أيضاالحاشية

الدنياأبىوابن.بهالصفارمحمدبنإسماعيلطريقمن8/438بغدادتاريخفىالخطيبأخرجه(4)

سعدأبو:8/4221الذهبىوتالبه.الساعدىسعدأبىطريقمن(102)الأخلاقمكارمفى

مجهرل.
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الأهواءأهلشهادةبهتجوزمابابالشهاداتكتاب

دنانيربعشرةالديناريستحلمنومنهم،المتعة(1)يستحلقدمنالبلدانفى

فشربتأؤلمنومنهمالدماء،سفكفاستحلتأؤلقدمنومنهمبيد،يدا

ومنهم،أدبارهنفىالنساءإتيان(2)لحأمنومنهم،الخمرغيرمسكركل

فىثقةأهلوصفتمامعهؤلاءكانفإذا،غيرهعندمحزمةبيوعاأحلمن

ولى،فيهفأخطئواتأؤلواماعليهمتركوقد،عرفهمفيعندوقناعة،دينهم

أهلجميعكانالاستحلالوجهعلىمنهمكانإذاالخطابعظيميخرجوا

.(3)المنزلةهذهفىالأهواء

ابنسهلأبوأنبأنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-95702

أبووأخبرنا)ح(اليمانأبوحدثنا،الهيثمبنالكريمعبدحدثنا،القطانزياد

درستويه،بنجعفربناللهعبدأنبأناببغداد،القطانالفضلابن(4)الحسين

)ح(الرهرئعن،شعيمبأخبرنى،اليمانأبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا

الرهرى،عن،جدىحدثنا،منيعأبىابنيعنىحجاخوحدثنا:قال

عميرةبنيزيدأخبرهأنه،الخولانئاللهعبدبناللهعائذإدريسأبوحذثنى

عدل-حكمالله:ذكرمجلسجلسكفمايقولكانمعاذاأنمعاذ،صاحب

جبلبنمعاذفقال.المرتابونهلك،اسمهتباركقسط-:اليمانأبووقال

،القرانفيهاويفتح،المالفيهايكثرفتنوراءكم:جلسهمجلسفىيوما

.،"استحل:مفى(1)

"استحل!.:سفى(2)

.53/7،54الأم(3)

بنمحمدبنالحسينبنمحمدالحسينأبووهو.إالحسينبن"محمد:المصنفأصلفىبعدها(4)

.(30)فىتقدم.القطانالفضل
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الأهواءأهلشهادةبهتجوزمابابالشهاداتكتاب

،والمرأةوالرجل،والعبدوالحز،والمنافقالمؤمنيأخذهحتى(و011/134

قرأتوقديتبعونىلاللناسفما:يقولأنقائلفيوشكوالصخغير،والكبير

مافإن؟ابتدعومافإئاكم.غيرهلهمابتدعحتىبمتبعئهمماوالله؟القران

الضلالةكلمةيقولقدالشئيطانفإن؟الحكيمزيغةواحذروا،ضلالةابتدع

يدرينىوما:لهقلت:قال.الحقكلمةالمنافقيقولوقد،الحكيمفمعلى

كلمةيقولالمنافقوأن،الضلالةكلمةيقولالحكيمأناللهيرحمك

ولاهذه؟ما:تقولالتىالمشتبهاتالحكيمكلاممناجتنب:قال؟الحق

الحقعلىفإن،سمعهإذاالحقويلقىيراجعأنلعفهفإنه؟منهذلكينئينك

.(1)هنعذلكيثنينكولا:القاضىروايةوفىنورا.

.(2)هنعذلكيثنينكولا:الحديثفىفقال،الرهرئعنعقيلورواه

ولكن،عنهالإعراض/توجبلاالحكيمزيغةأنجبلبنمعاذفأخبر10/211

دلالةأعلموالفهيعنى،نوراالحقعلىفإن،نورعليهليسماقولهمنيترك

.هذابعضعلىقياسأوإجماعأوسنةأوكتابمن

بنأحمدأنبأنا،عبدانبناحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-09582

حدثناالمسيبئ،إسحادتىبنمحمدحدثنا،تمتامحدثناالضفار،عبيد

عن،أبيهعن،عوفبنعمروبناللهعبدبنكثيرعن،نافعبناللهعبد

إمنهإ.:الأصلحاثيةفى(1)

به.الزهرىطريقمن(20750)الرزاقعبدوأخرجه.2/321سفيانبنيعقربعندوالأثر

به.عميرةبنيزيدطريقمن4/466والحاكم،(227)02/141والطبرانى

به.عقيلطريقمن(4611)داودأبوأخرجه(2)

-98-



الأهواءأهلشهادةبهتجوزمابابالشهاداتكتاب

.فيئته")1(وانتظروا،العالمزلة"اتقوا:قال!اللهرسولأن،جده

.كثير)2(عنعيسىبنمعنرواهوكذلك

سمعت:قالالحافظاللهعبدأبوأخبرناهذامثلوفى-25959

سمعت:يقولالوليدبنالعباسسمعت:يقوليعقوببنمحمدالعباسأبا

بنوادرأخذمن:يقولالأوزاعئسمعت:يقولشابوربنشعيببنمحمد

.(3)الاسلاممنخرجالعلماء

السوسئمحمدبنإسحاقاللهعبدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-56952

حدثنا،التنيسئعيسىبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

المتعةمكةأهلقول!منيترك:يقولالأوزاعىسمعت:قال!سلمةأبىبنعمرو

أهلقولمنو،أدبارهنفىالنساءوإتيانالسماعالمدينةأهلقول!ومن،والصرف

.والسحور)4(النبيذالكوفةأهلقول!ومن،والطاعةالجبرالشام

حدثنا:قالاالقاضىبكروأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-25961

اللهعبدأبوحدثنى،البيرو!مزيدبنالوليدبنالعباسأنبأنا،العباسأبو

(5)
قولمن(6يتركأويجتنب6):يقولالأوزاعئسمعت:قالحورانبجمن

.واهكثير:8/2224الذهبىوقال.بهنافعبناللهعبدطريقمن6/8102الكاملفىعدىابنأخرجه(1)

به.عيسىبنمعنطريقمن(831)الكبرىالسننإلىالمدخلفىالمصنفأخرجه(2)

من:بدلاالحجرلماإفبفيه:وفيه،شابوربنشعيببنمحمدذكردون(1923)الشعبفىالمصنف(3)

.إالاسلاممنخرخ9

به.المصنفطريقمن1/361دمشقتاريخفىعساكرابناخرجه(4)

.1/496البلدانمعجمدمثق.بابعلىكانتقرية:حورانوببئ"فج".:المصنفنسخةفى(5)

فى=أولهوضبط،والاصلالمصنفنسخةفىمنقوطغيروأوله،!نتركأوإنجتنب:مفى(6-6)
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الأهواءأهلشهادةبهتجوزمابابالشهاداتكتاب

:العراقأهلقولمن؟خمساالحجازاهلقولومن،(1)اسمخالعراقأهل

سبعةفىإلاجمعةولا،رمضانفىالفجر،والأكلالمسكر،شرب

والفرار،مثالهأأربعةشىءكلظليكونحتىالعصرصلاةوتأخير،أمصار

بينوالجمع،الملاهىاستماعالحجاز:أهلقولومنالرحف.يوم

والذينار،بالذرهمينوالذرهمبالنساء،والمتعةعذر،غيرمنالضلاتين

.ادبارهن)2(فىالنساءوإتيانبيد،يدابالذينارين

:يقولالوليدأباسمعت:قالالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-20962

إسحاقبنإسماعيلسمعت:يقولسريجابنالعباسأبا(ظ011/134سمعت

قدوكان،فيهنظرتكتاباإلئفدفعالمعتضدعلىدخلت:يقولالقاضى

له:فقلت،لنفسهمنهمكلبهاحتبئوماالعلماءزللمنالزخصلهجمع

هذهتصخلم:فقال.زنديقالكتابهذامصنف،المؤمنينأميريا

يبحلمالمسكرأباحمنولكن،رويتماعلىالأحاديث:قلت؟الأحاديث

زئة،ولهإلاعالممنوما،والمسكرالغناءيبحلمالمتعةأباحومن،المتعة

ذلكفأحرقالمعتضدفأمر.دينهذهببهاأخذثتمالعلماءزللجمعومن

.الكتاب!

فقط.بالضمالمصنفأصلفىوضبط،والفتحبالضمالأصل=

)خمس".:الحديثعلوممعرفةوفى،دمقوتاريخالنسخفىكذا(1)

مناللهعبدإأبو:منبدلابحر!ابناللهعبد"أبو:وعنده،6هصالحديثعلرممعرفةفىالحاكم(2)

به.المصنفطريقمن54/59دمقتاريخفىعساكرابنوأخرجه،إحورانبج
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بالشطرنجاللعبفىالاختلافبابالشهاداتكتاب

بالشطرنجاللعبفىالاختلا!باب

بالشطرنجفاللاعبالأهواءأهليعنىهكذاكانواوإذا:الشافعئقال

يحصىلابماهؤلاءمنحالاأخف،لهكرهناوإنوبالحمام،لهكرهناوإن

.ايمدرولا

.العلماءاختلافمنأيضافيهلماذلكقالوإنما

بنمحمدالعباسأباسمعت:قالالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-96352

لعب:يقولالشافعىسمعت:يقولسليمانبنالربيعسمعت:يقوليعقوب

بكذا.:قالكذا؟دفعبأيش:فيقول،ظهرهوراءمنبالشطرنججبيربنسعيد

.بكذا)2(ادفع:قال

رشيقبنالحسنأنبأنا،السلمئالزحمنعبدأبووأخبرنا-25964

أنبأنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدحدثنا،الربيعبنمحمدحدثنا،إجازة

.استدبارابالشطرنجيلعبانعروةبنوهشامسيرينبنمحمدكان:قالفعئالشا

بنإسماعيلأنبأناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-25965

معمر:قال:قالالرزاقعبدحدثنا،منصوربنأحمدحدثنا،الصفارمحمد

؟شعرهويرخى،ملحفةويلبس،بالشطرنجيلعبكانالشعبئأنبلغنى

.(3)الحجاجمنمتوارياكانأنهوذلك

.7/45لأما(1)

.(5956)المعرفةفىالمصنف(2)

.(19726)الرزاقعبد(3)

-ا-اه



212/10

بالشطرنجاللعبفىالاختلافبابالشهاداتكتاب

،إسحاقابنبكرأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-25966

المسجدمنخرجت:قالالباهلىمالكبنمعقلحدثنا،مسلمأبوأنبأنا

فىيقولالحسنكانما:رجلفسأله،دائتهإليهقربتقدرجلفإذاالجامع

من:فقلتالنردشير.يكرهوكانبأسا،بهايرىلاكان:فقالالشئطرنج؟

بالذهب.الأسنانمضئبوكانعودز.ابن:فقالواهذا؟

أنبأنا،عدىابنأحمدابوأنبأنا،المالينئسعدأبوأخبرنا-96752

حدثنا،السلامانئمحمدبنالقاسمحدثناالعطار،إسماعيلبنمحمد

فىالبصرةأتيت:قالبشيبربنأحمدحدثنا،الجعفئ/سليمانبنيحيى

.بالشئطرنج)1(يلعبقوبممعفوجدتهحكيبمبنبهزفأتيت،الحديثطلب

ال!اجئ،زكرتاأنبأناأحمد،أبوأنبأنا،سعدأبووأخبرنا-96852

رأيت:يقولسفيانسمعت:قالالزمادئحدثنامحمد،بنأحمدحذثنى

.بالشئطرنج)2(يلعبوكانالهجرئإبراهيم

فيهاالمختلفالمسائلمنبالشطرنجاللعباللهرحمهالشئافعئفجعل

قذمنافيمابهاصزحفقدبهاالفعبكراهيةفأقا،الشهادةرذيوجبلاأنهفى

يحتجمنومعهمأكثركرهوهافائذين؟بمذهبهوالأولىالأشبهوهو،ذكره

التوفيق.وبالله،بقوله

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-59692

.2/499الكاملفىعدىابن(1)

.1/214الكاملفىعدىابن(2)
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بالشطرثجاللعبفىالاختلافبابالشهاداتكتاب

،سليمانبنالزبيعحدثنا،يعقوببنو(محمد135/101العباسأبوحدثنا

أبيه،عنمحمد،بنجعفرعن،بلالبنسليمانحدثنا،وهبابنحدثنا

لهولكنمرسلهذا.(1)الأعاجمميسرهوالشطرنج:يقولكانأنهعلىعن

شواهد.

علىأبوأنبأناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-25975

بنزيادحدثنا،الدنياأبىبنمحمدبناللهعبدحدثنا،صفوانبنالحسين

حبيببنميسرةعن،مرزوقبنفضيلعن،سواربنشبابةحدثنا،أئوب

التماثيلهذهما:فقالبالشطرنجيلعبونقومعلىطالبأبىبنعلئمر:قال

(2)!؟عاكفونلهاأنتمالتى

حدثنا،اللهعبدحدثنا،الحسينحدثنا،الحسينأبووأخبرنا-97152

بنالأصبغعن،طريفبنسعدعن،معاويةأبوحدثناالجعد،بنعلى

التماثيلهذهما:فقال(3)ءبالشطرنجيلعبونقوبمعلىمرأنهعلئعن،نباتة

.يمسها)4(أنمنلهخيريطفأحتىجمرايمسلأن!؟عاكفونلهاأنتمالتى

أبىابنعن،شريكأنبأناالجعد،بنعلئوحدثنا:قال-25972

يقول؟الناسأكذبالشطرنجصاحب:علئقال:قالالحكمعن،ليلى

.(4311)الصغرىفىالمصنف(1)

شيبةأبىوابن،6/224الطبقاتفىسعدابنوأخرجه.(92)الملاهىذمفىالدنياأبىابن(2)

به.مرزوقبنفضيلطريقمن(24)النردتحريمفىوالاجرى،(26561)

.!"الشطرنج:مفى(3)

.(93)الملاهىذمفىالدنياأبىوابن،(6518)الشعبفىالمصنف(4)
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الشهاداتكتاب

قتل.ماو.قتلت:أحدهم

بالشطرنجاللعبفىالاختلافباب

حذثنى،اللهعبدحدثنا،الحسينناأنبأ،الحسينأبوأخبرنا-97352

عن،معاويةبنمروانحدثنا،القعنبئحدثنا،إسحاقأبوراشدبنإبراهيم

منبمجلسعلىمر:قالعفارابىبنعفارعنزكرئا،أبىبنمحمد

لغيروالفهأما:فقالعليهمفوقف،بالشئطرنجيلعبونوهماللهتيممجالس

.(1)وجوهكمبهالضربتسنةيمونأنلولاوالفهأما،خلقتمهذا

حدثنا،اللهعبدحدثنا،الحسينأنبانا،الحسينأبواخبرنا-97402

الشطرنج:مالكقال:يقولعيسىبنمعنسمعت:قالالبهلولبنإسحاق

.فأحرقها)2(يتيممالومحرأنهعباسابنعنبلغناالنرد،من

حدثنا،صالحبنمحمدحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-97502

:قالالصخالحالزجلالمداشئالقطانمنيربنجعفرحذثنى،سلمةبنأحمد

ابنعن،نافععن،عمربناللهعبيدحدثنا،الوليدبنشجاعبدرأبوحدثنا

.النرد)3(منشرهو:فقال،الشطرنجعنسئلائهعمر

العباسابوحدثنا،إسحاقابىابنزكرئاابواخبرنا-20976

بنمروانطريقمن(74)جزئهنىإسحاقبنحنبلوأخرجه.(401)الملاهىذمفىالدنياأبىابن(1)

متهم.فهوالمصلربكانإنزكرياأبىبنمحمد:8/4224الذهبىوقالبه.معاوية

.(101)الملاهىذمفىالدنياأبىابن(2)

بنشجاعطريقمن(26)النردتحريمفىوالآجرى،(021)الملاهىذمفىالدنياأبىابنأخرجه(3)

حاتمأبىابنقال:تلتاكل..ثقةجعفركانإننظيفاسنذاأرى:8/4422الذهبىوقال.بهالوليد

صدوف.:2/491والعديلالجرخفى
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بالشطرنجاللعبفىالاختلافبابالشهاداتكتاب

بنيونسأخبرنى،وهبابنحدثنا،نصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمد

إلابالشثطرنجيلعبلا:قالالأشعرىموسىأباأن،شهابابنعن،يزيد

(1)خاطئ

حدثنا،بحرحدثنا،العباسبوأحدثنا،زكريابوأوأخبرنا-97702

كانت:قالجعفرأبىبناللهعبيدعن،سعدبنالليثأخبرنى،وهبابن

الخدرىسعيدوأبو،عليهايقامرلموإن(2)الكبلتكره!صالنبىزوجعائشة

.(3)بالشطرنجيلعبأنيكره

حدثنا،بحرحدثنا،العباسأبوحدثنا،زكرياأبووأخبرنا-97802

سألت:قاليزيدأبىبنصالحعن،عمربنالجبارعبدحدثنى،وهبابن

.(4)الباطلاللهيحبولا،باطلهى:فقال،الشطرنجعنالمسيبابن

حدثنا،بحرحدثنا،العباسأبوحدثنا،زكرياأبووأخبرنا-97902

عنسئلأنهشهابابنعن،عقيلعن،أيوببنيحيىأخبرنى،وهبابن

.(أحبها)ولا،الباطلمنهى:فقالالشطرنجلعب

به.وهبابنطريقمن7/259التمهيدفىالبرعبدابنأخرجه(1)

حاشيةمنهناكعليهاالتعليقوينظر.(08210)فىوستاتى"كذا".:الأصلفىفوقهاكتب(2)

الأصل.

سعيدابىذكرعلمقتصراجعفرأبىبناللهعبيدعن(6518)عقبالشعبفىالمصنفذكره(3)

الخدرى.

المسيب.ابنعن(6518)عقبالشعبفىالمصنفذكره(4)

به.وهبابنطريقمن7/261التمهيدفىالبرعبدابنأخرجه(5)
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213/10

بالحماماللعبكراهيةبابالشهاداتكتاب

بنمعاويةأخبرخ!،وهبابنحدثنا:ولإسناده(ظ98002-135/101

:فقال،الشطرنجعنشهابابنسألأنه،إسحاقبنإبراهيمعن،صالح

الباطل.اللهث!حيولا،الباطلمنهى

،صفوانبنالحسينأنبأنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-09812

أبوحدثنا،هشامبنخلفحدثناالذنيا،أبىابنمحمدبناللهعبدحدثنا

مندعونا:فقال،الشئطرثجعنجعفرأبوسئل:قالإسماعيلعن،شهاب

.المجوسئة)1(هذه

بنومحفد،حبيبأبى/بنيزيدعنبهاالفعبكراهيةفىورؤينا

.(3)سنأبنومالك،النخعىوإبراهيم،سيرين
(2)

بالحماماللعبحراهيةباب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأنبأنا،الزوذبارئعلىأبواخبرنا-98202

عنعمرو،بنمحمدعنحفاد،حدثنا،إسماعيلبنموسىحدثناداود،

حمامة،يتبعرجلارأىلمج!اللهرسولأن،هريرةأبىعن،سلمةأبى

.(4)!يشيطانةيتبعأشيطان:فقال

محمدبنإسماعيلأنبأناالروذبارئ،علىأبوأخبرنا-20983

.(94)الملاهىذمفىالدنياأبىابن(1)

.(5957)عقبالمعرفةفىالممنفذكره(2)

.2/958الموطأ(3)

.(19792)فىوتقدم.(0494)داودوأبر،(4318)الصغرىفىالمصنف(4)
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...بالحمامقامرمنشهادةردعلىيدلمابابالشهاداتكتاب

زيدبنأسامةعن،عبادةبنروححدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الصفار

وتترك،فيذبحنالطياراتبالحماميأمرالعزيزعبدبنعمرشهدت:قال!

.المقصصات

بغيرهماأوبالشطرنجأوبالحمامقامرمنشهادةردعلىيدلماباب

.،90:المائدةأالآيةواتميسر!الحمر!إنما:تعالىاللهقال!

بنحمزةأنبأناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-25984

حدثنا،عدى(1)نبزكرياحدثنا،دنوقابنإبراهيمحدثنا،العباسبنمحمد

عبيدبنأحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا)ح(عمروبناللهعبيد

حدثنا:قالاالفضلبنوعباسالسوطئ)2(محمدبنأحمدحدثنا،الصفار

عن،الكريمعبدعن،الزقئعمروبناللهعبيدحدثنا،والقبنجندل!

حرمالله))إن:قال!جمج!اللهرسولعن،ر!جمنمعباسابنعن،حبتربنقيس

.(4)"حراممسكير"كل:وقالوالكوبة)3(".والميسرالخمرعليكم

العباسأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-98552

أخبرنىوهب،ابنحدثنانصر،بنبحرحدثنا،يعقوببنمحمد

عقبة،بنموسىعن،الفهرىاللهعبدبنوعياضالرحمنعبدبنيعقوب

"أبى".:مفىبعدها(1)

السيوطى".":م،سفى(2)

.(21031)الحديثفىسيأتىكما.الطبلهى:الكوبة(3)

فىوالطحاوى.بهعدىبنزكرياطريقمن(3274)أحمدواخرجه.(1432)الصغرىفىالمصنف(4)

،(00175)فىوتقدم.بهعمروبناللهعبيدطريقمن3/7والدارقطنى،4/216المعانىشرح

.(03121)فىوسيأتى
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الأشربةأهلشهادةبابالشهاداتكتاب

.القمار)1(الميسر:يقولكانعمرابنأن،نافععن

الحسنبنالزحمنعبدأنبانا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-20986

أبىابنعن،ورقاءحدثنا،ادمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،القاضى

وقداحنارسكعاب:تال!وانميسر!.:تولهنىمجاهدعن،نجيح

.(2)هفكوالقمار،العرب

الضفار،إسماعيلأنبانا،بشرانابنالحسينابووأخبرنا-20987

عن،ليثعنمعمر،أنبأنا،الززاقعبدحدثنامنصور،بنأحمدحدثنا

.(3)الضبيانبهيلعبائذىالجوزحتى،كفهالقمارالميسر:قالمجاهد

الأشربةأهلشهالةباب

خمزايعرفهاوهوشيئاالخمرمنشربمن:اللهرحمهالشئافعئقال

فيماوقاليسكر.لماوسكر،اللهكتابفىنصقتحريمهالأن؟شهادتهرذت

بشربه،مخطئو(عندنا136/101فهو:كثيرهايسكرالتىالأشربةمنسواها

لمما:الشافعئقال.الخلافمنفيهلمايعنى.شهادتهبهترذولا،بهاثم

عندمحزمرك!لاأنقبلمنمردود!؟فشهادتهمنهسكرفإذا،منهيسكر

.(4)الإسلاماهلجميع

فىحاتمأبىوابن،3/675تفسيرهفىجريروابن،(1260)المفردالأدبفىالبخارىأخرجه(1)

به.عقبةبنموسىطريقمن(2050)تفسيره

.314صمجاهدتفسير(2)

.3/674تفسيرهفىجريرابنطريقهومن،(19728)الرزاقعبد(3)

.6/602الأم(4)
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الأشربةأهلشهادةبابالشهاداتكتاب

أنبأنا"الحفار،جعفربنمحمدبنهلالالفتحأبوأخبرنا-20988

جرير،حدثنا،السرئبنيحيىحدثنا،القطانعئاشبنيحيىبنالحسين

:عباسابنقال:قالشذادبناللهعبدعن،عونأبىعنمسعر،عن

.(1)شرابكلمنوالسكروكثيرها،قليلهالعينهاالخمرحزمت

وأفا،الأشربةسائرمنالقليلأباحمنشبهةوقعتأشبههوماهذافمن

وابنوقاصأبىبنسعدعنرؤيناهلما؟كثيرهأسكرإذامنهشيئانبيحفلانحن

"ما:وقال.(2)"هرتكأسكرماقليلعن"أنهاممم:ع!ي!الشبئعن،وغيرهماعمر

.(4)((حراممسكبروكلخمر،مسكبر"كل:وقال.(3)((حرامفقليلهكثيرهأسكر

.()شرابكلمنوالمسكر:قالأنههذاعباسابنحديثفىورؤينا

214/10أنبأناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبو/أخبرنا-20989

،عفانحدثنا،الحربئالحسنبنإسحاقحدثنا،القطانزيادابنسهلأبو

بنشذادبناللهعبدعن،حرببنسماكحدثنا،سلمةبنحمادحدثنا

براكب،نحنفإذا،عمرةأوحبئفىعمرمعكنت:قالعمرابنعن،الهاد

نإ؟شأنكما:قال.فبكىالزجلفجاء:قاليطلبنا.هذاأرى:عمرفقال

فتقتلنفساقتلتيمونأنإلا،أمناكخائفاكنتوإن،أعناكغارماكنت

.(17477)فىوتقدمبه.الحفارمحمدبنهلالعن3/190بغدادتاريخفىالخطيبأخرجه(1)

.وقاصأبىبنسعدعن(17462)فىتقدم(2)

عمر.ابنعن(17464)فىتقدم(3)

.(17452-17418،17448)فىتقدم(4)

.(17477.17478)فىتقدم(5)
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الأشربةأهلشهادةبابالشهاداتكتاب

وأنا،الخمرشربتإنى:قال!.عنهمحؤلناكقومجواركرهتكنتوإن،بها

فىبىوطافوجهىوسؤدوحلقنىجلدخ!موسىأباوإن،تيمبنىأحد

نأماإ:ثلاثبإحدىنفسىفحذثت.تؤاكلوهولاتجالسوهلا:وقال!،الناس

لافإنهمالشامإلىفتحؤلنىاتيكأنوإفا،موسىأبابهفأضربسيفاأتخذ

عمرفبكىقال!:.وأشربمعهمواكلبالعدوألحقأنوإفا،يعرفوننى

الناسلأشربكنتوإنى،وكذاكذالعمروأنفعلتالكيسرنىما:وقال!

عليك،سلام:موسىأبىإلىوكتب.كالرنىليستوإنها،الجاهليةفىلها

عدتلئن،اللهوايم،وكذابكذاأخبرخ!التيمئفلانبنفلانفإن،بعدأفا

لكأقول!ماحقتعلمأنأردتفإن،الناسفىبكولأطوفنوجهكلأسودن

وحمله.شهادتهفاقبلواتابوإن،ويؤاكلوهيجالسوهأنالناسفأمرفعد

.درهبم)1(مائتىوأعطاه

شهادته.تقبلحينئذتاباإذنهوأ،الخمربشربهتسقطشهادتهأنعمرفأخبر

خلافلالائه؟الشهادةمردودالخمروبائع:اللهرحمهالشافعئقال!

.(2)محزمبيعهاأنفىالمسلمينمنأحدبين

كتابفىالاجماعمعبيعهاتحريمعلىالذلالةمضتوقد:الشيخقال

.(3)البيوع

به.سلمةبنحمادطربقمن813/3،814المدينةتاريخفىشبةابنأخرجه(1)

.7/45الأم(2)

.(1اهاه-ا115؟)فىتقدم(3)
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...بالشىءاللعبكراهيةمنأكثربالنرداللعبكراهيةباب:الشهاداتكتاب

بالشىءاللعبحراهيةمنأحثربالنرداللعبحراهيةبابئ:

وكثرتهفيهالخبرلثبوتالملاهى،من

أبوأنبأناالأصبهاك!،يوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-09902

الحسين(ظ136/101وأبوالروذبارئعلىأبووأنبأنا)ح(الأعرابىابنسعيد

بنسعدانحدثناقالا:الصفارمحمدبنإسماعيلأنبأناقالا:بشرانابن

أبووأخبرنا)ح(الثورىسفيانحدثنا،يوسفبنإسحاقحدثنانصر،

حدثناالذنيا،أبىابنأنبأنا،صفوانبنالحسينأنبأنا،بشرانابنالحسين

مرثد،بنعلقمةعن،سفيانعن،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،خيثمةأبو

بالنردلثيرلعب"من:كج!اللهرسولقال:قالأبيهعن،بريدةبنسليمانعن

روايةوفى،إسحاقحديثلفظ."ودمهالخنزيرلحمفىيدهغص!كمنفهو

لحمفىيدهصبغفكأئمابالئردشيرلعب"من:قالكج!النبئأنالزحمنعبد

(2)بر"""(1)"
.حرببنرهيرخيثمةابىعن"الصحيح"فىمسلماخرجه0((ودمهحنزير

المهرجانئ،الحسنبنمحمدبناللهعبدأحمدأبوأخبرنا-09912

العبدئ،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكىجعفربنمحمدبكرأبوأنبأنا

هند،أبىبنسعيدعن،ميسرةبنموسىعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا

فقدبالنردلعب:"منقالجمتاللهرسولأن،الأشعرئموسىأبىعن

طريقمن(23056)أحمدوأخرجه.(4308)الصغرىوفى،(5959)المعرفةفىالمصنف(1)

به.الثورىسفيانطريقمن(3763)ماجهوابن،(4939)داودوأبو.بهمهدىبنالرحمنعبد

.(2260/10)مسلم(2)

-اا-ا



الشهاداتكتاب

.(1)"ورسولهاللهعصى

...بالشىءاللعبكراهيةمنأكثربالنرداللعبكراهيةباب:

215/10

.(2)دنهأبىبنسعيدعنزيدبنواسامةالهادبنيزيدرواهوكذلك

حامدأبىابنمحمدوأبوالحافظاللهعبدأبو/وأخبرنا-20992

بنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:المقرئ

عن،نافععن،عمربناللهعبيدعن،عبيدبنمحمدحدثنا،عفانبنعلى

لعبنم":ويمجالنبئقال:قالالأشعرئموسىأبىعنهند،أبىبنسعيد

.(3)"ورسولهاللهعصىفقدبالنرد

نافععنالسختيانئأيوبورواه،(4)اللهعبيدعنالقطانيحىرواهوكذلك

بناللهعبدعلىفيهواختلف،مرفوعغيرقولهمنموسىأبىعنسعيدعن

فىلمجيدالنبىعنموسىأبىعنرجلعنأبيهعنعنهفقيل؟هندأبىبنسعيد

أولى.وهو،الجماعةروايةنحوموسىأبىعن(6)هنعوقيل.(الكعاب)

ومن،958/2اللثىيحىوبرواية،(مخطوطاو-18/1)بيهرابنبروايةالموطافىمالك(1)

.(5872)حبانوابن،(4938)داودأبوطريقه

المهيدفىالبرعبدوابن،(19521)وأحمدبه.الهادبنيزيدطريقمن1/50الحاكمأخرجه(2)

به.زيدبنأسامةطريقمن256/7

به.عبيدبنمحمدعنمنتهخب(-546)حميدبنعبدوأخرجه.(4309)الصغرىفىالمصنف(3)

به.عمربناللهعبيدطريقمن،(3762)ماجهوابن،(1272)المفردالأدبفىوالبخارى

به.القطانيحىطريقمن1/50والحاكم،(7290)يعلىوأبو،(19580)أحمدأخرجه(4)

بنسعيدطريقمن(19730)الرزاقوعبد.بهسعيدبناللهعبدطريقمن1/50الحاكمأخرجه(5)

به.هندأبى

."أبيه)عن:المصنفنسخةفىبعده(6)
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...بالشىءاللعبكراهيةمنأكثربالنرداللعبكراهيةباب:الشهاداتكتاب

بنالحسينأنبأناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-20993

حدثنا،خيثمةأبوحدثنا،الدنياأبىابنمحمدبناللهعبدحدثنا،صفوان

بشير،بنحميدعن،خصيفةبنيزيدعن،الجعيدحدثنا،إبزاهيمبنمكئ

!ي!كصاللهرسولسمعنهأ،الأشعرىموسىبوأحدثنى:قالكعببنمحمدعن

.(1)((ورسولهاللهعصىإلأبهتأتىماينتظرأحدكعباتهايقلب"لا:يقول

الحافظالفوارسأبىبنأحمدبنمحمدالفتحأبوأخبرنا-09942

حدثنا،الإسماعيلئإبراهيمبنأحمدبكرأبوأنبأناببغداد،اللهرحمه

بنالجعيدحدثنا،إبراهيمبنمكئحدثناالحلواخ!،زهيربنإبراهيم

بنمحمدسمعأنه،الخطمئيعنىالرحمنعبدبنموسىعن،الرحمنعبد

عنيقولأباكسمعتماأخبرنى:فقالالرحمنعبديسألوهوكعب

!ي!كصاللهرسولسمعت:يقولأبىسمعت:الرحمنعبدفقال.لمجيىاللهرسول

الخنزيرودمبالقيحيتوضأالذىمثل،فيصفىيقومثمبالنرديلعبائذى"مثل:يقول

(2).ربر
.ديصلى"يقومتم

،صفوانبنالحسينأنبأنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-09952

البكائئ،اللهعبدبنزيادحدثنا،أيوببنزيادحدثنا،الدنياأبىابنحدثنا

قال:قالاللهعبدعن،الأحوصأبىعن،مسلمبنإبراهيمحدثنا

به.إبراهيمبنمكىطريقمن(7289)يعلىوأبو،(19649)أحمدأخرجه(1)

بهلا.":مفىبعده(2)

به.إبراهيمبنمكىطريقمن(4011،0151)يعلىوأبو،(23138)أحمدأخرجهوالحديث
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...بالشىءاللعبكراهيةمنأكثربالنرداللعبكراهيةبابالشهاداتكتاب

ف!نهمازجرا،تزجرانالفتينالموسومتينالكعب!ين(1)هذه)اتقوا:د!مجاللهرسول

عنمعاويةأبىعنوسويا،إبراهيمعنالبكائئرفعه.(2)((العجمميسرمن

:موقوتوالمحفوظ،(3)إبراهيم

اللهعبدأبوأنبأنا،إسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرناه-20996

أنبأناعون،بنجعفرانبأناالوفاب،عبدبنمحمدأنبأناالشئيبانئ،

هاتيناتقوا:قالاللهعبدعن،الأحوصأبىعن،الهجرئإبراهيم

ميسرفإنها)4(زجرا؟تزجرانإنماالفتينالموسومتين،و137/101الكعبتين

.()العجم

ابنعنالأحوصأبىعن(6)وغيرهعميبربنالملكعبدرواهوكذلك

."(7)
موقولا.مسعود

قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-09972

حدثنا،سليمانبنالزبيعحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسابوحدثنا

عن،موسىعن،الجعيدحذثنى،بلاليبنسليمانأنبأنا،وهببناللهعبد

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

"هذين(.:مفى

به.الهجرىإبراهيمطريقمن(4263)أحمدوأخرجه.(77)الملاهىذمفىالدنياأبىابن

به.سعيدبنصويدطريقمن1/216الكاملفىعدىابنأخرجه

"فإنهما".:مفى

به.الأحوصأبىطريقمن(756)الأخلاقمساوئفىالخرائطىأخرجه

"غيرهم".:مفى

فىحاتمأبىوابن،(18)النردتحريمفىوالاجرى،(1270)المفردالأدبفىالبخارىأخرجه

به.عميربنالملكعبدطريقمن(2053،6746)تفسيره



...بالشىءاللعبكراهيةمنأكثربالنرداللعبكراهيةباب:الشهاداتكتاب

المنبرعلىوهوعفانبنعثمانسمعأنهالصلتبنزييدعن،(1)لهسأبى

فىأنهالىذكرتقدفإنهاالنود--يريدوالميسرإياكم،الناسأيهايا:يقول

مرةعثمانقالفيكسرها.أوفليحرقهابيتهفىكانتفمن،منكمناسبيوت

ولمالنردهذافىكلمتكمقدإنى،الناسأيهايا:المنبرعلىوهوأخرى

بيوتإلىأرسلثم،الحطببحزمامرأنهممتولقد،أخرجتموهاأركم

.(2)عليهمفأحرقهابيوتهمفىهىالذين

العباسأبوحدثنا،إسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-25998

بنمعاويةأخبرنى،وهبابنحدثنا،نصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمد

النود:يقولكانعمربناللهعبدأن،نافععن،سعيدبنيحيىعن،صالح

الميسر)3(.هى

01/612ثناحد،بحرحدثنا،العباسبوأثناحد،زكريابوأوأخبرنا/-99952

معوجدهاإذاكانعمرابنأن،نافععن،يزيدبنيونسأخبرنى،وهبابن

.بالنار)4(فأحرقتبهاأمرثم،وضربهفكسرتبهاأمرأهلهمنأحد

حدثنا،جعفرابنبكرأبوأنبأنا،المهرجانئأحمدأبوأخبرنا-00012

بناللهعبدعن،نافععن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمد

."ليهس":مىن(1)

طريقمن(30)النردتحريمفىوالاجرى،988/3،989المدينةتاريخفىشبةابنأخرجه(2)

به.بلالبنسليمان

به.وهبابنطريقمن(21)النردتحريمفىالآجرىأخرج!(3)

به.وهبابنعن258/7التمهيدفىالبرعبدابنذكره(4)



...بالشيءاللعبكراهيةمنأكثربالنرداللعبكراهيةبابالشهاداتكتاب

.وكسرها)1(ضربهبالنرديلعبأهلهمنأحداوجدإذاكان،عمر

أفه،عن،علقمةأبىبنعلقمةعن،مالكحدثنا:وبإسناده-10012

فيهاسكاناكانوادارهافىبيتأهلأنبلغهاانه!ي!النبئزوجعائشةعن

دارى.منلأخرجفكمتخرجوهالملئن:إليهمفأرسلتنرد،عندهم

.(2)عليهمذلكوأنكرت

،صفوانبنالحسينأنبأنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-02021

حدثنا،مسكينبنسلأمحدثنا،الجعدبنعلئحدثناالذنيا،ابىابنحدثنا

قمارابالنرد(3)اللاعب:قالعمبروبناللهعبدعن،أئوبأبىعن،ةقتافى

.الخنزير)4(بودككالمذهنقمارغيرعنبهاواللاعب،الخنزيرلحمكاكل

.(موقوفا)جذهعنابيهعنشعيببنعمروأيضاورواه

بنمحمداللهعبدأبوأنبأنا،عمروابىابنسعيدأبوأخبرنا-03021

حدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا،غالببنمحمدحدثناالضفار،اللهعبد

،958/2الليثهىيحصوبرواية،(مخطوطاظ-1،او18/1)بكيرابنبروايةالموطأفىمالك(1)

.(2173)المفردالأدبفىالبخارىطريقهومن

ومن،958/2الليثىيحصوبرواية،(مخطوطاو-18/1)بكيرابنبروايةالموطأفىمالك(2)

.(34)النردتحريمفىوالاجرى،(1274)المفردالأدبفىالبخارىطريقه

.،"الملاعب:مفى(3)

من(26557)شيبةأبىابنوأخرجه.(3131)والجعديات،(81)الملاهىذمفىالدنياأبىابن(4)

به.مسكينبنسلامطريق

عمروطريقمن(82)الملاهىذمفىالدنياأبىوابن،(1277)المفردالأدبفىالبخارىأخرجه(5)

به.شعيبابن
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...الجزةمنبهالناسلعبماكلكرهمنبابالشهاداتكتاب

مكة،أهليا:فقالبمكةالزبيرابنخطبنا:قالأبىحذثنى،كلثومبنربيعة

وجلعرالفهوإنالنردشير.:لهايقاللعبةيلعبونقريشمنرجالاأنبلغنى

عملئنرجسىوالازلموالأنصابواتميسرالحترإنماامنوأ0ائذين!جمأيها:كتابهفىيقول

أوتىلا،وجلعربالفهأقسموإنىكلها.الاية،9.:المائدةأ!فاجتنبؤالشئهطق

.(1)هبأتاخ!منسلبهوأعطيت،وبشرهشعرهفىعاقبتهإلابهذهلعببرجل

بنالحسينأنبأنا،بشرانابن،ظ137/101الحسينأبوأخبرنا-40521

بنعامرأنبأنا،العقدئمعاذبنبشرحدثناالدنيا،أبىابنحدثنا،صفوان

بالنرد،يلعبونبقومكيىاللهرسولمر:قالكثيرأبىبنيحيىعن،يساف

مرسل.هذا.(2)"لاغيةوألسنة،عاملةوأيد،لاهية"قلوب:فقال

قطعةوهى-(3)الجزةمنبهالناسلعبماحلكرهمنباب

ونحوهاوالقزق)4(بها-يلعبونحفزفيهايحونخشب

.()ةالمروءولالديناأهلصنعةمنليسللعبالأن:اللهرحمهفعئالشاقال

فىوالآجرى،(85)الصلاهىذمفىالدنياابىوابن،(1275)المفردالأدبفىالبخارىأخرجه(1)

جيد.إسناده:4228/8الذهبىوقال.بهكلثومبنربيعةطريقمن(32)النردتحريم

:4227/8الذهبىوقال.(87)الصلاهىذمفىالدنياابىوابن،(6516)الشعبفىالمصنف(2)

.صدوقوعامر،معضل

."صإ:فوقهاوكتب،الأصلمنوالضبط!الحزة".:موفى،""الحرة:سفى(3)

الأصل:حاشيةوفىالراء.وكسرالقافبفتحالمصنفنسخةوفى،الأصلنسخةفىضبطتهكذا(4)

فىمربعخطوسطهفىمربعخطوهى،الحجازلأهللعبةالقافبكسرالقرقأنالحديثغريبفى"

زاويتينكلوبين،الثاكالخطزواياإلىالأولالخطمنزاويةكلفىيخطثم،مربعخطوسطه

.4/47النهايةوينظر.!ا."أعلمواللهخطا.عراربعةفتصير،خط

.6/802الأم(5)
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217/10

...الجزةمنبهالناسلعبماكلكرهمنبابالشهاداتكتاب

بنمحمدالعباسأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبواخبرنا-21005

بنالنضرحدثنا،مسعوببنسعيدحدثنابمرو،التاجرمحبوببنأحمد

بناللهعبدحدثنا،يعقوببنمحمدوأنبأنا:قال)ح(شعبةأنبأنا،شميل

عن،شعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا،المثنىبنمحمدحدثنامحمد،

!صاللهرسولأن،هريرةأبىعن،سلمةأبىعنعمير،بنالملكعبد

حديثلفظ."باطلاللهخلاماشىءكلالاالشعراء:قالتهبيمتأصدق"إن:قال

فى/ومسلمالبخارئرواهجمعيه)1(.النبىعن:غندرروايةوفىالنضر،

.(2)المثنىبنمحمدعن"الصحيح"

منبالكوفةالعلوىمحمدبنجعفربنزيدالقاسمأبوأخبرنا-60012

بنمحمدحدثنا،دحيمبنعلىبنمحمدجعفرأبوأنبأنا،سماعهأصل

قيسبنمحمدبنيحيىحدثنا،المدينىابنحدثنا،الحنينأبىبنالحسين

بنأنسسمعت:قالعمروأبىبنعمروسمعت:قالالمدينةأهلمن

(3)"!ءو2
بنعلئقال.منى"ددولاددمن:"لستجمجيهاللهرسولقال:يقولمالك

منلست:يقول:فقال،هذاعنالعربئةصاحبعبيدةأباسألت:المدينى

بنمحمدعن(9905)احمدوأخرجه.(16)الصغرىوالأربجن،(6811)الشعبفىالمصنف(1)

فىوسياتىبه.عميربنالملكعبدطريقمن(5784)حبانوابن،(2849)والترمذىبه.جمفر

(14121).

.(5/2256)ومسلم،(6489)البخارى(2)

من(413)الأوسطفىوالطبهرانى،(6231)والبزار،(785)المفردالأدبفىالبخارىأخرجه(3)

.(120)المفردالأدبضعيففىالألبانىوضعفهبه.تي!بنمحمدبنيحيىطريق
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...الجزةطمنبهالناسلعبماكلكرهمنبابالشهاداتكتاب

منى.الباطلولاالباطل

.والفهو)1(اللعبهوالدد:سلامبنالقاسمعبيدأبووقالالثسيخ:قال

أبىحديثفىذلكوروى،(2)معاويةعنالمطلبعنعمروعن:وقيل

.جابر)3(عنالربير

العباسأبوحدثنا،إسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-21557

حدثنىوهب،ابنحدثنانصر،بنبحرحدثنا،يعقوببنمحمد

صنماأعبدلأن:قالعامربنعقبةعن،قبيلأبوحدثنا،أيوببنيحيى

القنين)4(.:قالأوالميسر.بذىألعبأنمنإلئأحبالجاهليةفىيعبد

اخر:موضعفىورأيته،الأرضفىفيهايلعبكانعيدانوهى:قال

.العشرةبذى

بناللهعبدعن،لهيعةابنأخبرخ!،وهبابنوحدثنا:قال-58521

لعبتأبالىما:قالعبيدبنفضالةعن،اللهعبدبنحنشعن،هبيرة

.الضلاةإلىقمتثئمخنزيربدمتوضاتأو،()بالكبل

.1/40عبيدلأبىالحديثغريب(1)

به.عمروأبىبنعمروطريقمن(794)343/19الطبرانىأخرجه(2)

به.الزبيرأبىطريقمن1/341،342معجمهفىالإسماعيلىأخرجه(3)

)القسى،.:صفى(4)

والله.يكونهلأنيصلحبهيتصحفمماشيئاوجدتولا،هذاالكبلأجدالم:الأصلحاشيةفى(5)

.(20977)فىالكلمةهذهوتقدمت.!ا.،أعلم
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...الجزةمنبهالناسلعبماكلكرهمنبابالشهاداتكتاب

عنعمر،بناللهعبدأخبرك!،وهبابنوحذثنا:قال-21009

حفراوكانتبالكخة)1(،يلعبونبغلمانمزعمرابنأن،ديناربناللهعبد

إلافتحتفما:قالعنها.ونهاهمعمرابنفسذهابها،يلعبونحطمبفيها

(2)و
بعد.

،صفوانبنالحسينأنبأنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-00121

حدثناعمر،بناللهعبيدحدثناالذنيا،أبىابنمحمدبناللهعبدحدثنا

دخلعمرابنأنوا01138/1،صفئةعن،نافععن،أئوبعن،زيدبنحفاد

حماداوسمعت:قالفكسرها.الشئهاردة)3(بهذهيلعبونوهمأهلهبعضعلى

.(4)رأسهعلىكسرها:يقولمزة

الإسفرايينئالفقيهالمعروفأبىبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-11012

عاصم،أبوحدثنا،مسلمأبوأنبأنا،نجيدبنإسماعيلعمروأبوأنبأنا،بها

لعبعنبنيهينهىكانأنه،الأكوعبنسلمةعنعبيد،أبىبنيزيدعن

.()ويكذبونيحلفونإنهم:قال؟تنهاهم:لهفقيل.عشرةالأربع

كأنهافيجعلهاخرقةالصبىيأخذأنهى:ويل،الجبمولديدبالضمأالكخة:الأصلحاشيةفى(1)

.4/154النهايةوينظرإ.ا!.أعلمواللهبها.يتقامرونثم،كرة

به.وهبابنعن7/259التمهيدفىالبرعبدابنذكره(2)

.!"الشهادة:مفى(3)

.(105)الملاهىذمفىالدنياأبىابن(4)

،26564)شيبةأبىوابن.بهعاصمأبىطريقمن(071)الملاهىذمفىالدنياأبىابنأخرجه(5)

به.عبيدبنيزيدطريقمن(26570
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...الجزةمنبهالناسلعبماكلكرهمنبابالشهاداتكتاب

.كرهتها)1(أنهاسلمةأئمعنوروينا

لملهالاستحلالعلىهذامنبشىءلعبومن:اللهرحمهالشافعئقال

(2)يراصير
شهادله.لرد

بعضه.فىأوفيهللاختلافوهذا:اللهرحمهالشيخقال

محمدبنإسماعيلأنبأنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-21512

بنب!امعن،الأزرقإسحاقحدثنانصر،بنسعدانحدثناالصفار،

كان:وقال،فكرههالنردشيرعنجعفر،أباسألت:قالالصيرفىاللهعبد

.بالشهاردة)3(أهلهيلاعبالحسينبنعلئ

ثم،تفوتهحتىفأكثرالصلاةعنبهغفلوإن:اللهرحمهالشافعئقال

.(4)الصلاةبمواقيتالاستخفافعلىشهادتهرددنا،تفوتهحتىلهيعود

حدثنابكر،بنمحمدأنبأنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-21513

بنمحمدعنسعيد،بنيحيىعن،مالكعن،القعنبئحدثناداود،أبو

سمعالمخدجئيدعىكنانة(من)رجلاأنمحيريز،ابنعن،حبانبنيحيى

فرحت:المخدجىقال.واجبالوترإن:يقولمحمدأبايدعىبالشامرجلا

سمعتمحمد،أبوكذب:عبادةفقال،فأخبرتهالصامتبنعبادةإلى

.(108)الدنياأبىلابنالملاهىذم(1)

.6/082الأم(2)

به.بسامطريقمن(26568)شيبةأبىابنأخرجه(3)

.6/082الأم(4)

بنى"ء)من:مفى(5)
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218/10

اللعبمنعنهينهىلامابابالشهاداتكتاب

بهنجاءفمنالعباد،علىاللهكعبهنصلوابئ:"خمسيقوللمجج!اللهرسول

ومنالجئة،يدخلهأنعهذاللهعندلهكانبحفهن،استخفافاشيئامنهنيضئعلم

أدخلهشاءوإن،عذبهشاءإنعهذ؟وجلعزاللهعندلهفليسبهنيأتلم

.(1)"الجنة

العباسابوحدثنا،إسحاقأبىابنزكرئاابوأخبرنا-21014

بنيحيىأخبرنى،وهبابنحدثنا،نصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمد

الميسر؟ما:محمدبنللقاسمقلت:قالسلمةأبىعن،سالمبناللهعبد

ميسر.فهىالضلاةوعناللهذكرعنألهىماكل:فقال

بنعمرسمعالهعمربناللهعبيدوحذثنى/:يحيىقال-21015

أميسرالشئطرنجأرأيت،ميسرالنردهذه:محمدبنللقاسميقولاللهعبيد

.ميسر)2(فهىالضلاةوعناللهذكرعنألهىماكل:القاسمقالهى؟

اللعبمنعنهينهىلاماباب

بنمحمدالعباسابوحدثنا،عمروابىابنسعيدأبوأخبرنا-16521

ابنحدثنا،أبىأخبرخ!مزيد،ابنيعنىالوليدبنالعباسأنبأنا،يعقوب

بناللهعبدأنبأناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبووأنبأنا)ح(جابر

بنربهعبدأخوهتابعه:8/4229الذهبىوقال.(2257،0451)فىوتقدم.(0142)داودابو(1)

صالح.إسنادوهذا،رفيعأبايكنىوالمخدجىسعيد،

،(97)الملاهىذمفىالدنياابىوابن.بهوهبابنطريقمن3/673تفسيرهفىجريرابنأخرجه(2)

بناللهعبيدطريقمن(52)النردتحريمفىوالاجرى،(5602)2/391تفسيرهفىحاتمابىوابن

به.عمر
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اللعبمنعنهينهىلامابابالشهاداتكتاب

منصوربنوسعيدعثمانبناللهعبدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفر

جابر،بنيزيدبنالزحمنعبدحدثنا،المباركبناللهعبدحدثناقالا:

بنعقبةفكان،ميارارجلاكنت:قالزيدبنخالدحدثنى،سلأمأبوحدثنى

يومذاتكانفلفا.نرمىخالديابنااخرج:فيقوليدعونىالجهنيعامر

أو:جمر-اللهرسولبهحدثنىماأحدثكظأ138/101تعال:فقالعنهأبطأت

"إن:يقوللمجي!اللهرسولسمعت:قاللمجي!-اللهرسوللىقالمالكأقول

صنعتهفىيحتسبصانعه؟الجنةنفبرثلاثةالواحدبالسهميدخلوجلعزالله

وليستركبوا،أنمنإلئأحبترموانوأ،واركبوافارموا،ومنبله،بهوالرامىالخير،

ومن،ونبلهبقوسهورميه،امرأتهوملاعتته،فرسهالزجلتأديب؟ثلاثةإلااللهومن

بنالوليدحطيثلفظ.(1)((اهرفكنعمةفإنهاعنه،رغبةعلمهبعدماالزمىترك

مزيد.

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-17021

أنبأنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

عن،كثيرأبىبنيحيىعن،الذستوالئهشامأنبأنا،عطاءبنالوفابعبد

قال:قالالجهنئعامربنعقبةأنالزرقىيزيدبناللهعبدعن،سلامأبى

إلاباطلالرجل!بيلهوشىء"وكل:قال،!ناهالحديثفذكر.لمجي!للهارسول

الزمىتركومن،الحقمنفإئهن؟امرأتهوملاعتته،فرسهودأدلمه،بقوسهالزجلرمى

.(2513)داودأبوطريقهومن،(245")منصوربنوسعيد،2/501،502سفيانبنيعقوب(1)

.(19762)فىوتقدمبه.الوليدبنالعباسعن(7497)عوانةأبووأخرجه
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الشهاداتكتاب

.(1)!علمهائذىكفرفقدعلمهبعدما

اللعبمنعنهينهىلاماباب

عنغيرهوقاليزيد.بناللهعبد:كتابىفىكذا:اللهرحمهالشيخقمال

.الأزرقزيدبناللهعبد:هشام

بكرأبوأنبأنا،الأديباللهعبدبنمحمدعمروابوأخبرنا-01821

ابنحدثنا،عيسىبناحمدحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرخ!،الإسماعيلئ

ر!نهاعائشةعن،عروةعنحذثهالزحمنعبدبنمحمدانعمروانبأنا،وهب

،(2)بعاثبغناءتغنيانجاريتانوعندى!سي!اللهرسولعلئدخل:قالتالها

:وقالفانتهرنىزلمحبهبكرابوودخل،وجههوحؤلالفراشعلىفاضطجع

!سي!اللهرسولعليهفأقبل!؟!يس!اللهرسولعندالشيطانمزمارة

عيديومكان:وقالتفخرجتا.غمزتهماغفلفلفا:)فىغهمالأ.فقال

،!ش!اللهرسولسألتفإفا،والحراببالذرق)3(ال!ودانيلعب

خذى؟وراءهفأقامنى:قالتنعم.:فقلت؟دا.تنظرين"تشتهين:!الوإظ

"حسبك؟دأ:قالمللتإذاحتى."(4)ةدفرأبنىيما"دونكم:يقولوهو،خذهعلى

ورواه،أحمدعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.("اذهبى"):قال.نعم:قلت

.(19763)فىتخريجهتقدم(1)

النهايةينظر.والخزرجالأوسبينحربفيهكانمثهوريومبهسمىللأوسحصناسم:بعاث(2)

.(18086)تقدمماوينظر.1/139

.(قر)د01/95اللسانينظر.عقبولاخثبفيهلي!جلودمنترسوهى؟درقةجمع:الذرق(3)

.1/61الأنوارمارق.الحبشة:أرفدةبنو(4)

به.وهبابنطريقمن(291)المشكلشرحفىالطحاوىأخرجه(5)
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اللعبمنعنهينهىلامابابالشهاداتكتاب

.(1)بهوابنعنكلهم،الأعلىعبدبنويونسسعيدبنهارونعنمسلم

سعدبنأحمدبناللهعبدأنبأنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-19521

بنيوسفحدثنا،البوشنجئإبراهيمبنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظ

عياضعن،الشعبىعامرعن،مغيرةعن،اللهعبدبنشريكحدثنا،عدى

فىكانواتقلسون؟أراكملاصرما:فقالبالأنبار)2(عيداشهدأنهالأشعرى

تقعدأنالتقليس:عدىبنيوسفقال.يفعلونهلمجيه!اللهرسولزمان

.(3)كلذوغيربالطبليلعبونالطرقأفواهعلىوالصبيانالجوارى

منفإف:قالأنهغير،المغيرةعنهشيمورواه:اللهرحمهالشيخقال

.الانصرافعندالدفضربيعنى.(4)العيدينفى،و139/101السنة

.(الأشعرى)عياضبنزياد:فقالشريكعنهارونبنيزيدورواه

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-52521

أبىبنادمحدثنا،(6)بسافريةالهروىالرحيمعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

:قالسعدبنقيسعن،عامرعن،جابرعن،وإسرائيلشيبانحدثنا،إياس

.(19/892)ومسلم،(949،950)البخارى(1)

.367/1البلدانمعجم.فراسخعشرةبينهمابغدادغربىفىالفراتعلىمدينة:الأنبار(2)

التاريخفىوالبخارىبه.عدىبنيوسفطريقمن(1486)المشكلشرحفىالطحاوىأخرجه(3)

به.شريكعنطرقمن(1701)17/371والطبرانى،(1302)ماجهوابن،7/19،02الكبير

به.هثيمطريقمن207/1تاريخهفىالخطيبأخرجه(4)

به.يزيدطريقمن7/02تاريخهفىالبخارىأخرجه(5)

.3/12البلدانمعجمينظر.بفلسطينالرملةجانبإلىقرية:سافرية(6)
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...غيرهمنولامنهيبلغألاللمرءينبغيبابالشهاداتكتاب

واحد؟شىءإلا،بعدهيعملرأيتهوقدإلأرج!مجاللهرسولعهدعلىكانما

.الفطر)1(يوملهيقفسكان

لمجواللهلرسوليقفسكان:وقال،إسرائيلعنمحمدبنعمروورواه

.الفعب)2(والتقليسالعيد.يوم/219/10

صلاةولاقرآنتلاوةمن-غيرهمنولامنهيبلغألاللمؤبنبغىبافي:

وقتهايخرجحتىالصلاةعنيشغلهما-ا!لعفىنظرولانافلة

.(3)النوافلجميعمنعليهاوجبالمكتوبةلأن:اللهرحمهالشافعئ-قال

بنإبراهيمإسحاقأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-52121

حدثنا،إسحاقبنمحمدالعباسأبوحدثنا،إملاءالمزكىيحيىبنمحمد

،بلالبنسليمانعنمخلد،بنخالدحدثنا،كرامةبنعثمانبنمحمد

قال:قالهريرةأبىعن،عطاءعن،نمرأبىبناللهعبدبنشريكأخبر:ى

وما،بالحرببارزنىفقدولياصلىعادىمن:قالوجلعزالفهاإن:ع!فهاللهرسول

بالنوافلإلئيتكزبيزالوما،عليهاكرضتمماإلئأحببشىءعبدىإلئتقرب

التىويدهبه،لمصرائذىوبصرهبه،يسمعائذىسمعهكنتأحببتهف!ذاأحئه،حتى

استعاذنىولئن،أعطيتهعبدىسألنىولئنبها،يمشىالتىورجلهبها،لمطش

ابنالحسنوأبو.بهالهروىالرحيمعبدبنمحمدعن(1485)المشكلئرحفىالطحاوىأخرجه(1)

طريقمن(15479)24/226وأحمد.بهادمطريقمن(1303)ماجهابنعلىزياداتهفىالفطان

به.إسرانيل

به.محمدبنعمروطريقمن(896)18/352الطبرانىأخرجه(2)

.6/802الأم(3)
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بالبناتاللعبفىجاءمابابالشهاداتكتاب

واكرهالموتيكرهالمؤمننفسعنترددىفاعلهأناشىءعنترددتوما،لأعيذنه

.(2)كرامةبنعثمانبنمحمدعن""الصحيحفىالبخارىرواه.ءظ"
(1)

بالبنا!اللعبفىجاءماباب

ابنزكرياوأبوالفقيهطاهبروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-022021

بنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواعمروأبىابنسعيدوأبوإسحاقأبى

عن،عياضبنأنسأنبأنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

(3)بالبناتألعبكنت:قالتأنهار!نهاعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشام

لمجج.اللهرسولمنينقمعنفكن،صواحبىيأتينىوكان،لمجي!اللهرسولعند

ينقمعن::أنسقالمعى.فيلعبنإلئيسربهنلمجيبالنبئوكان:قالت

(4)ص
بنهشامعناوجهمن""الصحيحفىومسلمالبخارىأخرجه.يفررن

.عروه

الحسنأبوأنبأنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-23012

حدثنا،الدارمىسعيدبنعثمانحدثنا،عبدوسبنمحمدبنأحمد

نأ،غزيةبنعمارةحدثنى،أيوببنيحيىأنبأنا،مريمأبىابنسعيد

.(6466)فىتخريجهتقدم(1)

.(6466)عقبوتقدم.(6502)البخارى(2)

.158/1النهايةالصبايا.بهاتلعبالتىالتماثيل:البنات(3)

،(3378)والنسائى،(9314)داودوأبو،(98422)أحمدوأخرجه.(813)الادابفىالمصنف(4)

بهءهامعنطرقمن(1982)ماجهوابن

.(2440)ومسلم،(6130))5(البخارى
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10/220

بالبناتاللعبفىجاءمابابالشهادات!تاب

عنالزحمن،عبدبنسلمةأبىعنحذثالتيمئإبراهيمبنمحمد

وقد،ظ139/101،تبوكغزوةمنع!فهاللرسولقدم:قالتر!نهاعائشة

فدخل،إرمنىستربيتى(1)ضرعوعلى،عباءةحجرمح!بابعلىنصبت

وقعحتىالئترهـكوالذنيا؟ا1.ةث!ئطياصلى:)ماقالرآهفلماالبيت

بناتعنرت!لاناحيةفكشفتريحفهئتستر،سهوتها)2(وفىبالأرض

بينورأى:قالتبنامح!.:قالتعائثة؟!.ياهذا:)مافقال-لعب-لعائشة

."؟وسطهنفىأرىالذىهذا!فما:قال،رقعمنجناحانلهفرساطويها)3(

4!:"فرسهـل.جناحان:!لت."؟عليهالذىهذا:"ماقالفرس.:قالت

أجنحة؟لهخيلاداودبنلسليمانأنسمعتأوما:قالت؟أ.جناحان

عن"السنن"فىداودأبورواه.(4)نواجذهبدتحتىفضحك:قالت

غزوةمن:الحديثفىوقال،مريمأبىابنسعيدعن/عوفبنمحمد

.(خيبر)أوتبوك

(1

(2

(3

العرضيروونهالمحدثينأنالهروى"ذكر:الحاشيةفىوكتب"كذا(.:الأصلفىفوقهاكتب

السقيفةعندعرض!االبيتعلىتلقىخثبةوهرالمهملةبالصادالعرصوصرابهالمعجمةبالضاد

51روإذالهروىعلىوردالخطابىذكرهاالمهملةوبالصاد،القصارالخشبأطرافعليهايطرح

واللهعرضا.البيتعلىيوضعلأنه؟المعجمةبالضادروىوقد:الزمخشرىوقال.المعجمةبالضاد

.أأعلم

.(وكل)س1/406اللسانالشىء.فيهيوضعوالطاقبالرففبيه:السهوة

"طربها".:م،سفى

به.مريمأبىابنسعيدطريقمن(8950)البهرىفىالنسائىاخرجه

.(4123)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(4932)داودابو
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بالبناتاللعبفىجاءمابابالشهاداتكتاب

كثيرةأوجهمنوالتماثيلالتصاويرعنالنهئجميماللهرسولعنثبتوقد

لمحدومه-عائشةعنسلمةأبىروايةفىالمحفوظيكونأنفيحتمل،اعنه

تحريمهاكانثم،والتماثيلالضورتحريمقبلكانذلكوأن،خيبرغزوةمن

وإسلامه،هريرةأبو!لمجيمالنبىعنعنهاالنهىروىمنجملةفمن،ذلكبعد

أمرلمجتالنبئأنجابرحديثوفى،بعدهالسماعفيكون،خيبرزمنكان

صورةكلفيمحوالكعبةيأكأأنبالبطحاءوهوالفتحزمنالخطاببنعمر

.فيها)2(صورةكلمحيتحتىو!شءالنبئيدخلهافلمفيها،

فىصغيرةكانتفإنهاوأيضا،خيبربعدكانالفتحوزمنال!ثيخ:قال

عنالرهرئعنثبت،اللعبومعها!سؤالنبىإلىفيهزفتالذىالوقت

وهىإليهوزفت،سنينسبعابنةوهىتزؤجها!سؤالنبئأنعائشةعنعروة

.عشرةثمانابنةوهىعنهاوماتمعها،ولعبهاسنينتسعابنة

أبىابنعمروأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-21524

الززاق،عبدحدثنا،زهيربنفياضحدثنا،سفيانبنالحسنأنبأنا،جعفر

بنعبدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)فذكرهالرهرئ.عن،معمرأنبأنا

.(4)الرزاقعبدعنحميد

فىالسنبغيرالنساءمبلغبلغتكانتأنهاالرواياتمنشىءفىوليس

.(14684)فىتقدم(1)

.(9809)فىتقدم(2)

به.الرزاقعبدطريقمن(5570)الكبرىفىالنسائىأخرجه(3)

.(1422/71)مسلم(4)

-ا29-

(1912الكيرالنن)



المراجيحفىجاءمابابالشهاداتكتاب

علىإئاهاجمزالنبىوتقريربلعبهااشتغالها)1(كانانفيحتمل،زفافهاوقت

اعلم.والفهبلوغها،وقتإلىذلك

أنهاأجلمنإلاعندناذلكوجهوليس:فقالعبيدأبوحملههذاوعلى

منعملإنأنهالحليمئوذكرمكروها)2(.لكانللكباركانفلو،للضبيانلهو

كسرهوجبكالوثنالأطرافتائمادمىشبهنحاسأوصفرأوحجرأوخشب

خرقةتأخذمنهنالواحدةكانتإذافأفا،لهنإمساكهإطلاقيجزولم

أفا،أوبنتااو،40/101وتسميهاالضبايااشكالمنبشكلتشكلهاثئمفتلفها،

نشؤها،وحسنقلبهاانبساطمنذلكفىماوذكرمنها.تمنعفلا،بهاوتلعب

.الضبيانمعالجةوممارستها

المراجيحفىجاءماباب

بنعلىبنالحسينحذثنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21025

إسحاقبنمحمدبكرأبوحذثيى،كتابهأصلمنالدارمئيحيىبنمحمد

عن،عروةبنهشامعن،أسامةابوحدثنا،كريبابوحدثناعلينا،أملاه

وأنابىوبنى،سنينلستجمماللهرسولتزؤجنى:قالتعائشةعن،أبيه

شعرى(3)فوفىشهرا،فوعكتالمدينةفقدمت:قالت.سنينتسعابنة

بىدصرحت،صواحبىومعىارجوحهعلىوأنارومانأئمفأتتنى،4جميمة

أإشغالها،.:م،سفى(1)

.4/315الحديثغريب(2)

.،إفوافى:منى(3)

.7/224البارىفتح.الناصيةشعرمجتمعوهى،الجتةمصغر:جميمة(4)
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المراجيحفىجاءمابابالشهاداتكتاب

هذه:فقلتالبابعلىفأوقفتنىبيدىفأخذت،بىيرادماأدرىومافأتيتها

على:فقلن،الأنصارمننسوةفإذا،بيتافأدخلتنى،نفسىذهبحتى.هذه

وأصلحننى،رأسىفغسلنإليهنفأسلمتنىطائبر.خيروعلى،والبركةالخير

"الصحيح"فىمسلمرواه.(1)إليهفأسلمننى،عجيماللهرسولإلايرعنىفلم

.هشابم)2(عنآخروج!منالبخارىوأخرجه،كريبأبىعن

الرزازداودبنمحمدبنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-26021

حدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،القطانزيادابنسهلأبوحدثنا،ببغداد

بنيحيىعنعمبرو،بنمحمدعنالأودى،إدريسبناللهعبد

جمقه-النبئيعنى-تزوجنى:ر!نهأعائشةقالت:قالحاطببنالرحمنعبد

.الخزرجبنالحارثبنىفىالسنحنزلناالمدينةقدمنافلما،سنينلست

ثم،فأنزلتنىأمىجاءتإذتسعابنةواناعذقينبينلأرجحفإنى:قالت

ماءمنبشىءوجهىفمسحت،أنهجوأناالبابإلىبىانتهتحتىبىمشت

رجالالبيتوفىجمحماللهرسولعلىبىودخلت،صركانتجميمةوفرقت

وقامفيك.لهموبارك،فيهملكاللهفبارك،أهلكهؤلاء:فقالتونساء

.(3)عجيماللهرسولبىوبنى،وخرجواوالنساءالزجال

بنالحسينأنبأنا،ببغدادبشرانابنالحسينأبوأخبرناوقد-27021

.(13957،14583)فىتخريجهتقدم(1)

.(45831)عقبتخريجهتقدم(2)

(9374)داودوأبو،(57692)أحمدوأخرجهالشاهد.موضعدون2/114،214الدلائلفىالمصنف(3)

صحيح.حسن:(1284)داودأبىصحيحفىالألبانىوقالمطولا.بهعمروبنمحمدطريقمن
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...المعازفمنالملاهىذمفىجاءمابابالشهاداتكاب

أنبأنا،أبىحذثنى،الدنياأبىابنمحمدبناللهعبدبكرأبوحدثنا،صفوان

أمرلمجي!اللهرسولأن،الخليلأبىصالحعن،عمرأبىبنزيادعن،هشيم

منقطع.هذا.(1)المراجيحبقطع

بردةأبووكان،(2)ءىشبوليسموصولاضعيفاخروجهمن/وروى10/221

يكرهانها.مصزفبنوطلحة

ونحوهاوالمزاميرالمعاز!منالملاهىذمفىجاءماباب

عنليضلاتحدشالقويسثترىمنافاس!وصمن:ثناؤهجلاللهقال

.(6:القمان!اللهسبيل

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-02821

غ!انأبوحدثنا،الذورئعباسحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسابوحدثنا

عنالأسود،أبىبنمنصورعن،النهدئإسماعيلاظ(40/101بنمالك

!منالآيةهذهفىعباسابنعنجبير،بنسعيدعن،ال!ائببنعطاء

.(3)وأشباههالغناءفىنزلت:قالاتحدشا!لقويسثترى

الله،عبدابنبكرابواخبرك!،الحافظاللهعبدأبواخبرنا-29021

حدثنا،خالدبنصدقةحدثنا،عفاربنهشامحدثنا،سفيانبنالحسنأنبأنا

(2185)2/259الرجالومعرفةالعللفىأحمدوأخرجه.(011)الملاهىذمنىالدنياأبىابن(1)

به.زيادطريقمن(516)المراسيلنىداودوأبوبه.هثمعن

به.ئةعاعنالخيلأبىعنزيادعنعيسىبنصفوانطريقمن(1073)الأوسطنىانىالطبرأخرجه(2)

وابن،(27)الملاهىذمفىالدنياأبىوابن،(786،1265)المفردالأدبفىالبخارىأخرجه(3)

به.عطاءعنطرقمن18/535تفسيرهفىجرير
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...المعازفمنالملاهىذمفىجاءمابابالشهاداتكتاب

الأشعرئغنبمبنالرحمنعبدعن،الكلابىقيسبىبنعطيةعن،جابرابن

!يدالنبئسمعأنه-كذبنىما-واللهمالكأبوأوعامرأبوحدثنىقال!:

أقوامولينزلن،والمعازفوالخمرالحريريستحلونأقوامأمتىفى"ليكونن:يقول!

إليناارجع:فيقولون،لحاجتهرجلفيأتيهم،لهمسارحةعليهمتروحعلمجنبإلى

.(1)"القيامةيومإلىوخنازيرقردةآخرينويمسخالعلمفيضع،اللهفيبممهمغدا.

.عمار)2(بنهشاموقال!:فقال!""الصحيحفىالبخارىأخرجه

عبيدبنأحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا-21535

بنمعاويةحدثنا،صالحأبوحدثنا،الترمذىإسماعيلأبوحدثنا،الصفار

بنالرحمنعبدأن،مريمأبىبنمالكعن،حريثبنحاتمعن،صالح

فمناالطلا)3(؟فذكرنامناعصابةإليهفاجتمع،دمشقوفدالأشعرىغنم

سمعتإنى:فقال!،فيهخضنابعدمافأتيته:قال!.لهالكارهومنافيهالمرخص

أنه!يوالنبىعنيحدثلمجي!اللهرسول!صاحبالأشعرىمالكأبا

رءوسهمعلىويضرباسمها،بغيريسمونهاالخمر،أمتىمنأناس"ليشربن:قال

والخنازير")4(.القردةمنهمويجعل،فالأربهماللهيخسف،والمغنياتالمعازف

بنوسهلبسربناللهوعبدحصينبنوعمرانعلىحديثمنشواهدولهذا

.(6169)فىتخريجهوتقدم.(4320)الصغرىفىالمصنف(1)

.(0955)البخارى(2)

.(ىل)ط503/38التاج.ثلثاهذهبحتىالعنبعصيرمنطبخماهوالطلا:(3)

.(17459)فىتخريجهوتقدم.(821)الادابوفى،(5615)الشعبفىالمصنف(4)
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...المعازفمنالملاهيذمفىجاءمابابالشهاداتكتاب

.-سفه)1(النبىعن!وعائشةمالكبنوانسسعد

،صفوانبنالحسينانبانا،بشرانابنالحسينابوأخبرنا-03121

الزفئ،يوسفبنيحيىحدثناالذنيا،أبىابنمحمدبناللهعبدحدثنا

حبتر،بنقيسعن،الجزرئهوالكريمعبدعن،عمروبناللهعبيدحدثنا

الخمرعليكمحزموتعالىتجماركالفه:)إنقالع!ي!النبىعن،عباسابنعن

.حراثم")2(مسكبركل:وقال-الطبلوهووالكوبة-والميسر

بنالحسنأنبأنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوواخبرنا-32012

حدثنا،بكرأبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

بنقيسعن،بذيمةبنعلىعن،سفيانحدثنا،الربيرئاللهعبدبنمحمد

،قالثئم:قال،القيسعبدقضةفذكر،الجزعنعباسابنسألت:قالحبتر

:لا!قووالكوبة".والميسرالخمر-حزم:أوعلئ-حزمالفه"إن:ع!ي!النبئيعنى

51رو.(3)الطبل:قال؟الكوبةما:لعلئقلتسفيانوقالحرائم((.مسكبراكل

.الزبيرئ)4(أحمدأبىعنبشئاربنمحمدعن،""السننفىداودأبو

ببغداد،القطاناو(41/ا.أالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-03321

.(17458)فىتقدمماوينظر،(1،2،5،6،7)الدنياأبىلابنالملاهىذمينظر(1)

المعانىشرحفىوالطحاوى،(2625،3274)أحمدوأخرجه.(822)الادابفىالمصنف(2)

به.عمروبناللهعبيدطريقمن216/4

به.الزبيرىاللهعبدبنمحمدأحمدأبىطريقمن(5365)حبانوابن،(2476)أحمدأخر-(3)

.(01750)فىوتقدم

.(3143)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(3696)داودأبو(4)
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...المعازفمنالملاهىذمفيجاءمابابالشهاداتكتاب

،منهالبنالحجاجحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفربناللهعبدأنبأنا

بنالوليدعن،حبيبأبىبنيزيدعن،إسحاقبنمحمدعنحفاد،حدثنا

والميسرالخمرعننهىجمي!اللهرسولأنعمرو،بناللهعبدعن،عبدة

.(2)"حراممسكبرإكل:وقالوالغبيراء)1(،والكوبة

حبيب:أبىبنيزيدعنهروىمناسمفىجعفربنالحميدعبدخالفه

الإسفرايينئالفقيهالمعروفأبىبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-34012

بنإبراهيممسلمأبوأنبأنا،السلمئنجيدبنإسماعيلعمروأبوأنبأنا،بها

أبىبنيزيدعنجعفر،بنالحميدعبدعن،عاصمأبوحدثنا،اللهعبد

:!ي!اللهرسولقال/،عمروبناللهعبدعن،الوليدبنعمروعن،حبيب

حرماورسولهاللهإن:قالثمالنار".منمقعدهأوب!يلفمتعمذاعلئكذب"من

.والغبيراء)3(والكوبةوالميسرالخمر

.(4)عبدةبنالوليدبنعمروعن،يزيدعن،الحميدعبدعن:غيرهوقال

بنأحمدبكروأبوالمزكىإسحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا-35012

بنمحمدأنبأنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضىالحسن

.383/2النهايةينظر.الحبشخمروهى.الذرةمنيتخذالخمورمننوعهى:الجيراء(1)

فىالألبانىوصححهبه.حمادطريقمن(3685)داودأبووأخرجه.518/2سفيانبنيعقوب(2)

.(3133)داودأبىصحيح

عاصمأبىطريقمن(399)المشكلشرحفىوالطحاوى.بهعاصمأبىعن(1659)أحمدأخرجه(3)

أوله.علىمقتصرابه

.2/519والتاريخالمعرفةينظر(4)
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...المعازفمنالملاهىذمفىجاءمابابالشهاداتكتاب

بناللهعبدعن،لهيعةابنأخبرنى،وهبابنأنبأنا،الحكمعبدبناللهعبد

عمرو،بناللهلعبدمولىعنالعجلاخ!)1(،هبيرةأوهريرةأبىعن،هبيرة

يومذاتإليهمخرججمج!اللهرسولان،العاصبنعمروبناللهعبدعن

والقئين)2(".والكوبةوالميسرالخمرعلئحرمربى"إن:فقال،المسجدفىوهم

.(3)الطبلوالكوبة

لهيعة،وابنسعدبنالفيثأخبرخ!،وهبابنوأنبأنا:قال-36012

سعدبنقيسعن،عبدةبنالوليدبنعمروعن،حبيبأبىبنيزيدعن

"والفبيراء،:قال؟ذلكقالجم!اللهرسولأن،جم!النبىرايةصاحبوكان

بنعمروبناللهعبدعنوبلغنى:الوليدبنعمروقال.((حراممسكيروكل

.القنين)4(الفيثيذكرولم،مثلهالعاص

،صفوانبنالحسينأنبأنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-03721

إسحاقبنيحيىحدثنا،أبىحذثنى،الذنياأبىابنمحمدبناللهعبدحدثنا

،سوادةبنبكرعن،زحربناللهعبيدعن،أيوببنيحيىعن،ال!الحينئ

فتوحفىوكذا.أعلموالله،الكحلانىهبيرةأبىعنوهبابنمسندفىأنهذكر:الاصلحاشيةفى(1)

الكلاعى.:(6608)أحمدمسندوفى،258صالحكمعبدلابنمصر

.4/161النهاية.بالحبثيةالطبورهو:وتيلبها.يقامرونللروملعبة:والثديدبالكسر:القنين(2)

من(6608)وأحمد،258صمصرفتوحفىالحكمعبدابنوأخرجه.(74)موطئهفىوهبابن(3)

عمرو.بناللهعبدمولىذكربدونبهلهيعةابنطريق

لهيعةابنطريقمن273صمصرفتوحفىالحكمعبدابنوأخرجه.(75)موطئهفىوهبابن(4)
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الخمرعلئحرمربى"إن:قالعجيهواللهرسولأن،عبادةبنسعدبنقيسعن

.العود:القنين:زكرياأبوقالوالكوبة")1(.والقنينوالميسر

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-53821

بنسعيدحدثنامسهر،أبوحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،الأصم

بكر،بنمحمدأنبأنا،لهواللفظالروذبارىعلىأبووأخبرنا)ح(العزيزعبد

مسلم،بنالوليدحدثنا،الغدانئاللهعبيدبنأحمدحدثنا،داودأبوحدثنا

ابنسمع:قالنافععن،موسىبنسليمانعن،العزيزعبدبنسعيدحدثنا

الطريقعنونأى،أذنيهعلىإصبعيهأظ،41/101فوضح:قالمزمارا.عمر

منإصبعيهفرفع:قاللا.:فقلت:قالشيئا؟تسمعهلنافعيا:لىوقال

وفىهذا.مثلفصنعهذا،مثلفسمعلمج!اللهرسولمعكنت:وقالأذنيه

الطريقفتركرعاء،زمرفسمععمرابنمعأسيركنت:قالالقاضىرواية

هكذا:قالثم،الطريقعارضثملا.:قلت(2)؟تسمعهل:يقولوجعل

.(3)لعفلمجؤاللهرسولرأيت

حدثنا،داودأبوحدثنا،بكربنمحمدأنبأنا،علىأبوأخبرنا-53921

:قالنافعحدثنا،المقدامبنمطعمحدثنا،أبىحدثناخالد،بنمحمود

فىالحكمعبدوابن،(897)18/352والطبرانى.بهإسحاقبنيحيىعن(48151)احمدأخرجه(1)

به.أيوببنيحىطريقمن273صمصرفتوح

."تسمع"هل:صفىبعده(21

مسلمبنالوليدطريقمن(6931حبانوابن،(45351،4965أحمدوأخرجه.(49241داودأبو(31

.(41161داودابىصحيحفىالألبانىوصححهبه.
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...المعازفمنالملاهىذمفىجاءمابابالشهاداتكتاب

.(1)نحوهفذكريزمر.براعىمزإذعمرابنردفكنت

حدثنا،داودابوحدثنا،بكبربنمحمدأنبانا،علىابووأخبرنا-04012

عن،المليحأبوحدثنا،الزقىجعفربناللهعبدحدثنا،إبراهيمبنأحمد

.(2)نحوهفذكرمزمار.صوتفسمعتعمرابنمعكنا:قالنافععن،ميمون

بنالعباسمنصورأبوانبأنا،قتادةابننصرأبواخبرنا-21041

ابوحدثنا،منصوربنسعيدحدثنا،نجدةبنأحمدحدثنا،النضروئالفضل

عباسابنعن،الكوفىهاشمأبىعن،الجزرئالكريمعبدعن،عوانة

.(3)حراموالمزمار،حراموالكوبة،حرائموالمعازف،حرامالذف:قال

حدثنا،عبيدبنأحمدأنبانا،عبدانبناحمدبنعلئأخبرنا-42012

ابووأخبرنا)ح(العزيزعبدحدثنا،رجاءبناللهعبدحدثنا،علىبنهشام

عبدالعزيز،بنعلئحدثنا،الكارزئالحسنابوانبانا،ال!لمئالزحمنعبد

سلمة،ابىبناللهعبدبنالعزيزعبدعن،النضرابوحدثناعبيد،ابىعن

فىقالعمروبناللهعبدعن،يساربنعطاءعن،هلالأبىبنهلالعن

تنرتجممىوالازلنموآيمانضالطواتميسرالحترإنماامنوأ0ائذيئ!يأيهاالقرآنفىالآيةهذه

الفهإن:التوراةفىهى:قال(90:المائدةأ!تفلحونلعفكخفاجتنبوهالشئالقعمل

فىوالطبرانى،(65)والملاهىوالثطرنجالنردتحريمفىالاجرىوأخرجه.(4925)داودأبو(1)

حسن:(1174)داودأبىصحيحفىالألبانىوتالبه.خالدبنمحمودطريقمن13/1الصغير

الإصناد.صحيح

به.الرقىجعفربناللهعبدطريقمن(5237)المشكلفىالطحاوىوأخرجه.(4926)داودابو(2)

أبىصحيحفىالألبانىوتالتفسير(.-1723)منصوربنوصعيد.(4328)الصغرىفىالمصنف(3)

الإصناد.صحيح:(4118)داود
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...المعازفمنالملاهىذمفيجاءمابابالشهاداتكتاب

والزماراتوالزفن)1(اللعببهويبطل،الباطلبهليذهبالحقأنزل

.والكناراتوالمزاهر

طعمها،فمن،والخمروالشعروالتصاوير:روايتهفىرجاءابنزاد

ومن،القيامةيوملأعطشنهحرمتهابعدماشربهالمنوعزتهبيمينهأقسم

.(2)القدسحظيرةمنإياهاسقيتهحرمتهابعدماتركها

به،يضربالذىالعودوهو:مزهرواحدهاالمزاهرقوله:عبيدأبوقال

الكوبةوأما،الدفوفبل:ويقال،أيضاالعيدانإنها:فيقالالكناراتوأما

الكوبةأنأخبرنىكثيربنمحمدفإن/،مرفوعاخرخبرفىالمذكورةيعنى

.(3)الطبل:غيرهوقال.اليمنأهلكلامفىالنرد

بنعطاءعنالمدنىمودودأبىعنالحباببنزيدورواهال!ثيخ:قال

إنا:السلامعليهموسىعلىوجلعزاللهأنزلفيماإن:قالكعبعنيسار

والشعروالكناراتوالمزاميراللعببهونبطل،الباطلبهلنبطلالحقأنزلنا

.القدسحياضمنسقيتهإلامنىخشيةعبايتركهالاربىفأقسموالخمر.

الدفوف:قال؟المزاميرما:مودودأباسألت:الحباببنزيدقال

.(نف)ز13/197اللسان.اللعب:الزفنوأصل،الرقص:الزفن(1)

.1/404النهاية.الجنة:القدسبحظيرةيريد(2)

3/5102والمفتردتىالمتفقفىالخطيبواخرجه.4/276الحديثغريبفىعبيدأبىعندوالأثر

والخطيب،(16)والملاهىوالشطرنجالنردتحريمفىوالآجرى.بهالنضرأبىطريقمن(6651)

به.اللهعبدبنالعزيزعبدطريقمن519/2الموضحفى

السابق.التخريجينظر(3)
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...صناعةالغناءفيتخذيغنىالرجلبابالشهاداتكتاب

بير.الطنا:قال؟اتالكنارما:فقلت.ئعةالمر(وا011/42

بنإبراهيمإسحاقأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-43521

بنشعثمأحمدأبوحدثنا،إسحاقبنمحمدبكرأبوحدثنا،يحيىبنمحمد

مودودأبوحدثنا،الحباببنزيدحدثنابجنجروذ،إملاءالعجلئأصيل

التفسير.معفذكرهالمدخ!.

عليهيؤتى،صناعةالغناءفيتخذيغنىالرجلباب

المرأةأومعروفا،بهمشهوراإليهمنسوباويحونله،ويأتى

منائهوذلكمنهما؟واحدشهادةتجوزلا:اللهرحمهالشئافعئقال

هف!لاإلىمنسوباكانهذاصنعمنفإن،الباطليشبهائذىالمكروهالفهو

محزمايكنلموإن،مستخفاكانلنفسههذارضىومن،المروءةوسقاطة

.(1)التحريمبثن

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21544

القاضى،عيسىبنصفوانحدثنا،القاضىقتيبةبنبكارحدثنا،يعقوب

أبىعنجبير،بنسعيدعن،الذهنىعفارعن،الخزاطحمياحدثنا

عنليفحلاتحديثلقويمثترىمنالاس!وصمن:قالمسعودابنعنالضهباء،

.الغناء)2(والفههو:قال.(6:ألقمان!اللهسبيل

.6/902لأما(1)

الملاهىذمفىالدنياأبىابنوأخرجه.وصححه2/114والحاكم،(4331)الصغرىفىالمصنف(2)

به.عيسىبنصفوانطريقمن535/18تفسيرهفىجريروابن،(26)
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...صناعةالغناءفيتخذيغنىالرجلبابالشهاداتكتاب

،صفوانبنالحسينأنبأنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-45021

جرير،حدثنا،حرببنزهيرحدثنا،الذنياأبىابنمحمدبناللهعبدأنبأنا

منالاس!وصمن:عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،السائببنعطاءعن

.(1)وأشباههالغناءهو:قالاتحدشا!لقويسثترى

.النخعى)2(وإبراهيموعكرمةمجاهدعنورويناه

أنبأنا،بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئأخبرنا-21046

حدثنا،عمربناللهعبيدحدثنا،الدنياأبىابنحدثنا،صفوانبنالحسين

!وأنغ:عباسابنعن،عكرمةعن،أبيهعن،سفيانعنسعيد،بنيحيى

.(3)انلتغنى:لنااسمدى؟بالحميريةالغناءهو:قال،61:النجمأشمدون!

،صفوانبنالحسينأنبأنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-47021

عمربناللهوعبيدخيثمةأبوحدثنا،الدنياأبىابنمحمدبناللهعبدحدثنا

قال:قالإبراهيمعن،حمادعن،الحكمعن،شعبةعن،غندرحدثنا:قالا

.(4)القلبفىالنفاقينبتالغناءمسعود:بناللهعبد

ابنحدثنا،صفوانبنالحسينأنبأنا،بشرانابنوأخبرنا-48021

.(21028)فىوتقدم.(27)الملاهىذمفىالدنياأبىابن(1)

.(28،29)الدنياأبىلابنالملاهىوذم،538-18/536جريرابنتفسيرينظر(2)

-4622)والبزار،02هصالقرانفضائلفىعبيدأبووأخرجه.(33)الملاهىذمفىالدنياابىابن(3)

به.سفيانطريقمن97/22،98تفسيرهفىجريروابنكئف(

فىالمروزىواخرجه.(31،34)الملاهىذمفىالدنياأبىوابن،(9805)الشعبفىالمصنف(4)

به.غندرطريقمن(680)الصلاةقدرتعظيم
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كعببنسعيدعن،طلحةبنمحمدأنباناالجعد،بنعلئحدثنا،الذنياأبى

الغناء:قالمسعودابنعنيزيد،بنالزحمنعبدبنمحمدعن،المرادئ

القلبفىالإيمانينبتوالذكر،الررعالماءينبتكماالقلبفىالنفاقينبت

.الررع)1(الماءينبتكما

ابنحدثنا،صفوانبنالحسينأنبأنا،بشرانابنوأخبرنا-49021

حدثنا،عمارةبنحرمىحدثنا،الفضلبنعصمةحذثنىالدنيا،أبى

:قالمسعودبناللهعبدعن،وائلابىعن،شيخحدثنا،مسكينبنسلأم

.(2)"البقلالماءينبتكماالقلبفىالنفاقينبت"الغناءجممد:اللهرسولقال

،صفوانبنالحسينأنبأنا،بشرانابنالحسينابوأخبرنا-05021

السرئ،بنبشرحدثنا،خيثمةأبوحدثناالذنيا،أبىابنحدثنااظ(24/101

بجاريةعمرابنمز:قالديناربناللهعبدعن،الماجشونالعزيزعبدعن

.(3)هذهتركاحداالشئيطانتركلو:فقالتغنىصغيرة

الأصم،العباسأبوحدثنا،إسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-51012

بنعمروعن،وهبابنانبأنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدأنبأنا

بناتأنأخبرتهعاثشةمولاةعلقمةأئمأن،حذثهالاشبئبنبكيرأن،الحارث

ألا،المؤمنينأئميا:لعائشةفقيل،ذلك/فألمنخفضنر!نهاعالشةأخى

.(30)الملاهىذمفىالدنياأبىابن(1)

به.مسكينبنسلامطريقمن(4927)داودأبووأخرجه.(41)الملاهىذمفىالدنياأبىابن(2)

.(0521)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه

=الأدبفىالبخارىوأخرجه.(54)الملاهىذمفىالدنياأبىوابن،(2015)الشعبفىالمصنف(3)
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.:.الغناءإلىنفسهينسبلاالرجلبابالشهاداتكتاب

فأتاهم،المغنىفلانإلىفأرسل:قالت.بلى:قالتيلهيهن؟منلهنندعو

شعرذاوكان،طربارأسهويحركيتغنىفرأته،البيتفىر!نهاعائشةبهفمزت

.(1)فأخرجوه.أخرجوه،أخرجوه،شيطان!أف:ر!نهاعائشةفقالت،كثير

،صفوانبنالحسينأنبأنا،بشرانابنالحسينأبووأخبرنا-52012

حدثناقالا:خيثمةوأبوعمربناللهعبيدحدثناالدنيا،أبىابنحدثنا

عنمحمدبنالقاسمإنسانسأل:قالعمربناللهعبيدعن،سليمبنيحيى

إذاأخىابنياانظر:قالهو؟أحرام:قال.وأكرههعنهأنهاك:فقال،الغناء

.الغناء)2(يجعلائهمافىالباطلمنالحقاللهميز

عليه،يأتىولالذلكيؤتىولاالغناء،إلىنفسهينسبلاالرجلباب

فيهافيترنم،الحالفىيطرببأنهيعر!وإنجما

.(3)المرأةوكذلك،شهادتههذايسقطلم:اللهرحمهالشافعئقال

قالا:عمرو)4(أبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-53012

الحارثئ،الحميدعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

قالت:ر!نهاعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،أسامةأبوحدثنا

تقاولتبماتغنيانالأنصارجوارىمنجاريتانوعندىز!بهبكرأبو(دخل)

به.الماخونطريقمن(784)=المفرد

به.وهبابنطريقمن(1247)المفردالأدبفىالبخارىأخرجه(1)

.(46)الملاهىذمفىالدنياأبىابن(2)

.6/902الأم(3)

إعمر!.:مفى(4)

إأبى".:سفىبعده(5)

-431-



...الغناءإلىنفسهينسبلاالرجلبابالشهاداتكتاب-

فقال.بمغنيتينوليستا:قالت-الحارثئشك،بغاثاو-بعاثيومالأنصار

عيد،يوموذلكع!ع؟اللهرسولبيتفىالشئيطانأمزمور:هب!رلبكبرأبو

51رو.(1)((انديعوهذاعيدا،قويملكلإنبكير،أبااي":دي!اللهرسولفقال

ابنبكرأبىعنمسلمورواه،إسماعيلبنعبيدعن""الصحيحفىالبخارى

.(2)كشغيرمن.بعاثيوم:وقالا،أسامةأبىعنكلاهما،شيبةأبى

بنأحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-54521

عقيل،عن،الفيثحدثنا،يحيىحدثنا،شريكبنعبيدحدثنا،الصفارعبيد

عليهادخلبكرأباأنر!تهاعائشةعنالربير،بنعروةعن،شهابابنعن

!شيواللهورسول،وتضربانوتدففانتغنيانمنىأيامفىجاريتانوعندها

:وقال،وجههعن!سؤاللهرسولفكشف،بكرأبوفانتهرهن،بثوبهمتغشن

!شسواللهورسولمنى".أياموتلكعيد،اصيامفإئهابكبر،أبايااو(43/101"دعهما

أنظروأنابثوبهيسترنى!يخيواللهرسولرأيتر!نها:عائشةقالت.بالمدينة

فىالبخارىرواه.(3)جاريةوأناالمسجدفىيلعبونوهمالحبشةإلى

ابنعناخروجهمنمسلموأخرجهبكير،بنيحيىعن"الصحيح"

!(4)

عن(2645)عوانةأبووأخرجه.(0151،1151)الشعبوفى،(4335)الصغرىفىالمصنف(1)

وأحمد.بهأسامةأبىطريقمن(5877)حبانوابن،(1898)ماجهوابن.بهالحميدعبدبنأحمد

به.هامطريقمن(24682)

.(892/16)ومسلم،(952)البخارى(2)

.(13657)فىتخريجهتقدم(3)

.(17/892)ومسلم،(987،3529)البخارى(4)



...الغناءالىنفسهينسبلاالرجلبابالشهاداتكتاب

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21555

خالدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضى

قال!:الزهرئعن،أبيهعن،حمنئأبىبنشحيببنبشرحدثنا،الحمصئ

الحجطريقفىعوفبنالرحمنعبدمعنحنبينايزيد:بنالسائبقال!

:المغترفبنلرباحقال!ثمالطريقه!زالرحمنعبداعتزل!،مكةنؤمونحن

بنعمرأدركهميغنيهمرباحفبينا،النصبيحسنوكان.حسانأباياغننا

بهذا،بأس!ما:الزحمنعبدفقالهذا؟مافقال!:خلافتهفىل!!جنهالخطاب

بنضراربشعرفعليكاخذاكنتفإن:زجبهعمرفقالعنا.ونقصرنلهو

.(1)رهفبنمحارببنىمنرجلوضرار.الخطاب

قالهالحداء.يشبهوهو،الأعرابأغانحمامنضربوالنصبالثيخ:قال

.الهروىعبيدأبو

بنالرحمنوعبدعمرعنجبيربنخواتعنأخرىقصةفيهوروينا

فما:خواتفيهاقال(2)الحجكتابفىر!جمبنالجراحابنعبيدةوأبىعوف

السحر.كانإذاحتىأغنيهمزلت

بنإسماعيلأنبأناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-55621

معمر،أنبأنا،الرزاقعبدحدثنامنصور،بنأحمدحدثناالصفار،محمد

:قالنوفلبنالحارثبناللهعبدعن،العزيزعبدبنعمرعن،الزهرىعن

به.المصنفطريقمن24/004تاريخهفىعساكرابنأخرجه(1)

.(9258)فىتقدم(2)

-145-
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225/10

...الغناءإلينفسهينسبلاالرجلبابالشهاداتكتاب

علىرجليهإحدىرافعا،المجلسفىجالسا!بهزيدبناسامةرايت

.(1)النصبيتغنى:قالحسبته:قال.عقيرتهرافعاالأخرى

حدثنا:قالاالقاضىبكروأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا/-05721

عن،شعيببنبشرحدثناخالد،بنمحمدحدثنا،الأصئمهوالعباسأبو

نوفلبناللهعبدبنمحمدانالعزيزعبدبنعمرأخبرك!،الزهرئعن،أبيه

إحدىرافعامضطجعاجمفالزسولمسجدفىزيدبنأسامةرأىأنهأخبره

عنوغيرهيزيدبنيونسقالهوهكذا.(2)بالنصبيتغنىالأخرىعلىرجليه

.الزهرئ)3(

معمر.غيرالقومقالكماوالحديث:الحخاجبنمسلمقال

ابوحدثناقالا:بكروأبوالحافظاللهعبدأبوواخبرنا-21058

:قالالزهرئعن،أبيهعنبشز،حدثناخالد،بنمحمدحدثنا،العباس

عمروبنعقبةمسعودأباسمعأنه،يتهملامنحذثهأنهسليمانأخبرخ!

:سليمانقال،فهأأبوحسنبنزيدجذوهو،بدراشهدقدوكانالأنصارئ

يتغنىعقيرتهرافعاالجيشأميروهوراحلتهعلىوهوسمعهمنفاخبرك!

.(4)النصب

.(97391)الرزاقعد(1)

به.شعيببنبشرطريقمن(65)133صالعزيزعدبنعمرمشدفىالباغدىأخرجه(2)

.(76)جزثفىعماربنهثام(3)

به.المصنفطريقمن40/519تاريخهفىعساكرابنأخرجه(4)

-ا46-



...المغتيينوالجاريةالغلاميتخذالرجلبابالشهاداتكتاب

بن)اعتبةبناللهعبدبناللهعبيدأخبرنى:قالالزهرئوعن-59012

قال.يتغنىعقيرتهرافعاالأرقمبناللهعبدسمعالهأخبرهأباهأنمسعودا(،

كان-قال-أراهوأدركترأيتممنقطرجلارأيتماواللهولا،اللهعبد

كا01(2)الأرقمبناللهعبدمنللهأخشىاظ،43/101

الصفار،إسماعيلأنبأنا،بشرأنابنالحسينأبوأخبرنا-21060

بنهشامعنمعمر،أنبأنا،الززاقعبدحدثنامنصور،بنأحمدحدثنا

تغنى:متكئاوكانالربيربناللهعبدقال:قالكيسانبنوهبعن،عروة

منرجلوأى:قالثم،جالسافاستوى!؟تغنى:رجللهفقال:قال.بلال

.(3)النصبيتغنىأسمعهلمالمهاجرين

علىبنالحسينحدثنا،ال!لمئالزحمنعبدأبوأخبرنا-21061

رجاءبنمحمدحدثنا،فارسبنسليمانبنمحمدحدثناا!ى،

عطاءسألت:قالجريجابنعن،عاصمأبوحدثنا،داودأبوحدثنا،السلمئ

.فحشا)4(يكنلممابأسابهأرىلا:فقالبالشئعرالغناءعن

ويغنيانعليهماويجمعالمغنيينوالجاريةالغلاميتخذالرجلباب

الجاريةفىوهو،شهادتهبهترذسفهلمحهذا:اللهرحمهالشافعئقال

.(ودياثة)سفهافيهأنقبلمن؟أكثر

المصنف.نسخة:منزيادة(أ-ا)

به.الزهرىعنيزيدبنيون!طريقمن14/302الكمالتهذيبفىالمزىأخرجه(2)

.(19741)الرزاقعبد(3)

به.جريجابنطريقمن(14125)سيبةأبىابنأخرجه(4)

.6/902الأم(5)

-ا47-



...المغنيينوالجاريةالغلاميتخذالرجلبابالشهاداتكتاب

الحسنبنالزحمنعبدأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-06221

أبىابنعن،ورقاءحدثنا،ادمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،القاضى

،6:أدقمان!ائحديثلقويمثزىمنافاسنم-و!:قولهفىمجاهدعن،نجيح

منمثلهوإلىإليهوالاستماعالكثير.بالمالوالمغنيةالمغنىاشتراؤههو:قال

.(1)الباطل

بنإسحاقاللهعبدأبووالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21063

،يعقوببنمحمدالعباسابوحدثناقالا:ال!وسئيوسفبنمحمد

عننمير،بناللهعبدحدثنا،العامرىعفانبنعلىبنالحسنحدثنا

قال-2مسعوابنيعنى-اللهعبدقال:قالشقيقعن،الأعمش

أحبئأحدوما،الفواحشحزمولذلك؟اللهمنأغيرأحدأما:لمجي!اللهرسول

ابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)"وجلعزاللهمنالمدحإليه

عناخروجهمنالبخارىواخرجهنمير،بناللهعبدعنشيبةابى

.(3)الأعمش

بنأحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنابواخبرنا-64021

عن،هفامحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،تمتامحدثناالضفار،عبيد

سمعاله،حذثههريرةأباأن،حذثهسلمةاباأنكثير،أبىبنيحيى

به.ورقاءطريقمن18/537تفسيرهفىجريرابنوأخرجه.54اصمجاهدتفسير(1)

به.نميرابنطريقمن(4404)أحمدوأخرجه.(0701)والصفاتالأسماءفىالمصنف(2)

.(0522،0374)والبخارى،(0276/33)مسلم(3)

-ا48-



...المغنيينوالجاريةالغلاميتخذالرجلبابالشهاداتكتاب

جعفربناللهعبدأنبأنا،فوركابنبكرأبووأخبرنا)ح(لمجحماللهرسول

شداد،بنحربحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،الأصبهاك!

الله"إن:جمي!اططرسولقال:قالهريرةأبىعن،سلمةأبىعن،يحيىعن

وفى."عليهحزمماالمؤمنيأتىأناللهوغيرةيغار،المؤمنوإنيغار،وتعالىتبارك

51رو.(1)"عليهاللهحزمالتىالفاحشةالمؤمنيأتىأناللهغيرة"ومن:همامرواية

موسىأبىعنمسلئمورواه،إسماعيلبنموسىعن"الصحيح"فىالبخارى

.داود)2(أبىعن

أنبأناببغداد،العدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-21065

الززاق،عبدحدثنامنصور،بنأحمدحدثناالصفار،محمدبنإسماعيل

وإن،الإيمانمنالغيرةاإن:كيحالنبئقال:قالأسلمبنزيدعن/،معمرأنبأنا

.الذئوث)3(والمذاء."النفاقمنالمذاء

بنداودعنواحدغيرعنسلامبنالقاسمعبيدأبوورواه-06621

قال.الديوثوالمذاء:قولهدونمرسلاهكذاأسلمبنزيدعنقيس

الرجالبينيجمعأنيعنى؟المذىمنأخذالمذاءاو(44/101أبوعبيد:

الزحمنعبدأبوأخبرناهمذاء.بعضابعضهميماذىيخليهمثموالنساء،

.(10735)أحمدطريقهومن.(2479)والطيالسى،(1010)والصفاتالأسماءفىالمصنف(1)

به.كثيرأبىبنيحىعنطرقمن(293)حبانوابن،(1681)الترمذىوأخرجه

.(2761)ومسلم،(5222)البخارى(2)

.(19521)الرزاقوعبد،(07971)الشعبفىالمصنف(3)

-ا49-
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...المغنيينوالجاريةالغلاميتخذالرجلبابالشهاداتغاب

أبىعن،العزيزعبدبنعلئحدثنا،الكارزئالحسنأبوأنبأنا،السلمئ

.(1)فذكرهقيس.بنداودعنواحد،غيرحذثناه:قالعبيد

أبىعنيساربنعطاءعنأسلمبنزيدعنغيرهماورواهال!ثيخ:قال

.موصولا)2(يخيرالنبىعنالخدرئسعيد

الخالقعبدبنعلىبنالخالقعبدالقاسمأبوأخبرنا-21067

اللهعبدأبووأخبرنا)ح(بكرأبوخنببنأحمدبنمحمدأنبأنا،النيسابورى

إسماعيلأبوحدثناقالا:ببغدادالقاضىاحمدبنمكرمحدثنا،الحافظ

حدثنى،بلالبنسليمانبنأيوبحدثنا،الترمذئإسماعيلبنمحمد

الأعرجيسابىبناللهعبدعن،بلاليبنسليمانعنأوي!،أبىابنبكرأبو

أنهلمجي!النبىعن،أبيهعن،يحذثعمربناللهعبدبنسالمسمعأنه

.النساء)3(((ورجلةوالدثوث،،والديهالعاق؟الجنةيدخلونلا"ثلاثة:قال

.(4)راسيبناللهعبدعنمحمدبنعمرتابعه

(1)

(2)

(3)

(4)

.2/263عبيدلأبىالحديثغريب

به.أسلمبنزيدطريقمن(490)الصلاةقدرتعظيمفىالمروزىأخرجه

والمعرفة.الرأىفىبالرجالتبهتإذارجلةامرأة:ويقال،المترجلةبمعنى:الشاءمنالرجلة

.2/032النهاية

ابنوأخرجه.الذهبىووافقه،يخرجاهولمالاسنادصحيححديث:وتال.1/72الحاكمعندوالأثر

-003)الاثارتهذيبفىجريروابن.بهسليمانبنأيوبطريقمن(578)التوحيدكتابفىخزيصة

به.أوي!أبىابنبكرأبىطريقمنعلى(مسند

به.محمدبنعمرطريقمن(2561)والشانى،(6180)أحمدأخرجه

-150-



وتخنثتكسرفيهيكنلمإذاالرقصفىرخصمنبابالشهاداتكتاب

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-68021

بهرامبنهشامبنأحمدحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمد

الحسنإلىرجلجاء:قالعاصمعن،لاحقبنهشامحدثنا،المدائنئ

لعفىالغناءعلمتهالو،الصوتحسنةجاريةلىإنسعيد،أبايا:لهفقال

بالضلاةأهلهيأمركانإسماعيلإن:الحسنقالهؤلاء.مالمنبهااخذ

كل،مراتثلاثالقولالرجلعليهفأعادمرضيا.رئهعندوكانوالزكاة

.والزكاةبالصلاةأهلهيأمركانإسماعيلإن:الحسنلهيقولذلك

وتخنثتحسزفيهيحقلمإذاالرقصفىرخصمنباب

المقرئخشيشبنعلىبنمحمدالحسينأبوأخبرنا-21069

بنأحمدحدثنا،الشيبانئدحيمبنعلىبنمحمدجعفرأبوأنبأنا،بالكوفة

أبىعن،إسرائيلعن،موسىبناللهعبيدحدثنا،غرزةأبىبنحازم

أنالمجؤاللهرسولأتينا:قاله!رعلىعن،هانىبنهانىعن،إسحاق

وقالفحجل،ومولانا((.أخوناتنأا:ديزلفقالوزيد،وجعفر

:"أنتلىقالثئمزيد،حجلوراءفحجلوخلقى".خلقىأشبهت:دالجعفر

.جحفر)1(حجلوراءفحجلتمنك".وأنامنى

.(2)اذجبالمعروفليسهانىبنهاخ!:الشيخقمال

وتقدم،بهإسرائيلطريقمن(857)وأحمد.بهموسىبناللهعبيدطريقمن(474)البزارأخرجه(1)

.(15866)فىتخريجه

-والجرح،229/8الكبيرالتاريخ:نىعليهالكلامينظرالكونى.الهمدانىهاننبنهاننهو(2)

-ا-اه



...الأعرابونشيدالحداءباستماعباسلابابالشهاداتكتاب

ويقفزرجلايرفعأنوهو،الحجلجوازعلىدلالةصخ--إنهذاوفى

فىمثلهيكونمثالهعلىيكونائذىفالزقص،الفرحمنالأخرىعلى

أعلم.والفه،الجواز

قلأوحثر،الأعرابونشيدالحداءباستماعبأسلابابئ:

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21070

عن،سفيانأنبأناالشئافعئ،أنبأنا،سليمانبنالزبيعأنبأنا،يعقوب

ؤ!عاللهرسولأردفنى:قالأبيهعن،الشريدبنعمروعن،ميسرةبنبراهيمإ

قلت::قال/."؟ءىشالصلتأبىبنأمثةشعرمنمعك"هلاظ،0144/1:فقال227/10

بلغتحتىفأنشدته:قال"هه".:فقالبيتافأنشدته:قال"هه".:قالنعم.

(1)صير
بيت.ئه

بنإبراهيمحدثناالوليد،أبوأخبرخ!،اللهعبدأبووأخبرنا-07121

51رو.نحوهبإسنادهفذكره.سفيانحدثنا،عمرأبىابنحدثنا،طالبأبى

.(2)رمعأبىابنعن""الصحيحفىمسلم

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21072

فىحجرابنوقال.30/451الكمالوتهذيب،5/505حبانلابنوالمات،9/101=والتعديل

مستورء:2/513التقريب

فىوالنسائى،(47691)(حمدو(خرجه.6/902،012والافعى.(5964)المعرفةفىالمصنف(1)

به.عنةبنسفيانعنطرقمن(5782)حبانوابن،(10836)الكبرى

.(2255/1)مسلم(2)
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...الأعرابونشيدالحداءباستماعباسلابابلشهاداتا!كتا

أبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:القاضى

عن،الثقفئالرحمنعبدبناللهعبدحدثنا،الزبيرىأحمدأبوأنبأنا،طالب

بنأميةقولىمنقافيةمائةلمجقهالنبئأنشدت:قالىأبيهعن،الشريدبنعمرو

.(1)"يلشعرهفىكاد"إن:قالثمهيه"."هيه،:يقولىذلككل،الصلتأبى

بنالرحمنوعبدسليمانبنالمعتمرحديثمن""الصحيحفىمسلمأخرجه

.(2)الرحمنعبدبناللهعبدعنمهدى

.والرجز)3(الحداءجمي!اللهرسولىوسمع:اللهرحمهالشافعئقالى

بنأحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-07321

،حرببنسليمانحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثنا،الصفارعبيد

أنسعن،قلابةأبىعن،وأيوبأنسعن،ثابتعن،زيدبنحمادحدثنا

لهميحدو،أنجشة:لهيقالىغلاموكان،سفرفى!اللهرسولىكان:قالى

سوقكرويداأنجشة،يا:"ويحكلمجقهاللهرسولىلهفقالى،بهمويسوق

فىالبخارىرواهالنساء)4(.يعنى:قلابةأبىعنأيوبقالىطلقوارير".

الأدبفىوالبخارى.بهأحمدأبىعن(19457)أحمدوأخرجه.(4338)الصغرىفىالمصنف(1)

بناللهعبدعنطرقمن(240)الشمائلفىوالترمذى،(3758)ماجهوابن،(869)المفرد

به.الرحمنعبد

.(2255)مسلم(2)

.(5965)المعرفةفىالمصنف(3)

الكبرىفىوالنسائى.بهزيدبنحمادطريقمن(5803)حبانوابن،(13377)أحمدأخرجه(4)

.(20886)فىوتقدمبهءايوبعنزيدبنحمادطريقمن(03591)
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...الأعرابونشيدالحداءباستماعباسلابابالشهاداتكتاب

عنوغيرهالزبيعأبىعنمسلمورواه،حرببنسليمانعن""الصحيح

.حفاد)1(

بنمحمدالعباسابوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21074

هفائم،حدثنا،عفانحدثناالضغاخ!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

حسنوكان.أنجشة:لهيقالكانجم!للنبىحادياأن،أنسعن،قتادةحدثنا

فىأخرجاهالقوارير")2(.تكسرلاأنجشة،يا!رويدك:!سرالنبئفقال،الضوت

.هفام)3(حديثمن""الصحيح

حدثنا،جعفربناللهعبدأنبأنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-07521

أنسعن،ثابتعن،سلمةبنحفادحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

وكان،بالرجاليحدومالكبنالبراءوكان،بالنساءيحدوأنجشةكان:قال

!سفه:اللهرسولفقال،الإبلأعنقت)4(حداإذاكان؟الصوتحسنأنجشة

.(بالقوارءرر!)سوقكرويدكأنجشة،يا"ويحك

بكرأبوأنبانا،الأديباللهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-07621

.(2323)ومسلم،(0162)البخارى(1)

من(1580)حبانوابن،(03611)الكبرىفىوالنسائىبه.عفانعن(13642)أحمدأخرجه(2)

به.همامطريق

.(2323/73)ومسلم،(1621)البخارى(3)

.(قن)ع26/222التاجينظرأصرعت.أى:أعنقت(4)

فىوالبخارى،(13670)أحمدواخرجه.(2161)والطيالسى،(4337)الصغرىفىالمصنف(5)

به.سلمةبنحمادطريقمن(1264)المفردالأدب
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...الأعرابونشيدالحداءباستماعباسلابابالشهاداتكتاب

بنحاتمحدثناعئاد،بنمحمدحدثنا،يعلىأبوحدثنا،الإسماعيلئ

:قالالأكوعبنسلمةعن،سلمةمولىعبيدأبىبنيزيدعن،إسماعيل

القوممنرجلفقال،ليلافسرنا:قالخيبر.إلىلمجواللهرسولمعخرجنا

فنزل،شاعرارجلامرعاوكانهنيهاتك)1(؟منتسمعناألا:الأكوعبنمرلعا

:يقولبالقوميحدو

صليناولاتصدقناولااهتدينامااس!نألولااللهم

لاقيناإنالأقدام!س!بثواقتفينامالك(2)ىدففاغفز

أبينا)3(بناصيحإذاإناعليناسكينةوألقين

عليناعولواويالصياحاط45/101

.ع!ألابنىامر!ا!وا:."؟السائقهذا:"منعججيهاللهرسولفقال

بنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(4)الحديثوذكر."الله"يرحمه:!ال

.حاتبم)6(عنقتيبةعنومسلمالبخارىورواه،د"

،لقوم"."حزك:فقالسفرفىرواحةابنوأمر:اللهرحمهالشافعئقال

.5/279النهايةأراجيزك.أوكلمانكأى؟هنتاتك:فىهاءالياءقلبعلى:هنيهاتك(1)

الفراءوحكى،والمدالفاءبفتحبعضهمرواهوتد،والمدالفاء"بكسر:القرطبىقال)فداءإ.:مفى(2)

.3/664المفهممقصوزا،.مفترحافذى

الروايتان،الإتيانمنوأتيناالاباءمن)أبينا:القرطبىوقالأأتينا".:الأصلوحاشية،مفى(3)

.3/664المفهم."صحيحتان

به.يزيدطريقمن(16511)أحمدوأخرجه.4/002،102الدلائلفىالمصنف(4)

.(1802/123)مسلم(5)

.(1802/123)ومسلم،(4196،6148)البخارى(6)
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الشهاداتكتاب

.يرجز)1(فاندفع

...الأعرابونشيدالحداءباستماعباسلاباب

بنمحمداللهعبدابوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21077

اللهعبيدبنأحمدحدثنا،نصربنأحمدعمروأبوحدثناالشئيباخ!،يعقوب

أبىبنقيسعنخالد،أبىبنإسماعيلعن،علىبنعمرحدثنا،الوراق

له:فقاللهمسيرفىجمي!اللهرسولمعكانانهرواحةبناللهعبدعن،حازم

فقال.ذلكتركتقد،اللهرسوليا:فقال."الوكابفحزكانزل،رواحةابن"يا

:وقالبنفسهفرمى:قال.وأطعاسمع:عمرله

صفيناولاتصدقناومااهتديناماأنتلولاوالله/228/10

لاقينا)2(إنالأقداموثبتعليناسكينةفأنزلن

العلوىداودبنالحسينبنمحمد(3الحسنأبو3)أخبرنا-07821

الأزهرأبوحدثنا،القطانالحسينبنمحمدبكبرأبوأنبأنا،اللهرحمه

:قالأنسعن،الزهرئعنمعمر،انبأنا،الززاقعبدحدثنا،السليطئ

:يقولوهوبغرزهاخذرواحةوابن،مكةجمي!اللهرسولدخل

تنزيلهعلىنضربكماليومسبيلهعنالكفاربنىخلوا

خليلهعنالخليلويذهلمقيله)4(عنالهاميزيلضربا

.(5965)المعرفةفىالمصنفذكره(1)

به.الوراقاللهعبيدبناحمدعن(8251،03661)الكبرىفىالنسائىاخرجه(2)

"السيد،.:المصنفنسخةفىكتنيفوقه(3-3)

.(لى)ق572/11اللسانينظر.موضعهاى:مميه(4)
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...الأعرابونشيدالحداءباستماعباسلابابالشهاداتكتاب

بقيله)1(مؤمنإنىربيا

حدثنا،القاضىالحسينبنمحمدعمرأبووأخبرنا-21579

بنإبراهيمحدثنا،بأصبهاناللخمئالقاسمأبوأيوببنأحمدبنسليمان

حدثنا،شبامبمدينةومائتينوسبعينثمانسنةالشبامئسويدأبى

مكةكج!النبئدخللما:قالأنسعن،الزهرىعن،معمرعن،الرزاقعبد

:يقولوهويديهبينرواحةبناللهعبدمشىالقضاءعمرةفى

تنزيلهفىالزحمننزلقدسبيلهعنالكفاربنىخلوا

تأويلهعلىقاتلناكمنحنسبيلهفىالقتلخيربأن

(2)تنزيلهعلىقاتلناكمكما

عدىابنأحمدأبوأنبأنا،المالينئسعدأبووأخبرنا-21585

،سليمانبنجعفرأنبأنانسير،بنقطنحدثنا،يعلىأبوأنبأنا،الحافظ

مكة،!عاللهرسولدخل:قال-أنسعنأحسبه:قطنقال-ثابتحدثنا

وابن:قال،أصحابهوإلىجميهماللهرسولإلىينظرونسماطين)3(أهلهافقام

رواحة:ابنفقال،هيي!هي!اللهرسوليدىبينيمشىرواحة

تنزيلهعلىنضربكمفاليومسبيلهعنالكفاربنىخلوا

،(6301)البزاروأخرجه.4/322،323الدلائلوفى،(4337)عقبالصغرىفىالمصنف(1)

به.الرزاقعبدعنطرقمن(4521)حبانوابن،(3571،3579)يعلىوابو

به.المصنفطريقمن28/101تاريخهفىعساكرابنأخرجه(2)

.(طم)س19/3851التاج.صفينأى:سماطين(3)
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...الأعرابونشيدالحداءباستصعباسلابابالشهاداتكتاب

خليلهعنالخليلويذهلمقيلهعنالهاميزيلضربا

بقيلهمؤمنإنىربيا

لمجراللهرسوليدىوبيناللهحرم!!فأ،رواحةابنيا:!حبهعمرفقال

هذالكلامه،بيدهنفسىفوالذى"مر،يا"مه:يخرللهارسولفقال!الشعر؟تقول

.(1)،النبلوقعمنعليهمأشذ

ومعهمتميمبنىمنركبايخجراللهرسولوأدرك:اللهرحمهالشئافعئقال

التى:القضةمعنىفذكرحاد.

أنبأناالأصبهاك!،يوسفبناللهعبدمحمدابوأخبرنا-21081

(اظ45/1.أانبأنا،بشرانابنالحسينأبووأخبرنا)ح(الأعرابىابنسعيدأبو

حدثنانصر،بنسعدانحدثناقالا:الرزازعمروبنمحمدجعفرأبو

يسيرجمجاللهرسولكان:قالعكرمةعنعمرو،عن،عيينةبنسفيان

.((الحادىهذاإلىبناأأسرعوا:فقالالفيلمنحاديافسمع،الشئامإلى

قالمضر.:قالوا؟إ.القوم!من:فقال،فسفمأدركوهحتىفأسرعوا:قال

مضر،إلىبالنسبةالفيلةتلكفبلغ:قالمضر".منإونحن:جمي!اللهرسول

"وكيف:قال.الجاهلئةفىالابلحدامناؤلإنا،اللهرسوليا:رجلفقال

:لأجيرهأولغلامهيقولفجعل،فاستاقهاإبلعلىمنارجلأغار:قالذاك؟"

الغلامفجعل،يدهوكسرفضربه،تفزقالإبلفجعلت،فيأبى-لمجمعها.

خزيمةوابن،(2873)والنسائى،(2847)الترمذىوأخرجه.2/571الكاملفىعدىابن(1)

به.سليمانبنجعفرطريقمن(5788)حبانوابن،(2680)
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والذكربالقرانالصوتتحسينبابالشهاداتكتاب

:قالكذا.:قل:يقولوهو،تجتمعالإبلفجعلتوايداه.وايداه:يقول

عنالكريمعبدبنالعلاءفيهوزاد:سفيانقال.يضحكع!ي!اللهرسولفجعل

."(1)ىنوحمادينا"إن:قالغقي!النبئأنمجاهد

والذحربالقرآنالصوتتحسينباب

لشىءاللةأذنما9:قالالهع!ي!النبىعنروىقد:اللهرحمهالشافعئقال

.بالفرآن")2(الترنمحسنلنبئاذنه

بنأحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا/-82012

حمنئ،ابنيعنىإبراهيمحدثنا،الفضلبنعباسحدثناالضفار،عبيد

عن،إبراهيمبنمحمدعنالهاد،ابنيعنىيزيدعن،حازمأبىابنحدثنا

لنبئاذنمالشىءاللةأذن"ما:يقولعقي!النبئسمع،هريرةأبىعن،سلمةأبى

(3)
بنبراهيمإعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.به"يجهربالقرآنالصوتحسن

.الهاد)4(بنيزيدعناخروجهمنمسلموأخرجه،حمنئ

بنأحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-08321

.(ىن)و04/257التاجوالإعياء.والكلالوالفتورالضعف:الونى(1)

طريقمن1/21الطبقاتفىسعدابنوأخرجه.(5966)المعرفةفىالمصنفعندوالحديث

به.الكريمعبدبنالعلاءعندكينبنالفضل

.6/012الأم(2)

طريقمن(1601)والشائى.بهحمزةبنإبراهيمعن(186)العبادأفعالخلقفىالبخارىأخرجه(3)

.(2464،4771)فىوتقدم.بهحازمأبىابن

.(792)ومسلم،(7544)البخارى(4)
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والذكربالقرانالصوتتحسينبابالشهاداتكقاب

عقيل،عن،الفيثحدثنا،يحىحدثنا،شريلى"طبنعبيدحدثنا،الضفارعبيد

كاناله،هريرةأبىعن،الزحمنعبدبز،سلمةأبوأخبرهأنهشهابابنعن

وقال."بالقرآنيتغئىلنبئأذنماتشىءاللهأذن"ما:جمي!اللهرسولقال:يقول

(1)

بنيحيىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.((هب"يجهر:زاد:لهصاحب

.(2)شهابابنعناخروجهمنمسلموأخرجهبكير،

اللهأذن"ما:شهابابنعنروايتهفىيزيدبنيونسوقال-08421

حدثنا،الحافظاللهعبدأبو.أخبرناه"بالقرآنيتغئىلنبئكأذنهلشىء

حدثنا،قتيبةبنالحسنبنمحمدأنبأنا،الجرجانئأحمدبنإسماعيل

شهالب،ابنعن،يزيدبنيونسأخبرخ!،وهبابنحدثنا،يحيىبنملةحر

لمجداللهرسولسمعت:قالهريرةأبىعنأخبرهالرحمنعبدبنسلمةأباأن

.(4)حرملةعنمسلمرواه.(3)فذكره.يقول

."كإذنه":يقولوبعضهمأكأذنه".:الزوايةهذهفىوالمحفوظ

لشىءاللهاستمعما:يعنى"كأذنه"او،46/101:قولهفىعبيدأبوقال

:قال"ك!ذظ((.روىمنروايةيرضولم.بالقرانيتغنىلنبىكاستماعه

ذلك!ومن:قال.القراءةتحزينعندنامذهبهإنما."بالقرآن"يتغنى:وقوله

.(2464)فىوتقدمبه.الليثطريقمن(3533)الدارمىأخرجه(1)

.(792)ومسلم،(7482)البخارى(2)

به.وهبابنطريقمن(1302)المشكلشرحفىالطحاوىأخرجه(3)

.(792)مسلم(4)
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الشهاداتكتاب

الآخر)1(.حديثه

والذكربالقرانالصوتتحسينباب

ما:يعنى

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21085

عن،شعبةحدثنا،جريربنوهبحدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

لمج!اللهرسولرأيت:قالالمغفلبناللهعبدعن،قئبنمعاويةإياسأبى

فرخع،المغفلبناللهعبدوقرأ:قال،فرخعالفتحسورةقرأمكةفتحيوم

لقرأتالناسعلئيجتمعأنأخشىأنىلولا:وقالإياسأبووقرأ:قال

فىومسلمالبخارىأخرجه.(2)وحكاللهرسولبهقرأالذىاللحنبذلك

(3)ريو
شعبه.حديثمن""الصحيح

.(4)"بأصواتكمالقرآن"زئنوا:قولهتأويلوهو:عبيدأبوقال

جعفرأبوأنبأناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرناه-21086

أنبأنانمير،بناللهعبدحدثنا،الجشمئالفرجبنأحمدحدثناالرزاز،

عن،عوسجةبنالرحمنعبدعن،مصرفبنطلحةعن،الأعمشسليمان

.()"بأصواتكمالقرآن"زئنوا:!ي!ك!اللهرسولقال:قالعازببنالبراء

بنالحسنأنبأنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-08712

.014-138/2الحديثغريب(1)

.(2460)فىتخريجهتقدم(2)

.(794)ومسلم،(4835)البخارى(3)

.2/141الحديثغريب(4)

.(2462)فىوتقدم.بهنميرابنعن(18709)أحمدأخرجه(5)
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01/230

والذكربالقرانالصوتتحسينبابالشهاداتكتاب

جرير،حدثنا،الزبيعأبوحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

عن،عوسجةبنالزحمنعبدعن،مصزفبنطلحةعنمنصور،عن

علىيصلونوملاثكتهالفه"إن:يقولجم!اللهرسولكان:قالعازببنالبراء

حديثاهذ.(1)"مكلعوبأالقرآن)وزئنوا:قالانهوحسبت:قال.الأؤللمالض!

عوسجةبنالزحمنعبدأنإلا،مصزفبنطلحةعنجماعةرواهقدطويل

عنه:مصزفبنطلحةعنشعبةروايةفىوقال،الففظةهذهفىيشذكان

اعلم.والفه.(2)مزاحمبنكاخ!ضلاذكرنيهاحتىالكلمةهذهنسيتكنت

أبوأنبأنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرنا-21088

المنذر،بنيحيىبنمحمدحدثنا،الحافظقانعبنالباقىعبد(3)الحسين

أبىعن،سلمةأبىعن،الرهرئعن،جريجابنعن،عاصمأبوحدثنا

الجارئرواه.(4)إبالقرآنيتغنلممنمنااليس:!ي!اللهرسولقال:قالهريرة

عنوالجماعة.(الففظ)بهذاعاصمأبىعنإسحاقعن""الصحيحفى

الففظوبذلك،البابهذاأؤلفىنقلناهائذىبالففظ/رووهإنماالزهرئ

أبىعنعمروبنومحفدالتيمئإبراهيمبنومحقدكثيرأبىبنيحىرواه

يعقوببنيوصفطريقمن1/571والحاكم.بهجريرطريقمن(5561)خزيمةابنبتمامهأخرجه(1)

اخره،علىمقتصزابهجربرطريقمن(197)العبادافعالخلقفىوالبخارى.اخرهعلىمقتصزابه

.(5262)فىاولهوتقدم

.(2463)فىتقدم(2)

.اإالحسن:مفى(3)

الآثارمشكلشرحفىالطحاوىواخرجه.(5968)المعرفةوفى،(4341)الصغرىفىالمصنف(4)

به.عاصمابىطريقمن(0131)

.(2775)البخارى(5)

-ا62-



والذكربالقرانالصوتتحسينبابالشهاداتكتاب

إلا،وعيرهولمحاصأبىبنسعدحديثمنيعرفإنماالففظوهذا،ا

جميعايكوناأنفيحتمل،إمامحافأاللفظبهذاالرهرىعنرواهالذىأن

أعلم:والله،محفوظين

بنأحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-58921

حدثناقالا:عمروبنوالفضلالفضلبنعباسحدثناالصفار،عبيد

بناللهعبيدعن،مليكةأبىبناللهعبدحدثنا،ليثحدثناالوليد،أبو

منا"ليس:قالجم!اللهرسولأن،رفالنهوقاصأبىبنسعدعن،نهيكأبى

.(2)"بالقرآنيتغنلممناظ،46/101

الفقيهإسحاقابنبكرأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-59512

حدثنا،الحميدىحدثنا،موسىبنبشرأنبأناقالا:حمشاذبنوعلئ

أبىبناللهعبيدعن،مليكةأبىابنعندينار،بنعمروحدثنا،سفيان

فقالكسبى.عنفأخبرتهأنت؟من:فسألنىأتيته:قالسعد-عن-نهيك

يتغنلممنمما"ليس:يقولجميماللهرسولسمعت؟كسبةتجارسعد:

.(3)هبيستغنىيعنى:سفيانقال."بالقرآن

بنمحمدالعباسأباسمعت:قالالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-91521

بنمحمدطريقمن(08221)فىوتقدمكثير.ابىبنيحىطريقمن(793/234)مسلماخرجه(1)

عمرو،بنمحمدطريقمن(792)ومسلم،(5980)احمدوأخرجه.إبراهيم

من(021)حبانوابن،(2151)وأحمد.بهالطيالسىالوليدابىطريقمن(6941)داودأبوأخرجه(2)

.(4130)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.الليثطريق

سفيانطريقمن(4701)داودوابو،(9451)أحمدوأخرجه.(76)والحميدى،1/569الحاكم(3)

به.عيينةابن

-631-



والذكربالقرانالصوتتحسينبابالشهاداتكاب

ليس:يقولالشافعئسمعت:يقولسليمانبنالزبيعسمعت:يقوليعقوب

هذاليسلا،:فقالبه؟يستغنى:رجللهفقال.بالقرانيتغنلممنمنا

.وتحزينا)1(حدرايقرؤهمعناه؟معناه

بنالحسنأنبأنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-09221

حفاد،بنالأعلىعبدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

بناللهعبيدقال:يقولمليكةابىابنسمعت:قالوردبنالجثارعبدحدثنا

يتغنلممنمنا"ليس:يقوللمجي!النبئسمعت:يقوللبابةأباسمعت:يزيدأبى

حسنيكنلمإذاأرأيتمحمد،أبايا:مليكةأبىلابنقلت."بالقرآن

.(2)استطاعماهن!حي:قال؟الصوت

هذينمنعنهفروى،مليكةابىابنعلىإسنادهفىمختلفحديثهذا

عنهوقيل.عائشة(4)نععنه:وقيل.(3)عباسابنعنعنه:وقيل،الوجهين

دلك.عير

القه.رحمهفعىالشاتأويلصخةيؤكدالحديثاهذفىمليكةأبىابنوقول

ال!وسئيوسفبنمحمدبنإسحاقاللهعبدأبوأخبرنا-21093

بنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:وغيرهماال!لمئالرحمنعبدوأبو

.(5969)المعرفةفىالمصنف(1)

.(2465)فىتخريجهتقدم(2)

.1/570الحاكمرواه(3)

إكذاإ.:فوتهاوكتب"وعنإ.:الأصلفى(4)

"ويخرإ.:مفى(5)

-164-



والذكربالقرآنالصوتتحسينبابالشهاداتكتاب

الأوزاعئ،حدثنا،أبىأنبأنامزيد،بنالوليدبنالعباسأنبأنا،يعقوب

الأنصارىعبيدبنفضالةعن،المهاجرأبىبناللهعبيدبنإسماعيلحدثنا

منبالقرآنالصوتالحسنللزجلأذناأشد:"للهكيواللهرسولقال:قال

.(2)"قيمتهإلىالقينة)1(صاحب

عن،إسماعيلعن،الأوزاعىعن،مسلمبنالوليدورواه-94521

أذنا)3(أشد"لله:غولجمي!النبئل!عست:لظفضالةعن،فضالةمولىميسرة

الرحمنعبدأبو.أخبرناهقينته"إلىالقينةصاحبمنبالقرآنالفموتحسنإلى

،أيوببنمحمدأنبأنا،الفقيهأيوببنإسحاقبنأحمدأنبأنا،ال!لمئ

حدثنا،مسلمبنالوليدحدثنا،ال!دوسئكثيربنعقبةبنمحمدأنبأنا

.(4)فذكره.الأوزاعئ

يعنى-قيسبناللهعبدسمعجميموأنه:اللهرحمهالشافعئقال

.(داود")آلمزاميرمنهذاأوتى"لقد:فقاليقرأ-موسىأبا

أنبأنا،الخالقعبدبنعلىبنالخالقعبدالقاسمأبوأخبرنا-95521

بنزيدأنبأنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،خنببنأحمدبنمحمدبكرأبو

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.(نى)ق36/31التاج.المغنيةالأمة:القينة

طريقمن(23947)وأحمد.بهيعقوببنمحمدطريقمن61/132تاريخهفىعساكرابنأخرجه

به.الأوزاعى

"اذانا".:س،الأصلفى

به.مسلمبنالوليدطريقمن(754)حبانوابن،(0134)ماجهوابن،(23956)أحمدأخرجه

.(282)ماجهابنضعيففىالألبانىوضعفه

.6/012الأم

-165-



01/231

والذكربالقرآنالصوتتحسينبابالشهاداتكتاب

عن،حصيببنبريدةبناللهعبدعن،مغولبنمالكحدثنا،الحباب

يقرأهووإذا،الأشعرئموسىلأبىقالجمي!اللهرسولاو(0147/1أن،أبيه

مسلمأخرجه.(1)"دوادآلمزاميرمنمزماراهذاأعطى"لقد:المسجدجانبفى

.(2)مغولبنمالكعنآخروجهمن""الصحيحفى

بنمحمداللهعبدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21596

حدثناقالا:موسىبنوعمرانالقئاخ!محمدبنحسينحدثنا،يعقوب

يحيى،بنطلحةحدثنا،الأموئسعيدبنيحيىحدثنا:قالرشيدبنداود

وأنارأيمتى"لو/:جم!اللهرسول!رقال:قالموسىأبىعن،بردةأبىعن

علمتلو:فقالداود((.آلمزاميرمنمزماراأوتيتلقد،البارحةقراءتكأسمع

وأخرجه،رشيدبنداودعن""الصحيحفىمسلمرواهتحبيرا)3(.لكلحئرته

.مختصرا)4(بردةابىعنآخروجهمنالبخارئ

ال!كرئالجئارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمدابوأخبرنا-09721

حدثنا،منصوربنأحمدحدثناالصخفار،محمدبنإسماعيلأنبأناببغداد،

إذاعمركان:قالسقمةأبىعن،الرهرئعن،معمرأنبأنا،الززاقعبد

.فيقرأا،6(.موسىأباياذكر:لهقالموسى(أبوعنده)جلس

به.الجاببنزيدطريقمن(892)حبانوابن،(23033)أحمدأخرجه(1)

.(793)مسلم(2)

.(4770)فىتقدموالحديث.327/1الهايةوتحزينه.الصرتتحسينيريدتحبيرا؟لكحبرته(3)

.(4805)والبخارى،(793/236)مسلم(4)

أبى"."عند:مفى(ه-5)

.(4179)الرزاقعبد(6)

-ا66-



القرانقراءةعندالبكاءبابالشهاداتكتاب

وأبوالقاضىالحسنابنبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-98012

أبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالسلمئالرحمنعبد

ابنعن،جريجابنعن،الناجىصالخحدثنا،عاصمأبوحدثنا،أمية

.(1)الصوتحسن:قال.،اأناطر:يشآج!ماألحلقفى!يزلد:قولهفىشهاب

القرآنقراءةعندالبحاءباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21099

حدثنا،الفريابئحدثنا،الرقئميمونبنعلىبنمحمدحدثنا،يعقوب

ابنيعنىاللهعبدعن،عبيدةعن،إبراهيمعن،الأعمشعن،سفيان

ولجكعليكأقرأ:!تعلئ".:"اقزأكج!اللهرسولقال:قالمسعود

أمتمكأمنجئناإذا!وفكيف:بلغتفلما،النساءسورةفقرأت:قال؟أنزل

فإذافالتفت"حسبك".:قال.،4االنساء:أشهيدا!هؤكعكبكوجئنابشهيد

منوأخرجاهالفريابى)3(،عن""الصحيحفىالبخارىرواه.(2)تذرفانعيناه

.(4)الأعمشعنأوحه

أنبأنا،إسحاقابنبكرأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-00112

أبىوابنحميدبنعبدإلى12/125المنثورالدرفىالسيوطىوعزاه.(151)الشعبفىالمصنف(1)

حاتم.

الكبرىفىوالشائى،(3؟52)والترمذى،(6036)أحمدوأخرجه.1/356الدلائلفىالمصنف(2)

به.سفيانعنطرقمن(8078،8079)

.(5؟05)البخارى(3)

.(247/800)ومسلم55؟ه(،،5،4582؟49)البخارى(4)

-671-



العصبيةأهلشهادةبابالشهاداتغاب

مسلمبنالوليدحدثنا،موسىبنإبراهيمحدثنازياد،بنعلىبنالحسن

بكروأبوحمدانابنعمروأبوأنبأنا،السلمئالرحمنعبدأبووأخبرنا)ح(

سالمبنمحمدبناللهعبدحدثنا،سفيانبنالحسنأنبانا:قالاقريشابن

رافع،بنإسماعيلعن،مسلمبنالوليدحدثناقالا:صالحبنوصفوان

بنسعدعليناقدم:قالال!ائببنالزحمنعبدعن،مليكةأبىابنحدثنى

أنكبلغنى،أخىبابنمرحبا:فقال،فانتسبتفنسبنىمسئما،فأتيتهمالك

نزلالقرآنهذا:"إنيقوللمجؤاللهرسولسمعت،بالقرانالمخوتحسن

وفى،السلمىحديثلفظكعباكوا".تبكوالمفإنفابكوا،قرأتموهفإذابحزفي،

كفوقد،وفاصأبىبنسعدعلينااظ،47/101قدم:قالاللهعبدأبىرواية

،فذكره.أخىابنيا:فقال،فاخبرتهأنت؟من:فقال،مسفمافأتيته،بصره

.(1)"انمفليسبهيمننلمفمنبه،"وتغنوا:اخرهفىوزاد

العصبيةاهلشهادةباب

ودعا،كليهاوتألف،بالكلامالعصبيةأظهرمن:اللهرحمهالشئافعئقال

المسلمينعلماءبينفيهاختلافلامحزماأتىلأنه؟الشئهادةمردودفهوإليها

وبقول(10:الحجراتأإخغ!المؤفونإنما":تعالىاللهبقولواضبئ.علمته

إخوانا")2(.اللهعباد"وكونوا:جميماللهرسول

وقالبه.مسلمبنالوليدطريقمن(689)يعلىوأبو،(1337،4196)ماجهابنأخرجه(1)

ابنضعيففىالألبانىوضعفه.متروكضعيفرافعبنإصماعيلإسنادهفى:الزوائدفىالبوصيرى

.(281)ماجه

.07/62الأم(2)
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العصبيةأهلشهادةبابالشهاداتكتاب

علىأبوأنبأنا،الروذبارىمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-10121

الملكعبدبنمحمدحدثناالصفار،إسماعيلبنمحمدبنإسماعيل

اللهعبدأبووأخبرنا)ح(مالكحدثنا،عبادةبنروححدثنا،الدقيقئ

بنيحيىحدثنا،موسىبنهارونحدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرنى،الحافظ

،هريرةأبىعن،الأعرجعن،الزنادأبىعن،مالكعلىقرأت:قاليحيى

تجسسوا،ولا،الحديثأكذبالظنفإن،والظن"إياكم:قالكي!اللهرسولأن

وكونواتدابروا،ولاتباعضوا،ولاتحاسدوا،ولا،تنافسواولاتحمئسموا،ولا

عنيوسفبناللهعبدعن""الصحيحفىالبخارىرواهإخوانا")1(.اللهعباد

.(2)يحيىبنيحيىعنمسلمورواه،مالك

232/10محمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا/-21102

جرير،بنوهبحدثنا،الدورىمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوبابن

قال:قالهريرةأبىعن،صالحأبىعن،الأعمشعن،شعبةحدثنا

وكونواتحاسدوا،ولاتباعفوا،ولاتدابروا،ولاتقاطعوا،"لا:و!مجاللهرسول

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)(الجوعزاللهأمركمكماإخوانا،اللهعباد

.جرير)4(بنوهبعنوغيرهالحلوانىعلىبنالحسن

بنأحمدمحمدأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21103

فىتخريجهوتقدمبه.عبادةبنروحعن(10701)أحمدوأخزجه.(491)الآدابفىالمصنف(1)

(11568،17685).

.(2563/28)ومسلم،(6066)البخارى(2)

به.شعبةطريقمن(02191)أحمدأخرجه(3)

.(6352/03)مسلم(4)

-ا69-



العصبيةأهلشهادةبابالشهاداتكتاب

القاسمأبووحذثنا)ح(الهروئمحمدبنحامدعلىوأبوالمزك!اللهعبد

قالا:الهروئمحمدبنحامدعلىأبوأنبانا،ال!راجمحمدبنالزحمنعبد

عن،شعيمثأخبرك!،اليمانأبوحدثنا،عيسىبنمحمدبنعلئانبأنا

تباغفوا،دالا:قال!تاللهرسولان،مالكبنانساخبرخ!:قالالزهرئ

أخاهيهجرأنلمسلبميحلولاإخوانا،اللهعبادوكونواتدابروا،ولاتحاسدوا،ولا

51رو"أا(.بالسلاملمدأائذىوخيرهماهذا،ويصذهذايصذيلحيان؟لياليثلاثفوق

عنآخروجهمنمسلمواخرجه،اليمانأبىعنلما"الصحيحفىالبخارئ

.الرهرئأ2(

فهو،إليهونسبهمبالاسلامالناساللهجمعقد:اللهرحمهالشافعئقال

.(3)عليهفليحببامروأحمثفإن؟أنسابهمأشرف

الحسنبنمحمدطاهرأبوأنبانا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-21104

بنهشامحدثنا:قالحفصبنحسينحدثنا،قلابةأبوحدثنا،المحفداباذئ

عزاله)إن:لمجفاللهرسولقال:قالهريرةبىأعن،المقبرئسعيدعن،سعد

الناس،شققوفاجزتقئمؤمنبالآباء،والفخرالجاهليةعجيةأ4(عنكمأؤهبقدوجل

الجاهلية،فىبآبائهمفخرهمعنأقواثم،و101/841ل!تهين،ترابمنخلقوآدمدمآبنو

أحمدواخرجه.(030)الآدابوفى،(5971)المعرفةوفى،(6615)الشعبفىالمصنف(1)

.(14889)فىوتقدمبه.اليمانابىعن(13354)

.(9552)مسلمو،(5606)البخارى(2)

.6/702لأما(3)

.169/3النهايةوتكسر.عينهاوتضمالبهريعنى:عبية(4)
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.بأنفها")2(النتنتدفعالتىالجعلان)1(مناللهعلىأهونليكوننأو

القاسمأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21155

بنإبراهيمإسحاقأبوحدثناإملاء،الأسدىالحسنبنالرحمنعبد

أنسعن،قتادةعن،شعبةحدثنا،إياسأبىبنآدمحدثنا،ديزيلبنحسين

المرءيحبحتىالإيمانحلاوةأحدكميجد:"لالمجيهاللهرسولقال:قال

بعدالكفرفىيرجعأنمنإليهأحبالنارفىيقذفأنيكونوحئى،للهإلايحئهلا

رواهسواهما")3(.مماإليهأحبورسولهاللهيكونوحئىمنه،اللهأنقذهإذ

(4)شعبةعنآخروجهمنمسلموأخرجه،آدمعن""الصحيحفىالبخارى

بنعمربنمحمدبكرأبوأنبأنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-21156

عن،وكيعأنبأناالعبسئ،اللهعبدبنإبراهيمحدثناالزاهد،حفص

"والذى:صئناللهرسولقال:قالهريرةأبىعن،صالحأبىعن،الأعمش

علىأدلكمأولاتحابوا،حتىتؤمنواولاتؤمنوا،حتىالجنةتدخلوالابيدهنفسى

الصحيح""فىمسلئمأخرجه.()"بينكمالسلامأفشوا؟تحاببتمفعلتموهإذاشىء

(1

(2

(3

.1/130الوسيطالمعجم.النديةالمواضعفىيكثركالخنفساءحيوان:جعلواحدها،الجعلان

سعدبنهشامطريقمن(5395)والترمذى،(8736)أحمدوأخرجه.(454)الآدابفىالمصنف

صحيحفىالألبانىوحسنه.المقبرىسعيدأبىبزيادةسعدبنهشامطريقمن(6115)داودوأبو.به

.(4269)داودأبى

به.شعبةطريقمن(0334)ماجهوابن،(0350)والنسائى،(12765)أحمدأخرجه

.(43/68)مسلمو،(1406)البخارى

والترمذى،(5193)داودوأبوبه.وكيعطريقمن(68)ماجهوابن،(9709)أحمدأخرجه

به.الأعمشعنطرقمن(236)حبانوابن،(2688)
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العصبيةأهلشهادةبابالشهاداتكتاب

.(1)الأعمشعنآخروجهمن

ابوأنبأنا،الأصبهاننيوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-07211

بنيزيدحدثناالرعفراك!،محمدبنالحسنحدثنا،الأعرابنابنسعيد

بنيعيشعنكثير،أبىبنيحيىعن،الذستوائنهشامأنبأنا،هارون

الأ!داءإليكم"دب:ع!يهاللهرسرلقال:قالالعؤامبنالربيرعنالوليد،

الشعر،حالقةلاالذينحالقة،الحالقةهىوالبنضاءوالبنضاء،الحسد؟قبلكم

تحاببتم؟فعلتموهإذابأيرمك!بنأأفلاتحاثوا،حتىتؤمنوالابيدهمحمدق!فنوائذى

.(2)"بينكمالسلامأفشوا

مولىعن،يعيشعن،يحيىعن،التيمىسليمانعنوروى-58121

أنبأنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرناه.قالجم!ييهاللهرسولأن،الربيرعن،للربير

حدثنا،عبيدةبنعبيدحدثنا،غالببنمحمدحدثناالضفار،إسماعيل

.(3)بمعناهفذكره.أبيهعن،سليمانبنمعتمر

،يعقوبابناللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-59121

بناللهعبدعن،مالكعنسعيد،بنقتيبةحدثنا،نعيمبنمحمدحدثنا

قال:قالهريرةأبىعنيسار،بنسعيدعنمعمبر،/بنالزحمنعبد233/10

.(45/93)مسلم(1)

به.هارونبنيزيدعن(1412)أحمدأخرجه(2)

طريقمن(0251)والترمذى،(1432-ا430)أحمدوأخرجه.(6613)الشعبفىالمصنف(3)

به.كثيرأبىبنيحيى
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اليومبجلالى؟ا!ابونأين:القيام!يوميقولوجلعزالله"إن:ع!يواللهرسول

.(2)قتيبةعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)"ىلظإلاظللايومظلىفىأظلهم

حدثناجعفر،بناللهعبدأنبأنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-51211

عن،عطاءبنيعلىحدثنا،شعبةحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونس

بنعبادةأتيت:قالالعائذىإدريسأبىعن،الرحمنعبدبنالوليد

محبمى"حقت:ع!يومحمدلسانعلىسمعتماإلاأحدثكلا:فقالالصامت

فئ.للمتصافينمحئتىوحقتفئ،للمتواصلينمحئتىوحقتفئ،للمتحابين

.(3)"ئفللمتباذلينهحبمىحقت:!الأو

بناللهعبدأنبأنا،فوركابنبكرأبوأظ(أخبرنا21111-48/101

عن،حزنبنالصعقحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

مسعودبناللهعبدعن،غفلةبنسويدعن،إسحاقأبىعن،الجعدىعقيل

قلت::!ال."؟أوثقالإسلامعرىأى،اللهعبد"يا:ع!يواللهرسولقال:قال

.(4)((اللهفىوالبنضاللهفىالحب،اللهفى"الولاية:قال.أعلمورسولهالله

.(574)حبانوابن،(7231)أحمدطريقهومن،2/952مالك(1)

.(2566)مسلم(2)

به.شعبةطريقمن(02220)احمدوأخرجه.(573)والطيالسى،(232)الآدابفىالمصنف(3)

فىشيبةأبىابنواخرجه.(376)والطيالسى،(235)الآدابوفى.(95"9)الشعبفىالمصنف(4)

بنالصعقطريقمن(53101)والطبرانى،(1332)المطالبفىكما-يعلىوأبو،(132)المسند

به.حزن
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.ر!!بن)3(وعائشة(2)عباسوابنالبراء)1(حديثمنذلكوروى

علىيحمللممابالمحئةقومهامرؤخصقولو:اللهرحمهالشثافعئقال

وفيهإلاامرؤفقلبعصبئة،ليستصلةفهذهله،يحللش!ماغيرهم

(4)ىلصلى
.ومعروهمحبوب

حدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدابوأخبرنا-م11112

بنخالدحدثنا،يحيىبنيحيىحدثنا،الإمامنصربنمحمداللهعبدأبو

نأالعاصبنعمروأخبرخ!:قالعثمانأبىعنخالد،عن،اللهعبد

أخبرنى،اللهعبدأبووأخبرنا.ال!لاسلذاتجيشعلىبعثهجمييهاللهرسول

،إسحاقبنمحمدبكرأبوحدثنا،الجوهرئاللهعبدبنمحمدالحسنأبو

للهارسولأنعثمانبىأعن،خالدعن،خالدحدثنا،اسطئالوبشربوأحدثنا

ىأ:فقلتفأتيته:قالالسلاسلذاتجيشعلىالعاصبنعمروبعثلمجي!

الناسأحئ!من،اللهرسوليا:فقلت:يحيىحديثوفى؟إليكأحئ!الناس

"ثئم:قال؟منثم:هـلت."ا!وبأ":لا-ىف؟الزجالمن:قلت"عائشة".:قال؟إليك

وهواسطىالوبشرأبىعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(رجالا)دشذ.عمر"

.(6)يحيىبنيحيىعنمسلمورواه،شاهينبنإسحاق

.(41852)أحمدأخرجه(1)

.(11537)الطبرانىأخرجه(2)

.368/8الحليةفىنعيمأبوأخرجه(3)

.6/072الأم(4)

.(13230،14864)فىتخريجهتقدم(5)

.(2384/8)ومسلم،(4358)البخارى(6)
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الضفار،عبيدبنأحمدأنبأنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-21112

حدثنا،الحجاجبنشعبةحدثنا،منهالبنالحجاجحدثنا،مسلمأبوحدثنا

علىوالحسنجمي!اللهرسولرأيت:قالالبراءسمعت:قالثابتبنعدى

عن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)((فأحبهأحبهإنى"اللهم:يقولوهوعاتقه

.(2)شعبةعناخروجهمنمسلئموأخرجه،حجاج

حدثنا،بلالابنحامدأبوأنبأنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-21113

واخبرنا)ح(يزيدأبىبناللهعبيدعن،سفيانحدثنا،المكئالزبيعبنيحيى

بناللهعبدحدثنا،القطيعئجعفربنأحمدأنبأنا،الحافظاللهعبدأبو

يزيد،أبىبناللهعبيدحذثنى،سفيانحدثنا،أبىحذثنى،حنبلبنأحمد

إنى"اللهم:!حسنظلانه!شي!النبىعن،هريرةأبىعن،جبيربننافععن

بنأحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)،يحبهمنوأحببفأحئه،أحبه

.(4)حنبل

بنإسماعيلأنبأناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-21114

حدثناقالا:ملاعببنوأحمدمكرمبنالحسنحدثناالصفار،محمد

(9626)حبانوابن،(6318)الكبرىفىوالنسائى،(3783)مذىوالتر،(10185)أحمدأخرجه(1)

به.شعبةعنطرقمن

.(58/2422،59)ومسلم،(3749)البخارى(2)

من(4681)الكبرىفىوالنسائى،(241)ماجهوابن،(2212)البخارىوأخرجه.(7398)أحمد(3)

به.سفيانطريق

.(56/2421)مسلم(4)
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عن،النهدئعثمانأبىعنالتيمئ،سليمانحدثنا،خليفةبنهوذة

على،بنوالحسنيأخذض!ع!ي!اللهرسولكان:قالزيدبنأسامة

من""الصحيحفىالبشارىأخرجهفأحئهما(()1(.أحبهماإفى"الئهم:فيقول

.(2)أبيهعنسليمانبنمعتمرحديث

يحملأنمنههومنالزجلمحئةفىفالمكروه:اللهرحمهالشافعئقال

والعصبئة،النسبفىوالطعن،البغىمنعليهاللهحرمماغيرهعلى

منجنايةعلىولااو،49/101اللهمعصيةعلىلاالنسبعلىوالبغضة

فهذه.فلانبنىمنلالهأبغضه:يقولولكن،المبغضعلىالمبغض

.(3)الشهادةبهاتردالتىالمحضةالعصبئة

:قالالوليدأبوأخبرنى:قالالحافظاللهعبدأبوأخبرنا/-15121

عمربناللهعبيدحدثنا:قالالجئارعبدبنالحسنبنأحمدحدثنا

عن،جريربنغيلانعن،أئوبعن،زيدبنحفادحدثنا:قالالقواريرئ

الطاعةمنخرج:"منقالع!ي!النبىعن،هريرةأبىعن،(4)رياحبنزياد

يغفب؟(6)ةيمعرايةتحتقتلومن،جاهلية(فميتته)فماتالجماعةوفارق

(1

(3

سليمانعنطرقمن(8171،8183،8184)الكبرىفىوالنسائى،(21828)أحمدأخرجه(

به.التيمى

.(3735،3747)البخارى(

.207/6الأم(

.9/462الكمالتهذيب.اسمهفىقيلمماوهوإرباحدا،:مفى(

.!"ميتة:مفى(

.238/12النووئبشرحمسلمصحيح.وجههيشبينلاالأعمىالأمرهى:عمتة(
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علىخرجومن،جاهلية(1)فقتلتهفقتلعصبيةإلىويدعو،عصبيهوينصرلعصبئة،

منفليسعهدهالذىيفىولامؤمنها،منيتحاشىلاوفاجرها،بزهايضربأمتى

.القواريرى)3(عن""الصحيحفىمسلمرواه.متى"
(2)

:قالبكربنمحمدأنبأنا:قالالروذبارىعلىأبوأخبرنا-16211

الفريابئحدثنا:قالالذمشقئخالدبنمحمودحدثنا:قالداودأبوحدثنا

سمعتأنهاالأسقعبنواثلةابنهعن،الدمشقئبشربنسلمةحدثنا:قال

علىقومكتعين:"أنقالالعصبئة؟ما،اللهرسوليا:قلت:يقولأباها

.(4)"الظلم

بنأحمدبكرأبوأنبأنا،إسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-17121

حدثنا،الحارثبنسليمانبنمحمدأنبأنا،الفقيهأيوببنإسحاق

رجلجاء:قالمالكبنأنسعن،الطويلحميدحدثنا،اللهعبدبنمحمد

علىقومهالزجليعينأنالعصبيةأمن،اللهرسوليا:فقالكجوالنبىإلى

.("لا"):قال؟الحق

"فقتاله".:المصنفنسخةوفى"فقتلة"،:سفى(1)

من(1254)والنسائى،(3948)ماجهوابن.بهزيدبنحمادطريقمن(4580)حبانابناخرجه(2)

.(16689)فىوتقدمبه.أيوبطريق

.(1848)مسلم(3)

.(9301)داودأبىضعيففىالالبانىوضعفه.(9115)داودوأبو،(9435)الصغرىفىالمصنف(4)

سليمانبنمحمدطريقمن5/87تاريخهفىعساكرابنو"خرجه.(0436)الصغرىفىالمصنف(5)

به.الحارثابن

-771-
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بناللهعبدأنبأنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-18121

بنوعمروشعبةحدئناداود،أبوحدئنا،حبيببنيونسحدئناجعفر،

عنيحذثاللهعبدبنالرحمنعبدسمعت:قالحرببنسماكعن،ثابت

بذنبه.يجروهوردىبعيرمثلالحقغيرعلىقومهيعينائذىمثل:قالأبيه

.(1)شعبةيرفعهولمثابتبنعمرورفعه:داودأبوقال

مرفوعا:وإسرائيلسفيانعنروىوقد:اللهرحمهالشيخقمال

أبوحدثنا،بكربنمحمدأنبأنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرناه-19121

،حرببنسماكعن،سفيانحدثنا،مرعاأبوحدثنا،بشئارابنحدثنا،داود

لمجي!النبىإلىانتهيت:قالأبيهعنمسعود،بناللهعبدبنالزحمنعبدعن

.(2)نحوهفذكرادم.منقبةفىوهو

بناللهعبدمحمدأبوأنبأنا،يوسفابنمحمدأبوحدثنا-21120

قزعة،بنيحيىحدثنا،مسثئأبىابنيحيىأبوحدثنا،إسحاقبنمحمد

بناللهعبدبنالرحمنعبدعن،حرببنسماكعن،إسرائيلحدثنا

كالبكيرفهوظليمعلىأعانأمنلمجيو:ادرسولقال:قالأبيهعنمسعود،

.(3)إبذنبهينغفهوالمترذى،

إلىرفعهقدوأحشه:شعبةوقال،بهشعبةطريقمن(3726)أحمدوأخرجه.(342)الطيالسى(1)

.!ثاللهرصول

طريقمن(5942)حبانوابن.بهالعقدىعامرأبىعن(1380)أحمدوأخرجه.(1815)داودأبو(2)

.(4271)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.سمان

به.إصرائيلطريقمن(4292)أحمدأخرجه(3)
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.موقوفا)1(سماكعنمعاويةبنزهيرورواه

أنبأناببغداد،العدل!بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-21121

بنسفيانحدثنانصر،بنسعدانحدثناالصفار،محمدبنإسماعيل

خلال!منخلال!:يقول!عباسابنسمعيزيد،أبىبناللهعبيدعن،عيينة

يقولون:سفيانقال!.الثالثةونسى.والنياحةالأنسابفىالطعن؟الجاهلئة

عنعلىعن"الصحيح"فىالبخارئرواهبالأنواء)2(.الاستسقاءإنها

(3):.ء
-لى.

الأشعرممئىمالكأبىحديثمنمرفوعابمعناهذلك(أظ49/1.مضىأوقد

.ر!نهما)4(هريرةوأبى

العلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبودئ!لاحدثنا-21122

بناللهعبدأنبأنا،الزمجارئالحسنبنمحمدبناللهعبدأنبأناإملاء،

عن،أبيهعن،الغطفانئالزحمنعبدبنعيينةحدثنا،وكيعحدثنا،هاشم

لصاحبهاللهيعجلأنأجدرذنبمن"ما:كي!اللهرسول!قال!:قال!بكرةأبى

.()"الرحموقطيعةالبنىمن،الآخرةفىلهيدخرمامعالدنيافىالعقوبة

.(4270)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.زهيرطريقمن(5117)داودأبوأخرجه(1)

.(7193)فىتخريجهوتقدم.(456)الآدابوفى،(5141)الشعبفىالمصنف(2)

.(0385)البخارى(3)

.(7191،7192)فىتقدم(4)

مذىوالتر،(94"2)داودوأبو.بهوكغعن(03742)أحمدوأخرجه.(01)الادابفىالمصنف(5)

فىالألبانىوصححهبه.عيينةعنطرقمن(455)حبانوابن،(4211)ماجهوابن،(2511)

.(0984)داودأبىصحيح
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إبراهيم،ابنالفضلأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-12321

بنالفضلحدثنا،حريثبنالحسينعفارأبوحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

بنمطزفعن،قتادةحذثنىمطر،عنواقد،بنالحسينعن،موسى

فذكرلمجفه.اللهرسولفيناقام:قالحماربنعياضعن،الشخيربناللهعبد

علىأحديفخرلاحتىتواضعواأنإلقأوحىالله:"وإنفيهقال،الحديث

.عفار)2(أبىعن""الصحيحفىمسلئمرواه.(1)((دحأ

أبوأنبأنا،بهاالهمذاك!عيسىبنمحمدمنصورأبووأخبرنا-42112

علىأبوحدثنابأصبهان،القطانإبراهيمبنمحمدبنأحمدبكر

حريثبنالحسينعفارأبوحدثنا،الداركئالحسنبنمحمدبن(3)الحسين

أحذل!فى"ولا:زاد،خطبتهفىقالكي!النبئأن،بإسنادهفذكره.المروزى

.(4)((دحأعلى

عنعياضعناللهعبدبنيزيدعنقتادةعنالحخاجبنالحخاجورواه

.()((دحأعلىأحدلمغىلا"حتى:أيضافيهوزاد،لمجتالنبى

الحسينعمارأبىطريقمن(0001)17/364الطبرانىواخرجه.(8133)الشعبفىالمصنف(1)

به.واقدبنالحسينطريقمن(4179)ماجهوابنبه.الحريثابن

.(2865/64)مسلم(2)

كماالصوابوهو،"الحسن"صوابه:الحاشيةفىوكتب،الأصلفىعليهوضبب،النسخفىكذا(3)

.14/486النبلاءأعلامشروينظر.(4505)فىتقدم

.(260)الادابفىالمصنف(4)

به.الحجاجطريقمن(4895)داودوأبر،(428)المفردالأدبفىالبخارىأخرجه(5)
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235/10أنبأناببغداد،العدلبشرانابنالحسينأبو/أخبرنا-21125

،الرزاقعبدحدثنامنصور،بنأحمدحدثناالصفار،محمدبنإسماعيل

هريرةأبىعن،الزحمنعبدبنحميدعن،الزهرىعنمعمر،أنبأنا

الشديدفمنقالوا:."بالصرعةالشديد:"ليسعج!اللهرسولقال:قال

فىمسلمرواه.(1)"الغضبعندنفسهيملك:"الذىقالالفه؟رسوليا

.(2)الرزاقعبدعنحميدبنوعبدرافعبنمحمدعن""الصحيح

جدىأنبأناالعنبرى،طاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-21126

حدثنا،الثقفئسعيدبنقتيبةحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،منصوربنيحيى

عن،الرحمنعبدبنحميدعن،إبراهيمبنسعدعن،الهادابنعن،الليث

الرجلشتمالكبائر"من:قالعج!اللهرسولأن،العاصبنعمروبناللهعبد

يسب"نعم،:فقال؟والديهالرجليشتموهل،اللهرسوليا:فقالوا."والديه

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)"هفأفيسبأمهويسب،أباهفيسبالرجلأبا

.(4)إبراهيمبنسعدعناخروجهمنالبخارىوأخرجه،قتيبة

وأخرجه.(7640)أحمدطريقهومن،(20287)الرزاقوعبد،(170)الآدابفىالمصنف(1)

به.معمرطريقمن(10228)الكبرىفىالنسائى

.(108/2609)مسلم(2)

داودوأبو،(6529)وأحمد.بهقتيبةعن(2091)مذىالتروأخرجه.(9485)الشعبفىالمصنف(3)

به.إبراهيمبنسعدطريقمن(411،412)حبانوابن،(5141)

.(5973)والبخارى،(90/461)مسلم(4)
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حدثنا،جعفربناللهعبدأنبأنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-21127

.قتادةعن،وهفامالقطانعمرانحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

بنمطزفعن:عمرانوقالالشخير.بناللهعبدبنيزيدعن:هفامقال

الرجل،اللهرسوليا:قلت:قالحماربنعياضعن،الشخيربناللهعبد

يتهاترانشيطانان"المستئان:جمتاللهرسولفقالدوخ!.وهويشتمنىمىقومن

.(1)"المظلوميعتدىحئىالبادئعلىفهوقالاهفمااو،50/101ويتكاذبان،

.يزيد)2(عنقتادةعنعمرانعنمرزوقبنعمروورواه

."ويتكاذبان")3(:قولهإلىمطزفعنقتادةعنعروبةأبىابنورواه

بناللهعبدبنمطرفوحذث:قالقتادةعنشيبانورواه-12821

رجلاأرأيت،اللهنبئيا:فقاللمج!النبئسألانهحماربنعياضعنالشخير

دثيطانان"المستبان!ر:اللهرسولفقالنسبا.منىأنقصوهويشتمنى

اللهعبدأبوأخبرظه.بعدهمامعنىفذكر.!الوكانويتكماذبمان".يتهاتران

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظ

محمد،بنيونسحدثنا،المنادىداودأبىبناللهعبيدبنمحمدحدثنا

طريقمن(2001،4001)17/356والطبرانى،(17486)احمدواخرجه.(1761)الطيالسى(1)

به.همام

بنعمروطريقمن(0310)17/365والطبرانى،(427)المفردالأدبفىالبخارىأخرجه(2)

به.مرزوق

به.عروبةأبىبنسعيدطريقمن(5726.5727)حبانوابن،(17483)احمداخرجه(3)
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.(1)فذكره.قتادةعن،شيبانحدثنا

قبله:مادونهريرةأبىحديثمنالففظذلكثبتوقد

ابناللهعبد(2)وبأأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21129

بنإسماعيلحدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا،نعيمبنمحمدحدثنا،يعقوب

:قال!ي!ك!اللهرسولأن،هريرةأبىعن،أبيهعنالعلاء،عنجعفر،

الصحيح""فىمسلئمرواه.(4)((المظلوميعتد)3(لمماالبادئفعلىقالاما"المستهبان

(5):يرير

.وعيره!تيبهعن

.(6)مالكبنأنسحديثفىذلكوروى

وحديث،فحشإظهارولاتعذغيرمنالانتصارجوازعلىدلالةوفيه

حيثالانتصار؟إباحةعلىدليلر!يمبنجحشبنتزينبقصةفىعائشة

نأيكرهلالمج!اللهرسولأنعرفتحتىجحشبنتزينبتبرحفلم:قالت

(7)،
أولى.الانتصاروتركوالعفو.نتصر

(1

(2

(3

(4

(5

(6

(7

.(1195)والمثانىالآحادفىعاصمأبىوابن.بهمحمدبنيون!عن(17489)أحمدأخرجه(

.م:نىليى(

"يتعد".:صنى(

وأحمد.بهجعفربنإسماعيلعن(5729)حبانوابن،(423)المفردالأدبفىالبخارىأخرجه(

به.العلاءعن(1981)والترمذى،(4894)داودوأبو،(5072)

.(5872/68)مسلم(

.(4259)يعلىوأبو،(424)المفردالأدبفىالبخارىأخرجه(

.(14865)فىتقدم(
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بنالحسنأنبأنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-21130

حدثنا،الزبيعأبوحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

،هريرةأبىعن،أبيهعن،الزحمنعبدبنالعلاءحدثنا،جعفربنإسماعيل

تواضعوماعزا،إلابالعفواللهزادولا،ماليمنصدقةنقصت"ما:قاللمجفهالنبئأن

عنجماعةعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(1)"اللهرفعهإلاللهأحد

.(2)إسماعيل

ابنبكرأبوأنبأنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرتاأبوأخبرنا-13112

المخرمى،أيوببناللهعبدبنإبراهيمحدثنا،بالكوفةالحافظدارمأبى

أبىعنالمتئد،أبىبنيعقوبحدثناالجرمئ،محمدبنسعيدحدثنا

علىأدلكم"ألا:جميه!اللهرسولقال:قالعلىعن،الحارثعن،إسحاق

منوتصل،حرمكمنوتعطى،ظلمكعمنتعفووالاخرة؟الدنياأخلاقأكرم

(3)
.((د

بنمحمدبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووحدثنا-21132

بنسعيدحدثنا،الجوهرىشاذانبنمحمدحدثنا،بالويهبنأحمد

أبىعن،كثيرأبىبنيحيىعن،اليمامئداودبنسليمانحدثنا،سليمان

وتقدمبه.الزهرانىالربيعأبىعن(1718)الدارمىوأخرجه.(3411)الشعبفىالمصنف(1)

.(7893)فىتخريجه

.(2588/69)مسلم(2)

به.أيوببناللهعبدبنإبراهيمعن(مردويهابنانتقاء-65)جزنهفىحيانابنالثخأبوأخرجه(3)

به.يعقوبطريقمن(5567)الأوسطفىالطبرانىو
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اللهحاسبهفيهكنمن"ثلاث:لمجيهماللهرسولقال:قالهريرةأبىعن،سلمة

"تعطى:قال؟الفهرسوليا(1)نمل:قالوا."برحمتهالجنةوأدخلهيسيرا،حسابا

لىفماذلكفعلتفإذا:قال."قطعكمنوتصل،ظلمكعمنوتعفو،حرمكمن

.(2)"برحمتهالجنةاللهويدخلكيسيرا،حساباتحالسب"أن:قال؟الفهرسوليا

236/10حدثنا،داسةابنبكرأبوأنبأنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا/-13312

بوأحدثنا،غفارأبىعن،يحيىحدثنا،مسدداظ(011/05حدثنا،داودأبو

بنجابرجرىأبىعنمجالد-بنطريفاسمهتميمةوأبوالهجيمئ-تميمة

عنه،صدرواإلاشيئايقوللا،رأيهعنالناسيصدررجلارأيت:قالسليم

اللهرسولياالسلامعليك:قلتلمجم.اللهرسول:قالواهذا؟من:قلت

السلامقل:،الميتتحيهةالسلامعليكالشلام.عليكتقل::"لاقال.مرتين

ضرأصابكإذاالذىاللهرسول"أنا:قال؟اللهرسولأنت:قلت:قال."عليك

قفيربأرضكنتوإذا،لكأنتتهافدعوتهسنةعامأصابكوإن،عنككشفهفدعوته

"لا:قال.إلئاعهد:قلت:قال."عليك(3)درفدعوتهراحلتكفضلتفلاةأو

"ولا:قال.شاةولابعيراولاعبداولاحرابعدهسببتفما:قالأحدا".تسبن

منذلكإن؟وجهكإليهمنبسطوأنتأخاكتكلموأنشيئا،المعروفمنتحقرن

.،نم":مىف(1)

والطبرانى،(21)23صالأخلاقمكارمفىالدنياأبىابنوأخرجه.وصححه518/2الحاكم(2)

داودبنسليمانطريقمن(8635)والبزار،بهسليمانبنسعيدطريقمن(909)الأوسطفى

"ردهالا.:م،سفى(3)
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وإشبالوإياك،الكعبينف!لىأبيتن!ف،الشاقنص!إلىإزاركوارفع،المعروف

بماوعيركشتمكامرؤوإنالمجيلة،يحبلااللهوإن،المخيلةمنف!نهاالإزار؟

.(2)ادعليهذلكوبالف!نمافيه؟تعلغبماتعئزهفلافيكتعلغ)1(

بها،الإسفرايينئحئمبنمحمدبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-13421

بنإبراهيممسلبمأبوأنبأنا،ال!لمئنجيدبنإسماعيلعمروأبوحدثنا

الأكوعبنسلمةعنعبيد،أبىبنيزيدعن،عاصمأبوحدثنا،اللهعبد

:يقولعوفيبنالزحمنلعبدغلامافسمعتالغابةأريدخرجت:قال

وفزارة.غطفان:قالأخذها؟من:قلت:قاللمجي!.اللهرسوللقاحأخذت

فىأسعىانطلقتثئم،صباحاهياصباحاهيا:فناديتالثنئةفصعدت:قال

أصحابهمننفبرفىلمجفهاللهرسولوجاء،منهماستنقذتهاحتىآثارهم

لسقيهم)4(يستقوا)3(أنأعجلناهمعطاش!القومإن،اللهرسوليا:فقلت

."(6)يقرونغطفانالقومإنفأسجح)(؟ملكتالاكوع،ابن"يا:قال

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

.،ملعي":م،سفى

،1183)والفانىالاحادفىعاصمأبىوابن،(2722)الترمذىوأخرجه.(0844)داودأبو

أبىطريقمن(20635)وأحمد.بهغفارأبىطريقمن(6386،6387)والطبرانى،(1841

.(3442)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهالهجيمىتميمة

)يسقواا.:ا.صفى

الشفتهما.:الأصلفى

.7/463البارىفتح.فاعفقدرت:والمعنى؟سفلأى:أسجح

أنهم:معناهللفاعلوبالبناءتريد.مامنهمنبلغأنقبلويسقونيطعمون:معناهللمفعولبالبناء

صيمشرحينظر.عليهماللهيتوبأنورجاء،ذلكحقعونلهمفراعى؟الأضيافيضيفون

.197/5بطاللابنالبخارى
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بنيزيدعنإسماعيلبنحاتمحديثمن"الصحيح"فىمسلمأخرجه

(1)لمء
عبيد.بى

بنأحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-13521

حدثنا،عمابىبنهشامحدثنا،المعمرىعلىبنالحسنحدثنا،الصفارعبيد

أبىاللهعائذعن،اللهعبيدبنبسرعن،واقدبنزيدحدثنا،خالدبنصدقة

أقبلإذ!ترأالنبىعندجالساكنت:قالالدرداءأبىعن،الخولانىإدريس

هذاعماحبكم"أما:فقال(2)ركبتهعنأبدىحتىثوبهبطرفاخذاه!لبكرأبو

شىبرز!بهالخطاببنعمروبينبينىكانإنه:وظلفسي."(3)رماغفقد

،بدارهمنىوتحرزعلئفأبى،لىيغفرأنفسألته،ذهبثمإليهفأسرعت

فأتى،ندممل!صرعمرإنثمثلاثا.بكير".أبايالكالله"يغفر:فقال.إليكفأقبلت

فجعلعججم%النبىإلىفأقبللا.:فقالوابكر؟أبوأثم:فسأل،بكرأبىمنزل

يا:فقال،(4)ركبتيهعلىفجثابكر،أبوأشفقحتىيتمعر،لمجججمالنبىوجه

،الناسأيها"يا:لمجراللهرسولفقال.مرتينأظلمكنتواللهأنا،اللهرسول

وماله؟بنفسهوواسانى،صدقتبكبرأبووقال،كذبتفقلتمإليكمبعثنىاللهإن

،4130)والبهخارى،(16513)واحمد،بهمسلمابىعن(6284)الطبرانىأخرجهوالحديث-

به.عبيدابىبنيزيدطريقمن(08141)الكبرىفىوالنسائى،(4194

.(1806/131)مسلم(1)

إركبتيهإ.:م،سفى(2)

.(رم)غ5/29اللسان.الخصومةغمرةفىدخل:ومعناه،غيرهخاصماى:غامر(3)

عليها.وضبب،"ركبته":الأصلفى(4)
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البخارىرواهبعدها)1(.أوذىفما،مزتينقالهاصاحبى؟".لىتاركونأنتمفهل

.عضار)2(بنهشامعن""الصحيحفى

بنالحسنأنبأنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنابوأخبرنا-13621

بكر،أبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

أبىعن،سعيدأبىبنسعيدحذثنى،عجلانابنعن،سعيدبنيحيىحدثنا

يعجبفجعل،جالس!جم!اللهورسولبكرأبايشتمرجلجعل:قالهريرة

!ي!اللهرسولفغضب،قولهبعضبكرأبوعليهرذأكثر)3(فلفا،ويتب!م

جالس!،وأنتيشتمنىكاناللهرسوليا:فقالد!حبهبكرأبوفلحقه،وقام

يردمنمعككانهن!فا:قال!؟وقمتغضبتقولهبعضعليهرددتفلما

قالثثم."الشيطانمعلأقعداكنفلمبمالشيطانقعدعليهرددتفلماعنك،

إلاوجلعزللهعنهافينفىمظلمةظلمعبدمنمابكير،أبا"يا:جم!اللهرسول

.(4)إنصرهبهاوجلعزاللهأعز

بنسعيدعنبشير)(عنالمقبرىسعيدعنسعدبنالليثرواه

آخرهفىمادونمرسلأ،ز!بهبكرأبىقضةفىجم!النبىعنالمسثب

طريقمن(1709)المشكلىشرحفىوالطحاوى،(502)الصحابةفضائلفىأحمدأخرجه(1)

به.عماربنهثام

.(3661)البخارى(2)

.ا"ذلك:م،سفىبعده(3)

من(4897)داودوأبو.بهسعيدبنيحيىعن(4962)أحمدوأخرجه.(461)الادابفىالمصنف(4)

.(0954)داودأبىصجحفىالألبانىوحسنه.الأولشطرهعلىمقتصزا،بهعجلانابنطريق

إبسيرإ.:مفى(5)

-881-
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.الإغضاء)1(فىالترغيبمن

حدثنا،الطرائفئالحسنأبوأنبأنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-13721

بناللهعبدحدثنا،البغدادىمعروفبنهارونحدثناسعيد،بنعثمان

:قالهريرةأبىعن،صالحأبىعن،حازمأبىعن،صخرأبوحدثنا،وهب

.(2)أليؤلفولايألفلافيمنخيرولا،مألف"المؤمن:/كع!اللهرسولقال

الشعراءشهادةباب

وقبيحه،الكلامكحسنحسنه؟كلامالشعر:اللهرحمهالشافعئقال

كانفمن؟الكلامعلىفضلهفذلك،سائرباقكلامأنهغير،الكلامكقبيح

بأنولا،ذلكمنوالإكثاروأذاهمالمسلمينبنقصيعرفلاالشعراءمن

.(3)شهادتهتردلم،الكذبفيكثريمدح

حدثنا،جعفربناللهعبدأنبأنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-13821

)ح(الرهرىعن،سعدبنإبراهيمحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

الربيع،أنبأنا،الأصمالعباسأبوحدثنا،إسحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا

أبىعن،شهابابنعن،إبراهيمبنسعدبنإبراهيمأنبأنا،الشافعئأنبأنا-ء

بنالأسودبنالرحمنعبدعن،الحكمبنمروانعن،الرحمنعبدبنبكر

حطيثلفظ."حكمةالشعرمن"إن:قالكع!اللهرسولأن،يغوثعبد

به.الليثطريقمن(4896)داودوأبو،2/021تاريخهفىالبخارىأخرجه(1)

به.معروفبنهارونطريقمن(9198)أحمدوأخرجه.(121)الآدابفىالمصنف(2)

.6/702الأم(3)

-189-
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"إن:قالجمفهالنبىعن،كعببنأبىعن:قالى،داودأبىروايةوفى.الشافعى

."(1)امكحالشعيرمن

إسحاقبنأحمدمحمدأبوأنبأنا،قتادةابننصرابووأخبرنا-13912

،اليمانأبوحدثنا،عيسىاظ،51/101بنمحمدبنعلىأنبأنا،الهروئ

بنالحارثبنالزحمنعبدبنبكرأبوأخبرك!،الرهرئعن،شعيبأخبرخ!

بنأبئأنأخبرهالأسودبنالزحمنعبدان،أخبرهالحكمبنمروانأن،هشام

51رو.(2)"حكمةالشعرمن)إن:قالجمفهاللهرسولان،أخبرهالانصارئكعب

.(3)اليمانأبىعن""الصحيحفىالبخارئ

أبىبنومحفد(سعد)بنوزيادأمئة)4(بنإسماعيلرواهوكذلك

(7)،،بر(6)ء
.الرهرئعنيزيدبنويوس!عتيق

(1

(2

(3

(5

(6

(7

عنهما.وينهىوالسفهالجهلمنيمنعنافعاكلاماالثعرمنإن:والمعى)حكمة".:م،سفى

.419/1النهاية

،(672)2/410مسندهفىوالافعى.(2893،5973)المعرفةفىالمصنفعندوالحديث

بنإبراهيمطريقمن(16521)المسندزوائدفىأحمدبناللهعبدوأخرجه.(558)والطيالسى

به.سعد

.(9253)فىتخريجهتقدم

.(6145)البخارى

ذلكومن،مرصولاالزهرىعنحمزةأبىبنشعيبحديثمن"ورويناه:م،س،الأصلفىبعده

عليه.وضربالمصنفنسخةفىوكتبه."الصحيحفىالبخارىأخرجهالوجه

.(1856)والمثانىالاحادفىعاصمأبىابنأخرجه

.(864)المفردالأدبفىوالبخارى،(21162)أحمدأخرجه

.(1395)2/130السامعوادابالراوىلأخلاقالجامعفىالخطيبأخرجه

.(3755)ماجهوابن،(0105)داودوأبو،(15821)أحمدأخرجه

-091-
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العلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا-21140

سعيدبنعلئحدثنا،الشرقىابنحامدأبوأنبأناإملاء،اللهرحمه

عن،حرببنسماكحدثنا،شعبةحدثنابكار،بنبكرحدثنا،النسوى

الشعرمن:"إنلمجصاللهرسولقال:قالر!جمظعباسبىابنعن،عكرمة

(1)ء
)).

بنمحمداللهعبدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21141

:قالشعبةحدثنا،روححدثنا،عصامبنأحمدحدثناالضفاز،اللهعبد

أبىعن،الزحمنعبدبنسلمةأباسمعت:قالعميربنالملكعبدسمعت

ماشىءكلألا:العربقالتهبيت"أصدق:!ييهاللهرسولقال:قالأنههريرة

شعبه.عنغندبىحديثمن""الصحيحفىها!رخأ.(2)إباطلاللهخلا
(3)ريو

بنإسماعيلانبأناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-21142

معمر،أنبأنا،الرزاقعبدحدثنا،منصوربنأحمدحدثناالصفاز،محمد

فيهملقوميعنى،قالثابتبنحسانأن،المسيبابنعن،الزهرىعن

عنى،"أجبيقوذ:جميماللهرسولأسمعت،اللهأن!ئ!ذك:أبوهريرة

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(4)معناللهم:فقالالقدلر((؟بروحاللهأيدك

حبانوابن،(5284)والترمذى،(3756)ماجهوابن،(1105)داودوأبو،(4242)أحمدأخرجه(1)

.(4190)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهسماكعنطرقمن(5778.5780)

.(05021)فىتخريجهتقدم(2)

.(2256/5)ومسلم،(3212)البخارى(3)

.(0644)فىتخريجهتقدم(4)

-191-



الشعراءشهادةبابالشهاداتكتاب

عنعيينةابنحديثمنوأخرجاهالززاؤ،)1(،عبدعنوغيرهرافعبنمحمد

.الرهرئ)2(

بنأحمدالحسنأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21143

أبىعلىقرأت:قالالدارمئسعيدبنعثمانحدثنا،عبدوسبنمحمد

بنسلمةأبونىأخبر:قالالزهرئعنآخبرهحمرابىبنشعيبأن،اليمان

:هريرةأبايستشهدالأنصارئثابتبنح!انسمعأنهالرحمنعبد

عنأجب،حسانإيا:يقولجم!اللهرسولسمعتهل،الفهأنشدك

البخارىرواه.(3)معن:هريرةابوفقال؟"القدسبروحأيدهاللهم،اللهرسول

عنالرحمنعبدبناللهعبدعنمسلمورواه،اليمانأبىعن""الصحيحفى

.(4)اليمانأبى

شوذبابنمحمدأبوأنبأنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-21144

حدثنا،جريربنوهبحدثنا،سنانبنأحمدحدثنا،بهاالواسطئالمقرئ

حدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرك!،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(شعبة

عن،شعبةحدثنا،حرببنسليمانحدثنا،الدارمئسعيدبنعثمان

"اهجهئم:نا!حلقاللمجفاللهرسولأن،عازببنالبراءعن،ثابتبنعدئ

.(151بقع/2485)مسلم(1)

.(2485/151)ومسلم،(1232)البخار!(2)

بهاليمانأبىطريقمن(00001)الكبر!فىالنسائىأخرجه13)

.(4852/152)ومسلم،(453،6152)البخار!(4)

-ا92-
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238/10أو"اهجهم"-:سليمانروايةوفىوهب./حديثلفظ.(1)"كعموجبريل

بنسليمانعن""الصحيحفىالبخارىرواهمعك".وجبريلهاجهم-:قال

.(2)شعبةعنأوجهمنمسلموأخرجه،حرب

الحسنأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21145

حدثناإملاء،العدلالصيدلانئإبراهيمبنإسحاقبنأحمداو،52/101

بنهشامعن،زكريابنيحيىأنبأنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيل

فىلىائذن،اللهرسوليا:حسانقال:قالتر!بفأعائشةعن،أبيهعن،عروة

منهمك!ألمكأىىز!او:!ال."؟هنمبقرابتى"كيف)3(:فقال.سفيانأبى

:حسانفقالالخمير.منالشعرةتسلكما

العبد)4(ووالدكمخزومبنتبنوهاشمآلمنالمجدسنامإن

الشعردونوأخرجاه،()يحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه

"(6)

.هشامعنعبدةحديثمن

بنأحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-46121

عن،الليثحدثنا،بكيربنيحيىحدثنى،ملحانابنحدثنا،الصفارعبيد

بهشعبةعنطرقمن(6024)الكبرىفىوالنسائى،(18689،18690)أحمدأخرجه(1)

.(2486/153)ومسلم،(6153)البخارى(2)

لا."فكيف:م،سفى(3)

وهو،البيتأولفىالمجموعالوتدمنمتحركاولحذفوهو،خرمالبيتوفى،النسخفىكذا(4)

.27صوالقوافىالعروضفىالكافىينظر"إنلا.فىالواوهنا

الشعر.بدونوعنده.بههامطريقمن(862)المفردالأدبفىالبخارىأخرجهوالحديث

.(156/2489)مسلم(5)

.(156عقب/2489)ومسلم،(3531،4514،0615)البخارى(6)

-931-
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عن،غزئةبنعمارةعن،هلالأبىبنسعيدعنيزيد،ابنيعنىخالد

نار!نها،عائشةعن،الزحمنعبدبنسلمةأبىعن،إبراهيمبنمحمد

إلىفأرسلالئئل".رشقمنعليهاأشدفإنهقريشا؟)اهجوا:قاللمجي!اللهرسول

مالك،بنكعبإلىفارسل،يرضفلمفهجاهمإاهجدا.:فقال،رواحةابن

نألكمانقد:ح!انقالعليهدخلفلفا،ثابتبنح!انإلىأرسلثئم

ثئم،يحزكهفجعللسانهأدلعثئم.بذنبهالضمارب)1(الأسدهذاإلىترسلوا

جمت:اللهرسولفقال،الأديمفرىبلساخ!لأفرينهمبالحقبعثكوائذى:قال

لكيخلصحئىنسبا؟فيهملىوإنبأنسابها،ىبث!يرقأعلمبكبرأبافإنتعجل"لا

نسبك.لىمحضقد،اللهرسوليا:فقال،رجعثئمح!انفأتاهنسبى".

قالت.العجينمنالشعرةتسلكمامنهملأسلنكبالحقبعثكوائذى

يزاللاالقدسروح"إن:نا!حليقول!يراللهرسولفسمعت:رعننأعائشة

:يقول!ي!اللهرسول!عت:وقالت.،اللهرسولعننافحتمايوئدك

:ح!انفقالواشيكى((.فشفىحسان"هجاهم

الجزاءذاكفىاللهوعندعنهفأجبتمحمداهجوت

الوفاءشيمتهاللهرسولحنيفابرامحمداهجوت

وقاءمنكممحمدلعرضوعرضىووالدهأبىفإن

كداءموعدهاالنقعتثيرتروهالمإنبنيتىثكلت

كالمثبت.الأصلحاشيةوفى)الضارىا،:س،الأصلفى(1)

يضربوحيئ!ذاغتاظإذاوبطثهانتقامهفىبالأسدنفسهثبه،لسانههنابذنبهالمراد:النووىقال

.49/16النووىلرحمسلمصحيح.جنبيهبذنبه

-ا94-
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الظماءالأسلأكتافهاعلىمضرعاتالأسنةينازعن

النساءبالخمريلطمهن)1(متمطراتجيادناتظل

الغطاءوانكشفالفتحوكاناعتمرناعناأعرضتمفإن

يشاءمنفيهاللهيعزيوملضرابفاصبرواوإلا

خفاءبهليسالحقيقولعبداأرسلتلداللهوقال

اللقاءعزمتها)2(الأنصارهمجنداأرسلتقداللهوقال

هجاءأوقتالأوسباء)3(معامنيومكلفىلنااظ،52/101

سواءوينصرهويمدحهمنكماللهرسوليهجوفمن

كفاء)4(لهليسالقدسوروحفينااللهرسولوجبريل

أبيهعنالليثبنشعيببنالملكعبدعن""الصحيحفىمسلمأخرجه

(5)س
.جدهعن

بنمحمد:اللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21147

بنبشرحدثناقالا:محمدبناللهوعبدسلمةبنأحمدحدثنا،يعقوب

239/10عن،سليمانعن،شعبةحدثناجعفر،بنمحمد/حدثناخالد،

01،م:"تلطمهن!.ص،سىف(1)

.74صديوانهوينظرعرضتهالما.شعرهفىالمحفوظ":الحاشيةفىوكتب،الأصلفىعليهاضبب(2)

سباث!.شعرهفى"المحفوظ:الأصلحاشيةفىكتب(3)

الآثارتهذيبفىجريروابنبه.ملحانابنطريقمن51،ه؟/هالدلائلفىالمصنفأخرجه(4)

منمختصرا(2228)الصحابةمعرفةفىنعيموأبو،(3582)والطبرانىمختصزا،639/2

به.الليثطريق

.(157/2490)مسلم(5)

-195-
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بنح!انوعندهار!نهاعائشةعلىدخلت:قالمسروقعن،الفخحىأبى

:فقال،لهبأبياتيشئبشعراينشدهاثابت

(2)ء:ير-د!!
الغوافللحوممنعرلىولصبحبريبه(1)نزتمارزانحصان

لملها:فقلت:مسروققال.كذاكلستلكنكر!نها:عائشةفقالت

عذابليمضهمكنرلمتوت!والئ!:وجلعراللهقالوقد؟عليكيدخللهتأذنين

كانإنه:وقالت.العمىمنأشذعذابفأئ:فقالت.اااالنور:أ!عظيم

فىومسلمالبخارئأخرجه.(3)!ج!عاللهرسولعنيهاجى-أو-ينافح

.خالد)4(بنبشرعن""الصحيح

بنإسماعيلأنبأناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-21148

معمر،أنبأنا،الززاقعبدحدثنا،منصوربنأحمدحدثناالضفار،محمد

!ر:للنبىقالأنهأبيهعن،مالكبنكعببنالرحمنعبدعن،الزهرىعن

بسيفهيجاهدالمؤمن:"إنقال.أنزلماالشعرفىأنزلقدوجلعزاللهإن

.قالكذا.(6)"النبلح!فنبهترمونهم(لكأنما)بيدهنفسىوالذى،ولسانه

ابنسهلأبوأنبأنا،القاضىالحسنابنبكرأبووأخبرنا-21149

.(نن)ز13/020اللسانينظر.تتهمأوبها،يظن:تزن(1)

.(ثر)غ2/172اللسان.عامةالجوعهو:وقيل.شدته:وقيل.الجوعأيسر:الغرث(2)

به.جعفربنمحمدطريقمن(176)23/135الطبرانىأخرجه(3)

.(4882/551)ومسلم،(6414)البخارى(4)

المسند.فىوكذا."امالكان:الأصلحاشيةفى(5)

.(5786)حبانوابن،(27174)أحمدطريقهومن،(05002)الرزاقعبد(6)

-ا96-
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شعيب،أخبرنى،اليمانأبوحدثنا،الهيثمبنالكريمعبدحدثنا،القطانزياد

بنكعبأن،مالكبنكعببناللهعبدبنالرحمنعبدأخبرنى،الرهرىعن

قداللهإن:لهفقالكيه!اللهرسولأتىأنزلماالشعرفىاللهأنزل!حينمالك

"إن:!صاللهرسول!فقال!فيه؟ترىفكيف،علصتقدماالشعرفىأنزل!

.(1)((ولسانهبسيفهيجاهدالمؤمن

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنابنبكرأبووأخبرنا-21150

بنالحكماليمانأبوحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمد

(2بنالرحمنعبد2)بنبشيروكان:قالالرهرئعن،شعيبأنبأنا،نافع

قال!:!والنبىأنيحدثكانمالكبنكعبأنيحذثمالكبنكعب

.(3)((رعشلامنلهمتقولونفيمابالنبلتنضحونهملكأنمابيدهنفسى"والذى

حدثنا،داسةابنبكرأبوأنبأنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-15121

عن،حسينبنعلئحدثنى،المروزىمحمدبنأحمدحدثناداود،أبو

ينجهم!والشعر%:قال!عباسابنعن،عكرمةعن،النحوىيزيدعن،أبيه

الذينإلا!:فقال!واستثنىأو،011/53ذلكمنفنسخ.،224:الشعراءأأئغا!ن!

.،227الشعراء:أكثيرا!)4(اللهوبمرواالصنختوعملوأءامنوأ

به.اليمانأبىعن(15785)أحمدأخرجه(1)

.2/376والتعديلالجرحوينظر.م،س،الأصل:فىليس(2-2)

به.اليمانأبىعن(15786)أحمدأخرجه(3)

به.الحسينبنعلىطريقمن(871)المفردالادبفىالبخارىوأخرجه.(1650)داودأبو(4)
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أنبأناببغداد،القطانالفضلابنالحسينابوأخبرنا-21152

صالحأبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفربناللهعبد

أخبرنى،شهابابنعن،يونسحذثنى،القيثحدثناقالا:بكيروابن

وهوقصصهفىيقولوهو،يقمقوهوهريرةأباسمعأنهسنالزابىبنالهيثم

بناللهعبدبذلكيعنى."الرفثيقوللاكماخا:"إنلمججاللهرسوليذكر

:قالرواحة

ساطعالفجرمنمعروفانشقإذاكتابهيتلواللهرسولوفينا

واقعقالماأنموقناتبهفقلوبناالعمىبعدالهدىأرانا

(1)المضاجعبالكافريناستثقلتإذافراشهعنجنبهيجافىيبيت

.بكير)2(بنيحيىعن""الصحيحفىالبخارئرواه

ابنعمروأبوأنبأنا،ال!لمئالزحمنعبدأبوأخبرنا-21153

بنالزحمنعبدحدثنا،موسىبنعئادحدثنا،يعلىأبوأنبأنا،حمدان

سئل:قالتر!نهاعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،ثابت

.(3)"قبيحوقبيحهحسنفحسنه؟كلامإهو:فقالالمثئعرعنلمجيناللهرسول

مرسل.جمي!النبىعن(4)ابيهعنوالصحيح،جماعةوصله

.1/391سفيانبنيمقوب(1)

.(5511)البخارى(2)

به.ثامطريقمن4/155الدارقطىوأخرجه.(4760)يعلىأبو(3)

."عنه5:م،ص،الأصلفى(4)
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العباسأبوحدثنا،الحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-21154

عن،أسامةأبوحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمد

ر!نها:عائشةسئلت:قالعكرمةعن،حرببنسماكحدثنا،الملكعبد

240/10وهودخلربما:قالت/الشعر؟منبشىءيتمثل!سماللهرسولكانهل

(1)"روء
.تزود"لممنبالاخبار"سيأتيك:يقول

بنأحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-15521

بكرأبىبنمحمدحدثنا،الكرابيسئيعقوببنمحمدحدثنا،الصفارعبيد

عليناقدماالفارسئإبراهيمبنمحمدبكروأبوقتادةابننصرأبووأخبرنا)ح(

حدثنامطر،ابنعمروأبوأنبأناقالا:سماعهما،صحيحوهمابيهق

معشرأبوحدثنا،المقذمئبكرأبىبنمحمدأنبأنا،أيوببنمحمد

ثعلبةبنمعنحدثنىطيسلة،بنصدقةحدثنىالبراء،يعنىالبصرى

فأنشدته:عيناللهرسولأتيت:قالالمازخ!الأعشىحدثنىالمازخ!،

العربوديانالناسمالكيا

الذربمنذربةلقيتإنى

رصطفىالطعامأبغيهاغدوت

.:الكرابيسىروايةوفى

وحرببنزاعفخففتنىأبغيهاخرتجما

بالذنبولطتالعهدأخلفت

غلبلمنغالبشروهن

به.سماكطريقمن(4945)يعلىوأبو،(792)المفردالأدبفىالبخارىأخرجه(1)
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.(1)"غلبلمنغالبشروهن9:ويقوليتمثلهاجمهراللهرسول!فجعل:قال!

أنبأنا،عبيدبنأحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا-56112

بنيوسفحدثنا،عرعرةبنإبراهيمحدثناالحلواخ!،يحيىبنأحمد

والحى،أبىحذثنى،المازنئنباتةبنطيسلةأنبأناالبزاء،معشبرأبويزيد

قال!:أنهإلافذكره.فأنشدتهلمجيرالنبئأتيت:قال!ماعز)2(بنأعشىعن

.وهرببنزاعفخالفتنى:وقال!.بغيهاأذهبت:وقال!بةذرتزؤجت،ظ011/531

.(3)صدقةبنطيسلة:إبراهيمعنغيرهوقال!،الخامسالبيتيذكرولم

ابنعمروأبوأنبأناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-21157

بنقيسحدثنا،علىبنعاصمحدثنا،إسحاقبنحنبلحدثنا،السماك

!في؟النبئرأيت:لهقلت:قال!-سمرةبنجابرعن-سماكحذثنىالربيع

،عندهالشعريتناشدونأصحابهوكان،الضمتطويلوكان،نعم:قال!

.ضحكوا)4(إذامعهمفيتب!م،ويضحكونالجاهلئةأمرمنأشياءويذكرون

بناللهعبدأنبأنا،القطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-21158

حدثناالحميد،عبدبنيحيىحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثناجعفبر،

وأبو،2/61الكبيرالتاريخفىوالبخارى،(6885)المسندزوائدفىأحمدبناللهعبداخرجه(1)

به.بكرأبىبنمحمدطريقمن299/4المعانىضرحفىوالطحاوى،(6871)يعلى

.،مازنبنىأضالعله:الأصلحاشيةفى(2)

به.عرعرةبنإبراهيمعن7/35الكبرىالطبقاتفىسعدابنأخرجه(3)

به.علىبنعاصمطريقمن(1720)والطرانى،18صعختالنبىأخلاقفىالشيئأبوأخرجه(4)

.(13469)فىوتقدم.بهقيسطريقمن(2087)الجعدياتفىوالبغوى،(808)والطيالسى
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؟!النبئتجالسأكنت:سمرةبنلجابرقلت:قال!سماكعن،،شريك

!لمجرالنبىأصحابوكان،الضحكقليلالصمتطويلوكان،نعم:قال!

.(1)يتبسم!س!والنبئالشئعريتناشدون

،السماكابنعمروأبوأنبأنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-15912

عن،إسماعيلأبوحدثنا،نصربنإبراهيمحدثنا،إسحاقبنحنبلحدثنا

يتناشدونلمج!النبىأصحابمنناسارأيت:قال!الشعبىعنالبلاد،أبى

إبراهيم.شك.محرمين:قال!إلاأعلملا.البيتحول!أوالبيتعندالشئعر

شيبة،أبىبنعثمانحدثنا،إسحاقبنحنبلوحدثنا:قال-51621

نإ:قال!أفلحبنكثير2عنمحمدعن،أيوبعن،عليةابنإسماعيلحدثنا

.الشعر)3(فيهتناشدنامجلسثابتبنزيدفيهجالسنامجلساخر

أبوأنبأنا،بالكوفةالعلوىهاشمأبىابنالقاسمأبوأخبرنا-16121

الأعمش،عن،وكيعحدثنا،اللهعبدبنإبراهيمحدثنا،دحيمابنجعفر

فيتناشدونلمج!اللهرسول!أصحابنجالسكنا:قال!الوالبئخالدأبوحدثنا

.(4)الجاهليةفىأيامهمويتذاكرونالأشعار

محمد،بنإسماعيلأنبأنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-21162

.(13469)فىتخريجهتقدم(1)

"بن".:مفى(2)

به.عليةابنعن(26440)شيبةأبىابنأخرجه(3)

به.وكغعن(26425)شيبةابىابنأخرجه(4)
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،الوراقمطرعن،معمرأنبأنا،الززاقعبدحدثنا،منصوربنأحمدحدثنا

مكةإلىالبصرةمنحصيننبنعمرانصحبت:قالاللهعبدبنمطرفعن

حقاالكلاممنوإن،كلامالشئعرإن:صرقالثئم،يومكلينشدنىوكان

.وباطلا)1(

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا/-16321

حدثنا،سليمانبنهارونحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

سيرينبنمحمدعن،الرحمنعبدبنسعيدعن،مهدئبنالزحمنعبد

ثابحببننا!حورواحةبناللهعبد!يممحمدأصحابشعراءكان:قال

.(2)مالكبنوكعب

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-16421

بنأسامةعن،وكيعحدثناالجئار،عبدبنأحمدحدثنا،العباسأبوحدثنا

يدرفلمالقرآنمنشيئاأحدكمقرأإذا:قالعباسابنعن،عكرمةعن،زيد

.(3)العربديوانفإنهالشئعر؟فىاو،101/54فليلتمسهتفسيرهما

.موقوفالصحيحهوهذا

بنعلئالحسنأبوانبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناوقد-21165

حدثناالحمار،موسىبناحمدحدثنا،بالكوفةالشيباك!عقبةبنمحمد

المفردالأدبفىوالبخارى،(26439،26466)شيبةأبىابنوأخرجه.(01974)الرزاقعبد(1)

.مطرفعناخرطريقمن(857،885)

به.المصنفطريقمن93/28تاريخهفىعساكرابنأخرجه(2)

به.زيدبناصامةطريىمن2/449الحاكماخرجه(3)
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عن،سماكعن،إسرائيلأنبأنا،ادمبنيحيىحدثنا،علىبنالحسن

حكمة"الثعرمن"إن:!راللهرسولقال:قالرفيهتهاعباسابنعن،عكرمة

عريئ".فإنهالشعر؟منفالتمسوهالقرآنمنشىءعليكمالتبسوإذا

فيحتملالثانىاللفظوأما،سماكعنإسرائيلغيررواهقدالأولاللفظ

الحديث.فىفأدر!عباسابنقولمنيكونأن

والحرمانالغضبعلىالناسفىالوقيعةيحثرالشاعرباب

.(1)هبشهادتهردت:اللهرحمهالشافعئقال

إملاء،العلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا-16621

يحيىبنمحمدحدثنا،الشرقىابنالحسنبنمحمدبناللهعبدأنبأنا

الزهرى،عن،أنسبنمالكعن،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،الذهلئ

الثديد"ش:!اللمجيىالنبىعن،هريرةأبىعن،المسيببنسعيدعن

فىأخرجاهالغف!ب")2(.عندنفسهيملكالذىالشديدولكن،بالصرعة

.(3)مالكحديثمن""الصحيح

أنبأناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-21167

أخبرنى،اليمانأبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثناجعفر،بناللهعبد

مساحق،بننوفلحدثنى،حسينأبىبناللهعبدعن،حمرأبىبنشعيب

.6/702لأما(1)

الكبرىفىوالنسائى،(07021)احمدطريقهومن.2/906ومالك،(171)الادابفىالمصنف(2)

(10226).

.(107/2609)ومسلم،(6114)البخارى(3)
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عرضفىالاستطالةالرباأربى"من:قالانهلمجزالنبىعن،زيدبنسعيدعن

.(1)((قحبغيرالمسلم

حدثنا،محمدبنإسماعيلنانبأأ،بشرانبناالحسينبوأأخبرنا-86112

بناللهعبدبنمحمدعن،معمرأنبأنا،الززاقعبدحدثنا،منصوبىبنأحمد

الشتموأشد،لأعراضاشتمالرباأربىإن":لمجزلنبئالقا:لقايرويهعثمانبنعمرو

قبله.مايؤكدوهو،مرسلاهذ"الشاتمينأحدوالراويةالهجاء،

لمجزالنبىعنعائشةعنمليكةأبىابنعنالمكئأنسبنعمرانورواه

عليه.يتابعولم:البخارىقالالأؤل)2(.بالففظموصولا

الزحمنعبدوأبوالمزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-16921

العباسأبوحدثناقالوا:العطارالفوارسأبىابنصادقوأبوالسلمئ

أنبأناالبيروص!،مزيدبنالوليدبنالعباسأنبأنا،يعقوببنمحمد

سليمانعن،الزحمنعبدبنشيبانأنبأناشابور،بنشعيببنمحمد

بنعبيدعن،ماهكبنيوسفعن،مربنعمروعنحذثهمأنهالأعمش

فريةالناسأعظم"إن:!ي!ال!رسولقال:قالتانهار!بهأعائشةعنعميبر،

.(3)"همأوزنىأبيهمنانكىورجلبأشرها،القبيلةفهجارجلا،هجالرجل

سفيانبنويعقوب،(016)الآدابوفى،(671")الشعبوفى،(4351)الصغرىفىالمصنف(1)

به.اليمانأبىطريقمن(4876)داودوأبو،(1651)أحمدوأخرجه.1/292

به.أن!بنعمرانطربقمن(4689)يعلىوأبو،6/423البهيهرالتاريخفىالبخارىأخرجه(2)

=حبانوابن،(874)المفردالأدبفىوالبخارى.بهشيبانطريقمن(3761)ماجهابناخرجه(3)
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الشعراءإعطاءفىجاءماباب

أنبأنا،يوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنااظ،21170-54/101

،سفيانحدثنا،الزعفرانىمحمدبنالحسنأنبأنا،الأعرابىابنسعيدأبو

!ص:النبئفقال!،جميمالنبئأتىشاعراأن،عكرمةعن،ديناربنعمروعن

والفهقطعت:قال،وحلةام!ردأربعين!أعطاهلساظ".عنىاقطعبلال"يا

منقطع.هذالسانى)1(.والفهقطعت،لسانى

وليس،(2)عباسابنبذكرموصولاعمروعنمسلمبنمحمدعنوروى

.بمحفوظ

الأصم،هوالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا/-17112

يعقوبحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا

أعطىأنهأبيهعن،حصينبنعمرانبننجيدعن،أبىحدثنى،الطائفئ

(3)ءس
منه.عرضىافتدىإنى:قال!شاعرا؟أتعطى،نجيدأبايا:لهفقيلشاعزا

بنأحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلىأخبرنا-21172

حدثنابكار،ابنحدثنا،الحلوانئيحيىبنأحمدحدثناالصفار،عبيد

قال!جابرعنالمنكدر،بنمحمدعن،الهلالئالحسنبنالحميدعبد

صحيح.إسناده:ماجهابنزوائدفىالبوصيرىوقال،بهالأعمشطريقمن(5785)-

طريقمن3/414الضعفاءفىوالعقيلى،المفقود(الجزء-789)الاثارتهذيبفىجريرابناخرجه(1)

به.سفيان

به.مسلمبنمحمدطريقمن414/3الضعفاءفىالعقيلىأخرجه(2)

.(0680)7/252المهرةإتحاففىالبوصيرىلهوعزاه،الطيالسىمنالمطبوعفىنجدهلم(3)
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لهكمبتوأهلهنفسهعلىالزجلأنفقوما،صدقةمعروفي"كل:جمحراللهرسول

خلفها،اللهفعلىنفقةمنأنفقوما،صدقةلهكعبتعرفطالزجلبهوقىوما،صدقة

عرضه؟بهيقىما:المنكدربنلمحفدقلت."معصيةأوبنيانفىكانماإلا

.الفسان)1(وذاالشاعريعطى:قال

الضفار،محمدبنإسماعيلأنبأنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-17312

الضلت،بنمسورحدثنا،سليمانبنسعيدحدثنا،علىبنمحمدحدثنا

أنهإلا،مرفوعابنحوهفذكره.اللهعبدبنجابرعن،المنكدربنمحمدحدثنا

يعنى:قال؟عرضهالمرءبهوقىماأرادما:لجابرفقلنا:محمدقال:قال

.(2)لسانهيتقىائذى:يقولكائه،المتقىاللسانوذاالشاعر

،ء(3،3)
يعرفالحديثوهذا،الهلالىحديثنحومسورعنغيرهورواه

أعلم.والفهبالقوثين)4(،وليسابهما

(1

(2

(3

(4

والدارقطنى،5/9591عدىوابن،(منتخب-8101)حميدبنوعبد،(9181)الطيالسىأخرجه(

ولم،صحيححديثهذا:الحاكموفال،بهالحميدعبدطريقمن2/50والحاكم،28/3

.ضعفوهالحميدعبد:الذهبىقال.يخرجاه

يعلىوأبومختصزا،(788عوف-بنالرحمنعبدمسند)بقيةالاثارتهذيبفىجريرابنأخرجه(

غيرمسورعنالحديثوهذا:عدىابنوقال.بهمسورطريقمن6/4422عدىوابن،(0402)

.محفوظ

م:أغير!.ىف(3-

،8/298والعديلوالجرح،7/141الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر.الصلتبنالمسور(

.6/2424الضعفاءفىوالكامل

والعديلوالجرح،6/54الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر.الهلالىالحسنبنالحميدوعبد

يخطئ.صدوق:467/1التقريبفىحجرابنوقال.16/425الكمالوتهذيب،6/11
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...كثيراذلكيكونحتىفيهمليسبماالناسيمدحالشاعربابالشهاداتكتاب

يحونحتىفيه!اليسبماالناسيمدحالشاعرباب

محضاحذئاظاهراحثيزاذلك

.(1)هبشهادتهردت:اللهرحمهالشافعئقال

بنأحمدبنمحمدبكرأبوأنبأنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-17412

أبىبنادمحدثنا،القلانسئمحمدبنجعفرحدثنا،العسكرىمحمويه

عن،بكرةابىبنالرحمنعبدعن،الحذاءخالدعن،شعبةحدثنا،إياس

لمجج!:اللهرسولفقال،خيرارجلعليهفأثنىلمجج!النبئعندذكررجلاأن،أبيه

محالةلاأخاهمادحاأحدكمكان"إن:مرارايقوله."صاحبكعنققطعت،"ويحك

أحديزكىولا.اللهوحسيبه-كذاكأنهيرىكانإنوكذا-كذاأحسب:فليقل

.(3)مداعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(2)"هفلاعلى

سليمانبنمحمدبنسهلالطيبأبوالإمامالشيخحدثنا-21175

حدثناالمهرجاخ!،يحيىأبىبنبشرسهلأبوأنبأناإملاء،اللهرحمه

عن،زريعبنيزيدأنبأنا،يحيىبنيحيىحدثنا،الذهلئعلئبنإبراهيم

رجلارجلمدح:قالأبيهعن،بكرةأبىبنالرحمنعبدعن،الحذاءخالد

أحدكمكانإذامرارا--صاحبكعنققطعت"ويلك،:فقال،لمجج!النبىعند

.6/702لأما(1)

ماجهوابن،(10068)الكبرىفىوالنسانى،(066/30)ومسلم،(20422)أحمدأخرجه(2)

الحذاءخالدعنطرقمن(48؟5)داودوأبر.بهشعبةعنطرقمن(5767)حبانوابن،(4374)

.(1606)البخارى(3)
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...كثيراذلكيكونحتىفيهمليسبماالناسيمدحالشاعربابالشهاداتكتاب

اللهعلىأزكىولا،حسيبهوالفهفلاناأحسب:فليقلمحالةلاصاحبهمادحا

"الصحيح"فىمسلمرواه.(1)((اذكوكذاذاك-يعلمكان-إنأحسبهأحدا،

(2)

يحيى.بنيحيىعنأو(55/101

بنعمرومحمدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21176

محمدحدثنا،الحافظمحمدبنصالححدثنا،البخارىالسكنئ)3(إسحاق

أبىعن،اللهعبدبنبريد)4(حدثنا،زكرتابنإسماعيلحدثنا،الصباحابن

فىويطريهرجلعلىيثنىرجلاجمتنالنبئسمع:قالموسىأبىعن،بردة

البخارىرواه.()"الزجلظهر-قطعتم:أوأهلكتم-"لقد:فقالالمدحة

.(6)الصباحبنمحمدعن""الصحيحفىومسلم

حدثناجعفر،بنأحمدأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21177

،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،أبىحدثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبد

قام:قالمعمرأبىعنمجاهد،عن،ثابتأبىبنحبيبعن،سفيانعن

،الترابوجههفىيحثوالمقدادفجعلالأمراء،منأميرعلىفأثنىرجل

به.زريعبنيزيدطريقمن(5766)حبانوابن،(46202)أحمدأخرجه(1)

.(3/65"..)مسلم(2)

وهذا،السكناسمهلهجدإلىمنسوبأنهالسمعانىسعدابرذكر:"قلت:الأصلحاشةفىقال(3)

.،أعلموالله،ببلدهعصرهمحدثالسكنى

!يزيد!.:مفى(4)

به.الصباحبنمحمدعن(19692)احمداخرجه(5)

.(1030/67)ومسلم،(2663،6060)الخارى(6)
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...كئيراذلكيكونحتىفيهمليسبماالناسيمدحالشاعربابالشهاداتكتاب

.(2)الترابالمداحينه!جوفىنحثى)1(أنجمج!اللهرسولأمرنا:وقال

عنوغيرهشيبةأبىابنبكرأبىعن"الصحيح"فىمسلمرواه

.(3)الرحمنعبد

الإلممماعيلئ،بكرأبوأنبأنا،الأديبعمروأبوأخبرنا/-17812

حدثنابكر،أبووأنبأنا:قال)ح(خيثمةأبوحدثنا،يعلىأبوأخبرنى

أبىعن،منصورعنجرير،حدثنا:قالاعثمانحدثنا،موسىبنعمران

!انالبر،الىيهدىالصدق"إن:صيرواللهرسولقال:قالاللهعبدعن،وائل

الكذبوإنصديقا،اللهعنديكتبحئىليصدقالرجلوإن،الجنةإلىيهدىالبر

يكمبحتىليكذبالزجلوإنالنار،إلىيهدىالفجوروإنالفجور،إلىيهدى

شيبة،أبىبنعثمانعن""الصحيحفىافيرىرواهكذابما")4(.اللهعند

.()وعثمانخيثمةأبىعنمسلمورواه

243/10

.137/2اللغةمقاييسمعجمينظر.افصحوبالياء،صوابوكلاهما"نحثو".:مفى(1)

مهدىبنالرحمنعبدطريقمن(2374)ماجهوابن،(2393)الترمذىوأخرجه.(23828)أحمد(2)

.(2003/68)مسلم(3)

به.منصورطريقمن(3727)احمدواخرجه.(273)حبانابنطريقهومن،(5138)يعلىابو(4)

.(20854)فىوتقدم

.(103/2607)ومسلم،(6094)البخارى(5)
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...بعينهابامرأةيشببالشاعربابالشهاداتكتاب

وطؤها،لهيحلمماليستبعينها،بامراةيشببالشاعرباب

ويبتهرها)1(فيهافيحثر

.(2)شهادتهرذت:اللهرحمهالشئافعئقال

بناللهعبدأنبأنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-17921

والمسعودى،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

كثيرأبىعنيحدثالحارثبناللهعبدسمعت:قالمغبنعمروعن

"إياكم:!فهاللهرسولقال:قالالعاصبنعمروبناللهعبدعن،الربيدئ

الفحشيحبلااللهفإن؟والفحشوإياكم،القيامةيومظلماثالظلمن!ف؟والظلم

فقطعوا،بالقطيعةأمرهم؟قبلكمكانمنأهلكف!ئه؟والشخوإئاكمالئفخش،ولا

يا:فقالرجلفقامففجرواأ.بالفجوروأمرهمفبخلوا،بالبخلوأمرهم

المسلمونسلم:إمنحديثهفىشعبةقال؟افضلالإسلامأى،اللهرسول

فقام."ويدهلسانهمنالمسلمونيسلم)أن:المسعودئوقال.أويدهلسانهمن

هصطتهجر)أن:قال؟أفضلالهجرةأئ،اللهرسوليا:فقالغيرهأوذلك

البادى؟وهجرةالحاضر،هجرة؟هجرتان)الهجرة:جمي!اللهرسولوقالربكدأ.

بلئة،أعظمهمافهوالحاضروأماأمر،إذاويطيعدعى،إذافيجيبالبادىفأما

ىأ،اللهرسوليا:فقالرجلوناداه:المسعودئوقالأجرا!.وأفضلهما

الحديثغريبالابتيار.فهوفعلتدكانن!ف؟كاذبا.بهافعلت:يقولبنفسهيقذفهاأن:الابتهار(1)

.289/3عيدلأبى

.207/6الأم(2)
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...بعينهابامرأةيشببالشاعربابالشهاداتكتاب

.(1)"كمدوئهراقجوادكيعقر))أن:قال؟أفضلاظ(011/55الشهداء

إسحاقبنأحمدبكرأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-18521

حدثنا،سابقبنمحمدحدثنا،حرببنغالببنمحمدأنبأنا،الفقيه

اللهعبدعن،علقمةعن،إبراهيمعن،الأعمشعن،يونسبنإسرائيل

الفاحشولااللعانولابالطعانالفؤمن"ليس:ع!ج!اللهرسولقال:قال

.البذىء")2(

ابنعمروأبوأنبأناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-21181

أبوحدثنانصر،بنإبراهيمحدثنا،إسحاقبنحنبلحدثنا،السماك

الكعبة،عندالأشعارنتناشدكنا:قالالشعبىعنالمجالد،عن،إسماعيل

تناشدون)3(اللهكعبةوعنداللهحرمأفى:فقالإليناالزبيرابنفأقبل

:فقاللمجوالنبىأصحابمنمعناكانالأنصارمنرجلفأقبلالشعر؟!

نهىإنمالمجواللهنبئإن،نفسكتفسدلمإنبأسبكليسإنه،الزبيرابنيا

.()الأموالفيهوبذرالنساء)4(،فيهأبنتإذاالشئعرعن

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

والحاكم،(5176)حبانابنوأخرجه.(2386)والطيالسى،(10834)الشعبنىالمصنف

،(1698)داودوابو،(6487،6837)وأحمد.بهوحدهشمعبةعنالطيالسىطريقمن1/154

.(1489)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.شمعبةطريقمن(4176)والنسائى

والترمذى،(332)المفردالأدبفىوالبخارى،(3839)أحمدوأخرجه.وصححه1/21الحاكم

به.سابقبنمحمدطريقمن(1977)

.!إتتناشدون:منى

.7/1الجوزىلابنالحديثغريبينظربقيح.ذكرتأى:النساءفيهأبنت

به.المؤدبإسماعيلأبىطريقمن(134)22/163الطبرانىأخرجه
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244/10

شهادتهتردلمأحدايسمفلمشببمنبابالشهاداتكتاب

شهادتهتردلماحدايسمفلمشببمنبافي:

.(1)وجاريتهبامرأتهيشئبأنيمكنلأنه:اللهرحمهالشتافعئقال

بنالزحمنعبدالقاسمأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-82112

بنإبراهيمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،بهمذانالأسدئالحسن

بنكعببنالزحمنعبدبنالزقيبةذىبنالحخاجحدثنا،الحزامئالمنذر

ابناوبجيركعبخرج:قالجذهعن،أبيهعنالمزك!،سلمىأبىبنزهير

قدو!ثئم،فيهكعبشعرمنكانومابجيرإسلامفىالحديثفذكرزهير.

أولها:التىقصيدتهوإنشادهوإسلامهلمج!النبىعلىكعب

مغلوليفدلمعندهامتيممتبولاليومفقلبىسعادباتت

مكحولالطرفغضيضأغنإلاظعنواإذالبينغداةسعادوما

معلولبالكأسمنهلكانهاابتسمتاذإ(2)مبلظذى/تجلوعوارض

وفيها:،بيتاواربعونثمانيةوهى،بطولهاالقصيدةوذكر

مأمولاللهرسولعندوالعفوأوعدنىاللهرسولأنأنبئت

وتفصيلمواعيظ)4(فيه!رقان)3(ادنافلةأعطاكالذىرسولمهلا

الأقاويلعنىكثرتولوأجرمولم!-الوشاةبأقوالتأخذنى)(لا

.6/702لأما(1)

.7صزهربنكعبديوانشرح.الأسنانماء:والظلم،الأسنان:العوارض(2)

."انأالقر:19صكعبديوانوشرح،سفى(3)

.19صكعبديوانشرحوينظر،كالمثبتالأصلحاشيةوفى،،أمواعظ:م،الأصلفى(4)

.!إتأخذن:منى(5)
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...الشعرالإثسانعلىالغالبيكونأنيكرهمابابالشهاداتكتاب

.(1).
ولمحيها.

مسلولاللهسيوفمنوصارمبهيستضاءلنورالرسولإن

زولوا)2(أسلموالمامكةببطنقائلهمقالقريشمنفتيةفى

فليح،بنمحمدحدثنى،المنذربنإبراهيموحدثنا:قال-21183

فىسعاد""بانتزهيربنكعبكيمالنبئأنشد:قالعقبةبنموسىعن

قوله:بلغفلفا،بالمدينةمسجده

مسلولاللهمميوفمنمهندبهيستضاءلسيفالرسولإن

زولواأسلموالمامكةببطنقائلهمقالقريشمنفتيةفى

.(3)هنمفيسمعواليأتواالخلقإلىبكمهلمجماللهرسولأشار

عنيصدهحىالشعر،الإنسانعلىالغالبيحونأنيحرهماباب

والقرآنوالعل!االلهذكر

بنالحسيناللهعبدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21184

حدثنا،الرازىحاتمأبوأنبأنا،الطوسئأيوببنالحسنأو،56/151

سالم،عن،المكئالجمحئسفيانأبىبنحنظلةأنبأنا،موسىبناللهعبيد

مندخيزقيحاأحدكمجوفيمتلئ"لأن:!يواللهرسولقال:قالعمرابنعن

:م.من)1(سقط

بنكعبديوانشرخفىوالقصيدة.582-3/579والحاكم،012-5/702الدلائلفىالمصنف(2)

.25-6صزهير

.3/582والحاكم،5/211الدلائلفىالمصنف(3)
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...الشعرالانسانعلىالغالبيكونأنيكرهمابابالشهاداتكتاب

.(2)موسىبناللهعبيدعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)"ارعشيمتلئأن

بنعمربنمحمدبكرأبوأنبأنا،الفقيهطاهرأبواخبرنا-21185

عن،وكيعأنبأناالعبسئ،اللهعبدبنإبراهيمحدثناالزاهد،حفص

:"لأنه!عاللهرسولقال:قالهريرةأبىعن،صالحأبىعن،الأعمش

فىالبخارىأخرجه.(3)"ارعشيمتلئأنمنخير-!يهقيحاالزجلجوفيمتلئ

عنالأشبئسعيدأبىعنمسلمورواه،الأعمشعناخروجبمامن،الصحيح"

ء(4)

.(مرفوعا)وقاصبىابىبنسعدحديثمنايف!اواخرجه،وكيع

بنمحمداللهعبدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21186

بنقتيبةحدثناقالا:سلمةبنوأحمدشاذانبنمحمدحدثنا،يعقوب

الربير،بن!صعبمولىيحنسعنالهاد،ابنعن،الفيثحدثناسعيد،

ذإبالعرجلمج!اللهرسولمعنسيرنحنبينما:قالالخدرىسعيدأبىعن

أمسكوا:أو-الشيطان"خذوا:لمجح!اللهرسولفقالينشد،شاعرعرض

.(6)"ارعشيمتلئأنمنلهخيرقيحارجلجوفيمتلئلأن-الشيطان

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

وأحمد.بهموسىبناللهعبيدعن(870)المفردالأدبفىوالبخارى،(2747)الدارمىأخرجه

به.حنظلةطريقمن(5516)يعلىوأبو،(4975)

.(4516)البخارى

والترمذى،(9005)داودوأبو.بهوكغطريقمن(3759)ماجهوابن،(19701)أحمدأخرجه

به.الأعمشعنطرقمن(5777،5779)حبانوابن،(2851)

.(5722/7)ومسلم،(5516)البخارى

.(2258)مسلم

به.قتيبةعن(11057)أحمدأخرجه
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...الشعرالانسانعلىالغالبيكونأنيكرهمابابالشهاداتكتاب

.(1)قتيبةعن"الصحيح"فىمسلئمرواه

الكارزى،الحسنأبوأنبأنا،السلمئالرحمنعبدأبوأخبرنا-18712

:"حتىقوله:الأصمعئقال:قالعبيدأبىعن،العزيزعبدبنعلئحدثنا

(2)وءه
جوفه.يدوىانوهو،الورىمنهو."يريه

عنيحذثهارونبنيزيدوسمعتعبيد:أبوقال-21188

يمتلئ"لأن:قالجمي!افبئأنالشعبىعنمجالد،عن،القطامىبنالشرقى

ائذىالشعرمنيعنى.(2)"ارعشيمتلئأنمنلهخيريريهحئىقيحاأحدكمجوف

.!يصالنبئبههجى

الذىلأن؟القولهذاغيرالحديثهذافىعندىوالذى:عبيدأبوقال

نأ:عندىوجههولكنكفرا،لكانبيتشطركانلولمجيمالنبئبههجى

الغالبفيكون،اللهذكروعنالقرانعنفيشغلهعليهيغلبحتىقلبهيمتلئ

.(3)ناكالشعرأىمن،عليه

245/10حدثنا،جعفربناللهعبدأنبأنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا/-18921

نوفلأبوحدثنا،شيبانبنالأسودحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

الشعر؟لمجيماللهرسولعندينشدأكان:ر!بئالعائشةقيل:قالعقربأبىابن

.(9/2259)مسلم(1)

.1/34،35الحديثغريبفىعبيدأبو(2)

.36/1الحديثغريبفىعبيدأبو(3)
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الشهاداتكتاب

.(1)إليهالحديثأبغضكان:فقالت

...أموالهميسالهمالناسأعراضخرقمنباب

أموالهم،يسالهمالناسأعراضخرقمنباب

شتمهمإياهايعطوهلموإذا

.(2)شهادتهردفىالشاعرمعنىمثلفىاللهرحمهالشافعئجعله

بنأحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-19021

أبووأخبرنا)ح(الزمئيوسفبنيحيىحدثنا،تمتامحدثنا،الصفارعبيد

،سفيانبنالحسنأنبأنا،اللهعبدابنبكرأبوأخبرك!،الحافظاللهعبد

عن،حصينأبىعن،عياشابنبكرأبوحدثنا:قالاسلامبنمسلمحدثنا

مهر!لاوالذينارعبد:"تعسقال!حج!النبىعن،هريرةأبىعن"صالحأبى

رواه.(3)"فيلميعطلموإنرضى،أعطىإنوالخميصة،اظ(56/101والقطيفة

5)(4):و
بنمسلمعنمسلمورواه،يوس!بنيحيىعن""الصحيحفىالبخارئ

.(سلام

بنعلىالحسنوأبوالسقاءعلىأبىابنالحسنأبوأخبرنا-19121

به.شيبانبنالأسودطريقمن(25020)أحمدواخرجه.(1593)الطيالسى(1)

.6/702الأم(2)

.بنحوهبهعياشابنبكرابىطريقمن(3218)حبانوابن،(4135)ماجهابنأخرجه(3)

.(2886)البخارى(4)

فىنجدولم،الطريقبهذاالصحيحينفىولي!."سلامبن)ومسلم:المصنفنسخةفى(ه-5)

يخرجهلم...القاسمأبىالحافظبخطإحاشية:الأصلحاشيةوفى،ملامبنمسلمشيوخهما

.أملامبنمسلمشيوخهفىولي!،مسلم
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...أموالهميسالهمالناسأعراضخرقمنبابالشهاداتكتاب

بنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسنأنبأنا:قالاالمقرئمحمد

دينار،بناللهعبدبنالزحمنعبدأنبأنا،مرزوقبنعمروحدثنا،يعقوب

الدينارعبد"تعس:قالصم!النبىعن،هريرةبىأعن،صالحبىأعن،أبيهعن

وإذا،وانتكستعس،سخطمنعوإن،رضىأعطىإن،الخميصةوعبدالذرهموعبد

:فقال""الصحيحفىا!ارىأخرجها!حطيث.وذكص.(1)"شقتنافلاشيك

.(2)فذكرهعمزو.وقال

بنإسماعيلأنبأناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-21192

عن،عيينةبنسفيانحدثنا،المروزىيحيىبنزكرتاحدثنا،الصفارمحمد

رجلاأنر!تهاعائشةحذثتنا:يقولالزبيربنعروةسمعأنهالمنكدرابن

(4)لجربئس:أو.العشير)3(رجلفبثس،له"ائذنوا:فقاللمجي!النبىعلىاستأذن

الذىلهقلت،اللهرسوليا:عائشةقالت.القوللهألاندخلفلفا."العشيرة

يوممنزلةافماسشزإن،عائشة"يا:قال؟القوللهألنتالبيتدخلفلما،قلت

فىومسلمالبخارىرواه.()"فحشهاتقاءالناس-تركه:أو-ودعهمنالقيامة

.(6)سفيانعنوغيرهقتيبةعن""الصحيح

.(18538)فىوتقدم.(4289)الشعبفىالمصنف(1)

.(2887)البخارى(2)

العشيرة!.":مفى(3)

"رجلا".:مفى(4)

احمدطريقهومن،(2)جزئهفىعيينةوابن،(223)والاداب،(1810)الشعبفىالفصنف(5)

.(5384)حبانبنوا،(6991)مذىالتروا،(1974)اوددبووا،(60142)

.(1952/73)مسلمو،(1316،4506)لبخارىا(6)
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246/10

...شهادتهردتنسبنفىأوبحدغيرهعضهمنبابالشهاداتكتاب

شهادته،رتنسبنفىاوبحدغيره(1)هضعمنبافي:

الغيبةأوالنميمةاحثرمنوحذلك

بنمحمداللهعبدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21193

هشيم،أنبأنا،سالمبنإسماعيلحذثنى،نعيمبنمحمدحذثنى،يعقوب

بنعبادةعنالضنعاخ!،الأشعثابىعن،قلابةأبى/عنخالا،أنبأنا

بالفهنشركألا؟النساءعلىأخذكماجميراللهرسولعليناأخذ:قالالصامت

فمن،بعضابعضنايعضهولا،أولادنانقتلولا،نزض!ولا،نسرقولا،شيئا

ومن،كقارتهفهوعليهفأقيمحذامنكمأتىومن،اللهعلىفأجرهمنكموفى

فىمسلمرواه.(2)هلغفرشاءوإنعذبهشاءإن؟اللهإلىفامرهعليهاللهستره

.(3)سالمبنإسماعيلعن""الصحيح

بنمحمداللهعبدابوحدثنا،الحافظاللهعبدابوأخبرنا-21194

الأعمش،حدثنا،عبيدبنمحمدانبأنا،اللهعبدبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

الناسفىهىثنتان9:ىشي!اللهرسولقال:قالهريرةأبىعن،صالحأجمطعن

عن""الصحيحفىمسلئمرواه.(4)"النسبفىوطعن،الميتعلىنياحةكفر؟

.97/2الأنوارمشارقينظر.بالبهتانالرمى:العضه(1)

أحمدوأخرجه.(12)والثوروالبعث،(991)الأوقاتوفضائل،135صالادابفىالمصنف(2)

مختصزا.بهخالدطريقمن(2603)ماجهوابن،(22732)

.(9170/43)مسلم(3)

من(99)الأخلاقمساوئفىوالخرائطى،(0969)أحمدوأخرجه.(6673)العبفىالمصنف(4)

.(7192)فىوتقدمبه.عبيدبنمحمدطريق
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...شهادتهردتنسبنفىأوبحدغيرهعضهمنبابالشهاداتكتاب

،:،(1)
عبيد.بنومحمدأبيهعننميربناللهعبدبنمحمد

بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-21195

حدثنانصر،بنسعدانحدثناالضفار،محمدبنإسماعيلأنبأناببغداد،

الأعرابشهدت:يقولشريكبنأسامةسمع،علاقةبنزيادعن،سفيان

اللةوضع،الله"عباد:فقالكذا؟فى(2)جرحعليناهل:كيوالنبئيسألون

ياقالوا:حرج".الذىفذلكشيئا،عرفأخيهاكرفمنمنإلأالحرج

.(3)"نسح:"خفققالالعبد؟أعطىماخيرما،اللهرسول

أبوحدثنا،جعفربناللهعبدأنبأنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-96112

الأعمشحدثنا،الطنافسئعبيدبنيعلىحدثنا،الفراتبنأحمدمسعود

العباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدوأخبرنااو،57/101)ح(

عننمير،ابنحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمد

شر"تجذ:!صاللهرسولقال:قالهريرةأبىعن،صالحأبىعن،الأعمش

بحديثوهؤلاءهؤلاء،بحديثهؤلاءيأتىالذى؟الوجهينذاالقيامةيومالناس

قال."الوجهينذاالناسشرارمن:"تجدالطنافسىروايةوفىهؤلاء".

.بوجلإ")4(وهؤلاءبوجلإ،هؤلاءيأتى"ائذى:الأعمش

.(67/112)مسلم(1)

!جناح".:المصنفنسخةفى(2)

بهعيينةبنسفيانطريقمن(0616)حبانوابن،(3436)ماجهابنوأخرجه.(9)جزئهفىسعدان(3)

.يخرجوهولمقوىإسناده:8/4266الذهبىوقال.(19587)فىوتقدم.بنحوه

وأخرجه=.(144)والاداب(98)الصغرىوالأربعينمكرر(،4879)الشعبفىالمصنف(4)
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...شهادتهردتنسبنفىأوبحدغيرهعضهمنبابالشهاداتكتاب

الإسماعيلئ،بكبرأبوأنبأنا،الأديبعمروأبوواخبرنا-97112

وأبوحفصحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرض!

الوجهين،ذواللهخلقشرار"من:وقبطه)1(،مثلهلإسنادهالأعمشعن،معاوية

بنعمرعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(2)"بوجهوهؤلاء،بوجههؤلاءيأتى

.الأؤل)3(بالففظالأعمشعنأبيهعنحفمبى

بنإسحاقاللهعبدوأبوإسحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا-19821

حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاال!وسئيوسفبنمحمد

عن،بلاليبنسليمانحدثنا،سلمةبنمنصورحدثنا،الطرسوسئأمثةأبو

نأ،هريرةأبىعن،أبيهعن،(4)سلمانبناللهعبيدعن،عجلانبنمحمد

.(أميئا")يكونأنالوجهينلذىينبنى"لا:قالجمعراللهرسول

(1

(2

(3

بنيعلىعن(42710)وأحمدبه.جعفربناللهعبدطريقمن(0801)معجمهفىعساكرابن=

به.يعلىطريقمن(1139)الزهدفىوهنادبه.نميروابنعبيد

منوهوتبلهرواهمامثلبهيعنى،ئلهب!سنادهقالالإسماعيلىأنمعناه:)قلت:الأصلحايئميةفى

أبىعنالإسماعيلىعنالروايةهذهحجرابنذكروتد.أأعلمواللهالوجهينذواللهخلقشرار

.01/475الفتح.اللفظبهذاالأعمشعنشهاب

من(904)المفردالأدبفىالبخارىوأخرجه.وحدهمعاويةأبىطريقمن(58532)شيبةأبىابن

به.معاويةأبىطريقمن(0252)والترمذى.بهحفصطريق

.(5806)البخارى

"سليمانإ.:مفى

المفردالأدبفىوالبخارى،(7890،8781)أحمدوأخرجه.(4880)الثعبفىالمصنف

به.بلالبنسليمانطريقمن(313)
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...شهادتهردتنسبنفىأوبحدغيرهعضهمنبابالشهاداتكتاب

عبيدبنأحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-21199

عن،شريكحدثنا،دكينبنالفضلنعيمأبوحدثنا،تمتامحدثنا،الصفار

جمينالنبىعنياسر،بنعمارعن،حنظلةبننعيمعن،الربيعبنالركين

.(1)"القيامةيومناليمنلسانانلهكانالدنيافىوجهينذاكان"من:قال

حدثنا،سعدبناللهعبدأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-00212

قالا:بشاربنومحفدالمثنىبنمحمدحدثنا،طالبأبىبنإبراهيم

:قاليحذثإسحاقأباسمعت:قالشعبةحدثناجعفر،بنمحمدحدثنا

لمجي!محمداإن:قالمسعودبناللهعبدعنيحدثالأحوصأباسمعت

لمجممحمداوإن."الناسبينالقالةبمالنميمةهىالعضه)2(؟ماأنبئكم"ألا:قال

حتىليكذبالرجلوإنصديقا،اللهعنديكتبحتىليصدقالرجلإندا:قال

مثنىبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)((امباذكاللهعنديكتب

(4)اسءرو
.بشاربنومحمد

المفردالأدبفىوالبخارى،(2806)الدارمىوأخرجه.239،240صالآدابفىالمصنف(1)

به.شريكطريقمن-(5756)حبانابنطريقهومن-(1620)يعلىوأبو،(0131)

"قلت::حاثيتهفىوكتب،الأصلضبطوالمثبت،الآتيةالمواضعفىوكذا.!"العضة:مفى(2)

منوعندالغريبكتبفىوالثابتالضاد،وإسكانالعينبفتحالعضه.:الرواةيقولهماكثيزا

والله،العدةوزنعلى.العضة:ذلكفىقولهمبلغناالذينالعلماءالرواةمنبالضبطعنىكا

."أعلم

شرحفىوالطحاوى،(5363)يعلىوأبومطولا.بهجعفربنمحمدعن(4160)أحمدأخرجه(3)

.بنحوهإسحاقأبىطريقمن(2757)والدارمى.بهشعبةطريقمن(2391)المشكل

.(26/102؟6)مسلم(4)
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247/10

...شهادتهردتنسبنفىأوبحدغيرهعضهمنبابالشهاداتكتاب

بنالحسنأنبأنا،المقرئمحمدبنعلىالح!نابووأخبرنا-10212

حدثنا،عيسىبناحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

حبيب،أبىبنيزيدعن،الحارثبنوعمرولهيعةابناخبرنى،وهبابن

:قالأنه!ع!جملالنبىعن،مالك/بنانسعنسعد،ابنيعنىسنانعن

بعضمنالحديث)نقل:قال.أعلمورسولىه!لا:قالواالعفط؟أ.ما"أتدرون

.(1)"بينهمليفسدبعمبىإلىالناس

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدابوأخبرنا-21202

أبوأنبأناالفزاء،الوقابعبدبنمحمدحدثناإملاء،الشيباخ!يعقوب

:قالالحارثبنهضامعن،إبراهيمعن،منصوبىعن،سفيانحدثنا،نعيم

.عثمانإلىالحديثيرفعهذافقالوا:رجلفمزحذيفةعندجلوساكنا

51روكئاثلا)2(.الجنةيدخلالا:يقولجميماللهرسولسمعت:حذيفةفقال

عناخروجهمنمسلمورواه،نعيمأبىعن"الصحيح"فىالبخارى

(3)

.منصور

أنبأنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكبرأبواظ(011/57أخبرنا-03212

المشكلشرحفىوالطحاوىبه.عيسىبنأحمدعن(425)المفردالأدبفىالبخارىأخرجه(1)

ضغف.سفيان:8/4267الذهبىوقالبه.وهببناللهجدطريقمن(2393)

والترمذىبه.نعيمأبىعن(23368)أحمدوأخرجه.(99)الصغرىالأربعينفىالمصنف(2)

من(5765)حبانوابن،(11614)الكبرىفىوالنسائىبه.عيينةبنسفيانطريقمن(2026)

به.منصورطريق

.(169/105)ومسلم،(6056)البخارى(3)
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...شهادتهردتنسبنفىأوبحدغيرهعضهمنبابالشهاداتكتاب

أبىابنحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفربناللهعبد

بنيحيىجدىأنبأنا،العنبرىطاهرأبىابنصالحأبووأخبرنا)ح(ذئب

ابنحدثنا،القعنبىأنبأنا،كشمردعمروبنمحمدحدثنا،القاضىمنصور

عن،عتيكبنجابربنالملكعبدعن،عطاءبنالرحمنعبدعن،ذئبأبى

التفتثمبحدييئالزجلحدث"إذا:لمجيهماللهرسولقال:قالاللهعبدبنبرب

القعنبى.حديثلفظ.(1)"أمانةفهى

أبوحدثنا،بكربنمحمدأنبأنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-40212

أخبرنى:قالنافعبناللهعبدعلىقرأت:قالصالحبنأحمدحدثنا،داود

قال:قالاللهعبدبنجابرعن،اللهعبدبنجابرأخىابنعن،ذئبأبىابن

فرجأوحرايم،ديمسفك؟مجالسثلاثةإلأبالأمانة"المجالس:جميهماللهرسول

.(2)"قحبغيرمالاكمطاعأو،حرام

بنالحسنأنبأنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-05212

أنبأنا،الربيعأبوحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

ابنعمروأبوأخبرخ!،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(جعفربنإسماعيل

بنإسماعيلحدثنا،أيوببنيحيىحدثنا،يعلىأبوأنبأنا،حمدان

ع!يه!اللهرسولأن،هريرةأبىعن،أبيهعنالعلاء،عنجعفر،

(9951)والترمذى،(4868)داودوأبو،(47441،62051)أحمدوأخرجه.(0187)الطيالسى(1)

.(0754)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.حسن:الترمذىوقال،بهذئبأبىابنطريقمن

بناللهعبدطريقمن(46931)أحمدوأخرجه.(4869)داودوأبو،101صالادابفىالمصنف(2)

.(1037)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفهبه.نافع
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...شهادتهردتنسبنفىأوبحدغيرهعضهمنبابالشهاداتكتاب

بماأخاك"ذكرك:قال.أعلمورسولهالد،:قالواالفيبة؟".ما:"أتدرونقال

فقدتقولمافيهكان"إن:قالأ؟ول؟مماا%بمفى!انإنألشأيت:قيل.!ثيكره

عن""الصحيحفىمسلئمرواه.(1)"بهتهفقدتقولمافيهيكنلموإن،اغتبته

(2)صءس
.وغيرهايوببنيحيى

عبيدبنأحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-21256

أبوحدثنا،يونسبناللهعبدبنأحمدحدثنا،الأسفاطئحدثناالضفار،

برزةأبىعن،جريجبناللهعبدبنسعيدعن،الأعمشعن،عئاشابنبكر

لا،قلبهالإيمانيدخلولمبلسانهآمنمنمعشرإيا:!يراللهرسولقال:قال

اللهاتبعالمسلمأخيهعورةاتبعمن(3)ف!نه،عوراتهم.لتبعواولا،المسلمينتغتابوا

.(4)"بيتهفىوهووفضحه،عورته

الخسروجرفىئالمقرممئئعلىبنأحمدحامدأبوأخبرنا-21207

أبوحدثناببغداد،الوراقإسماعيلبنمحمدبكرأبوحدثنا،اللهرحمه

سفيانحدثنا،الجعدبنعلئحدثنا،العزيزعبدبنمحمدبناللهعبدالقاسم

الكبرىفىالنسائىطريقهومن.(250)حديثهفىجعفربنوإسماعيل،(6493)يعلىأبو(1)

والترمذى،(4874)داودوأبو،(7146)أحمدوأخرجه.(5759)حبانوابن،(11518)

به.العلاءطريقمن(1934)

.(2589/70)مسلم(2)

!فإن،.:مفى(3)

ابنبكرأبىطريقمن(0488)داودوأبو،(97761)أحمدوأخرجه.(4067)الشعبفىالمصنف(4)

صحيح.حسن:(0834)داودابىصحيحفىالألبانىوتال.،2عياشر
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...الأرجافروايةمنيكوهمابابالشهاداتكتاب

حكيت:قالترمحنهامحائشةعن،حذيفةأبىعن،الأقمربنعلىعن،الثورى

وكذا".كدالىوا!إنسانا)1(حكيتأئىب!حأ"ما:غ!ي!النبئمحلىفقال،إنسانا

الشهادةفىيقدحلم!انالإرجا!روايةمنيحرهماباب

السوسئ،يوسفبنمحمدبنإسحاقاللهعبدأبوأخبرنا-58212

بىأناأنبأ،مزيدبنالوليدبنالعباسنبأناأ،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

أبوحدثنى،كثيرأبىبنيحيىحذثنى:قال،وا01/58أاعئالأوزسمعت:قال

سمعتكيفمسعود:لأبىالجرمئاللهعبدأبوقال:قالالجومئقلابة

.(2)"الرجلمطية"بئ!س:يقولسممعته:قالزعموا؟فىيقولغ!ي!اللهرسول

المزاحفايخوبخ!لما،الشهادةبهتودلاالمزاح/بافي:

فاحش!أوبحدعضهأوالثس!،عضهإلى

بنعبدوسالفضلأبوأنبأنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-21259

الأنصارى،حدثنا،الزازىحاتمأبوحدثنا،النيسابورىمنصوربنالحسين

كان،عميرأبو:لهيقالسليملأمابنكان:قالأنسعنحميذ،حذثنى

لى"ما:فقالحزينافوجدهيمازحهيومافدخل،جاءإذايمازحهرئما!صالنبئ

248/10

.4/420المعبودعونينظرتحقيزا.قولهمثلقلتأو،فعلهمثلفعلتإنسانا:حكيت(1)

،(4875)داودوابو،(24964)أحمدوأخرجه.(1759)الجعدياتفىالبغوىعندوالحديث

الذهبىوقال.صحيححسن:مذىالتروقال.بهالثورىسفيانطريقمن(2052،0352)والترمذى

.يعرفلاحذيفةأبو:4268/8

فيه:8/4268الذهبىوقال.بهالأوزاعىطريىمن(4972)داودوابو،(17075)أحمدأخرجه(2)

.(4158)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.إرسال
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...الشهادةبهتردلاالمزاح:بابالشهاداتكتاب

به.يلعبكانائذىنغره)1(ماتاللهرسوليا:فقالواحزيئا؟إ.عميبرأباأرى

.النفير؟!)2(فعلماعميبر،أباأيا:يناديهفجعل

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21210

بنخالدحدثنا،هشامبنخلفحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

فقال،!ي!النبئاستحملرجلاأن،أنسعنحميد،عن،اللهعبد

بولدأصنعما،اللهرسوليا:فقال."!قانولدعلىحماملوك"إنا:جمزاللهرسول

.(3)أل؟النوقإلاالإبلتلدأوهل:جم!اللهرسوللهفقال؟ناقة

أبوحدثنا،بكربنمحمدأنبأنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-12121

:قالأنسعن،عاصمعن،شريكحدثنا،مهدىبنإبراهيمحدثنا،داود

.الأذنيني")4(ذا:)ياجمفهالنبئصرقال

الحافظ،أحمدأبوأخبرض!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21212

بنالوليدحدثنا،عامربنموسىحدثنا،عميربنأحمد()الحسنأبوأنبأنا

اللهعبيدبنبسرسمعائهزبربنالعلاءبناللهعبدحذثنى،مسلم

(2

(3

(5

)نغيرها.:مفى(

.(08710)فىوتقدم.256صالآدابفىالمصنف(

والترمذى،(4998)داودوأبو،(13817)أحمدوأخرجه.256،257صالادابفىالمصنف(

فىالألبانىوصححه.غريبصحيححسن:الترمذىوقال.بهاللهعبدبنخالدطريقمن(1991)

.(1804)داودأبىصحيح

(9921)مذىوالتر،(46121)أحمدوأخرجه.(2005)داودوأبو،572صالادابفىالمصنف(

صحيحفىالألبانىوصححه.صحيحغريبحسنحديثهذا:مذىالتروقال.بهشريكطريقمن

.(1824)داودأبى

"الحسيهن(.:مفى(
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...الشهادةبهتردلاالمزاح:بابالشهاداتكتاب

:قالالأشجعىمالبنبنعوفعن،الخولانىإدريسأبىعن،الحضرمى

بفناءفجلست،أدممنخباءفىوهوتبوكغزوةفىلمجماللهرسولأتيت

:قالبعضى؟أمأكلى:فقلتعوف".يا"ادخل:وقالفرد،فسلمتالخباء

.(1)فدخلت"كلك((.

حدثنا،داسةابنبكرأبوأنبأنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-21213

أبىبنعثمانحدثناالوليد،حدثنا،صالحبنصفوانحدثناداود،أبو

.(2)القبةصغرمن،كلئ:قالإنما:قالالعاتكة

بنإسماعيلأنبأناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-21214

معمز،أنبأنا،الرزاقعبدحدثنا،منصوربنأحمدحدثنا،الصفارمحمد

وأحزامبنزاهراسمهكانالباديةأهلمنرجلأأنأنسعن،ثابتعن

يبيعوهويومالمجيوالنبئفأتاه،دميماوكان،يحبهلمجمالنبئوكان:قال.حرام

فالتفتهذا؟من،أرسلنى:فقال،يبصرهلاوهوخلفهمنفاحتضنه،متاعه

وجعل،عرفهحينلمجمالنبىبصدرظهرهألزقمايألولافجعل،النبئفعرف

ا!!،ا!لهرسولدا:و!ال.((؟د!ايشترى"من:يقولاظ،58/101لمجقهالنبئ

:قالأو.بكالمب"لستاللهعند"كن:لمجيوالنبئفقالكاسدا.تجدنىوالله

.(3)((لاغأنتاللهعند"لكن

حبانوابن،(4042)ماجهوابن،(0050)داودأبووأخرجه.383/6الدلائلفىالمصنف(1)

.(4181)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهمطولا.بهمسلمبنالوليدطريقمن(6675)

.مقطوعالإسنادضجف:(0641)داودأبىضجففىالألبانىوقال.(1005)داودأبو(2)

-،(12648)أحمدطريقهومن،(19688)الرزاقوعبد،257صالادابفىالمصنف(3)
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...الشهادةبهتردلاالمزاح:بابالشهاداتكتابس

قال:قال.حرام:وقيل.حزام:فقيل؟خلافوفيهشيخنا،يثبتهلم

أصخ.بالزاءحرام:الحافظالغنىعبد

حامدأبىابنمحمدوأبوالحافظاللهعبدابوأخبرنا-21215

محمدبنالعباسحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالمقرئ

بنأسامةعن،المباركبناللهعبدحدثنا،الحسنبنعلئحدثنا،الذورئ

إنك،اللهرسوليا:قيل:قالهريرةابىعن،المقبرئسعيدعنزيد،

.(1)"اقحإلاأقوللا"إنى:فقالتداعبنا.

عبيد،بنأحمدانبأنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا-21216

ابنعنالفيث،حدثنابكير،بنيحيىحدثنا،شريكبنعبيدحدثنا

:قالأنهع!ي!اللهرسولعن،هريرةأبىعن،المقبرئسعيدعن،عجلان

"لا:قال.الفهرسولياتلاعبإنك:أصحابهبعضقال.((اقحإلااقولالا

.(2)"اقحإلاأقول

دعابة:فيهكانتانهمرسلالمج!%النبىعنعكرمةوروى

ولم،ثقاترواته:8/0427الذهبىوقال.(0579)حبانوابن،(231)الثمائلفىوالترمذى=

لنكارته.الستةيخرجه

به،الدورىمحمدبنعباسعن(1990)الترمذىوأخرجه.255،256صالآدابفىالمصنف(1)

به.المباركبناللهعبدطريقمن(8723)وأحمد.صحيححسن:وقال

حقا،.إلاأقولألا:قال.اللهرسولياتلاعبإنك:أصحابهبعضقال:مفىبعده(2)

الأدبفىوالبخارى،(8481)أحمدوأخرجه.(4361)الصغرىفىالمصنفعندوالحديث

بنمحمدطريقمن(8706)الأوسطفىوالطبرانىبه.سعدبناليثطريقمن(265)المفرد

صالح.صنده:8/4270الذهبىوقال.بهعجلان
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...الشهادةبهتردلاالمزاح:بابالشهاداتكتاب

الحس!أبوأنبأناالسلمئ،الرحمنعبدأبوأخبرناه-21217

علية،ابنحدثنى:قالعبيدأبىعن،العزيزعبدبنعلئحدثنا،الكارزى

.(1)يرفعهعكرمةعنالحذاء،خالدعن

.(2)المزاحيعنى،الدعابة:قوله:عبيدأبوقال

249/10علىأبوأنبأناببغداد،بشرانابنالحسينأبو/أخبرنا-21218

أبووهوالسجستانئالأشعثبنسليمانحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيل

داود،أبوحدثنا،بكربنمحمدأنبأنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا)ح(داود

محمدبنأيوبكعبأبوحدثناالدمشقئ،عثمانبنمحمدحدثنا

قال:قالأمامةأبىعن،المحاربئحبيببنسليمانحدثنى،السعدى

محقا،كانوإنالمراءتركلمنالجنةربضفىببيمتزعيم"أنا:ع!ج!اللهرسول

لمنالجنةأعلىفىويبيمتمارخا،كانوإنالكذبتركلمنالجنةوسطفىويبيمت

(3)"يربر
حلمه"حسن

أبوحدثنا،بكربنمحمدأنبأنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-21219

عن،الأعمشعن،نميبرابنحدثنا،الأنبارىلسليمانبنمحمدحدثنا،داود

أصحابحدثنا:قالليلىأبىبنالرحمنعبدعنيسابى،بناللهعبد

اخلاقفىالشيخوأبو،(2247)العللفىأحمدوأخرجه.1/331الحديثغريبفىعبيدأبو(1)

به.الحذاءخالدطريقمن90،91صالنبى

.1/332عبيدلأبىالحديثغريب(2)

به.الدمشقىعثمانبنمحمدالجماهرابىطريقمن(7488)الطبرانىوأخرجه.(0048)داودأبو(3)

جهالة.وفيه.موسى:أبيهاسم:وقيل،شامى،كعبأبايكنىالسعدى:8/4270الذهبىوقال
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صوالصواغون"الصباغونالناسأكذب"فى:جاءمابابالشهاداتكتاب

فانطلق"منهمرجلفنامجمي!،النبىمعيسيرونكانواأنهممحمد!ير

لمسليميحل:"لاكي!اللهرسولفقال،ففزعفاخذهامعهأحبلإلىبعضهم

.(1)((املسميرؤع

والصواغون"الضناغونالناس"احذبفى:جاءماباب

حدثنا،جعفربناللهعبدأنبأنا،فوركابنبكرأبواخبرنا-21220

فرقدعنهفام،حدثناالطيالسئ،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

!يرالنبىعن،هريرةأبىعنالشئخير،بناللهعبدبنيزيدعن،ال!بخى

.والضواغون")2(الصئاغونالئاس"اكذب:قال

علىبعضهم(3)هيفوأخطأفرقد،عنهفامحديث؟المحفوظهوهذا

.(4)سنأعنقتادةعنعنه:بعضهموقاليزيد.عنقتادةعنعنه:فقال؟هفام

وقيل:،()هريرةأبىعنآخروجهمناو(59/101وروى،باطلوكلاهما

.مرفوعا)6(سعيدأبىعن

،عدىابنأحمدأبوأنبأنا،المالينئسعدأبوأخبرناوقد-21221

(1

(2

(3

نميربناللهعبدعن(64023)أحمدوأخرجه.(4005)داودوأبو،582صالآدابفىالمصنف

.(4184)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.

الذهبىوقال.بههمامطربقمن(5212)ماجهوابن،(0792)أحمدوأخرجه.(6972)الطيالسى

ضعيف.:وغيرهالدارقطنىوقال.بقوىلي!:أحمدوقال.معينابنوئقهفرتد:8/4271

"عن".:م،س،الأصلفىبعده

به.همامطريقمن2288/6الكاملفىعدىابنأخرجه

.2/313حبانلابنوالمجروحين،6/2295عدىلابنالكاملينظر

6/2295عدىلابنالكاملينظر
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والصواغونأالصباغوناباسأكذبفى:جاءمابابالشهاداتكتاب

البلخئموسىبنيحيىحدثنا،المخرمئأيوببناللهعبدبنإبراهيمأنبأنا

فهوالصباغأما:فقال،هذاتفسيرعنسلأمبنالقاسمعبيدأباسألت:قال

يصوغالذىفهوالصائغوأمابها،يزينهألفاظاالحديثفىيزيدالذى

.أصلأا(لهليسالحديث

بهالمرافىيكونأنويحتمل،عنهروىفيماقالاكط:اللهرحمهالشيخقمال

إلىنسبهوإنماسعيد،أبىعنفيهروىفيماصريحوهو،بيديهالعامل

وفى،بهايفىلابائهعلمهمعالكاذبةمواعيدهلكثرة-أعلموالفه-الكذب

نظر.الحديثصخة

وقدالخيرأ2(،علىالجعليأخذمنشهادةاللهرحمهالشافعئذكر

والغنيمةالفىءقسموكتاب(3أالإجارةكتابفىجوازهعلىالذلالةمضت

لهيجوزمنعلىالدلالةمضتوقد،(2أال!ؤالشهادةوذكروغيرهما.

يأص!منشهادةوذكر.(4أالصدقاتقسمكتابفىيجوزلاومنال!ؤال

معنىفلا،(61الوليمةكتابفىفيهالخبرمضىوقد،(دعاءأبغيرالدعوة

موسىبنيحمىطريقمن216/14تاريخهفىالخطيبوذكره.ا1/61الكاملفىعدىابن(1)

.بموضوعاتحدث،بثقةليسإبراهيم:الدارقطنىقال:8/4271الذهبىوقالبه.البلخى

.6/802الأم(2)

.(12016-ا2011)فىتقدمماينظر(3)

.(1364ه-13491)فىتقدمماينظر(4)

.6/210الأم(5)

.(14661-ا4657)فىتقدمماينظر(6)
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الزنجاولدشهادةبابالشهاداتكتاب

الله:رحمهالشافعئقال،شهادتهبهتردشىءعلىكانمنوكل.للإعادة

.(1)شهادتهقبلتوتابنزعفإذا،عليهكانماشهادتهتردإنما

.(2)القاذفشهادةبابفىفيهالأخبارمضتوور:الشيخقال

الزناولدشهادةباب

اللهلفهـداء"المؤمنون:قالجمييهالنبئأنمالكبنانسحديثفىمضىقد

.الرنا)4(ولدشهادةتجوز:قالاالهماوالشئعبىعطاءعنورؤينا.(3)إالأرضفى

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-21222

ولدفىالحسنعن،يونسعن،هشيمعن،أئوببنزيادحدثنا،ال!راج

.()بالتقوىإلاالرشدةولديفضلهلا:قالالرنا

الرفاءيوسفبنمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-21223

،إسحاقبنإسماعيلحدثنابشر،بنمحمدبنعثمانأنبأنا،البغدادئ

عن،أبيهعنالرناد،أبىبنالزحمنعبدحدثنا،أويسأبىابنحدثنا

الرنا:ولدفىيقولونكانواالمدينةأهلمنقولهمإلىينتهىالذينالفقهاء

وكانوا.شهادتهجازتومروءتهحالتهحسنتوإذاسوء،لأصلأصلهإن

.6/012لأما(1)

.(20590-20575)فىتقدمماينظر(2)

.(20416،20951)فىتقدم(3)

.(5974)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(4)

.(5974)عقبالمعرفةفىالممنفذكره(5)
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المفمهاداتكتاب

(1)"ري:
حسناعتمهيرولى

القروىعليالبدوىشهادةفىجاءماباب

القروىعلىالبدوىشهادةفىجاءما/باب

حدثنا،عبيدبنأحمدأنبألا،عبدانبنأحمدبنعلىأخبرنا-42212

أبووأخبرنا)ح(يزيدبننافعحدثنا،مريمأبىابنحدثنا،شريكبنعبيد

ال!جزى،أحمدبندمحلجمحمدأبوأنبأنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرئا

أئوببنيحيىحدثما،صلاحبنروححدثنا،البوسنجئاللهعبدأبوحدثنا

عقعطاء،بنعمروبنمحمدعقالهاد،بن2يزيدعق2يزيدبنونافع

شهادةتجوز"لا:يقول!ج!اللهرسولسمعائههريرةأبىعق،يساربنعطاء

.(3)"قريةصاح!علىبدوئ

نأيعتبروفيماالإعسار)4(،علىالشهادةفىورديكونألىيحتملوهذا

الباطنة.الخبوةأهلمنفيهالشاهديكون

يكونأنيشبه:عنهبلغنىلمحيمااللهرحمهالخطابىسليمانأبوالمث!يخقال

والجهالةالدينفىالجفاءمنفيهملماالبدوأهلاظ،59/101شهادةكرهإنما

ولاوجهها،علىالشهادةيضبطونلاالغالبفىلأنهم؟الشريعةبأحكام

.(5974)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(1)

.م:فىلي!(2-2)

يزيدبنونافعأيوببنيحيىطريقمن(36"2)داودأبووأخرجه.(4366)الصغرىفىالمصنف(3)

.(6930)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهيزيدبننافعطريقمن(2367)ماجهوابن.به

)الاعتبار".:مفى(4)
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...يعتقأنقبلوالعبد،يبلغأنقبليشهدالغلامفيجاءمابابالشهاداتكتاب

والفهجهتها)1(،عنويغئرهايحيلهاعفاعلمهملقصور؟حقهاعلىيقيمونها

أعلم.

قبلوالعبد،يبلغأنقبليشهدالغلامفىجاءماباب

الصبى،بلغثم،يسلمانقبلوالحافر،يعتقأن

بهافشهدواعدولاوحانواالحافروأسلمالعبد،وعتق

.(2)شهاداتهمقبلت:اللهرحمهالشئافعئقال

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21225

بنمعاذحدثنا:قالشيبةأبىابنهوبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسن

شهداإذا:والذفنالعبدفىيقولكانائهالحسنعن،الأشعثعن،هشابم

.شهادتهما)3(تجوزائهماهذاوأسلمهذاأعتقثئم،شهادتهمارذت

بنحمادعن،مهدىابنحدثنابكر،أبووحذثنا:قال-21226

:قالل!بهعمرأنوعطاء،شعيببنعمروعن،الكريمعبدعن،سلمة

.(4)الحديثوذكر:قالجائز!.شهادتهم

الشهالةعلىالشهالةباب

بنصالحبنمحمدحدثنا،الحافظاللهعبدابواخبرنا-21227

عنجريز،حدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا،نعيمبنمحمدحدثنا،هانى

.169/4،170السننمعالم(1)

.47/7الأم(2)

ثام.بنمعاذ:منبدلامعاذ.بنمعاذ:وعنده،(22143)ث!يبةأبىابن(3)

.(22147)ث!يبةأبىابن(4)
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اللهحدودفىالشهادةعلىالشهادةفىجاءمابابالشهاداتكتاب

ر!جمظعباسابنعنجبيبر،بنسعيدعن،اللهعبدبناللهعبدعن،الأعمش

يشمعممنويسمع،منكمويسمع"تسمعون،:عجي!اللهرسولقال:قال

(1)ء
.".

اللهحدودفىالشهادةعلىالشهادةفىجاءماباب

أنبأنا،الفقيهالوليدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21228

جابر،عن،إسرائيلعن،وكيعحدثنا،بكبرأبوحدثنا،سفيانبنالحسن

ولاحذ،فىشهادةعلىشهادةتجوزلا:قالاأنهماوشريحمسروقعن

.2حدفى

حدثنابكر،أبوحدثنا،سفيانبنالحسنوحذثنا:قال-21229

لاقالا:وطاوسعطاءعن،ليثعن،حسنعن،الرحمنعبدبنحميد

.(3)دحفىشهادةعلىشهادةتجوز

درءفىفيهالأخبارمضتوقد،()وإبراهيم(4)الشعبىعنورويناه

.الحدود)6(كتابفىبالشئبهاتالحدود

وابن،(2945)وأحمدبه.جريرطريقمن(3659)داودأبووأخرجه.وصححه1/95الحاكم(1)

.(0731)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.الأعمشطريقمن(62)حبان

به.إسرانيلعن(13762)الرزاقعبدوأخرجه.(29391)شيبةأبىابن(2)

.(29390)شيبةأبىابن(3)

.(29388)شيبةأبىابنومصنف،(15453)الرزالتىعبدمصنفينظر(4)

.(29389)شيبةأبىابنومصنف،(743)يوسفلأبىالاثارينظر(5)

.(17148-17139)فىتقدمماينظر(6)
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251/10

المختبىشهادةفىجاءمابابالشهاداتكتاب

المختبىشهادةفىجاءماباب

بناللهعبدأنبأنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-21230

عن،سفيانحدثنا،الحميدئحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثناجعفر،

شهادةأجيز)1(لا:قالشريحعن،الأقمربنكلثومعن،قيسبن/الأسود

(2)

مختبى.

عن،بيانعن،رقبةحذثنيه:قالسفيانوحذثنا:قال-21231

منسمعتهثئم:قالالمختبى+(.او(60/101شهادةيجيزلاكانالهالشعبى

.بيان

خميرويه،ابنالفضلأبوأنبأنا،الحافظحازمأبواخبرنا-21232

الشيبانئ،أنبأنا،هشيمحدثنا،منصوربنسعيدحدثنا،نجدةبنأحمدأنبأنا

شهادتهيجيزكانحريثبنعمروان،الثقفىاللهعبيدبنمحمدعن

.والفاجر)4(بالخائنيفعلكذلك:ويقول

.نقولوبهذا:اللهرحمهالشيخقال

ائذينشهادةأجازد!بهعمرلأن:عنهحكىفيمااللهرحمهالشئافعئقال

.()القولينأشبهوهذا:قال.أربعةيتفوالمولكنيزخ!،رجلارصدوا

.(حص5:الأصلفىعيهاكتب(1)

به.قي!بنالأصودطريقمن(22076)شيبةأبىابنأخرجه(2)

به.لرأبىبيانطريقمن(22077)شيبةأبىابنأخرجه(3)

.(5976)المعرفةفىالمصنف(4)

.7/41الأمينظر(5)
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الفرعد!ش!دفىحاءمابابالشهاداتكتاب

الفرعدو!مث!عددفىجاءمابابط

حدثنا،الفقيها!وليدأبوأنبأنا،الحافطاللهعبدأبوأخبرنا-21233

حدثناالوليد،أبووألبألا:قال)ح(بكوأبوحدثنا،سميانبنالحسق

عن،وكيعحدثنا:قالهاشمبناللهعبدحدثما،زهيربنأحمدبنمحمد

حتىالشئا!دعلىالشاهدشهادةتجوزلا:قالالشعبىعن،الأزرقإسماعيل

.اثنيق)1(يكونا

علىالشهادةبابا!ههاللهرحمه(لشافعئأعادقد:اللهوحمهالثيحقال

وكتابالحدود)2(كتاسافىفيهوالاثارالأخبارذكرناوقدالحدود،

.(3)السرقة

!داه!قفلاعنالزجوعباب

!دثنا،الأصئمالعباسأبوحدثنا،الضيرلمحىسعيدأبوأخبرنا-23412

أنبأنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(سفيانعن:الشافعئقال:قالالرليع

حدثنا،حجوبنعلئحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،الفقيهالوليدأبو

علىل!حبهعلىعندشهدارجلينأن،الشعبىعن،مطرفعنجميعا،هشيم

لاال!ارقهوهذافقالا:باخوجاءاثئم،يدهعلئفقطع،بالسرقةرجل

أعلملو:وقال،الأولالمقطوعيدديةالشاهدينل!حبهعلئفأغرم.الأول

.(23419)شيبةأبىابن(1)

.(17127،17217،17580-17124)فىتقدمماينظر(2)

.(17342)فىتقدمماينظر(3)
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الشهادةعنالرجوعبابالشهاداتكتاب

وفى،هشيمحديثلفظالثاخ!.يقطعولمأيديكما.لقطعتتعفدتماأنكما

.الأؤل)1(علىوأخطأنا:فقالامطزفعنسفيانرواية

بنجعفرحدثنا،الوليدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-23512

إذا:قالالحسنعن،منصورعن،هشيمعن،يحيىبنيحيىعنمحمد،

.(3)لتق،الشاهدينأحديرجعثئم،القاتل(2قتلثئم،قتل2)علىشاهدانشهد

فىوالأول.ليقتلعليهأشهدأنعمدت:قالإذافيهوهذا:الشيخقإل

الخطا.

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21236

أبىعن،سفيانعن،المباركابنعن،حبانحدثنا،سفيانبنالحسن

فرجع،فيهاالحكم(4)مضىوأبشهادةرجلعندهشهدائهشريحعن،حصين

.()قولهيصذقفلمبعد،الرجل

فيماالتغريمثئم،الزجوعفىقولهيصذقولم،الأؤلينقضفلميعنى

مضى.ماعلىإتلافايكون

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21237

الأوزاعىحدثنا،مصعببنمحمدحدثنا،الذورئالعباسحدثنا،يعقوب

.(4369)الصغرىفىالمصنف(1)

.افقتل)القل:المصنفاصلوفىقتلا،)قتل:الأصلفى(2-2)

.(18458)الرزاقعبدينظر(3)

"شريح،.:مفىبعده(4)

به.الثورىسفيانعن(15512،18466)الرزاقعبداخرجه(5)
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بشهادتهقضىمنبحالالحاكمعلمبابالشهاداتكتاب

دعىثم،شهادتهالإمامفأثبتمامالإعندشهدرجلعنالزهرىسألت:قال

لهشهادةلا:قالاظ(60/101؟الآخرةأوالأولىشهادتهأتجوزفبدلها،لها

.الآخرةفىولاالأولىفى

بالأولى.الحكمإمضاءقبلالرجوعفىوهذا:الشيخقال

بشهادتهقضىمنبحالالحاحما!لعباب

حدثنابكر،بنمحمدأنبأنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-21238

وحدثنا:قال)ح(سعدبنإبراهيمحدثنا،الصباحبنمحمدحدثنا،داودأبو

عن،سعدبنوإبراهيمالمخرمئجعفربناللهعبدحدثنا،عيسىبنمحمد

قال:قالترعماعائشةعنمحمد،بنالقاسمعن،إبراهيمبنسعد

قال:عيسىبناقال."درفهو(1)هيفليسماأمرنافىأحدث"من:لمجي!اللهرسول

الصحيح""فىمسلمرواه.(2)"درفهوأمرنماغيرعلىأمراصنع"من/:لمجي!النبئ

إبراهيمحديثمنومسلمالبخارىوأخرجه،(3)الصباحبنمحمدعن

.جعفر)4(بناللهوعبد

."منه9:مىف(1)

فىوتقدمبه.جعفربناللهعبدطريقمن(25472،26191)أحمدوأخرجه.(4606)داودأبو(2)

(03972).

.(1718/17)مسلم(3)

.(18/1718)ومسلم،(2697)البخارى(4)
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عليهالمدعىعلىواليمينالمدعىعلىالبينةباب:والبيناتالدعوىكتاب

والبيناتالدعوىحتائا

عليهالمدعىعلىواليمين،المدعىعلىالبينةبافي:

قالا:عمروأبىابنلممعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21239

أنبأنا،طال!أبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

ابنعن،مليكةأبىبناللهعبدعن،جريجابنأنبأنا،عطاءبنالوهال!عبد

قوبمدماءناسقلاذعىبدعواهمالنالريعطى"لو:قاللمجؤالنبىعنر!يهنما،عباس

.(1)"عليهالمذعىمحلىاليمينولكن،وأموالهم

أبىابقعمروأبوأخبرك!:قالالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-54212

(2)

ابقحدثنا،الطاهرأبوحدثنا،يونسبنمحمدبناللهعبدحدثناجعفبر،

الصحيح""فىمسلموواه.(3)نحوهبإسنادهفذكره.جريجابقأخبرخ!،وهب

.الطاهر)4(أبىعن

بكبرأبوأنبأنا،الأديباللهعبدبنمحمدعمبروأبوأحبرنا-21241

الجهضمى،علىبننصرحدثنا،موسىبنعمرانأخبرك!،الإلمممامحيلى

امرأتينأن،مليكةأبىابنعن،جريجابنأنبأناداود،بناللهعبدحدثنا

.(10905)فىتقدم(1)

مرارا.الصوابعلىوتقدم!يوسف!.:م،الأصلفى(2)

قبله.تقدمماوينظر.بهوهببناللهعبدطريقمن(0835)حبانوابن،(2321)ماجهابنأخرجه(3)

وهب!.ابنإعن:م،س،الأصلفىبعد(4)

.(1711/1)مسلمعندوالحديت
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عليهالمدعىعلىواليمينالمدعىعلىالبينةبابوالبيناتالدعوىكتاب

كفها،فىلإشفى)1(أنفذوقدإحداهمافخرجت،بيتفىتخيرزانكانتا

يعطى"لو:لمجؤاللهرسولقال:!اعباسابنفقال،عباسابنإلىفرفعت

نإ!:عليهاواقرءوا،بالفهذكروها.إوأموالهمقويمدماءلذهببدعواهمالئاس

فاعترفت.فذكروها.،77:عمرانالأقليلأ!ثمناوأئمنهغاللهبعئديمثئزونائذين

ادارىرواه.(2)"عليهالمذعىعلى)اليمين:-لمجم!النبئقال:عباسابنوقال

.(3)ىلعبننصرعن""الصحيحفى

.ج!رجابنعنالجماعةروايةهذاعلى

الاسماعيلئ،بكبرأبوأنبأنا،الأديبعمروأبوواخبرنا-21242

ابنهوالوليدحدثنا،صالحبنصفوانحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرخ!

ناتزعمامرأبإلئرفع:قالمليكةأبىابنعن،جريجابنحدثنا،مسلبم

نإ:فقالعباسابنفسألتكفها،منظهرحتىبإشفىوجأتهاصاحبتها

دماءليجاللاذعىبدعواهمالئاسيعطىدالو:قالاو،61/101عجقهاللهرسول

.(4)أالمطلوبعلىواليمينالطالبعلىالبينةولكن،وأموالهمرجالي

بناحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-43212

سهل،بنالحسنحدثنا،الفريابئمحمدبنجعفرحدثناالضفار،عبيد

.1/50الأنوارمارقبها.يخرزالتىالحديدةهى(1)

.(50901)فىوتقدم.بهجريجابنطريقمن(0825)حبانوابن،(93151)الرزاقعبدأخرجه(2)

.(2554)البخارى(3)

قبله.تقدمماوينظربه.صالحبنصفوانطريقمن(4372)الصغرىفىالمصنفذكره(4)
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عليهالمدعىءملىواليمينالمدعىعلىالبينةبابوالبيناتالدعوىكتاب

أبىابنعن،الأسودبنوعثمانجريجابنحدثنا،إدريسبناللهعبدحدثنا

:قالالمرأتينقصةفذكر.الطائفعلىالزبيرلابنقاضياكنت:قالمليكة

"لو:قاللمجي!اللهرسولإن:زبمبنعباسابنفكتب،عباسابنإلىفكتبت

المدعى،علىالبئنةولكن،ودماءهمقوبمأموالرجاللاذعىبدعواهمالناسيعطى

.(1)الحديثوذكرأنكر((.منعلىواليمين

،عبدوسابنالحسنأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21244

)ح(عمربننافعحدثنا،القعنبئحدثنا،الدارمئسعيدبنعثمانأنبأنا

بنإسماعيلحدثنا،لهواللفظيعقوببنمحمداللهعبدأبووحذثنا:قال

(2)22صصءير
بننافععنبشر،بنمحمدحدثنا،شيبةابىابنبكرأبوحدثنا،!تيبة

قضىجمي!اللهرسولأن:ر.يمبنعباسابنعن،مليكةأبىابنعنعمر،

نعيمأبىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(3)عليهالمدعىعلىباليمين

.(4)شيبةأبىابنبكرأبىعنمسلمورواهعمر،بننافععنوخلاد

.()بطولهالشهاداتكتابفىمضىوقد

الجمحى.عمربننافععنالجمهورروايةهذاعلى

.(4371)الصغرىفىالمصنف(1)

"صحإ.:الأصلفىفوقهاكتب(2)

.(11557)فىوتقدم.(12110،29531)شيبةأبىابن(3)

.(1171/2)ومسلم،(2668،4251)البخارى(4)

.(20749)فىتقدم(5)
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عليهالمدعىعلىواليمينالمدعىعلىالبينةبابوالبيناتالدعوىكتاب

القاسمأبوأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرناوقد-21245

كتابهفىالضورئكثيربنإبراهيمبنمحمدأنبأنا،اللخمئأحمدبنسليمان

مليكة،أبىابنعن،عمربننافععن،سفيانحدثنا،الفريابئحدثنا،إلينا

المدعىعلىواليمينالمذعىعلى)البئنة:قالعفي!النبئأن،!اعباسابنعن

."عليه

.الفريابئ)1(إلاسفيانعنيروهلم:القاسمأبوقال

أبوأنبأنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرئاأبو/أخبرنا-253/1021246

الدارمى،سعيدبنعثمانحدثنا،عبدوسبنمحمدبنأحمدالحسن

أبىعن،الأعمشعن،عوانةأبوحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا

صبيريمينعلىحلف)من:ع!ي!اللهرسولقال:قالاللهعبدعن،والل

تباركاللهفأنزل.أغضبانعليهوهواللهلقىمسلبم2امرمالبهايقتطع

إلىقديلأ!ثمناوأئمنهغاللهبعئديسثزونائذيئ!ان:ذلكتصديقوتعالى

الزحمن؟عبدأبوحدثكمما:فقالقيسبنالأشعثفدخل.الايةاخر

ابنأرضفىبئرمحركانت؟الايةهذهأنزلتفئ:قالوكذا.كأا:قالوا

ف!حيإذا:قلتيميئهأ.أو)بهينتك:فقالع!ي!اللهرسولفأتيتمحر،عئم

فيهاهوصبيريمينعلىحلف)من:ع!ي!اللهرسولفقال.اللهرسولياعليها

البخارئرواه.(2)!غضبانعليهوهوالئهلقىمسلبمامرئمالبهايقتطعفاجز

.(5980)والممرفة،(4372)عقبالصغرىفىالمصنف(1)

.(20743،20744)فىتقدم(2)
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عليهالمدعىعلىواليمينالمدعىعلىالبينةبابوالبيناتالدعوىكتاب

عنأخرأوجهمنوأخرجاه،(1)إسماعيلبنموسىعن""الصحيحفى

.(2)الأعمش

جدىأثبأنا،العنبرىطاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-21247

بنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضىممصوربنيحيى

أنبأنا،الأديبعمروأبووأخبرنا)ح(جريرأنجأشا،إبرا!يماظ،61/101

حدثنا،عثمانحدثنا،موسىبنعمرانحدثنا،الإسماعيلئبكرأبو

علىحلفمن:قالاللهعبدعن،وائلأبىعنمنصور،عنجرير،

غضبالى،محليهوهوالفهلقىفاجرفيهاوهومالابها3ليستحقيمين

قليلأثمناوأتمنهغاللهبعفل!يشترونائذيى!إن:اللهكتابفىذلكوتصديق

خرجقيسبنالأشعثإنثئم.قال:الاية!الآخوةفىلهئمطقلاأؤلبف

:فقالقال،بمافحذثناهعبدالزحمن؟أبويحدثكمما:فقالإلينا،

فاختصمنابئر،فىخصومةرجلوبينبيىكانت،نزلتلفئ،صدق

ولايحلفإذن:فقلتيميئه".أو"شاهداك:فقال!ر،اللهرسولإلى

ديهاهومالا،بهايستحقيميقعلىحلف"من:كج!اللهرسولفقاليبالى.

ثئم،ذلكتصديقوجلعراللهفأنزل."غضبانعليهوهوالفهقىفاجز،

.(4)الايةقليلأ!ثمناوأتمنهغاللهبعفديمثترونائذين!إن:الايةهذهاقترأ

.(6676)البخارى(1)

.(138/022)مسلمو،(9454،0554،1837)البخارى(2)

.،"يستحق:مفى(3)

به.منصورطريقمن(260،1147)والطيالسى،(21841)أحمدأخرجه(4)
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عليهالمدعيعليواليمينالمدعيعليالبينةبابوالبيناتالدعوىكتاب

أبىبنعثمانعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.إسحاقحديثلفظ

.(1)إبراهيمبنإسحاقعنمسلمورواه،شيبة

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21248

بنالحخاجعن،روحأنبأنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنامحمد،بناللهعبد

:قاللمجيواللهرسولعن،ثابتبنزيدعن،هلالبنحميدعن،عثمانأبى

.(2)أاليمينالمطلوبفعلىئيئةللطالبيكنلم))إذا

أوجهمن."عليهالمذعىعلىواليمينالمذعى،على"البينة:حديثورؤينا

كفاية.ذكرناهوفيما،ضعيفةكفهاأخر

يحيى،بنمحمدبنأحمدأنبأنا،الفقيهطاهرابوحدثنا-21249

الأودئإدريسعن،عيينةبنسفيانحدثنا،المكئالزبيعبنيحيىحدثنا

أبىإلىعمركتابهذا:وقالكتابابردةأبىبنسعيدإليناأخرج:قال

منعلىواليمين،اذعىمنعلىالبئنة:وفيه.فذكرهر!!بن.الأشعرئموسى

.أنكر)3(

ابنسعيدوابوالقاضىبكروأبوالحافظاللهعبدأبواخبرنا-21250

أبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسابوحدثنا:قالواعمروأبى

قوله:فىقتادةعنسعيا،أنبأناعطاء،بنالوفابعبدأنبأنا،طالب

.(138/221)ومسلم،(2669،2670)البخارى(1)

.بنحرهبهعثمانابىبنالحجاجطريقمن(02211)شيةابىابنأخرجه(2)

.(4181)الصغرىفىالمصنف(3)
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عليهالمدعيعلىواليمينالمدعيعلىالبينةبابوالبيناتالدعوىكتاب

واليمين،المدعىعلىالبينة:قال،20:أص!الخطابوفصلائحكمة!وءالمجه

.(1)عليهالمذعىعلى

.والشهود)2(الأيمان:الايةهذهفىقالأنهشريحعنمضىفيماوروينا

أبوحدثنا،مالكأحاديثفىالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21251

أنبأنا،الشافعئأنبأنا،سليمانبنالربيعأنبأنا،يعقوببنمحمدالعباس

العزيزعبدبنعمريحضركانأنهالمؤذنالرحمنعبدبنجميلعن،مالذ

يدعىالرجلجاءهفإذا،الناسبينيقضىوهوالمدينةعلىعاملاكانإذ

ادعىائذىحلفوملابسةمخالطةبينهماكانتفإن؟نظرحقاالرجلعلى

.يحلفه)3(لمذلكمن4شىيكنلموإن،عليه

،الاستحسانوجهعلىإليهذهب4شىوهذا:اللهرحمهالشيخقال

الرجلادعىإذا:قالأنهاو،62/101محمدبنالقاسمعنرويناماوكذلك

لموأنه،(4)كاذبأنهالناسيرىالذىالشىءالصالحالرجلعلىالفاجر

تخالفه.ذكرناهاالتىوالأحاديث.(له)يستحلفلم،معاملةبينهمايكن

عليه،المدعىعلىاليمين:الدعوىكتابفىاللهرحمهالشافعئقال

تفسيرهفىجريروابن.بهالأصمالعباسأبىطريقمن17/101دمثقتاريخفىعساكرابنأخرجه(1)

.بنحوهسعيدطريقمن20/51

.(20758)فىتقدم(2)

.2/726ومالك،(5981)المعرفةفىالمصنف(3)

إكذا!.:الأصلفىفوتهاكتب(4)

.(31866)22/72الاستذكارفىالبرعبدوابن،4/228،229الدارقطنىذكره(5)
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254/10

أحدهمايدفىفيهيتنازعانوماالماليتنازعانالرجلينبابوالبيناتالدعوىكتاب

.(1)نكتلمأومخالطةبينهماكانتسوا!

يتنازعانوماالماليتنازعانالرجلين/باب

(2).
أحدهمايددىفيه

لواحدتقملمإذايمينهمعيدهفىلفذىفهو:اللهرحمهالشئافعئقال

،(3)
بينه..

بناحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-21252

أبوحدثنافسذد،حدثنا،الفحئئعمربنعثمانحدئناالمئفار،عبيد

أبيهعن،حجربنوائلبنعلقمةعن،حرببنسماكحدثنا،الأحوص

فقال!يهر،اللهرسولإلىكندةمنورجلحضرموتمنرجلجاء:قال

فقاللى.كانتأرضعلىغلبيىقدهذاإن،اللهرسوليا:الحضرمئ

!يهراللهرسولفقال.حقفيهالهليس،أزرعهايدىفىأرضىهى:الكندئ

إنه،اللهرسوليا:قال.،يمينهأفلك:قاللا.:قالجميلينة؟".أألك:مىللحضر

!يهر:النبئلهفقالشىء.منيتوزعليس،عليهحلفمايباصرليسفاجررجل

!يهر:اللهرسولقالأدبر)4(فلفا:قال.ليحلففانطلقذلك".إلامنهلك"ليس

فىمسلئمرواه.(معرفق")عنهوهوالفهلقىظلمالياكلهماليعلىحلفإنإئه"أما

.6/622،272الأمينظر(1)

.م:فىليس(2)

.6/236،237الأم(3)

.أإالرجل:مفىبعده(4)

.(20534،20746)فىوتقدم.بهمسددطريقمن(17)22/14الطبرانىأخرجه(5)
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أحدهمايدفىفيهيتناؤعانوماالماليتناؤعانالرجلينبابوالبيناتالدعوىكتاب

.(1)الأحوصأبىعنوجماعةقتيبةعن""الصحيح

الحسنبنأحمدبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا2)-25312

ابنحدثنانصو،بنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

الزبيرأباأن،حدثهسعيدبنيحيىأن،بلالبنسليمانأخبرنى،وهب

!لمجيوالنبىإلىيختصمادرجلانأتى:قالأبيهعن،عدىبنعدىعن،أخبره

وقبضتها.حزتهامحر،هى:الاخروقال!ر.هى:أحدهمافقال،أرضفى

:!ي!جملاللهرسولقالليحلفتفوهفلما."الأرضبيدهللذى"اليمين:فيهافقالط

فمق:قالغضباد((.عليهوهوالفهلقىمسلبم،2امرمالعلىحلفمنإئه"أما

.(2"الجنةله"كان:قالتركها؟

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-25412

ابنهوجريرعن،أسامةأبوحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

:قالبمنىحفقةفىيحدثالكندىعدىبنعدىسمعت:قالحازم

نأالكندىعميرةبنعدىعن،عميرةبنوالعوسحيوةبنرجاءحدثنى

من(3رجل!ي!جماللهرسولإلىخاصمه3)الكندىعابسبنالقيسامرأ

.(223/139)مسلم(1)

المصنف.نسخة:فىلي!(2-2)

فىوالنسائىبه.نصربنبحرطريقمن(4478)المشكلشرحفىالطحاوىأخرجهوالحديث

والطبرانى،(5442)والمثانىالاحادفىعاصمأبىوابن.بهوهبابنطريقمن(5995)الكبرى

به.بلالبنسليمانطريقمن(267)109/17

رجلا!.اللهرصولإلى)خاصم:م،س،الأصلفى(3-3)
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...الماليتنازعانالمتداعيينبابوالبيناتالدعوىكاب

لهتكنفلم،البئنةالحضرمئلمجيراللهرسولفسأل،أرضفىحضرموت

اللهرسوليامكنتهأ:مئالحضرفقال،باليمينالقيسامرىعلىفقضى،بينة

كاذبةيميننعلىحلف"من:لمجيراللهرسولفقال.أرضىوالفهذهبت؟اليمينمن

وقال:قال.((غضبانعليهوهويلقاهيوموجلعزالفهلقى،أخيهمالبهاليقتطع

وأيمنهماللهبحئديشزونانذين!إناظ،0162/1:لمجيراللهرسولوتلا:ارجاء

لمنفماذا،اللهرسوليا:القيسامرؤفقال:قال.الآيةاخرإلىقليلأ!ثمنا

.تركتها)2(قدأنىأشهدكفإنى:قالالمجنة"."له:قالتركها؟

معاأيديهمافىفيهيتنازعانوما،الماليتنازعانالمتداعيينباب

يجدلمفإن،نصفانبينهماالطاهرفىفهو:اللهرحمهالشافعئقال

.(3)صاحبهدعوىعلىمنهماواحدكلأحلفنا،بينةمنهماواحا

البزازإسماعيلبنأحمدبنمحمدنصرأبوأخبرنا-21255

بنمحمدحدثنا،الطوسئمنصوربنأحمدبناللهعبدحدثنا،بالطابران

بنعلئوأخبرنا)ح(سعياحدثنا،عبادةبنروححدثنا،الصخائغإسماعيل

يونس،بنمحمدحدثناالضفار،عبيدبنأحمدأنبأنا،عبدانبنأحمد

بنسعيدعن،قتادةعن،عروبةأبىبنسعيدحدثنا،عامربنسعيدحدثنا

!عاللهرسولإلىرجلاناختصم:قالموسىأبىعن،أبيهعن،بردةأبى

ارجلا.:م،س،الأصلفى(1)

.(20745)فىوتقدم.(4840)الثعبفىالمصنف(2)

.227/6الأم(3)
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...الماليتنازعانالمتداعيينبابوالبيناتالدعوىكتاب

بهفقضى،بينةمنهمالواحدليسبعير-فى:روحوقالشىء-فى

.(1)نصفينبينهمالمجي!اللهرسول

عنبكربنومحضدسليمانبنالرحيموعبدزريعبنيزيدرواهوكذلك

-(2)
عروبه.ابىابن

.(3)قتادةعنبشيربنسعيدعنروىوكذلك

فأرسله:قتادةعنشعبةورواه

10/255حدثنا،جعفربنأحمدأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا/-25612

حدثناجعفر،بنمحمدحدثنا،أبىحذثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبد

إلىاختصمارجلينأن،أبيهعن،بردةأبىبنسعيدعن،قتادةعن،شعبة

.(4)نصفينبينهمافجعلها،بئنةمنهمالواحدليسدائةفىجم!اللهنبى

لمحدثنابكر،بنمحمدأنبأنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-21257

حدثنا،زريعبنيزيدحدثنا،المنهالبنمحمدحدثنا،السجستانئداودأبو

هريرةأبىعن،رافعأبىعن،خلاسعن،قتادةعن،عروبةأبىبنسعيد

فقال،بينةمنهمالواحدليسجم!النبىإلىمتاعفىاختصمارجلينأن

بنروحطريقمن(4751)المشكلشرحفىالطحاوىوأخرجه.(5986)المعرفةفىالمصنف(1)

ضعيففىالألبانىوضعفه.(14781)فىوتقدمبه.قتادةطريقمن(2330)ماجهوابنبه.عبادة

.(776)داودأبى

بنالرحيمعبدطريقمن(3614)فىوأيفئا.بهزريعبنيزيدطريقمن(3613)داودأبوأخرجه(2)

به.بكربنمحمدطريقمن(378)العللفىوالترمذىبه.سليمان

.6/466زيادتهفىالمزىوذكره،(5986)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(3)

.(19603)أحمد(4)
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...الماليتنازعانالمتداعيينبابوالبيناتالدعوىكتاب

.(2)"اهركأوذلكأحئا(1)ناكمااليمينعلىامه!سا):!ي!النبئ

أبوحدثنا،بكربنمحمدأنبأنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-25812

بنسعيدعن،الحارثبنخالدحدثنا،شيبهأبىابنبكرأبوحدثنا،داود

فأمرهمابئنة،لهماوليسدائةفى:قال.مثلهبإسنادهعروبةأبى

.(3)اليمينعلىيستهماأنلمجيراللهرسول

فىالأولىالقضثةتتفةمنالقضئةهذهتكونانفيحتمل:الشيخقال

كلفطلب،اليدبحكمنصفينبينهماذلكجعل-شيرفكأنه،بردةأبىحديث

اليمين،عليهمافجعل،لهحصلائذىالنصففىصاحبهيمينمنهماواحد

أعلم.والفه،اليمينعلىيقترعاأنفأمرهماباحدهما،البدايةفىفتنازعا

ما:هذامثلوفى

بنمحمدالفضلأبوانبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21259

بنالزحمنوعبدإبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،إبراهيم

أنبأنا،الززاقعبدحدثنا:الزحمنعبدوقال.أخبرنا:إسحاققال؟بشر

قال.هريرةأبوحدثناماهذا:قالمنئهبنهفامعن،معمراو،63/101

بعضفىوما،مصدريةوما،الاستهامإلىعائديخهاوالضميرتامةهناو"كاناإكاناأ.:منى(1)

ذلكأحبا:وجملة،الرجينإلىيرجعالتثيةوضميرصحيحأيضافهوالتثيةبصيغةكانا.ما:النسخ

.2/345المعبودعونينظركان.ما:لجملةكالتفسيركرها.أو

.(11477)فىوتقدم،(3616)داودوأبو،(4386)الصغرىفىالمصنف(2)

ومن،(48421،23736)شيبةأبىوابن،(3618)داودوأبو،(4387)الصغرىنىالمصنف(3)

به.الحارثبنخالدطريقمن(5999)البهرىفىالنسائىوأخرجه.(2329)ماجهابنطريقه
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...الماليتنازعانالمتداعيينبابوالبيناتالدعوىكتاب

فىبينهميسهمأنفأمر،فأسرعوااليمينقومعلىعرضغ!جوالنبئإن:وقال

عننصربنإسحاقعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)يحلفأيهماليمين

.(2)اللفظبهذاالرزاقعبد

حدثنا،القطانبكرأبوأنبأنا،الفقيهطاهرأبوأخبرناوقد-02126

عن،منبهبنهمامعن،معمرأنبأنا،الرزاقعبدحدثنا،يوسفبنأحمد

فاستحباهااليمينعلىالاثنانهر!عااإذا:كج!اللهرسولوقال:قالهريرةأبى

.بينهما")3(فأسهنم

فىأنإلا،الرزاقعبدعنوجماعةحنبلبنأحمدرواهاللفظوبهذا

.عليها")7(فيستهما)6(واستحباهااليميق()الاثنان(4)هرك"إذا:أحمدرواية

يقرعجميعاالحالينففىاستحباها،أو-كرهاهاأعلم-واللهيعنى

بينهما.

لمج!:النبىعنهريرةأبىعنأبيهعنالنضربنيحيىابنبكرأبوورواه

ومن،(52121)الرزاقوعبد،إبراهيمبنإسحاق:عندهولي!،(5989)المعرفةفىالمصنف(1)

لا.(0160)الكبرىفىالنسائىطريقه

.(2674)البخارى(2)

به.السلمىيوسفبنأحمدطريقمن(0316)عوانةأبووأخرجه.(4389)الصغرىفىالمصنف(3)

.!)أكره:مفى(4)

)على!.:مفىبعده(5)

!كذاإ.:الأصلفىفوقهاكتب(6)

.(3617)داودابوطريقهومن،(0982)وأحمد،(4390)الصغرىفىالمصنف(7)
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...أحدهمايدفىشيئايتداعيانالمتداعيينبابوالبيناتالدعوىكتاب

.عليهاإ)1(استهمااستحئاهاأواليمينالإننانكره"إذا

احدهمايدفىائ!!شيتداءيانالمتداعيينباب

51بدعوبينة،!ديفىليسالذىميقيم

لاالتىالعادلةالبينة:يدهفى(2هوللذى2)قيل:اللهرحمهالشافعئقال

.(3)كديفىالشىءكينونةمنأقوىنفسهاإلىتجز

إبراهيم،ابنالفضلأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21261

حدثنا،وكيغأنبأنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

فىرجلوبينبينىكان:قالقيسبنالأشعثعن،وائلأبىعن،الأعمش

قلت:صبينة؟".لك)هل:فقال!يراللهرسولإلىفاختصمنا،خصومةأرض

.(مضى)كما""الصحيحفىأخرجاه"فيمينه(()4(.:قاللا.

قضةفىأبيهعنالحضرمىحجربنواللبنعلقمةحديثفىورؤينا

علىغلبنىهذاإن،اللهرسوليا:الحضرمئفقال:والكندئالحضرمى

فيهالهليسأزرعها،يدىفىأرضىهى:الكندئفقال.لأبىكانتأرض

."يمينه"فلك:قاللا.:قال.صبينةتجلم)ألك:للحضرمىجم!النبئفقالحق.

ضغف.ماأبيهعنبكرأبو،صويلحإصناده:8/2794الذهبىوقال.(1439)الصغرىفىالمصنف(1)

للذى".إهو:صفى(2-2)

.6/237الأم(3)

طريقمن(3621)داودوأبوبه.وكغطريقمن(2322)ماجهوابن،(21842)أحمدأخرجه(4)

به.الأعمش

.(07432)فىوتقدم.(138/022)ومسلم،(6676)البخارى(5)
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...أحدهمايدفىشيئايتداعيانالمتداعيينبابوالبيناتالدعوىكتاب

حدثنا،داودأبوحدثنا،بكربنمحمدحدثنا،الروذبارىعلىأبوأخبرناه

بنوائلبنعلقمةعن،سماكعن،الأحوصأبوحدثنا،السرىبنهناد

كندةمنورجلحضرموتمنرجلجاء:قالأبيهعن،الحضرمىحجر

.هناد)2(عن""الصحيحفىمسلئمأخرجه/.(1)فذكرهلمججم.اللهرسولإلى

السوسئ،يوسفبنمحمدبنإسحاقاللهعبدأبوأخبرنا-21262

حدثنا،الأحمرىهشامبنمحمدبنجعفرحدثنا،الأصمالعباسأبوحدثنا

بنالحجاجعن،سليمانبنالرحيمعبدحدثنا،الصينئإسحاقبنإبراهيم

لمجي!اللهرسولسمعت:قالجدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،أرطاة

.البئنة")3(عليهتقومأنإلاباليمينأولىعليه"المدعى:مكةفتحيوميقول

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-21263

عن،عياشبنإسماعيلحدثناحجر،بنعلئحدثناأحمد،بنجعفر

لمجمالنبئأن،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،الصباحبنالمثنى

.(4)"كابينةلهتقئملممفنباليمينأولىعليه)المذعىظأ163/101:قال

،53402)فىوتقدم.بهالسرىبنهنادطريقمن(5981)عوانةأبووأخرجه.(3245)داودأبو(1)

20746،21252).

.(139/223)مسلم(2)

علىواليمينالمدعىعلى)البينة:ولفظه.بهأرطاةبنالحجاجطريقمن4/182الدارقطنىأخرجه(3)

وقالبه.شعيببنعمروطريقمن(1134)والترمذى،(15184)الرزاقوعبد.،عليهالمدعى

كشيخه.لينحجاج:8/4280الذهبى

قبله.تقدمماينظر(4)
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...أحدهمايدفىشيئايتنازعانالمتداعيينبابوالبينا!الدعوىكتاب

احدهمايدفىشيئابصلهازعانالمتداعيينباب

!،

بينةذلكعلىمنههااواحإحلويقي!ا

ولفذى،والبينةالذعوىفىيتماأست!قد:قيل:اللهرحمهالشئافعئقال

قؤةبفضللهفهو،سببكمنأقوىهويدهفىبكينونتهث!بسيديهفىهو

.(1)انلقمابمثلسنةوفيه،سببه

ائذى:الحديثفذكر

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبناحمدبكرابوأخبرنا-21264

أبىابنأنبأنا،الشافعئأنبانا،سليمانبنالزبيعانبأنا،يعقوببنمحمد

الله،عبدبنجابرعن،الحكمبنعمرعن،فروةابىبنإسحاقعن،يحيى

فقضىنتجها)2(،دابتهانهاالبينةمنهماواحدكلفأقام،دائةتداعيارجلينأن

(3)ء
يديه.فىهىللذى!ي!كحماللهرسولبها

أنبأنا،الفقيهالأصبهانئالحارثابنبكرابووأخبرنا-21265

المطيرئجعفربنومحفدإسماعيلبنالحسينحدثنا،الحافظعمربنعلئ

بناللهعبدبنمحمدحدثناقالوا:الخؤاصعيسىبنأحمدبكروأبو

بنمحمدحدثناببغداد،نعيمبنزيدحدثنا،الفقيهإسماعيلابومنصور

نأ،جابرعن،الشعبىعن،الضيرفئهيثمعن،حنيفةأبوحدثنا،الحسن

.6/372لأما(1)

.(جت)ن226صالمنيرالمصباحنتجها.:قيلتضعحتىماخضاشاةأوتاقةالإنسانولىإذا(2)

.؟اوإصحاق:8/4280الذهبىوقال.6/237والافعى،(5984)المعرفةفىالمصنف(3)
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،العددبكلرةالشهودفىيرجحلاقال:منبابوالبيناتالدعوىكتاب

هذهنتجت:منهماواحدكلفقال،ناقةفىغجيمالنبىإلىاختصمارجلين

.(1)هديفىهىلفذىعج!اللهرسول!بهافقضى،بينةوأقام.عندىالناقة

أنبأنا،الفقيهالوليدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21266

،أيوبعن،زيدبنحمادحدثنا،عبيدبنمحمدحدثنا،سفيانبنالحسن

منهماواحدكلفأقام،دابةفىشريحإلىاختصمارجلينأنمحمد،عن

منأحقالناتج،يديهفىللذىهى:شريحفقال!أنتجها)2(،وأنهلهأنهاالبينة

.(3)العارف

257/10بناللهعبدحدثناالوليد،أبوأنبأنا،اللهعبدأبووأخبرنا/-21267

،وهشامعونوابنيونسعن،هشيمأنبأنا،زرارةبنعمروحدثنا،محمد

البينةأحدهمافأقام،دابةادعيارجلينأنشريحعن،سيرينبنمحمدعن

شريح:فقال!عرفها،دابته(4)هنأبينةالاخروأقامنتجها،أنهيدهفىوهى

.()العارفمنأحقالناتج

العددبحثرةالشهودفىيرجحلاقال:منباب

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-212لا

الشعبىعن،داودعن،هشيمحدثنا،حجربنعلئحدثنا،أحمدبنجعفر

.4/021التلخيصفىحجرابنإسنادهوضعفزيد.:منبدلايزيد.:وفيه،4/902الدارتطنى(1)

"كذاأ.:الأصلفىفرقهاكتب(2)

به.أيوبطريقمن(60152)الرزاقعبداخرجه(3)

!أنها!.:سفى(4)

به.محمدطريقمن(06152)الرزاقوعبد.بههثامعن2/372القضاةانجارفىوكيعاخرجه(5)
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...معاأيديهمافىشينايتنازعانالمتداعيينبابوالبيناتالدعوىكتاب

ناسقبلاذعواالأزدمنناسفىشريحإلىأذينةبنالزحمنعبدكتب:قال

:قال.منهمبأكثرأولئكراحببينةهؤلاءغدافإذا)1(:قالأسد.بنىمن

ايديهمفىهى(2)نملالدائة،شىءفىوالتكاثرالتهاترمنلست:إليهفكتب

.(3)البينةأقامواإذا

بكثرةيرخحلاأنه(4علىدذما4)ذحبهعلععنحنشعنورؤينا

.(العدد)

معاايديهمافىشينايتنازعانالمتداعيينباباو(64/101

بدعواهبينةمنهماواحدحلويقي!ا

.(6)نصفينبينهماجعلته:اللهرحمهالشافعئقال

بنأحمدأنبأنا،عبدانبناحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-21269

،همامحدثنا،هدبةحذثنى،غالببنمحمديعنىتمتامحدثنا،الضفارعبيد

ادعيارجلينأن،موسىبىأعن،أبيهعن،بردةأبىبنسعيدعن،قتادةحدثنا

.بينهما)7(لمجي!اللهرسولفقسمه،شاهدينمنهماواحدكلفبعثبعيرا،

(2

(3

و+اذا".5:م،س،الأصلفى(

"للتى،.:س،المصنفنسخةفى(

به.داودطريقمن1/430القضاةأخبارفىووكغ،(21562)شيبةأبىابنأخرجه(

المصنف.نسخةمنزيادة(4-

.(4759)عقبللطحاوىالمشكلشرحينظر(

.3/225،6/230الأم(

فىوسيأتىبه.خالدبنهدبةعن(7280)يعلىأبووأخرجه.(4382)الصغرىفىالمصنف(

(21280).
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...معاأيديهمافىشيئايتنازعانالمتداعيينبابوالبيناتالدعوىكتاب

يحيىبنهمامحديثمنوهو،همامعنمنهالبنحجاجرواهوكذلك

.محفوكا)1(الففظبهذاقتادةعن

الحسنبنمحمدطاهرأبوأنبأنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا-21270

عن،شعبةحدثنا،عامربنسعيدحدثنا،قلابةأبوحدثنا،المحفداباذى

إلىاختصمارجلينأن،جذهعن،أبيهعن،بردةأبىبنسعيدعن،قتادة

بينهماجميهوالنبئبهفقضى،شاهدينمنهماواحدكلفأقام!عاللهرسول

:(2)
نصمين.

قتادةعنعروبةأبىابنعنمضىفيمارويناهوقد،شعبةعنقالكذا

عنالروايةوهذههمامايخالفانمرسلا)4(قتادةعنشعبةوعن،3موصولا

وهذههمامروايةوفى.بئنةمنهمالواحدليس:قالافإنهما؟لفظهفىشعبة

شاهدين.منهماواحدكلفبعث:شعبةعنالزواية

قصةيمونأنويحتمل،()قصتينيموناأنالبعد--علىويحتمل

وقسم.بينةمنهمالواحدليس:فقيل،سقطتاتعارضتاحينوالبئنتانواحدة

أهلعندمعلولوالحديث.أعلموالفهاليد،بحكمنصفينبينهماالشىء

.قتادةعلىإسنادهفىالاختلافمعالحديث

.(778)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.بهمنهالبنحجاجطريقمن(5136)داودأبوأخرجه(1)

.(47811،21255)فىتقدم(2)

.(47811،21255)عقبتقدم(3)

.(21256)فىتقدم(4)

أقضيتين!.:مفى(5)
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258/10

...معاأيديهمافىشيئايتنازعانالمتداعيينبابوالبيناتالدعوىكتاب

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21271

أبىبنتابنالطائئأئوببنعمروحدثناصاعد،بنمحمدبنيحيى

،قتادةعن،حمنئبنكاح!ضلاعن،المغيرةأبوجذىحذثنى:قالالمغيرة

إلىاختصمارجلينأن،موسىأبىعن،بردةأبىعن،أخبرهمجلزأباأن

منهماواحدكلمعوجاء،لهأنهيزعمكلاهما،اذعياهبعيرفى!ي!النبى

.(1)نصفينبينهماأنهجم!اللهرسولفقضى،لهالبعيرأنشاهدان

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبو/أخبرنا-21272

بنالضمدعبدأنبأنا،إسحاقحدثنا،شيرويهبنمحمدبنعبدالله

عن،أنسبنالنضرعن،قتادةعن،سلمةبنحفادحدثنا،الوارثعبد

منهماواحدكلفأقام،دابةاذعيارجلينأن،هريرةأبىعن،نهيكبنبشير

.(2)نصفينبينهما!ي!اللهرسولفجعله،شاهدين

هكذا،إسحاقمسندفىرأيتهوقد،موضعينفىكتابىفىوجدتهكذا

قديم.بخطاظ(64/101كتبتهبعدنهيكبنبشيراسمعلىضربانهإلا

عبيد،بنأحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرناوقد-21273

بنحفادحدثنا،عمربنحفصالضريرعمرأبوحدثنا،علىبنهشامحدثنا

الضحاك:8/4281الذهبىوقالبه.المغيرةأبىطريقمن(2)الأوصطفىالطبرانىأخرجه(1)

تالف.

عن(5068)حبانابنوأخرجه.نهيكبنلثرفيهويى،(114)مسندهفىراهريهبنإسحاق(2)

به.محمدبناللهعبد
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...معاأيديهمافىشيئايتنازعانالمتداعيينبابوالبيناتالدعوىكتاب

أبىعن،بردةأبىعن،أنسبىبنالنضرعنأخبرهمقتادة(1)نأ،سلمة

واحدكلفأقام،بعيرفىلمججاللهرسولإلىاختصمارجلينأن،موسى

.(2)نصفينبينفماجميواللهرسولفجعله،لهانهالبينةمنهما

عنشميلبنالنضرعنإبراهيمبنإسحاقبلغنى-فيما-رواهوكذلك

عنقتادةعنأنهإلا،بردةأبىحديثإلىالحديثفعادمتصلا،حضاد

غريب.أنسبنالنضر

عنأنسبنالنضرعنقتادةعن:فقالفأرسلهحضادعنالوليدأبوورواه

ابنذكرهفيماوهورجل.يدفىوجداهادائةاذعيارجلينأن،بردةأبى

الوليد.أبىعنموسىأبىعنخزيمة

خميرويه،ابنالفضلأبوأنبأنا،الحافظحازمأبوأخبرنا-21274

عن،عوانةأبوحدثنامنصور،بنسعيدحدثنا،نجدةبنأحمدأنبأنا

إلىاختصمارجلينأنأنبئت:قالطرفةبنتميمعنحرب/،بنسماك

.بينهما)4(فجعله،شاهدينمنهما)3(واحدكلونزع،بعيرفىلمججاللهرسول

.،نع":مىف(1)

بنحمادطريقمن(4756)المشكلشرحفىوالطحاوى،(5997)الكبرىفىالنسائىأخرجه(2)

به.سلمة

"كذا".:فوقهاوكتب)منها!.:الأصلفى(3)

به.حرببنسماكطريقمن(21444)!ثيبةأبىابنوأخرجه.(4385)الصغرىفىالمصنف(4)

.(21281)فىوسيأتى
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259/10

...منهماواحديدفىيكنلممايتداعيانالمتداعيينبابوالبيناتالدعوىكتاب

.(1)سماكعنالثورئسفيانرواهوكذلك

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-21275

بنيحيىأنبأنا،نصربنمحمديعنىاللهعبدأبوقال:قالمحمدبناللهعبد

اختصم:قالطرفةبنتميمعن،سماكعن،جابربنمحمدأثبأنا،يحيى

واحدكلفجاء،برأسهاخذمنهماواحدكل،بعيرفىجمح!النبئإلىرجلان

مرسل.هذا.نصفينبينهمافجعله،بشاهدينمنهما

البخارىإسماعيلبنمحمدسألأنهالترمذئعيسىأبىعنبلغنىوقد

هذايرجع:فقال،البابهذافىأبيهعنبردةأبىبنسعيدحديثعن

وروى:البخارىقال.طرفةبنتميمعنحرببنسماكحديثإلىالحديث

بهذابردةأباحذثتانا:حرببنسماكقال:قالسلمةبنحماد

.(2)الحديث

بردةأبىبنسعيدعنقتادةعنالحديثهذاشعبةوإرسال:خي!ثلاقال

أعلم.والفه،ذلكعلىكالذلالةعنهغندرروايةفىأبيهعن

منهما،واحديدفىيحنا!لمايتداعيانالمتداعيينباب

بدممواهبينةمنهماواحل!حلويقيم

فأيهمابينهما،يقرع:أحدهما؟قولانفيها:اللهرحمهالشئافعئقال

وكان/:قال.بهالهيمضىثئم.بحقشهودهشهدلقد:حلفسهمهخرج

به.الثورىسفيانطريقمن(270،368)العللفىوأحمد،(02152)الرزاقعبدأخرجه(1)

.(379)العللفىالترمذى(2)
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...منهماواحديدفىيكنلممايتداعيانالمتداعيينبابوالبيناتالدعوىكتاب

يروونهاوالكوفيون،لمجيمالنبىعنويرويه،بالقرعةيقولالمسئببنسعيد

.ز!به)1(طالبأبىبنعلىعن

المسئب:ابنحديثأما

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوفأخبرنا-21276

حدثنا،مريمأبىابنحدثنا،يحيىبنمحمدحدثنامحمد،بناللهعبد

اختصم:يقولالمسيببنسعيدسمعأنهاللهعبدبنبكيرعن،الليث

علىعدولبشهداءمنهماواحدكلفجاء،مرأفىلمجيماللهرسولإلىرجلان

للذىفقضى."بينهمتقضىأنت"الفهئم:وقال!يوبينهمافأسهم،واحدةعدة

الفيث)3(عنقتيبةعن""المراسيلفىداودأبوأخرجهال!هم)2(.لهخرج

اخر:وجهمنشاهدولهذا

او،65/101الوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21277

حدثنانصر،بنمحمدأظنهاللهعبدأبوحدثنىمحمد،بناللهعبدحدثنا

عروةعنالأسود،أبىعن،لهيعةابنعنالأسود،أبىعن،الضغانئ

منهماواحدكلفأتىلمجحد،النبىإلىاختصمارجلينأن،يساربنوسليمان

كيو.اللهرسولبينهمفأسهم،سواءوكانوابشهود

ففيما:ل!جنهطالبأبىبنعلىعنفيهالروايةوأما

.245/6الأم(1)

.(4393)الصغرىفىالمصنف(2)

.(398)المراسيل(3)
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...منهماواحديدفىيكنلممايتداعيانالمتداعيينبابوالبيناتالدعوىكتاب

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21278

بناللهعبدوحدثنا:الوليدابوقال)ح(كاملأبوحدثنا،سفيانبنالحسن

حديثهوهذاعمربنوحامدكاملأبوحدثنا:اللهعبدأبوقال:قالمحمد

يباعببغلر!بهعلئأع!:قالحنشعن،سماكعن،عوانةأبوحدثنا:قالا

قالماعلىونزعأهب.ولماجلم،بغلىهذا:رجلفقال،قو!لافى

فقال،بشاهدينوجاءبغلهالهويزعميذعيهاخررجلوجاء،يشهدونخمسة

سبعةعلى(1)فيقسمالبغلفيباع:الصخلحأفا؟وصلحةقضاءفيهإن:على

يحلففإنه،بالحقالقضاءإلاأبيتمفإن،اثنانولهذاخمسةلهذا،أسهم

يحلفأئكماتشاححتمافإن،وهبهولاباعهمابغلهأنهالخصمينأحد

.شاها)2(وأنابهذافقضىحلف.قرعفأيكماالحلفعلىبينكماأقرعت

ما:رفعههريرةأبىعنفيهروىوقد

عبيدبنأحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-21279

،أبانحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،غالببنمحمدحدثنا،الصفار

هذاجاءإذا:قالهريرةأبىعن،رافعأبىعن،خلاسعن،6قتادحدثنا

ع!ي!.النبىعن.بينهمأقرعبشاهدوهذابشاهد

مضىوقد،الشهودجنسبهالمراديكونأنويحتملبشاهد.:قالكذا

عنهريرةأبىعنرافعابىعنخلاسعنقتادةعنعروبةأبىابنروايةفى

م:"فنقسمه".ىف(1)

به.حرببنسماكطريقمن(07152)الرزاقعبدوأخرجه.(5991)المعرفةفىالمصنف(2)
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...منهماواحديدفييكنلممايتداعيانالمتداعيينبابوالبيناتالدعوىكتاب

فقال،بينةمنهمالواحدليسمتاعفىإليهاختصمارجلينفىلمج!النبى

.(1)"اليمينعلى"استهما:!ي!النبئ

لأن؟نصفينبينهمايقضىأنهالاخروالقول:اللهرحمهالشافعىقال

.(2)2سوافيهامنهماواحدكلحجة

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21285

أبىبنسعيدعن،قتادةعن،همامحدثنا،هدبةحدثنا،سفيانبنالحسن

واحدكلفبعثبعيرا،ادعيارجلينأن،موسىأبىعن،أبيهعن،بردة

.بينهما)3(لمجي!اللهرسولفقسم،شاهدينمنهما

إسنافىهفىالاختلافمنوقعوماالحديثهذاعلةفىالكلاممضىقد

.أيديهما)4(فىيكنلمالبعيرأنفيهوليس،ومتنهووصله

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21281

،سماكعن،عوانةأبوحدثنا،قتيبةحدثنا،يوسفبناللهعبدبنمحمد

كلفأقام،بعيرفىلمجي!اللهرسولإلىاختصمارجلينأن:طرفةبنتميمعن

.()نصفينبينهمافقضى،شاهدينمنهماواحد

10/260بنيحيىحدثنا،علىبنإبراهيموحدثنا/:الوليدأبوقال-21282

.(21256)فىتقدم(1)

.262صفىتقدمماوينظر.6/245الأم(2)

.(21269)فىوتقدم.وصححه95/4الحاكم(3)

.(21270)فىتقدم(4)

.(21274)فىتقدم(5)
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...منهماواحديدفىيكنلممايتداعيانالمتداعيينبابوالبيناتالدعوىكتاب

.سواة)1(مثلهفذكر.عوانةابوانبأنا،يحى

جابربنمحمدروايةفىمضىوقد،منقطغهذا:اللهرحمهالشيخقال

أيديهما.فىكانالبعيرأنعلىدذما(2)سماكعن

،مجهولرجلتميم:القديمكتابفىاللهرحمهالشئافعئقال

المسيببنوسعيد،حخةروايتهتكونلااحايعارضهلملووالمجهول

إذاالحديثينانزعمناوقدسعيد،وسعياوصفنا،ما!عالنبئعنيروى

حديثناأنعليهيشكلعالفاأعلمولا،الحديثينأصخفىفالحخةاختلفا

.(3)أشبهالقرعةفىنن!لابوهومرسلا،الناسأصخمنسعيداوأنأصخ

بنعدئعنيروىكوفىالطائئطرفةبنتميماظ،65/101:خي!ثلاقال

درجةيدركومتى،التابعينمتأخرىمنوهو،سمرةبنوجابرحاتم

المسئب؟!بنسعيد

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21283

عنزيد،بنحفادحدثناعبيد،بنمحمدحدثنا،سفيانبنالحسن

الذرداءأباشهدت:قالليلىأبىبنالزحمنعبدعن،ال!ائببنعطاء

.(4)أنتجهدائتهأنهابينةمنهماواحدكلوأقام،فرسفىقوثمإليهواختصم

.(5987)المعرفةفىالمصنف(1)

.(21275)فىتقدم(2)

.(5988)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(3)

)كذا،.:الأصلفىفوتهاكتب(4)
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والبيناتالدعوىكتاب

بينهما)1(.فقضى:قال

...منهماواحديدفىيكنلممايتداعيانالمتداعيينباب

أنبأناالأصبهاك!،إبراهيمبنمحمدبكرأبووأخبرنا:قال-21284

بنعلىحدثنا،الجوهرىمحمدبنسفيانحدثناالعراقئ،نصرأبو

عن،مرثدبنعلقمةعن،سفيانحدثناالوليد،بناللهعبدحدثنا،الحسن

،فرسفىالدرداءأبىإلىرجلاناختصم:قالليلىأبىبنالرحمنعبد

بمثلالاخروجاء،يهبهولميبعهلمعندهأنتجأنهالبينةمنهماواحدكلفأقام

.(2)نصفينبينهمافقسمه.كاذبأحدكماإن:الدرداءأبوفقال،ذلك

رجل:معوجداهفرسفىاختصما:القصةهذهفىوروى

أبوأنبأناالأصبهانى،محمدبنأحمدبكرأبوأخبرنا-21285

حدثنا،الضبئإبراهيمأخبرنى،بنداربناللهعبدأنبأنا،حيانابنمحمد

عن،الربيعبنقيسعن،السلامعبدبنالنعمانحدثنا،المغيرةبنمحمد

إنى:قالليلىأبىبنالرحمنعبدعن،السائببنوعطاءمرثدبنعلقمة

(3)لجرمعوجداهفرسفى:وقال،معناهفذكرالدرداء.أبىعندلجالس

:(4)الفرسذكربعدالمسألةهذهمثلفىاللهرحمهالشافعئقال

منهماواحديعطىلا:قالثم.واقففيهوأنا،فيهاللهأستخيرمماوهذا

.بعدهسيأتىماوينظر.(4395)للمصنفالصغرىالسننينظر(1)

سفيانطريقمن(4761)عقبالمشكلشرحفىوالطحاوى،(15204)الرزاقعبدأخرجه(2)

به.الثورى

قبله.تقدمماينظر(3)

."إالقولين:المصنفنسخةفى(4)
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...ملكهعلىفهوملكاصللهعرفمن:بابوالبيناتالدعوىكتاب

.يصطلحا)1(حتىويوقفشيئا،

ما:ذلكأمثالفىوالاصل:اللهرحمهالشيخقال

اللهعبدأبوأنبأنا،المزكىإسحاقابىابنزكرثاأبواخبرنا-28612

الوفاب،عبدبنمحمداحمدابوأنبأناالشيباخ!،يعقوببنمحمد

ائمعن،رافعبناللهعبدعنزيد،بناسامةانبأنا،عونبنجعفرأنبأنا

فىيختصمانلمج!اللهرسولإلىالأنصارمنرجلانجاء:قالتسلمة

أقفىبشزأنا:"إنمافقاليعرفها،منوهلكعليها،درسقدمواريث

فإنما،أخيهحقمنشيئالهتي!فقفمن،(3)ىأربشىءفيهعلئينزللمفيما)2(

لهضىمنهما:واحدكلوقالفبكيا،:قالدا.ناليمنإسطاظ)4(يقتطع

كلليحللثئماستهما،ثم،الحقوتوخيافاقسما:)اذهباقال.اللهيارسول

.()!صاحبهمنكماواحد

يعلمحتىهلحهعلىفهوملكأصللهعر!من:بافي

عليهتقومببينةعنهزواله

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21287

.6/244والأم،(5991)عقبالمعرفة(1)

"بما".:الأصلوحاشيةالمصنفنسخةنى(2)

."ص"فىليستأنهاإلىوأشار،(ر"خ:الأصلنىعليهاوكتب،المصنفأصلنىليست(3)

علىالناربهيسعرمالهأقطع:أى،الناربهاتحركالتىالحديدةأوالىء،منالقطعة:الاسطام(4)

.(مط)ص287/12اللسانينظر.نفسه

.(11471)فىوتقدم.(5992)والمعرفة،(4397)المغرىفىالمصنف(5)
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...بحقرجلعلىبشاهدينيجىءالرجلباب:والبيناتالدعوىكتاب

عن،المباركابنعن،موسىبنحبانحدثنا،سفيانبنالحسن

261/10الدور؟فىبالأصولأتقضى:لعطاءقيل:قالسليمانأبىبن/الملكعبد

يهب.ولميبعلمدارهأنهاالبينةقامتإذانعم:قال

او(66/101بالأصوليقضونالناسأدركت:قالأنهعطاءعنورؤينا

.الذورفىبالأصليقضيانكاناأنهما:الشعبىوعامرشريحوعنالدور.فى

بحق،رجلعلىبشاهدينيجىءالرجلبافي:

شاهديهمععليهيمينفلا

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21288

بنإسحافحدثناقالا:سلمةبنوأحمدمحمدبنجعفرحدثنا،يعقوب

من:قالاللهعبدعن،وائلأبىعن،منصورعنجرير،أنبأنا،إبراهيم

.غضبانعليهوهواللهلقىفاجرفيهاوهومالابهايستحقيمينعلىحلف

وأيمنهغاللهبعفديشزونائذفيإن!:ذلكتصديقوجلعراللهأنزلثئم:قال

إليناخرجقيسبنالأشعثإنثثم.الايةآخرإلى(77:عمرانالأقليلأ!ثمنا

لفئ،صدق:فقال،قالبمافحذثناه؟الرحمنعبدأبويحذثكمما:فقال

جمجمالنبىإلىفاختصمناشىء،فىخصومةرجلوبينبينىكانت؟نزلت

"من:ججمالنبئقاليبالى.ولايحلفإذاإنه:فقلت.((يمينهأو"شاهداك:فقال

دأ.غضبانعليهوهوالفهلقىفاجر،فيها(اهؤمالابهاليستحقيمينيعلىحلف

أوهو!.:م،الأصلفى(1)
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البينةمعالحلفرأىمنبابوالبيناتالدعوىكتاب

فىالبخارىرواه.(1)الآيةهذهقرأثئمذلك.تصديقوجلعراللهفأنزل

بنإسحاقعنمسلئمورواهجرير،عنوقتيبةعثمانعن"الصحيح"

.(2)إبراهيم

بنأحمدأنبأنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرئاابوأخبرنا-21289

الوليدأبوحدثناسعيد،أبوسعيدبنعثمانحدثنا،سلمةبنمحمد

وائل،بنعلقمةعن،عميربنالملكعبدعن،عوانةابوحدثنا،الطيالسئ

ياأحدهما:فقال،خصمانفأتاهلمجحرالنبىعندكنت:قالأبيهعن

بنالقيسامرؤوهو-الجاهليةفى(3)ارضىعلىانتزىهذاإن،اللهرسول

لمجقه:اللهرسولفقالازرعها.أرضى:فقال-ربيعةوخصمه،الكندئعابس

ماىل!ابيليسإنهبها؟يذهبإذا:قال:"يمينهأ.قاللا.:قال.((؟كابينة"ألك

ذهبفلماذلك".إلامنهلكليس:)إظلمجفهاللهرسولفقال.عليهحلف

51رو.(4)((غف!بانعليهوهواللهلقىظلمامالهعلىحلفإنإنه"أما:قال،ليحلف

.(الوليد)أبىعنوإسحاقزهيرعن""الصحيحفىمسلم

البينةمعالحلفرلىمنباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدابوأخبرنا-02129

.(21247)فىتقدم(1)

.(138/221)ومسلم،شيبةأبىبنعثمانعن(2670)و،قتيبةعن(2515،2516)البخارى(2)

.""أرض:مفى(3)

.(20498)فىتقدم(4)

.(139/224)مسلم(5)
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البينةمعالحلفرأىمنبابوالبيناتالدعوىكتاب

:غياببنحفصقال:الشثافعئقال:قالسليمانبنالزبيعأنبأنا،يعقوب

معالحلفيرىكانر!بهعلئاأن،حنشبىعن،الحكمعن،ليلىأبىابنعن

.(1)البثنة

ليلى.أبىبنالزحمنعبدبنمحمدرواهكذا

رآهإنماأنهز!نهعلىعنحنشبىعنآخروجهمنمضىفيمارؤيناوقد

أعلم.واللهالبثنتين)2(،تعارضعند

ابنالفضلأبوأنبأنا،الحافظالعبدوىحازمأبوأخبرنا-21291

هشيئم،حدثنامنصور،بنسعيدحدثنا،نجدةبنأحمدأنبأنا،خميرويه

وأقامحقارجلقبلادعىرجلاأن،سيرينابنعنومنصوز،هشائمحدثنا

تثنىبئسما:شريحفقال،اليمينيأبىفكأنه،شريحفاستحلفه،البينةعليه

.(3)شهودكعلى

أنبأنااظ،0166/1،الفضلأبوأنبأنا،حازمأبووأخبرنا-92212

الأشجعئمالكأبوأنبأنا،هشيئمحدثنامنصور،بنسعيدحدثناأحمد،

دابةالاخرقبلأحدهمااذعى،رجلانإليهواختصمشريخاشهدت:قال

!و(4)"
رهطبثمانيةفجاءه،البثنةشريحفسألهأنتجها،دابتهأنهايزعموانه

.178/7والشافعى،(5994)المعرفةفىالمصنف(1)

.(21278)فىتقدم(2)

القضاةأخبارفىووكيع،(20234)شيبةأبىوابن،6/135،136الطبقاتفىسعدابنأخرجه(3)

.بنحوهبهسيرينبنمحمدطريقمن328/2،336،355

الأصل.:فىلي!(4)
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البيثةمعالحلفرأىمنبابوالبيناتالدعوىكتاب

له:فقال.احلف:فقال.استحلفه:الذائةيدهفىائذىفقال،لهفشهدوا

وكذاكذاعندى(1)أثبتلو:شريحفقالالشئهود.منبثمانيةعندكا!ثبت

تحلف.حتىلكقضيتماشاهدا

أنبأناأحمد،أنبأنا،الفضلابوأنبأنا،حازمأبووأخبرنا-21293

عتبة،بناللهعبدبنعونعنسؤار،بناشعثأنبأنا،هشيمحدثناسعيد،

بناللهعبدلهفقال،يحلفأنفأبى،(2)بينةمعرجلااستحلفأنه،أبيهعن

عليه.تحلفلابماللكاقضىلا:عتبة

أنبأنا،الفقيهالمعروفأبىبنمحمدالحسنأبوأخبرنا/-262/1021294

حدثنا،الحذاءالحسينبناحمدجعفرأبوأنبأنا،الإسفرايينئأحمدبنبشر

أخبرنى،زائدةأبىبنزكرئابنيحىحدثنا،المدينئاللهعبدبنعلئ

حقهأصلعلىالطالببينة:قالشريحعن،عامرعنهند،أبىبنداود

إلهلاائذىبالله:الطالب(4)يمينأذىقدصاحبهمان،المئتأهل3براءة

عليه.الحقوهذا،ماتلقد،هوإلا

وأطفلأوغائباومئتعلىقامتإذا،الذعوىفىبهنقولونحن

مجنولخ.

.،أاتيت:الأصلفى(1)

.اإبينته:الأصلفى(2)

إيراه".:س،الأصلفى(3)

"كذا".:الأصلفىفوتهاكتب(4)
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الولدودعوىفةالضبابوالبيناتالدعوىكتاب

الولدودعوىالقافةباب

:قالالفقيهالوليدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21295

الشافعىقال:المزنئقال:يقولخزيمةبنإسحاقبنمحمدسمعت

نصرأبوانبأنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(سفيانأنبأنا:اللهرحمه

سعيد،بنقتيبةحدثنا،أنيفبنقيسحدثنا،ببخارىالفقيهسهلبنأحمد

علىدخل:قالتر!نهاعائشةعن،عروةعن،الزهرىعن،سفيانحدثنا

نأترى"ألى:فقالوجههأساريرتبرقمسروروهويومذاتع!قهاللهرسول

وقد،قطيفةعليهماحارثةبنوزيدزيدبنأسامةفرأىعلئدخلالمدلجئمجززا

لفظ.(1)"؟ىيفعبمنلبعضهاالأقدامهذهإن:فقالأقدامهماوبدترءوسهماغطيا

مسلئمورواه،سعيدبنقتيبةعن""الصحيحفىالبخارىرواه.قتيبةحديث

.(2)سفيانعنوغيرهشيبةأبىابنبكرأبىعن

وأبوبشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-29612

أنبأناقالا:ببغدادالسكرىالجبارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمد

او،67/101،الزمادىمنصوربنأحمدحدثناالصفار،محمدبنإسماعيل

عن،عروةعن،شهابابنأخبرك!،جريجابنأنبأنا،الرزاقعبدحدثنا

:فقالوجههأساريرتبرقمسروروهوعليهادخللمجي!النبئأنز!نها،عائشة

وأبو،(09924)أحمدوأخرجه.1/317المختصرفىوالمزنى،(5998)المعرفةفىالمصنف(1)

طريقمن(9234)ماجهوابن،(4934)الكبرىفىوالنسائى،(2912)والترمذى،(6722)داود

به.سفيان

.(39/1459)ومسلم،(6771)البخارى(2)
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الولدودعوىالقافةبابوالبيناتالدعوىكتاب

أقدامهفاخرجتوقدنائمينوزيذاأسامةورأىالمديجئمجززقالماتسمعىإألم

عن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)،؟ىيمعبمنبعفمهاالأقدامهذهإن:فقال

وأخرجاه،(2)الززالتىعبدعنكلاهما؟حميدبنعبدعنمسلئمورواه،يحيى

.(3)كذلكالرهرئعنسعدبنالفيثحديثمن

حدثنا،جعفربناللهعبدأنبأنا،فوركابنبكرأبووأخبرنا-21297

اللهعبدبنمحمدعمروابووانبانا)ح(داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

وأبوسفيانابنهوالحسنأخبرنى،الإسماعيلئبكرابوأنبأنا،الاديب

بنإبراهيمحدثنا:قالامزاحمأبىبنمنصورحدثنا:قالاالصوفئاللهعبد

قائفدخل:قالت!نهاعائشةعن،عروةعنالرهرئ،عنسعد،

:فقال،مضطجعانحارثةبنوزيدزيدبنواسامة،شاها-يخيرالفهورسول

بهوأخبر،وأعجبه!ي!النبئبذلكفسزبعض.منبعضهاالأقدامهذهإن

بنيحيىعن""الصحيحفىالبخارئرواهمنصور)4(.حديثلفظعالشة.

.()مزاحمأبىبنمنصورعنمسلئمورواه،إبراهيمعنقزعة

عمربنعلئأنبأنا،الأصبهاخ!(6)الحارثابنبكرابوأخبرنا-29812

.(25896)أحمدوعنه،(13833)الرزاقوعبد،(4398)الصغرىفىالمصنف(1)

.(04عقب/9541)ومسلم،(5535)البخارى(2)

.(9541/38)مسلمو،(0677)البخارى(3)

.،مزاحمأبىإبن:منىبعده(4)

به.سعدبنإبراهيمطريقمن(4461)عوانةأبووأخرجه.(1564)الطيالسىعندوالحديت

.(9541/04)مسلمو،(1373)البخارى(5)

."إالفقيه:منىبعده(6)
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الولدودعوىالقالمةبابوالبيناتالدعوىكتاب

بنالرحمنعبدبنأحمدحدثنا،النيسابورىبكرأبوحدثنا،الحافظ

زاد:بنحوهالحديثفذكر.(1)دعسبنإبراهيمحدثنا،عفىحدثنا،وهب

مثلأسامةوكان،أبيضأشقرأحمرزيدوكانسعد:بنإبراهيمقال

.(2)الليل

ابنهوعمروأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21299

وهب،ابنأنبأنا،يحيىبنحرملةحدثنا،سفيانبنالحسنأنبأنا،حمدان

قالت:ر!نهاعائشةعن،الزبيربنعروةعن،شهابابنعنيونسأخبرنى/

إلىونظرالمدلجئمجززقالممافرحامسروراوي!مجاللهرسولعلئدخل

وكانبعض.منبعضهاأقدامهذه:فقالأبيهمعمضطجعازيدبنأسامة

.(4)حرملةعن""الصحيحفىمسلمرواهقائفا)3(.مجزز

بنأحمدبكروأبوالمزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-01302

بنالربيعأنبأنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضىالحسن

أبيه،عن،عروةبنهشامعن،عياضبنأنسأنبأنا،فعئالشاناأنبأ،سليمان

ل!حبهعمرلهفدعا،اولدتداعيارجلينأن،حاطببنالرحمنعبدبنيحيىعن

.(شئت)أيهماوال:4!زعمرلهفقال.فيهاشتركالقد:فقالواالقافة

.88/2الكمالتهذيبوينظر"سعيدإ.:مفى(1)

.4/042الدارقطنى(2)

به.وهبابنطريقمن4/024والدارقطنىبه.حرملةطريقمن(0341)حبانابنأخرجه(3)

.(1459/04)مسلم(4)

.247/6والافعى،(0060)المعرفةفىالمصنف(5)
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الولدودعوىالقافةبابوالبيناتالدعوىكتاب

عن،سعيدبنيحيىعن،مالذأنبأنا،الثئافعئوأنبأنا:قال-11302

.(1)معناهمثلزحبهعمرعنيسار،بنسليمان

،مازنبنمطزفانبأنا،الثئافعئوانبأنااظ،67/101:قال-21302

مثلذحبهالخطاببنعمرعن،عروةعنالرهرئ،عنمعمر،عن

.(2)معنا

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21303

حدثنى،وهبابنحدثنا،نصربنبحرحدثناالأكفاخ!،إبراهيمبناللهعبد

بنيحيىعن،أبيهعن،عروةبنهشامعنالرناد،أبىبنالزحمنعبد

ذحنهالخطاببنعمرإلىرجلانأتى:قالأبيهعن،حاطببنالزحمنعبد

هو:هذاويقول.ابنىهو:هذايقولالجاهلثةولادمنغلامفىيختصمان

إليهفنظر،الغلامعنفسألهالمصطلقبنىمنقائفا!بهعمرفدعاابنى.

إليهل!بهعمرفقامجميعا.فيهاشتركاقد:!حبهلعمرقالثئمونظرالمصطلقئ

اتبع:للغلام!حبهعمرفقال:قالالحديثوذكر:قالبها.فضربهبالذزة

إليهأنظرفكأنى:الزحمنعبدقالأحدهما،فاتمعالغلامفقامشئت.أئهما

.(3)المصطلقبنىأخااللهقاتل:!ئهعمروقال.يذهبلأحدهمامتبعا

الطحاوىطريقهومن،2/074،174ومالك،6/472والشافعى،(1006)المحرفةفىالمصنف(1)

.(21305)فىتريئاوصيأتى،4/162المعانىشرحفى

به.معمرعن(13475)الرزاقعبدواخرجه.6/247والئحافس،(0260)المحرفةفىالمصنف(2)

به.نصربنبحرعن4/162المعانىشرحفىالطحاوىواخرجه.(0660)ا!رفةفىالممنف(3)
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الولدودعوىالقافةبابوالبيناتالدعوىكتاب

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-21304

عن،أسامةأبوحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسن

نأ،أبيهعن،حاطببنالرحمنعبدبنيحيىعن،أبيهعن،عروةبنهشام

فقال،أبوهأيهمايدرىلارجلااذعيارجلينفىقضىل!نهالخطاببنعمر

.موصولصحيحإسنادهذا.(1)تئشأيهمااتبع:للرجلز!بهعمر

عمروأبوأنبأنا،قتادةبنالعزيزعبدبنعمرنصرأبوأخبرنا-51302

مالك،حدثنا،بكيرابنحدثنا،العبدىإبراهيمبنمحمدحدثنا،نجيدابن

كانز!بهالخطاببنعمرأنيسار،بنسليمانعنسعيد،بنيحيىعن

رجلانفأتى:سليمانقال.الإسلامفىادعاهمبمنالجاهليةأولاديليط)2(

فقال،إليهمافنظرقائفاهج!فرالخطاببنعمرفدعا،امرأ؟ولديدعىكلاهما

أخبرينى:للمرأةقالثم،بالدزةز!بهعمرفضربهفيه.اشتركالقد:القائف

فلاأهلهاإبلفىوهىيأتيها-الرجلين-لأحدهذاكان:فقالت.خبرك

ثئم،دفافأهريقتعنهاانصرفثئم،حملبهااستمزقدأنيظنحتىيفارقها

بنعمرفقال،القائففكثرهو.أيهمامنأدرىفلا-الاخر-تعنىهذاخلف

.(3)تئشأئهماوال:للغلامه!!دالخطاب

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21306

.(31997)شيبةأبىابن(1)

.4/285النهاية.يلحقأى:يليط(2)

.(مخطوط-ظ11/2)بكيربنيحىوبرواية،2/740الليثىيحىبروايةالموطأفىمالك(3)
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الولدودعوىالقافةبابوالبيناتالدعوىكتاب

عئاش،ابنبكرأبوحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسن

بنالزحمنعبدباع:قالعميربنعبيدبناللهعبدعن،المنقرئأسلمعن

المشترىعندحملبهافظهر،يستبرئهاأنقبلعليها-يقع-كانجاريةعوف

إليهفنظروا،القافةعليهز!نهعمرفدعا:قالزحبهعمرإلىفخاصموه

:قالعليها؟تقعأكنت:هب!!لعمرلهفقال:اخرموضعفىوقال.بهفألحقوه

:قالبخليق.كنتما:قالنعم.:قالتستبرئها؟أنقبلفبعتها:قالنعم.

.(1)فذكرهالقافة.عليهه!زعمرفدعا

أبىابنسعيدوأبوالحافظاو(68/101اللهعبدأبوأخبرنا/-264/1021307

طالب،أبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاعمرو

بنسعيدعن،قتادةعن،يحيىبنهفامحدثنا،هارونبنيزيدانبأنا

إلىفارتفعواولدا،فولدتامرأةطهرفىاشتركارجلينأن،المسئب

فيهفوطىبترابفدعوا،القافةمنثلاثةلهمفدعاز!بهالخطاببنعمر

واستعرضفاستقبلفنظرانظر.:لأحدهمقالثئموالغلامالزجلان

أخذلقد:قالأسز.بل:(3عمرقال3)؟أعلناماسز:قال،2واستدبر

فنظرانظر.:للاخرقالثئمفأجلسههو.لائهماأدرىفما،جميعامنهماالشبه

فقالأسز.بل:فقال؟أعلنأمأسز:قالثئمواستدبر،واستعرضواستقبل

للثالث:قالثئمفاجلسههو.لائهماأدرىفماجميعا،منهماالشبهأخذلقد

.(16806،17667)شيبةأبىابن(1)

"ثمأ.:مفىبعده(2)

"فقال،.:مفى(3-3)
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الولدودعوىالقافةبابوالبيناتالدعوىكتاب

بل:فقال؟أعلنأمأسر:قالثئمواستدبر،واستعرضفاستقبلفنظرانظر.

عمر:فقالهو.لائهماأدرىفماجميعا،منهماالشئبهأخذلقد:فقال.أعلن

يرثانهلهمافجعلهقائفا،ز!نهعمروكانيقولها،ثلاثاالاثار.نقوفإنا

منهما)1(الباقى:قاللاه:قلت؟عصبتهمنأتدرى:سعيافقالويرثهما،

بنإبراهيمأنبأنا،الأصبهانئعلىبنأحمدبكرأبووأخبرنا-13082

بنالحسنحدثنا،القطانإبراهيمبنإسماعيلأنبأنا،الأصبهانئاللهعبد

المسئببنسعيدعن،قتادةعن،شعبةأنبأنا،المباركابنأنبأنا،عيسى

منهماواحدكلاذعىامرأةفىاشتركارجلينفىالقافةز!بهعمردعا:قال

منأتدرى:سعيافقال،بينهماز!بهعمرفجعله.فيهاشتركا:فقالواالولد،

.(2)يرثهموتااخرهما:قال؟يرثه

أبوحدثناقالا:سعيدأبووالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-21309

عن،الحسنعن،فضالةبنمباركعنيزيد،أنبأنا،يحيىحدثنا،العباس

إلىفارتفعا،بغلامفجاءت،واحدطهرفىجاريةا&ورجلينفىز!بهعمر

منهماالشبهأخذقدأنهعلىفاجتمعوا،القافةمنثلاثةلهفدعا،ز!بهعمر

الكلبعليهاينزوالكلبةكانتقد:فقاليقوفقائفاز!نهعمروكان،جميعا

فىهذاأرىأكنولم،شبههكلبكلإلىفتؤدى(3)رمنوالأوالأصفرالأسود

بنيزيدطريقمن(4060)المعرفةفىوالمصنف،163/4المعانىضرحفىالطحاوىأخرجه(1)

به.هارون

به.قتادةطريقمن(13476)الرزاقعبداخرجه(2)

.(رم)ن41/299التاجينظرالنمر.مثلكانلونأىعلىاخرىوبقعةبيضاءبقعةفيهالذى:الأنمر(3)
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الولدودعوىالقافةبابوالبيناتالدعوىكتاب

للباقىوهوويرثهما،يرثانهلهماز!نهعمرفجعلههذا.رأيتحتىالناس

.منهما)1(

بنسعيدعنالبصرئينرواية-الروايتانهاتان:اللهرحمهالشيخقال

وفيهما،منقطعةكلتاهما-عمرعنالحسنعنوروايتهم،عمرعنالمسئب

قولإلىالاشتباهعندوالزجوعبالشبهالحكمعلىتقذممامعدلالةصختالو

بهينفردونفالبصرئونالقافة(2)معرفةعدمعندبهماالولدإلحاقهفافأ،القافة

ورواية،مضىماعلىز!نهعمرعنالحجازئينورواية،ز!بهعمرعن

عنحاطببنالزحمنعبدبنيحيىفرواية؟بالصخخةأولىعنهالحجازيين

يثبتوكلاهما،شاهدةلهايساربنسليمانورواية،موصولةعمرعنأبيه

فكأنى:روايتهفىيقولحاطببنالزحمنوعبد.شئتأئهماوال:عمرقول

أعلم.والفه.يذهبلأحدهمامتبعاإليهأنظر

العباسأبوحدثنا،إسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-21315

أنبأنا،الشافعئأنبأنااظ،0168/1،سليمانبنالزبيعأنبأنا،يعقوببنمحمد

.القافة)3(لهفدعالهابنفىشكأنهأن!عنحميد،عن،علئةابن

حدثناالوليد)4(،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-21311

به.يزيدطريقمن(0560)المعرفةفىالمصنفأخرجه(1)

الأصل.وحاشية،س:منزيادة(2)

عليةابنعن(17666)شيبةأبىابنوأخرجه.6/472والافعى،(0306)المعرفةفىالمصنف(3)

.،"الفقيه:مفىبعده(4)
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...الأنسابفىتاثيراالأشباهلغلبةأنعليالدليلبابوالبيناتالدعوىكتاب

قال!:المعتمرحدثنا،الأعلىعبدبنمحمدحدثنامحمد،بنعبدالله

له،مرضامرضأنساأنمالكبنأنسولدبعضعنيحدثحميداسمعت

فصخ.:قال!القافة.لهفادعوامتإنفقال!:لهجاريهحملفىفشك

265/10حدثناحمشاذ،بنحسنأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا/-21312

بنيحيىحدثنى،مريمأبىابنحدثنا،إسماعيلأبوإسماعيلبنمحمد

أنهمالكبنأنسعنحدثهمالكبنأنسبنموسىأنحمياحذثنى،أيوب

القافة.لولدهاتدعواأنانظروا:فقال!جاريةحبلفىوشكمرضهفىأوصى

.(1)كلذمرضهمنفصخقال!:

بنجعفرحدثنا،الوليدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-13132

وحدثناقال!:)ح(زيدبنحمادأنبأنا،يحيىبنيحيىحدثنامحمد،

عنأخبرهعمنزيدبنحمادحدثنا،عبيدبنمحمدحدثنا،سفيانبنالحسن

بالقافة.قضىز!بهموسىأباأن،سيرينبنمحمد

القافة.بقول!أخذأنهعلىدل!ماعباسابنعنويذكر

ححمالهاوأن،الأنسابفىتأثيراالأشباهلغلبةأنعلىالدليلىباب

غيرهأوفراشمنمنهاأقوىهومايحنلمإذا

أنبأنا،إسحاقابنبكرأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-41312

ابنعنسعد،بنالليثأنبأنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيل

به.أيوببنيحصعن(6003)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(1)
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...الأنسابفىتاثيراالأشباهلغلبةأنعلىالدليلبابوالبيناتالدعوىكتاب

علئدخل!راللهرسولإن:قالت!الماعاثشةعن،عروةعن،شهاب

حارثةبنزيدإلىآنفانظرمجززاأنترىإألم:فقالوجههأساريرتبرقمسرورا

.(1)"؟ىبفعبمنالأقدامهذهبعضإن:فقالزيل!بنأسامةوإلى

بنأحمدحدثنا،إبراهيمابنالفضلأبووأخبرنا:قال-21315

رواه.(2)مثلهبإسنادهفذكرهالفيث.حدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا،سلمة

بنيحيىعنمسلئمورواه،(3)قتيبةعن""الصحيحفىومسلمالبخارئ

(4)

يحى.

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21316

أبىابنحدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا،المستملىعمبروأبوحدثنا،يعقوب

بنعروةعن،اللهعبدبنمسافععن،شيبةبنمصعبعن،أبيهعن،زائدة

:!ي!اللهرسولفقال:قالتالمراةاحتلامقضةفى!نهماعائشةعنالربير،

وإذا،أخوالهالولدأشبهالزجلماءماؤهاعلاإذاذيك؟قبلمنإلاالشبهيكونإوهل

!ن""الصحيحفىمسلئمرواه.()"أعمامهالولدأشبهماءهاالزجلماءعلا

.(6)زائدةابىبنزكرثابنيحيىحديث

.(21295)فىوتقدم.بهالليثطريقمن(0241)حبانوابن،(24526)أحمدأخرجه(1)

به.سعيدبنقتيبةعن(3493)والنسائى،(2129)والترمذى،(2268)داودأبوأخر-(2)

.(9541/38)ومسلم،(0677البخارهـ)(3)

.(9541/38)مسلم(4)

.(809)فىتقدم(5)

.(413/33)مسلم(6)
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...الأنسابقىتاثيراالأشباهلغلبةأنعليالدليلبابوالبيناتالدعوىكتاب

سهلأبوأنبأنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-13172

أويس،أبىبنإسماعيلحدثنا،القاضىإسماعيلحدثنا،القطانزيادابن

نأ،ربهههريرةأبىعنسعيد،عن،شهابابنعن،مالكحدثنا

ولدتامرأ!إن،اللهرسوليا:فقالأعرابئرجلجاءهلمجح!اللهرسول

"ما:قالنعم.:فقال.((؟لبإمنلك"هل:عقي!النبئلهفقالأسود!غلاما

:قالنعم.:قال."؟أورقفيها)1(او(0169/1"هل:قالحمر.:قالألوانها؟".

هذاابنك"لعل:لمجج!اللهرسولقال.نزعهعرقاأراه:قال.((؟كلذكان"فأئى

ص(2)-
اويس،أبىبنإسماعيلعن""الصحيحفىالبخارىرواه.عرو"نزعه

.الزهرى)4(عنأخر(3)أوجهمنمسلموأخرجه

الحافظ،أحمدأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21318

حدثنا،المثنىبنمحمدحدثناالواسطئ،سليمانبنمحمدأنبأنا

بنأنسعن،سيرينبنمحمدعن،حسانبنهشامحدثنا،الأعلىعبد

بهجاءتفإن"أبصروها،لمججر:الطرسولفقال:قالالفعانقضةفىمالك

حمشجعداأكحلبهجاءتوإن،أميةبنلهلالفهوالعينين(قضىء)سبطاأبيض

266/10جعداأكحلبهجاءتأنهافأنبئت/:قالسحماء".ابنلشريكفهوالساقين

لا."من:م،سفىبعده(1)

.(14361،15451،17226)فىتقدم(2)

"وجهإ.:م،س،الأصلفى(3)

.(0051/18،91)ومسلم،(6847)البخارى(4)

.2/251الجوزىلابنالحديثغريبينظرفاسدهما.:العينينقضىء(5)
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...الأنسابفىتاثيراالأشباهلغلبةأنعلىالدليلبابوالبيناتالدعوىكتاب

.(2)مثنىبنمحمدعن""الصحيحفىمسلئمرواه.(1)ال!اقينحمش

أبوحدثنا،بكربنمحمدأنبأنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-91312

ح!انبنهشامأنبأنا:قالعدىأبىابنحدثنا،بشئاربنمحمدحدثنا،داود

عندامرأتهقذفأمئةبنهلالان،عباسابنعن،عكرمةحذثنى:قال

فقال:قالالفعانقضةفىالحديثفذكرسحماء،ابنبشريكجمتالنبى

الشاقينخدلجالألي!ينسافيالعينينياكحلبهجاءتن!ف)أبصروها،:جميوالنبئ

منمفىما"لولا:لمجؤالنبئفقال،كذلكبهفجاءتدحماءأ.ابنلشريكفهو

بنهـرعن"ادهـح"فىادارىرواه.(3)"نأثسولهالىكاناللهكعاب

(4)ة
.ر.

إبراهيم،ابنالفضلابوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-02132

،شهابابنعن،الليثحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

بنوعبدوقاصأبىبنسعداختصم:قالتأنهار!تهاعائشةعن،عروةعن

،وقاصأبىبنعتبةأخىابناللهرسولياهذا:سعدفقال،غلامفىزمعة

أخىهذا:زمعةبنعبدوقال.شبههإلىانظر،ابنهانهإلئعهد

شبههإلىلمجؤاللهرسولفنظر.وليدتهمنأبىفراشعلىولد،اللهرسوليا

الحجر،وللعاهرللفراشالولدعبد؟يمالكأهو:فقالبعتبةبمناشبهافراى

.(15435)فىتقدم(1)

.(1496/11)مسلم(2)

.(15383)فىوتقدم.(2254)داودأبو(3)

.(4747)البخارى(4)
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رجلينماءمنمخلوقايكونلاالواحدالولدأنعلىبهيستدلمابابوالبيناتالدعوىكتاب

فىومسلئمابخارىرواه.(1)طقسودةيرفلم."زمعةبنتسودةيامنهواحتجبى

(2)ص،

سعيد.بنقتيبةعن""الصحيح

أنبأناببغداد،القطانالفضلابن(3)الحسينأبوأخبرنا-21321

حدثنا،حرببنسليمانحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفربناللهعبد

الوليدأبوبناحج:قالسيرينبنمحمدعن،ح!انبنهشامعنحفاد،

فقالثابتبنزيدعلىفأدخلناالمدينةعلىبنافمر،سيرينولدسبعةونحن

،لأموهذان،لأموهذان،لأمهذان:زيدفقال:قال.سيرينبنوهؤلاء:له

سيرينبنمحمدأخوسيرينبنيحيىوكانأخطأ،فما:قاللأم.وهذا

(4)بر

يحونلاالواحدالولدأنعلىبهيستدلماباب

رجلينماءمنهخلوقا

بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-21322

حدثناالرزاز،البخترىبنعمروبنمحمدجعفرأبوأنبأناببغداد،

،11573،11574،15460،15461)فىوتقدمبه.قتيةعن(3484)النسائىأخرجه(1)

20565).

.(1457/36)ومسلم،(2218)البخارى(2)

"الحسن!.:مفى(3)

ابنطريقهومن،5/332،333بغدادتاريخفىالخطيبطريقهومن،58/2سفيانبنيعقوب(4)

سيرين.بنيحى:منبدلامعبد.:وعندهما،19/330،331دمشقتاريخفىعساكر

.15/385النبلاءأعلامسيروينظر.م:منسقط(5)
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قافةيكنلماذابينهمايقرعقال:منبابوالبيناتالدعوىكتاب

بنزيدعن،الأعمشحدثنا،معاويةابوحدثنااظ،011/69،نصربنسعدان

"إن:المصدوقالضادقوهوجمي!اللهرسولحدثنا:قالاللهعبدعن،وهب

يكونثم،ذلكمثلعلقةيكونثئميوفا،أربعينأفهبطنفى(1)خلقهيجمعأحدكم

اكعب:بأربعييمرثئم،الروحفيهف!فخالملكإليهاللهلمعثثمذلك،مثلةغ!فم

بعملليحملأحدكمإنغيرهإلهلاوائذىسعيذ.أمهووشقئوأجلهوعملهرزقه

أهلبعمللهفيختمالكتابعليهفيسبقذراغإلأوبينهابينهيكونماحئىالنارأهل

ذراعإلأوبينهابينهيكونماحتىالجنةأهلبعملليحملأحدكموإنفيدخلها،الجنة

فىمسلمرواهفيدخلها(()2(.النارأهلبعمللهفيختمالكيابعليهفيسبق

البخارىوأخرجه،معاويةأبىعننميربناللهعبدبنمحمدعن""الصحيح

.(3)الأعمشعنأخرأوجهمن

ئئم،يوماأربعينعلقةيكونالأربعينبعدخلقهجميعأنلمجزالنبئفأخبر

ائنينمنالولدجعلومنيوما،اربعينمضغةيكونالئمانينبعدجميعه

مضغة،وبعضهعلقةأوماءوبعضه،علقةوبعضهماءبعضهيكونأنأجاز

الطاهر.بخلافوذلك

قافةيحنلمإذابينهمايقررمقال:منباب

الحسينبنمحمدبكرأبوأنبأنا،الفقيهطاهرابوأخبرنا-21323

صالح،عن،الثورئأنبأنا،الززاقعبدحدثنا،الأزهرأبوحدئنا،القطان

لأصل.ا:فىلي!(1)

.(15509)فىتخريجهوتقدم.137صوالاعتقاد،(77)والقدرالقضاءفىالمصنف(2)

.(0832،3332،6594،7454)والبخارى،(2643/1)مسلم(3)
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قافةيكنلمإذابينهمايقرعقال:منبابوالبيناتالدعوىكتاب

267/10وهوز!نهعلئأح!:قالأرقمبنزيدعنخير،عبدعن،الشعبى/عن

لهذاأتقران:اثنينفسألواحد،طهرفىامرأةعلىوقعواثلاثةفىباليمن

سألثئملا.:قالابالولد؟لهذاأتقزان:فقالاثنينسألثملا.:فقالابالولد؟

اثنين:سألكلمافجعل:قاللا.قالا:بالولد؟لهذاأتقران:فقالاثنين

عليهصارتبائذىالولدفألحقبينهمفأقرعلا.:قالابالولد؟لهذاأتقران

حتىفضحكلمجمللنبىذلكفذكر:قالالذية.ثلثىعليهوجعل،القرعة

سفيانعنالرزاقعبدأفرادفىيعذمماالحديثهذا.انواجدهبدت

.الثورئ

ما:البابهذافىوالمشهور

إسحاقبنأحمدبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-41322

عن،الأجلحعن،يحيىحدثنامسذد،حدثنا،المثنىأبوأنبأنا،الفقيه

عندجالساكنت:قالأرقمبنزيدعن،الخليلبناللهعبدعن،الشعبى

أتوااليمنأهلمننفرثلاثةإن:فقالاليمنأهلمنرجلجاءهإذلمجمالنبى

فقال،واحدطهرفىامرأةعلىوقعواوقدولدفىإليهيختصمونه!ءزعلئا

لهذا.بالولدطيبا:للاثنينقالثئمفغلبا-لهذا.بالولدطيبا:منهماللاثنين

شركاءأنتم:فقال،(2فغلبالهذا.بالولدطيبا:للاثنينقالثم2)فغلبا،

الذية.ثلثالصاحبيهوعليهالولدفلهقرعفمن،بينكممقرعإنى،متشاكسون

.(2348)ماجهوابن،(3488)والنسائى،(2270)داودأبوطريقهومن،(13472)الرزاقعبد(1)

.(1987)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهال!ئمعبىطريقمن(19329)احمدوأخرجه

.م:فىلي!(2-2)
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قافةيكنلمإذابينهمايقرعقال:منبابوالبيناتالدعوىكتاب

وأ.أضراسهبدتحتىجمتاللهرسولفضحك،قرعلمنفجعلهبينهمفأقرع

.مسذد)2(عن""السننكتابفى،و170/.ا01داودأبوأخرجه.(1)نواجذه:قال

سالبمبنومحقد،(3)الشعبىعنالكوفنسالمبنمحمدرواهوكذلك

المباركوابنالثورئ؟الأئفةعنهروىقداللهعبدبنوالأجلح،4متروئر

بناللهوعبد،ومسلئمالبخارئالشيخانبهيحتبئلمأنهإلا،القطانويحيى

ورفعه:إسنادهفىعليهواختلف،بهينفردالخليل

سمعت:قالالحافظعدئابنأحمدأبوأنبأنا،المالينئسعدأبوأخبرنا

بنزيدعن،الحضرمئالخليلبناللهعبد:البخارىقال:يقولحضادابن

.(6)عليهيتابعلمالقرعةفىجمتالنبىعن،أرقم

عبدعن:قالحيثالززاقعبدحديثالبخارىذكروقدالثيخ:قال

عنجماعةرواهكذاالخليلابنوحديثمحفوظا،يعدهلموكائهخير.

وقيل:.(8)ديزعنالخليلأبىعنالشعبىعامرعنعنه:وقيل،(7)الأجلح

(1

(2

(3

(5

(6

(7

(8

أجلحطريقمن2/442والعقيلى،(19342)وأحمد.بهيحيىطربقمن(0934)النسائىأخرجه

.14/457الكمالتهذيبينظرواحد.وهما.الخليلأبىبناللهعبد:والنسائىأحمدوعندبه.

.(1986)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(2269)داودأبو

بنعلىعنالشعبىعنسالمبنمحمدطريقمن(4992)والطبرانى،(786)الحميدىأخرجه

أرقم.بنزيدعنذريح

.(2266)عقبتقدم

"بن،.:مفىبعده

.79/5الكبيروالتاريخ،1493/4عدىلابنالكامل

.79/5الكبيرالتاريخينظر

.14/457الكمالتهذيبينظر.لي!لخلابناللهعبدهوالخليلوأبوقريبا،تخريجهتقدم
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قاقةيكنلمإذابينهمايقرعقال:منبابوالبيناتالدعوىكتاب

عنه:وقيل،،!رعلىعنالحضرمىخليلبناللهعبدعنالشعبىعنعنه

.(1)ز!حنهعلىعنالشعبىعن

ما:البابهذافىروىماوأصح

أبوأنبأنا،الأصبهانىيوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-21325

شبابة،حدثنا،الزعفرانئمحمدبنالحسنحدثنا،الأعرابىابنسعيد

ابنأوالخليلأبىعن،الشعبىعن،كهيلبنسلمةعن،شعبةحدثنا

فأمر،الولدفادعواامرأةطهرفىاشتركواثلاثةأنه!رعلىعن،الخليل

الديةثلثىالآخرينيعطىأنقرعالذىوأمر،بينهميقرعأنرجلأز!نهعلى

أعلم.فالله.بهينفردالخليلوابن،موقوفوهذا.(2)هلالولدويكون

علىكتابوفى،""القديمفىالحديثهذار!بهالشافعئذكروقد

.(3)هيفالحجةوكانتبهقلنالمجوالنبىعنثبتلوأنهوذكر،!لاللهوعبد

بناللهعبدحدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناوقد

أبوكانقد:ثورأبوقال:نصربنمحمديعنىاللهعبدأبوقال:قالمحمد

كانالذىوعدمقافةيكنلمإذا:قال-اللهرحمهالشافعئيعنى-اللهعبد

.(4)بينهمأقرع،البيانقبلهمن

به.الأجلحطريقمن(0760)المعرفةفىالمصنفأخرجه(1)

أبىضعيففىالألبانىوضعفهبه.شعبةطريقمن(3492)والنسائى،(2271)داودأبوأخرجه(2)

.(994)اودد

.7/178الأم(3)

.(6010)المعرفةفىالمصنف(4)
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قافةيكنلمإذابينهمايقرعقال:منبابوالبيناتالدعوىكتاب

مرفوعا:ز!بهعلئعناخروجهمنوروى:اللهرحمهالشيخقال

عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرناه-21326

بنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:الصيرفئ

عن،الأودىداودأنبأنا،موسىابنهواللهعبيدحدثنا،عفانبنعلى

ثلاثةأتاهباليمنر!نهعلئكانلفا:قالال!وائىجحيفةأبىعن،الشعبى

منهم:واحل!كلفقال-غلامفىيختصمون:قالأو-غلامفىيحتفوننفبر

للزجلينعليهوجعل،للقارعالولدفجعل،بينهم!حبهعلىفأقرعابنى.هو

مننواجذهبدتحتىفضحكع!ي!اللهرسولذلكفبلغ:قالالذية.ثلثى

به.محتجغيرالأودئيزيدبنداود.(1)،!رعلىقضاء/268/10
(2)

القضة:هذهغيرفىاخرقضاءفيه!حبهعلىعنوروى

أنبأنا،الحافظالأصبهانئعلىبناحمدبكرأبوأخبرنا-21327

حدثنا،القطانإبراهيمبنإسماعيلأنبأناالأصبهاخ!،اللهعبدبنإبراهيم

،قابوسعنظأ01170/1،سفيانأنبأنا،المباركابنأنبأنا،عيسىبنالحسن

طهرفىامرأةعلىوقعارجلانأتاه:قال-،!زعلىعن-ظبيانعن!أبى

منكما)3(.للباقىوهوبينكما،الولد:فقال

نظر.ز!بهعلىعنثبوتهوفى،مرسلاز!نهعلىعناخروجبمامنوروى

به.موسىبناللهعبيدعن79/5البهيرالتاريخفىالبخار!أخرجه(1)

.(14503،17276)فىتقدم(2)

-(1476)عقب12/122الممثكلثرحفىالطحاو!طريقهومن-(13473)الرزاقعبدأخرجه(3)

ضغف.قابوس:8/4292الذهبىوقالبه.الثور!سفيانعن
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بامينيلحقلاالواحدالولدأنعلىبهيستدلمابابوالبيناتالدعوىكتاب

بأمينيلحقلاالواحدالولدأنعلىبهيستدلماباب

بنإسحاقاللهعبدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21328

حدثنا:قالواالقاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالسوسئيوسفبنمحمد

الحمصى،خلىبنخالدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

هريرةأبىعن،الأعرجعن،الزنادأبىعن،أبيهعن،شعيمبابنبشرحدثنا

بابنفذهبالذئبجاءابناهمامعهماامرأتان"بينما:جمعماللهرسولقال:قال

ذهبإئما:الأخرىوقالت.بابنكذهبإنمالصاحتتها:هذهفقالتإحداهما،

بنسليمانعلىفخرجتا،للكبرىبهفقفمىالشلامعليهداودإلىفتحاكمتا.بابنك

لا:الصغرىفقالت.بينهماأشقهبالشكينا"ضنى:فقالفأخبرتاهلسلاماعليهماداود

نإوالله:ر!جنههريرةأبووقال."للصغرىبهفقضىابنها.هو،اللهيرحمكتفعل

فىالبخارىرواه.(1)المديةإلانقولكناوما،يومئذإلاقطبالسكينسمعت

.(2)شعيبعناليمانابىعن""الصحيح

نجيدبنإسماعيلعمروأبوحدثنا،الحافظحازمأبوأخبرنا-13292

بن3أميةحدثنا،العبدىإبراهيمبنمحمداللهعبدأبوأنبأنا،السلمئ

بنمحمدعن،القاسمبنروححدثنا،زريعبنيزيدحدثنا،بسطام

عنر!حنه،هريرةأبىعنالأعر!،عنالزناد،أبىعن،عجلان

السلامعليهداودإلىفجاءتا،الذئبابنيهماأحدأكلامرأتين"إن:جمعماللهرسول

به.شعيبطريقمن(5417)الشائىاخرجه(1)

.(3427،6769)البخارى(2)
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أبويهأحدب!سلاميسلمالولدبابوالبيناتالدعوىكتاب

قال:الشلامعليهسليمانعلىخرجتافلفا،للكبرىفقضىالباقىفىتختصمان

وأؤل:ء!خزهريرةابوقالبالشكين-اهـلونى:فقالفأخبرتاه،بينكما؟قضىكيف

قالت-المديةنسفيهكناإنما!ير،اللهرسولالسئكينيقولسمعتهمن

بيننا.شفه:الكبرىوقالتإليها.ادففه:قالتبينكما.لأشقه:قاللم؟:الصغرى

فىمسلمرواه."(انشفهأن)اترضئنلمابنككانلو:وقالللصفرى،فقفمى:قال

.(2)بسطامبنأمئةعن""الصحيح

ابويهاحدياسلاميسلمالولدبافي:

.،21الطور:أبإيمن!ذزتنهمواتبعئهتمءامنوأ!وأئذين:ثناؤهجلاللهقال

وأبومطرابنعمروأبوأنبانا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-21330

سليمانبنيحيىبنمحمدأنبأنا:قالاال!زاجبنالحسنبنمحمدالحسن

:قالمغبنعمروعن،شعبةحدثنا،علىبنعاصمحدثنا،المروزئ

قال:قالذزتنهم!وانبعئهمءامنوأ!وأتذين:الايةهذهعنجبيربنسعيدسألت

فىدونهكانواوإنعينهبهماللهليقزذزئتهبهيلحقالمؤمن:عباسابن

.(3)العمل

.،تقيه"أن:موفى،"قل"أنه:سفى(\-1)

والنسائى،(8480)وأحمدبه.بسطامبنأميةطريقمن(5066)حبانابنأخرجهوالحديث

به.عجلانبنمحمدطريقمن(5418)

.(02عقب/0172)مسلم(2)

والطحاوى،(179)الزهدفىهنادوأخرجه.السراجابنذكردون(2237)الصغرىفىالمصنف(3)

به.ضعبةطريقمن3/105المشكلشرحفى
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أبويهأحدب!سلاميسلمالولدبابوالبيناتالدعوىكتاب

الضنعا:كأعلىبنمحمدأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21331

الثورئ،أنبأنا،الززاقعبدأنبأنا،عبادبنإبراهيمبنإسحاقحدثنا،بمكة

عرقولهفىر!!النهماعباسابنعنجبير،بنسعيدعن،مرةبنعمروعن

ذزئة(و171/101يرفعاللهإن:قال!و!(1)مفملأوئآذزينهتمجهتم)ألحقنا:وجل

)وألذين:قرأثم.العملفىدونهكانواوإنالجنةفىدرجتهفىمعهالمؤمن

نقصناهم)2(.وما:يقول!!ألتفموئآذزئنهمجهتمألحقنابإيمنذزئهمواثجنهمءامنوا

269/10عنسماعه/عنالثورىعنغيرهرواهوإنما،عمرومنالثورئيسمعهلم

عمروعنشعبةوحديث،(3)الموضعهذاغيرفىذكرناهوقدعمرو،

موصول!.

به؟أولىالإسلاموكان:بهاحتجماجملةفىاللهرحمهالشافعئقال!

لهيكونأنأولىوالأعلى،الأديانعلىالإسلامأعلىتعالىاللهلأن

.(4)كلذمعنىر!بهالخطاببنعمرعنروىوقد،الحكم

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21332

حدثنانصر:بنمحمديعنىاللهعبدأبوقال!:قال!محمدبنعبدالله

.!ءشىمنعملهمإمن:مفىبعده(1)

فىالرزاقوعبد،468/2والحاكم،(636)والقدروالقضاء،166صالاعتقادفىالمصنف(2)

.21/579تفسيرهفىجريرابنطريقهومن،283صالئورىوتفسير،2/247تفسيره

مسنذا.(637)والقدرالقضاءفىالمصنفذكره(3)

.318صالمزنىمختصر(4)
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الزوجانفيهيختلفالبيتمتاعبابوالبيناتالدعوىكتاب

قال:قالالحسنعن،أشعثعن،معاويةأبوأنبأنا،يحيىبنيحيى

.(1)المسلمللوالدالولد:زحنهعمر

عن،هشيمعن،يحيىحدثنا:اللهعبدأبوقال:قال-21333

نصرانئأبويهأحدصبقفىإليهاختصمأنهشريحعن،الشثعبىعن،أشعث

.بالولد)2(أحقالمسلمالوالد:قال

بنيزيدأنبأنا،يحيىبنيحيىحدثنا:اللهعبدأبوقال:قال-13342

.(3)والديهمنالمسلممع:قالالصغيرفىالحسنعنيون!،عن،زريع

.(4)اللقيطكتابفىالبابهذافىروىماسائرمضىوقد

الزوجانفيهيختلفالبيتمتاعباب

ومن،لهفهوذلكمنشىعلىالبئنةأقامفمن:اللهرحمهالشئافعئقال

هذاأنالاجماععلىعنهبالغفلةعندىأحايعذرلاائذىفالقياسبينةيقملم

فإن،دعواهعلىلصاحبهمنهماواحدكلفيحلفمعا،أيديهمافىالمتاع

.()نصفانبينهمافهوجميعاحلفا

الرحمنعبدبناللهعبدبنالعزيزعبدالقاسمأبوأخبرنا-21335

أحمدبناللهعبيدبنحمزةالقاسمأبوأنبأنا،بالزئالأصبهاك!التاجر

به.معاويةأبىعن(31987)ضيبةأبىابنأخرجه(1)

به.أسعثطريقمن(31988،31989)شيبةأبىابنأخرجه(2)

به.الحسنعنآخرطريقمن(31990)شيبةأبىابنأخرجه(3)

.(1230.-ا2265)فىنقدمماينظر(4)

.132/7الأم(5)
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الزوجانفيهيختلفالبيتمتاعبابوالبيناتالدعوىكتاب

بنهشامالوليدأبوحدثنا،إدريسبنمحمدحاتمأبوأنبأنا،المالكئ

عمربننافعحدثنا:قالاالقعنبىمسلمةبناللهوعبدالطيالسئالملكعبد

!راللهرسولأنز!التهماعباسابنإلئكتب:قالمليكةأبىابنعن،الجمحئ

.(2)ىضمكما""الصحيحفىأخرجاه.(1)عليهالمذعىعلىاليمينأنقضى

فىيمينهمعقولهفالقول؟يدهفىماعليهمذعىمنهماواحدكلوههنا

صاحبه.يدعىمانفى

قدوالمرأة،النساءمتاعيملكقدالرجلولأن:اللهرحمهالشافعئقال

أبىبنعلئاستحلوقد،ذلكوغيروالميراثبالشراءالزجلمتاعتملك

كانتوقد،(3الزجالمتاعمن3)وهذاحديد،منببدنر!يمبنفاطمةطالب

.ل!به)4(طالبأبىبنعلىدونللبدنمالكةالحالتلكفىر!نهافاطمة

تزوجلفا:قالعباسابنعنعكرمةروايةفىهذامضىوقد:الشيخقال

شىء.عطىط:قالشيئا".:"أعطهالمجبهماللهرسوللهقالرالئافاطمةعلئ

.(الحطمية؟")درعك"أين:قال

ما:دتما!بهعلىعنروىوقد

أنبأنا،الأصبهانئيوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-21336

.(09051،11557،20749،07642،21245)فىتخريجهتقدم(1)

.(07492)عقبوتقدم.(1711)ومسلم،(2514،2668)البهخارى(2)

.أالرجل"متاع:مفى(3-3)

.5/95الأم(4)

.(14575)فىتقدم(5)
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إياهيمنعهممنحقهالرجلاخذبابوالبيناتالدعوىكتاب

بنسعيدحدثنا،الرعفرانئمحمدبنالحسنحدثنا،الأعرابىابنسعيدأبو

خرج:قالرقبةحدثنا،سليمانبنمحمدحدثنا،ظ171/101،سليمان

لهفقالبقضئة.الأميرقضىلقد:فقالالحخاجعندمنمسلمابىبنيزيد

للنساءكانوما،للزجلفهوللزجلكانما:قال:فقالهى؟وما:الشئعبئ

لا:قالهو؟ومن:قالبدر.أهلمنرجلقضاء:الشئعبئفقال.للمراةفهو

بنعلئهو:قال.أخبرهألاوميثاقهاللهعهدعلئهو؟من:قال.أخبرك

ويحك،صدق:(1)فقالفأخبرهالحخاجعلىفدخل:قالز!ئه.طالبابى

.أقضاهم)2(كانعلئاأنعلمناقد؟قضاءهعلىعلىننقملمإنا

إياهيمنعهممنحقهالرجلأخذباب

الحسنأبوانبأنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-13372

حدثناسعيد،بنعثمانسعيدأبوحدثنا،الطرائفئيعنىمحمدبنأحمد

عن،عروةبنهشامعن،الثورئوهوسفيانانبأنا،العبدئكثيربنمحمد

سفيانأباإن،اللهرسوليا/:!ؤللنبىقالتهنداأنر!نها،عاثشةعن،أبيه10/270

وولدكيكفيكما)خذى:قالسزا؟مالهمنآخذأنجناحاعلئ،خيحرجل

.كثير)4(بنمحمدعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(3)أبالمعروف

.("الحجاج:مفىبعده(1)

:8/4294الذهبىوتالبه.المصنفطريقمن388/65دمقتاريخفىعساكرابنأخرجه(2)

الأصبهانى.ابنوهو،ضعفمحمد

.(15787،15829)فىتخريجهتقدم(3)

.(0187)البخارى(4)
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اياهيمنعهممنحقهالرجلأخذبابوالبيناتالدعوىكتاب

أبىابنزكرياوأبوالقاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-21338

،سليمانبنالربيعأنبأنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاإسحاق

أبووأخبرنا)ح(عروةبنهشامعن،عياضبنأنسأنبأنا،الشافعئأنبأنا

حدثنا،طالبأبىبنإبراهيمحدثناالوليد،أبوأخبرنى،الحافظاللهعبد

عن،أبيهعن،عروةبنهشامعننمير،وابنوكيعحدثنا،كريبأبو

نإ،اللهرسوليا:فقالت!ح!اللهرسولإلىهندجاءت:قالتر!نهاعائشة

أفاخذ؟وبنئيكفينىماولدىوعلىعلئينفقولا،شحيحرجلسفيانأبا

روايئوفى."بالمعروفوولدكيكفيكمما"خذى:فقاليشعر؟لاوهومالهمن

وهوسرامنهأخذتماإلاوولدىيكفينىمايعطينىلاوإنه:عياضبنأنس

"الصحيح"فىمسلمرواه.(1)ذكرهثمشىء؟منذلكفىعلئفهل،يعلملا

.(2)كريبأبىعن

ر!نها:عائشةعنعروةعنالزهرىحديثمنوأخرجاه

بنأحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-21339

الليث،حدثنابكير،بنيحيىحدثنا،ملحانابنحدثناالصخفار،عبيد

أبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(شهابابنعن،يونسحدثنى

بنعمروبنمحمدأخبرنا،المروزىحليمبنمحمدبنالحسنمحمد

وابن،(5435)والنسائى،(24231،25713)أحمدوأخرجه.(1606)المعرفةفىالمصنف(1)

به.عروةبنهثامطريقمن(3532)داودوابوبه.وكيعطريقمن(2293)ماجه

.(7بقع/1714)مسلم(2)
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إياهيمنعهممنحقهالرجلأخذبابوالبيناتالدعوىكتاب

الرهرئ،عنيزيد،بنيونسعن،اللهعبدأنبأنا،عبدانانبانا،الموخه

فقالت:ربيعةبنعتبةبنتهندجاءت:قالت!نهاعائشةعن،عروةحذثنى

يذئواأنإلئث!حأخباءاهلمنالأرضظهرعلىكانماوالفه،اللهرسوليا

نأإلئث!حأخباءأهلالأرضظهرعلىاليومأصبحماثئم،خبائكاهلمن

قالت:ثئم.((بيدهنفسىوالذىأوايضا)1(:قال.خبائكأهلمنيعروا

منأطعمأنفىحرجعلئفهل؟ممسكرجلسفيانأباإن،اللهرسوليا

منعلئفهل:بكيرابنروايةوفى."بالمعروف"لا،:قالعيالا؟لهائذى

وشكواحا،ومعناهما."بالمعروفأنعغ:تالله؟ائذىمناطعمأنحرج

بكير،ابنعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(3)ءابخاو(2)!ايحافىبكيرابن

اخرينوجهينمنمسلموأخرجه،و172/101،عبدانعناخرموضعوفى

.(4)شهابابنعن

بنعلئحدثنا،القطانبكرأبوانبأنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-02134

أبىعن،شعبةحدثنا،الملكعبدبنمحمدجاببرأبوحدثنا،الحسن

سمعاله،المقدامسمعائهالمهاجر،بنسعيدسمعت:قالالجودئ

الأنوارمارفعاد.:اضوأصل،وأفضلهذامنخيرإلىوتعردبصيرتكصتزيدأىوأيفحا:(1)

1/56.

أاخباءا.:1/228الأنواروثارق،التخريجمصادروفى.النسخنىكذا(2)

(5724)حبانوابن،(0919)الكبهرىفىوالنسائى،(3533)داودوأبو،(58882)أحمداخرجه(3)

به.الزهرىطريقمن

.(8/1714،9)ومسلم،(6641،3825)البخارى(4)
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كلعلىحقاكانمحروماالضيففأصبحقوماف!افمسلبم"أيما:يقول!ي!النبئ

.(1)"وزرعهمالهمنبقراهلهيأخذحتى،نصرهمسلم

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21341

بنمنصورسلمةأبوحدثنا،الصغانئإسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

أبىعن،حبيبأبىبنيزيدعنسعد،بنليثحدثنا،الخزاعئسلمة

لابقومفننزلتبعثناإنك،اللهرسوليا:قلت:قالعامربنعقبةعن،الخير

ينبنىبمالكمفأمربقويمنزلتم"إن:!ي!النبئفقال؟ذلكفىترىفما،يقروننا

51رو.(2)"مهلينبغىالذىالضيفحقمنهمفخذوايفعلوالمفإنفاقبلوا،للضيف

51ورو،الليثعنوغيرهيوسفبناللهعبدعن""الصحيحفىالبخارممئى

.(3)الليثعنقتيبةعنمسلم

أبوحدثنا،بكربنمحمدأنبأنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-21342

الطويل،حمياحدثنا:قالحذثهمزريعبنيزيدأنكاملأبوحدثنا،داود

وليهم،كانأيتابمنفقةلفلانأكتبكنت:قالالمكىماهكبنيوسفعن

قلت::قالمثلها.أموالهملهمفأدركت،إليهمفأداهادرهميألففغالطوه

سمعأنهأبىحدثنىلا":قالمنك.بهذهبواالذىالألفاقبض

.(4)"خانكمنتخنولاال!منك،منإلى"أذ:يقولع!س!اللهرسول

.(18729)فىتقدم(1)

.(18727)فىتقدم(2)

.(17/1727)ومسلم،(2461،6137)البخارى(3)

مثلها.:بدلمثليها.:اوددأبىوعند.بهحميدطريقمن(42451)أحمدوأخرجه.(4353)داودأبو(4)
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اياهيمنعهممنحقهالرجلاخذبابوالبيناتالدعوىكتاب

بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينابو34312-/واخبرنا

محمد،بنعباسحدثنا،الرزازعمروبنمحمدجعفرابوانبأناببغداد،

أبىعن،حصينابىعن،وقيس!شريكانبأنا،النخعئغنامبنطلقحدثنا

تخنولا،ال!منكمنإلىالأمانهاأذ:قاللمج!النبئأن،هريرةأبىعن،لحط

أنت:قالقيسا؟وادعشريكاأكتب:لطلققلت:الفضلابوقال."خانكمن

.(1)أعلم

اسمماهكبنيوسفيذكرلمحيث؟المنقطعحكمفىالاؤلالحديث

عنهبهتفزدحصينابىوحديث،حذثهمنعنهحذثمناسمولاحذثهمن

أكثربهيحتبئلموشريك،ضعيفوقيسى،الزبيعبنوقيسالقاضىشريك

الشواهد.فىالحخاجبنمسلمذكرهوإنما(2)بالحديثالعلمأهل

عنأمامةأبىعنمكحولعنالذمشقىحفصأبىعنوروى

وأبو،شيئاأمامةأبىمنيسمعلممكحولالأن؟ضعيفوهذا،(3)!يمجالنبئ

.مجهوذ)4(هذاالذمشقئحفص

منقطع.وهو،(جمز)النبىعنالحسنعنوروى

بنطلقطريقمن(4261)مذىوالتر،(3535)داودأبووأخرجه.(2323)الصفرىفىالمصنف(1)

غريب.حسن:الترمذىوتال،الفضلأبىقولدونوعندهما،بهغنام

.(11859)عقبعليهماالكلامتقدم(2)

به.الدمشقىحفصأبىطريقمن(7580)الطبرانىأخرجه(3)

.مجهول:413/2التقريبفىحجرابنوتال.253/33الكمالتهذيب:فىعليهالكلامينظر(4)

.7/172تفسيرهفىجريروابن،(23284)ضيبةأبىابنأخرجه(5)
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إياهيمنعهممنحقهالرجلأخذبابوالبيناتالدعوىكتاب

.ء(1)!ب،،ء
عنشودبابنعن-ضعي!-وهوسويدبنايوبورواه-41342

اللهعبدبنمحمدبنمحمدبكرأبو.أخبرنماهمرفوعاأنسعنالتئاحأبى

حدثناعمير،بناحمدحدثنا،الزازىسعيدأبوأنبأنا،الحيرىالعطار

.(2)فذكره،حدثهمسويدبنأئوبأنالخضافسليمان

الزبيعأنبأنا،الأصثمالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدابوأخبرنا

بثابتليس:الحديثهذافىاللهرحمهالشافعئ،ظ172/101قال:قال

الكلامساقثئمعلينا.حجةفيهيكنلمثابتاكانولو،منكمالحديثأهلعند

الرجليأخذأنعلىالعلمأهلمنكثيروإجماعةن!لادئتإذا:قالأنإلى

ماأخذالخيانة؟بخيانةليسذلكأندذفقدعليههوالذىمنسزالنفسهحفه

نالىيكنلمخيانتى.استحلقد:فقلتدرهماخاننىفلو.أخذهيحللا

أكونولا،درهمااخذأنلىوكان،لىبخيانتهمكافأةدراهمعشرةمنهاخذ

لملأنه؟درهمىمعتسعةبأخذظالماخائناكنتكماظالماخائنابهذا

يخنها)3(.

الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر.السيبانىالحميرىالرملىمسعودأبوصويد،بنأيوبهو(1)

ابنوقال.1/130الجوزىلابنوالمتروكينوالضعفاء،2/250والتعديلوالجرح،417/1

يخطئ.صدوق:90/1التقريبفىحجر

طريقمن2/46والحاكم،1/354الكاملفىعدىوابن،(475)الصغيرفىالطبرانىأخرجه(2)

به.صويدبنأيوب

.5/041الأم(3)
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الرقبةوفكالنسمةإعتاقفضلبابالعتقكتاب

العتقكتاب

الرقبةوفكالنسمةإعتاقفضلباب

،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21345

بنعاصمحدثنا،يونسبنأحمدحدثنا:قالزيادبنعلىبنالحسنأنبأنا

بنعلىصاحبمرجانةابنسعيدحدثنىمحمد،بنواقدحدثنىمحمد،

أغقمسليم2امر"أيما:روفياللهرسصل!ال:رص!هريرةأبوقال:قالالحسين

ابنسعيدقالالنار".من(1)هنماو!فعمنهعفبربكلاللههذق!تسامسلماامرأ

عبدإلىفعمد،الحسينبنعلىإلىبهفانطلقتالحديثسمعت:مرجانة

.(3)فأعتقهدينارألفأو،درهم(2)فلأعشرةجعفربناللهعبدبهأعطاهقد

وجهمنمسلموأخرجه،يونسبنأحمدعن""الصحيحفىالبخارىرواه

.(4)عاصمعنآخر

272/10عبيدبنأحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلى/أخبرنا-21346

الهاد،ابنعن،الليثحدثنا،بكيرابنحدثنا،ملحانابنحدثنا،الصفار

عنيحدث()سمعته،مرجانةابنسعيدعن،الحسينبنعلىبنعمرعن

:م.)1(لي!فى

.!إالات:م،سفى(2)

به.محمدبنعاصمطريقمن(10801)أحمدأخرجه(3)

.(51/42"9)ومسلم،(1752)البخارى(4)

.أ"سمعه:مفى(5)
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الرقبةوفكالنسمةإعتاقضملبابالعتقكتاب

اللهأعتق(1)مؤمنةرقبةأعتقدامن:يقولجمجواللهرسولسمعت:قالهريرةأبى

(2)ء.
فىمسلئمرواه.بفرجه"درجهيعتقحتىالنارمنمنهعضؤامنهعضبربكل

.الفيث)3(عنقتيبةعن""الصحيح

الفقيه،ال!ثئيرازىمحمدبنعلىبنمحمدنصرأبوأخبرنا-21347

سهلبنوأحمدنعيمبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمداللهعبدأبوحدثنا

مطرفبنمحمدعن،مسلمبنالوليدحدثنارشيد،بنداودحدثنا:قالا

مرجانة،ابنسعيدعن،حسينبنعلىعن،أسلمبنزيدعن،غ!انأبى

بكلاللهأعتقرقبةأعتق"من:!الصروا!لهرسصلعن،،!حزهريرةأبىءعن

(4)ص
فىمسلمرواه.بفرجه"درجهحتىالنار،منأعضائهمنعضوامنهاعضبر

عنالزحيمعبدبنمحمدعنالبخارئورواه،رشيدبنداودعن""الصحيح

(5)"و
رشيد.بنودد

بناللهعبدأنبأنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبواخبرنا-13482

بنعمروعن،شعبةحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

قيل:قالطم!لابنشرحبيلعنالجعد،أبىبنسالمسمعت:قالمئئ

منسمعتهحديثاحذثنا:البهزئكعببنمزةأومزةبنلكعب

.م،المصنفنسخة:منزيادة(1)

به.الليثطريقمن(4874)الكبرىفىوالنسائى،(1541)الترمذىأخرجه(2)

.(9015/23)مسلم(3)

.(12723)فىوتقدم،(4415)الصغرىفىالممنف(4)

.(5671)والبخارى،(9051/22)مسلم(5)
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الرقبةوفكالنسمةإعتاقفضلبابالعتقكتاب

"أيما:يقولع!يه!الطهرسولسمعت:قالواحذر.أبوكلله!ج!اللهرسول!

عظامهمنعظبمبكليجزىالنار،منفكاكهكانمسلمارجلاأعتقمسلمرجل

النار،منفكاكهكانتامسلمتينامرأتينأعتقمسليمرجلوأيما،عظامهمنعظما

امرأةأعتقتمسلمةامرأةوأيما،عظامهمنعظماعظامهمامنعظمينبكليجزى

منعظماعظامهامنعظيمبكلتجزىوأ01173/1النار،منفكاكهاكانتمسلمة

.عظامها")1(

عبدانبنمحمدبنمحمدبنسعيدعثمانأبوأخبرنا-21349

محمدبنالفضلحدثنا،المؤملبنمحمدبكرأبوأنبأنا،النيسابورى

سمعت:قال!أنهصالحبنمعاويةحدثنى،صالحأبوحدثناالشعراك!،

حمصعلىأميروهوالسمطبنشرحبيلقال:يقولالطائئوداعةبنأسد

بحديثحدثنا،نجيحأبايا:ج!عاللهرسول!صاحبالسلمىعبسةبنلعمرو

سمعت:قال!.نسيانولاتزيدفيهليسج!عاللهرسول!منسمعته

منمنهعضوامنهاعضوبكلاللهأعتقمؤمنةرقبةأعتق"من:يقول!!ج!اللهرسول!

ومن،رقبةكعدللهكانوأصابالعدوفبلغاللهسبيلفىبسهبمرمىومنالنار،

."القيامةيومنورالهكانتاللهسبيلفىشيبةشاب

بناللهعبدأنبأنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-01352

عن،قتادةعن،هشامحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

نجيحأبىعن،اليعمرىطلحةأبىبنمعدانعنالجعد،أبىبنسالم

.(9421)الطالسى(1)
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الرقبةوفكالنسمةاعتاقفضلبابالعتقكتاب

!صاللهرسولفسمعت،الطائفقصرري!مجالنبىمعحاصرنا:قالالسلمى

عشرستةمئل!يوفبفغت."(1)يلزحمجمدللهفهواللهسبيلفىبسهيمبفغ"من:يقول

درجةلهفهواللهسبيلفىبسهبمرمى"من:يقولجمتاللهرسولفسمعت،سهفا

مسلبمرجلوأيما،القيامةيومنورالهكانتالإسلامفىشيبةشابومنالجئة،فى

محزرةعظامهمنعظماعظامهمنعظبمكلوقاءجاعلالفهن!فمسلمارجلاأعتق

كلوقاءجاعلوجلعزاللهن!فمسلمةامرأةاعتقتمسلمةامرأ؟وأيماالنار،من

.النار")2(منمحزرةعظايهامنعظماعظامهامنعظبم

،العدلحمشاذبنعلئحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21351

العسقلاخ!إياسأبىبنادمحدثنا،ديزيلبنالحسينبنإبراهيمحدثنا

حدثناقالوا:الزمادىبشئاربنوإبراهيمالحميدئالزبيربناللهوعبد

أبىعندكنا:قالشعبةلههـلمالالكوفةأهلمنشيخحذثنى،عيينةبنسفيان

أبى؟بهحذثنىبحديثأحذثكمألا:فقالبنوهومعهموسىأبىابنبردة

:يقول!يراللهرسولسمعائهأبىحذثنى:قالفحذثنا.،أبهيابلى:قالوا

.بعضبر")3(عضواالنارمنفكاكهكانتعبدا-:او-رقبةأعتق"من

.1/362النهاية.معتقاجرأى:محررعدل(1)

وأبو،(17022،19428)احمدواخرجه.(1250)والطالسى،(4341)الشعبفىالمصنف(2)

طريقمن(9842،5164)حبانوابن،(4331)والنساثى،(6381)والترمذى،(3965)داود

.(3355)داودابىصحيحفىالألبانىوصححهبه.هشام

الكبرىفىوالنسائى،(19623)احمدوأخرجه.(767)والحميدى،2/211،212الحاكم(3)

.ثقاتأحمدورجال:243/4المجمعفىالهيثمىوقالبه.سفيانطريقمن(4878)
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أفضلالرقابأىباب:العتقكتاب

بنعمربنمحمدبكرأبوأنبأنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-21352

بكرأبووأخبرنا)ح(نعيمأبوحدثنا،خزيمةبنالسرىحدثنا،الزاهدحفص

داوفىأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفربناللهعبدأنبأنا،فوركابن

0273/1بنالرحمنعبدعن/،اليامىطلحةعن،الرحمنعبدبنعيسىحدثنا:قالا

الله،رسول!يا:فقال!!يوالنبىإلىأعرابئجاء:قال!البراءعن،عوسجة

عرضتلقدالخطبةفىقصرت"لئن:قال.الجنةيدخلنىبعملأخبرنى

سواء؟أهما،اللهرسول!يا:قال.((الرقبةوفكالنسمةأعتق،المسألة

والمنحةثمنها،فىتعينأنالزقبةوفكبها،تنفردأنالنسمةعتق:"لا،قال

قال!:ذلك؟يطيقفمن:قال.(2)"الظالمالرحمذىعلىوالفىءالوكوف)1(،

وانهبالمعروف"مر:قال!؟أستطعلمفإن:قال!الظقآن((.واسقالجائع"فأطعم

لفظخيبر((.منإلالسانك"فكف:قالذاك؟طقلمفمن:قالالمنكر((.عن

.داود)3(أبىحديث

أفضل؟الرقاباىبافي:

الأصبهانى،يوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا(ظ1353173/101-2

حاتمأبوحدثنا،الهروىالقاضىعمرانبنالحسنمحمدأبوأنبأنا

الحديثغريبينظر.اللبنالغزيرةالكثيرة:والوكوف،يحتلبهالمنتدفعالشاةاوالناقة:المنحة(1)

.1/294،295عبيدلأبى

.3/483النهايةبالبر.إليهوالرجوععليهالعطفأى:الرحمذىعلىالفىء(2)

(374)حبانوابن،(47186)احمدواخرجه.(775)والطيالسى،(6144)الصغرىفىالمصنف(3)

صويلح.عيسى:8/4299الذهبىوقالبه.عيسىطريقمن
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الصحةفىالعتقفضلبابالعتقكتاب

،عروةبنهشامنبأناأ،موسىبناللهعبيدحدثنا،الزحمنعبدبنالجليلعبد

ئأ:لمجيراللهرسولسألت:قالذرأبىعن،الغفارئمراو!ابىعن،أبيهعن

الزقابأئ:قلتسبييه!.فىوجهاذبمالله)إيمان:قال؟افضلالعمل

أفعل.لمفإن:قلت:قالأهلهاإ.عندوأنفشهاثمنا)أغلاها)1(:لا-ـهأ!ل؟

الناس)تدع:قال.أفعللمفإن:قلت:قاللأخرق!.تصنعأوصمانعاإتعين:قال

"الصحيح"فىالبخارئرواه.(2)إنفسكعلىبهاتصدقصدقةف!نهاالشز؟من

.(3)موسىبناللهعبيدعن

الصحةفىالعتقفضلباب

بنمحمدالعباسابوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21354

،سفيانحدثنا،نعيمأبوحدثنا،الضغاخ!إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

نإ:فقلتالذرداءأبالقيت:قالالطائئ(4)حبيبةأبىعن،إسحاقأبىعن

الفقراءفى؟أضعهشىءأئففى،مالهمنبطائفةإلئوأوصىماتصرأخا

بالمجاهدين؟أعدللمكنتفلو(إنى)اما:قال؟الرقابوفىوالمجاهدين

بعدمالهدىالذىمثلالموتعنديعتقالدى)مثل:قاللمجيداللهرسوللأن

"(6)
.!يشبع

"أعلاهاا.:الأصلفى(1)

.(12721)فىتقدم(2)

.(2518)البخارى(3)

.33/226الكمالتهذيبوينظر)حبيبا.:مفى(4)

أنا،."أما:بلفظتقدموتد"كذاا.:الحاشيةوفى)صح،.:الأصلفىوفوقها.النسخفىكذا(5)

.(7909.7910)فىتقدم(6)
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شعصامملوكهمنأعتقمنبابالعتقكتاب

شقصاهملوكهمنأعتقمنباب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأنبأنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-13552

بنمحمدوحدثنا:قال)ح(همامحدثنا،الطيالسئالوليدأبوحدثنا،داود

عن:الوليدأبوقال،المليحأبىعن،قتادةعن،هفامأنبأنا،المعنىكثير

:فقال!ءللنبىذلكفذكر،غلاممنلهشقيضا)1(أعتقرجلاإن،أبيه

.(2)عتقهجمتالنبئفأجاز:حديثهفىكثيرابنزاد."شريكلله"ليس

غلاممنلهشقصاأعتقفيمنهذايكونأنويحتمل:اللهرحمهالشيخقال

.غيرهويحتمل،غيرهوبينبينهمشترك

274/10أنبأنا،المستملىأحمدبنكاملجعفرأبوأخبرنا/وقد-21356

بنيحيىحدثنا،البيهقئالحسينبنداودحدثنا،الإسفرايينئأحمدبنبشر

رجلأأن،مليحأبىعن،قتادةعنسعيلإ،عن،العؤامبنعئادأنبأنا،يحيى

كله؟حر"هو:فقاللمجتنالنبىإلىذلكفرفع،غلامهثلثأعتققومهمن

أعلم.واللهأظهر،لهالبابوضعنافيماوهذا.(3)إشريكللهليس

حدثنا،القطانبكرأبوأنبأنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-21357

عن،سفيانذكر:قاليوسفبنمحمدحدثنا،السلمئيوسفبنأحمد

.2/257الأنوارمارق.النصيب:والشقيصوالثئقص)شقصا".:مفى(1)

(60712)وأحمد.بهالوليدأبىطريقمن(0974)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.(3933)داودأبو(2)

*(3329)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهمطولا.بههمامطريقمن

طريقمن(1974)الكبرىفىوالنسائى.بهالعرامبنعبادطريقمن(49702)شيبةأبىابنأخرجه(3)

به.سعيهد
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شقصامملوكهمنأعتقمنبابالعتقكتاب

إنى:فقالبعرفةزكالبهعمرإلىرجلجاء:قالالمخزومىسلمةبنخالد

.(1)شريكللهليس؟كفهأعتق(و174/101:قالهذا.غلامىمنشقصاأعتقت

عنالعدنىالوليدبناللهعبدرواية""الجامعفىوهو،كتابىفىوجدتهكذا

ألف.فيهليسكله.عتق:د!جهعمرفقال:سفيان

أبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناالذىالحديثوأما-21358

بنأحمدبناللهعبدحدثنا،كتابهأصلمنبالويهبنأحمدبنمحمدبكر

حدثنى،حوشببنعمرحدثنا،الرزاقعبدحدثنى،أبىحذثنى،حنبل

وأطهمانلهيقالغلاملهمكان:قالجذهعن،أبيهعن،أمئةبنإسماعيل

فقال،فأخبرهلمج!النبىإلىالعبدفجاء،نصفهجذهفأعتق:قال.ذكوان

حتىسيدهيخدمفكان:قال.((كقرفىوترقععكك،فى"تعتق:لمجي!النبئ

بنعمروبنأميةابنهووإسماعيل،حوشمببنعمربهتمزد.2ت

صحبة.لهليسسعيدبنوعمرو،العاصبنسعيد

أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناائذىالحديثوأما-21359

حدثنا،سلآبمبنالعزيزعبدحدثنا،سفيانبنالحسنحدثناالوليد،

عنفضاء،بنمحمدحدثنا،واصلبنالواحدعبدحدثنا،خئاطبنخليفة

"يعتق:كج!اللهرسولقال:قالأبيهعنالمزخ!،اللهعبدبنعلقمةعن،أبيه

الثلثذكروعندهما.بهسفيانطريقمن(97102)شيبةأبىوابن،(16708)الرزافعبدأخرجه(1)

الشقمى.بدل

وقال.(197)المراشلفىداودأبوطريقهومن،(16705)الرزاقوعبد،(02154)أحمد(2)

ثفات.ورجالهمرصلوهوأحمدرواه:4/248المجمعفىالهثمى
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شقصامملوكهمنأعتقمنبابالعتقكتاب

بينهليسخمسا،شاءوإنربعا،شاءوإنثلثا،شاءإنشاءبمماعبدهمنالزجل

الوليد:أبوالأستاذقال.(2)((ةطقس":آخرموضعفىوقال."(1)ضغطةاللهوبين

أوصىأو،تام(3)و،ربعهذاومن،ثلثهذامنيعتقاثذىهو:أصحابناقال

كلمنويعتق،الآخرأحدهمايبطللا،هذاعتقوبنصفهذاعتقبنصف

أعتقه.ماقدرواحد

هذافضاءبنمحمدأنإلا،حسنتأويلهذا:اللهرحمهالشيخقال

وأبوحرببنوسليمانمعينبنيحيىفيهيمفم،بهيحتبئلاضعيف

.(4)اللهرحمهمالنسائئالزحمنعبد

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21360

عن،سفيانعن،المباركابنعن،حبانحدثنا،سفيانبنالحسن

عبالرجلكانإذا:قالز!حبهطالبأبىبنعلىعن،الحكمعن،الأشعث

منقطع.هذا.(عتق)ماإلامنهيعتقلمنصفهفأعتق

19/452العروسوتاج،3/90،91النهايةينظر.والتضييقوالإكراهالقهر:الضحغطةوالضغطة(1)

.(ط)ضغ

به.واصلبنالواحدعبدطريقمن(7160)الأوسطفىالطبرانىأخرجه(2)

)منإ.:منىبعده(3)

التاريخ:فىعليهالكلامينظر.البصرىبحرأبو،الجهضمىالأزدىخالدبنفضاءبنمحمدهو(4)

،1/234للنسائىوالمتروكينوالضعفاء،1/202الدورىبروايةمعينابنوتاريخ،1/902الكبير

ضعيف.:2"./2المريبفىحجرابنوقال.26/277الكمالوتهذيب

به.الثورىطريقمن(16707)الرزاقعبدأخرجه(5)
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موسروهوعبدفىلهشركاأعتقمنبابالعتقضاب

موسزوهوعبدفىلهشرحااعتقمنباب

إسحاقأبىابنزكرتاوأبوالحافظاللهعبدابوأخبرنا-21361

بنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:القاضىالحسنابنبكروأبوالمزكى

وأخبرنا)ح(مالكأنبأنا،الشئافعئأنبأنا،سليمانبنالزبيعأنبأنا،يعقوب

سهلأبوحدثنابها،الإسفرايينئسعيدأبىبنمحمدبنالعلاءالحسنأبو

:قاليحيىبنيحيىحدثنا،الذهلئعلىبنإبراهيمحدثنا،أحمدبنبشر

قال:قالر!الهطعمرابنعن،نافعحذثكأنس:بنلمالكقلت

عليهقومالعبد،ثمنل!لغماللهوكانعبد،فىلهشركاأعتق"من:عج!اللهرسول

مامنهعتقفقدوإلاالعبد،عليهوعتق،حصصهمشركاؤهوأعطى(1)العدلقيمة

يوسف،بناللهعبدعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(2)معن:قال؟((قتع

.(3)مالكعنكلاهما،يحيىبنيحيىعنمسلمورواه

أبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبو،ظ174/101أخبرنا-21362

،سليمانبنالزبيعأنبأنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاعمرو

عن،نافععنسعد،بنالفيثحدثناالفيث،بن/شعيبحدثنا275/10

بينكانمملوفي:"أيمايقولعجيناللهرسولسمعت:قالعمربناللهعبد

نإفيكتق،عدليقيمةأعتقالذىمالفىيقامف!نهنصيبهأحدهمفأعتقشركاء

إعدل".:مفى(1)

.(11630)فىوتقدم.7/197والانعى،(6022)والمعرفة،(4422)الصغرىفىالمصنف(2)

.(1501/1،47)ومسلم،(2522)البخارى(3)
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موسروهوعبدفىلهشركاأعتقمنبابالعتقكتاب

الليث،عنوغيرهقتيبةعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)((مالهذلكبلغ

.(2)الليثورواه:فقالالبخارىبهواستشهد

أنبأنا،العلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-21363

بنبشربنالرحمنعبدحدثنا،الشرقىبنالحسنبنمحمدبناللهعبد

بنإسماعيلأخبرنى:قالجريجابنأنبأنا،الرزاقعبدحدثنا،الحكم

لىدثركأأغق"من:مجيماللهرسولقال:قالأنهعمرابنعن،نافععن،أمية

الذىمالفىوأعتق،شركائهإلىثمنه(3)فيدفع،أعتقهالذىعلىأقيمعبل!فى

(4)"ء
،الرزاقعبدعنرافعبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.عتعه"

.()أميةبنإسماعيلورواه:البخارئوقال

أحمدبنإسماعيلحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21364

حدثنا،يحيىبنحرملةحدثنا،قتيبةبنالحسنبنمحمدأنبأناالجرجاض!،

نأربمبن،عمرابنعن،نافععنزيد،بنأسامةأنبأناوهب،ابن

فأعطى،العدلقيمةعليهأقيمعبل!فىلهشركاأعتق:"منقاللمجفاللهرسول

.(4315)حبانوابن،(4952)الكبرىفىالنسائىطريقهومن،(02)الليثفوائد(1)

.(2525)عقبوالبخارى،(اعقب/1150)مسلم(2)

معا.والمجهولللمعلومبالبناءالأصلفىضبطه(3)

.(41671)الرزاقعبد(4)

منصورءبنإسحاقوفيهما:(49بقع/1501)1286/3،(1عقب/1501)1139/2مسلم(5)

.(2525)عقبوالبخارى،رافعبنمحمد:مكان
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موسروهوعبدفيلهشركاأعتقمنبابالعتقكتاب

عن"الصحيح"فىمسلمرواه.(1)"دبعلاعليهوعتق،حصصهمشركاوه

(2)
وهب.ابنعنسعيل!بنهارون

يعنىأحمدأبوأخبرخ!،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-21365

الأشعث،أبوحدثنا،الغازىإبراهيمبنمحمدالحسينأبوأنبأنا،الحافظ

ابنعن،نافعأخبرض!،عقبةبنموسىحدثنا،سليمانبنالفضيلحدثنا

نصيبهاحدهمفيعتقالشركاءبينيكونالأمةأوالعبدفىيفتىكانعمر

مالهفىيقؤم،يبلغماالمالمنلهكانإذا،كفهعتقهعليهوجبقد:يقول

يخبر.المعتقسبيلويخفى،أنصباؤهمالشركاءإلىويدفع،العدلقيمة

أبىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(3)!ي!النبىعنر!النماعمرابنذلك

.(4)الأشعث

الحسينبنمحمدبكرابوأنبأنا،الفقيهطاهرأبوحدثنا-21366

بكير،أبىبنيحيىحدثنا،البغدادئالحارثبنإبراهيمحدثنا،القطان

أعتقإمن:قال!ي!النبىعن،عمرابنعن،نافععن،ذئبأبىابنحدثنا

قال.(6)"هبحاعنصيبفممنثمنهل!لغماأعتقهائذىوعندمملوفيفيشركا

به.وهبابنطريقمن(0474)عوانةأبوأخرجه(1)

.(49بقع/1501)3/1285،(1بقع/1501)1139/2مسلم(2)

به.عقةبنموصىطريقمن(215)مسندهفىالمباركابنأخرجه(3)

.(5252)الخارى(4)

"مملركا،.:مفى(ه-5)

به.ذئبأبىابنطريقمن3/106المعانىثرحفىالطجاوىأخرجه(6)
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موسروهوعبدفىلهشركاأعتقمنبابالعتقكتاب

أبىابنعناخروجهمنمسلموأخرجهذئب.أبىابنورواه:البخارى

.(1)

دئب.

أبوحدثناقالوا:اخرينفىالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21367

أنبأنا،الشافعئأنبأنا،سليمانبنالربيعأنبأنا،يعقوببنمحمدالعباس

نأ،أبيهعن،اللهعبدبنسالمعن،و175/101،ديناربنعمروعن،سفيان

كانفإن،نصيبهأحدهماوأعتقاثنينبينكانعبل!"أيما:قالجميماللهرسول

ثم،(3)ططشولابوكسليستعدلقيمةأو،القيمة(2)بأغلىعليهيقومفإنهموسرا

.(4)"حصتهلهذايغرم

كتابفىورواه،()"الأحاديث"اختلافكتابفىالشافعىرواهكذا

ولافيهاوكسلا"قيمته)6(،:قالورئما.((ويعتقالقيمة"بأغلى:فقالالقرعة

(7)
-".

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

.(49بقع/1501)3/1285،(1بقع/1501)1139/2ومسلم،(2525)عقبالبخارى

لما."بأعلى:سفى

تعدىإذا.الرجلأشط:يقال،الحققدرعلىالزيادةوهو،العدوان:والشطط،النقصان:الوكس

.3/212السننمعالم.وتجاوزهالحق

أحمدوأخرجه.29صاالحديثاختلاففىوالافعى،(6023)المعرفةفىالمصنف

طريقمن(4941،4942)الكبرىفىوالنسائى-(3947)داودأبوطريقهومن-(4589)

به.عيينةبنسفيان

.إالقيمة"بأعلى:ونيه،29اصالحديثاختلاف

.إ!قيمة:مفى

.8/4الأم
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01/276

موسروهوعبدفىلهشركاأعتقمنبابالعتقكتاب

الشافعى،عنالأولىالزوايةنحوسفيانعنالحميدئرواه-13682

أبوأخبرناهكذا.فيهيشكعمزوكان:سفيانقال:وزاديع!قأ.)ثم:زاد

موسى،بنبشرحدثنا،سختويهبنمحفدبنعلئحذثنى،الحافظاللهعبد

رواه.(1)فذكرهدينار.بنعمروحدثنا،سفيانحدثنا،الحميدئحدثنا

هاتيندونسفيانعناللهعبدبنعلىعن"الصحيح"فىالبخارى

الففظتين)2(.

حدثناالإسماعيلئ،ابوبكرانبأنا،الأديبأبوعمرو96312-اخبرنا

عن،سفيانحدثنا،عمرأبىبنيحيىبنمحمدحدثنا،يوسفبنهارون

قؤمآخروبينبينهعبداأعتى"من:قالجمي!النبئان،أسهعن،سالمعن،عمرو

موسرا".كانإنمالهفىعليهوعتقشطط،ولاوكسلا،عدليقيمةمالهفىعليه

.(3)رمعأبىابنعن""الصحيحفىمسلمرواه

ابوحدثنا،بكربنمحمدأنبأنا،الزوذبارئعلقأبوأخبرنا-13702

الرهرئ،عن،معمرأنبأنا،الززاقعبدحدثنا،علىبنالحسنحدئنا،داود

ماعتقعبل!فىلهشركاأدقأمن:قال!ي!النبئأن،عمرابنعن،سالمعن

"الصحيح"فىمسلمرواه/.العبدإ)4(ثمنيبلغمامالملهكانإذامالهفىبقى

.(067)الحميدى(1)

.(1252)البخارى(2)

.(1051/05)صلم(3)

،(1347)والترمذى،(1490)أحمدطريقهومن،(16712)الرزاقوعبد،(3946)داودأبو(4)

.(2147)والنسائى
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موسروهوعبدفىلهشركاأعتقمنبابالعتقكتاب

.(1)الرزاقعبدعنحميدبنعبدعن

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21371

)ح(شعبةأنبأنا،هارونبنيزيدحدثنا،اللهعبدبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

حبيب،بنيونسحدثنا،جعفربناللهعبدأنبأنا،فوركابنبكرأبووأخبرنا

عن،أنسبنالنضرعن،قتادةعن،شعبةحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا

دشقصا)2(الزجلأعتق"إذا:واللمجينالنبئأن،هريرةأبىعن،نهيكبنبشير

فىلمجرالنبىعن:يزيدروايةوفى،الطيالسىحديثلفظ."رحفهومملوفيمن

مسلمأخرجه.(3)"نمضي":قالنصيبهأحدهمافيعتقالزجلينبينالمملوك

حديثومن،يزيدروايةنحوهكذاشعبةعنغندرحديثمن"الصحيح"فى

.(4)"مالهمنحز"فهو:زاد،الطيالسىروايةنحومعاذبنمعاذ

المهرجانئ،الحسنبنمحمدبناللهعبدأحمدأبوأخبرنا-21372

يعنىالحسنبنعلئحدثنا،يعقوببنمحمداللهعبدأبوأنبأنا

،قتادةعن،الذستوائئهشامحدثنا،القاسمبنأزهرحدثنا،الدرابجردئ

لهنصيباأعتق"من:واللمجيهكلهاللهرسولأن،هريرةأبىعن،نهيكبنبشيرعن

.(مال")لهكانإنمالهمنعتقمملوفيفى

.(1501/51)مسلم(1)

.2/257الأنوارمثارق.النصيب:المئقص(2)

،(10051)أحمدوأخرجه.(2573)والطيالسى،(4430،4431)الصغرىفىالمصنف(3)

.بنحوهبهشعبةطريقمن(4966)البهرىفىوالنسائى،(3935)داودوأبو

.(2/1502،53/1503)مسلم(4)

-البهرىفىوالنسالى،(3936)داودوأبوبه.القاسمبنأزهرعن(10873)أحمدأخرجه(5)
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موسروهوعبدفىلهشركاأعتقمنبابالعتقكتاب

بعضهم:وذكره،نسأبنالنضرهشامعنةالروابعضإسنادهفىيذكرلم

علىبنالحسينعلىأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-13732

حدثنا،قدامةأبوحدثنا،طالبأبىبنإبراهيمحدثنا،الحافظ،ظ175/101

بنبشيرعن،أنسبنالنضرعن،قتادةعن،أبىحذثنى،هشامبنمعاذ

فعتقهمملولثفىسهماأعتقإمن:قاللمجي!اللهرسولان،هريرةبىأعن،نهيك

(1)"ذيرشللهليسمال،لهكانإنمالهفىعليه

بنأحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-21374

عن،قتادةحدثنا،هقامحدثنا،سلمةأبوحدثنا،تمتامحدثنا،راف!ئصلاعبيد

منشقصاأعتقرجلاأن،هريرةأبىعن،نهيكبنبشيرعن،أنسبنالنضر

.2ثمنهبقئةوغزمهعتقهجمح!النبئفأجاز،غلام

الحافظ،عدىابنأحمدأبوأنبانا،المالينئسعدأبوأخبرنا-13752

مسلم،بنالوليدحدثنا،صالحبنصفوانحدثنا،سفيانبنالحسنأنبأنا

عطاء،.وعنعمرابنعن،نافععن،موسىبنسليمانعنمعيد،أبوحدثنا

الهاشمئ،اللهعبدبنصالحوحذثنا:أحمدأبو.قالجم!النبئأن،جابرعن

:قالمعيدأبووحذث:قالمسلمبنالوليدحدثنا،خالدبنمحمودحدثنا

نأجابر،عنعطاء،.وعنعمرابنعن،نافععن،سليمانوحذث

.(3332)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهالدصتوائىهامطريقمن(9674،9684)-

به.هامبنمعاذعن(051)مسندهفىراهويهابنأخرجه(1)

أبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.همامطريقمن(3934)داودوأبو،(8565)أحمدأخرجه(2)

.(0333)اودد
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موسروهوعبدفىلهشركاأعتقمنبابالعتقكتاب

ويضمنحم،فهووفاءولهشىغفيهولهعبداأعتق"من:قاللمجي!اللهرسول

قال.(1)((ءىشالعبدعلىوليسمشاركهم،أساءبماعدليبقيمةشركائهنصيب

وهومعيد-أبىغيزيروبلاشىء((العبدعلى"لي!س:قوئهأحمد:أبو

.(2)موسىبنشليمانعن-غيلانبنحفص

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21376

عن،غيينةبنسفيانحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسن

فأعتقرجلينبينكانعبذاأن،مجلزأبىعن،إسماعيلعن،ليلىأبىابن

منقطع.هذا.(3)هلغنيمةفيهباعحتىلمج!النبئفحبسه،نصيبهأحدهما

أبىعنالرحمنعبدبنالقاسمعنليلىأبىابنعنالثورئرواهوقد

.(4)بمعناهمجلز

،(مسعوفى)بناللهعبدجدهعنأبيهعنالقاسمعناخروجهمنوروى

ضعيف.وهو

حدثناالوليد،أبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21377

عن،عونابنعن،السمانأزهرحدثنا،بكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسن

والنسائى.بهخالدبنمحمودطريقمن(4317)حبانابنوأخرجه.3/1711الكاملفىعدىابن(1)

به.مسلمبنالوليدطريقمن(4961)البهرىفى

.1117/3عدىلابنالكامل(2)

.(11372)فىوتقدم.(40220)شيبةأبىابن(3)

به.الثورىعن(16716)الرزاقعبدأخرجه(4)

.(11373)فىتقدم(5)
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01/277

بالعتقلحلميومحرايكونقال:منبابالعتقكتاب

إلىشريكهفركب،نصيبهأحدهمافأءخقرجلينبينعباكان:قالمحمد

.(1)القيمةأغلىيمؤمأنفكتب،ه!زعمر

،مغيرةعن،آدمبنيحيىحدثنا،بكرابوحدثنا،وبإسناده-21378

قالا:نصيبهأحدهمافيعتقالزجلينبينيكونالعبدفىوالشئعبىإبراهيمعن

.(2)أعتقهيومعدلبقيمةلصاحبهثمنهيضمن

بالعتقتحلميومحرايحونثال:منباب

أنبأنا،إسحاقابنبكرأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-13792

عن،زيدبنحفادحدثنا،الفضلبنعارمحدثنا،عتادبنالحسنبنموسى

فىلهنصيباأعتق)من:قالجميمالنبىعنعمر،ابنعن،نافععن/،أئوب

قالعتق".فقدالعبد،بقئةقيمةل!لغماالمالمنلهفكانعبد،منشركاأو،مملولث

فىهوأونافغقالهأشىب!أدرىلا:أئوبقالعتق!.مامنهعتقفقدوإلأ9:خ!اش

.(3)الحديث

أنبأنا،المقرئمحمدبن،و01176/1علئالحسنأبووأخبرنا-13802

الزبيع،أبوحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسن

.(4)،)فهوعتيق:لوظومعناهبإسنادهفذكره.أئوبحدثنا،زيدبنحفادحدثنا

.(03322)شيبةأبىابن(1)

.بنحوه(41022)شيبةأبىابن(2)

،(1346)والترمذى،(4635)واحمدبه.زيدبنحمادطريقمن(3942)داودأبواخرجه(3)

به.السختيانىايوبطريقمن(4713)والنسائى

.(21392)فىوسيأتىبه.الربغأبىطريقمن(4736)عوانةأبواخرجه(4)
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بالعت!تكلميومحرايكونقال:منبابالعتقكتاب

وقال،الربيعأبىعنمسلمورواه،عارمعن""الصحيحفىالبخارئرواه

.(1)"عتيق"فهو:روايتهفىالبخارى

أنبأنا،إسحاقابنبكرأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-13812

عمر،بناللهعبيدحدثنا،المفضلبنبشرحدثنامسذد،حدثنا،المثنىأبو

مملوفيفىلىشركاأعتق"من:لمجفاططرسولقال:قالعمرابنعن،نافععن

.مسذد)3(عن""الصحيحفىالبخارئرواه.(2)((هلكعتقفقد

نإكله،عتقفقدعبل!فىشركاأعتق"من:بشرعنغيرهورواه-13822

إلى()فندفع،العدلقيمةعليه(4)نقيمه،ثمنهماالمالمننصيبهأعتقللذىكان

بكرأبوأنبأنا،الأديبعمروأبوأخبرناه.((سبيلهونخلى)6(أنصباءهمشركائه

ابنهواللهعبيدحدثنا،الحنائئمحمدبنيحيىأخبرنى،الإسماعيلئ

.بإسنادهفذكرهبشر.حدثنامعاذ،

.الفه)7(عبيدعنالقطانيحيىرواهوبمعناه

(1

(2

(3

.(1بقع/1501)1139/2ومسلم،(2524)البخارى

طريقمن(3943)داودوأبو.بهالمفضلبنبشرطريقمن(4950)البهرىفىالنسائىأخرجه

.(21393،21394)فىوسيأتىبه.عمربناللهعبيد

.(2352)البخارى

)يقيمه!.:موفىالباء.وسكونالقافبكسربالأصلضبطكذا

.!"فيدفع:موفىأكذا،.:الأصلفىنوقهاكتب

"ويخلى!.:مفى

به.القطانيحيىطريقمن(4948،4949)الكبرىفىوالنسانى،(اهه")أحمدأخرجه
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القيمةويدفعبالقوليعتققال:منبابالعتقكتاب

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21383

بنيزيدأنبأنا،ال!عدئاللهعبدبنإبراهيمحدثنا،إملاءالشيبانئيعقوب

:قالجمجاللهرسولأن،عمرابنعن،نافععن،ذئبأبىابنأنبأنا،هارون

عتقفقد،ثمنهمبلغنصيبهمنهمايعتقللذىوكانمملولث،فىلهشقف!اأعتق"من

ء(1)!ر
.(2)""الصحيحفىاخرجاه."

القيمةويدفعبالقوليعتققال:منباب

سلمانبنأحمدبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21384

سعيدبنيحيىأنبأنا،هارونبنيزيدحدثنا،مكرمبنالحسنحدئنا،الفقيه

بنسليمانبناللهعبدأنبأنا،لهواللفظالحافظأحمدأبووأخبرض!:قال)ح(

سمعت:قالالثقفئالوفابعبدحدئنا،علىبنعمروحدئنا،الأشعث

سمعت:قالعمربناللهعبدعنيحذثنافعاسمعت:يقولسعيدبنيحيى

وكان."فأعتقهبقىماكففمملوكفىنصيئاأعق"من:يقولجم!اللهرسول

فىشىءهوأم،يقولهقبلهمنكانشيئا،أدرىلا:يحيىقال-يقولنافع

الصحيح""فىمسلمرواه.(3)"عنصماجازفقدعندهيكنلم"فإن:-؟الحديث

.(4)الوهابعبدعنالمثنىبنمحمدعن

.(21366)فىتقدم(1)

.(49عقب/1015)3/1285ومسلم،(2525)عقبالبخارى(2)

بنيزيدطريقمن(4958)الكبرىفىوالنسائى،(3944)داودوأبو،(5474)أحمدأخرجه(3)

به.هارون

.(1عقب/1501)1139/2مسلم(4)
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القيمةويدفعبالقوليعتققال:منبابالعتقكتاب

خميرويه،ابنالفضلأبوأنبأنا،قتادةابننصرأبووأخبرنا-21385

بنيحيىأنبأنا،هشيمحدثنا،منصوربنسعيدحدثنا،نجدةبنأحمدأنبأنا

!ء(11)
لهكانرجل"أيما:قال!اللهرسولان،عمرابنعن،نافععن،سعيد

.(2)"عدليبقيمةعتقهيكملأنفعليهنصيبهفأعتقعبدفىنصيب

عبيدبنأحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-21386

بنجويريةحدثنامسدد،حدثنا،الضبئعمربنعثمانحدثناالصفار،

مملوفيفىدثركاأعتق"من:!ال!شيعالبنأن،عمرابنعن،نادغعن،أسماء

فيعطى،عدليقيمةيقامثمنهقدرالمالمنلهكانإن،بقىمايعتقأنعليهوجبفقد

فى(ظ176/101البخارىرواه.(3)"المعتقسبيلويخلى،حصصهمشركاؤه

.مسدد)4(عن""الصحيح

ببغداد،الحرفئاللهعبيدبنالرحمنعبدالقاسمأبوأخبرنا-21387

حدثنا،موسىبنبشرحدثنا،الشافعئاللهعبدبنمحمدبكرأبوأنبأنا

عمربناللهعبدعن،نافعحدثنىسعد،بنهشامحدثنا،يحيىبنخلاد

.(بقى")مايعتقأنفعليهشركاعبل!منأعتق"من:ع!ي!اللهرسولقال:قال

:م.منطقس(ا-1)

صت(4451)وأحمدبه.منصوربنسعيدطريقمن(5380)المشكلشرحفىالطحاوىأخرجه(2)

به.هثم

به.أسماءبنجويريةطريقمن(4753)عوانةوأبو،(3945)داودأبوأخرجه(3)

.(3052)البخارى(4)

طريقمن(4337)الصحابةمعرفةفىنعيمأبووأخرجه.(842)الغيلانياتفىالافعىبكرأبو(5)

به.موسىبنثر
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01/278

القيمةويدفعبالقوليعتققال:منبابالعتقكتاب

ذدماذكرهاقذمناالتىالزواياتسائروفى

!وهذايراعوالموكائهم،الأؤلالقولعلى

موسرا،كانإذاالضمانوجوبدونالجملة

الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21388

اقالوا:ال!لمئالزحمنعبدوأبوالقاضى

الجماهر،أبوحدثنا،أمئةابوحدثنا،يعقوب

:قالجم!النبىعن،عباسابنعن،طاوسعن

.(1)إيعتقثمالعبديقومعقه،ضمنفقد

دذماوفيها،القولهذاعلى

فىالعتقحصولراعوانما

أعلم.والفه

الحسنبنأحمدبكبروأبو

بنمحمدالعباسابونبأنا

ليث،عن،إسماعيلحدثنا

لهمملولثفىشركا/أعتق"من

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21389

عن،معاويةأبوحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسن

الأسودوبينبينىكان:قاليزيدبنالزحمنعبدعن،إبراهيمعن،الأعمش

فذكر،صغيراوكنتعتقهفأرادوا،فيهاوأبلىالقادسئةشهدقدغلاموأفنا

علىالزحمنعبدويكونأنتمأعتقوا:عمرفقال،ل!بهلعمرذلكالأسود

.(3)نصيبهيأخذأو(2)هنمرغبتممامثلفىيرغبحئىنصيبه

علىدلماز!بهعمرعنرؤيناوقد،القيمةمننصيبهبهيريدانيحتمل

.!(4)
.هدا

ضجف.سنده:8/5043الذهبىوقال.بهعياشبنإسماعيلطريقمن4/129الدارقطنىأخرجه(1)

."أفيه:مفى(2)

به.يةمعاوأبىطريقمن(5384)عقبالمشكلشرحفىالفحاوىاخرجهو.(92022)شببةابىابن(3)

.(21377)فىتقدمماينظر(4)
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معسروهوعبدفىلهشركاأعتقمنبابالعتقكتاب

مرسل.حديثالمعنىهذامثلفىوروى

خميرويه،ابنالفضلأبوأنبأنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-21390

بنعمروعن،سفيانحدثنا،منصوربنسعيدحدثنا،نجذبنأحمدأنبأنا

غلاملهمكانالعاصبنسعيدبنىأن،سعيدبنعمروبنمحمدعن،دينار

علىبهيستشفعلمجيه!اللهرسولإلىفذهبواحدا،رجلاإلاكلهمفأعتقه

مولىأنا:يقولالعبدفكان،فأعتقهلمجييهللنبىنصبيبهالرجلفوهب،الزجل

.البهى)1(أبورافع:لهيمالوالزجلجمييه.اللهرسول

معسرين،كانواأنهمويحتمل،بالففظيعتقلمأنهعلىصحإنيدلهذا

بنسعيدبنعمرو(2)نبأميةبنإسماعيلعنوروينا،منقطعوالحديث

الصورة(3)ىفهذهتخالفأخرىقصةهذافىجدهعنأبيهعنالعاص

.(4)أعلموالله،قبلهالجزءفىمضىقدوالحكم

معسزوهوعبدفىلهشرحاأعتقمنباب

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21391

العباسأبوحدثناقالوا:المزكىإسحاقأبىابنزكرياوأبوالقاضى.

وهب،ابنأنبأنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدأنبأنا،يعقوببنمحمد

:الرزاقعبدوعند.بهعيينةبنسفيانطريقمن(4724)والطبرانى،(67331)الرزاقعبدأخرجه(1)

:4/248المجمعفىالهيثمىوقالسعيد.بنعمروبنمحمد:منبدلا.سليمبنعمروبنمحمد

الصحيح.رجالرجالهوبقية،اعرفهلمهذاعمروبنومحمدالطبرانىرواه

"عن".:مفى(2)

.م:فىليس(3)

.(21358)فىتقدم(4)

-325-



معسروهوعبدقىلهشركاأعتقمنبابالعتقكتاب

المستملى،أحمدبنكاملجعفرأبووحذثنا)ح(عنأنسبنمالكأخبرنى

الحسينبنداود،و177/101حدثنا،الإسفرايينئأحمدبنبشرسهلأبوأنبأنا

عمرابنعننافعحذثك:لمالكقلت:قاليحيىبنيحيىحدثنا،البيهقئ

العبدثمنل!لغماذلهوكانعبدفىلهشركاأعتق"من:كج!اللهرسولقال:قال

مامنهعتقفقدوإلاالعبد،عليهوعتقحصصهمشركاؤهفأعطىالعدلقيمةعليهقوم

عنيوسفبناللهعبدعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)معن:قال؟((قتع

.(2)يحيىبنيحيىعنمسلمورواه،مالك

أنبأنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا

ثبوتمعموضغأوللمناظرة:يناظرهمنلبعضالشتافعئقال:قالالزبيع

إنا:قال؟وعمراننافعحديثفىالاستسعاء)3(بطرحجمعيهاللهرسولسنة

يقله.لمورتماعتق.مامنهعتقفقد:نافعقالورئما،قالأئوبإن:نقول

الله:رحمهالشئافعئقال.برأيهنافعيقولهكانشىب!الهظنىوأكبر:قال

لحديثأحفظمالكاأنفىيشكورواتهبالحديثعالماأحسبلا:لهفقلت

لحديثحفظفضلولمالك،أيوبمنلهألزمكانلاله؟أيوبمننافع

فيهيشكلمشىءفىأحدهمافشكالحفظفىاستوياولو،خاضةأصحابه

يغقطإنما،يشكلمالذىبهيغفطلأنموضعهذافىيكنلم،صاحبه

.(11630،21361)فىتقدم(1)

.(47/1501)3/1285،(1501/1)ومسلم،(2522)البخارى(2)

الطلبيكلفأى،عنهادعىمماأورقبتهمنبقىمافكاكفىبالسعىالعبديطالبأن:الا!تسعاء(3)

.2/225الأنوارمارق.والكسب
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معسروهوعبدفىلهشركاأعتقمنبابالعتقكتاب

منفيهيشركهالحديثفىبشىءيأع!أو،منهأحفظهومنبخلافالزجل

:زيادةفىمالكاوافقوقدمنفرد،وهوعددهممنهحفظمامنهيحفظلم

مامنه"ورق:!بفيهوزاد:قال.غيرهيعنىعتق".مامهعتقفقد"وإلا

-(1)
."!ر

.(2)ىضمفيماذكرناهفقدأتوبح!يثأظ:اللهرحمهالشيخقمال

الإسماعيلئ،بكرأبوأنبأنا،الأديبعمروأبووأخبرنا-13922

نافع،عن،أيوبحدثنا،حمادحدثنا،الزبيعأبوحدثنا،يعلىأبوأخبرنى

279/10كانشركاأوعبدمننصيباأعتق"من:كيه!اللهرسولقال:قال/عمرابنعن

أدرىفلاقال-.عتيقفهو،العدلبقيمةثمنهل!لغماالمالمنلهفكانعبد،فىله

.(2)"قتعممامهعتقفقدوإلأ-ح!ارقالهشىءأوجميه!النبىعنالحديثفىأهو

.هكذا)3(""الصحيحفىأخرجاه

اللهرحمهأنسبنومالك،فيهيشككانأنهعلىظاهرةدلالةوفيه

(4)ء
دونه.لهفالحكم،كك!النبىعنثبتهد

الشافعئقالكماالحديثأهلجماعةعندفهومالكحفظفضلوأما

الله:رحمه

.294صالحديثاختلاففىوالشافعى،(6034)المعرفةفىالمصنف(1)

.(21379،21380)فىتقدم(2)

.(47بقع/1150)3/1286،(1بقع/1150)1139/2ومسلم،(2491،2524)البخارى(3)

."الحديث"عن:مفىبعده(4)
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معسروهوعبدفىلهشركاأعتقمنبابالعتقكتاب

أنبأنا،إسحاقابنبكرأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدابوأخبرنا

بنالزحمنعبدكان:قالالمدينىبنعلئحدثنا،إسحاقبنإسماعيل

.احدا)1(مالكعلىيقذملامهدئ

:يقولالعنزئالحسنأباسمعت:قالالحافظاللهعبدأبواخبرنا

أحمثمالك:معينبنليحيىقلت:يقولالذارمئسعيدبنعثمانسمعت

ال!ختيانئ؟فائوب:قلت.مالك:قالعمر؟بناللهعبيدأونافعفىإليك

.(2)مالك:قال

عوانة،أبىأختابنمحمدأبوانبأنا،الحافظاللهعبدابووأخبرنا

معينبنيحيىسمعت:قال(ظ177/101الميموك!حدثنا،خالىحذثنى

.(3)حديثهفىالناسأثبتمنمالككان:يقولانجميعاحنبلبنوأحمد

عنهحذثرجلعنتسألألاتبالىلا،الحسنأبايا:حنبلبنأحمدقال

.(4)!ضدمسئماولامالك

:يقولالحيرئاحمدبنمحمدبكرأباسمعت:قالاللهعبدأبوأخبرنا

القواريرىعمربناللهعبيدسمعت:يقولالقئاك!محمدبنالحسينسمعت

لقد:يقولال!ختياك!أئوبسمعت:يقولزيدبنحفادسمعت:يقول

.(6034)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(1)

به.العنزىالحسنأبىطريقمن(6035)المعرفةفىالممنفأخرجه(2)

.(6035)عقبالمعرفةفىالمصنفوذكره.(وغيرهالمروزىبرواية-371)العللفىأحمد(3)

.183/1الترمذىعللشرحفىرجبابنذكره(4)
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معسروهوعبدفىلهشركاأعتقمنبابالعتقكتاب

.(1)نافعحياةفىحلقةلمالككانت

جعفر،بناللهعبدأنبأناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا

وهب،ابرأنبأنا،(2)ريكزأبىبنمحمدحذثنى،سفيانبنيعقوبحدثنا

حديثمنحديثمائةلىاكتب:سعيدبنيحيىلىقال:قالمالئرحدثنى

تلكلهفكتبت:قالاصفر.قدقديمارقاوأعطانىلى.انتقها،شهابابن

(3)تاممنهأتعلمكنترجلوقل:مالئرقال.لهوبئنتهملأتهحتىالأحاديث

.فيستفتينى)4(يجيئنىكانحتى

ففيما:الزيادةهذهعلىمالكاوافقمنموافقةوأما

الحسينبنمحمدبكرأبوأنبأنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-21393

حدثناعبيد،بنمحمدحدثناالسلمئ،يزيدبنمحمدحدثنا،القطان

"من:لمجماللهرسولقال:قاللمخيهبنعمرابنعن،نافععن،عمربناللهعبيد

ماللهيكنلموإن،ثمنهلملغماللهكانإنكلهعتقهفعليهمملوكفىلهشركاأعتق

.()((أعتقمامنهأعتق

بكبرأبوأنبأنا،الأديباللهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-21394

به.القواريرىعمربناللهعبيدطريقمن1/22الانتقاءفىالبرعبدابناخرجه(1)

"ركين".:مفى(2)

ماتأ."ما:مفى(3)

علوممعرفةفىوالحاكم،338/9الطبقاتفىسعدابنوأخرجه.683/2سفيانبنيعقوب(4)

به.مالكطريقمن259صالحديث

(5474)عوانةوأبو،(6279)أحمدوأخرجه.(0366)والمعرفة،(4244)الصغرىفىالمصنف(5)

.(21381،21382)فىوتقدمبه.عبيدبنمحمدطريقمن
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معسروهوعبدفىلهشركاأعتقمنبابالعتقكتاب

شيبة،أبىابنبكرأبوحدثنا،المنيعئالقاسمأبوأخبرخ!،الإسماعيلئ

حدثنا،موسىبنعمرانوحذثنابكبر:أبوقال.نميروابنأسامةأبوحدثنا

حدثنا،سفيانبنالحسنوأخبرخ!:قال.نميروابناسامةأبوحدثنا،عثمان

نافع،عن،اللهعبيدحدثناقالا:،أبىحدثنانمير،بناللهعبدبنمحمد

فعليهمملولثفىلهشركاأعتق)من:لمجي!اللهرسولقال:قال!طعمرابنعن

هذاعتق".مامنه(1)قتعماللهيكنلمن!ف،ثمنهل!لغماذلهكانإنكئهع!قه

مالملهكانإنكفهعتقه)فعليه:و!مانجوأبىحديثوفى،نميرابنحديث

مامنهعتق-المعتقعلىيعنى-عدليقيمةعليهيقومماذلهيكنلموإن،ثمنهل!لغ

أسامة،أبىعنإسماعيلبنعبيدعن""الصحيحفىالبخارئرواه.2عتقدا

.نمير)3(بناللهعبدبنمحمدعنمسلمورواه

.نميبر)4(ابنبمعنىاللهعبيدعنالحارثبنخالدرواهوكذلك

محمدبناللهعبدأنبأنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-21395

بنجريرحدثنا،فزوخبنشيبانأنبأنا،أئوببنمحمدحدثنا،الكعبئ

قال:قالر!جمماعمرابنعنعمر،بناللهعبدمولىنافعحدثنا،حازم

عليهقؤمقيمتهل!لغماقدرالمالمنلهفكانعبدفىنصيباأعتق)من:!راللهرسولمل

اأعتق،.:مفى(1)

أحمدوأخرجه.(5373)المشكلشرحفىالطحاوىطريقهومن،(22027)شيبةأبىابن(2)

به.نميرابنطريقمن(4744)عرانةوأبو،(6279)

.(1051/48)ومسلم،(5232)البخارى(3)

به.الحارثبنخالدطريقمن(4947)الكب!رىفىالنسائىأخرجه(4)
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معسروهوعبدفىلهشركاأعتقمنبابالعتقكتاب

.(؟)شيبانعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(1)((قتعمامنهعتقفقدوإلا،عدليقيمة

280/10الأصبهانئالحارثبنمحمدبنأحمدبكرأبو/أخبرنا-21396

النيسابورى،بكرأبوحدثنا،الحافظاو،78/101عمربنعلئأنبأنا،الفقيه

مرزوقبنإسماعيلحدثنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدحدثنا

أميةبنوإسماعيلعمربناللهعبيدعن،أتوببنيحيىحدثنا،الكعبئ

"من:!الكفل!ارسولأنر!يما،!رابنعن،نافععنسعيد،بنويحيى

نإالعبدعليه(3)وعتق،شركاؤهفأعطىعدليقيمةعليهأقيمعبدفىلهشركاأعتق

.(4)((ىقبماورقعتق،مامنهعتقوإلاموسرا،كان

ففيما:الاستسعاءبإبطال!حصينبنعمرانحديثوأقا

محمدبناللهعبدأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21397

حدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،قتيبةبنإسماعيلحدثنا،الكعبئ

عن،المهفبأبىعن،قلابةأبىعن،أتوبعن،عليةابنوهوإسماعيل

مال!لهيكنلمموتهعندمملوكينستةأعتقرجلاأن،حصينبنعمران

فأعتق،بينهمأقرعثئمأثلاثا،فجرأهم!يماللهرسول!بهمفدعا،عيرهم

طريقمن(2553)والبخارى،(5821)وأحمد.بهفروخبنشيبانعن(5808)يعلىأبوأخرجه(1)

به.حازمبنجرير

.(49/1501)مسلم(2)

عتق"."وقد:مفى(3)

نىإسماعيلوحديث،(21381)فىعمربناللهعبيدحديثوتقدم.123/4الدارقطنى(4)

.(21384)عقبيحىوحديث،(21363)

.إإفدعاهم:مفى(ه-5)
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نصفهالمعتقحكمبابالعتققاب

عن""الصحيحفىمسلمرواهشديدا)1(.قولالهوقال،اربعةوأرقاثنين

.(2)شيبةأبىابنبكرأبى

نصفهالمعتقححمباب

أنبأنا،الفقيهالوليدأبوانبانا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21398

عن،لهيعةابنعن،المباركابنعن،حئانحدثنا،سفيانبنالحسن

عمرابنسألرجلاأن،ثوبانبنالزحمنعبدبنمحمدعن،قسيطبنيزيد

.(3)هفكيعتقحتىالعبيدأحكامأحكامه:قال،نصفهيعتقالعبدعن

بنالحسنحدثناالوليد،أبوأنبأنا،اللهعبدأبواخبرنا-21399

أبيهعن،طاوسابنعن،معمرعن،المباركابنعن،حبانحدثنا،سفيان

ونصفأعتقلفذىنصف؟نصفينبينهماهو:قالحرونصفهماترجلفى

يعتق.لملفذى

عبدفىالشئعبىعن،جاببرعن،معمرعن،المباركابنوعن-00412

:قاليؤذىأنقبلالمكاتبماتثئمواحاوأعتقواحا،كاتب؟رجلينبين

بينهما.جعلهنصف.وللمكاتب،نصفللمعتق؟نصفينماله

،(3958)داودوأبو.بهعيةابنإسماعلعن(98261)أحمدوأخرجه.(23727)شيبةأبىابن(1)

وابن.بهأيوبطريقمن(2454)حبانوابن،(9744)الكبرىفىوالشائى،(1364)والترمذى

.(21419،21434)فىوعيأتىبه.تلابةأبىطريقمن(2345)ماجه

.(1668/56)مسلم(2)

.(6039)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(3)
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حملهاأعتقأوحبلىجاريةأعتقفيمنجاءمابابالعتقكتاب

حملهااعتقأوحبلىجاريةأعتقفيمنجاءماباب

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-01214

الرهرئ،عن،معمرعن،المباركابنعن،حئانحدثنا،سفيانبنالحسن

قالا:.بطنكفىماإلاحزةأنت:مةلأقالرجلفىالحسنعن،رجلوعن

.استثناءلهوليسحز،بطنهافىوماهى

ذلك.مثلفقالالحكمسألمنحذثنى:معمروقال-21402

اللهعبدبنإبراهيمأنبأنا،علىبنأحمدبكرأبوأخبرنا-21403

عيسى،بنالحسنحدثنا،القطانإبراهيمبنإسماعيلأنبأناالأصبهاخ!،

لىأمةتزوجحزلعطاء:قلت:قالجريجابنأنبأنا،المباركابنأنبأنا

أعتقه،لفذى:قال؟ولاؤهلمنبطنها،فىولدهافأعتقت،منهفحملت

.(1)لأبيهميراثهولكن

.الميراثفىالمولىيتقذمالنسيبلأنوهذا

العبديستسعىالمعسر:فىقالمنباباظ،78/101

عليههشقوقغيرصاحبهنصيبفى

إسحاقأبىابنزكرئاوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21404

اللهعبدأبوحدثنا:قالواالأديبأحمدبنمحمدبنمحمدبكروأبوالمزكى

بنيزيدانبأنا،اللهعبدبنإبراهيمحدثنا،الحافظيعقوببن/محمد

به.جريجابنعن(16260)الرزافعبداخرجه(1)
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عن،أنسبنالنضرعن،قتادةعن،عروبةأبىبنسعيدانبأنا،هارون

فى(1)كرشلىكان"من:قال!النبىعن،هريرةأبىعن،نهيكبنبشير

استسعىماللهيكقلموإن،ماللهكانإنمالهفىخلاصهفعليهفأعتمهمملولث

الصحيح""فىومسلمالبخارئأخرجه.(2)"عليهمشقوقيغيررقئتهثمنفىالعبد

.(3)عروبةأبىبنسعيدعنأوجهمن

بنالحسينعلىابوأخبرك!،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-05214

قالا:الأزدئمحمدبناللهوعبدطالبأبىبنإبراهيمحدثنا،الحافظعلى

،بإسنادهفذكرهسعيد.عن،يونسبنعيسىأنبأنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا

كانإنمالهفىخلاصهفعليهمملولثفىشقصاأعق"من:قالى!كاللهرسولىأن

الذىصاحبهنصيبفىيستسعىثثمعدليقيمةالعبدقؤمماللهيكنلمفإن،مالله

.()وغيرهإسحاقعن""الصحيحفىمسلمرواه.(4)((عليهمشقوقيغير،يعتقلم

الحسينبنمحمدبكرأبوأنبأنا،الفقيهطاهرابوأنجرنا-21406

بكيبر،أبىبنيحيىحدثنا،البغدادئالحارثبنإبراهيمحدثنا،القطان

"شريك".:مفى(1)

من(9624)البهرىفىوالنسائى،(3938)داودوأبو.بههارونبنيزيدعن(6847)أحمدأخرجه(2)

.(21371)فىوتقدمبه.عروبةأبىبنسعيدطريق

.(1503/3)ومسلم،(2527)البخارى(3)

محمدبناللهعبدطريقمن(4319)حبانابنوأخرجه.(101)مسندهفىراهويهبنإسحاق(4)

به.يون!بنعيسىطريقمن(1348)والترمذى.بهالأزدى

.(1503/55)مسلم(5)
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عن،أنسبنالنضرحذثنى:يقولقتادةسمعت:قالحازمبنجريرحدثنا

العبدعنسئلجميماللهرسولإن:يقولهريرةأباسمعت:قالنهيكبنبشير

مالهفىعليهيقؤمالعبد،عتق"قد:قال،نصيبهأحدهمايعتقرجلينبينيكون

.(1)"عليهم!ثقوقيغيرالعبداستسعىماللهيكنلمفإن،عدليقيمة

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-21457

أبوحدثنا،عيسىأبىبنالحسنبنعلئحدثناإملاء،الحافظيعقوب

بنالنضرعن،قتادةحدثنا،حازمبنجريرحدثنا،الفضلبنمحمدالنعمان

أعتق"من:قالجميمالنبىعن،هريرةأبىعن،نهيكبنبشيرعن،أنس

ماللهيكنلمن!ف،مالهمنأعتققيمتهل!لغماالمالمنلهفكانمملوكفىلهشقضا

أبىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(2)((عليهمشقوقيغيرالعبداستسعى

أبىعن:وقالا،حازمبنجريرعناخروجهمنمسلموأخرجه،النعمان

(3)"و
.هريره

بنوموسىالعطاريزيدبنوأبانالحخاجبنالحخاجرواهوكذلك

الحديث،فىمدرجاالاستسعاءفيهذكروا.(4)قتادةعنالعفئخلف

(5389)المشكلشرحفىوالطحاوى.بهالحارثبنإبراهيمطريقمن4/271الدارقطنىأخرجه(1)

به.حازمبنجريرطريقمن

.(4435)الصغرىفىالمصنف(2)

.(4عقب/0351)ومسلم،(4052)البخارى(3)

داودوأبو.بهالعطاريزيدبنأبانطريقمن(5964)الكبرىفىوالنسائى،(3937)داودأبوأخرجه(4)

به.خلفبنموسىطريقمن(3939)عقب
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فإنهاللهرحمهالشافعئوأما(و0179/101(1)بروايتهمالبخارىواستشهد

الذستوائئوهشاماالحخاجبنشعبةانمنها؟بوجوهفيهال!عايةأمرضغف

.(2)أحفظوهمااستسعا!،فيهليسقتادةعنالحديثهذارويا

.روايتهما)3(قذمناوقد:اللهرحمهالشيخقل

الذارقطنئالحسنأبوقال:قالالفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا

فيهيذكراولم،قتادةعنرواهمنأحفظوهشامشعبة:الحافظ

.الاستسعاص)4(

والعلممنهم(والتدينالبصر)أهلبعضسمعالشئافعئأنومنها

لامنفرداالاستسعاءفىعروبةأبىبنسعيدحديثكانلو:يقولبالحديث

.ثابتا)6(كانما،غيرهيخالفه

عننهيكبنبشيرحديثلأنذلكقالإنماولعفه:اللهرحمهالشيخقال

أبىعلىكتبماقرأائهبشيرعنروىوقد،كتاب(7)نعإنه:يقالهريرةأبى

سعيدا(8)نألذلكقالإنماأنهويحتمل،حديثهيوهنمافيهفليس،هريرة

.(2527)عقبالبخارىذكره(1)

.293صالحديثاختلاف(2)

.(21373-21371)فىتقدم(3)

.4/125والدارقطنى،(6029)المعرفةفىالمصنف(4)

والتدبر،.أالنظر:مفى(ه-5)

.293،294صالحديثاختلاف(6)

أمن،.:مفى(7)

.،نأالتوهمه:المصنفأصلفى(8)
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اخرفىلاختلاطهسعيدبهينفردماإثباتفىيتوقفونوالحفاظ،بهينفرد

مختلفإسنادهلأنذلكقالأوالاستسعاء.روايةفىغيرهوافقهوقد،عمره

أبىعننهيكبنبشيرعنأنسبنالنضرعنقتادةعنرووهفأكثرهم،فيه

النضرذكرفيهليسبشيرعنقتادةعنبشيربنوسعيدمعمرورواه.اهريرة

282/10قتادةعنوقيل،(3)هشامعنالروايتينإحدىفىهووكذلك،(2)سنأ/ابن

هذاوكل.اللهعبدبنجابرعنبشيرعنوقيلبشير.عنأنسبنموسىعن

الأكثر.قولوالقول،وهم

!جحيثقتادةعنيحيىبنهمامروايةفيهال!عايةأمريوهنوائذى

!م:النبىكلاممنوفصلهقتادةقولمنالاستسعاء

الحديث""معرفةكتابفىالحافظاللهعبدأبوأخبرناه-21408

الحسنبنعلئحدثنا،الحافظيعقوببنمحمداللهعبدأبوحدثنا:قال

عن،قتادةعن،همامحدثنا،المقرئيزيدبناللهعبدحدثنا،الذرابجردى

لهشقصاأعتقرجلاأن،هريرةأبىعن،نهيكبنبشيرعن،أنسبنالنضر

لهيكنلمإن:يقولقتادةفكان:همامقال.ثمنهلمج!النبئفغرمهمملوكفى

.استسعى)4(مال

.(21371)فىتقدمماينظر(1)

به.معمرعن(16717)الرزاقعبدأخرجه(2)

.(21372)فىتقدم(3)

.4،41.صالحديثعلوممعرنةفىوالحاكم،(6031)والمعرنة،(4436)الصغرىفىالمصنف(4)

.(21374)فىوتقدم.بهالمقرئيزيدبناللهعبدطريقمن(5394)المشكلئرحفىالطحاوىواخرجه
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...صاحبهنصيبفىالعبديستسعىالمعسر:فىقالمنبابالعتقكتاب

الحافظ،علىابوأخبرخ!،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-21409

،المقرئيزيدبناللهعبدبنمحمدحدثنا،حريثبنمحمدبناحمدانبأنا

عمربنعلئأنبأنا،الأصبهاختالحارثابنبكرابووأخبرنا)ح(ابىحذثنى

عيسى،أبىبنالحسنبنعلىحدثنا،النيسابورئبكرأبوحدثنا،الحافظ

أنس،بنالنضرعن،قتادةعن،هفامحدثنا،المقرئيزيدبناللهعبدحدثنا

فأجازمملوكمنشقصاأعتقرجلاان،هريرةابىعن،نهيكبنبشيرعن

العبداستسعىمالىلهيكنلمإن:قتادةقال.ثمنهبقئةوغزمهعتقهلمجيرالنبى

(1)بر"بر
عليه.مشقوىعير

أحسنما:يقولالنيسابورئسمعت:قالعلىحدثنا،بكرابواخبرنا

قولوبينجممالنبىقولبينوفصلضبطه(ظ179/101هفام!رواهما

.(1)-داتق

ابنعنيحيىبنالحسنعنالخطابىسليمانأبىعنبلغنىوفيما

متنمنليسقتادةفتيامنالكلامهذا:قال"الخلافيات"صاحبالمنذر

فقد:قالثئم،همامالمقرىعنعنالحسنبنعلىحديثذكرثثم.الحديث

ائذىعروبةأبىبنسعيدوألحق،قتادةقولمنال!عايةذكرأنهفامأخبر

.(2)بالحديثمتصلافجعله،قتادةقولمنهفامميزه

بنأحمدأنبانا،الحافظعلىأبوأخبرخ!،الحافظاللهعبدابوأخبرنا

.4/721قطنىارلدا(1)

.69/4الننمعالم(2)
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مهدىبنالزحمنعبدسمعت:قالموسىأبوحدثنا،حريثبنمحمد

.إملاء)1(كتبهالأنه؟غيرهحديثمنأصحقتادةعنهمامأحاديث:يقول

القاضىكاملبنأحمدبكرأباسمعت:قالالحافظاللهعبدأبوأخبرنا

:يقولالمدينىبنعلئسمعت:يقولالرقاشئقلابةأباسمعت:يقول

منهسمعما؟قتادةبحديثالناسأعلمشعبة:يقولسعيدبنيحيىسمعت

.أكثر)2(وسعيد،أحفظوهشائم،يسمعلموما

سمعبماوعلمهحفظهفضلمعشعبة(3أجمعفقد3):اللهرحمهالشيخظل

كتابهصحةمعوهمام،حفظهفضلمعوهشام،يسمعلموماقتادةمن

وافقهومنعروبةأبىابنخلافعلى،الحديثمنليسبمامعرفتهوزيادة

فىالاستسعاءثبوتفىيشككماهذاوفى،الحديثفىالسعايةإدراجفى

الحديث.هذا

ما:قتادةفتيامنالاستسعاء)4(فصلأنعلىيدل/والذى

السوسئ،يوسفبنمحمدبنإسحاقاللهعبدأبوأخبرنا-52141

:قالمزيدبنالوليدبنالعباسحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

كاتبنفرثلاثةبينعبدعنالأوزاعئسئل:قالعلقمةبنعقبةأنبأنا

.(6032)المعرفةفىالمصنف(1)

به.تلابةأبىطريقمن1/81الكاملفىعدىابنأخرجه(2)

."اجتمع"وقد:مفى(3-3)

.،الحديثهذا"فى:مفىبعده(4)
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.لهذاقالائهقتادةعنذكر:قال.الثالثوأمسك،الآخرأعتقثئم،أحدهم

لهيكنلموإن،حطه(1)نمثيسارذاكانإنالمعتقعلى:نصيبهأمسكائذى

والمكاتب؟المعتقبينوالولاء،قيمتهمنالثلثفىالمملوكاستسعىماذ

الثلث.وللمكاتبالثلثانللمعتق

اختلفلو:الحديثأهلمنحضرلمنقيل:الشئافعئقالأنومنها

:قال؟أثبتكانأئهماالإسناد،وهذاوحده-!ي!النبىعنعمرابنعننافغ

نأوعلينا:قلت:اللهرحمهالشئافعئقال-!ي!.النبىعنعمرابنعننافغ

.(2)معن:قال.الحديثينمنالأثبتإلىنصير

.الاستسعاءبإبطالحصينبنعمرانحديثنافعمع:الشيخقال

حدثنا،يعقوببنمحمداللهعبدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا

أصخ:يقولالبخارئإسماعيلبنمحمدسمعت:قالسليمانبنمحمد

.(3)رمعابنعننافععنمالذكفها:الأسانيد

حمدانابنعمروأبوأنبأنا،الصوفئالوهابعبدبنمنصوروأخبرنا

بنمحمدسألت:قالالثقفئإسحاقبنمحمدالعباسأباسمعت:قال

نافععنمالك:فقالالأسانيد،(و180/101أصخعنالبخارئإسماعيل

."م:اعنىف(1)

.293صالحديثاختلاف(2)

،56/28دمشقتاريخفىعساكرابنطريقهومن،53صالحديثعلوممعرفةفىالحاكم(3)

16/433.
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1،(1)
عمر.ابنعن

أحمدبنكاملجعفرأبواخبرناائذىالحديثوأما-21411

الحسينبنداودحدثناالاسفرايينئ،أحمدبنبشرأنبأنا،المستملى

عن،قلابةأبىعنخالد،عن،هشيمانبأنا،يحيىبنيحيىحدثنا،البيهقئ

فأعتق،غيرهماللهوليسموتهعندلهمملوكاأعتقمنهمعذرةبنىمنرجل

.(2)الثلثينفىيسعىأنوأمره،ثلثهلمجؤاللهرسول

مرسل،هو:حضرهمنفقالاللهرحمه(3للشافعىذلكذكرفقد ،3)ء

قال.حديثهيثبتولم،يعرفلايسملمرجلعنكانموصولاكانولو

عليهفقطعهالاستسعاءفىاخربحديثمعارض!منهمفعارضنا:الشافعئ

الحديثيعرفأحاالحديثهذامثليذكرلا:وقالأصحابهبعض

لضعفه.

اللهعبدأبوكلامهمنالبابهذافىنقلتهوماالكلامهذابجميعأخبرنا

.(4)فذكرهالشئافعئ.أنبأنا،الزبيعأنبأنا،الأصمالعباسأبوحدثنا،الحافظ

بما:عورضولعفه،بهعورضحديثأئأدرىولا

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21412

الثقفى.إسحاقبنمحمدعن1/54الضعفاءفىنعيمأبوذكره(1)

طريقمن(353)اصيلالمرفىداودوأبو،(704)منصوربنوسعيد،(96711)الرزاقعبدأخرجه(2)

به.بثيربنهثم

الافعى،.ذلك)ذكر:الأصلحاشيةفى(3-3)

.(6039)المعرفةفىالمصنف(4)
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عن،غياثبنحفصحدثنا،شيبةابىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسن

عنلمج!النبئسئل:قال!الأعرجيحيىأبىعن،بدربنالعلاءعن،الحخاج

نألمج!النبئفامر،دينوعليهغيرهمال!لهوليسموتهعندمولاهأعتقهعبد

.(1)الذينفىيسعى

.2بهمحتبئعيروهو،أرطاةبنالحخاجوراويه،منقطعوهذا

أنباناببغداد،ال!كرىمحمدابوأخبرنابماعورضاو-21413

عن،معاويةأبوحدثنانصر،بنسعدانحدثناالضفار،إسماعيل

كان:قال!المسيببنسعيدعن،شعيببنعمروعن،أرطاةبنالحخاج

وبينبينهالعبدالزجلأعتقإذا:يقولونلمجيه!اللهرسول!اصحابمنثلاثون

فىصاحبهبالعبدسعىمعسراكانوإنموسزا،كانإنضامنفهوالزجل

لاأرطاةبنالحجاج.ضعيفايفئ!اوهذا.3عليهمشقووغيرديمتهنص!

(21ير،

به.يحتج

وهو،(4)ال!عايةفىعمرابنعننافععنأرطاةبنالحخاجعنوروى

.بمزةمنكر

حدثنا،الثقفئيعقوببنأحمدأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا

:قال/حرببنزهيرخيثمةأبوحدثنا،الترمذئاحمدبنمحمدجعفرأبو

.(05922)شيبةأبىابن(1)

.(32)عقبتقدم(2)

به.أرطاةبنالحجاجطريقمن(16418)وأحمد،(03222)شيبةأبىابنأخرجه(3)

به.أرطاةبنالحجاجطريقمن(22028)شيبةأبىابنأخرجه(4)
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...صاحبهنصيبفىالعبديستسعىالمعسر:فىقالمنبابالعتقكتاب

وخلافهأرطاةبنالحجاجمهدىبنالزحمنلعبدهشامبنوخلفأناذكرت

فذكرنا:قال!.كثيرةأحاديثالنحوهذامنفتذاكرناوالحفاظالثقاتعن

!صالنبئأن،عمرابنعننافععنالحجاجحديثمهدىبنالزحمنلعبد

شاءإنيعتقلمالذىأن،نصيبهأحدهمافأعتقاثنينبينكانإذاالعبدأنقضى

فقال!.عليهمشقوقغيرالعبداستسعىعندهيكنلمفإن،القيمةالمعتقضمن

رواهماعلىهذايكونكيف،الفريةأعظممنأيضاوهذا:الرحمنعبد

آل!فىيكنولم،عمربناللهعبيدرواهوقدعمر؟ابنعننافععنالحجاج

الحديثعلمفىتقدمة،ظ01180/1أشدولاأوثقولاأحفظولامنهأثبتعمر

بنمالكروايتهفىتلاهثم،الحفظفىدهرهواحدنهإ:يقال!فكان،زمانهفى

أجمعأومثلهوالإتقانالحفظفىعندناهوبل،الحفظفىدونهيكنولمأنس

أثبتمنوهوالأنصارىسعيدبنيحيىأيضاورواه،الأحوال!منكثيرفىمنه

النبى!عنعمرابنعننافععنجميعارووه،روايةوأصحهمالمدينةأهل

،ماللهكانإنبقىماعتقكلفعبدفىشقيصا)1(-:أونصيبا-أعتق"من:قالشهأ

.(2)"أعتقماالعبدمنيعتقفإنهماللهيكنلمن!ف

هريرةأبىعننهيكبنبشيرحديثفىثبتإنالسعايةوأمر:(3)تلق

فإنهالعبد؟جهةمنالاختيار(4)ىلعذلكأنعلىدل!ماففيهجمير،النبىعن

بمعنى.وهما،شقصا"،:م،سفى(1)

.(6039)عقبالمعرفةوينظر.(21384)فىتقدم(2)

."اللهرحمهالفقيهقال9:النسخبقيةوفى،المصنفنسخةفىكذا(3)

)أن!.:مفىبعده(4)
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موتهمرضفىمملوكمننصيبهأعتقمنبابالعتقكتاب

وإذا،عليهعظيمةمشقةيأباهوهوعليهالإجباروفى.((عليهمشقوقي"غير:!ال

التوفيق،وبالفه،مخالفةالأخبارسائروبينبينهيكنلمباختيارهذلككان

ىأ،لسيدهالعبديستسعىأنال!عايةمعنى:فقالالناسبعضتأؤلهوقد

الخدمةمنيحفللا:أى.((عليهإغيرمشقوقي:قالولذلك؟لمالكهيستخدم

.الرقبحضةيلزمهمافوق

أبوحدثنا،بكربنمحمدأنبأنا،الزوذبارئعلىابوأخبرنا-41421

عن،شعبةحدثناجعفر،بنمحمدحدثنا،حنبلبناحمدحدثنافىاود،

نصيباأعتقرجلاأن،أبيهعن،الثلمثابنعن،العنبرئبشرأبىعن،خالد

بالتاء.هوإنما:حنبلبنأحمدقال.(1)لمجي!النبئيضفنهفلممملوكمنله

.الثاءمنالتاءيبئنلمألثغشعبةوكانالتلمث)2(،يعنى

هووإنما،الأحاديثمنمضىمايخالفلاوهذا:اللهرحمهالشيخقال

أعلم.والله.الباقىيضمنفلامملوكمننصيبهأعتقإذاالمعسرفى

موتهمرضفىمملوكمننصيبهأعتقمنباب

حدثناالوليد،أبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21415

بنمحمدحدثنا،حذيفةأبوحدثناالبرمح!،محمدبنأحمدحدثنا،السراج

648/1الم!د(طراففىعندهوهو،المطرعفىأحمدعندنجدهولم،(3948)داودأبو(1)

إسنادهوضعفبه.جعفربنمحمدطريقمن(4969)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.(1308)

.(849)داودأبىضعيففىالألبانى

وتال.كتفبوزن،اللاموكسرالتاءبفتح:وقيل.اللاموصكرنالتاءبكسر:فقيلضبطهفىاختلف(2)

وحاشينه،4/931الكمالتهذيبينظربتخفيفها.وقيل.الموحدةوتثديدكسرثمبفتح:حجرابن

.(بل)ت1/04المحيطالقاموسوينظر.ا1/12التهذيبوتقريب،48/3مغلطاىوإكمال
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الثلثمنيخرجونلاالعبيدعتقبابالعتقكتاب

285/10عنعمر،ابنعن،نافعأخبرنى،/موسىبنأيوبعن،مسلم

أقيمحق،وهونصيبهأعتقثئم،غلايمفىشركللزجلكان"إذا:قالع!ي!اللهرسول

أصحابنا:قال:الفقيهالوليدأبو.قال(1)((أعتقثمماد،فىعدليقيمةعليه

.لموتابعدعليهيمؤملاأنعلىيدل،عليهيقومحينيعنى"وهوحى((.:لمجرقولى

مسلم.بنمحمدعنقالهكذا:اللهرحمهالشيخقمال

القاسمأبوأنبأنا،الفقيهأحمدبنزاهرعنأخبرونافقد-21416

عن،الطائفىمسلمبنمحمدحدثنا،الضبئعمروبنداودحدثنا،البغوى

فيهكانعبد"أيما:مج!مجاللهرسولقضى:قالعمرابنعن،ديناربنعمرو

عندذلكوليس.(2)"يعتقيومالقيمةعليه"يقام:قال."نصيبهرجلوأعتقشرك

حديث.كلفىاللفظةهذهوليست:اللهرحمهزاهرالشيخقال.الموت

الثلثمنيخرجونلاالعبيدعتقباباط81/101

بنأحمدبكروأبوالمزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-17412

أنبأنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواوغيرهماالقاضىالحسن

أبىعن،أيوبعن،الوهابعبدأنبأنا،الشافعئأنبأنا،سليمانبنالربيع

أوصىالأنصارمنرجلاأن،حصينبنعمرانعن،المهلبأبىعن،قلابة

ستةموتهعندأعتق:قالأو.غيرهمماللهليسمماليكستةفأعتقموتهعند

شديدا،قولافيهفقالجميوالنبئذلكفبلغ.غيرهمشىلمح!لهوليسلهمماليك

به.موصىبنأيوبطريقمن(4428)الصغرىنىالمصنفأخرجه(1)

.!"العتق:منى(2)
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الثلثمنيخرجونلاالعبيدعتقبابالعتقكتاب

.(1)أربعةوأرقاثنينفأعتق،بينهمفأقرع،أجزاءثلاثةفجرأهمدعاهمثم

أبىابنعمروأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-21418

بنومحفدإبراهيمبنإسحاقحدثنامحمد،بناللهعبدحدثناجعفر،

فىقالأنهإلاومعناهبإسنادهفذكرهالثقفئ.الوقابعبدحدثنا:قالاالمثنى

وقال.موتهعند(2)مملوكينستةأعتقالأنصارمنرجلأأن:إسحاقرواية

فأعتقموتهعندأوصىالأنصارمنرجلا(3)نأ:المثنىبنمحمدروايةفى

عن"الصحيح"فىمسلئمرواه.غيرهمشى!لهليسلهمملوكينستة

.(4)المثنىبنمحمدحديثلفظعلىعمرابىوابنإبراهيمبنإسحاق

حدثناجعفبر،بنأحمدأنبأنا،الحافظاللهعبدابوأخبرنا-21419

أحمدأبووأخبرنى:قال)ح(ابىحذثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبد

بنوزيادحجبربنعلئحدثنا،إسحاقبنمحمدبكرأبوأنبأنا،الحافظ

عن،قلابةأبىعن،أيوبعن،عليةابنوهوإسماعيلحدثنا:قالواأتوب

موتهعندمملوكينستةأعتقرجلأأن،حصينبنعمرانعن،المهلبأبى

أقرعثئمأثلاثافجرأهمجميداللهرسولبهمفدعا،غيرهمماللهيكنلم

فىمسلمرواه.(شديدا)قولالهوقال،أربعةوأرقاثنينفأعتق،بينهم

.(12675،12718)فىوتقدم.(6040)المعرفةفىالمصنف(1)

اله".:مفىبعده(2)

.م:فىلي!(3)

.(1668/57)مسلم(4)

.(21397)فىوتقدم.(19826)أحمد(5)
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النلثمنيخرجونلاالعبيدعتقبابكتا!العتق

.(1)وغيرهحجربنعلىعن""الصحيح

بنمحمدحدثناالوليد،أبوأخبرنى،اللهعبدأبووأخبرنا-54221

عليةابنبإسنادفذكرهأئوب.عن،زيدبنحمادحدثنا،قتيبةحدثنا،نعيم

(2)
.(3)قتيبةعن""الصحيحفىمسلمرواه.ومعناه

الفقيه،سلمانبنأحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-14212

زريع،بنيزيدحدثنا،المنهالبنمحمدحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثنا

نأ،حصينبنعمرانعن،سيرينبنمحمدعن،حسانبنهشامحدثنا

ذلكفرفع،موتهعندفأعتقهم،غيرهمماللهيكنلمأعبدستةلهكانرجلا

بينهم،فأقرعأجزاء-ثلاثة:قال-أظنهجزأهمثم،ذلكفكره!رالنبىإلى

المنهالبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(4)أربعةوأرقاثنينفأعتق

(5)بر

.وعيره

منالسلمئالحسينبنمحمدالرحمنعبدأبوأخبرنا-21422

،سنانبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،أصله

)ح(وأيوبعتيقبنيحيىعنزيد،ابنهوحمادحدثنامسدد،حدثنا

.(1668/56)مسلم(1)

بنقتيبةطريقمن(4454)حبانوابن،(4974)الكبرىفىوالنسائى،(1364)مذىالترأخرجه(2)

.(12718)فىوتقدم.بهسعيد

.(57/1668)مسلم(3)

.(4443)الصغرىفىالمصنف(4)

.(57بقع/1668)مسلم(5)
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الثلثمنيخرجونلاالعبيدعتقبابالعتقكتاب

بنالحسنانبأنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنابووأنبانااظ!81/101

(1)،،
بنحقادحدثنا،الزبيعبوأحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،محمد

عمرانعن،سيرينبنمحمدعن،ئموهش!عتيقبنويحيىأئوبحدثنا،زيد

فبلغ،غيرهمماللهيكنولم،موتهعندلهاعبدستةأعتقرجلاأن،حصينابن

فقال:/يحيىقال.(2)أربعةوارقاثنينفاعتق،بينهمفأقرعلمج!النبئذلك286/10

.مسذدحديثلفظرأص!.لكانيخيوالنبئعنيبلغنىلملو:محمد

بنأحمدأنبأنا،عبدانبناحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-21423

منصورأبووأخبرنا)ح(يحيىبناحمدالحلواخ!حدثناالضفار،عبيد

قالا:الخسروجردئاللهعبدبنعلئالحسنوأبوالذامغاخ!علىبنأحمد

الحفارعمبروبنعلىبنمحمدبكرابوحدثنا،الإسماعيلئبكرأبوأنبأنا

أنبأنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(حفادبنالأعلىعبدحدثنا:قالا

حدثنا،الأعلىعبدحدثنا،منيعبناحمدبنتابنحدثناالوليد،أبو

عن،وأئوبالمسئببنسعيدعنالخراساخ!،2عطاعن،سلمةبنحفاد

عن،الحسنعنوسمائر،.حصينبنعمرانعن،سيرينبنمحمد

بنوسماكوحمياوقتادة:والحفارالحلواخ!روايةوفى-حصينبنعمران

لهمملوكينستةأعتقرجلاأن-حصينبنعمرانعن،الحسنعن،حرب

ورذاثنينفأعتق،بينهمجم!اللهرسولفأقرع،غيرهمماللهوليسموتهعند

."إسحاق"بن:المصنفنسخةفىبعده(1)

بنيحيىعنزيدبنحمادطريقمن(99321)وأحمد.بهمسددطريقمن(1396)داودأبوأخرجه(2)

.(3352)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.عتيق
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العتقكتاب

.(1)الزقفىأربعة

الثلثمنيخرجونلاالعبيدعتقباب

حذثنى،عبيدبنأحمدأنبأنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا-42412

حدثناقالا:الحنائئمحمدبنويحيىالضفارإسحاقبنمحمد

إلاوإسنادهالحلوانىحديثبمثلالحديثفذكرحماد.بنالأعلىعبد

وهم.وهوالخراسانى)2(.عطاءبدل،السائببنعطاءعن:قالأنه

الأصم،هوالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21425

حدثنا،القنادحمادابنيعنىعمروحدثنا،شاكربنمحمدبنجعفرحدثنا

ماتأنه،حصينبنعمرانعن،البصرىالحسنعن،سماكعن،أسباط

ذلكفذكرواورثتهفجاء،موتهعندفأعتقهمرجالستةوتركرجل

فدعاهملىإ.:"ادعهموقال."عليهصليناماعلمنا:"لوفقاللمجتاللهلرسول

.(3)الرقفىأربعةورداثنينفأعتق،بينهمفأقرع

إملاء،العلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا-42621

يحيىبنمحمدحدثنا،الحافظالحسنبنمحمدبنأحمدحامدأبوأنبأنا

أنبأنا،موسىبناللهعبيدحدثنا:قالاالسلمئيوسفبنوأحمدالذهلئ

واحمدبه.حمادبنالأعلىعبدطريقمن(302)والطبرانى،(5075)حبانابنأخرجه(1)

عنوالنسائىحبانابنوعند.بهسلمةبنحمادطريقمن(9774)الكبرىفىوالنسائى،(10002)

ورجالالكبير،فىوالطبرانىاحمدرواه:4/211المجمعفىالهيثمىوقال.أيوبعنحماد

الصحيح.رجالالجميع

ينسبه.ولمعطاء.عن:وفيه(6043)المعرفةفىالمصنف(2)

فىالأعرابىوابن.بهالصائغمحمدبنجعفرطريقمن(5532)الصحابةمعرفةفىنعيمأبوأخرجه(3)

.(12676)فىوتقدم.بهحمادبنعمروطريقمن(736)معجمه

-349-



الئلثمنيخرجونلااسعبيدعتقبابالعتقكتاب

نأ،هريرةأبىعن،زيادبنمحمدعن،المختاربناللهعبدعن،إسرائيل

لمجو،اللهرسولعهدعلىغيرهمماقلهليسموتهعندأعبدستةأعتقرجلا

.(1)أربعةوأرقاثنينفأعتق،اجزاءجمجراللهرسولفجرأهم

العباسأبوحدثنا،المزكىإسخاقأبىابنزكرئاابوأخبرنا-42712

أنبأنا،الشافعئأنبأنا،سليماناو،0182/1بنالزبيعأنبأنا،يعقوببنمحمد

مكحولاسمعأنهسعد،بنقيسأخبرخ!،جريجابنعنالمجيد،عبد

أعبدستةرخل-أو-امرأةأعتقت:يقولالمسئببنسعيدسمعت:يقول

فاعتق،بينهمفأقرع،ذلكفى-لمج!النبئفأص!،غيرهمماللهايكنولم،لها

.(2)هيفماتائذىالمعتقمرضفىذلككان:الشافعئقال.ثلثهم

حدثنانجيد،ابنعمروأبوأنبأنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-42821

أبىبنربيعةعن،مالكحدثنابكيبر،ابنحدثنا،إبراهيمبنمحمد

فأمر،جميعالهرقيقاأعتقعثمانبنأبانزمانفىرجلاأن،الزحمنعبد

يخرجأئهمعلىبينهمفأسهمأثلاثا،فق!مواالزقيقبذلكعثمانبنأبان

قالفعتقوا.الأثلاثأحدعلىالمئتسهمفخرجفيعتقوا،المئتسهم

.(3)سمعتمااحسنوذلك:مالك

موسىبناللهعبيدطريقمن(9794)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.(0544)الصغرىفىالمصنف(1)

.291صالحديثاختلاففىوالافعى،(6024)المعرفةفىالمصنف(2)

وعنه،2/774الليثىيحيىوبرواية،(مخطوط-و16/2)بكيرابنبروايةالموطأفىمالك(3)

.8/4الافعى

-350-



القرعةاستعمالإثباتبابالعتقكتاب

القرعةاستعمالإثباتباب

دإلدثهوكنت!وما:وتعالىتباركاللهقال:اللهرحمهالشافعئقال

.،44:عمرانالأيخنصمون!إذلدثهتم!نتومامريميكفلأيفزأقلمهميلقوت

منن!ففساهم!ا!شحونالفكإلىأبقإذ!انمرسينلمنيودنسن!د!:وقال

فىوجلعزاللهكتابفىالقرعةفأصل.،141-139:الصافاتأانمذحضين!

يمونولا،مجتمعةالسلامعليهيونسوالمقارعينمريمعلىالمقترعينقضة

فيه،الكلاموبسطالحخة)1(.فىمستوينالقومبينإلا-أعلموالله-القرعة

.""المبسوطكتابفىمنقولوهو

بنمحمدأحمدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21429

حدثنااللباد،نصربنمحمدبنأحمدحدثناالصفار،إسحاقبنمحمد

وأبىمالكأبىعن،السدئعننصر،بنأسباطحدثنا،طلحةبنعمرو

منناسوعنمسعود،بناللهعبدعن،مئئوعن،عباسابنعن،صطلح

ال!لام:عليهامريمقصةفىوقالالتفسير.فذكر.!مجاللهرسول/أصحاب

عليهاقترعوايجربونه)2(بإنسانإليهمجاءواإذاالتوراةيكتبونكانواالذينإن

أختوكانت،نبئهموكان،يومئذأفضلهمزكرياوكان،فيعفمهيأخذهأئهم

أختها.تحتىبها؟أحقكمأنازكرئا:لهمقالبهاأتوافلما،تحته3مريم

يقومأيهمبهايكتبونالتىأقلامهمفألقواالأردننهرإلىفخرجوافأبوا،

.8/3لأما(1)

.""جحرروف:سوفى.""يحرروف:صوابه:الأصلحاشيةفى(2)

.2/421والنهايةالبدايةينظر.ذلكفىقولانوهما."مريم"خالة:جريرابن!سيرفى(3)
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القرعةاستعمالإئباتبابالعتقكتاب

طين،فىكائه(1)قرنتهعلىزكرئاقلموقامالأقلامفجرتفيكفلها،قلمه

.(2)الجاريةفأخذ

الحسنبنالزحمنعبدأنبانا/الحافظاللهعبدابووأخبرنا-21430

،ورقاءحدثنا،إياسأبىبنادمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،القاضى

:قال(37:عمرانالأزكرئ!!!كفلهامجاهد:عن،نجيحأبىابنعن

من(ظ1/182.ف!نأ!فساهم:قولهوفىفكفلها.يعنى،فسهمهمبقلمهساهمهم

.المسهومين)3(منكان:يقول(141:الصاناتأائمذحفين!

الحسنأبوأنبأنا،إسحاقابىابنزكرئاأبوأخبرنا-21431

بنمعاويةعن،صالحبناللهعبدحدثنا،سعيدبنعثمانحدثنا،الطرائفئ

:يقول!فساهم!:قولهفىعباسابنعن،طلحةابىبنعلىعن،صالح

.المقرعين)4(من:يقولانمذحفين!منن!ف!فقارع

دمق،وتاريخجريرابنتفسيرفىلماموافقوالمثبت.!)قرينه:المصنفونسخة،الأصلفى(1)

والنصل.السيفحد:والقرنة.26/72دمقتاريخمختصروينظر.!"هيئته:حاتمابىابنوعند

القلم.حدهناوالمقصود.(نر)ق253/4القاموس

،5/934تفسيرهفىجريروابن.بهالمصنفطريقمن70/08دمقتاريخفىعساكرابناخرجه(2)

قرله.منالسدىعنأسباطبنعمروطريقمن(0344)2/639حاتمأبىوابن

طريقمن70/80،81دمقتاريخفىعساكرابنواخرجه.251،570صتفسيرهفىمجاهد(3)

639/2تفسيرهفىحاتمأبىوابن،5/350،626/19تفسيرهفىجريروابنبه.المصنف

بهرئا،.إكفلها:تفسيرفىحاتمأبىابنوعند،بهورتاءطريقمن(3438)

"المقروعبن،.:منى(4)

به.صالحبناللهعبدطريقمن19/625تفسيرهفىجريرابنأخرجهوالأثر
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قالا:عمبروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21432

،المنادىابناللهعبيدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

منن!ف!فساهم:قولهفىقتادةعن،شيبانحدثنامحمد،بنيونسحدثنا

احتبست:قالفقرص!.ال!لامعليهيونساللهنبئقارع:قالالذحضين!

فقرص!فتساهموا،بعضهمأحدثهحدثمناحتبستأنماالقومفعلمال!فينة

وهو:قال،142:الصافاتأمليم!وهوألحوت!فآققمه،بنفسهفرمىيونس

كثيركان:قال،143:الصافاتأال!ين!من؟نأدة!فلؤلآصنعفيمامسى!ر

.فأنجاهالرخاءفىالضلاة

فىفيهأقرعموضحكلفىلمجي!النبىوقرعة:اللهرحمهالشئافعئقال

فىالكلاموبسط.(1)تخالفهلاسوا!رمريمكفالةعلىاقترعواائذينمعنىمثل

فى!صالنبىعنحصيقبنعمرانحديثفىروينابماواستدذ،ذلكشرح

.العبيد)2(

جعفرأبوأنبأنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبووأخبرنا-43312

بنيحيىحدثنا،القومسئداودبنمحمدحدثنا،الرزازعمروبنمحمد

عنال!ختياخ!،أيوبعن،حازمبنجريرعن،الفيثحدثنابكير،

حصين.بنعمرانعن،سيرينبنمحمد

قلابة،أبىعن،حازمبنجريرعن،الفيثوحدثنى:قال-43421

.8/3لأما(1)

.(21417)فىتقدمماينظر(2)
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القرعةاستعمالاثباتبابالعتقكتاب

فتركالأنصارمنرجلتوفى:قالحصينبنعمرانعن،المهفبابىعن

إلىذلكفرفع،موتهعندجميعافاعتقهمغيرهمماللهليساعبدستة

.(1)الثلثينوأرقالثلثفأعتقبينهمأقرعثئم،اجزاءثلاثةفجرأهملمجي!النبى

رأص!.لكانلمجي!النبىعنيبلغنىلملو:سيرينبنمحمدوقال

أعلمهلا:قالالحسنعن،جريرعن،الفيثوحذثنى:قال-43521

لمشيئاقلابةأبىعنالحذاءخالاوزاد:قالذلك.مثلهريرةأبىعنإلا

،الحذاءخالاحذثنى:جريرقال.كتمهأويحفظهلمأدرىفلا،أتوبيفهمه

قال:حصينبنعمرانقال:قالأنهغير،أئوبقالكماقلابةأبىعن

.(2)"عليهصليتماصنعبالذىعلمت"لو:أمرهلهذكرحينلمجي!اللهرسول

ورواية.الثلثينوأرقالثلثفأعتق:حازمبنجريرروايةفىكذا

بماجريرمرادوهذا.أربعةوأرقاثنينفأعتق:ذكرهمقذمناائذينالجماعة

التوفيق.وبالفه؟وبالاقراعبالتجزئةيليقائذىفهو،روى

محمدبنإسماعيلأنبأناالزوذبارئ،علىأبوأخبرنا-21436

حدثنا،منهالبنحخاجحدثنا،خلفبنالزحمنعبدحدثناالصفار،

:قالالزهرئسمعت:قاليزيدبنيونسحدثنا،النميرئعمربناللهعبد

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(سمعت

18/184الطبرانىوأخرجه.4/234والدارقطنى،(759)مصنفاتهمجموعفىالرزازجعفرأبو(1)

به.صعدبنالليثطريقمن(431)

.(603)مصنفاتهمجموعفىالرزازجعفرأبو(2)
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القرعةاستعمالإثباتبابالعتقكتاب

حدثنا،بكيربناللهعبدبنيحيىحدثنا،ملحانبنإبراهيمبنأحمدأنبأنا

:قالأنهشهابابنعنيزيد،بنيونسعنسعد،بن،و183/101الليث

بناللهوعبيدوفاصبنوعلقمةالمسيببنوسعيدالزبيربنعروةأخبرنى

زوجعائشةأنزعموا،كييهالنبىزوجعائشةحديث(1)نععتبةبناللهعبد

أزواجهبينأقرعيخرجأنأرادإذا!لمجراللهرسولكان:قالتكييهالنبى

فىبيننافقرع:عائشةقالت.معه!سواللهرسولبهاخرجسهمهاخرج.!يتهن

0288/10(3)الحديثوذكر.!اللهرسولمعفخرحتسهمى/فخرجغزاهاغزاة (2)ا

وأخرجه،منهالبنحجاجوعنبكيرابنعن""الصحيحفىالبخارىرواه

.(4)يونسعنآخروجهمنمسلم

السكرىالجبارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-21437

،الرمادىمنصوربنأحمدحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيلأنبأنا،ببغداد

أبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(مالكأنبأنا،الرزاقعبدحدثنا

محمدبنوجعفرالمروزئنصربنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمداللهعبد

أبىمولىسمىعن،مالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحيىحدثناقالا:

."نم":مىف(1)

"غزوة".:س،المصنفأصلفى(2)

به.منهالبنحجاجطريقمن(134)23/56الطبرانىوأخرجه.4/64الدلائلفىالمصنف(3)

نىوتقدم.بهيزيدبنيونسطريقمن(725)المنتقىنىالجارودوابن،(153)مسندهفىوالبزار

(13562،14884).

.(2770/56)ومسلم،(2879،0475)البخارى(4)
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"لو:قالىجزاللهرسولطأن،هريرةأبىعن،ال!فانصالحأبىعن،بكر

لاستهمواعليهيستهمواأنإلأيجدوالمثئمالاولوالص!النداءفىماالئاس!يعلم

والصبحالعتمةفىمايعلمونولو،اليهلاستبقواالتهجيرفىمايعلمونولو،عليه

تكرهأما:لهفقلت:الرزاقعبدقال.يحيىحديثفظحبواإ)1(.ولولأتوهما

وكان:الززاقعبدقالبه.حذثنىائذىقالهكذا:قال؟العتمة:تقولأن

أويسأبىابنعن""الصحيحفىالبخارئرواه.مالكعنبهايحذثمعمر

.(2)يحيىبنيحيىعنمسلثمورواه،مالكعن

بنأحمدبنمحمدجعفرأبوأنبأنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-21438

وأخبرنا)ح(نعيمأبوحدثنا،وارةبنمسلمبنمحمدحدثنا،الزازئسعيد

أنبأنا،العتكئالقاسمبنمحمدمنصورأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبو

:يقولعامراسمعت:قالزكرئاحدثنا،نعيمأبوحدثنانصر،بنأحمد

اللهحدودعلىالقائم"مثل:ىجزاللهرسولقال:يقولبشيربنالنعمانسمعت

بعضهموأصابأعلاهابعضهمفأصابسفينةعلىاستهمواقوبمكمثلفيهاوالواقع

آذوهم،فوقهممنعلىفمرواالماءمناستقواإذاأسفلهافى(3)الذينفكانأسفلها،

وماتركوهمفإنفوقنا؟مننؤذولممنهفاستكيناخرقانصيبنافىخرقناأنالوفقالوا:

فىوتقدم.(7738)احمدطريقهومن،(0720)الرزاقوعبد،(601)المعرفةفىالمصنف(1)

(0362).

.(437/129)ومسلم،(2689)البخارى(2)

.اإالذى:منى(3)
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فىالبخارىرواه.(1)((اعيمجنجواأيديهمعلىأخذواوإنجميعا،هلكواأرادوا

.(2)نعيمأبىعن""الصحيح

الحسينبنمحمدبكرأبوأنبأنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-21439

معمر،أنبأنا،الرزاقعبدحدثنا،السلمئيوسفبنأحمدحدثنا،القطان

الأنصاريةالعلاءأمكانت:قالثابتبنزيدبنخارجةعن،الزهرىعن

قالت:.سكناهمعلىالأنصاراقترعتالمدينةالمهاجرونقدملما:تقول

.(3)الحديثوذكر،ظ183/1010السكنىفىمظعونبنعثمانلنافطار

بنمحمدبنالحسنأنبأنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-21440

معمز،أنبأنا،اللهعبدأنبأنا،عبدانأنبأنا،الموجهأبوأنبأنابمرو،حليم

امرأي!وهى:قالالعلاء-أمعن،ثابتبنزيدبنخارجةعن،الزهرىعن

مظعونبنعثمانلناطار:قالت!شي!-اللهرسولبايعتكانتنسائهممن

فاشتكى،المهاجرينسكنىعلىالأنصاراقترعتحينالسكنىفى

علينافدخل:قالت.أثوابهفىجعلناهثم،توفىحتىفمرضناه

قدأنفشهادع!،السائبأباعليكاللهرحمة:فقلت!شي!اللهرسول

أدرىماوالله:قالت."؟يدريكاممو":وججملالنبئفقال.اللهسأكرمك

.(20213)فىوتقدمبه.نعيمأبىعن(18372)أحمداخرجه(1)

.(2493)البخارى(2)

فىوتقدم.(منتخب-ا591)حميدبنوعبد،(27458)احمدوعنه،(42220)الرزاقعبد(3)

(7270).
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بالملكيعتقمنبابالعتقكتاب

والفه،اللهمنالخيرلهأرجووإئى،اليقينجاءهفقدهو"أفا:قال.الفهرسوليا

لافوالله:العلاءأئمقالتبكم".ولا(1)،يفعلمااللهرسولوأناأدرىما

فجئتتجرىعيناالنومفىلعثمانوأريت:قالتأبدا.أحداأزكأ

فىاد!ارئرواه.(2)((ىليجرىعملهاذاك:نقاللكرتت،لمجتاللهرسول

.(3)عبدانعن""الصحيح

بالملكيعتقمنباب

ببغداد،الحرفئاللهعبيدبنالزحمنعبدالقاسمأبوأخبرنا-44121

أبوحدثنامحمد،بنالحارثحدثنا،العباسبنمحمدبنحمزةأنبأنا

عن،مليكةأبىابنيعنىاللهعبيدبناللهعبدحدثنا،الفيثحدثنا،النضر

"إن:المنبرعلىوهويقوللمجؤاللهرسولسمعت:قالمخرمةبنالمسور

ثئمآذنفلا،طالبأبىبنعلئابنتهمينيهحواأنفىاستأذنونىالمغيرةبنهشامبنى

فىأخرجاه.(آذاها(()ماويؤذييىأرابها)4(ماىن!لريمئى/بفعةابنتىفإنما،آذنلا

.الفيث)6(عنقتيبةعن""الصحيح

"بى،.:الأصلحاضيةفى(1)

به.اللهعبدطريقمن(7634)الكبرىنىالنسائىواخرجه.2/454الحاكم(2)

.(8107)البخارى(3)

"رابها!.:مفى(4)

الترمذىو،(2071)داودوابربه.القاسمبنهاثمالنضرأبىعن(18926)احمدأخرجه(5)

طريقمن(6955)حبانوابن،(1998)ماجهوابن،(8518)الكبرىفىوالنسائى،(3867)

به.الليث

.(93/2449)ومسلم،(5230)البخارى(6)
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وأالكتابةمالبأداءنفسهملكإذاوالعبد،منهبعف!ولدهأنفأخبر

ملكإذاأوبعضهملكفقدولدهملكإذاالحرفكذلك،عتقنفسهبابتياع

يعتق.أنفوجب،منهبعف!هومنملكفقدوالده

الطوسئ،أحمدبنحاجبأنبأنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا-44221

بنسهيلأنبأناالحميد،عبدبنجريرحدثنا،منيببنالرحيمعبدحدثنا

الحسينبنمحمدبكرأبوأنبأنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا)ح(صالحأبى

:قاليوسفبنمحمدأنبأنا،السلمئيوسفبنأحمدحدثنا،القطان

قال:قالهريرةأبىعن،أبيهعن،صالحأبىبنلسهيلعن،سفيانذكر

فيعتقه")1(.فيشتريهمملوكايجدهأنإلاوالدهولديجزى"لا:كجواللهرسول

جرير،عنوغيرهشيبةأبىابنبكرأبىعن"الصحيح"فىمسلمرواه

.(2)الثورىأو(84/101سفيانعنأوجهمنوأخرجه

أعلم.والله،بالشراءفيعتقه:بهيريدأنيحتملفيكتقه"."فيشتريه:وقوله

بنإبراهيمإسحاقأبوأنبأنا،الحافظحازمأبوأخبرنا-21443

منصور،بنإسحاقحدثنا،إبراهيمبنإسماعيلحدثنا،يحيىبنمحمد

الأحولعاصمعن،سلمةبنحمادحدثناالبرساخ!،بكربنمحمدأنبأنا

وابن،(4896)الكبرىفىالنسائىواخرجه.(7846)والشعب،(4451)الصغرىفىالمصنف(1)

فىوالبخارى،(4371،8893،5974)وأحمد.بهالحميدعبدبنجريرطريقمن(3659)ماجه

حبانوابن،(1906)والترمذىبه.سفيانطريقمن(5137)داودوأبو،(10)المفردالأدب

به.صالحأبىبنسهيلطريقمن(424)

.(...،25/1510)مسلم(2)

-359-



بالملكيعتقمنبابالعتقكتاب

اذملك"من:قالجمي!النبىعن،جندببنسمرةعن،الحسنعن،وقتادة

.(1)"زحفهورحمذىمنمحريم

بكرأبوأنبأنا،الزوذبارئمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-44421

بنوموسىإبراهيمبنمسلمحدثناداود،أبوحدثنابكر،بنمحمد

،سمرةعن،الحسنعن،قتادةعن،سلمةبنحفادحدثنا:قالاإسماعيل

حقاديحسبفيماسمرةعن:اخرموضعفىموسىقال-لمجؤالنبىعن

لم:داودأبوقال."رحفهومحرمرحمذاملك"من:جمفه-اللهرسولقال:قال

.(2)هيفشكوقدسلمةبنحفادإلاالحديثهذايحذث

البخارئسألت:عنهبلغنىفيماالترمذئعيسىابووقال:(3أحمدقال3)

بنحفادحديثمنإلاسمرةعنالحسنعنيعرفهفلمالحديثهذاعن

.(4)سلمة

قذمناكماإسنادهفىسمرةذكرفىيشكوحفاد:اللهرحمهالشيخقال

بنعمرعنقتادةعنيرويهحفادوغير،إسماعيلبنموسىعنذكره

قوله.منالحسنعنقتادةوعن،زحبهالخطاب

به.البرصانىبكربنمحمدطريقمن(2524)ماجهوابن،(4902)البهرىفىالنسائىأخرجه(1)

به.قتادةعنسلمةبنحمادطريقمن(1365)والترمذى،(16702،02272)واحمد

داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(3949)داودوابو،(4452)الصغرىفىالمصنف(2)

(3342).

المصنف.اصل:فىلي!(3-3)

.(375)عقبالكبيرالترمذىعلل(4)
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بالملكيعتقمنبابالعتقكتاب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأنبأنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-44521

سعيد،عن،الوهابعبدحدثنا،الأنبارىسليمانبنمحمدحدثناداود،

.\حرفهومحرمرحمذاملكمن:قالطه!رالخطاببنعموأن،قتادةعن

،(2)دوادأبوحدثنا،بكربنمحمدأنبأنا،علىأبوأخبرنا-21446

عن،قتادةعنسعيد،عن،أسامةأبوحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا

.حمادمنأحفأوسعيا:داودأبوقالط.(3)مثلهوالحسنزيدبنجابر

راوول.فيهوهماخربإسنادوروى:(4أحمدقال4)

أحمدبنسليمانأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلىأخبرنا-21447

أبوحدثنا:قالاالمعمرىعلىبنوالحسنأحمدبنعبدانحدثنا،اللخمى

بناللهعبدعن،الثورىعن،ربيعةبنضمرةحدثنا،النحاسابنعمير

.()"عتيقفهومحربمرحبمذاملك"من:قال!لمج!مالنبىعن،عمرابنعن،ينارفى

.ضمرةإلاسفيانعنالحديثهذايرولم:سليمانقالط

(1

(2

(3

(4

به.عروبةأبىبنسعيدطريقمن(0394،6094)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.(0395)داودأبو(

.موقوفضعيف:(850)داودأبىضعيففىالألبانىوقال

عن،قتادةعن،سعيدعن،الوهابعبدحدثنا،سليمانبنمحمد"حدثنا:المصنفأصلفىبعده(

بكر".بنمحمدحدثنا،علىأبووأخبرناحر.فهورحمذاملكمن:قالالحسن

قتادةطريقمن(4094)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.(03332)شيبةأبىوابن،(3952)داودأبو(

.مقطوعصحيح:(3344)داودأبىصحيحفىالالبانىوقالبه.

"قلت".:المصنفأصلفى(4-

فيه.تكلممنإسنادهفى:الزوائدوفى،بهرببعةبنحمزةطريقمن(2525)ماجهابنأخرجه(

به.الثورىسفيانطريقمن(4897)الكبرىفىوالنسائى
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10/290

بالملكيعتقمنبابالعتقكتاب

بيععننهى/:حديثالإسنادبهذاالمحفوظ:(االلهرحمهالشيخ)اقال

.الأؤلالحديثمعالثورئعنضمرةعنعميرابورواهوقد.هبتهوعنالولاء

عمروأبوأنبأنا،قتادةابننصرأبوجميعابالحديثينأخبرنا-44821

عميرأبوحدثنا،إسحاقأبويونسبنمحمدبنإبراهيمحدثنا،مطرابن

أعلم.فالفهجميعا)2(،فذكرهما.النخاسبنمحمدبنعيسى

عمربنعلئأنبأنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-21449

حرببنعلئحدثناالجنديسابورئ،نوحبنمحمدحدثنا،الحافظ

النضر،أبىعن،العرزمئحدثنا،عطافبناشعثحدثنا،الجنديسابورئ

بأخيه.صالح:له"لقالرجلجاء:قالعباسابنعن،صالحابىعن

حينأضقهالله"إن:فقالهذا.أخىأعتقأنأريدإنى،اللهرسوليا:فقال

ابنتركهالعرزمئ:اللهرحمهالذارقطنئعلىقال.(3)((ملكته(ظ184/101

ال!ائببنمحمدهوالنضروأبو:قال.مهدىوابنالقطانويحيىالمبارك

.(4)بذكصالحأبىعنحذثتماكل:القائلهووأيضامتروئر،الكلبئ

عنليلىأبىبنمحمدعنداودأبىبنحفصعنوروى:(االشيخ)اقال

ضعيف.إسنادوهذا.()بنحوهعباسابنعنعطاء

قلت".5:المصنفأصلفى(ا-1)

به.عيرأبىطريقمن(5398،5399)المشكلشرحفىالطحاوىأخرجه(2)

به.نوحبنمحمدطريقمن(3850)الصحابةمعرفةنىنيمأبووأخرجه.ا29/4الدارتطنى(3)

.4/291الدارتطنى(4)

.(6050)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(5)
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بالملكيعتقمنبابالعتقكتاب

(2)حنبلبنوأحمد(1)شعبةضعفهالقارئسليمانابنهووحفص!

(3)لملم:(1)و

وعيرهم.معينيبنويحيى

بنإسماعيلعمروأبوأنبأنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-21455

عن،عوانةأبوأنبأنا،عاصمأبوحدثنا،الكجئمسلمأبوأنبأنانجيد،

رحمذاملكمن:رفجبهعمرقال:قالالأسودعن،إبراهيمعن،الحكم

(4)د،
حر.فهومحرم

الحسنأبوأنبأناالسلمئ،الرحمنعبدأبووأخبرنا)-21451

حدثنا،الحافظعلىبنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الفقيهمحمودبنمحمد

الحكم،عن،عوانةأبىعن،الضحاكحدثنا،المثنىبنمحمدموسىأبو

فهومحرمرحمذاملكمن:قالر!جبهعمرعنالأسود،عن،إبراهيمعن

.الضحاكشك.محرمذا:أوحر.

عن،عوانةأبىكتابفىقرأت:يقولالوليدأباوسمعت:موسىبوأقال

(6)(5ير

رحمذويستر!لا:قالرفجنهعمرعن،الأسودعن،براهيمإعن،الحكم

.3/731يللتعداولجر!ا(1)

.8/187بغدادوتاريخ،3/173والتعديلالجرح(2)

.(3356)فىتقدمماينظر(3)

عقبالمشكلشرحفىوالطحاوى،(0914)الكبرىفىوالنسائى،(937)العللفىأحمدأخرجه(4)

به.عاصمأبىطريقمن(5403)

المصنف.أصلفىعليهضرب(ه-5)

.(6049)عقبللمصنفوالمعرفة،(4911)للنسائىالكبرىالسننينظر(6)
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بالملكيع!منبابالعتقكتاب

اللهعبدبنمحمدبكرأبوانبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-45212

حذثنى،العزيزعبدبنخلفحدثنا،علىبنمحمدأنبأنابمرو،الجزاحئ

كهيل،بنسلمةعن،وغيلانالثورئسفيانعن،شعبةعن،جذىعن،أبى

له،جاريةزؤجنىعفىإن:فقالمسعودابناتىرجلاأنالمستورد،عن

.(1)لهذاكليس:اللهعبدفقال.ولدىيسترقانيريدوإنه

.(2)سلمةعنسفيانعنشعبةعنروحعنوروى

رف!مسعودوابنعمرعنفهو.سفيانعنمهدىبنالزحمنعبدورواه

اصحابنا.بعضإليهذهبوقد،حسن

بشر،بنمحمدبنعثمانانبأناالزفاء،الحسنأبوأخبرنا-21453

أبىبنالزحمنعبدحدثنا،اويسبىأبىابنحدثنا،القاضىإسماعيلحدثنا

كانوا،المدينةأهلمنقولهمإلىينتهىائذينالفقهاءعن،أبيه/عنالرناد،

عتقالولدالوالدملكوإنالوالد،عتقالوالدالولدملكإذا:يقولون

وقال:القاضىقال.(3)هيففيختلفونالقرابةمنذلكسوىماوأقاالولد،

أويس:أبىابنقال؟الناسفيهفاختلف:الرنادأبىابنعن،ميناءبنعيسى

شقضاالزجلابتاعإذا:يقولونوكانوا:عنهمأبيهعن،الزنادأبىابنعن

كانوإن،عليهكفهفيعتقبقىماعليهوقؤمالشئقصذلكعتقأفهأوأبيهمن

به.الثورىصفيانطريقمن(20332)شيبةأبىابنأخرجه(1)

به.عبادةبنروحطريقمن3/011المعانىشرحفىالطحاوىاخرجه(2)

به.الزنادابىابنطريقمن7/020المدونةفىسحنوناخرجه(3)
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...سنةخدمةأودينار،مائةعليكأنعلىحرأنت:لعبدهقالمنبابالعتقكتاب

.الباقى)1(عليهيقؤمولمالشقصعتقيشترهولمشقصامنهورث

دينار،مائةعليكانعلىحزانت:لعبدهقالمنبافياط0185/1

ذلكعلى(2)العتقالعبذفقبلحذا.عملاوسنة،خدمةأو

.(3)عليهديناوكانذلكلزمه:اللهرحمهالشافعئقال

محمدبنبكرأحمدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21454

حدثنا،معمرأبوحدثنا،عيسىبنمحمدبنأحمذحدثنابمرو،الصيرفئ

لىقالت:قالسفينةحذثنى،جمهانبنسعيدحدثنا،سعيدبنالوارثعبذ

:قالعشت.ماع!ي!اللهرسولتخدمأنعليكوأشترطأعتقك:سلمةأئم

:قالعشت.ماغ!ي!اللهرسولفارقتماعلئتشترطىلمأنكلو:قلت

داودأبورواه.(4)تشعماجمماللهرسولأخذمأنعلئواشترطتفأعتقتنى

.()الوارثعبدعنمسددعن""السننكتابفى

كما:سعيدعنسلمةبنحفادورواه

العلوئأحمدبنمحمدبنالطفزمنصورأبوأخبرنا-21455

،حازمبنأحمذحدثنا،دخيمبنعلىبنمحمذجعفرأبوأنبأنا،اللةرحمه

بقى!.إما:المصنفأصلنى(1)

"أيعتق".:مفى(2)

.4/116الأم(3)

والطبرانى،(4995)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.الذهبىووافقهوصححه213/2الحاكم(4)

به.سعيدبنالوارثعبدطريقمن(6447)

.(3328)داودأبىصحيحنىالألبانىوحسنه.(3932)داودابو(5)
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...سنةخدمةأودينار،مائةعليكأنعلىحزأنت:لعبدهقالمنبابالعتقكتاب

ابنبكرأبووأخبرنا)ح(سلمةبنحفادأنبأنا،موسىبناللهعبيدحدثنا

داود،أبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفربناللهعبدأنبأنا،فورك

سلمةأئممولىسفينةأخبرك!،جمهانبنسعيدعن،سلمةبنحمادحدثنا

لفظ.(1)شلاعماجمقهالنبئأخدمأنعلئواشترطتر!بهاسلمةأئمأعتقتنى:قال

.داودأبىحديث

بنأحمدبكروأبوالمزكىإسحاقأبىابنزكرثاأبوأخبرنا-45612

بنمحمدأنبأنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضىالحسن

الزحمنعبدبنيعقوبأخبرك!،وهبابنأنبأنا،الحكمعبدبناللهعبد

أعتقعمربناللهعبدأن،نافععن،عقبةبنموسىعن،ميسرةبنوحفص

روايةوفى.بعفسنيهلهفرعى،سنينعملهلهأنعليهاشترطثئملهغلاما

لهفقال،عمرةفىوإماحبئفىإفاعليهقدمثئم،بعفسنة:القاضى

كذاعمل.عليكوليس،حروأنتعليكاشترطتاثذىتركتقد:اللهعبد

.(2)عليهواشترط:هووإنما.عليهاشترطثتم:وجدته

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبواخبرنا-21457

عونابنحدثنا،مسعدةبنحمادحدثنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوب

نتأ:لىفقال:قال.منهافجئت:قال.حاجةفىعمرابنبعثنى:فعناقال:قال

أذهب؟منإلى:أو؟اذهبأين:قلت:قال.تعرفمنونحنعندناتقيمأنحر

وابن،(4996)الكبرىفىوالنسائى،(21927،26711)أحمدوأخرجه.(1707)الطيالسى(1)

به.سلمةبنحمادطريقمن(2526)ماجه

به.عقبةبنموسىطريقمن(15615،16782)الرزافعبدأخرجه(2)
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الولاءكتاب

الولاء/حتاب

لهمملوكاأعتقمنبا!

الرحيمالرحمناللهبسم

لهمملوحاأعتقمنباب

فيردهولاءهيردأنلهيكنفلم؟عليهولاؤهثبت:اللهرحمهالشافعىقال

.(1)يبيعهولايهبهولارقيقا

الشيرازىالفقيهمحمدبنعلىبنمحمدنصرأبوأخبرنا-21458

اللهعبدأبوحدثناقالا:المزكىإسحاقأبىابن(ظ185/101زكرياوأبو

أبوحدثنا،خزيمةبنىر!لاحدثنا،الأخرمالشيبانئيعقوببنمحمد

:قالعمرابنعن،ديناربناللهعبدعن،الثورئهوسفيانحدثنا،نعيم

عن""الصحيحفىالبخارىرواه.(2)وهبتهالولاءبيععنلمجي!اللهرسولنهى

.الثورئ)3(سفيانعناخروجهمنمسلموأخرجه،نعيمأبى

بنمحمدبنأحمدحامدأبوأنبأنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-21459

)ح(عيينةابنهوسفيانحدثنا،المكئالربيعبنيحيىحدثنا،بلالبنيحيى

العباسأبوحدثنا:قالواوغيرهالقاضىالحسنبنأحمدبكرأبووأخبرنا

عيينة،وابنمالكأنبأنا،الشافعئأنبأنا،سليمانبنالربيعأنبأنا،الأصم

.126/4الأم(11

حبانوابن،(2747)ماجهوابن،(64161الكبرىفىوالشائى،(12361الترمذىأخرجه(21

به.الثورىسفيانطريقمن(49491

.(611عقب(61051ومسلم،(61675البخارى(31

-367-
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لهمملوكاأعتقمنبابالولاءكتاب

وعنالولاءبيععننهى!سفهاللهرسولأنعمرابنعن،ديناربناللهعبدعن

،ء(1)
ابىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.4سواحديثهمالفظ.هبته

.2عيينةبنسفيانعنوغيرهشيبه

أنبأنا،إسحاقابنبكرأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-04612

ديناربناللهعبدعن،شعبةحدثناالوليد،ابوحدثنا،العزيزعبدبنعلى

.(3)هبتهوعنالولاءبيععن!ع!اللهرسولنهى:قالعمرابنسمعت:قال

آخروجهمنمسلمواخرجهالوليد،أبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه

(4)ري،
شعبه.عن

بلالبنوسليمانجعفربنوإسماعيلعمربناللهعبيدرواهوكذلك

.(دينار)بناللهعبدعنوغيرهمعثمانبنوالضخاك

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21461

،سليمانبنالربيعأنبأنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضى

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ومالك،4/125،6/185والافعى،(6052)المعرفةوفى،(4458)الصغرىفىالمصنف

طريقمن(2126)والترمذى،(4560)أحمدوأخرجه.(4672)النسائىطريقهومن،2/782

به.عيينةبنسفيان

.(16)عقب(1506)مسلم

،(2747)ماجهوابن،(4673)والنسائى،(2919)داودوأبو،(5496.0585)أحمدأخرجه

به.شعبةطريقمن(4948)حبانوابن

.(61)عقب(6051)ومسلم،(5352)البخارى

بناللهعبيدطريقمن(4671)والنسائىبه.جميغاطريقهمنم(16)عقب(1506)مسلماخرجه

به.عمر
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لهمملوكاأعتقمنبابالولاءكتاب

عن،إبراهيمبنيعقوبعن،الحسنبنمحمدأنبأنا،الشافعئأنبأنا

ى!وولحمة"الولاء:!الجم!النبئأنعمر،ابنعندينار،بناللهعبلى

يعقوبعنالفقيهالحسنبنحمدرواهكذا.(1)((يوهبولالماعلا،النسب

.ديناربناللهعبدعنالقاضىيوسفأبى

أحمدبنزاهرأنبأنا،الحافظعلىبنأحمدحامدأبوأخبرناوقد

هذا:الحديثهذاعقيبالنيسابورئزيادابنبكرأبوقال!:قال!السرخسئ

مرسلا:الحسنرواهوإنما،هكذايرووهلمالثقاتلأن؟خطأ

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21462

أنبأنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

:!اللهرسول!قال!:قال!الحسنعن،حسانبنهشامأنبأنا،هارونبنيزيد

.(2)"يوهبولالماعلا،النسبكلحمةلحمة"الولاء

ضعيفة.كلهاأخرأوجهمنروىوقد:اللهرحمهالشيخ/قمال

أحمدبنسليمانأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلىأخبرنا-21463

،النحاسابنعميرأبوحدثنا،الأذنئالباقىعبدبنيحيىحدثنا،اللخمئ

النبى!عن،عمرابنعن،ديناربناللهعبدعن،سفيانعن،ضمرةحدثنا

01/293

،4/125والشافعى،الذهبىووافقهوصححه4/134والحاكم،(5360)المعرفةفىالمصنف(1)

طريقمن(0954)حبانابنوأخرجهخطأ.!الحسينبنمحمد":الأولالموضعنىوفيه،6/185

به.ديناربناللهعبدعنعمربناللهعبيدعنيعقوب

نىوتقدم.208صالشافعىعلىأخطامنخطأبيانوفى،(4459)الصغرىفىالمصنف(2)

(12513).
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لهمملوكاأعتقمنبابالولاءكتاب

هذايرولم:سليمانقال."يوهبولال!اعلا،النسبكلحمةلحمة"الولاء:قال

.ضمرةإلاسفياناو،86/101عنالحديث

عنالفريابئيوسفبنمحمدبنإبراهيمرواهقد:اللهرجمهالشيخقال

وقعالخطأفكأن.(1)هبتهوعنالولاءبيععننهى:الجماعةرواهكماضمرة

أعلم.والفه،غيرهمن

بكرأبوحدثنا،الوليدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبواخبرنا-46421

سليم،بنيحيىأنبأنا،كالسببنحميدبنيعقوبحدثنا،نعيمبنمحمد

كلحمةلحمة"الولاء:قال!النبئأن،عمرابنعن،نافععن،اللهعبيدعن

فى،دونهمنأوسليمبنيحيىمنوهئمهذا.(2)"يوهبولالماعلا،النسب

عنعمربناللهعبيدعنرووهإنماالحفاظفإنجميعا،والمتنالإسناد

هبته.وعنالولاءبيععننهىأنهجمتالنبىعنعمرابنعنديناربناللهعبد

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-21465

حدثنا،الوليدبنشجاعحدثنا،الضغاخ!إسحاقبنمحمدنانبأأ،ملاءإيعقوب

.(3)البيعفىاللهعبيدعناخروجهمنمسلمأخرجه.فذكرهعمر.بناللهعبيد

سليمبنيحيىعنالشئواربابىبنالملكعبدبنمحمدرواهوقد

عنهسألت:عنهبلغنىفيماعيسىابوقال.(4)متنهدونإسنادهفىالوهمعلى

به.الفريابىطريقمن2/214الحاكمأخرجه(1)

به.سليمبنيحىعن(1236،2126)عقبالترمذىذكره(2)

.(16)عقب(1506)مسلم(3)

به.الواربأبىابنعن(318)181صالعللفىالترمذىأخرجه(4)
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لهمملوكاأعتقمنبابالولاءكتاب

ديناربناللهعبدعنهوإنما،حديثهفىأخطأسليمبنيحيى:فقالالبخارئ

.المشهورباللفظيعنى.الحديثبهذاتفردديناربناللهوعبد،عمرابنعن

عنسليمبنيحيىعنالزيادى)1(حسانأبوورواه-21466

لحمة"الولاء:قالأفجميحالنبىعن،!رابنعننادغعنأميةبنإسماعيل

بنالفضلىبنمحمدطاهرأبوحدثنا،عثمانأبوالإمام.أخبرناهكمالنسب"

بنيحيىحدثنا،الزيادىحدثنا،جدىحدثنا،خزيمةبنإسحاقبنفحمد

الحفظسيئوكان،سليمبنيحيىعنثالثاختلافوهذا.(2)فذكره.سليم

أعلم.واللهالخطأ)3(،كثير

وهمبإسناديننافعبناللهعبدعنذلك!ىوروى:اللهرحمهالشيخقمال

فيهما.عليهواختلففيهما

أبىعنالمسيببنسعيدعنالزهرىعنأنيسةأبىبنيحيىعنوروى

ضعيفأنيسةأبىبنويحيى،أصلفيهللزهرىوليسمرفوعا)4(.ز؟جنههريرة

الله،رحمهمنهوهمهذا:قلت:عساكرابنالقاسمأبىالحافظبخط"حاشية:الأصلحاشيةفى(1)

وليسكثيزا،عنهيروىخزيمةابنشيخفهو،البصرىالزيادىاللهعيدبنزيادبنمحمدهوإنما

تهذيبفىخزيمةابنشيخترجمةوينظر."أعلموالله،الزيادىعثمانبنالحسنحسانبأبى

.25/215الكمال

طريقمن4/134والحاكم.الزيادىزيادبنمحمدطريقمن(1813)الأوسطفىالطبرانىأخرجه(2)

امية.بنإسماعيل

.(19021)عقبتقدم(3)

ليسوهذا:اخرهفىوقال،بهانيسةأبىبنيحىطريقمن7/2647الكاملفىعدىابنأخرجه(4)

الزهرى.عنبمحفوظ
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10/294

لهمملوكاأعتقمنبابالولاءكتاب

دونعفنويروى،ذكرهقذمناكمامرسلاالففظهذايروىوإنما،ابمزة

النبى-لمج!%.

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدابو/اخبرنا-21467

العلاءأبوأنبانا،هارونبنيزيدأنبأنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوب

نإ:قالز!بهالخطاببنعمرإن:قالقتادةعن،مسكينأبىبنأئوب

.(2)يوهبولايباعلا،كالنسبالولاء

بنعمرأن،المسئببنسعيدعنوقتادةداودعنحفادورواه

.(2)فذكرهقال.ز!بهالخطاب

أبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-21468

عن،نجيحأبىابنعن،سفيانأنبانا،الشئافعئأنبأنا،الزبيعأنبانا،العباس

.الفه)3(جعلهحيثأقزه،الحلفلةبمنزالولاء:قال!بهعلئاأنمجاهد،

لوليد،ابوأنانبأأ،فظلحاا(ظ01/861أللهاعبدبواناواخبر-96412

عن،سفيانحدثنا،النرسئالوليدبنعباسحدثنا،سفيانبنالحسنحدثنا

"الولاء:قال!ي!اللهرسولان،ز!بهعلىعن،مجاهدعن،نجيحابىابن

.!اللهجعلهحيثأقزه،يوهبولال!اعلا،النسببمنزلة

.(12689)فىعليهالكلامتقدم(1)

الأولالموضعفىوعنده.بهأيوبالعلاهابىطريقمن(07232،32142)ثيةابىابنأخرجه(2)

.8"عمر:بدل""عمرو

أبىوابن،(277)منصوربنسعيدواخرجه.ا4/25والافعى،(إ.54)المحرفةفىالمصنف(3)

.زيادةشيبةابىابنوعندبه.عيينةابنعن(20722،32139)شيبة

-372-



لهمملوكاأعتقمنبابالولاءكتاب

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21475

بنيزيدأنبأنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،الاصمهوالعباسأبوحدثنا

عن،(1)رباحبنمسلمبنعمرانعنوشريذ،الثورئسفيانأنبأنا،هارون

.(2)النسبمنشعبةالولاء:يقول!بهعلياسمعت:قالمعقلبناللهعبد

عن،الحسينبنالملكعبدعنيزيد،وأنبأنا:قال-21471

الولاءبيمعنز!بهعلئسئل:قالمعقلبناللهعبدعن،مسلمبنعمران

!؟نسبهالرجلأيبيع:فقال!

عن،سليمانأبىبنالملكعبدأنبأنايزيد،وأنبأنا:قال-21472

.(3)أعتقلمنالولاء،يوهبولاالولاءيباعلا:قالعباسابنعنعطاء،

يزيد،ناأنبأ،يحيىحدثنا،أبوالعباسحدثنا،اللهبوعبدأ2-أخبرنا4731

.الولاءيباعلا:قالر!بهمسعودابنان،هاشمأبىعن،زيدبنحمادأنبأنا

بنأحمدحدثنا،المقرئأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-21474

بنحسنحدثنا،نعيمأبوحدثنا،شاكربنمحمدبنجعفرحدثنا،سلمان

بيععننهى:قالز!بهعلىعنمجاهد،عن،نجيحأبىابنعن،صالح

ز!البهعلياأنفظاهره،"صح":وعليهبالألفدانها"كتابىفى.هبتهوعنالولاء

والمؤتلف،419/6الكبيرالتاريخينظر،موحدةلابتحتانية!رياح".:وصوابههنا،جاءكذا(1)

.(21516،21529)فىوسيأتى.2/589المنتبهوتبصير،3/173والمختلف

من(14611)الرزاقوعبد.بهعمرانعنومسعرسفيانطريقمن(91032)شيبةأبىابنأخرجه(2)

.(21516،21529)فىوسيأتى."النسبمنإشعبة:الرزاقعبدوعند.بهمعقلبناللهعبدطريق

به.سليمانأبىبنالملكعبدطريقمن(3202)والدارمى،(16145)الرزاقعبدأخرجه(3)
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.الولاءكتاب

(1).ص
دلك.عننهى

يديهعلىأسلمأورجلاوالىمنباب

295/10

يديهعلىاسلمأورجلاوالىمنباب

واحتج.(2)الموالاةولابالاسلاملهمولىيكنلم:اللهرحمهالشافعئقال

هولألإلهتم!اذعوهتم:حارثةبنزيدفىجمييهلنبيهتعالىاللهبقولذلكفى

.(5:الأحزابأوموليكنم!الذ.!فىن!خون!تمءابآءهتملغلمؤائتمفارزأدلهعدأتسط

فنسب.(37:الاحزابأ!علتهوأنعضتعلتهاللهأنعملفذىتقول!وإذ/:وقال

الولاءوجعلالولاء،إلىوالاخرالاباء،إلىأحدهما؟نسبينإلىالمواصر

.(3)بالنعمة

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-47521

عن،مالكأنبأنا،الشئافعئأنبأنا،سليمانبنالزبيعانبأنا،يعقوببنمحمد

تعتقها،جاريةتشترىأنأرادتأنهار!نهاعائشةعنعمر،ابنعن،نافع

:فقاللمججاللهلرسولذلكفذكرتلنا.ولاءهاأنعلىنبيعكها:أهلهافقال

.(4)"أعتقلمنالولاءإنماذلك،يمنعك"لا

بنمحمداللهعبدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-21476

بنيحيىحدثنا:قالاال!لامعبدبنومحفدمحمدبنجعفرحدثنا،يعقوب

.،هبتهوعنالولاءإبيع:مفى(1)

.126/4الأم(2)

.77/4الأم(3)

فىوتقدم.125/4،185/6،74/8والانعى،(3497،6051)المعرفةفىالمصنف(4)

.(21492)فىوسيأتى.(09471،12512)
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يديهعليأسلمأورجلاوالىمنبابالولاءكتاب

"الصحيح"فىالبخارئرواه.(1)بنحوهفذكره.مالكعلىقرأت:قاليحيى

.(2)يحيىبنيحيىعنمسلمورواهمالإ،عنأويسأبىابنعن

العباسأبوحدثنا،الحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-21477

عن،مالكأنبأنا،الشافعئأنبأنا،سليمانبنالزبيعأنبأنا،يعقوببنمحمد

بريرةجاءتنى:قالتانهار!بفاعائشةعن،أبيهعن،عروةبناو(87/1.أهشام

فقالتفأعينينى.،أوقيةعامكلفىأواقتسععلىأهلىكاتبتإنى:فقالت

فذهبت.فعلتلىولاؤكويكونلهمأعذهاأنأهلكأحبإن:عائشةلها

عندمنفجاءت،عليهاذلكفأبوا،ذلكلهمفقالتيعنى،أهلهاإلىبريرة

إلافأبواعليهمذلكعرضتقدإنى:فقالت،جالسجمتاللهورسولأهلها

ز!بفا،عائشةفأخبرته،فسألهاكج!اللهرسولذلكفسمع.لهمالولاءيكونأن

.((أعتقلمنالولاءفإنما)3(الولاءبملهمواشترطى"خذيها:جميه!اللهرسولفقال!

"أما:قالثمالفهفحمد،الناسفىكجاللهرسولقامثم،ر!نهأعائشةففعلت

ليسشرطمنكانما؟اللهك!ابفىليستشروطايشترطونرجاليبالفمابعد،

وإنما،أوثقوشرطهأحق،اللهقفحاءشرطبممائةكانوإن،باطلفهواللهك!ابفى

يوسفبناللهعبدعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(4)"أعتقلمنالولاء

.2/178مالك(1)

.(4051/5)ومسلم،(6752)البخارى(2)

"فإنإ.:م،سفى(3)

وينظر.2/780،781ومالك،126/4،185/6والثافعى،(6117)المعرفةفىالمصنف(4)

(09301،09481).
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الولاءكتاب

(1)مالكعنوغيره

يديهعليأسلمأورجلاوالىمنباب

،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21478

عن،زائدةحدثنا،عمروبنمعاويةحدثنا،النضربنأحمدبنمحمدأنبأنا

اشترتأنهار!تهاعائشةعن،أبيهعن،القاسمبنالزحمنعبدعن،سماك

"الولاء:لمجفهاللهرسولفقال،الولاءواشترطوا،الأنصارمنأناسمنبريرة

.(3)زائدةحديثمن""الصحيحفىمسلئماخرجه0(2)!النعمةولىلمن

حدثنا،الإسماعيلئبكرأبوأنبأنا،الأديبعمروأبوأخبرنا-47912

عن.،وكيعحدثنا،شيبةأبىابنهوعثمانحدثنا،موسىابنهوعمران

أرادتأنهار!تهاعائشةعن،الأسودعن،إبراهيمعن،منصورعن،سفيان

لمنالولاءفإنما"اشتريها؟:لمججالنبئفقال،الولاءفاشترطوا،بريرةتشترىأن

سلامبنمحمدعن"الصحيح"فىالبخارىرواه.(4)أدالنعمةوولىالثمنأعطى

5)ص

وثيع.عن

بالولاء،شبيهالنسببأنأيفئ!اذلكفىاللهرحمهالشئافعئواحتبئ

إلىينمسبهأنرجلاسأليعرفله(6)ائألارجلاأنولو،بالنسبشبيهوالولاء

.(2168،2729)البخارى(1)

.(41721،13883،44371)ينظر(2)

.(1504/11)مسلم(3)

الكبرىفىوالنسائى،(25533)واحمدبه.شيبة(بىبنعثمانعن(2916)داودابو(خرجه(4)

به.سفيانطريقمن(1256،2125)والترمذى.بهوكغطريقمن(1064)

.(0676)البخارى(5)

أاب".:الأصلحاشيةفى(6)
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المعاقدةايةنسخعلىبهيستدلمابابالولاءكتاب

قالوإنماأبدا،ابنالهيكونأنيجزلم،الزجلذلكورضى،نفسه

نأ!جشلمرجلاالزجلتحقلمإذاوكذلكللفراشق"."الولد:كج!اللهرسول

عنه،عقلهمفىالمظلمةعاقلتهعلىفيدخلبالولاء،إليهمنسوبايكون

."أعتقلمن"الولاء:كي!اططرسولقالشماوإ؟يعتقلممنولاءنفسهلىإوينسب

.(1)أعتقلمنإلاالولاءيكونلااله0((أعتقلمنالولاء"إنما:قولهفىوبئن:قال

المعاقدةآيةنسخعلىبهيستدلما/باب

أحمدبنإسماعيلحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21485

شيبة،أبىبنعثمانحدثنا،مكرمبنالحسينبنمحمدأنبأنا،الجرجانئ

سعيدعن،مصرفبنطلحةحدثنا،الأودئإدريسحدثنا،أسامةأبوحدثنا

أيمانكمعاقدت)2()والذين:وجلعزقولهفىر!جمتهماعباسابنعن،جبيرابن

الأنصاريورثونالمدينةقدمواحينالمهاجرونكان:قال.(نصيبهمفآتوهم

هذهفأنزلت،بينهماظ(011/87كجالنبئاخىالتىللأخوة؟رحمهذوىدون

.(33النساء:أوالأفرلبرث!الؤلدانتركممامولىجعفنا)ول!ل:الاية

النصرمن.(نصيبهمفاتوهمأيمانكمعاقدت)2()والذين:قالثئم،فنسخت

فىالبخارئرواه.(3)الميراثذهبوقد،لهمويوصى،والرفادةوالنصيحة

.(4)أسامةأبىعنوغيرهمحمدبنالضلتعن""الصحيح

.4/77لأما(1)

.2/187النثر.عامروابنويعقربجعفروأبىعمرووأبىكثيروابننانعقراءةوهى،النسخفىكذا(2)

.(12653)فىوتقدم.(4462)الصغرىفىالمصنف(3)

.(2292،4580،6747)البهخارى(4)
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مرفوعاالدارىتميمعنفيهروىحديثعلةفىجاءمابابالولاءكتاب

أيمانكمعاقدت)وائذين:قالكاالبماعباسابنعنعكرمةعنورؤينا

فيرث،نسببينهمالي!الزجليحالفالزجلكان:(نصيبهمفآتوهم

أؤكبغ!حهما!زصار!وأؤلوأ:فقال"الأنفال"ذلكفنسخالآخر،أحدهما

(1)صء
.175:الأنفالابعفى!

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21481

بنمحمدأنبأنا،هارونبنيزيدانبانا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوب

لمجوالنبىإلىرجلجاء:قالإسحاقبنمعاويةعن،مصزفبنطلحة

.(2)"هلفأوصمتفإذامولإك،"هو:قاليدئ.علىأسلمفلاناإن:فقال

فىالمعاقدةايةنسخفىعبابرابنلقولتأكيدوفيه،مرسلهذا

أعلم.والفه.إليهويحسن،لهيوصىولكن،الميراث

مرفوعاالدارىتمي!اعنفيهروىحديثعلةفىجاءماباب

العطارشيبانبنمحمدبنالعزيزعبدالقاسمأبوأخبرنا-21482

اللهعبيدبنمحمدحدثنا،الذقالتىأحمدبنعثمانعمبروابوحدثنا،ببغداد

العزيز،عبدبنعمربنالعزيزعبدحدثنابدر،أبوحدثنا،المنادىابن

الزجلعنجمراللهرسولسألت:قالالذارئتميبمعن،الهملامنأخبرخ!

"هو:قال؟فيهةن!لاما:المسلمينمنالزجليدىعلىيسلمالكفرأهلمن

."ومماتهبمحياهبهالناساولى

.(12655)فىتقدم(1)

معاوية.عن(6061)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(2)
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مرفوعاالدارىتميمعنفيهروىحديثعلةفىجاءمابابالولاءكتاب

أبوحدثنا،سلامبنالحسنحدثنا،عثمانوحدثنا:قال-21483

عن،موهببناللهعبدعن،العزيزعبدبنعمربنالعزيزعبدحدثنا،نعيم

.بنحوه!يهجييهالنبىعن،الذارىتميم

بناللهعبدأنبأنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-21484

عمربنالعزيزعبدحدثنا،نعيمأبوحدثنى،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفر

قالالدارى)1(.تميماسمعت:قالموهببناللهعبدعن،العزيزعبدابن

.(2)لحقهولاتميممنيسمعلمموهبابنخطأ؟هذا:سفيانبنيعقوب

بناللهعبدأنبأنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-21485

بنيحيىحدثنا،يوسفبناللهعبدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفر

عن،موهببناللهعبدعن،العزيزعبدبنعمربنالعزيزعبدعن،حمنئ

فىالسنةما:و!مجالنبئسألت:قالالدارىتميمعن،ذؤيببنقبيصة

فقال؟المسلمينمنالرجليدىعلىالكفرأهلمنيسلمالرجل

.(3)"ومماتهبمحياهالنالر/أولى"هو:لمجيهاللهرسول

إبراهيمأنبأنا،الفارسئإبراهيمبنمحمدبكرأبوأخبرنا-21486

محمدحدثنا،فارسبنسليمانبنمحمدحدثنا،الأصبهانئاللهعبدابن

،(2112)والترمذىبه.نعيمأبىطريقمن(16953)أحمدوأخرجه.2/439سفيانبنيعقوب(1)

به.عمربنالعزيزعبدطريقمن(2752)ماجهوابن،(6413)الكبرىفىوالنسائى

.2/439والتاريخالمعرفةفىسفيانبنيعقوب(2)

المشكلشرحفىالطحاوىواخرجه.2/439سفيانبنويعقوب،(4634)الصغرىفىالمصنف(3)

به.يوسفبناللهعبدطريقمن(2855)
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مرفوعاالدارىتميمعنفيهروىحديثعللأفىجاءمابابالولاءكتاب

بنيحيىحدثناعمار:بنهشاملناقال:قالالبخارئإسماعيلابن

اللهعبد:بعضهموقالمحمد:قالثئم.بمعناهالحديثهذافذكر.حمنئ

الولاء"إنمالمجيو:النبىلقول؟يصحولا،الذارئتميماسمعموهبابن

.(1)إأعتقلمن

بنيحيىعنملئالزموهببنخالدبنيزيدورواه:اللهرحمهالشيخقال

كما:حمنئ

بكر،بنمحمدأنبأنا(و01188/1،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-48712

قالا:عقاربنوهشامملىالزموهببنخالدبنيزيدحدثنا،داودأبوحدثنا

بناللهعبدسمعت:قالعمربنالعزيزعبدعن،حمنئابنهويحيىحدثنا

عن:هشامقال،ذؤيببنقبيصةعن،العزيزعبدبنعمريحذثموهب

الله،رسوليا:قالتميماإن:يزيدوقال.اللهرسوليا:قالائهالذارئتميم

أولى"هو:قال؟المسلمينمنالزجليدىعلىيسلمالزجلفىةن!لاما

.(2)ادومماتهبمحياهالناس

.الإرسالإلىفيهقبيصةذكرمعالحديثفعاد:اللهرحمهالشيخقال

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-21488

.198/5الكبيرالتاريخ(1)

المشكلسرحفىوالطحاوىبه.يزيدعن2/439سفيانبنيعقربوأخرجه.(2918)داودأبو(2)

ذكروالطحاوىيعقربعندولي!به.عماربنهثامطريقمن(1273)والطبرانى،(2854)

العزيز.عبدبنعمر
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مرفوعاالدارىتميمعنفيهروىحديثعلةفىجاءمابابالولاءكتاب

حدثنا،الحنفئبكرأبوحدثنا،الضغانئإسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

أنهالدارئتميمعن،وهببناللهعبدعن،أبيهعن،إسحاقابىبنيونس

المسلم؟الرجليدىعلىيسلمالمشركينمنالرجل،اللهرسوليا:قال

وهب.ابن:قالكذا.(1)"ومماتهحياتهفىبهأولى"هو:قال

جعفر،بناللهعبدأنبأنا،الفضلابنالحسينأبووأخبرنا-21489

الحنفئ.بكرأبوحدثنا،المثنىبنمحمدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا

.(2)موهببناللهعبد:وقال،فذكره

الربيعأنبأنا،الأصمالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا

بثابت؟ليسإنه:الحديثهذافىاللهرحمهالشافعئقال:قالسليمانابن

موهبوابن،الدارئتميمعنموهبابنعنعمربنالعزيزعبديرويهإنما

298/10ولاعندنايثبتلاهذاومثل/،تميمالقىنعلمهولاعندنا،بمعروفليس

.متصلا)3(أعلمهولا،مجهولأنهقبلمنعندك

الحافظ،عدىابنأحمدأبوأنبأنا،المالينئسعدأبوأخبرنا-04921

جعفرعن،يونسبنعيسىحدثنامسدد،حدثنا،الحباببنالفضلأنبأنا

أسلم"من:!الجمي!اللهرسولأن،أمامطأبىعن،القاسمعنالربير،ابن

بكرأبىطريقمن(2856)المشكلشرحفىوالطحاوى،(6411)الكبرىفىالشانىأخرجه(1)

به.الحنفى

.2/439،440سفيانبنيعقوب(2)

وابن،والانقطاعبالاتصالالأربعةالسننأصحابرواه:8/4322الذهبىوقال.78/4الأم(3)

بأس.بهماموهب
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ولاءعليهلهيثبتلمفالتقطهمنبوذاوجدمنبابالولاءكتاب

قال:يقولحقادابنسمعت:أحمدأبوقال.(1)"ولاؤهفلهرجليدىعلى

.(2)تركوه،الحديثمتروكالقاسمعنالشامئالربيربنجعفر:البخارئ

القاسم،عنالصدفئيحيىبنمعاويةأيضاورواه:اللهرحمهالشيخقال

:(3"اهبيحتبئلاضعيفأيضايحيىبنومعاوية

أنبأنا،عدئابنأحمدأبوأنبأنا،المالينئسعدأبوأخبرناه-49121

حدثنا،يونسبنعيسىحدثنا،عقاربنهشامحدثنا،سفيانبنالحسن

.(4)فذكرهالشامى.الرحمنعبدأبىالقاسمعن،يحيىبنمعاوية

ولا4عليهلهيثبتلمفالتقطهمنبوذاوجدمنبافي:

بنمحمدالعباسأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21492

حدثنى،وهبابنأنبأنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدأنبأنا،يعقوب

جمجيوالنبىزوجعائشةأنعمر،بناللهعبدعن،نافععن،أنسبنمالك

لنا.ولاءهاأنعلى()نبيعك:أهلهافقالفتعتقها،وليدةتشترىأنأرادت

.(6)"أعتقلمنالولاءف!نما؟ذلكيمنعك"لا:فقالجمي!اللهلرسولذلكفذكرت

(1

(2

(3

(4

(5

(6

.3/230المرضوعاتفىالجرزىابنطريقهومن،2/559الكاملفىعدىابن(

الزبيربنجعفرعلىالكلاموتقدم.28صللبخارىالصغيروالضعفاء،2/558عدىلابنالكامل(

.(55841)عقب

.(162)فىتقدم(

طريقمن4/181والدارقطنى،(7781)الطبهرانىوأخرجه.2397/6الكاملفىعدىابن(

به.يون!بنعيسى

"نبيعكهاأ.:مفى(

.(10947،12512،21475)فىتقدم(
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الولاءكتاب

.(1)مالكحديثمن""الصحيحفىأخرجاه

ولاءعليهلهقال:منباب

يحيىحدثنا،العباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-49321

الفقيط:قالالحسنعن،هشام(ظ01188/1أنبأنا،يزيدأنبأنا،طالبأبىابن

.الأجر)2(إلاشىءمنهلصاحبهوليس،جريرتهوعليهم،ميراثهللمسلمين

ولاةعليهلهقال:منباب

)ح(الأعرابىابنسعيدأبوأنبأنا،يوسفبناللهعبدأخبرنا-49412

محمدبنإسماعيلأنبأناببغداد،العدلبشرانابنالحسينأبووأخبرنا

سنيناسمع،الزهرئعن،سفيانحدثنا،نصربنسعدانحدثنا:قالاالصفار

عهدعلىمنبوذاوجدت:يقولالمسيببنسعيديحدثجميلةأبا

فلضا،عندهوالعريففدعاخ!،إلئفأرسل،لعمرعريفىفذكره،!ج!عمر

المؤمنين،ميرأيا:العريفقالأبؤسا)4(؟الغويرعسى(3)له:قالمقبلارانى

فأحببت()بمضيعةنفساوجدت:قالهذا؟أخذتعلام:قال.بمتهمليسنهإ

.رضاعه)6(وعلينا،لكوولاؤه،حزهو:قالفيها.اللهيأجرنىأن

(1

(2

(3

(4

(5

(6

.(4051/5)ومسلم،(6752)البخارى

لهم".وميراثه،المالبيتفىإجريرته:بلفظهثامطريقمن(02321)شيبةأبىابنأخرجه

"هذا".:م،سفى

.(12262)فىمعناهتقدم

.إ"مضيعة:الأصلوحاشبة،م،س،المصنفنسخةفى

.(عى)ض139صالمنيرالمصباح.الإنسانفيهيضغالذىالموضع:والمضيعة

7/131،312المشكلشرحفىوالطحاوى،(13839)الرزاقعبدوأخرجه.(411)سعدانجزء

.(12262)فىوتقدمالزهرى.طريقمن7/232والثافعى.بهسفيانطريقمن
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مسلمايعتقالنصرانياونصرانيايعتقالمسلمبابالولاءكتاب

ليسرجلعنهو؟مثلهيثبتمفاليسبالهالشئافعئعنهأجاب

الولاءبأنجاءتةن!لاأنإلىكلامهساتثئم،جميلةأبايعنى.بالمعروف

بعضعنيعزب/قدعج!النبىعنالحديثوأن،أعتقلمنهوإنما299/10

.(1)ةخح!عالنبىمععددا،كانواولواحد،فىوليس،أصحابه

مسلمايعتقالنصرانئأونصرانيايعتقالمسلمباب

صاحبه.علىمنهماواحدلكلثابتفالولاء:اللهرحمهالشئافعئقال

بنمحمداللهعبدأبوانبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21495

عن،شعبةحدثنا،عمرأبوحدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا،يعقوب

قالت:بريرةقضةفى!بفأعائشةعنالأسود،عن،إبراهيمعن،الحكم

فىادىارئرواه.(2)((أعتقلمنالولاءن!ف"اشتريها؟:!يئالنبئفقال

.(3)رمعأبىعن""الصحيح

الآخر،دونمنهماواحدا!لمجيئالنبئيخمقلم:اللهرحمهالشئافعئقال

.الذينين)4(باختلاتمولاهيرثهلمالمعتقماتوإن

ابنالحسينوأبوالزوذبارئعلىأبوأخبرنابماواحتبئ-21496

بنسعدانحدثناالضفار،محمدبنإسماعيلأنبأناقالا:العدلبشران

.3/9،4/131،7/232الأمينظر(1)

.(14396،14397)فىتقدم(2)

.(6751)البخارى(3)

.127/4الأمينظر(4)
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سائبةلهعبداأعتقمنبابالولاءكتاب

،عثمانبنعمروعن،حسينبنعلىعن،الزهرىعن،سفيانحدثنا،نصر

الكافروأنالكادز،يرثلاالمسلم"أن:كفالنبئبهيبلغزيدبنأسامةعن

عنوغيرهيحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلئمرواه.(1)"المسلميرثلا

.الرهرى)2(عناخروجهمنالبخارئوأخرجه،سفيان

حدثنا،نجيدابنعمروأبوأنبأنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-49721

عن،سعيدبنيحيىعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمد

نصرانيا،لهعبداأعتقالعزيزعبدبنعمرأن،حكيمأبىبنإسماعيل

فىفأجعلهميراثهاخذأنالعزيزعبدبنعمرمرنىفأ:إسماعيلفقال،فتوفى

.(3)المالبيت

سائبةلهعبداأعتقمنباب

.(4)ولاؤهوله،ماضفالعتقاو(89/101:اللهرحمهالشئافعئقال

عبيدبنأحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-21498

بكير،بنيحيىحدثناقالا:ملحانوابنشريكبنعبيدحدثناالصفار،

بنمحمداللهعبدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(الفيثحدثنا

.(12354،12589-ا2352)فىتقدم(1)

.(6764)والبخارى،(1614/1)مسلم(2)

وعنه،519/2الليثىيحيىوبرواية،(مخطوط-و17/8)بكيرابنبروايةالموطأفىمالك(3)

بنيحيىطريقمن(31982)شيبةأبىابنوأخرجه.(9866)الرزاقوعبد،4/128الثافعى

به.سعيد

.127/4الأم(4)
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300/10

سانبةلهعبداأعتقمنبابالولاءكتاب

حدثنا،قتيبةحدثنا:قالاسلمةبنوأحمدشاذانبنمحمدخدثنا،يعقوب

بريرةأن،أخبرته!نهاعائشةأن،عروةعن،شهابابنعن،سعدبنالفيث

فقالتشيئا،كتابتهامنقضتتكنولمكتابتها،فىتستعينهاعائشةجاءت

ويكونكتابتكعنكأقضىأنأحئوافإن،أهلكإلىارجعى:عائشةلها

نأشاءتإن:وقالوافأبوالأهلهابريرةذلكفذكرت.فعلتمحرولاؤك

جمتاللهلرسولذلكفذكرتلنا.ولاؤكويكون،فلتفعلعليكتحتسب

قامثئم."أعتقلمنالولاءف!نماوأععكى؟"ابتاعى:لمجي!اللهرسوللهافقال

من؟اللهكمابفىليستشروطايشترطونأئابربال"ما:فقالكي!اللهرسول

أحقاللهشزط؟؟زشمائةشرط/وإنله،فليساللهكمابفىلي!شرطااشترط

(2)يرير(1)ير.ء

سعيد.بنلتيبهعن""الصحيحفىومسلمالبخارئرواه.واوت!"

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21499

يزيدأنبأنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

شرحبيلبنهزيلعن،قيسابىعنسعيد،بنسفيانأنبأنا،هارونابن

لىغلاماأعتقتإنى:فقالمسعودابنيعيىاللهعبدإلىرجلجاء:قال

يسيبون؟لاالإسلامأهلإن:اللهعبدفقالمالا.وتركفمات،سائبةوجعلته

!نتحزجتفإن،نعمتهوومحكوارثهوأنت،الجاهلئةأهلتسيبكانتإنما

مختصرا""الصحيحفىالبخارئأخرجه.(3)المالبيتفىنجعلهفادناهشىء

.(14544)فىتقدم(1)

.(4051/6)ومسلم،(1562)البخارى(2)

-،(16223)الرزاقعبدواخرجه.(6067)والمعرفة،(4467)9/309الصغرىفىالمصنف(3)
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الولاءكتاب

(1)سفيانعنقبيصةعن

سائبلالهعبداأعتقمنباب

مرسلامسعودبناللهعبدعنوغيرهماوالنخعئالشعبئورواه

21(2)
.مختصرا

أبيتفإن:روايتهفىوقالموصولا،اللهعبدعنعلقمةعنوروى

.المالبيتفىفجعلهكثير.وارثونفههنا

أبوحدثنا،عنهروايتهالحافظاللهعبدأبولىأجازوفيما-02150

طوالةأبوأخبرنى،سفيانأنبأنا،الشئافعئأنبأنا،الزبيعأنبأنا،العباس

موئىحذيفةأبىمولىسالمكان:قالمعمربنالزحمنعبدبناللهعبد

يومفقتل،سائبةأعتقتهيعار،بنتعمرةلها:يقالالأنصارمنلامرأ؟

.(3)تقبلهأنفأبت.عمرةأعطوه:فقالبميراثهه!لبكبرأبوفأمح!،اليمامة

اللهعبدحدثنا،الوليدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-10512

بنإسماعيلعن،زرارةبنعمروحدثنا:قالاأحمدبنوجعفرمحمدابن

أبىمولىسالماأنونئئت:قالسيرينبنمحمدعن،علقمةبنوسلمةأئوب

أبافوالىشئت.منفوالاذهب:وقالتالأنصارمنامرأةأعتقتهحذيفة

.للأنصارميراثهفجعل،ميراثهفىاختصمواأصيبفلفا،حذيفة

به.سفيانطريقمن-(9879)الطبرانىطريقهومن-

.(6753)البخارى(1)

به.الخعىطريقمن133/4والثافعىبه.الئمعبىطريقمن(31954)شيبةأبىابنأخرجه(2)

معمردا.عنالرحمنعبدبنالله"عبد:وفيه،4/133والثافعى،(6066)المعرفةفىالمصنف(3)

منقطع.سنده:8/4325الذهبىوقال
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سائبةلهعبداأعتقمنبابالولاءكتاب

اللهعبدأنبأناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-22150

منصور،،ظ189/101بنمحمدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفرابن

حذثنى،إسحاقابنعن،أبىأنبأناسعد،بنإبراهيمبنيعقوبحدثنا

بنوديعةبناللهعبدعن،حزمبنعمروبنمحمدبنبكرابىبناللهعبد

حذيفةأبىمولىسالمكان:قالعوفبنعمروبنىأخىخالدبنخدام

فلما،الجاهليةفىسائبةأعتقته،يعاربنتسلمى:لها"لقالمنالامرأةمولى

خدامبنوديعةفدعا،بميراثهز!بهالخطاببنعمرأمح!باليمامةأصيب

قد،المؤمنيناميريا:فقالبه.أحقوانتم،مولاكمميراثهذا:فقال

شيئا.أمرهمننندى)1(أننريدفلا،سائبةصاحبتناأعتقتهقد،عنهاللهأغنانا

.(2)المالبيتفىز!نهعمرفجعلهنرزأ.:قالأو

أبوحدثنا،بلالابنحامدأبوأنبأنا،الفقيهطاهرأبوأخبرناه-03512

وقال،عالياومعناهبإسنادهفذكرهسعد.بنإبراهيمبنيعقوبحدثنا،الازهر

هذا:فقاليعاربنتسلمىوارثوكانخدامبنوديعةأبىفدعا:آخرهفى

سائبةصاحبتناأعتقته،المؤمنيناميريا:وديعةفقال.فخذوهمولاكمميراث

فىر!بهعمرفجعله:قالبه.لناحاجةفلا،عنهالله(3)أغنىوقدلأبويها،

المسلمين.مالبيت

الربير.بنعروةعنالجهمأبىابنبكرأبوبمعناهورواه

.(ىد)ن04/61التاجينظر.نصيب:نندى(1)

به.إسحاقابنطريقمن63،64صالصغيرالتاريخفىالخارىاخرجه(2)

)اغنانا!.:مفى(3)
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سائبةلهعبداأعتقمنبابالولاءكتاب

الأصم،العباسأبوحدثنا،الحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-40512

عطاءعن،جريجابنعن،عيينةبنسفيانأنبأنا،الشافعئأنبأنا،الربيعأنبأنا

بميراثهم،فأ!،سوائببيتأهلأعتقالمرقعبنطارقأن،رباحأبىابن

فقال،يأخذوهأنفأبوا.طارقورثةأعطوه:رفالبهالخطاببنعمرفقال

.(1)الناسمنمثلهمفىفاجعلوه:عمر

أنبأنا،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبووأخبرنا-50215

عن،جريجابنعن،سالمبنوسعيدمسلمأنبأنا،الشافعئأنبأنا،الربيع

فانقلعوا،سوائباليمنأهلمنأبياتأهلأعتقالمرقعبنطارقأن،عطاء

إلىيدفعأنفأمر،رفالنهالخطاببنلعمرذلكفذكرألفا،عشربضعةعن

الحديثفىشككتأنا:اللهرحمهالشافعئقال.(2)طارقورثةأوطارق

.هكذا)3(

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-06215

يزيدأنبأنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

طارقاأن،رباحأبىبنعطاءعن،الأصماللهعبدبنعقبةأنبأنا،هارونابن

مكة،صاحبإلى/مالهفرفع،مالاوترك،السائبةفماتسائبةرجلاأعتق

مكةعاملفكتب،يأخذهأنطارقفأبى،عليهمالهفعرضطارقإلىفأرسل

به.سفيانطريقمن(1927)مكةأخبارفىالفاكهىوأخرجه.133/4الشافعى(1)

.4/79الشافعى(2)

.(681)عقبالشافعىمسند(3)
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سائبةلهعبداأعتقمنبابالولاءكتاب

علىواعرضهالمالاجمعأن:عمرفكتب،4!كزالخطاببنعمرإلى

:قالفأعتقهم.رقابابهفاشتريقبلهلموإن،إليهفادفعهقبلهفإن،طارق

مملوكاعشرستةأوعشرخمسةبهفاشترى،يقبلهفلمطارقعلىفعرض

ستةأوعشرخمسةبيدهيعقدوهوعطاءارىكأنى:عقبةقالفأعتقهم.

.(1)رشع

إلىمنيةابنيعلىفكتب:فيهقالعطاءعنسعدبنوقيسقتادةورواه

أحمثاولأو،101/90:ز!بهالخطاببنعمرفكتب،ل!حبهالخطاببنعمر

بميراثه.

لموإن،طارقمنسمعهعطاب!يكونأنيثبه:اللهرحمهالشافعئقال

.(2)مرسليساربنسليمانفحديثمنهيسمعه

عنالمسألةهذهفىخالفهلمنروىممايعنى:اللهرحمهالشيخقال

بنىمنغلامفأصابه،الحافيمنرجلأعتقهسائبةأنيساربنسليمان

لوأرأيت:عليهالمقضىأبوقال،بعقلهعليهم4!فرعمرفقضى،مخزوم

:قال.الأرقممثلإذنهو:قال.4شىلهيكونلاإذن:قالابنى؟أصاب

.(3)الأرقممثلإذنفهو:ز!نهعمر

حدثنا،بلالابنحامدأبوأنبانا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-21507

به.عطاءطريقمن(31961)شبةأبىوابن،(223)منصوربنسعيدأخرجه(1)

.4/133الأم(2)

يار.بنسليمانعن4/132الأمفىالافعىذكره(3)
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سائبةلهعبداأعتقمنبابالولاءكتاب

،إسحاقابنعن،أبىحدثنا،سعدبنإبراهيمبنيعقوبحدثنا،الأزهرأبو

بنعمرقدم:قالطيساربنسليمانعن،ذكوانبناللهعبدالرنادأبوحذثنى

ابناأصابسائبةأعتقرجلإليهفرفع،خليفةوهومكةر!بهالخطاب

منال!ائبفطلبخطأ،مخزومبنعمربناللهعبدبنعائذبنلل!ائب

منلكابنكودىماللهيكنإن:عمرفقالط.ابنهديةمل!فرالخطاببنعمر

شىءفلا:!لعمرقالطمالط؟لهيكنلمفإن:السائبقالط.بلغمابالغاماله

فقالط:قالط.تعقلهوالفهإذن:قالطخطأ؟أصبناهلوأفرأيت:السائبقالط.لك

نعم.:د!نهعمرفقالط:قالطعنه؟يعقللمقتلوإن،عقلقتلفإن:السائب

قالط:؟ينقميقتلوإنيلقميلقىإن؟كالأرقمإذنهو:السائبفقالط:قالط

.شيئا)1(يعطهفلم:قالطذلك.والفهفهو:ه!رعمرفقالط

ولاءهرأىلولأنه؟أشبهبقولنا،ثبتإذا،وهذا:اللهرحمهالشافعىقالط

فلما،مواليهعلىعقلهيكونأنيشبهولكن،عقلهعليهمرأىللمسلمين

.(2)مواليهيعرفحتىعقلافيهيرلميعرفونلاكانوا

مما:التأودلهذاهـح!علىيدلوالذى:اللهرحمهالشيخقمال

أنبأنا،الحافظالأصبهاك!علىبنأحمدبكرأبوأخبرنا-21508

الحارثبنإبراهيمبنإسماعيلأنبأنا،الأصبهانئاللهعبدبنإبراهيم

فىتقدمماوينظرمختصزا.الزنادأبىعن(18425)الرزاقعبدوعنه-2/876مالكأخرجه(1)

(16190).

.4/132اللأم(2)
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...السائبةميراثعنالتنزه!السلفمناستحبمنبابالولاءكتاب

بناللهعبدأنبأنا،المباركابنأنبأنا،عيسىبنالحسنحدثنا،القطان

اعتقإذاالرجلكان:قالذؤيببنقبيصةعن،هبيرةبناللهعبدعن،عقبة

بنعمرعلىفدخلوا،اعتقهمنعلىكانجنايةجنىوإذا،يرثهلمسائبة

العقلعليكميكونانإفا؟أنصفنا،المؤمنيناميريا:فقالواز!بهالخطاب

هب!!دعمرفقضى.العقلوعليناالميراثلنايكونانوإفا،الميراثولكم

.بالميراثلهم

منقطع.ز!حبهعمرعنيسابىبنسليمانوحديثال!ثيخا(:)اقال

السائبةميراثعنالمنزهرق!السلفمناستحبمنباب

مباحاحانوإن

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21509

يزيدأنبأنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

بنعمرقال:قالالنهدئعثمانابىعن،التيمئسليمانانبأنا،هارونابن

.ليومهما)2(والسائبةالصدقة:ز!بهالخطاب

الحسنأبوأنبأناال!لمئ،اظ(90/101الزحمنعبدابوأخبرنا

بقوله:يعنىعبيد:أبوقال:قالالعزيزعبدبنعلئأنبأنا،الكارزممثى

له.بصدقتهوتصدقسائبتهفيهأعتقكانائذىاليوم؟القيامةيومليومهما.

الافعى".أقال:موفىإقلتأ،:المصنفنسخةفى(ا-1)

"ليومهاا.:المصنفنسخةفى(2)

بىأوابن،(92621،57561)الرزاقوعبد.بههارونبنيزيدعن(1631)مىالدارأخرجهوالأثر

به.التيمىسليمانطريقمن(21291،31955)شية
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...السانبةميراثعنالتنزه!السلفمناستحبمنبابالولاءكتاب

وذلكالدنيا،فىذلكبعدمنهمابشىءالانتفاعإلىيرجعفلا:يقول

إلالهوارثولامالاويتركالمعتقيموتثم،سائبةعبدهيعتقكالرجل

302/10منيرزأولا،شيئاميراثهمن/يرزأأنلهينبغىفليس:يقول.أعتقهالذى

وإنما،عمرابنعنيروىوكذلك،مثلهفىيجعلهأنإلاشيئاالسائبةميراث

.(1)محرمأنهعلىليسوالثوابالفضلوجهعلىمنهمهذا

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-52151

بكرعن،التيمئسليمانأنبأنايزيد،أنبأنا،يحيىحدثنا،العباسأبوحدثنا

كناإنما:فقال،لهكانمولىبمالأص!عمرابنأن،المزنىاللهعبدابن

.يعتقونها)2(أىبه.فيلحقونهارقاببهيشترىأنفأمر.سائبةأعتقناه

بنإبراهيمأنبأنا،الحافظعلىبنأحمدبكرأبوأخبرنا-21511

بنالحسنحدثنا،القطانإبراهيمبنإسماعيلأنبأنا،الأصبهانئاللهعبد

زيادعن،هبيرةابنعن،عقبةبناللهعبدأنبأنا،المباركابنأنبأنا،عيسى

،ورق(3)بحقيبةرجلجاءهحينعمرابنعندجالساكانأنهأخبرهنعيمابن

:قال.إليكهذهأدفعأنأمرنحماوإنه،توفىأبيكمولىفلاناإن:فقالوا

إلئابعثأن:عمربنعاصمرسولفجاءه؟اللهسبيلفىأنفقهألا!ويحه

وكان،السائبةيرثلاعمرابنوكان،كلهإليهفبعثه.أبيهمولىمنبميراثه

"ليومهالما.:وفيه3/370،371الحديثغريبفىعبيدابو(1)

.بنحوهالتيمىسليمانطريقمن(31956)شيبةأبىوابن،(16231)الرزاقعبدأخرجه(2)

وحقب.حقائبوجمعها،الرحلمؤخرفىوتثد،متاعهالرجلفيهيجمعالذىالوعاء:الحمية(3)

.08/21للعينىداودأبىشرح
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الولاءكتاب

سائبة.أعتقهز!بهعمر

...عصبةلهيكنولمماتإذاالمعتقالمولىباب:

لو3إذ؟حرامايراهلاكانائهعلىيدذصخإنهذا:اللهرحمهالشيخقال

عنه،التنرهاستح!ثولكنه،منهامتنعكماعاصماخيهمنلمنعهحرامارآه

اعلم.والفه

ال!كرئالجئارعبدبنيحىبناللهعبدمحمدأبوأخبرثا-21512

الترقفئ،اللهعبدبنعباسحدثنا،الضفارمحمدبنإسماعيلأنبأنا،ببغداد

أبىعن،كهيلبنسلمةعن،شعبةحدثنا،المقرىالزحمنعبدأبوحدثنا

.(1)ءاشحيثمالهيضعال!ائبة:مسعودبناللهعبدقال:قالالشئيبانىعمرو

.غيرى)2(احدسلمةمنهذايسمعلم:شعبةقال

شاء؟حيثحياتهفىيضعهأنهبهيريدأنيحتمل:اللهرجمهالشيخقال

اعلم.والفه،وفاتهبعدمالهأخذعنيتنرهمولاهلأن

المولىقامعصبةلهيحنولمماتإذاالمعتقالمولىبافي:

الفرائضاهلعنالفضلفأخذالعصبةمقامالمعتق

بالنسب.مشئهوائه،للمعتقالولاءثبوتفىمضىبمااستدلالا

عمبروأبوأخبرنابماذلكفىأصحابنابعضواستدذ-21513

بنمحمدحدثنا،ناجيةابنأخبرخ!،الإسماعيلئبكرأبوأنبأنا،يبالأفى

أبىوابن.بهنيموأبى-يزيدبناللهعبد-المقرىالرحمنعبدأبىعن(3159)الدارسأخرجه(1)

به.شعبةطريقمن4/403المعانىشرحفىوالطحاوى،(31960)شيبة

.(3159)عقبالدارمى(2)
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...عصبةلهيكنولمماتإذاالمعتقالموليباب:الولاءكتاب

ابنهواللهعبيدحدثناقالا:حكيمبنعثمانبنوأحمدكرامةبنعثمان

ريهبههريرةأبىعن،صالحأبىعن،حصينأبىعن،إسرائيلعن،موسى

مالاوتركماتفمن؟أنفسهممنبالمؤمنينأولى"أنا:كيواللهرسول!قال!:قال!

لبخارىارواه.(1)((لهفلأدعىوليهفأناضياعاأوكلاتركومن،العصبةلموالىفماله

.الفه)2(عبيدعنمحمودعن""الصحيحفى

(وا1/91"أفلمواليه"مالاترك"فمن:اللهعبيدعنغيرهموقال!-41512

حدثنا،محمدبناللهعبدحدثنا،الوليدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه

.فذكره.موسىبناللهعبيدأنبأنا،الحنظلئهوإسحاق

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21515

يزيدأنبأنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

ابنةأن،شدادبناللهعبدعن،كهيلبنسلمةعن،سفيانأنبأنا،هارونابن

ابنتهوترك،المولىفمات،أعتقتهمولىلهاكانالمطلبعبدبنحمزة

وأعطى،النصفابنتهفأعطىكي!النبىإلىذلكفرفع،حمنئابنةومولاته

.(3)النصفحمنئابنةمولاته

وقد،بعضايؤكدوبعضها،مرسلاأخرأوجهمنروىوقد،مرسلهذا

.(12502)فىوتقدمبه.موسىبناللهعبيدطريقمن(6347)الكبرىفىالنسائىأخرجه(1)

.(6745)البخارى(2)

شرحفىوالطحاوى،(886)24/356الطبرانىطريفهومن-(16210)الرزاقعبدأخرجه(3)

المجمعفىالهيثمىوقالبه.سفيانطريقمن15/392العللفىوالدارقطى،4/104المعانى

الصحيح.رجالبعضهاورجالباسانيد،الطبرانىرواه:4/231
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303/10

...الأقربوهوالمعتقعصبةمنللكبرالولاءبابالولاءكتاب

.(1)الفرائضكتابفىفيههالاوزيدعلىقولمعبشواهدهذلكمضى

اللهعبدأبؤأنبأنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرئاابووأخبرنا-65112

أنبأنا،عونبنجعفرأنبأنا،الوفابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوبابن

الولاء:د!بهعلئقال:قالمعقلابنعن،(2)رياحبنعمرانعن/،مسعر

.ميراثا)3(أحرزولاءأحرزفمن،الرقمنشعبة

فالاقربالأقربوهوالمعتى،عصبةمنللحبرالولاءبافي:

المعتقماتقدحانإذابالمعتقمنهم

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-21517

عن،مالكأنبأنا،الشافعئأنبأنا،سليمانبنالزبيعأنبأنا،يعقوببنمحمد

الحارثبنالزحمنعبدبنبكرأبىبنالملكعبدعن،بكرأبىبناللهعبد

ثلاثة؟لهبنينوتركهلكهشامبنالعاصأنأخبرهأنه،أبيهعن،هشابمابن

فورثه،وموالىمالافترك،لأئمالفذينأحدفهلك،(4)لعفةورجل،لأئماثنان

وولاءالمالورثاثذىهلكثئم،مواليهوولاءماله؟وأبيهلأفهاثذىأخوه

منأحرزأبىكانماأحرزتقد:ابنهفقال،لأبيهوأخاهابنهوترك،المواصر

فأفا،المالأحرزتإنما؟كذلكليس:أخوهوقالالمواصر.وولاءالمال

.(12527-ا2512)فىتقدمماينظر(1)

فىوسياتى.!.ا!أعلموالله،ذكرهيأتى،رياحبنمسلمبنعمرانهو:)تلت:الأصلحاشيةفى(2)

.(21470)فىعليهالتعليقوتقدم.(21528)

.(21528)فىوسيأتى(21470)فىتقدم(3)

.(لل)ع30/47التاجاحد.ورجلمنشىأمهاتبنووهم،العلاتبنو:ومنه،الضرة:العلة(4)
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...الأقربوهوالمعتقعصبةمنللكبرالولاءبابالولاءكتاب

إلىفاختصماأنا؟أرثهألست،اليومأخىهلكلوأرأيت،فلاالموالىولاء

.(1)ىل!اوملابولاءلأخيهفقضىل!بهعثمان

اللهعبدحدثنا،الوليدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21518

يحيىعن،سفيانعن،الزبيرىأحمدأبوحدثنا،بندارحدثنامحمد،ابن

للكبر.الولاء:قالارلمحيهأوعثمانعمرأن،المسئببنسعيدعن،سعيدابن

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21519

بنأشعثأنبأنا،هارونبنيزيدأنبأنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوب

وأحسبه:قال-ر!الهئثابتبنوزيدوعلئعمركان:قالالشعبىعن،سوار

أقربهمبالأكبريعنى:قالللأكبر.الولاء:يقولون-ه!فراللهعبدذكر

(2)ء

أنبأنا،يحيىحدثنا،العباسأبوحدثنا،اللهعبدأبووأخبرنا-05212

عمرقال:قالإبراهيمعنمنصور،عن،الثورىسفيانأنبأنايزيد،

.للكبر)3(الولاء:ر!الهبئوزيداللهوعبد

عن،المغيرةعن،الحجاجبنشعبةأنبأنا،يزيدوأنبأنا:قال-15212

شرحفىالبغوىطريقهومن،2/784ومالك،4/128والثافعى،(6806)المعرفةفىالمصنف(1)

ينهما.منبإسقاط.إالعاصأناللهعبد"عن:المعرفةفىوالذى.(2227)السنة

به.أشعتطريقمن(267)منصوربنوسعيد.بههارونبنيزيدطريقمن(6503)الدارمىأخرجه(2)

للكبرلما.الولاءيجعلونكانواوزيذااللهوعبدمسعودوابنوعلئاعمر"أن:ولفظه

تفسير.آخرهوفى،اللهعبدمنبدلاعلئذكروفيه،الثورىطريقمن(62381)الرزاقعبدأخرجه(3)

.للثورى
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...الأقربوهوالمعتقعصبةمنللكبرالولاءبابالولاءكتاب

.للكبر)1(الولاء:قالوارف!وزيدااللهوعبداظ،101/91علئاأن،إبراهيم

.(2)!لعروزيداللهوعبدعلىعنوهببنزيدعنوروى

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدابووأخبرنا-21522

معمر،عن،المباركابنعن،عيسىبنالحسنحدثنامحمد،بناللهعبد

لأبيهأخاتركرجلفىقالار!تهطوزيداعلياأن،النخعىعن،هاشمأبىعن

رجعأبمنالأص!ماتفإن،مهوألأبيهلأخيهالولاءفجعلا،لأبيهوأخاوأمه

.(3)والأمللأبالأص!بنىإلىالولاء

حدثنا،العباسأبو،"حدثناالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21523

:قالر!جبهعلتاأن،الشعبىعن،سالمبنمحمدأنبأنايزيد،أنبأنا،يحيى

ذلكفولاءذكرا،ولداوتركتفهلكت،أمةأوعبداالمرأةأعتقتإذا

إلىالولاءرجعالذكورانقطعتفإذاذكورا،كانوامالولدهاالمولى

.أوليائها)4(

لاولكن،الميراثيمضىكما(وجه)علىالولاءيمضى:شريحوقال

.أعتقته)6(شيئاإلاأنثىالولاءيورث

حاشه.وينظر.،للكف!إالولاء:بلفظالمغيرةطريقمن(08832)شةأبىابنأخرجه(1)

.(21536)فىمسنذاصياتى(2)

.زيادةوفيه،بهمعمرعن(16239)الرزاقعبدأخرجه(3)

.(16256)الرزاقعبدمصنفينظر(4)

"وجهه،.:مفى(5)

.(32090،32096)شيبةأبىابنمصنفينظر(6)

-398-



...الأقربوهوالمعتقعصبةمنللكبرالولاءبابالولاءكتاب

حدثنا،نجيدابنعمروأبوأنبأنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-21524

بكر،أبىبناللهعبدعن،مالذحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمد

مننفرإليهفاختصمم،عفانبنعثمانبنأبانعندجالساكانأنهأخبرهأباهأن

رجلتحتجهينةمنامرأةوكانت،الخزرجبنالحارثبنىمنونفرجهينة

المرأةفماتت،كليببنإبراهيم:لهيقالالخزرجبنالحارثبنىمن

ابنها:ورثةفقال،ابنهاماتثم،وزوجهاابنهافورثها،وموا!لىمالاوتركت

همإنما؟كذلكليس:الجهنيونقال.أحرزهابنهاكانقدالمواصر؟ولاءلنا

بنأبانفقضى.نرثهمونحنولاؤهمفلناولدهاماتفإذا/،صاحبتناموالى

.الموالى)1(بولاءللجهنيينعثمان

فىقالالمسيببنسعيدأن،بلغهأنهمالكحدثنا:وبإسناده-52512

منرجلينإنثم،عتاقةهوأعتقهمموالىوترك،ثلاثةبنينوتركهلكرجل

هلكفإذا،الثلاثةمنالباقىالموالىيرث:سعياقال؟ولداوتركاهلكابنيه

.سواء)3(شرعا)2(المواصرفىإخوتهوولدفولده

الاثار:منمضىمايؤكدمرسلحديثفيهروىوقد

ومن،2/784الليثىيحيىوبرواية،(مخطوط-ظ16/5)بكيربنيحيىبروايةالحوطأفىمالك(1)

وغيرهالثافعىطريقمن(6960،0706)المعرفةفىالمصنفوأخرجه.4/128الثافعىطريقه

مالك.عن

المنيرالمصباحسواء.:أى:للتخفيفالراءوتسكنبفتحتينشرع.الأمرهذانىالناس:يقال(2)

.رع()ش118ص

.2/785الليثىيحعىوبرواية،(مخطوط-ظ16/5)بكيربنيحعىبروايةالحوطانىمالك(3)
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الولاءأحرزالميراثأحرزمنقال:منبابالولاءكتاب

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21526

حدئنانصر،بنمحمديعنىاللهعبدابوقال:قالمحمدبنعبدالله

الجمحى،الزحمنعبدبنسعيدعن،ئر!لابنبشرحدئنا،ادمبنمحمود

ونعمة،الذينفىأخإالمولى:ع!ي!ال!رسولقال:قالالزهرئعن،يونسعن

.(1)ادالمعتقمنأقربهمبميراثهالئاسوأحق

الولاءأحرزالميراثأحرزمنقال:منباب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأنبأنا،الزوذبارئعلىابوأخبرنا-21527

عبدحدثنامعمر،أبوالحخاجأبىبنعمروبناللهعبدحدثناداود،

نأ،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،المعفمحسينعن،الوارث

فورثوا،أمهمفماتت،غلمةثلاثةلهفولدت،امرأةتزوجحذيفةبنرئاب

إلىفأخرجهم،بنيهاعصبةالعاصبنعمرووكان،مواليهاوولاءرباعها)2(

وتركلهامولىاو،1/92.أومات،العاصبنعمروفقدم،فماتوا،الشام

قالعمر:فقال،ز!بهالخطاببنعمرإلىإخوتهافخاصمهمالا،

!:قال."كمانمنلعصئتهفهوالوالدأوالولدأحرز"مما:!ج!اللهرسول

فلما،اخرورجلر!ماثابتبنوزيدعوفيبنالزحمنعبدشهادةفيهكتابا

بنإسماعيلإلىأوإسماعيلبنهشامإلىاختصمواالملكعبداستخلف

.51أركنتماالذىالقضاءمنهذا:فقالالملكعبدإلىفرفعهم،هشام

به.الرحمنعبدبنسعيدطريقمن(4930)والدارمى،(272)منصوربنسعيد(خرجه(1)

.(عب)ر82صالمنيرالمصباح.ومنزلهمالقوممحلة:الربعجمعالرباع(2)
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الولاءأحرزالميراثأحرزمنقال:منبابالولاءكتاب

.(1)الساعةإلىفيهفنحن،الخطاببنعمربكتابلنافقضى:قال

بنسعيدعنرويناوقد،الروايةهذهفىكذا:اللهرحمهالشيخقال

الولاءقالا:أنهماز!نهبئعفانبنوعثمانالخطاببنعمرعنالمسيب

بنعمروروايةمنأصحر!حبهعمرعنالمسئبابنومرسل.2.ء

.الولاءفىذلكقاللمجيدالنبئأنفيهفليسفيهالمرفوعالحديثوأما،شعيب

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21528

أنبأنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

بنمسلمبنعمرانعن،وشريكالثورىسفيانأنبأنا،هارونبنيزيد

منشعبةالولاء:يقولرفجبهعلياسمعت:قالمعقلبناللهعبدعن،رياح

الرواية،هذهفىوجدتهكذاالولاء)3(.أحرزفقدالميراثأحرزفمن؟النسب

وهموشريك،شريكروايةعلىالثورىروايةحمليزيدوكأن،خطأوهو

دونه.فمنيزيدفيهوهمأو،فيه

305/10الفضلابنالحسينأبوأخبرناكماالحديثلفظ/وإنما-21529

،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفربناللهعبدأنبأنا،القطان

،رياحبنمسلمبنعمرانعن،سفيانحدثنا:قالاوقبيصةنعيمأبوحدثنا

أحرزمن؟الردتىمنشعبةالولاء:ر!جهعلئقال،معقلبناللهعبدعن

من(2732)ماجهوابن،(6348)الكبرىفىوالنسائى،(183)أحمدوأخرجه.(1792)داودأبو(1)

.المرفوعالجزءعلىمقتصراوالنسائىأحمدوعندبه.المعلمحسينطريق

.(21518)فىتقدم(2)

.(21470،21516)فىتقدم(3)
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الولاءأحررالميراثأحررمنقال:منبابالولاءكتاب

عنمسعررواهوكذلك،الصحيحهوهذا.(1)الميراثأحرزالولاء

:(2)،
.بالولاءالميراثلهكانالولاءلهكانمن:معناهوإنما،عمراد

قالا:عمروأبىابنسعيدوابوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21530

أنبأنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

قال:قالأبيهعن،عروةبنهشامعن،سلمةبنحفادأنبأنا،هارونبنيزيد

.(3)الميراثيحوزائذىالولاءيحوز:ءعبهالعؤامبنالربير

العصبةوهو-الميراثيحوزائذىأنبهالمراديكونأنيحتملوهذا

،الفروضأصحابدونبالولاءيأخذائذىهو-الميراثجميعيأخذائذى

أعلم.والفه

بنجعفرحدثنا،الوليدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدابوأخبرنا-53112

أبىابنعن،أيوبعن،إسماعيلحدثنا،زرارةبنعمروحدثناأحمد،

بنالقاسمبكرأبىبنالزحمنعبدبناللهلعبدابنخاصم:قالمليكة

لابنبميراثهفقضىر!نها،لعائشةمولىميراثفىالربيرابنإلىمحمد

الزحمن)4(.عبدبناللهعبد

أخوهابكرأبىبنومحفدوأبيها،لأمهار!نه!عائشةاخوالزحمنعبد

.(1235)والمفترقالمتفقفىالخطيبطريقهومن،3/190سفيهانبنيعقرب(1)

.(21470)فىتقدم(2)

أيحرزأ:وعنده،فيهالزبيرذكردونقولهمنأبيهعنهثامطريقمن(3198)الدارمىأخرجه(3)

.،يحرزأ:بدل

به.أيوبطريقمن(16246)الرزاقعبدأخرجه(4)
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الولاءأحرزالميراثأحرزمنقال:منبابالولاءكتاب

ماتاللهعبدلأن؟الرحمنعبدبناللهعبدلابنبهفقضى-أفهادونلأبيها

للكبر.الولاء:قالومن،الولاءمنأبوهأحرزكانماابنهفأحرز،عائشةبعد

الزبير.ابنعلىذلكأنكرأنهالقاسمعنروىوقدمحمد.بنللقاسمجعله

قالا:الحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-21532

الحكم،عبدبناللهعبدبنمحمدأنبأنا،الأصمهوالعباسأبوحدثنا

أنهالمهاجر،بنزيدبنمحمدعن،لهيعةابنأخبرنى،وهبابنأنبأنا

بناللهعبدبنوطلحةبكرأبىبنمحمدبنالقاسمحضراظ،92/101

مولىعمروأبىميراثفىالزبيرابنإلىيختصمانوهماالرحمنعبد

كانأباهلأن؟القاسمدون!نهاعائشةوارثاللهعبدوكان!نها،عائشة

فورثه،اللهعبدتوفىثملأبيها،أخاهامحمدوكانوأفها،لأبيهاأخاها

:قال.لطلحةالزبيربناللهعبدبهفقضىعمرو،أبوتوفىثم،طلحةابنه

بمالليسالمولىإن!اللهسبحان:يقولمحمدبنالقاسمفسمعت

.(1)عصبةالمولىإنما؟ورثهمنيرثهموضوع

الرحمنعبدبناللهعبدابنالزبيرابنتوريثعطاءعنجريجابنوروى

الزبير.ابنعلىذلكفعيب:تعالىاللهرحمهعطاءقال.القاسمدون

.(2)تعالىاللهرحمهم

به.وهبابنعن378/3المدونةفىسحنونأخرجه(1)

به.جريجابنعن(16245)الرزاقعبدأخرجه(2)
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اجتمعاإذاوالأخالجدبابالولاءكتاب

اجتمعاإذاوالأخالجدباب

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبواخبرنا-21533

حدثنا،يوسفبنمحمدحدثنا،يحيىبنمحمدحدثنامحمد،بناللهعبد

:قالوجدهأخاهوتركماترجلفى/عطاءعن،جريجابنعن،سفيان306/10

.(1)والأخالجذبينالولاء

بناللهعبدحدثناالوليد،أبوانبأنا،اللهعبدابووأخبرنا-21534

،المغيرة!بوحدثنا،يحىبنمحمدحدثنا:(2)اللهعبدابوقال:قالمحمد

ىت!باثبنزيدعن،وعطيةوضمرةوراشامكحولحذثنى،بكرابوحدثنا

ذلك.علىوالناس،والعمالأخابنمناولىالجد:قال

أعتقنمناعتقاواعتقنمنالايرثنولاالولاء،النساءترثلابابئ:

بكرأبوأنبأنا،الأديباللهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-21535

،ب!يهوحدثنا،الأعلىعبدحدثنا،موسىبن(3)عمرانحدثنا،الإسماعيلئ

قال:قال!طعباسابنعن،(4أبيهعن4)،طاوسبناللهعبدعن

51رو.(ذكبر")رجللأولىفهوبقىفمابأهلها؟الفرائض)ألحموا:لمجيكاللهرسول

.زيادةوفيهبنحوهجريجابنعن(01630)الرزاقعبدأخرجه(1)

.،أعلموالله،المروزىنصربنمحمدهواللهعبدأبو:"تلت:الأصلحاشيةفى(2)

(0314،6143،6233)فىوتقدم.الأصلفىعليهاوضبب.،الله"عبيد:م،س،الأصلفى(3)

وغيرها.

.م:منسمقط(4-4)

.(12468،12503،12508)فىتقدم(5)
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...أعتقنمنإلايرثنولاالولاءالنساءترثلاباث:الولاءكتاب

مسلمورواه،وهيبعنوغيرهبراهيمإبنمسلمعن""الصحيحفىالبخارى

.حماد)1(بنالأعلىعبدعن

،أخرىلهسنةخصتهماإلارجلهوإنمابالتعصيبيأخذمنانفأخبرنا

ترثأنهافدذ."أعتقلمن"الولاء:بريرةعائثة!!اقفىصعيئل!9د!9و

.بالولاء)2(

ألأزهر،أبوحدثنا،القطانبكرأبوأنبأنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-53612

عن،(3)حصيرةبنالحارثعن،ال!لامعبدحدثنا،إسماعيلبنيحيىحدثنا

الولاءيجعلونكانوانهمأزةلمحهثئثابتبنوزيداللهوعبدعلىعن،وهببنزيد

أعتقن.منأعتقأوأعتقنماإلاالنساءيوزثونولا،العصبةمنللكبر

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21537

الأعمش،عن،ال!لامعبدأنبأنا،يحيىبنيحيىحدثنا،علىبنإبراهيم

الولاءمنالنساءيورثونلاثابتبنوزيدوعلئعمركان:قالإبراهيمعن

.أعتقن)4(ماإلا

،إسحاقحدثنا،اللهعبدحدثنا،الوليدأبووأنبأنا:قال-53812

بنوسليمانإسماعيلبنموسىعن(6732،6737)وفى،إبراهيمبنمسلمعن(6735)البخارى(1)

.(5161/2)ومسلم،حرب

،10947،10948،12512،21475،21477،21478،21486،21492)فىتقدم(2)

21495،21498).

.5/224الكمالوتهذيب،2/559والمختلفالمؤتلفوينظر"حصينإ.:م،س،الأصلفى(3)

به.السلامعبدطريقمن(3187)والدارمى،(03032)شيبةأبىابنأخرجه(4)
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الولاءجرفىجاءمابابالولاءكتاب

مثله.فذكر.ال!لامعبدأنبأنا

الأصئم،هوالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21539

،حسانبنهشامأنبأنا،هارونبنيزيدحدثنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا

ماإلاشيئاالولاءمنأو(93/101النساءترثلا:قالسيرينبنمحمدعن

.أعتقنه)1(أوكاتبنه

شيئاالولاءمنالنساءترثلا:يقولالثورئسفيانوسمعت:يزيدقال

أعتقن.منولاءهجزأو،أعتقنمنأعتقأو،أعتقنأو،كاتبنماإلا

بشر،بنمحمدبنعثمانأنبأناالزفاء،الحسنأبوأخبرنا-21545

حدثنا:قالاميناءبنوعيسىأويسأبىابنحدثنا،القاضىإسماعيلحدثنا

ترثلا:يقولونكانواالمدينةأهلمنالفقهاءعن،أبيهعن،الزنادأبىابن

هىأعتقتماإلاالولاءمنترثولا،أقاربهامنلأحدالولاءمنشيئاالمرأة

أعتقت.منمولىولاءأومنها،فعتقكاتبتمنأونفسها،

الولاءجرفىجاءماباب

اللهعبدأبوأنبأنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-15421

أنبأنا،عونبنجعفرأنبأنا،الوقابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمد

المملوكتحتالحزةكانتإذا:رفجبهعمرقال:قالإبراهيمعن،الأعمش

جرالأبأعتقفإذا،أفهلموالىوولاؤه،أفهبعتقيعتقفإنهولدالهفولدت

به.هثامطريقمن(03132)شيبةأبىابنأخرجه(1)
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الولاءكتاب

منقطغ.هذا.(1)أبيهموالىإلىالولاء

الولاءجرفىجاءماباب

.!لعمرعنموصولاروىوقد

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21542

الأعمش،عن،يونسبنعيسىأنبأنا،إسحاقحدثنامحمد،بناللهعبد

الحئالمملوكتزوجإذا:قال4!صرعمرعنالأسود،عن،إبراهيمعن

الأبعتقفإذا،مهمألمولىولاؤهمويكون،بعتقهايعتقونفولدهافولدت

.الولاء)2(جر

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21543

نأ،أبيهعن،عروةبنهشامعن،سفيانعن،قدامةأبوحدثنا،اللهعبد

خديجبنلرافعمولاةفىر!ال!يعثمانإلىاختصمواخديجبنورافعالزبير

فقضى،فأعتقهالعبدالزبير/فاشترى،أولادامنهفولدت،عبدتحتكانت

.ز!به)3(!لزبيربالولاء4!صرعثمان

أبو.أخبرنماعروةعنعروةبنهشامعنالثورىرواهوكذلك-45412

أنبأنا،الأصبهانىاللهعبدبنإبراهيمأنبأنا،الأصبهانئعلىبنأحمدبكر

،المباركابنأنبأنا،عيسىبنالحسنحدثنا،القطالنإبراهيمبنإسماعيل

بهالأعمشطريقمن(32063)شيبةأبىوابنبه.عونبنجعفرعن(3216)الدارمىأخرجه(1)

.امختصز

به.الأعمشطريقمن(06432)شيبةأبىابنأخرجه(2)

وعند،بنحوهبهعروةبنهامطريقمن(67032)سيبةأبىوابن،(62831)الرزاقعبدأخرجه(3)

ذلك.بعدمعاويةعندالاختصامبذكرالرزاقعبد
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الولاءجرفىجاءمابابالولاءكتاب

ر!بهعثمانإلىاختصماالهما،أبيهعن،عروةبنهشامعن،سفيانأنبأنا

.هذافىللربيربهفقضى

عنالتيمئإبراهيمبنومحفدالزحمنعبدأبىبنربيعةرواهوكذلك

.مرسلا)1(!بنوالربيرعثمان

قالا:عمروأبىابنسعيدوابوالحافظاللهعبدأبوواخبرنا-21545

أنبأنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

بنالزحمنعبدبنيحيىعنعمرو،بنمحمدأنبأنا،هارونبنيزيد

ظرفاء)2(،لعسافتيةفرأىخيبر،قدم،!ضرالعؤامبنالربيرأن،حاطب

حر!أفهم،خديجبنلرافعموامحرهم:فقيل،عنهمفسأل،ظرفهمفأعجبه

فأرسل.الحرقةلبعضأولأشجعمملوئروأبوهم،خديجبنلرافعمولا!

أنتمفإنما؟إلئانتسبوا:لفتيتهقالثئم،فأعتقهاباهمفاشترىزمحبهالزبير

مملوئر.وأبوهمحرةوأفهمولدوا؟موامحكهمبل:رافعفقالموالئ.

هوهذاللربير.بولائهمفقضىزمحبهعفانبنعثمانإلىفاختصمااظ(101/93

ز!به.عثمانعنالمشهور

بخلافه:منقطعازمحبهعثمانعنالزهرئعنوروى

به.إبراهيمبنمحمدطريقمن(32068)شةأبىابناخرجه(1)

وانما،خاصةالشفةصوادبهيردلم:الأزهرىقال.سوادشفتهفىالذىوهو،العسجمع:اللعس(2)

حمرةشربةفيهسوادادنىلونهافىكانإذالعساء.جارية:تقولالعربسمعت،ألوانهملعسأراد

:والطرف،الظريفجمع:والظرفاء.253/4والنهاية،1/182اللغةتهذيببالناصعة.ليست

.5/41اللغةتهذيبينظر.القلبوذكاءالبراعة
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الولاءجرفىجاءمابابالولاءكتاب

الأصم،هوالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-21546

قدمه!رالزبيرأن،الزهرىعن،ذئبأبىابننانبأأ،يزيدنبأناأ،يحيىحدثنا

حارثة،لبنىموالىهم:فقيل،عنهمفسأل!،حالهمأعجبهفتيةفرأى،خيبر

51فاشترأبيهمإلىفأرسل.مملوكوأبوهم،حارثةلبنىمولاةحرةأمهم

فقضى،الولاءفىر!نهعفانبنعثمانإلىحارثةوبنوهوفاختصم،فأعتقه

قال!،كذايجر.لاالولاء:ه!رعثمانوقال!،حارثةلبنىبالولاءل!بهعثمان

ية.رفىالزهرىومراسيل،بشواهدهاأصحه!رعثمانعنالأولىوالرواية

بنإبراهيمأنبأنا،الحافظالأصبهاخ!علىبنأحمدأخبرنا-21547

بنالحسنحدثنا،القطانإبراهيمبنإسماعيلأنبأنا،الأصبهانئاللهعبد

نأ،هبيرةبناللهعبدعن،لهيعةابنأنبأنا،المباركابنأنبأنا،عيسى

أمهم،بعتاقةفعتقواأولادافولدت،حرةتحتهكانتعبدفىقضىه!رعليا

أبيهم.لعصبةولاءهمأنبعد؟أبوهمأعتقثم

نأ،الرشكيزيدعن،معمرأنبأنا،المباركابنوأنبأنا:قال-54812

.الولاءيجركانه!لعليا

عنجابر،عن،سفيانأنبأنا،المباركابنوأنبأنا:قال!-21549

إذاولدهولاءيجرالعبد:قال!مسعودابنعن،يزيدبنالأسودعن،الشعبى

حدثهحتى،الأملموالىيعنىولدهبولاءيقضىشريحوكان:قال!.اءعتق

الولاء،.جرالأبأعتقإإذا:ولفظه،بهسفيانطريقمن(32؟69)شيبةأبىابنأخرجه(1)
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الولاءجرفىجاءمابابالولاءكتاب

ص(1)ووص
عنالجعفئجابرقالكذا.شريحبهفقضىمسعودابنبقولالأسود

.الأسودعنالشعبى

بنالزحمنعبدأنبأنا،العمرئالفتحأبوالشريفاخبرناوقد-55512

شعبة،أنبأنا،الجعدبنعلئحدثنا،البغوئالقاسمأبوأنبأنا،شريحأبى

بهقضىقضاءعنيرجعيكادلاشريحكان:قالإبراهيمعن،الحكمعن

يمونالحزةفىقالانهر!بهالخطاببنعمرعنيزيدبنالأسودحذثهحتى

موالىإلىولاؤهميصيرإنه:أبوهميعتقثئمأولادا،لهفتلدالعبدتحت

ءريءو(2)!وربء
حدثهالأسوديكونأنويحتمل،صحيحإسنادهذا.شريحبهفاخد.ابيهم

أعلم.والفهجميغا،مسعودوابنعمرعن

بنمحمدالعباسابوحدثنا،الحافظاللهعبدابوأخبرنا-21551

بنالحخاجأنبأنا،هارونبنيزيدأنبأنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوب

له!ولدتالحرتزؤجإذاالعبدفىيقضىشريحكان:قالوبرةعن،أرطاة

جزأعتقإذاالأبأنقضىز!بهعمرإن:لهفقيل،لأمهمالولاءأن؟أولادا

ذلك.شريخفتركالولاء.

بنمحمدعنسؤار،بنأشعثأنبأنا،يزيدأنبأنا:وبإسناده-55212

العبد،أعتقثئم،أولادالهفولدت،عبدتحتكانتحزةامرأةأن،سيرين

به.جابرطريقمن(32072)شيبةأبىابنأخرجه(1)

به.شعبةطريقمن(3213)الدارمىوأخرجه.(190)الجعدياتفىالبغوى(2)
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الولاءكتاب

.الولاءبجرشويحفقضى

فيسلمسيدهيجىءثمالمسلمينإلىيفرالعبدفىجاءماباب

،ةزائدبىأبنزكريا،وا011/94نانبأأ،يزيدنبأناأ:وبإسناده-55312

فقيل:حر،أبوللعبد،حزةمنبنونلهمملوكعنسئلأنهالشعبىعن

الجد.لموالى:فقال؟ولدهولاءلمن

فيسلمسيدهيجىءا!ثالمسلمينإلىيفرالعبدفىجاءما/باب

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21554

أبىبنيزيدعن،لهيعةابنأنبأنا،يحيىبنيحيىحدثنا،علىبنإبراهيم

عبداكانالسائبأبارافعا)1(أن،سلمةبنغيلانعن،عروةعن،حبيب

قرد،غيلانأسلمثم،لمجيىاللهرسولفأعتقه(2)فأسلملمجيىالنبىإلىفزلغيلان

.(31غئلانإلىولاءهصئياللهرسول

ابنأنبأنا،يحيىبنيحيىحدثنا،(4)إبراهيموحذثنا:قال-55512

فأتاهحصناحاصرإذاكانجمجماللهرسولأن،حبيبأبىبنيزيدعن،لهيعة

لهيعةوابن،منقطعهذا.عليهولاءهردمولاهأسلمفإذا،أعتقهالعبيدمنأحا

.11/14والإصابة،5/203بةالغاأسد:ينظر.فعنااسمهأنالنخريجمصادرفىوالذى،النسخفىكذا(1)

.س،الأصل:فىليى(2)

الصحابةمعرفةفىنعيموأبو،(659)263/18والطبرانى،(فك-1322)البزارأخرجه(3)

عنلهيعةابن":الطبرانىوعند.48/133تاريخهفىعساكروابن.بهلهيعةابنطريقمن(4764)

فىالهيثمىوقال.أباهيذكرولم،سلمةبنغيلانبنعروةإعن:نعيمأبىوعند،اعروةعنيزيدابن

.ثقاترجالهوبقية،ضعفوفيهحسنوحديثهلهيعةابنونيهالطبرانىرواه:4/246المجمع

علىإ.إبن:المصنفأصلفىبعده(4)
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الولاءكتاب

اعلم.والفه،بهينفرد

فيسلمسيدهيجىءثمالمسلمينالىيفرالعبدفىجاءماباب

عنالثقفىالمكذمبناللهعبدعنيساربنإسحاقبنمحمدورواه

الطائفأهلوفدثئم:الطائفأهلعبيدمنإليهخرجفيمنيخدالنبى

"لا،:فقال.أتوكائذينرقيقناعلينارذ،اللهرسوليافقالوا:فأسلموا،

وقد،منقطغإسنادهأيضحاوهو.عبدهولاءرجلكلعلىورذ."اللهعتقاءاولمك

.(1)الجزيةكتابفىمضى

.(18872)فىتقدم(1)
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مالكهشاءمتىبيعهيجوزالمدبرباث:المدبركتاب

المدبرحتاب

مالحهشاءمتىبيعهيجوزالمدبرباب:

بنأحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-21556

بنوسليمانعارمحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثنا،الصفارعبيد

بنجابرعن،ديناربنعمروعن،زيدبنحمادحدثنا:قالواومسددحرب

ماذلهيكنلمدبر،عنلهمملوكاأعتقالأنصارمنرجلاان،اللهعبد

اللهعبدبننحيمفاشتراهيشتري!؟"."من:فقاللمجيه!النبئذلكفبلغ،غيره

عامماتقبطياعبدا:يقولجابراسمعت،إليهفدفعهادرهمبثمانمائة

.عارملفظالأؤل)1(.

بكرأبوأنبأنا،الأديباللهعبدبنمحمدعمروأبووأخبرنا-55712

بنحمادحدثنا،الزهرانئالربيعأبوحدثنا،يعلىأبوأخبرخ!،الإسماعيلئ

البخارىرواه.(2)ربدعنلهغلاماأعتق:قالأنهإلامثلهبإسنادهفذكرهزيد.

.الزبيع)3(أبىعنمسلمورواه،عارمالنعمانأبىعن""الصحيحفى

الحسنبنالزحمنعبدأخبركأ،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-55812

حدثنا،شعبةحدثنا،آدمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،القاضى

طريقمن(4930)حبانابنوأخرجهومسدد.سليمانذكردون(4475)الصغرىفىالمصنف(1)

بهزيدبنحماد

به.داودبنسليمانالربغأبىطريقمن(126)حديئهنىالزهرىالفضلأبوأخرجه(2)

.(997/58)ومسلم،(6947)البخارى(3)
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مالكهشاءمتىبيعهيجوزالمدبر:باثالمدبركتاب

رجلأعتق:يقولالأنصارئاللهءجدبنجابرسمعت:قالديناربنعمرو

ماتإنما:جابرقال.فباعهط!جصاللهرسولبهفدعادبر،عنلهعبدامنا

.(2)مداعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)لؤأعامالغلام

أبوأنبأنا،الأصبهانئيوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-21559

بنالحسنحدثنا،بمكةالبصرئزيادبناظ(101/94محمدبنأحمدسعيد

بنعمروسمع:قالعيينةبنسفيانحدثناالرعفراك!،الضئاحبنمحمد

ماللهيكنلملهغلاماالانصارمنرجلدئر:يقولاللهعبدبنجابردينار

عبدا،النخامابناشتراه:اللهعبدبنجابرقال.!ج!اللهرسولفباعه،غيره

ورواه،قتيبةعن""الصحيحفىالبخارئرواهالزبير)3(.ابنعامماتقبطيا

بنسفيانعنكفهم،راهويهبنوإسحاقشيبةأبىابنبكرأبىعنمسلم

(4)-و
عشه.

.()سفيانعنوالحميدىالمدينىبنوعلئحنبلبنأحمدرواهوكذلك

بنأحمدبكروأبوالمزكىإسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرنا-05612

بنالربيعأنبأنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضىالحسن

به.شعبةطريقمن(4997،4998)الكبرىفىوالنسائى،(14958)احمدأخرجه(1)

.(2534)البخارى(2)

طريقمن(2513)ماجهوابن،(1219)الترمذىواخرجه.(4473)الصغرىفىالمصنف(3)

به.عيينةبنسفيان

.(997/59)ومسلم،(2231)البخارى(4)

.(1222)والحميدى،(14311)أحمد(5)
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مالكهشاءمتىبيعهيجوزالمدبرباث:المدبركتاب

3؟9/10أبىوعنديناربنعمروعن،عيينةابنأنبأنا،الشافعئأنبأنا،/سليمالط

ماللهليسلهغلامامنارجلدبر:يقولاللهعبدبنجابرسمعاالزبير،

عمرو:قال.ادىامرميمفاشتراه."؟ىنميشتريه"من:!ج!مجالنبئفقال،غيره

أبووزادالزبير.ابنإمارةفىأولعامماتقبطياعبذا:يقولجابزافسمعت

ثم،دهرىعامةمنهسمعتههكذا:الشئافعئقال.يعقوب:لهيقال:الزبير

كتابىمنخطأيكودطأدطفإقا.فماتلهماغلامنارجلدئر:كتابىفىوجدت

الزبيرأبىلحديثأحفظجريجفابنسفيانمنكالطفإدط،سفيالطمنخطأأو

الحديثيحدالربيروأبو،وغيرهالفيثحديثجريجابنومع،سفيالطمن

وغيرهسلمةبنحمادمعزيدبنوحماد،دبرهائذىحياةفيهيخبرتحديدا

منالحديثحفظعلىيستدلوقد،وحدهسفيانمنعمبرولحديثأحفظ

عيينةبنسفيالطلقىممنواحدغيرأخبرنىفقد،وجدتممابأقلخطئه

أنىأخبرتهحينبعضهموعجبمات.:حديثهفىيدخليكنلمأنهقديما

حفظتهامنهزللا)1(أوعنهخطأهذالعل:وقالمات.:كتابىفىوجدت

(2)
عنه.

فقدفىيناربنعمروعنزيدبنحمادحديثا!أ:اللهرحمهالشيخقمال

:عمروعنسلمةبنحمادحديثماوأ،عمروعنشعبةحديثومعه!كرناه

قالا:الحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياأبوفأخبرنا-56112

إزلة".:8/16الأموفىإكذا".:الأصلفىفوقهوكتب،النسخفىكذا(1)

.8/15،16والثافس،(6075)المعرفةفىالمصنف(2)
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مالكهشاءمتىبيعهيجوزالمدبرباث:المدبركتاب

أنبأنا،سليمانبنالزبيعأنبأناي!تمورب،بنمحمدالعباسأبوحدثنا

دينار،بنعمروعن،سلمةبنحمادعز،ح!انبنيحيىأنبأنا،الشافعئ

(1)

.ع!روعنزيدبنحمادحديثنحوجميمالنبىعن،اللهعبدبنجابرعن

الربير:أبىعنجريجابنحديثوأفا

قالا:الحسنابنبكروابوإسحاقابىابنزكرئاأبوفأخبرنا-56212

بنمسلمأنبأنا،الشافعئأنبأنا،الزبيعأنبأنا،الأصئمهوالعباسأبوحدثنا

بنجابرسمعأنهالربيرأبوأخبرخ!،جريجابنعنالمجيد،وعبدخالد

قبطئغلاملهكان-عذرةبنىمنرجل-مذكوراباإن:يقولاللهعبد

كان"إذا:وقالالعبدفباعالعبدبذلكسمعجميمالنبئوإن،منهدبرعنفأعتقه

وجدإنثئم،يعولبمننفسهمعأد!لففضللهكانن!ف،بنفسهفليبدأفقيراأحدكم

.(2)((غيرهمعلىقدص!يلفاو،95/101ففحلاذلكبعد

الربير:ابىعنسعدبنالليثحديثوأما

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوفأخبرنا-21563

:قال)ح(يونسبنأحمدحدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا،يعقوب

أنبأناسعيد،بنقتيبةحدثنا:قالاسلمةبنوأحمدشاذانبنمحمدوحذثنا

عذرةبنىمنرجلأعتق:قالاللهعبدبنجابرعنالربير،أبىعن،الفيث

لا.:فقال."؟غيرهمال"ألك:فقالجمواللهرسولذلكفبلغ،دبرعنلهعبدا

.8/15والافعى،(6074)المعرفةفىالمصنف(1)

.8/15والافعى،(6071)المحرفةفىالمصنف(2)
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مالثهشاءمتىبيعهيجوزالمدبرباب؟المدبركتاب

درهم،بثمانمائةالعدوىاللهعبدبننعيمفاشتراه."؟ىنميشتريه"من:فقال

عليها،فتصدقبنفسك"ابدأ:قالثم،إليهفدفعهاجمي!اللهرسولإلىبهافجاء

ىذعنفضلفإن،قرابتكفلذىشىءأهلكعنفضلفإن،فلأهلكشىءفضلفإن

.(1)شمالكوعن،يمينكوعن،يديك!جين:لقولوهكذا".فهكذاقرابتك

.2رمحبنومحمد!تيبةعن""الصحيحفىمسلمرواه

الزبير:أبىعنالسختيانئتميمةأبىبنأيوبرواهوكذلك

أبوحدثنا،بكربنمحمدأنبأنا،الروذبارىعلىأبوأخبرناه-56412

عن،أيوبحدثنا،إبراهيمبنإسماعيلحدثنا،حنبلبنأحمدحدثنا،داود

لهغلاماأعتقمذكورأبو:لهيقالنصارالأمنرجلاأن،جابرعن،الزبيرأبى

:فقال!تاللهرسولبهفدعا،غيرهماللهيكنلم،دبرعنيعقوب:لهيقال

فدفعها،درهمبثمانمائةالنحامبناللهعبدبننعيمفاشتراهيشترول؟"."من

فإن،عيالهفعلىفضلفيهاكانفإن،بنفسهفليبدأفقيراأحدكمكان"إذا:لوقا(3)ليهإ

.(4)((انههوفههنافضلكانفإن،رحمهذىأو/قرابتهذىفعلىفضلكان

حدثنا،يعقوببنمحمدأنبأنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-56512

.(783؟)فىوتقدم.(3420)الشعبفىالمصنف(1)

.(997/14)مسلم(2)

عيئإ.اللهرسول)إلى:م،سفى(3)

(6674)النسائىوأخرجه.(27341)وأحمد،(3957)داودوأبو،(4764)الصغرىفىالمصنف(4)

به.أيوبطريقمن(4934)حبانوابن.بهإبراهيمبنإسماعلطريقمن

31؟/10
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مالكهشاءمتىبيعهيجوزالمدبرباث:المدبركتاب

الذورقىإبراهيمابنا)1(وأحمديعقوبحدثنا،إبراهيمبنإسحاقبنمحمد

الصحيح""فىمسلئمرواه.فذكره.أئوبعن،علثةابنإسماعيلحدثنا:قالا

.الذورقى)2(يعقوبعن

الزبير:أبىعنسلمةبنحفادحديثوأفا

حدثنا،جعفربناللهعبدأنبأنا،فوركابنبكرأبوفأخبرنا-21566

)ح(عن،سلمةبنحفادحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونس

حدثناالصفار،عبيدبنأحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلىواخبرنا

حدثنا،سلمةبنحفادحدثنا،منهالبنحخاجحدثنا،إسحاقبنإسماعيل

فقالدبر،عنلهغلاماأعتققومهمنرجلاأنجابر،عنالربير،ابو

"من:لمجي!اللهرسولفقاللا.:قال.،؟غيرهشىءلك"هل:!ي!اللهرسول

فدفعها،درهمبثمانمائةاللهعبدبننعيمفاشتراه.مل؟ىنميشتريه

أهلك،فعلىفضلفضلن!ف،نفسكعلى"أنفق:وقالإليهلمجي!اللهرسول

حديثلفظوههنالم)3(.وههنافههناففلفضلن!ف،قرابتكفعلىفضلفضلفان

ذلكفبلغ،دبرعنلهمملوكاأعتقرجلاأن:داودابىروايةوفى.حخاج

أبووأشار:يونسقال.بمعناهوالباقى.،؟غيره4شىأألك:فقاللمجي!النبئ

.(4)يسارهوعنيمينهوعنأمامهبيدهداود

"أنبأ".:مفى(1)

.(14)عقب(997)مسلم(2)

.م،س:فىلي!(3)

به.صلمةبنحمادطريقمن8/15الثافسوأخرجه.(1854)الطالسى(4)
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مالكهشاءمتىبيعهيجوزالمدبرباب:المدبركتاب

.الربير)1(أبىعنوغيرهمعاويةبنزهيررواهوكذلك

جابر:عنعطاءعنأيضاذلكفىوثبت

بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-21567

حدثنا،المصرئمحمدبنعلئالحسنأبوأنبأنااظ،95/101ببغداد،

حسينحدثنا،الخفافالوهابعبدحدثنا،غسانأبويحيىبنمالك

،فاحتاجدبرعنلهغلاماأعتقرجلاأنجابر،عنعطاء،عن،المعلم

اللهعبدبننعيم!هفالشراه."؟ىنميشتريه"من:فقاللمجفيواللهرسوللمحأخذه

.(2)ثمنهإليهفدفع،درهمبثمانمائة

محمدبناللهعبدأخبرنى،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-21568

،المباركابنحدثنا،الحسنبنعلئأنبأنا،أيوببنم!مممدحدثنا،الكعبئ

أنبأنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا)ح(المكتب3حسينعن

بنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنا)حسن

بمثلالحديثفذكر.المعلمحسينعنسعيد،بنيحيىحدثنابكر،أبى

عنمحمدبنبشرعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(4)ومتنهالخفافإسناد

به.معاويةبنزهيرطريقمن(2637)الجعدياتفىالبغوىاخرجه(1)

به.المعلمحسينطريقمن(4999)الكبرىفىالنسالىأخرجه(2)

إبن".:مفىبعده(3)

بنيوسفطريقمن(730)الصحابةمعرفةفىنجمأبووأخرجه.(221)مسندهفىالمباركابن(4)

به.القاضىيعقوب
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مالكهشاءمتىبيعهيجوزالمدبرباث:المدبركتاب

سعيدبنيحيىعنهاشمبناللهعبدعنمسلمورواه،المباركابن

.(1)القطان

نصيربنمحمدبنجعفرانبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21569

بنالمغيرةحدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا،هارونبنموسىحدثنا،الخلدى

عن،رباحابىبنعطاءعن،سهيلبنالمجيدعبدعن،الزحمنعبد

وكاندبرعنغلاما)2(أعتقالأنصارمنرجلاان،اللهعبدبنجابر

:فقال."؟غلامك"أعيقت:فقالدذعاهجميماللهلرسولذلكفذكرمحتاخا،

بننعيمفقال."؟يشتريه"من:قالثمإيى".أحوج"أنت:جميمالنبئفقالنعم.

مسلمرواه.(3)صاحبهإلىفدفعهثمنهجميمالنبئفأخذ،فاشتراهانا.:اللهعبد

.سعيد)4(بنقتيبةعن""الصحيحفى

بنعثمانعمروأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21575

حدثناعبيد،بنمحمدحدثناجعفر،بنيحيىحدثنا،ال!ضاك!حمد

بنجابرعنعطاء،عن،كهيلبنسلمةعنخالد،أبىبنإسماعيل

مالىلهيكنولمدبرعنعبدااعتقجميمالنبىأصحابمنرجلاأن،اللهعبد

.(59)عقب(997)3/1290ومسلم،(2141)البهخارى(1)

"له،.:م،سفىبعده(2)

،0050)الكبرىفىوالنسائىبه.هارونبنموصىعن(8164)الأوصطفىالطبرانىاخرجه(3)

به.سعيدبنتتيبةعن(5979

.(59)عقب(997)3/1290مسلم(4)

بالرجهين.مراراتقدموتد،الأصلفىعيهاوضرب"بن،.:م،سفىبعده(5)
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مالكهشاءمتىبيعهيجوزالمدبرباب:المدبركتاب

أخرجه.(1)مولاهإلىودفحهدرهمبثمانمائةكج!اللهرسولفباعه،غيره

.(2)إسماعيلعنآخرينوجهينمن""الصحيحفىالبخارى

بنأحمدأنبأنا،عبدانبناحمدبنعلىأخبرنا-21571

هشيم،حدثنامسدد،حدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثناالصفار،عبيد

عنخالدأبىبن(3)وإسماعيلعطاء،عنسليمانأبىبنالملكعبدعن

دبرعنغلاماأعتقرجلاأن،اللهعبدبنجابرعن،عطاءعنكهيلبنسلمة

بسبعمائةأو(4)بتسعمائةفبيغ!تاللهرسولفأمر،غيرهماللهيكنولممنه

(5)

الصحيح.هوهذا.درهم

وأبىعطاءعنكهيلبنسلمةعناللهعبدبنشريكورواه-21572

نأ!صاللهرسولمرهمفأ،ودينامدبراوتركماترجلاأن،جابرعنالزبير

بثمانمائة.فباعوه،دينهفىيبيعوه

الحافظ،عمربنعلئأنبأنا،الأصبهانئالحارثابنبكرأبو/أخبزنما

بنوالعباسالسلمئيوسفبنأحمدحدثنا،النيسابورىبكرأبوحدثنا

من(50"3)الكبرىفىوالنسائى،(14972)أحمدوأخرجه.(4477)الصغرىفىالمصنف(1)

به.عبيدبنمحمدطريق

.(2230،7186)البخارى(2)

الحديثوينظر،48/4المعبودعونينظر.إسماعيلوعنالملكعبدعنيروىهشيم(3)

(07322).

إدرهم".:م،سفىبعده(4)

به.هشيمطريقمن(3955)داودوأبو،(144،424)منصوربنسعيدأخرجه(5)
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مالكهشاءمتىبيعهيجوزالمدبرباث:المدبركتاب

.(1)فذكره.شريكحدثنا،نعيمأبوحدثنا:قالواهانىبنوابراهيممحمد

خطأ.ماترجلاان:شريكقول:النيسابورئبكرأبوقالاو،101/96

:وقال،إليهثمنهودفع:كهيلبنسلمةعنالأعمشحديثفىلأن؟منه

المدثرسئدأنجابرعنالزبيروأبوديناربنعمرورواهوكلذلك."دينك"اقض

.(2)المدئربيعيومحئاكان

فىشريكخطأفىالحديثفىالعلمأهليشكلا:اللهرحمهالشيخقال

بما:ولغيرهلهالخطأهذاوقعهذا،وإنما

بنأحمدبكرأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21573

غ!انأبوحدثنا،حرببنغالببنمحمدحدثنا،الفقيهالحسنبنسلمان

أبىبنعطاءعن،مطرعن،أبىحذثنى،هشامبنمعاذحدثنا،المسمعئ

منرجلاأنحذثهماللهعبدبنجابرأن،ديناربنوعمروالربيروأبىرباح

منفباعهلمج!النبئبهفدعا،فماتحدثبهحدثإنمملوكهأعتقالأنصار

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)بعكبنعدئبنىأحداللهعبدبننعيم

.(4)ديزبنحفادروايةعلىبهوأحالمتنهيسقلمأنهإلا،غ!انأبى

عنلإخبارولي!العتقشرطمن.فماتحدثبهحدثإن:وقوله

طريقمن(4939)المشكلشرحفىوالطحاوى،(49341)أحمدوأخرجه.4/139الدارقطنى(1)

به.دكينبنالفضلنعيمأبى

.4/139الدارقطنى(2)

به.المسمعىغسانأبىطريقمن(5807)عوانةأبوأخرجه(3)

.(59)عقب(997)3/1289مسلم(4)

-422-



مالكهشاءمتىبيعهيجوزالمدبرباث:المدبركتاب

فيهالرجلوفاةذكرفىالرواةلبعضالغلطوقعهناومن،المعتقموت

عليهيدلوالذى،التدبيريومالعتقشرطفىوفاتهذكروإنما،البيععند

.الجمهوررواية

القاضىالحسنابنبكروأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-21574

اللهعبدوأبوأصلهمنالمف!رحبيببنمحمدبنالحسنالقاسموأبو

بنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالسوسئيوسفبنمحمدبنإسحاق

الأوزاعئ،حدثنا،أبىأخبرنى،مزيدبنالوليدبنالعباسأنبأنا،يعقوب

رجلجعل:يقولاللهعبدبنجابرسمعت:قالرباحأبىبنعطاءحدثنى

"أنت:و!الثمنهإيىح!!ثئم،ع!يههاللهرسولفباعه،بعدهمنالعتقلغلامه

.(1)"ىنغعنهوالله،أحوجثمنهإلى

منالأوزاعىسماعفيهذكرالأوزاعىعنبكربنبشررواهوكذلك

.عطاء)2(

حدثنى،الأوزاعئحدثنا:قالعقيبهمزيدبنالوليدورواه-21575

لهوليسلهغلامارجلأعتق:قالاللهعبدبنجابرعن،عطاءعنعمارأبو

أحوج،ثمنهإلى"أنت:و!ال!فإيىح!دثملمجيه!اللهرسولفباعه،غيرهمال

طريقمن(1005)الكبرىفىوالنسائى.بهمزيدبنالوليدبنالعباسعن(8580)عوانةأبوأخرجه(1)

به.الأوزاعى

فىالألبانىوصححهبه.بكربنبشرطريقمن(4933)حبانوابن،(3956)داودأبوأخرجه(2)

.(3347)داودأبىصحيح
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مالكهشاءمتىبيعهيجوزالمدبرباث:المدبركتاب

القاضىبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرناهغنئا(".)اعنهوالله

أخبرنى،العباسأنبأنا،العباسأبوحدثناقالوا:ال!وسئاللهعبدوأبو

عنفرواه.غيرهماللهليس:قولهعليهسقطالأوزاعئوكأن.فذكرهأبى.

.عطاءعنعفارأبى

أبىبنالملكعبدعنفضيلابنعنطريفبنمحمدورواه-57612

ببيعبأس"لا:ءفياللهرسولقال:قالاللهعبدبنجابرعنعطاءعنسليمان

حدثنا،الوليدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناهاحظج".إذاالمدئرخدمة

حدثنا،طريفبنمحمدحدثنا،العكبرىذريحبنمحمدجعفرأبو

ابنمنخطأوهذااظ،096/101(2)عبدالملكحدثنا،فضيلبنمحمد

طريف:

الحافظالذارقطنئالحسنابوأنبأنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا

عن:والضواب،طريفابنمنخطأهذا:الحديثهذاعقيبقال

.مرسلا)3(جعفرأبىعنالملكعبد

حديثلىدخلوإئاهاللهرحمناطريفبنمحمد:اللهرحمهالشيخقال

عطاءعنسليمانأبىبنالملكعبدعنروواإنماالثقاتلأن؟حديثفى/312/10

بهفأمر،غيرهماللهيكنولممنهدبرعنغلاماأعتقرجلاأنجابرعن

عنها.إغنى:مفى(ا-1)

به.طريفبنمحمدطريقمن138/4قطنىوالدار،(4934)المشكلشرحفىالطحاوىأخرجه(2)

.138/4الدارقطنىشن(3)
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مالكهشاءمتىبيعهيجوزالمدبرباث:المدبركتاب

بسبعمائة.أوبتسعمائةفبيعلمججواللهرسول

جمبهيهاللهرسولباع:قالجعفرأبىعنسليمانأبىبنالملكعبدوعن

المدبر.خدمة

حدثنا،عبيدبنأحمدأنبأنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرناه-21577

فذكرعطاء.عنالملكعبدعن،هشيمحدثنا،مسذدحدثنا،الخليلبنزياد

هشيمعنحنبلبنأحمدعن""السننفىداودأبورواهوكذلك.(1)الحديث

الملكعبدعنفضيلابنرواية:الحجاجبنمسلموقال.(2)الملكعبدعن

.جميعا)3(والمتنالإسنادفىوهمعطاءعن

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-21578

عن،الملكعبدعن،هشيمأنبأنا،يحيىبنيحيىحدثنا،علىبنإبراهيم

51رووبمعناهالمدئر)4(.خدمةباعإنماجمييهالنبئأن،علىبنمحمدجعفرأبى

.()الملكعبدعنهارونبنيزيد

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-21579

عن،شعبةعن،الأحمرخالدأبوحدثنا،بكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسن

.(21571)فىقريباتقدم(1)

عطاء"."عن:مفىبعده(2)

.(3955)داودأبىعندوالحديث

.198/1التمييز(3)

به.هشيمطريقمن(443)منصوربنسعيدأخرجه(4)

به.هارونبنيزيدطريقمن138/4الدارقطنىأخرجه(5)
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المدبركتاب
مالكهشاءمتىبيعهيجوزالمدبرباث:

المدئر)1(.خدمةى!يرالنبئباع:قالجعفرأبىعن،الحكم

.مرسلا)2(هكذاجعفرأبىعنالجعفئجابزأيضاورواه

،(3)رفعجابىعنأرطاةابنيعنىحخاجعنالقديمفىالشئافعئوذكره

بما:الجديدفىعنهوأجاب

الزبيعأنبأنا،الأصئمالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا

نأعلىبنمحمدجعفرأبىعنرؤينا:قاثلقال:الشثافعئقال:قال

-فيماجعفرأبىعنهذاروىما:لهفقلتالمدئر.خدمةباعإنماخمي!النبئ

(4لكفيه4)كانماحديثهيثبتمنرواهولو،حديثهيثبتأحا-علمت

يخالفهلملوالمنقطعتثبتلاأنت:قلتهى؟وما:قال.وجوهمنالحخة

:قال!؟يخالفهكانلوالثابتالمتصليخالفهالمنقطعلثبتفكيف،غيره

فيهماعلىفاذكره:قال.ذكرهإلىفأحتاجبحديثليس:قلت؟يخالفهفهل

حذثكمامدبررقبةز!ىالنبئباع:أقولانيجوزكانثبتلو:قلت.عندك

الجوابفىالكلاموأطالعلى.بنمحمدحذثكمامدئروخدمة،جابر
(5)

عنه.

.(22371)شيبةأبىابن(1)

به.الجعفىجابرطريقمن138/4الدارقطنىأخرجه(2)

.(6083)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(3)

ذلك،.فىاله:مفى(4-4)

.8/28الأم(5)
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مالكهشاءمتىبيعهيجوزالمدبر:بابالمدبركتاب

الغفاروعبد.(1)رباجعنجعفرأبىعنالقاسمبنالغفارعبدوصلهوقد

.(2)بالوضعيرميهالمدينىبنعلئكانهذا

جعفرأبىعنعميربنعثمانعنعثمانبنإبراهيمشيبةأبوأيضاووصله

.بأمئاله)3(يحتجلاضعيفشيبةوأبوجابر،عن

أو(97/101نحوجابرعنالمنكدربنومحمدمجاهدعنروىوقد

جابر:عنالربيروأبىوعمروعطاءرواية

مجاهد:حديثأما

بنمحمدينأحمدحامدأبوأنبأنا،الإمامطاهرأبوفأخبرنا-21580

أبى،حدثنا،سعدبنإبراهيمبنيعقوبحدثنا،الأزهرأبوحدئنا،يحيى

عن،صالحبنوأباننجيحأبىبناللهعبدوحذئنى:قالإسحاق4ابنعن

مسجدفىكان:قالالأنصارىاللهعبدبنجابرعن،الحجاجأبىمجاهد

قبطىعبالهوكان،المذكورأبو:لهيقالعذرةبنىمنرجللمج!اللهرسول

ا!مك!حأكانا!!":!جاللهرسوللهفقال،احتاج3،منهدبرعنفأعتقه

كعببنعدىبنىأخىاللهعبدبننعيممنفباعه:قال."بنفسهفليبدأحماجة

به.الغفارعبدطريقمن4/137الدارقطنىأخرجه(1)

عليه-الكلامينظر.الكوفىالأنصارىمريمأبو-بالقافقهد-بنقي!بنالقاسمبنالغفارعبدهو(2)

الضعفاءفىوالمغنى،2/121الجوزىلابنوالمتروكينالضعفاء:فى-المدينىابنكلامومنه

2/104.

.(683)عقبتقدم(3)

.24/054الكمالتهذيبوينظر"آبى".:م،سفى(4)
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المدبركتاب

.(1)اهبفانتفع،بثمانمائة

مالكهشاءمتىبيعهيجوزالمدبرباث:

313/10

مابالخيارفيهاصاحبهاوصيةالتدبيريرونمكةأهلوفقهاءمجاهدفكان

.شاءمامنهاويرذشاءمافيهايمضى،عاش

جابر:عنالمنكدرابنحديثوأما/

،إسحاقابنبكرأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوفأخبرنا-21581

عن،ذئبأبىابنحدثنا،علىبنعاصمحدثنا،العزيزعبدبنعلئأنبأنا

ماللهليسلهعبذاأعتقرجلاأن،اللهعبدبنجابرعن،المنكدربنمحمد

فىالبخارىرواه.(2)النحامبننعيمفابتاعه،عج!النبئعليهفرده،غيره

.(3)قلعبنعاصمعن""الصحيح

أنبأنا،الإسماعيلئبكرأبوأنبأنا،الأديبعمروأبووأخبرنا-58212

أبىابنحدثنا،قتيبةبنسلمحدثنا،مكرمبنعقبةحدثنا،حفيصأبو

فأمر،لهعبذادئررجلاأنجابر،عنالمنكدر،بنمحمدعن،ذئب

نعيم.:لهيقالرجلفابتاعه،ببيعهلمجبنالنبئ

حدثنا،عبيدبنأحمدأنبأنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا-58312

سلمةبنسعيدحدثنابكر،أبىبنمحمدحدثنا،إسحاقبنإسماعيل

إسحاقابنطريقمن(4923،4924)المشكلشرحفىوالطحاوى،(14987)أحمدأخرجه(1)

به.ذئبأبىابنطريقمن(0850)البهرىفىوالنسائى،(15229)أحمدأخرجه(2)

.(5142)البخارى(3)
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مالكهشاءمتىبيعهيجوزالمدبرباب:المدبركتاب

أعتقرجلاأن،اللهعبدبنجابرعن،المنكدربنمحمدحدثنا،المدنئ

.(1)ثمنهوأعطاهباعهثم،الرقفىلمجي!النبئفرده،غيرهماللهليسلهعبذا

الحديث.تماميؤدينبمجموعهنالثلاثالرواياتهذه

الأصم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-21584

ابنعن،معمرعن،الثقةأخبرنا،الشافعئأنبأنا،سليمانبنالربيعأنبأنا

.(2)ثمنهإلىصاحبهاحتاض!مدبرالمجي!النبئباع:قالأبيهعن،طاوس

أبىابنزكرئاوأبوالقاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-21585

بنالزبيعأنبأنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالمزكىإسحاق

بنمحمدالرجالأبىعن،مالكأنبأناالشافعئ،أنبأنا،سليمان

فسحرتهالهاجاريةدبرتر!نهاعائشةأن،عمرةأمهعن،الرحمنعبد

يسىءممنالأعرابمنتباعأنر!نهاعائشةبهافأمرتبالسحرفاعترفت

.3فبيعت،ء

الأصم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-21586

عن،نجيحأبىابنعن،عيينةبنسفيانأنبأنا،الشافعئأنبأنا،الربيعأنبأنا

.(4)ءاشمتىصاحبهفيهيرجعوصيةالمدبر:قالمجاهد

به.المقدمىبكرابىبنمحمدطريقمن(4927)المشكلضرحفىالطحاوىأخرجه(1)

به.معمرعن(16660)الرزاقعبدوأخرجه.أ8/6والثافعى،(6076)المعرفةفىالمصنف(2)

بهمالكعن(18749)الرزاقعبدوأخرجه.243/7والثافعى،(6077)المعرفةفىالمصنف(3)

.بنحوه

بن-وسجد،(16673)الرزاقعبدوأخرجه.8/16والثافعى،(6079)المعرفةفىالمصنف(4)
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مالكهشاءمتىبيعهيجوزالمدبرباث:المدبركتاب

عنمعمر،عن،الثقةأنبأنا،الشئافعئانبأنا:ولإسناده-21587

.(1)صاحبهدينفىمدئراباعالعزيزعبدبنعمرأن،أيوب

عناظا97/101،الثقةأنبأنا،الشئافعئانبأنا:ولإسناده-58812

.(2)مدبرهفىالزجليعود:قالطاوسعن،مسلمبنعمروعن،معمر

عن،معمرعن،الثقةأنبأنا،الشافعئأنبأنا:قالوبإسناده-21589

المدبز،فىيقولأبوككانكيف:المنكدرابنسألنى:قالطاوسابن

المنكدر:ابنفقال.ثمنهإلىاحتاجإذايبيعهكان:قلت:قال؟صاحبهأيبيعه

(4)5(3)ه
يحتج.لموإنويبيعه

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21590

إدريس،بناللهعبدحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسن

فىرقيقهمنالرجلأعتقما:زح!عمرقال:قالمجاهدعن،ليثعن

.(فيها)رجعشاءإنوصثةفهىمرضه

بنالحسنحدثناالوليد،أبوأنبأنا،اللهعبدأبووأخبرنا-21591

به.عيينةبنصفيانعن(454)منصور-

به.معمرعن،(16668)الرزاقعبدوأخرجه.ا8/6والافعى،(6080)المعرفةفىالمصنف(1)

عن(16381،06671)الرزاقعبدوأخرجه.8/61وانفعى،(8106)المعرفةفىالمصنف(2)

به.معمر

إإنأ.:مفى(3)

به.معمرعن(16666)الرزاقعبدوأخرجه.ا8/6والافعى،(6082)المعرفةفىالمصنف(4)

بحجة.ليسوليث،منقطع:8/4339الذهبىوقال.(31326)شيبةأبىابن(5)
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المدبريباعلاقال:منبابالمدبركتاب

عن،جريجابنعنمخلد،بنالضحاكحدثنابكر،أبوحدثنا،سفيان

.عتاقته)1(فىالزجليعودأنبأسايرىلاكانأنهطاوسعن،ديناربنعمرو

عن،هشامعن،الأعلىعبدحدثنا،بكرأبووحذثنا:قال-21592

:قال؟العتاقة:فقيلشاء.بماوصئتهيغئرفإنهالزجلأوصىإذا:قالالحسن

.(2)العتاقةوغيرالعتاقة

المدبريباعلاقال:منباب

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21593

عن،غياثبنحفصأنبأنا،يحيىبنيحيىحدثنا،علىبنإبراهيم

.المدبر)3(يباعلا:قالمل!صرثابتبنزيدعن،الحسنعن،الحخاج

بنإبراهيمحدثناالوليد،أبوأنبأنا،اللهعبدأبووأخبرنا-21594

عمرابنعن،نافععن،أيوبعن،حمادأنبأنا،يحيىبنيحيىحدثنا،على

0314/10موقوفاقولهمنعمرابنعنالصحيح(هو)هذاالمدثر)4(./يباعلا:قال

ضعيف:بإسنادمرفوعاروىوقد

الفقيهالحارثابنبكروأبوالسلمئالزحمنعبدأبوأخبرنا-21595

بناللهعبيدبنمحمدجعفرأبوحدثنا،الحافظعمربنعلئأنبأناقالا:

.(31331)شيبةأبىابنعندوالحديث.""عتاقه:مفى(1)

.(12780)فىتقدم(2)

به.غياثبنحفصعن(20926)شيبةأبىابنأخرجه(3)

به.سلمةبنحمادطريقمن4/138والدارقطنى،(20936)شيبةأبىابنأخرجه(4)

.م:فىليى(5)
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الثلثمنالمدبرباث:المدبركتاب

بنعلئحدثنا:قالواوجماعةبكرأبىبنمحمدبنوأحمدالكاتبالعلاء

بنعبيدةعفهعن،الجزرئمعاويةأبوالجئارعبدبنعمروحدثنا،حرب

لاعلا"المدبر:قاللمجرالنبئأن،عمرابنعن،نافععن،أيوبعن،ح!ان

وهو،ح!انبنعبيدةغيريسندهلم:علىقال."الثلثمنحروهو،يوهبولا

.مرفوعا)1(يثبتولا،قولهمنموقوفعمرابنعنهووإنما،ضعيف

الثلثمنالمدبربافي:

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21596

عن،ظبيانبنعلئأنبأنا،الشافعئأنبأنا،سليمانبنالزبيعأنبانا،يعقوب

قال.الثلثمنالمدئر:قالعمرابنعن،نافععنعمر،بناللهعبيد

فقال،مرفوعابهأحذثكنت:ظبيانبنعلئصرقال:اللهرحمهالشافعئ

والحفاظ،فوقفتهعمر.ابنعلىموقوفوهو،بمرفوعليس:أصحابىصر

.(2)رمعابنعلىيقفونه

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-21597

بنعلئحدثنا،الفبقئسلمةبنعلئحدثنا،أبىحدثنا،الحافظيعقوب

!ر:اللهرسولقال:قالعمرابنعن،نافععن،عمربناللهعبيدعن،ظبيان

."الثلثمن"المدبر

بنوسفيانمسلمبنوعلئشيبةأبىبنعثمانرواهوكذلكاو،98/101

.(15981)عقبحسانبنعبيدةعلىالكلاموتقدم.4/138الدارقطنى(1)

.18/8والافعى،(6084)المعرفةفىالمصنف(2)
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الللثمنالمدبر:ببالمدبركتاب

51روكماموقوفوالصحيحمرفوعا)1(،ظبيانبنعلىعنوغيرهموكيع

الله.رحمهالشافعئ

لمجي!:النبىعنمرسلااخروجهمنذلكوروى

أنبأنابها،الإسفرايينىعلىبنأحمدحامدأبوأخبرنا-21598

بنحاجبحدثنا،النيسابورىزيادابنبكرأبوحدثناأحمد،بنزاهر

رجلاأن،قلابةأبىعن،خالدعن،سفيانحدثنا،مؤملحدثنا،سليمان

.(2)الثلثمنجم!النبئفجعلهدبر،عنلهعبداأعتق

أحمد،بنزاهرأنبأنا،علىبنأحمدحامد)3(أبووأخبرنا-21599

حدثنا:قالاوالغزىيوسفبنأحمدحدثنا،النيسابورىبكرأبوحدثنا

أبىبنعلىعن،الشعبىعن،أشعثعن،سفيانحدثنا،يوسفبنمحمد

.(4)الثلثمنيجعلهكانأنهطالب

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21655

عن،وكيععن،هاشبمبناللهعبدحدثنازهير،بنأحمدبنمحمد

:قالمسعودبناللهعبدعن،الحسنعن،قتادةعن،الدستوائىهشام

مسلمبنعلىطريقمن4/138والدارقطنى،بهشيبةأبىبنعثمانعن(4251)ماجهابنأخرجه(1)

ظبيانبنعلىإسنادهفى:الزوائدوفى.بهثلاثتهمعنطرقمن5/1833الكاملفىعدىوابن.به

أيفما.معينابنوكذبهواحد،وغيرهاشموأبومعينابنضعفه

به.الثورىسفيانطريقمن(351)المراسيلفىداودوأبو،(22176)شيبةأبىابنأخرجه(2)

.223/1الميزانلسانوينظر"حازم،.:مفى(3)1

.(17322)شيبةأبىوابن،(16653)الرزاقعبدطريقهومن،1/44الفرالضفىالثورىسفيان(4)
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المدبركتاب

(1)،،ري
ثلثهمنيعتى

...جنايتهأرشفىفيباعيجنىالمدبرباب:

.(2)وإبراهيمشريحعنذلكورؤينا

ستدهيفديهانبلاجنايتهارشفىفيباعيجنىالمدبربالث:

بنمحمدالعباسابوحدثنا،الحافظاللهعبدابواخبرنا-21601

طريفبنمحمدحدثناالضغاخ!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

عنثابتأبىبنحبيبعن،أبيهعن،إدريسبناللهعبدحدثنا،البجلئ

.(3)نيدفىمدئراباع-لمج!اللهرسولان،جابرعنعطاء

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبواخبرنا-21602

عن،ذئبابىابنعن،وكيعأنبأنا،يحيىبنيحيىحدثنا،علىبنإبراهيم

(4)"

بنمعاذعن،الأعورال!لومحكعن،ابيهعن،التيمئإبراهيمبنمحمدبن

.(سئده)علىالمدئرجناية:قالعبيدةابىعن،جبل

المدبرحتابةباب

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدابواخبرنا-21603

أبىعن،المباركابنعن،عيسىبنالحسنأنبأنا،إسحاقبنإبراهيم

دبرت:قالهريرةابىعن،مجاهدعن،النحوئيزيدعن،ال!كرئحمنئ

به.وكغعن(06622)شيبةأبىابنأخرجه(1)

.(22064،22067)عقبشيبةأبىابنمصنفينظر(2)

به.طريفبنمحمدطريقمن(1035)معجمهفىالأعرابىوابن،(5814)عوانةابواخرجه(3)

.8/159والتعديلالجرحوينظر.م:فىلي!(4)

به.وكغعن(27772)شيبةابىابناخرجه(5)
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المدبرةوطءبابالمدبركتاب

،هريرةأبىإلىفكتبتمماتبهأنأرادتثئملها،خادماقريشمنامرأ!

51وأر.عتق-ماتتيعنى-حدثفإن،فذاكمكاتبتهأذىفإن،كاتبيه:فقال

.شىلمح!)1(كتابتهمنلهاكانمايعنىلها.كانما:قال

المدبرةوط!/باب

الأصم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-45216

عمرابنعن،نافععن،مالذأنبأنا،الشافعئأنبأنا،سليمانبنالزبيعأنبأنا

.مدئرتان)2(وهمايطؤهمافكان،لهجاريتيندئراله

حدثنا:قالاإسحادتىأبىابنزكرياوأبوالقاضىبكربوأوأخبرنا-55612

الحكم،عبدبناظ،98/101اللهعبدبنمحمدأنبأنا،الأصمهوالعباسأبو

الليثئزيدبنمةوأساأثسبنومالكعمربناللهعبدحذثنى،وهبابنأنبأنا

.(3)بمثلهفذكراهعمر.بناللهعبدأن،نافععنيزيد،بنويونس

تدبيرهابعدسيدهاغيرمنالمدبرةولدفىجاءماباب

يعتقونبمنزلتهاأنهمأحدهما،قولينفيهماللهرحمهالشافعئذكر

.(4)العلمأهلبعضهذاقالوقد:قالبرقها.ويرقونبعتقها

بنزاهرأنبأنا،الحافظعلىبنأحمدحامدأبوأخبرنا-21656

حدثنا،سعيدبنيوسفحدثنى،النيسابورىزيادابنبكرأبوحدثنا،أحمد

به.المباركابنعن(21653)شيبةأبىابنأخرجه(1)

.2/814ومالك،8/25والثافعى،(6085)المعرفةفىالمصنف(2)

به.نافععنعمربناللهعبدعن(16697)الرزاقعبدأخرجه(3)

.8/26الأم(4)
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تدبيرهابعدسيدهاغيرمنالمدبرةولدفىجاءمابابالمدبركتاب

يعقوببنالزحمنعبدعن،النضرأبىعن،يزيدعن،ليثحدثنا،حجاج

ثم(1)هلعبداجذح!سئدانكح:قال-جهينةبطونمنبطن-الحرقةمولى

سثدهاتوفىثئمدبر،عنعتقهابعداولاداولدتوقددبرعنأعتقها

وماعبيد،تدئرأنقبلولدتماأنفقضى،!حبهعثمانإلىفخاصمت

.بعتقها)2(يعتقونالتدبيربعدولدت

بنإسماعيلأنبأناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-21607

عننمير،ابنحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثناالضفار،محمد

بمنزلتها؟المدبرةولد:يقولكانأنهعمرابنعننافععنعمربناللهعبيد

.برقها)3(ويرقونبعتقهايعتقون

الحديث:فىفقالاللهعبيدعنالثورئسفيانورواه-21608

علىبنأحمد.أخبرناهمدئرةوهىولدتإذابمنزلتهاولدهاالمدبرة

حدثنا،النيسابورىبكرأبوحدثناأحمد،بنزاهرانبأنا،الإسفرايينئ

حدثنا:قالاالغرئعمروبنمحمدبناللهوعبدال!لمئيوسفبنأحمد

.(4)فذكره.سفيانحدثنا،يوسفبنمحمد

حدثنا،بكرأبوحدثنا،زاهرحدثناأحمد،وأخبرنا-21609

.إلهعبداجدتىجدتىمذ)أنكح:التهخريجمصدرفىوالذىكذا(1)

به.سعدبنالليثطريقمن(4940)عقبالمشكلشرحفىالطحاوىأخرجه(2)

طريقمن4/137قطنىوالدار،(08862)شيةأبىابنوأخرجه.(4974)الصغرىفى)3(المصنف

به.عمربناللهعبيد

.(0494)عقبالمشكلشرحفىالطحاوىطريقهومن،(61)الفرائضفىالثورى(4)
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تدبيرهابعدسيدهاغيرمنالمدبرةولدفىجاءمابابالمدبركتاب

سمعأنهالزبيرأبوأخبرنى،جريجابنحدثنا،روححدثناالأزهر،أبو

.(1)أفهمبمنزلةإلاالمدبرةأولادأرىما:يقولاللهعبدبنجابر

بنيزيدحدثنا،بكرأبوحدثنا،زاهرأنبأنا،أحمدوأخبرنا-01612

أبىابنعن،مسلمبنالعزيزعبدحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،سنان

المدبرةولد:قالواأنهمجبيربنوسعيدومجاهدوطاوسعطاءعن،نجيح

.(2)أفهمبمنزلة

بنأحمدحدثنا،بكرأبوحدثنا،زاهرأنبأنا،أحمدوأخبرنا-12161

حدثنا،يوسفبنمحمدحدثناقالا:الغزئمحمدبناللهوعبديوسف

أولادهما:الولدوائمالمدبرةفىالشعبىعن،هندأبىبنداودعن،سفيان

(3)
بمنزلتهما.

والزهرىالرحمنعبدبنسلمةوأبىالمسيببنسعيدعنورويناه

والنخعى:

المهرجانى،الحسنبنمحمدبناللهعبدأحمدأبوأخبرنا-21612

البوشنجى،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكىجعفربنمحمدبكرأبوأنبأنا

المسيببنسعيدسمعأنهسعيدبنيحيىعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا

جريجابنطريقمن(0494)عقبالمشكلشرحفىوالطحاوى،(00902)شيبةأبىابنأخرجه(1)

به.الطيالسىداودأبىعن(08982)شيبةأبىابنأخرجه(2)

به.الثورىسفيانعن(13259)الرزاقعبدأخرجه(3)
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316/10

تدبيرهابعدسيدهاغيرمنالمدبرةولدفىجاءمابابالمدبركتاب

يهبها،ولايبيعهاأنلهوليس،يطأهاأنلهفإنجاريتهالزجلدئرإذا:يقول

.بمنزلتها)1(وولدها

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21613

ابنأن،بكيرعن،لهيعةابنانبأنا،يحيىبنيحيىحدثنا،علىبنإبراهيم

أفهم.بمنزلةالمدئرةولد:قالاالزحمنعبدابنهو/سلمةواباالمسئب

.مملوكونالهمالثانىوالقول:اللهرحمهالشافعئقالأو(99/101

.(2)العلمأهلمنواحدغيرهذاقالوقد:قال

الأصم،العباسأبوحدئنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-21614

دينار،بنعمروعن،عيينةابنأنبأنا،الشافعئأنبأنا،سليمانبنالزبيعأنبأنا

.(3)مملوكونالمدئرةأولاد:قالالشعئاءأبىعن

.(4)العلمأهلمنالشئعثاءأبىغيروقاله:اللهرحمهالشافعئقال

بنزاهرأنبأنا،الاسفرايينئعلىبنأحمدحامدأبوأخبرنا-21615

،عبادةبنروححدثنا،الأزهرأبوحدثنا،النيسابورئبكربوأحدثنا،أحمد

وأخرجه.2/814الليثىيحيىوبرواية،(مخطوط-ظ16/7)بيهرابنبروايةالمرطأفىمالك(1)

بنيحيىطريقمن(07842)شيبةأبىوابن،(449)منصوربنوسعيد،(16686)الرزاقعبد

باختصار.يثيبةأبىوابنالرزاقعبدوعند،بهسعيد

.8/26الأم(2)

بنسفيانعن(458)منصوربنسعيدوأخرجه.8/26والثافعى،(6086)المعرفةفىالمصنف(3)

.26/8الأم(4)
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تدبيرهابعدسيدهاغيرمنالمدبرةولدفىجاءمابابالمدبركتاب

ولدها:المدئرةفىيقولكانالشعثاءأباأنعطاءأخبرض!،جريجابنحدثنا

عطاءوكان.عشتما(1)ثمرتهلك،متإذابهتصذقتائذىكحائطك،عبيذ

عشت.ماولبنهاولدهافلك،متإذابهاتصذقتوكإبلك:يقول

.(2)مكحولعنورؤيناه

بكرأبوحدثنا،زاهرحدثنا،علىبنأحمدمدحاأبووأخبرنا-61612

عن،معمرأنبأنا،الرزاقعبدحدثنا،يحيىبنمحمدحدثنا،النيسابورى

واختصممروانبنالملكعبدحضرت:قالخالدبنعكرمةعن،أئوب

فإن؟أولادهايباع:رجلفقال،حولهمنفاستشار،المدبرةأولادفىإليه

قاللفذىنقضاقولااخروقالثمرها.منفيأكلبالنخليتصذقالرجل

فتنتجالبدنةالرجليهدىقدبمنزلتها؟ولدهايكونالمدثرة:قال.صاحبه

.بشىء)3(فيهميقضولمفقام:عكرمةقالمعها.ولدهافينحر

:القولهذاعلىدلماثابتبنزيدعنروىوقد

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21617

عن،حكيمبنعثمانعن،المباركابنعن،حبانحدثنا،سفيانبنالحسن

جاريتهاأعتقتلىعمابنة:فقالرجلأتاهثابتبنزيدأن،يساربنسليمان

ما:غيرهفيهزادرحمها.منلتأخذ:قالغيرها.لهامالولادبرعن

:)ثمرهإ.مفى(1)

.7/084البرعبدلابنوالاستذكار،(09022)شيبةابىابنمصنفينظر(2)

.(16691)الرزاقعبد(3)
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المدبركتاب

(1)ةئحدامت

وتدبيرهالكافرإعتاقفىجاءماباب

بنالحسنحدثناالوليد،أبوأنبأنا،اللهعبدأبووأخبرنا-21618

أنهالزبيرأبوأخبرك!،جريجابنعن،المباركابنعن،حبانحدثنا،سفيان

إلانراهمفلادئ!لاماتإذا:المدئرةأولادفىقالاللهعبدبنجابرسمع

.(2)اأحرار

يومحبلىتكونأنإلاعبياالمدئرةأولاد:عطاءوقال:قال-96112

(3)

.دبرت

ميراثا،ولدهاجعلثابتبنزيدفهذا:أصحابناقال:الوليدأبوقال

.الشعثاءأبوزيدبنوجابرعطاءبذلكوصرح،جابرفيهالقولوعلق

وتدبيرهالحافرإعتاقفىجاءماباب

بنإسماعيلأنبأناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-21620

أنبأنا،الززا!تىعبدحدثنا،الزمادئمنصوربنأحمدحدثناالضفار،محمد

يا:قلت:قالحزامبنحكيمعن،الزبيربنعروةعن،الزهرىعن،معمر

وصلةعتاقةمنالجاهلئةفىبهاأتحنثكنتأموراأرأيت،اللهرسول

منلكسلفماعلى"أسلمت:جمبنالنبئفقالأجر؟منفيهالىهل،رحم

حيهمبنعثمانطريقمن4/137الدارقطنىوأخرجه.الزيادة(بدون9444)الصغرىفىالمصنف(1)

ابنطريقمن(0494)عقبالمشكلشرحفىالطحاوىوأخرجه.(4954)الصغرىفىالمصنف(2)

به.جريجابنطريقمن(02090)شيبةأبىوابنبه.المبارك

.(4496)الصغرىفىالمصنف(3)
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ووصيتهالصبىتدبيرفىجاءمابابالمدبركتاب

ص(1)ص
عنوعبدراهويهبنإسحاقعن"الصحيح"فىمس!رواه.خيبر"

.معمر)2(عنآخروجهمنالبخارىوأخرجه،الرزاقعبد

أنبأنا،العنبرئطاهرأبىابنصالحأبوأخبرناأظ،21621-99/101

بنهنافىحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضىمنصوربنيحيىجذى

حزامبنحكيمعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،معاويةأبوحدثنا،ىر!لا

قال؟الجاهليةفىبهأتحنثكنتشيئاأرأيت،اللهرسوليا:قلت:قال

."كلسلفمماصمالحعلى"أسلمت:عج!اللهرسولفقال.بهأتبزريعنى:هشام

فىللهصنعتإلاللهالجاهليةفىصنعتهشيئاأدعلا،اللهرسوليا:فقال

الإسلامفىفأعتقرقبةمائةالجاهلئةفىأعتقوكان:قال.مثلهالإسلام

317/10مائةالإسلامفىوساقبدنةمائةالجاهليةفى/وساق،رقبةمائةمثلها

عننميروابنمعاويةأبىحديثمن""الصحيحفىمسلمأخرجه.3بدنة

.(4)هشامعنأسامةأبىحديثمنالبخارىوأخرجه،هشام

ووصيتهالصبىتدبرفىجاءماباب

حدثنانجيد،ابنعمروأبوأنبأنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-21622

بكر،أبىبناللهعبدعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمد

.(18340)فىتقدم(1)

.(4361)والبخارى،(195)عقب(123)مسلم(2)

طريقمن(7603)والطبرانى،(4363)المشكلشرحفىوالطحاوى،(57551)أحمدأخرجه(3)

به.عروةبنهشام

.(5382)والبخارى،(591،961)عقب(231)مسلم(4)
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ووصيتهالصبىتدبيرفىجاءمابابالمدبركتاب

نإ:ر!بهالخطاببنلعمرقيلانهأخبرهالزرقئسليمبنعمروأن،أبيهعن

لهوليس،مالذووهو،بالشامووارثه،غ!انمنيحتلملميفاعاغلاماههنا

لهافاوصىلها.فليوص:ر!حنهالخطاببنعمرفقالله.عئمابنةإلاههنا

بثلاثينالمالذلكفبعت:سليمبنعمروقالجشم.بئر:(1)اهلولقالبمال

.(2)سليمبنعمروأمهىلهاأوصىالتىعضهوابنةألفا.

إبراهيم،بنمحمدحدثنا،عمروأبوانبأنا،نصرأبووأخبرنا-62312

بنمحمدبنبكرأبىعنسعيد،بنيحيىعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا

،بالشامووارثهبالمدينةالوفاةحضرتهغ!انمنغلاماأن،حزمبنعمرو

فقالأفيوصى؟يموتفلاناإن:لهفقيل!حبهالخطاببنلعمرذلكفذى

الغلاموكان:محمدبنبكرأبوقالفليوص.نعم:ر!بهالخطاببنعمر

جشم،بئر:لهيقاللهبمالفأوصى،سنةعشرةاثنتىاوسنينعشرابن

.(3)درهمألفبثلاثينأهلهافباعها

اله،.:الأصلوحاشية،مفى(1)

.(12782)فىوتقدم.(2319)الصغرىفىالمصنف(2)

به.صعيدبنيحىطريقمن(431)منصرربنصعيدواخرجه.2/762مالك(3)



المماليكمنكتابتهيجوزمابابالمكاتبكتاب

المحاتب!تاب

المماليكمنكتابتهيجوزماباب

إنف!توهثمأيننكخملكتمماالكنفيتغون!وائذين:ثناؤهجلاللهقال

إنماأنهعلىدلالةفيه:اللهرحمهالشافعئقال.النور:33(أضترا!فيهمعلئتم

ولاصبىمنالكتابةيبتغىأنيعقللامنلايطلبمايعقلمنيكاتبأنأذن

(1)

.معتوه

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21624

حماد،عن،سلمةبنحمادحدثنا،أبانبنمحمدحدثنا،سفيانبنالحسن

عنالقلم"رفع:قال!يهجيهمالنبئأن،ر!نهاعائشةعن،الأسودعن،إبراهيمعن

.(2)((غلملحتىالصبئوعن،يفيقحئىالمجنونوعن،يستيقظحتىالنائمعنبمثلاثة

.محيهيهيم)3(النبىعند!بهعلىعنمضىفيماورويناه

ضيزا!وفهتمعلتتتم!إن:وجلعزقولهتفسيرفىجاءمابابط200/101

أبىعنعلىبنالحسنعن""المراسيلفىداودأبوروى-21625

ع!م:اللهرسولقال:قالكثيرأبىبنيحيىعنعماربنعكرمةعنعاصم

كلابا)4(تردلوهمولا،حرفةمنهمعلمتم"إن:قال!ضترافيهتمعلممئمإنف!توهم!

.8/32لأما(1)

.(11564،12284)فىتقدم(2)

.(5154.8380،8686)فىتقدم(3)

)كلا،.:المراصيلفىوالذى،الأصلفىعليهاضبب(4)
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ضبزأ،فيهتمعلتتنمإإنوجل:عزقولهتضميرفىجاءمابابالمكاتبكتاب

الفسوئ،الحسينأبوأنبأنامحمد،بنمحمدبكرأبو.أخبرناه!الناسعلى

.(1)فذكرهداود.أبوحدثنا،الفؤلؤىعلىأبوحدثنا

الحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرنا-21626

بنمحمدأنبأنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:القاضى

عن،أئوببنيحيىأخبرخ!،وهبابنأنبأنا،الحكمعبدبناللهعبد

فيهمعلمتمإن!ف!توهثم:يقولكانعباسبناللهعبدأن،حبيبأبىبنيزيد

.(2يقضيكمكاتبك2)علمتإنضترا!

الحسنأبوأنبأنا،إسحاقأبىابنزكرئاأبووأخبرنا-21627

بنمعاويةعن،صالحبناللهعبدحدثنا،سعيدبنعثمانحدثنا،الطرالفئ

ولا،حيلةلهمعلمتمإن:قالعباسابنعن،طلحةأبىبنعلىعن،صالح

.(3)المسلمينعلىمؤنتهمتلقوا

بنأحمدحدثنا،الوليدأبوأنبانا،الحافظاللهعبدابوأخبرنا-62812

حدثنا،روقابىبنيحيىحدثنا،مرداسبنمحمدحدثنا،إبراهيمبننصر

ضترا!فيهمعلمتمإن!ف!توهم:قولهفىعباسابنعن،الضخاكعن،أبى

.ووفاءامانة:قال

.(185)المراسيلفىداودأبو(1)

يقضيك!.مكاتبكأأن:موفىتقضيك،،إمكاتبتك:الأصلفى(2-2)

.وحدهزكرياأبىعن(4499)الصغرىفىالمصنفعندوالحديث

صالحأبىطريقمن(45741)تفسيرهفىحاتمأبىوابن،17/278تفسيرهفىجريرابنأخرجه(3)

به.صالحبناللهعبد
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المكاتبكتاب
9ضترأفيهتمعلئننمأإنوجل:عزقولهتفسيرفيجاءماباب

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا/-21629

أنبأنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

ابنعن،نافععن،الكريمعبدعن،الثورىسفيانأنبأنا،هارونبنيزيد

تطعمنى:ويقول،حرفةلهيكنلمإذاالعبديكاتبأنيكرهكانائهعمر

.!؟(1)الناسأوساخ

قالا:إسحاقأبىابنزكرياوأبوالحسنابنبكرأبوأخبرنا-16302

بناللهعبدبنمحمدأنبأنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

ابنعنمجاهد،عن،سمعانابنأخبرك!،وهبابنأنبأنا،الحكمعبد

:يقولضترا!فيهتمعلتتمإن!ف!توهئم:وجلعزاللهقولفىقالأنهعباس

مالا.أوحرفةلهمعلمتمإن

أنبأنا،العباسأبوحدثنا:قالابكروأبوزكرئاأبووأخبرنا-21631

جريج،ابنعن،اليافعىعمروبنمحمدأخبرنى،وهبابنأنبأنا،محمد

!كتب:تلاثئم:قال.المالإلانراهما:يقولكانرباحأبىبنعطاءأن

عطاء:قال،180:البقرةأانوصيه!صئراتركانانمؤتأصدكمحضراذاعلئكم

"لحبضيرافيهتمعلممتم!إن:عباسابنوقال:قال.المالنرىفيماالخير

.(2)المالضيرا!تركإن!المال(8:العادياتألشديد!الخير

.3/5عبيدلأبىالحديثغريب.الصدقة:الناسأوساخ(1)

تفسيرهفىجريروابن،(22519)شيبةأبىوابن،(15585)الرزاقعبدأخرجهوالحديث

به.الثورىسفيانطريقمن278/17

-(15570)الرزاقوعبد.بهوهبابنطريقمن3/136،17/282تفسيرهفىجريرابنأخرجه(2)
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ضيرآ،فيهتمعلتئنمأإنوجل:عزقولهتفسيرفيجاءيابابالمكاتبكتاب

أنبأنا،العباسابوحدثنا،عمبرو،بر!ابنسعيدابوأخبرنا-63212

ابنعن،الملكعبدبنالحارثاللهـبنعبدأنبانا،ال!ثئافعىانبأنا،الزبيع

51نرما:قال؟ذلككلأمالضلاحأوالمال،الخيرما:لعطاءقالأنهجريج

أحسبما:قال.صدقيرجلوكالطمالعندهيكنلمفإن:قلت.المالإلا

ضيرا!يخمعلشتم!إن:مجاهاوقال:قالوالمئحلاح.المال؟ذلكإلاخيرا

.(1)كانتماواديانهماخلاقهمكالنة،المال

بها،بالمخاطبةبهاأريدمايعرفكلمةالخير:اللهرحمهال!ثئافعىقال

فىصأؤليهكالفنلختوعلوا(ظ200/101ءامنوأاتذين!إن:تعالىاللهقال

لاالضالحاتوعملبالايمانالبرئةخيرائهمفعقلنا.(7:البينةأافيئة!

ديهالكؤاللهشحبرمنلكرجعفئها!وائذت:تعالىاللهوقال،بالمال

مالا،لهمالبدنفىانلابالأجرالمنفعهالخيرأنفعقلنا.(36:الحجأضير!

تركإنائهفعقلنا.(180:البقرةأخترا!تركانائمؤتأصدك!برحضر!إذا:وقال

فلقا!والأقربينلفؤلدين!ائوصعئة:وبقوله،المتروكالماللأنمالا؟

مابدلالة-معانيهاأظهركانضترا!فيهتمعلتتتمإن!ف!توهئم:تعالىاللهقال

قوئايكونقدلائه؟وامانةالمالاكتسابعلىقؤة-الكتابمنبهاستدللنا

الكسبعلىقوئايكونفلاوأمينا،أمانةذايكنلمإذايؤدىفلافيكتسب

فىعلمتإن:القولمنالطاهروليس:اللهرحمهال!ثتافعئقال.يؤدىفلا

.وحدهعطاءتولعلىمقتصرين،بهجريجابنطريقمن=

.8/31والافعى،(6090)المعرفةفىالمصنف(1)
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9خبزأفيهخعلتتتمأإنوجل:عزقولهتفسيرفيجاءمابابالمكاتبكتاب

ولكن،عندهيكونإنما،فيهيكونلاالمالأنأحدهما؟بمعنيين.مالاعبدك

.لسيدهيدهفىالذىالمالأنوالثانى.الماليفيدالذىالاكتسابفيهيكون

فيستدل،للسيدمالابكسبهأفادأنهالمالالخيرأنإلىذهبمنولعل:قال

.أولا)1(أفادكمابهيعتقمالايفيدأنهعلى

بنالعباسمنصورأبوأنبأنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-21633

حدثنا،منصوبىبنسعيدحدثنا،نجدةبنأحمدحدثنا،الهروىالفضل

قوله:فىوطاوسمجاهدعن،نجيحأبىابنعن،إبراهيمبنإسماعيل

.(3)وأمانةمالا:(2)الاقضيزا!فيهتمعلتتتم!إن

يونس،عن،إبراهيمبنإسماعيلحدثنا،سعيذحدثنا:قال-63412

.(4)وأمانةأداءووفاء،صدقا:قالالحسنعن

:قالإبراهيمعن،مغيرةعن،هشيئمحدثناسعيذ،حدثنا-21635

.(ووفاء)صدقا

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21636

.8/31والأم،(609ـه)المعرفةفىالمصنف(1)

"قال".:مفى(2)

تفسيرهفىحاتمأبىوابن،17/279تفسيرهفىجريروابن،(23173)شيبةأبىابنأخرجه(3)

به.عليةابنإبراهيمبنإسماعيلطريقمن(14490)

به.عليةابنإبراهيمبنإسماعيلطريقمن17/279تفسيرهفىجريرابنأخرجه(4)

من17/279تفسيرهفىجريروابن،(23181)شيبةأبىوابن،(15575)الرزاقعبدأخرجه(5)

به.مغيرةطريق
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9ضترأفيهتمعلتتتمأإقوجل:عزقولهتفسيرفىجاءمابابالمكاتبكتاب

أبوحدثناالجئار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

:قال!ضترافيهتمعلتتتم!إن:قولهفىصال!أبىعن،إسماعيلعن،معاوية

.(1)مانةوأاءأد:يقول

أبوحدثنا:قالاالقاضىبكروابوالحافظاللهعبدابواخبرنا-21637

:يقولالأوزاعىسمعت:قالأبىأنبانا،الوليدبنالعباسانبانا،(2)العباس

:قالضيرا!فيهتمعلتتم!إن:الايةهذهفىيقولكانمكحولاأنبلغنى

الكسب.

المعروفأبىبنمحمدالحسنوأبوالراهدسعدأبوأخبرنا-21638

مسلمأبوأنبأنا،ال!لمئنجيدبنإسماعيلعمروأبوحدثنا:قالاالفقيه

أبىعن،المقبرئعن،عجلانبنمحمدعن،عاصمابوحدثنا،الكجئ

الله،سبيلفىالمجاهد؟عونهماللهعلىحقأثلالة:لمج!اللهرسولقال،هريرة

.الأداء(()3(رريدوالمكاتب،العفافيريدوالثاكح

معاويةبنإبراهيمبنعلئأنبأنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-21639

بنعاصمبنعمروحذثنى،وارةابنمسلمبنمحمدحدثنا،النيسابورئ

أئوبعن،الوارخبناللهعبيدجذىحذثنىالوارخ)4(،بناللهعبيد

تفشرهفىحاتمأبىوابن،17/279تفشرهفىجريروابن،(23179)شيةأبىابنأخرجه(1)

به.خالدأبىبنإسماعيلطريقمن(14494)

)محمد".:مفىبعده(2)

.(13585)فىتقدم(3)

)الكلابىا.:المصنفنسخةفىبعده(4)
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...الاكتسابعلىقويايكونلاالمملو&باب:المكاتبكتاب

:م!مجاللهرسولقال/:قالاللهعبدبنجابرعن،الزبيرأبىعن،السختيانى

سعىمن:لهلماركوأنيعينهأناللهعلىحفاكانواحتسابابالفهثقةفعلهنمن"ثلاث

تزوجومن،لهلماركوأنيعينهأناللهعلىحفاكانواحتسابابالفهثقةرقتتهفكاكفى

ثقةة!مأرضاأحياومنله،لماركوأنيعينهأناللهعلىحقاكانواحتساباباللهثقة

.(1)"هللماركوأنيعينهأناللهعلىحقاكان(و011/120واحتسابابالفه

الاكتسابعلىقويايحونلاالمملوكبابئ:

محاتبتهسيدهعلىيجبا!ل

نصرأبوأنبأنا،الأصبهانئإبراهيمبنمحمدبكرأبوأخبرنا-06412

بناللهعبدحدثنا،الحسنبنعلئحدثنا،محمدبنسفيانحدثنا،العراقئ

نأ،الكندىليلىأبىعنالفراء،جعفرأبوحدثنا،سفيانحدثناالوليد،

لا.:قالشىء؟أعندك:فقاليكاتبهأنلهمملوكمنهأرادالفارسئسلمان

منتطعمنى:وقاليكاتبهأنفأبى.الناسأسأل:قاللك؟أينمن:قال

.(2)إ؟الناسغسالة

أمينا.قوياعبدهمحاتبةالرجلعلىيجبقال:منباب

عليهايجبرلاقال:ومن

حتما.لاإباحةأوإرشادايمونأنمحتملةالآيةلأن

319/10

:8/4443الذهبىوقال.بهوارةابنمسلمبنمحمدطريقمن(1894)الأوسطفىانىالطبراخرجه(1)

.ايوبعننكارتهمعصالحإسناده

ابىطريقمن(15583)الرزاقوعبد.بهالثورىسفيانطريقمن(12252)شيبةأبىابنأخرجه(2)

به.الفراءجعفر
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...أميناقوياعبدهمكاتبةالرجلعلىيجبقال:منبابالمكاتبكتاب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21641

بنسعيدأنبأنا،هارونبنيزيدأنبأنا،طالبابىبنيحيىحدثنا،يعقوب

المكاتبةعلىسيرينأراد:ى:قالمالببنأنسعن،قتادةعن،عروبةأبى

ز!به-عمرعلئفأقبل،لهذلكفذكرز!بهالخطاببنعمرفأتى،عليهفأبيت

.(1)كاتبه:فقالبالذزة-يعنى

الأصئم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-21642

عن،الملكعبدبنالحارثبناللهعبدأنبأنا،الشئافعئانبأنا،الزبيعأنبأنا

أكاتبه؟أنخيرافيهأنعلمتإذاعلئأواجب:لعطاءقلت:قالجريجابن

عنأتأثرها:لعطاءوقلت،ديناربنعمرووقالهاواجبا.إلاأراهما:قال

.(2)ال:قالأحد؟

حدثنا،النضروئمنصورأبوانبأنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-43612

أصحابه،بعضعن،هشيمحدثنا،منصوربنسعيدحدثنا،نجدةبنأحمد

.(3)يكاتبلمشاءوإن،كاتبشاءإنبعزمبما؟ليست:قالالحسنعن

.(4)الشعبىعنمثلهورؤينا

من17/276تفسيرهفىجريروابن.بههارونبنيزيدعن119/7الطقاتفىسعدابنأخرجه(1)

به.عروبةأبىبنسعيدطريق

ابنطريقهومن-(57651)الرزاقعبدوأخرجه.31/8والثافحى،(9106)المعرفةفىالمصنف(2)

به.جريجابنعن276/17تفسيرهفىجرير

.(6091)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(3)

.(44541)تفسيرهفيحاتمأبىوابن،(22522)شيبةأبىوابن،(15579)الرزاقعبدأخرجه(4)
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أمينولاقوىغيركانوانعبدهكتابةيكرهلممنبابالمكاتبكتاب

:قالجبلةأبىبنحبانعنيحيىبنالرحمنعبدروىوفيما-44612

.((أجمعينوالناسوولدهوالدهمنبمالهأحقأحد"كل:كيىاللهرسولقال

حدثنا،الحافظعمربنعلئأنبأنا،الأصبهانئالحارثابنبكرأبوأخبرناه

عرفة،بنالحسنحدثناالجنيد،بنأحمدبنمحمدبنالحسينبنأحمد

جبلةأبىبنحبان،مرسلوهذا.(1)فذكره.الرحمنعبدعن،هشيمحدثنا

التابعين.منالقرشئ

أمينولاقوىغيرحانوإنعبدهحتابةيحرها!لمنباب

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21645

ثور،عن،وكيعحدثنا،هاشمبناللهعبدحدثنا،زهيربنأحمدبنمحمد

10/320ز!بهالخطاببنعمركتب:قالحكيمبنحرامعن،سيفبن/يونسعن

يكاتبواأنالمسلمينمنقبلكمنفانهبعد،أمار!ثنأ:سعدبنعميرإلى

.(2)الناسمسألةعلىأرقاءهم

نصرأبوأنبأنا،الأصبهانئإبراهيمبنمحمدبكرأبوأخبرنا-21646

حدثنا،الحسنبنعلئحدثنا،الجوهرىمحمدبنسفيانحدثنا،العراقئ

الفزاء،جعفرأبىعن،سفيانحدثناالوليد،بن(ظ201/101اللهعبد

:فقالعلئاأتىأنهالنباحابنعن،الحارثئثروانأبىبنجعفرحدثنى

.(15849)فىوتقدم.235/4الدارتطنى(1)

،17/75الإصابةوينظرعمير.:منبدلاعمر.:وعنده،بهوكغعن(18522)شيبةأبىابنأخرجه(2)
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رقبتهفىمكاتباأعانمنفضلبابالمكاتبكتاب

أبىبنعلئفجمعهم:قاللا.:فقال؟شىب!اعندك:فقال.اكاتبانأريد

:قال.مكاتبتهعنبقيةفبقى:قالله.فجمعوااخاكم.أعينوا:فقالطالب

علىيدلهذاالمكاتبين)1(.فىاجعلها:فقال،الفضلةعنفسألهعليافأتى

نأوبينبينهماالزقابسهممنالضدقاتمنيعطىإنماالمكاتبأن

رقبتهفىمحاتئاأعانمنفضلباب

بناللهعبدمحمدوأبوقراءةالفقيهطاهرابوأخبرنا-21647

و"(2)وء ،الحارثبنإبراهيمحدثنا،القطانبكرأبوأنبأناقالا:إملاءيوسف

بناللهعبدعنمحمد،بنزهيرحدثنابكير،أبىبنيحيىحدثنا

اللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوواخبرنا)ح(عقيلبنمحمد

أبوحدثنا،يحيىبنمحمدبنيحىحدثنا،الحافظيعقوببنمحمد

بناللهعبدحدثنا،ثابتبنعمزوحدثنا،عبدالملكبنهشائمالوليد

نأحذثهسهلاأنخنيفبنسهلبناللهعبدعن،عقيلبنمحمد

وأ،عسرتهفىغارفاأو،اللهسبيلفىمجاهذاأعان"من:قاللمج!راللهرسول

زادسواء.حديثهمالفظظله".إلأظللايومظفهفىاللهأظفهرقتته،فىمكاتئا

.غازئما،)3()أو:ثابتبنعمرو

به.سفيانطريقمن188/2الكبيرالتاريخفىوالبخارى،233/6الطبقاتفىسعدابنأخرجه(1)

إالأصهانى".:مفىبعده(2)

رافضى-عمروبل:الذهبىوقال،وصححه17/22والحاكم،(4503)الصغرىفىالمصنف(3)
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...نجمينعلىأمتهأوعبدهالرجلمكاتبةباث:المكاتبكتاب

أمتهاوعبدهالرجلمحاتبةبافي:

صحيخ-بمالفأحثرنجمينعلى

اللهعبدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-21648

حدثنا،أسامةأبوحدثنا،كريبأبوحدثنا،أبىحذثنى،يعقوببنمحمد

فقالت:بريرةدخلت:قالتر!نهاعائشةعن،أبىأخبرنى،عروةبنهشام

فأعينينى.،وقيةسنةكل؟سنينتسعفىأواقتسععلىكاتبونىأهلىإن

.(2)""الصحيحفىأخرجاه.(1)الحديثوذكر

بيععننهى!ؤالنبئأنهريرةأبىعنالثابتالحديثفىوروينا

كثير.غررالحالةالكتابةوفىالغرر)3(،

أنبأناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-21649

حدثنابشر،أبوحدثنى،سفيانبنيعقوبحدثناجعفر،بنعبدالله

رجلعن،مريمأبىبنمسلمعن،أسماءبنجويريةحدثنا،عامربنسعيد

فقدصت،تجارةفى4!فرعثمانبعثنى:قال."!فرلعثمانمملوكاكنت:قال

المؤمنين،أميريا:فقلتيوبمذاتيديهبيقفقمت:قال.ولايتىفأحمدعليه

وقالبه.بكيرأبىبنيحيىعن(19785)شيبةأبىوابن،(15987)أحمدوأخرجه.=متروك

جذا.غريب:4346/8الذهبى

.(21751)فىوشأتى،(10948،13870،14544،21477)فىتقدم(1)

.(4051/8)ومسلم،(2563)البخارى(2)

.(10515،10709،09501،09761)فىتقدم(3)
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...نجمينعلىأمتهأوعبدهالرجلمكاتبةباث:المكاتبكتاب

فعل!،مااللهكتابفىايةولولا،نعم:فقال،(1)فقطب.الكتابةأسالك

منهاأغضكلاوالفه،عذتينفىلىتعذهاانعلىألفمائةعلىأكاتبك

ائذىما:فقال،ز!بهالعوامبنالربيرفلقينىعندهمنفخرجت:قالدرهما.

فأحمدعليهفقدمتتجارةفىبعثنىالمؤمنينأميركان:قلتبك؟أرى

فقطب.:قال.الكتابةأسألك،المؤمنينأميريا:فقلتإليهفقصت،ولايتى

ألفمائةعلىأكاتبك/،فعلتمااللهكتابفىايةولولا،نعم:فقال:قال10/321

:قالدرهما.منهاأغفمكلا،و101/202والفه،عذتينفىلىتعذهاأنعلى

فلان،المؤمنينأميريا:فقال،يديهبينفقامإليهفرذك!:قال.انطلق:فقال

أكاتبه،فعلتمااللهكتابفىايةولولا،نعم:وقالفقطب:قال؟كاتبته

:قالدرهما.منهاأغفثطلاوالفه،عذتينفىلىيعذهاأنعلىأل!مائةعلى

تحولحاجةإليكأطلبقالما)2(يديكبينلأمثلنلله:فقالالزبيرفغضب

:قالثثم.عضدى:قالاو.كتفى:قالأدرىلا؟فضرب:قال.بيميندونها

:قالثئم،ألفمائةفأعطاخ!أهلهإلىالربيربىفانطلق،فكاتبته:قال.كاتبه

منها.مالهعثمانإلىفأذأمرغلبكفإن،اللهفضلمنفيهافاطلبانطلق

وإلىمالهه!رعثمانإلىوأذيت،اللهفضلمنفيهافطلبتفانطلقت:قال

.ألفا)3(ثمانونيدىفىوفضل،مالهز!بهالربير

.(بطق)55/4العروستاجينظر.!بعأى:قطب(1)

"ف!نما،.:م،س،الأصلفى(2)

بنسعيدطريقمن170/11المشكلشرحفيالطحاوىوأخرجه.(4505)الصغرىفىالمصنف(3)

به.عامر
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...الكتابةفىيكونحتىالمكاتبيعتقلا!ال:منبابالمكاتبكتاب

الحتابة:فىيحونحتىالمحاتبيعتقلاقال:منباب

حرفانت-يصفه(اؤهذا-أديتفإذا

القاسمأبوأخبرنى،اللهرحمهالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21655

حدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،بهمذانالقاضىالحسنبنالرحمنعبد

زيد،بنوعلىسليمانبنعاصمعن،سلمةبنحمادحدثنا،مسلمبنعفان

خمسمائةلهمأغرسأنعلىأهلىكاتبت:قالسلمانعن،عثمانأبىعن

"اغرس:فقال،لهذلكفذكرتكجالنبئفأتيت،حرفأناعلقتفإذا،فسيلة

إلا،يغرسفجعلفجاء،فاذنتهفآذنى((.تغرسأنأردتفإذالهم،واشترط

.(2)الواحدةإلاجميعافعلقن،بيدىغرستهاواحدة

،إسحاقابنبكرأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-21651

بنزيدحدثنا،شيبةأبىبناللهعبدحدثنا،القاضىإسحاقبنموسىأنبأنا

نأ،أبيهعن،بريدةبناللهعبدحدثنىواقد،بنالحسينعن،الحباب

بينفوضعهاطبقعلىبهديةلمججاللهرسولأتىالمدينةقدملماز!عنهسلمان

:قال.أهـابكوعلىعليكصدقة:قال."؟سلمانيماهذا"ما:فقال،يديه

يديه،بينفوضعهابمثلهاالغدمنجاءهثمفرفعها،."المدقةاكللا"إنى

لأصحابه:!راللهرسولفقال:قاللك.هدية:قال."؟اذه"ط:فقال

:قال."يكاتبوكأنإليهم"فاطلب:قال.لقوم:قال.((؟تنألمن":قال"كلوا".

"أولا.:مفى(1)

عن(02373)أحمدوأخرجه.وصححه17/22،182والحاكم،(6054)الصغرىفىالمصنف(2)

.قوىإسناده:4347/8الذهبىوقال.بهعفان
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01/322

...الكتابةفىيكونحتىالمكاتبيعتقلاقال:منبابالمكاتبكتاب

تطعم.حتىسلمانعليهاويقوملهماغرسهانخلةوكذاكذاعلىفكاتبوض!

غرسهاواحدةنخلةإلا،كفهالنخلفغرس!النبئفجاء:قالففعلوا.:قال

"من:!كجتاللهرسولفقال،النخلةتلكإلاسنتهمننخلهفأطعم/عمر،

.عامها)1(منفحملتيدهمن!ك!اللهرسولفغرسهاعمر.:ظلواغرسها؟إ.

أبوحدثنا:قالاالحيرئبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21652

بنيونسحدثناالجئار،عبدبناحمدانبأنا،يعقوببنمحمدالعباس

عن،قتادةبنعمربنعاصمحذثنى،إسحاقبنمحمدعنبكير،

الفارسئ.سلمانحذثنى:قالعباسابنعن،ظ202/101لبيد،بنمحمود

قال:قال:وفيه،إسلامهسببقضةفىبطولهالحديثفذكر

نخلةثلاثمائةعلىصاحبىفكاتبت."سلمانيما"كماتب:!كجبناللهرسول

ثلاثينبالنخل!كجتاللهرسولأصحابوأعاننى،اوقئةوأربعينأحييها،

وذكر.عندهماقدرعلىمنهمرجلكلوعشرا،ودئةوعشرين2ودئه

نحملفكنا،جاءهاحتىجمي!اللهرسولمعىوخرج:قالالحفرفىالحديث

ودئةمنهاماتتمابالحقبعثهفوائذى،عليهاويسؤىبيدهويضعهالودئإليه

منالبيضةبمثلالمعادنبعضمنرجلفأتاه،الذراهمعلئوبقيت،واحدة

له،فدعيت."؟المكاتبالمسلمالفارسع"أين:يخيراللهرسولفقال،الذهب

هذهتقعوأين،اللهرسوليا:فقلتدأ.عليكمافأذسلمانيماهذه"خذ:فقال

أحمدوأخرجهمختصزا.(22283)شيبةأبىوابن،16/2والحاكم،97/6الدلائلفىالمصنف(1)

حسن.إسناده:4348/8الذهبى.وقالبهالحباببنزيدعن(22997)

.170/5النهايةينظر.الصغيرةالنخلة:الودئة(2)
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...الكتابةفىيكونحتىالمكاتبيعتقلاقال؟منبابالمكاتبكتاب

لوزنتبيدهسلماننفس.فوائذىعنك"بهاسيؤذىالفهن!ف":قال؟علئمما

.(1)سلمانوعتق.إليهمفأذيتهاأوقئةأربعينمنهالهم

وفيها،الفسلان)2(عددفىزيادةالأولىالروايةفى:اللهرحمهالشيخقال

يغرسهلمماوهى،تعلقلممنهاواحدةوأن،الحريةاشتراط

وزيادةالفسلان)2(،عددعننقصانالثالثةالروايةوفى،كي!اللهرسول

وأالعلوقبشرطكانذلكأنالثانيةالروايةمعكلتيهماوفى،أوقئةالأربعين

فأذن،العتاقحصولمنهالقصدوكان،الكفارمعكانالعقدوكأن،الإطعام

فىصحيحاشرطالكونهلهم"."اشترط:بقولهاشتراطهفىلمجراللهرسول

به.يفسدالكتابةعقدكانوإنبهالعتاقحصول

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناوقد-21653

بنحاتمأنبأنا،عاصمبنعلئحدثنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوب

قصةفىسلمانعن،صوحانبنزيدعن،حرببنسماكعن،صغيرةأبى

جعلتنىالأنصارمنلامرأة:قلت."؟تنأ"لمن:قال!ي!النبئأن،إسلامه

بوأانىفاشتر:قال.""اشتره:قال.لبيك:قالبكبر".أبما"يما:قاللها.حائطفى

.فأعتقنى)3(رضالبهبكر

لمبأنيحصللمعتاقهيكونأنيجوزوقد،قبلهالرواياتيخالفوهذا

به.إسحافبنمحمدطريقمن(23737)أحمدوأخرجه.97-91/2الدلائلفىالمصنف(1)

.!"الفسيلات:مفى(2)

علئ:4348/8الذهبىوقال.وصححه6"2-599/3والحاكم،92-82/2الدلائلفىالمصنف(3)
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01/323

...موصوفعرضعلىأمتهأوعبدهكاتبمنبابالمكاتبكتاب

عامها،منفحملتغرسهايخيرالنبئأعادحئىواحد!الفسلان)1(منيعلق

وفى،أعلموالفهغيرهويحتمل،وأعتقهذلكبينفيماز!بهبكرابوفاشتراه

نظر.الزواياتهذهبعضثبوت

موصو!عزضعلىأمتهأوعبدهحاتبمنباب

ونقدعزضعلىأو

قالا:الحيرئبكروأبوإسحاقأبىابنزكرئاابواخبرنا-21654

بناللهعبدبنمحمدأنبأنا،يعقوببنمحمد،و203/101العباسأبوحدثنا

أئوبعن،حازمبنجريرأخبرخ!وهب،ابنانبأنا،الحكمعبد

رقيق.علىلهاعبذاكاتبتجمفهالنبىزوجحفصةأن،نافععن،ال!ختياخ!

.مكاتبتهم)2(فىأذواائذينمنثلاثةانافأدركت:نافغقال

بنالحسنحدثنا،الوليدبوأنبأناأ،فظالحااللهعبدبوأواخبرنا-65512

بنمحمدعن،العؤامبنعئادحدثنا،شيبةابىابنهوبكرأبوحدثنا،سفيان

.الوصفاء)3(علىبالكتابةبأسايرىلاكانائهعمرابنعن،نافععن،إسحاق

عن،زيدبن/حفادعن،وكيعحدثنا،بكرأبووحذثنا:قال-65612

،(4)،
كاتبماهذا:عندناسيرينمكاتبةهذه:قالانسبنبكرأبىبناللهعبيد

."إالفشلات:مفى(1)

.بنحوهبهأيوبطريقمن(03942)ثيبةأبىوابن،(15760)الرزاقعبدأخرجه(2)

.191/5النهايةينظر.وصيفة:والأمةالعبد،وهووصيفجمع:الوصفاء(3)

.(20393)شيبةأبىابنعندوالأثر

.15/19الكمالتهذيبوينظر"عبدإ.:مفى(4)
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واحدةكتابةالعبيدكتابةبابالمكاتبكتا!

غلامينوعلى،ألفوكذاكذاعلىكاتبه:سيرينغلامهمالكبنأنس

.(1)عملهمثليعملان

نانبأأ،العباسأبوحدثنا:قالابكروأبوزكرياأبووأخبرنا-57612

نأواحدوغيرعلىبنمسلمةأخبرنى،وهبابنأنبأنا،اللهعبدبنمحمد

عبداتبكارجلفىعباسبناقال:قالرباحبىأبنعطاءأنحدثهماعىالأوز

.(2)مثلهشهاببناوقال:اعئالأوزقال.بذلكبأسلانهإ:وصفاءثةثلاعلىله

واحدةكتابةالعبيدكتابةباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-65812

بناللهعبدأنبأنا،الشافعئأنبأنا،سليمانبنالزبيعأنبأنا،يعقوب

يومئذبنونولهلكعبداكاتبتإن:عطالمح!قال:قالجريجابنعن،الحارث

يومفقيمته،ميتمنهمماتأوأبوهمفمات،وعليهمنفسهعلىفكاتبك

بنعمرووقالها.فكذلكبنيهبعضأوأعتقهوإن،الكتابةمنتوضعيموت

(3)

.ر.-د

ديناربنوعمروعطاب!قالكمااللهشاءإنهذا:اللهرحمهالشافعئقال

منهمواحدكلفعلى،بأمرهمأبوهمعليهمفكاتبكباراالبنونكانإذا

181/53تاريخهفىعساكروابن،0/712الطبقاتفىسعدابنوأخرجه.(402"4)شيبةأبىابن(1)

به.حمادطريقمن

الأوزاعى.قولدون،بهالأوزاعىطريقمن(00402)شيبةأبىابناخرجه(2)

به.جريجابنعن(24561)الرزاقعبدواخرجه.6/84والشافعى،(9306)المعرفةفىالمصنف(3)
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العبيدحمالةبابالمكاتبكتاب

حصتهبقدرالباقينعنرفعأعتقأوماتفائهم،قيمتهبقدرالكتابةمنحضته

.(1)الكتابةمن

العبيدحمالةباب

الأصئم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدابواخبرنا-21659

:قالجريجابنعن،الحارثبناللهعبدأنبانا،الثئافعئأنبأنا،الزبيعأنبأنا

ومليئكمامئتكما،علىحئكماإن:بيعفىرجلينعلىكتبت:لعطاءقلت

موسى،بنوسليمانديناربنعمرووقالهايجوز.:قالمعدمكما.على

.(2)حمالة:يعنى.زعامة:وقال

أنبأنا،الربجأنبأنا،العباسأبوأنبأنا،سعيدأبووأخبرنا-06612

لعطاء:قلت:قالجريجابنعن،الحارثبناللهعبدأنبأنا،الثئافعئ

وقالهاعبديك.فىيجوزلا:قالعليهما.ذلكوكتبتمحرعبدينكاتبت

من:قاليجوز؟لالملعطاء:فقلت:جريجابنقال،موسىبنسليمان

.شيئا)3(منكيملكلمعبدارجعأفلسإنأحدهماأنأجل

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21661

وعن،قتادةعنمعمرعن،المباركابنعن،حئانحدثنا،سفيانبنالحسن

.46/8والأم،(6093)المعرفةفىالمصنف(1)

شيبةأبىوابن،(47591)الرزاقعبدوأخرجه.48/8والافس،(9406)المعرفةفىالمصنف(2)

إلخ....زعامةوقال:قولهدون،بهجريجابنطريقمن(21146)

به.جريجابنعن(57521)الرزاقعبدوأخرجه.48/8والافس،(9506)المعرفةفىالمصنف(3)
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درهمعليهبقىماعبدالمكاتبباب:المكاتبكتاب

علىحيكما:جميعاعبدينيكاتب،ظ203/101رجلفىعطاءعنجريجابن

يجوز.لاقالا:مليكما.علىومعدمكماميتكما،

دره!اعليهبقىماعبذالمحاتببافي:

فأداهاأوقيةمائةعلىعبدهكاتبمنأنيروى:اللهرحمهالشافعئقال

.(1)رقيقفهوأواقعشرإلا

بنأحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-21662

عن،همامحدثناالوليد،أبوحدثنا،الفضلبنعباسحدثنا،الصفارعبيد

أنبأنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(شعيببنعمروعن،الجزرىالعلا،

حدثنا،الدورىمحمدبنالعباسحدئنا،ببغدادالهاشمئإسحاقبنميمون

حدئنا:قالالجريرىعباسعن،همائمحدثنا،الكلابئعاصمبنعمرو

مكاتب"أيما:جمي!ادرسولقال:قالجدهعن،أبيهعن،شعيببنعمرو

مائةعلىكوتبمكاتبوأيماعبذ،فهو،أواقيعشرإلافأداهاأوقئةألفعلىكويب

324/10وفى،عاصمبنعمروحديثلفظعبذ".فهودنانير،عشرةإلأفأذاها/دينالي

فهودنانير،عشرةإلافأداهادينارمائةعلىكاتبعبد"أيما:الوليدأبىرواية

.(2)((ذبعفهوأواقي،عشرإلافأداهاأوقئهمائةعلىكاتبعبل!وأيماعبذ،

الجريرى:عباسعنهفامعنالوارثعبدبنالصمدعبدورواه

.53/8لأما(1)

والنسالى،(0261)الترمذىوأخرجه.وصححه18/22والحاكم،(0154)الصغرىفىالمصنف(2)

غريب.حسن:الترمذىوقالمختصزا،بنحوهبهشعيببنعمروطريقمن(0265)الكبرىفى
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درهمعليهبقىماعبدالمكاتبباب:المكاتبكتاب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأنبأنا،الروذبارئعلىأبوأخبرناه-66312

حدثنا،همامحدثناالصخمد،عبدحذثنى،المثنىبنمحمدحدثناداود،

.(1)"أوقية"مائة:وقال،فذكره.الجريرئعباسن

أبوحدثنا،بكبربنمحمدأنبأنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-16642

بنإسماعيلعتبةأبوحذثنى،بدرأبوحدثنا،اللهعبدبنهارونحدثنا،داود

جذه،عن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،سليبمبنسليمانحذثنى،عئاش

.(2)"درهممكاتتتهمنعليهبقىماعبد"المكاتب:قاللمججرالنبىعن

خميرويه،ابنالفضلأبوأنبأنا،الحافظحازبمأبووأخبرنا-21665

حخاج،عن،هشيمحدثنا،منصوبىبنسعيدحدثنا،نجدةبنأحمدأنبأنا

:فقالخطبجمحراللهرسولأن،جذهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن

.(3)"رقيقفهو،أواقيعشرعنفعجزأوقثة،مائةعلىغلامهكاتبرجل"أيما

عنهذاروىأحداأعلمولم:القديمفىاللهرحمهالشئافعئقال

.(4)المفتينفتياهذاوعلى،شعيببنعمروإلالمج!النبى

عبيدبنأحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلئ(وأخبرنا)-21666

1/421والدارقطنى،(6726)دمحأوأخرجه.(3927)داودو(بو،(9706)المعرفةفىالمصنف(1)

به.الصمدعبدطريقمن

به.عياشبنإسماعيلطربقمن111/3المعانىشرحفىالطحاوىوأخرجه.(3926)داودأبو(2)

.(3323)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه

به.حجاجطريقمن(2519)ماجهوابن،(5025)الكبرىفىوالنسائى،(6666)احمدأخرجه(3)

.(6096)بقعالمعرفةفىالمصنفذكره(4ز

كتبها-ولعله،،الرقعةإلى)يرجع:مكانهاوكتب،المصنفنسخةفىليستبتمامهاالروايةهذه(5)
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درهمعليهبقىماعبدالمكاتبباب:المكاتبكتاب

حذثنى،المنذربنإبراهيمحدثنا،التسترىالخليلبنزيادحدثناالضفار،

ال!ائب،)ابناللهعبدعن،جريجابنحدثنا،المخزومئسليمانبنهشام

منك،نسمعإنا،اللهرسوليا:قالالعاصبنعمروبن(االلهعبدعن

أهلإلىلمجراللهرسولبهكتبماأولفكان"نعم".:قالفأكتبها؟لىفتأذن

مابيعولامعا،وسلفبيعولاواحد،،و011/402بيعفىشرطانيجوز"لا:مكة

عبد،فهودراهمعشرةإلاكلهافقفماهادرهبممائةعلىمكاتباكانومنيفممن،لم

51أررلا،وجدتهكذا.(2)"دبعفهوأوقيةإلأكلهااها!فقفأوقيةمائةعلىأو

محفوظا.

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-66712

عن،عيينةبنسفيانأنبأنا،الشافعئأنبأنا،سليمانبنالربيعأنبأنا،يعقوب

ماعباهو:المكاتبفىقالثابتبنزيدأنمجاهد،عن،نجيحأبىابن

.3درهمعليهبقى

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21668

أنبأنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

مجاهدعن،نجيحأبىبناللهعبدعن،الثورىسفيانأنبأنا،هارونبنيزيد

النسخ.بقيةفىلأنهابعد؟فيماألحقهائمرقعةفى-

الأصل:منزيادة(ا-1)

الخراسانىعطاءعنجريجابنطريقمن(1432)حبانوابن،(2705)الكبرىفىالنسائىأخرجه(2)

به.العاصبنعمروبناللهعبدعن

.(12171)فىوسيأتى.53/8والافعى،(6099)المعرفةفىالمصنف(3)
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درهمعليهبقىماعبدالمكاتبباب:المكاتبكتاب

وكان.مكاتبتهمنشىءعليهبقىماعبدالمكاتب:يقولزياكان:قال

.(1)بينهمجائزةشروطهم:يقولاللهعبدبنجابر

يحيى،حدثنا،العباسأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-66912

:قالثابتبنزيدعن،الشعبىعن،خالدأبىبنإسماعيلأنبأنا،يزيدأنبأنا

يقضىكانشريحاإن:الشئعبئيعنىلهفقال.درهمعليهبقىماعبدالمكاتب

مكاتبته،منعليهبقىما-المكاتبماتإذايعنى-مواليهإلىيؤدىأنفيها

.الفه)2(عبدبقضاءفيهايقضىشريح:فقال.فلورثتهبقىوما

أنبأناببغداد،العدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-21670

ابنحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثناالضفار،محمدبنإسماعيل

المكاتب:يقولكانائهعمرابنعن،نافععن،عمربناللهعبيدعن،نمير

.درهئم)3(عليهبقىماعبد

بنإسماعيلأنبأنا،اللهرحمهالزوذبارئعلىأبوأخبرنا-21671

خازمبنمحمدمعاويةابوحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الصفارمحمد

،(15717)الرزاقوعبد.بههارونبنيزيدطريقمن12/31المعانىثرحفىالطحاوىأخرجه(1)

فىوسيأتىجابر.قولشيبةأبىابنعندولي!،بهالثورىطريقمن(20825)شيبةأبىوابن

(21711).

91/317تاريخهفىعساكروابن.بهإسماعلطريقمن(50822،08182)شيبةأبىابنأخرجه(2)

زيد.رأىعلىمقتصرا،بهالشعبىطريقمن

والطحاوى.بهاللهعبيدطريقمن(08242)شيبةأبىابنوأخرجه.(0061)المعرفةنىالمصنف(3)

به.نافعطريقمن112/3المعانىشرحنى
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درهمعليهبقىماعبدالمكاتبباب:المكاتبكتاب

سليمانعن،مهرانبنميمونبنعمروعنالضرير،

فقلت:هذا؟من:فقالتعليهااستأذنت:قال-ر!فأعائشة

قالت.أواقعشر:قلت:قالمكاتبتك؟منعليكبقىكم

.(1)درهمعليكبقىماعبد

أبىابنزكرياوأبوالقاضىبكرأبوأخبرنا-21672

محمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:

المدمسلمبنسعيدأخبرنى،وهبابنحدثنا،الحكمعبد

اأم/عائشةيكرىكانأنهيذكرالنصريينمولىسبلانسالم

فاستأبالبابفوقفتجئتثمفكاتبت:قال.والعمرةالحج

تدخللالكمابنئيا:وقالتذلكفأنكرت،أستأذنهأكن

عليككانماعلئفادخل:قالت.كاتبتإنى،المؤمنينأم

.(2)درهمكتابتكمنعليككانمامملوكاتزال

عمرأخبرنىوهب،ابنأنبأنا:قال-21673

أمهاتكنإن:قالأبيهعن،القاسمبنعبدالزحمن

درهم،عليهبقىماالحجابلهفتكشف،المكاتبلبعضهن

:(3)
دوله

عنيسار-بن

.قالت:سليمان

فإنك،ادخل:

المزكىإسحاق

بناللهعبدبن

سمعت:قال!خ

10/325فىرعنهالمؤمنين

لماستئذاناذنت

يا:قلت:قال؟

لافإنك؟درهم

،عنقيسبن

ليكونالمؤمنين

أرختهقضىفإذا

خميرويه،ابنالفضلأبوأنبأنا،الحافظحازمأبووأخبرنا-21674

.(13677)فىتقدم(1)

.بنحوهبهسبلانسالمطريقمن12/31المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(2)

.متروكعمر:4351/8الذهبىوتال.074صالادابوفى،(13677)عقبتقدم(3)
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المكاتبكتاب
درهمعليهبقىماعبدالمكاتبباب:

عن،خالدعن،هشيمحدثنا،منصوربنسعيدحدثنا،نجدةبنأحمدحدثنا

مكاتبمنيحتجبنلاع!يراللهرسول،ظ101/204أزواجكن:قالقلابةأبى

.دينازعليهبقىما

كما:عنهفروى،رحبهعمرعنفيهالزواياتواختلفت

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبواخبرنا-21675

أبىابنأنبأنا،هارونبنيزيدأنبأنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوب

المكاتب:قالالخطاببنعمرعن،الجهنئمعبدعن،قتادةعن،عروبة

.درهئم)1(عليهبقىماعبا

كما:عنهوروى

ببغداد،الحرفئاللهعبيدبنالزحمنعبدالقاسمأبوأخبرنا-16762

،الحارثبنسليمانبنمحمدحدثنا،إبراهيمبناللهعبدبنمحمدحدثنا

المسعودئ،الزحمنعبدعن،سفيانحدثنا،ال!وائئعقبةبنقبيصةحدثنا

ل!بهالخطاببنعمرعن،سمرةبنجابرعن،الزحمنعبدبنالقاسمعن

يثبتلاالزحمنعبدبنالقاسم0(2)يسترقلمالنصفالمكاتبأذىإذا:قال

يعتق،أنقربقدأنهأرادفكائهصخإنوهو،سمرةبنجابرمنسماعه

من(20826)شيبةأبىوابن.بههارونبنيزيدعن111/3المعانىثرحفىالطحاوىأخرجه(1)

به.عروبةأبىابنطريق

أبىوابن،(15482)الرزاقوعبد.بهسفيانطريقمن1/311المعانىثرحفىالطحاوىأخرجه(2)

به.المسحودىاللهعبدبنالرحمنعبدطريقمن(08412)شيبة
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يقتلأوميراثاأوحدايصيبالمكاتبفىجاءمابابالمكاتبكتاب

الباقى،عنبالعجزالردتىإلىيردولا،بقىمايكتسبحتىيمهلأنفالأولى

أعلم.والله

بنالحسنحدثنا،الوليدبوأنبأناأ،الحافظاللهعبدبوأأخبرنا-67712

بنسعيدعن،الزهرىعنمعمرعن،المباركابنعن،حبانحدثنا،سفيان

.العبد)1(منزلةفأنزله،عثمانعهدعلىامرأتهمكاتبطلق:قالالمسيب

ابنعنعكرمةعنكثيرأبىبنيحيىعنالمباركابنوعن-21678

.العبد)2(حدإلاالمكاتبعلىيقاملا:قالعباس

يقتلأوميراثاأوحدايصيبالمحاتبفىجاءماباب

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21679

أنبأنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

ابنعن،عكرمةعن،أيوبعن،سلمةبنحمادأنبأنا،هارونبنيزيد

ورثميراثا،أوحداالمكاتبأصاب"إذا:قالجم!يهمالنبىعن،ام!ي!رعباس

.(3)"هنمعتقمابحسابالحدعليهوأقيممنه،عتقمابحساب

:قال!مالنبىعنعباسابنعنعكرمةعنالإسنادوبهذا-21680

.(4)"دبعديةبقىوماحز،ديةأدىمابحصةالمكاتب"يودى

.(15256،15257)فىتقدمماوينظر.بمعناهمعمرعن(12944)الرزاقعبدأخرجه(1)

حد:بلفظبه(المباركابن)مباركبنعلىطريقمن(20831،28758)شيبةابىابناخرجه(2)

.المملوكحدالمكاتب

به.هارونبنيزيدطريقمن(4825)والنسالى،(1259)الترمذىأخرجه(3)

حسن.:الترمذىوقال،بههارونبنيزيدطريقمن(1259)والترمذى،(3489)احمدأخرجه(4)
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يقتلأوميراثاأوحدايصيبالمكاتبفيجاءمابابالمكاتبكتاب

:فقالالحديثهذاعنالبخارئسالت:عنهبلغنىفيماعيسىابوقال

.(1)ىلععنعكرمةعنائوبعنالحديثهذابعضهمروى

أفرافىمنفهوالاؤلفأفاالثاخ!،الحديث،يعنى:اللهرحمهالشيخقمال

حفاد:

أبوأنبأنا،الأصبهانئيوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرناه-21681

،عفانحدثناالرعفراخ!،محمدبنالحسنحدثنا،الأعرابىابنسعيد

قال:قالعلىعن،عكرمةعنائوب،حدثنا،وهيبحدثنا/326/10

.(2)"ىذأمابقدرالمكاتب"يودى:ه!عاللهرسول

مرسلة.علىعنعكرمةورواية:اللهرحمهالشيخقمال

عنعكرمةعنأئوبعنإبراهيمبنوإسماعيلزيدبنحفادورواه

.(3)عكرمةقولإسماعيلوجعلهمرسلأ،!زالنبئ

عنالحديثهذاكثيرأبىبنيحيىوروى:اللهرحمهالبخارئقال

.ه!جملالنبئعنعباسابنعنعكرمة

رفعه:فىعليهواختلفال!ثيخ:قال

.(330)الكبيرالعلل(1)

(0225)الكبرىفى.والنسائىبهعفانعن(723)أحمدوأخرجه.(4451)الصغرىفىالمصنف(2)

به.وهيبطريقمن

طريقمن0/311المعانىشمرحفىوالطحاوى.بهحمادعنمعلقا(4582)عقبداودأبوأخرجه(3)

إسماعيل.ذكردونوعنده،بهزيدبنحماد
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يقتلأوميراثاأوحدايصيبالمكاتبفىجاءمابابالمكاتبكتاب

بنالحسيناللهعبدوأبوبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-21682

الرزاز،عمبروبنمحمدجعفبرأبوحدثناقالا:ببغدادالغضائرىالحسن

)ح(هشامأنبأنا،هارونبنيزيدحدثنا،التغلبئثواببنالحسنحدثنا

حبيب،بنيونسحدثناجعفبر،بناللهعبدأنبأنا،فوركابنبكرأبووأخبرنا

ابنعن،عكرمةعن،كثيرأبىبنيحيىعن،هشائمحدثنا،داودأبوحدثنا

الحز،ديةمنهعتقمابقدرالمكاتب"يودى(و011/502:تالجميدالنبئأن،عباس

ومروانعلىوكان:قالروايتهفىداودأبوزادالعبد".ديةمنهرقماوبقدر

.(1)كلذيقولان

أنا:فقالالحديثهذاعنحنبلبنأحمدفسألت:الثغلبئعلىأبوقال

علىبقيتأنهايعنىبشرائها.مرأجمي!اللهرسولأن؟بريرةحديثإلىأذهب

بشرائها.أمرحتىالزقحكم

.الدستوالى)2(هشامعنجماعةرواهوكذلك

عنعكرمةعنيحيىعنهشامعنجعفربنمحمدورواه-21683

أنبأنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبو.أخبرناهيرفعهولممثلهعباسابن

بنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسن

يحيى:وقال:قال،فذكره.هشامعنجعفر،بنمحمدحدثنابكر،أبى

به.كثيرأبىابنطريقمن(4827)والنسائى،(4581)داودأبروأخرجه.(2809)الطيالسى(1)

.(3829)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه

به.هامعنأخر!طرقمن(1950)الكبر!فىوالنسائى،(1944،2356)أحمدأخرجه(2)
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يقتلأوميراثاأوحدايصيبالمكاتبفىجاءمابابالمكاتبكتاب

.(1)كلذيقولانومروانعلئوكان

أبىبنيحيىعنيزيدبنوأبانسلأمبنومعاويةالضؤافحخاجورواه

.مرفوعا)2(كثير

منعباسابنعنفيهوزادمرفوعا،يحيىعنالمباركبنعلئورواه

بنحمادرواهماويخالف،القياسفىالمرفوعالحديثيخالفماقوله

النمق:فىسلمة

بنسلمانبنأحمدأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-21684

حدثناعمر،بنعثمانحدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا،الفقيهالحسن

قالى:عباسابنعن،عكرمةعن،كثيرأبىبنيحيىعن،المباركبنعلى

قالى.منهأذىماقدرعلىالحزبديةيقتلالمكاتبفىجمجماللهرسولىقضى

.(3)المملوكحدعليهيقام:عباسابنعنعكرمةقالى:يحيى

المذهبوهذا،فيهالتوقفوجبالاختلاففيهوقعإذاعكرمةحديث

وفى،أدىمابقدريعتقأنهوهو؟ر!بهطالبأبىبنعلىعنيروىإنما

أعلم.واللهنظر،لمجمالنبىعنثبوته

به.جعفربنمحمدعن(28319)فىومروانعلىقولشيبةأبىابنأخرج(1)

والنسائى.بهحجاجطريقمن(4824)والشائى،(4581)داودوأبو،(3423)أحمدأخرجه(2)

به.أبانطريقمن(2660)وأحمد.بهمعاويةطريقمن(4823)

من(982)المنتقىفىالجارودابنوأخرجه.21812والحاكم،(4520)الصغرىفىالمصنف(3)

بنعلىطريقمن11311المعانىضرحفىوالطحاوى،(4822)والشائى.بهعمربنعثمانطريق

فقط.بالمرفوعالشالىوعندبه.المبارك
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يقتلأوميراثاأوحدايصيبالمكاتبفىجاءمابابالمكاتبكتاب

العراقى،نصرأبوأنبأنا،إبراهيمبنمحمدبكرأبوأخبرنا-68512

بناللهعبدحدثنا،الحسنبنعلئحدثنا،الجوهرئمحمدبنسفيانحدثنا

الشعبئسمعت:قال!الرحمنعبدبنطارقعن،سفيانحدثناالوليد،

وكان.درهمعليهبقىماعبدالمكاتب:يقول!ثابتبنزيدكان:يقول!

.(1)ىدأمابقدربالحسابمنهيعتق:يقول!4!فرعلئ

يرثالمكاتب:قال،!صرعلىعن،الشعبىعن،طارقوعن-68612

.(2)ىدأمابقدر

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21687

،سفيانحدثنا،هارونبنيزيدأنبأنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوب

رقبتهقيمةالمكاتبأذىإذا:اللهعبدقال!:قال!إبراهيمعن،المغيرةعن

:!(3)
عريم.فهو

قال!:إبراهيمعن،منصورعن،سفيانأنبأنا:قال!وبإسناده-21688

.(4)غريمفهوربعاأوثلثاالمكاتبأدىإذا:اللهعبدقال!

به.الثورىعن(15721)الرزاقعبدأخرجه(1)

.بمعناهبهالثورىطريقمن(08472)شيبةأبىوابن،180/7الافعىأخرجه(2)

عقبالرزاقوعبدبه.هارونبنيزيدطريقمن112/3المعانىثرحفىالطحاوىأخرجه(3)

به.النورىعن(15737)

(08382)شيبةأبىوابن.بههارونبنيزيدطريقمن12/31المعانىثرحفىالطحاوىأخرجه(4)

به.إبراهيمطريقمن

-47-ا



01/327

...المكاتبعنالاحتجابفىروىالذىالحديثبابالمكاتبكتاب

المحاتبعنالاحتجابفىروىائذىالحديث/باب

يؤذىماعندهحانإذا

سليمانبنأحمدبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21689

نبهانعن،الرهرئعن،سفيانحدثنا،حرببنعلئحدثنا،الموصلئ

كان"إذا:!راللهرسول!قال!:تقول!سلمةائمسمعت:قال!سلمةلأئممكاتب

.(1)"هنمفلتحتجبيوذىما(ظ205/101عندهوكانمكاتبئلإحداكن

أبوحدثنا،بكربنمحمدانبأنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-06912

.(2)بمثلهفذكره.سفيانحدثنامسرهد،بنمسذدحدثناداود،

علىبنمحمداللهعبدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-69112

معمر،أنبأنا،الززاقعبدأنبأنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،بمكةالضنعانئ

وأبالبيداءبهالأقودإنى:قال!سلمةائممكاتبنبهانحذثنى،الرهرئعن

بقئةتركتقدإنى:فقالت.نبهانأنا:فقلتهذا؟من:قالتبالابواء

قال!:.نكاحهفىبهأعنتهأمئةأبىبناللهعبدبنمحمدأخىلابنكتابتك

وأعلئتدخلأنبكإنماكانإن:قالتأبدا.إليهأؤديهلاوالفهلا:فقلت

عندكان"إذا:يقول!!شي!اللهرسول!سمعتإنى؟أبداتراخ!لافوالفهترانى

.(3)!هنمفاحتجبنيؤذىماالمكاتب

(0522)ماجهوابن،(9228)الكبرىفىوالنسائى،(1621)مذىوالتر،(47326)أحمدأخرجه(1)

صحح.حسن:الترمذىوقال،بهصفيانطريقمن

.(848)داودأبىضعيففىالألبانىوضمفه.(3928)داودأبو(2)

عن=(676)1/2330الطبرانىوأخرجه.(15729)الرزاقوعبد،وصححه219/2الحاكم(3)
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...المكاتبعنالاحتجابفىروىالذىالحديثبابالمكاتبكتاب

ولم:قالعيينةبنسفيانعن""القديمفىاللهرحمهالشافعئورواه

أهلمنرضيتمنأرولم،نبهانمنسمعهالزهرىأنسفيانعنأحفظ

.(1)أعلموالله،الحديثينهذينمنواحدايثبتالعلم

كاتب"من:!اللمجيه!النبئأنيثعيببنعمرووحديثنبهانحديثيريد

إنمااللهرحمهوالشافعئ.((رقيقفهوأواقيعشرإلافأداهاأوقئةمائةعلىعبده

جدهعنأبيهعنعمبروعنأوجهمنرويناهوقد،منقطعاعمروحديثروى

صغ.النبىعن

البخارىأنإلا،نبهانمنالزهرىسماعمعمرفيهذكرقدنبهانوحديث

يثبتلموكأنه،""الصحيحفىحديثهيخرجالم""الصحيحصاحبىومسلما

غيرروىوقد،عنهعدلبروايةالجهالةحدمنيخرجلمأو،عندهماعدالته

بنمحمدعنسفيانعنقبيصةرواهفيماوهو،محفوظاكانإنعنهالزهرى

فذكر.نبهانلهيقالسلمةأممولىمكاتبعنطلحةالمولىالرحمنعبد

عنالصغانىإسحاقابنبكرأبىعنخزيمةابنقالههكذا،الحديثهذا

(2)ريير
مبيصه.

طلحةالمولىالرحمنعبدبنمحمدأنالذهلئيحيىبنمحمدوذكر

عنورواه.نبهانلهيمالمكاتبسلمةلأمكان:قالالزهرئعنروى

من(5029)الكبرىفىوالنسائى،(26629)وأحمدمختصزا.بهالدبرىإبراهيمبنإسحاق-

به.الزهرىطريقمن(4322)حبانوابنمختصزا.بهمعمرطريق

.(6105)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(1)

به.قبيصةطريقمن(677)302/23الطبرانىأخرجه(2)
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...المكاتبعنالاحتجابفىروىالذىالحديثبابالمكاتبكتاب

.الزهرئ)2(روايةإلىالحديثفعاد،اعنهسفيانعنيوسفبنمحمد

سلمة-أملمجحداللهرسولمرأيكونأنيجوزوقد:اللهرحمهالشئافعئقال

بهاللهعطمماعلىيؤذىماعندهكانإذامكاتبهامنبالحجابأمرها-كانإن

وفزقبهوخصئ!صهن)3(اللهرحمهنالمؤمنينأفهاتجمجواللهرسولأزواج

عليهنجعلبأناختصاصهنفىالاياتتلاثئم.اتقينإنالنساءوبينبينهن

سواهنامرأةعلىيجعلولم،المؤمنينأفهاتوهنالمؤمنينمنالحجاب

ن!"إذا:قالهكانإنجمجدقولهوكاننكاحها،عليهيحرمممنتحتجبأن

نإهذاومع:قالأنإلىالكلامساقثئم.خاصةأزواجهيعنىلإحداكنإ.

نأ،سودةيعنى!ج!النبئمرأوقد،لهاوامعيراهاأنلهمفنالمرأةاحتجاب

،للاحتياطيكون،و01/602أأنيشبهوذلك،أخوهالهاقضىرجلمنتخجب

.(4)مباحيراهاأنلهممنالاحتجابوأن

علىعنهاحتجابهنليحزكههذا:معناهفىسريجابنالعباسابووقال

عليهن.دخولهأجلمنذلكيتركولا،الحزئةإلىوالمصيرالأداءتعجيل

قالا:إسحاقأبىابنزكرئاوابوالقاضىبكرأبو/أخبرنا-328/1021692

بناللهعبدبنمحمدأنبأنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

مأأن،شهابابنعن،سمعانابنأخبرك!،وهبابنأنبأنا،الحكمعبد

به.سفيانطريقمن(5028)الكبرىفىالنسائىأخرجه(1)

.901/12الضعيفةوالسلسلة،(3978)الدارقطنىعللينظر(2)

وخصهن،.ا:المصنفنسخةفى(3)

.(6105)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(4)
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...الناسصدقاتمكاتبهمنياخذأنلأحديكرهلممنبابالمكاتبكتاب

كتابتكمنبقىماادفع:فقالت،لهامكاتبانبهانباعتلمج!النبىزوجسملمة

إلايملمنىلاثم،بهاأعنتهقدفإنى،أميةأبىبناللهعبدابنأخىابنإلى

قاللمجصاللهرسولإن:ر!تهاسملمةأمفقالت،نبهانفبكى.حجابوراءمن

فلاقضاهافإذا،كتابتهمنشىءعليهبقىمافليرهاعبدهاإحداكنكاتبت"إذا:لنا

وهوسمعانبنزيادبنالطعبدرواها!كل.((حجابوراءمنإلأيكلمن)1(

.(3)بخلافهالزهرىعنالثقاتورواية،ضعي!
.(2)

محاتبهمنيأخذأنلأحديحرها!لمنباب

ونافلةفريضةالناسصدقات

وأكل،الصدقةيأكللاكيىاللهرسولكانقد:اللهرحمهالشافعئقال

.(4)"!ددصو!كليهاهدئةلنا"هى:وقالبريرةعلىبهاتصدقصدقةمن

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21693

أخبر!ى،وهبابنأنبأنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدأنبأنا،يعقوب

النبى!زوجعائشةعن،محمدبنالقاسمعن،ربيعةعن،أنسبنمالك

أعتقت،حينزوجهاعلىخثرت:سننثلاثبريرةفىكان:قالتأنها

،بطعامفدعا،النارعلىوالبرمةلمجي!اللهرسول()فدخللحملهاوأهدى

نقط.بدونالمصنفنسخةوفىاتكلمن،،:مفى(1)

.(2404)عقبتقدم(2)

.إتقدمقيكما:المصنفنسخةفىبعده(3)

.32/8الأم(4)

"على".:مفىبعده(5)
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329/1؟

بقدرهاالكتابةمالمنفابرأهأخذهاكرهمنبابالمكاتبكتاب

:قالوا."؟محلفيهاافمارعلىبرمةأر)ألم:فقال،البيتأدممنوأدمبخبزفأمح!

منه.نطعمكأنفكرهنابريرةعلىبهتصذقلحئمذلك،اللهرسوليابلى

الولاء"إئما:فيهالمجي!النبئوقال."هديةلنامنهاوهو،صدقةعليها"هو:فقال

عنوغيرهيوسفبناللهعبدعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)"اعتقلمن

.(2)بهوابنعنالطاهرأبىعنمسلئمورواه،مالك

بقدرهاالحتابةمالمنفأبراهاخذهاحرهمنباب

أنبأنا،الفقيهالوليدأبوانبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21694

وحذثنا:قال)ح(هاشمبناللهعبدحدثنازهير،بنأحمدبنمحمد

،برقانبنجعفرحدثنا،وكيعحدثنا:قالابكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسن

حل،حينبنجمهفجاء،لهغلاماعمرابنكاتب:قالمهرانبنميمونعن

أوساختطعمنىأنتريد:فقال.وأعملأسألكنت:قالهذا؟أينمن:فقال

.(3)نجمكولكحزأنت!؟الناس

وجل:عزقويهتفسيرفىجاءماباب

،33النور:أءاتنكئم!اتذىالنهمالئن!وإتوهم

بنزاهرأنبأنا،الإسفرايينئعلىبنأحمدحامدأبواخبرنا-21695

حدثنا،/سعيدبنيوسفحذثنى،النيسابورئزيادابنبكرأبوحدثنا،أحمد

وهبابنطريقمن(4387)المشكلشرحفىوالطحاوى،(4778)مسندهفىعوانةأبوأخرجه(1)

به.مالكطريقمن(12173،14073)فىوتقدمبه.

.(4051/41)ومسلم،(9705)البخارى(2)

به.برقانبنجعفرطريقمن31/135تاريخهفىعساكرابنوأخرجه.(22520)شيبةأبىابن(3)
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،...ألنهنالتنإوإلؤهموجل:عزقولهتفسيرفىجاءمابابالمكاتبكتاب

زىئاأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(جريجابنحدثنا،حخافي

)ح(إبراهيمبنإسحافحدثنا،ال!لامعبدبنمحمدحدثنا،العنبرئ

عدىابنأحمدأبوأنبأنا،المالينئمحمدبنأحمدسعدأبووأخبرنا

،،ظ206/101الحنظلئإسحاقحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا،الحافظ

بناللهعبدأن-السائببنعطاءأخبرخ!،جريجابنأنبأنا،الززاقعبدأنبأنا

حبيب-بناللهعبدالزحمنعبدأبىعن:حخاجروايةوفى-أخبرهحبيب

الذىاللهقالمن!وءالؤهملمجيدالنبىعن،لئيطالبأبىبنعلىعن

للمكاتب"يترك:ظلاللهعبدأبىروايةوفى."المكاتبة"ربع:قالءاتنكئم!

مفنواحدغيروأخبرنى:ج!رجابنقال:قالمحمدبنحخاجزاد."الربع

ابنقاللمجيد.النبىإلىيرفعهلمأنهال!ائببنعطاءمنالحديثهذاسمع

:.(1)

محر.هع!رو:جريج

الحسجنبنمحمدبكرأبوأنبأنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-21696

أبىبنوهشامجريجابنحدثنا،روححدثنا،الأزهرأبوحدثنا،القطان

عن،ال!لمىالرحمنعبدأبىعن،السائببنعطاءأنبأنا:قالااللهعبد

.(2)الكتابةربع:قالءاتنكئم!ائذىالئهمالقن!وءاتوهم:قولهفىزحبهعلى

وأخرجه.(55891)الرزاقوعبد،وصححه397/2والحاكم،(5524)الصغرىفىالمصنف(1)

إبراهيمبنإسحاقعن(5034)وفى.بهسعيدبنيوسفعن(0355،0365)الكبرىفىالنسائى

لى.ورفعه:جريجابنتولمنهمأحدعندولي!به.

،17/283تفسيرهفىجريروابن،(0365)الكبرىفىوالنسائى،(15590)الرزاقعبدأخرجه(2)

به.عطاءطريقمن284،287
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المكاتبكتاب

.موقوفالصحيحهوهذا

،...اللهنالننإوإلؤهموجل:عزقولهتفسيرفىجاءماباب

عنمحمدبنوأسباطاللهعبدبنوخالدعمروبنورقاءرواهوكذلك

.موقوفا)1(السائببنعطاء

السلمىحبيببناللهعبدالزحمنعبدأبىعنعطاءغيررواهوكذلك

موقوفا:زلمحبهعلىعن

أبوحدثنا،بلالابنحامدأبوأنبانا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-21697

،قتادةابننصرأبووأخبرنا)ح(والثورىشعبةحدثنا،روححدثنا،الأزهر

حدثنا،نجدةبنأحمدحدثنا،النضروئالفضلبنالعباسمنصورأبوأنبأنا

أبىعن،الأعلىعبدعنكفهم،عوانةأبوحدثنامنصور،بنسعيد

ائذىالئهثالثن!وءالؤهم:قولهفىز!البهعلىعن،السلمىالزحمنعبد

.(2)مكاتبتهمنالزبع:عوانةأبىروايةوفى.الربع:قالءاتنكئم!

حدثنا،العراقئنصرأبوأنبأنا،الأردستاض!بكرأبووأخبرنا-69812

حدثناالوليد،بناللهعبدحدثنا،الحسنبنعلئحدثنامحمد،بنسفيان

لهعبداكاتبالسلمئالزحمنعبدأباشهدت:قالالأعلىعبدعن،سفيان

فهوأخذتوما،الزقفىردفهوعجزإن:عليهوشرط،آلافأربعةعلى

المختارةفىوالضياء.بهورقا.طريقمن492صمجاهدتفسيرفىالحسنبنالرحمنعبدأخرجه(1)

به.أممباططريقمن(575)

تفسيرهفىحاتمأبىوابن،283/17تفسيرهفىجريروابن،(21635)شيبةأبىابنأخرجه(2)

به.الأعلىعبدطريقمن(14509)
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،...ألنهمالننأوإتوهموجل:عزقولهتفسيرفىجاءمابابالمكاتبكتاب

علياخليلكسمعتإنى:وقال!الأربعةمنالباقىالألفعنهووضع.لى

.(2)الربع(1)وهءاتنتم!ائذىالئهئالنن!وءاتوهم:يقول!4!فر

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21699

حدثناالجبار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

عبداكاتبر!ن!عمرأن،عباسابنعن،عكرمةعن،شبيببىأعن،وكيع

فىبهفاستعن/اذهب:فقال!،حلحينبنجمهفجاءه،أميةبأبىيكنىله

إنى:قال!نجم.اخريكونحتىتركتهلو،المؤمنينأميريا:فقال!مكاتبتك.

قال!ءاتننم!ائذىالئهئالفن!وءالؤهم:قرأثئمذلك.أدركألأأخاف

.(3)الإسلامفىادىنجمأول!وكان:عكرمة

حدثنا،العراقئنصرأبوأنبأناالأردستاك!،بكبرأبوأخبرنا-52175

بناللهعبدحدثنا،الحسنبنعلئحدثنا،الجوهرئمحمدبنسفيان

أبىبنفضالةحذثنى،بشيرأبىبنالملكعبدعن،سفيانحدثناالوليد،

منمائتينلهفاستقرض،كاتبهمل!صرالخطاببنعمرأن،أبيهعن،أمئة

اللهقول!هو:فقال!لعكرمةذلكفذكرت:قال!بها.فأعانهعطائهإلىحفصة

.(4)!!نتاءالذىالئهمالمن!وءاتوهم:وجلعر

.إ"ترك:يسوفى،م:فىليس(1)

به.الثورىطريقمن1165/1المشكلشرحفىوالطحاوى،(15591)الرزاقعبدأخرجه(2)

به.وكغطريقمن(04511)حاتمأبىوابن،(21639)سيبةأبىابنأخرجه(3)

،17/284تفسيرهفىجريروابن،18/71الطبقاتفىسعدوابن،(55921)الرزاقعبدأخرجه(4)

به.الثورىطريقمن285
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،...أفهنالننإوإلؤهموجل:عزقولهتفسيرفىجاءمابابالمكاتبكتاب

الأصثم،العباسأبوحدثنا،عمرو!بىن:اسعيدابوأخبرنا-12170

واخبرنا)ح(أئوبعن،الثقةأنبأنا،الشافكئانبأنا،سليمانبنالزبيعأنبانا

حدثناأحمد،بنجعفرحدثناالوليد،ابوحدثنا،الحافظاللهعبدأبو

عن،أئوبعن،علئةابنهو،و207/101إسماعيلحدثنا،زرارةبنعمرو

خمسةعنهووضع،ألفاوثلاثينبخمسةلهعبذاكاتبأنهعمرابنعن،نافع

.سوا"حديثهمالفظ.(1)نجومهاخرمن:قالأحسبه،الاف

قالا:الحسنابنبكروأبوإسحاقابىابنزكرياابووأخبرنا-20172

بناللهعبدبنمحمدأنبأنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

نافععن،أبيهعن،بكيربنمخرمةأخبرخ!،وهبابنأنبأنا،الحكمعبد

وثلاثينخمسةعلىشرفالههـلماللهغلاماعمربناللهعبدكاتب:قالاله

ائهنافعيذكرولم.درهمالافخمسةكتابتهاخرمنلهفوضع،درهمألف

.(2)هلوضعائذىغيرشيئاأعطاه

الحسنأبوانبأنا،إسحاقابىابنزكرئاأبواخبرنا-21703

بنمعاويةعن،صالحبناللهعبدحدثنا،سعيدبنعثمانحدثنا،الطرالفئ

من!وءالؤهم:قولهفىعباسابنعن،طلحةأبىبنعلىعن،صالح

.مكاتبتهم)3(منعنهمضعوا:يقولءاتنكئم!.الذىالنهمال

.33/8والثافعى،(4528)الصغرىوفى،(6156)المعرفةفىالمصنف(1)

به.وهبابنطريقمن286/17تفسيرهفىجريرابنأخرجه(2)

صالحأبىطريقمن(11451)تفسيرهفىحاتمابىوابن،285/17تفسيرهفىجريرابنأخرجه(3)

به.(صالحبنالله)عبد
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،...اللهنالتن)وءاتوهموجل:عزقولهتفسيرفىجاءمابابالمكاتبكتاب

أبوحدثنا،القطانبكرأبوانبأنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-41702

أبىعن،نضرةأبىعن،الجريرىعن،حمادحدثنا،روخحدثنا،الأزهر

:قال.درهمومائتىدرهمألفعلىلهمولىكاتبائهأسيدأبىمولىسعيد

.(1)درهممائتىعلئفرذ،بمكاتبتىفأتيته

حدثنا،النضروىمنصورأبوناأنبأ،قتادةابننصرأبوأخبرنا-50172

سالم،بنمحمدعن،هشيمحدثنا،منصوربنسعيدحدثنا،نجدةبنأحمد

آخرمنشىءمنتركمايكونأنيحئاعمرابنكان:قالالشعبىعن

(2)ص،
تبته.

.(3)مثلهسيرينابنعن،عونابنعن،هشيمحذثنا:قال-21706

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21707

عن،عطئةبنالحكمعن،المباركابنعن،حئانحدثنا،سفيانبنالحسن

كان:قالءاتنغ!الذىالئهمالفن!وءالؤهم:قولهفىسيرينبنمحمد

.(4)مكاتبتهمنطائفةلمكاتبهالزجليدعأنيعجبهم

قوله:فىمجاهدعن،نجيحأبىابنعن،المباركابنوعن-17082

به.الجرير!طريقمن17/286تفسيرهفىجريرابنأخرجه(1)

يعجز.أنمخافة:فيهوزاد،عمرابنعنآخرطريقمن(21636)شيبةأبىابنأخرجه(2)

به.عرنابنطريقمن(21637)سيبةابىابناخرجه(3)

به.الحكمطريقمن(14514)تفسيرهفىحاتمأبىوابن،(02164)شيبةابىابنأخرجه(4)
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01/133

المكاتبموتبابالمكاتبكتاب

(2)المكاتبةمنطائفة(1)هليترك:قالءاتنكئم!اتذىالئهقالقن!وءالؤهم

المحاتبموت/باب

الأصئم،العباسأبوحدثناعمرو،ابىابنسعيدأبواخبرنا-21709

ابنعن،الحارثبناللهعبدأنبانا،الشئافعئانبأنا،سليمانبنالزبيعأنبأنا

ويدع،أحرارولدولهيموتالمكاتب:لعطاءيعنى،لهقلت:قالجريج

منكانوما،كتابتهمنبقىماعنهيقضى:قال؟كتابتهمنعليهبقىمفااكثر

طالبأبىبنعلئانزعموا:قالأحد؟عنهذاابلغك:فقلت.فلبنيهفضل

(3)

به.يقضىن

،الحارثبناللهعبدأنبأنا،الشئافعئانبأنا:قالوبإسناده-02171

ماعنهيقضى:يقولكانائهابيهعن،طاوسابنأخبرخ!،جريجابنعن

.(4)لبنيهأراهما:ديناربنعمرووقالبقى.مالبنيهثئم،عليه

بنعمرووبقول،أعلموالفه،لسئدهانهيعنى:اللهرحمهالشافعئقال

عنبلغهأنهعطاءعنروىمافأفا،ثابتبنزيدقولوهو،نقولر-د

.م،س:فى)1(ليى

(21541)تفسيرهفىحاتمأبىوابن.بهنجيحأبىابنطريقمن9/25تفسيرهفىالرزاقعبدأخرجه(2)

.بنحرهمجاهدعناخرطريقمن

به.جريجابنعن(45651)الرزاقعبدوأخرجه.84/8والافعى،(8016)المعرفةفىالمصنف(3)

بهجريجابنعن(56561)الرزاقعبدوأخرجه.84/8والافعى،(9016)المعرفةفىالمصنف(4)

دينار.بنعمروذكردون،بنحره

إهذاا.:مفىبعده(5)
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المكاتبموتبابالمكاتبكتاب

منهيعتق:المكاتبفىيقول!كانأنهعنهروىفهو،ر!حنهطالبأبىبنعلى

.(1)هيفزيدبقول!نقول!وإنمالا،أمعنهأيثبتأدرىولا.أدىمابقدر

خميرويه،ابنالفضلأبوأنبأنا،الحافظحازمأبوأخبرنا-21711

أبىابنعن،سفيانحدثنا،منصوربنسعيدحدثنا،نجدةبنأحمدأنبأنا

شروطهم:قال!المكاتبينفىاللهعبدبنجابرعنمجاهلإ،عن،نجيح

وقال!.درهمعليهبقىمامملوئرهو:ثابحتبنزيد(ظ207/ا.أ!لاقو.بينهم

.(2)ىذأمابقدريعتق:زحبهطالبأبىبنعلئ

بنمحمدالعبالصأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-21712

بنمحمدأنبأنا،هارونبنيزيدأنبأنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوب

بقىماعباالمكاتب:يقول!رص!ثابتبنزيدكان:قال!الشعبىعن،سالبم

المكاتبماتإذا:يقول!ر!بهعلئوكان.يورثولايرثلا،درهمعليه

أدىماأصابفما؟بقىماوعلىأذىماعلىتركماقسممالاوترك

إلىيؤدى:يقول!ز!نهاللهعبدوكان.فلمواليهبقىماأصابوما،فللورثة

.(3)ىقبماولورثته،مكاتبتهمنعليهبقىمامواليه

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21713

.84/8الأم(1)

على.قولدون(21668)فىتقدم(2)

فىاللهعبدقولدون،بنحوهوعلىزيدبقول(16852)وفى،فقطزيدبقول(21669)فىتقدم(3)

(56551)فىمسعودابنتولالرزاقعبدوأخرج.يورثولايرثلا:زيدقولودون،الموضعين

.بنحوهالشعبىطريقمن
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01/332

المكاتبموتبابالمكاتبكتاب

عن،المباركابنانبانا،عيسىبنالحسنحدثنا،طالبأبىبنإبراهيم

أدىوقدالمكاتبماتإذا:قالعمرابنعن،نافععن،عمربن/اللهعبيد

شىءمنتركوماماله:قال.مكاتبتهمنافضلهومالاوترككتابتهمنطائفة

.(1)هىشمالهمنلورثتهليس،لسئدهفهو

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدابووأخبرنا-21714

عن،المباركابنعن،عيسىبنالحسنحدثنا،طالبابىبنإبراهيم

وليدةمنولاولمكاتبه،مكاتبلهكانأنهعمرابنعن،نافععن،اللهعبيد

ولم،كفهمالهفقبضفماتالفا،عشرخمسةكتابتهمنأدىقدوكان،له

ماله.وقبضولدهواسترقشيئا،لولدهيجعل

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21715

أبىابنأنبأنا،هارونبنيزيدأنبأنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوب

وتركالمكاتبماتإذا:ء!نهالخطاببنعمرقال:قالقتادةعن،عروبة

.شىبر)2(لورثتهوليس،لمواليهفهومالا

العراقئ،نصرأبوأنبأنا،إبراهيمبنمحمدبكرابوواخبرنا-61712

بناللهعبدحدثنا،الحسنبنعلئحدثنا،الجوهرىمحمدبنسفيانحدثنا

نأ،الجهنىمعبدعن،رجلعن،التيمىسليمانعن،سفيانحدثنا،الوليد

لهم،مامواليهيعطىوفاءوتركالمكاتبماتإذا:يقول!كانء!بهمعاوية

.(4530)الصغرىفىالمصنف(1)

منقطع.هو:4357/8الذهبىوقالبه.قتادةطريقمن(21811)شيبةابىابناخرجه(2)
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المكاتبإفلاسبابالمكاتبكتاب

عليهبقىماعبدهو:يقولز!حبهالخطاببنعمروكان.لورثتهكانبقىوما

!!(1)

درهم.

المحاتبإفلاسباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-17172

بناللهعبدأنبأناالشافعئ،أنبأنا،سليمانبنالربيعأنبأنا،يعقوب

وتركمكاتبىأفلس:-لعطاءيعنى-لهقلت:قالجريجابنعن،الحارث

كتابتى؟قبلللناسبالحقأبدأ،وفاءلهيدعلمعليهللناسديناوتركمالا،

أمالعطاء:قلت:جريجابنقالدينار.بنعمرولىوقالهانعم.:قال

.(3)ال:قال؟(2سنةلى2)عملهملكقدأنهعليهحلنجومهمنبنجمأحاصهم

دينوعليهالمكاتبماتفإذانأخذ،وبهذا:اللهرحمهالشافعئقال

وما،عليهللسيددينولاالكتابةوبطلترقيقاماتلأنه؟الناسبديونبدئ

.للسيد)4(مالبقى

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21718

إدريس،بناللهعبدحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسن

مطولا.بهالجهنىمعبدطريقمن95/313تاريخهفىعساكروابن،(45661)الرزاقعبدأخرجه(1)

.(21675)فىعمرتولوتقدم

."سنته"فى:مفى(2-2)

بهجريجابنعن(15747)الرزاقعبدوأخرجه.85/8والافعى،(0161)المعرفةفىالمصنف(3)

.بنحوه

.(6110)عقبالمعرفةفىالمصنفوذكره.85/8الأم(4)
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01/333

عبدبعضكتابةبابالمكاتبكتاب

يبدأ:قالثابتبنزيدعن،المسئببنسعيدعن،قتادةعنسعيد،عن

.(1)بالذين

وأبومطرابنعمروأبوانبانا،قتادةابننصرابوأخبرنا-21719

المروزئ،و(سليمان208/101بنيحيىبنمحمدأنبأنا:قالاال!زاجالحسن

بنلسعيدقلت:قالأخبرك!قتادة:قالشعبة/حدثنا،علىبنعاصمحدثنا

بينهما.يشرك:أو-الذينقبلبالمكاتبةيبدأ:يقولكانشريحاإن:المسئب

بنزيدقالقاضيا،كانوإنشريحأخطأ:المسئبابنفقال-شعبةشك

.(2)بالذينيبدأ:ثابت

بالذين:يبدأ:قالالهشريحعنروىوقد:اللهرحمهالشيخقمال

بنمحمدبنالحسنأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21720

شريحعن،الحكمعن،شعبةأنبأنا،عبدانأنبأنا،الموخهأبوحدثنا،حليم

.(3)بدينهيبدأ:قالدينوعليهيموتالمكاتبفى

عبدبعضحتابةباب

حدثناالوليد،%بوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21721

القغقاع،بنيعقوبعن،المباركابنعن،حئانحدثنا،سفيانبنالحسن

دونيكاتبأنلأحدليسشركاء:بينعبدفىالحسنعنمطر،عن

به.سعيدطريقمن(21724)شيبةابىابناخرجه(1)

مختمزا.بهيئحعبةطريقمن(21731)شيبةأبىابناخرجه(2)

به.شعبةطريقمن(21728)شيبةأبىابنأخرجه(3)
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يسافرأنللمكاتبقال:منبابالمكاتبكتاب

بينهم.والعبد،فاقتسموهقبضمارذفعلفإن،أصحابه

بنالحسنحدثناالوليد،أبوأنبأنا،اللهعبدأبووأخبرنا-21722

،يعقوبعن،المباركابنحدثنا،شيبةابىابنهوبكرأبوحدثنا،سفيان

أخذمامنهيؤخذ:قال،أحدهمكاتبهثلاثةبينعبدفىالحسنعن،مطرعن

:يقولعطاءوكان:قال.كتابتهيجوزلابينهموالعبد،شركائهبينويقسم

.(1)قتعائذىقدرعتقهنفاذعليه

الحسنعن،يونسعن،هشيمحدثنا،بكرأبووحدثنا:قال-17232

فإن،شريكهبإذنإلاأحدهمايكاتبأنيكرهكان:قال،رجلينبينعبدفى

.(2)قاسمهفعل

يسافرأنللمحاتبقال:منباب

أبوحدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21724

بناللهعبدحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثنا،سريجابنالعباس

بنصبيحالجهمأبىعنزياد،بنالواحدعبدعن،الحجبئالوهابعبد

فسألت،الكوفةمنأخرجألاعلىألفاعشرينعلىكاتبت:قالالقاسم

!؟الأرضعليكوضيقواألفاعشرينعليكجعلوا:فقالالمسيببنسعيد

.(3)كلذمثلفقالجبيربنسعيدوسألت:قال.اخرج

.(21365)شيبةأبىابن(1)

.(21370)شيبةأبىابن(2)

جبيرابنعنبنحوهبهالجهمابىطريقمن6/31سفيانبنويعقوب،(651".)الرزاقعبداخرجه(3)

.وحده
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...شيئامنهياخذانلأحدهميكونلاقومبينالمكاتبباب:المكاتبكتاب

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدابووأخبرنا-21725

كاتبت:قالصبيحعن،الزبيعبنقيسعن،جبارةحدثنا،أحمدبنجعفر

:فقال،شريحإلىفخاصمنى،أخرجألاعلئوشرط،الافعشرةعلى

.فاخرجالذنيا؟!عليكتضئقأنأردت

حدثنا،السراجحدثنا،الوليدأبوأنبأنا،اللهعبدأبووأخبرنا-17262

باطل،(1)طرش:قالالحسنعن،يونسعن،هشيمعن،أيوببنزياد

.شاءإنيخرج

الشئعبى.عنورؤيناه

يأحدهميحونلاقومبينالمحاتببافي:

صاحبهدونشيمامنهيأخذان

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-17272

عن،الحارثبناللهعبدأنبأنا،الشافعىأخبرناالزبيع)2(،انبأنا،يعقوب

:قال.بعضهميقاطعأنفأرادواقومبينمكات!ب:لعطاءقلت:قالجريجابن

.هؤلاء)3(عليهقاطعمامثلالمالمنلهيكونأنإلالا،

فىالشركاءلأحديكونفلانأخذ،وبهذا:اللهرحمهالشافعئقال

"شرط".:مفىبعدهزاد(1)

.(سليمانابن:م،سفىبعده(2)

جريجابنعن(15703)الرزالتىعبدواخرجه.42/8والثافعى،(1161)المعرفةفىالممنف(3)
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زوجهامنالمكاتبةوولد،جاريتهمنالمكاتبولدبابالمكاتبكتاب

.(1)صاحبهدونشيئاالمكاتبمنيأخذأنالمكاتب

زوجهامنالمحاتبةوولد،جاريتهمنالمحاتبولدباب

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21728

بنحفصظ(حدثنا208/101،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسن

يعنى.(2)بمنزلتهولدها:قالعلىعن،أبيهعن،محمدبنجعفرعن،غياث

.(3)المكاتب

العراقئ،نصرأبوأنبأنا،إبراهيمبنمحمدبكرأبو/أخبرنا-17292

الوليد،بناللهعبدحدثنا،الحسنبنعلئأنبأنامحمد،بنسفيانحدثنا

عنسئلأنهشريحعن،سيرينابنعن،السختيانىأيوبعن،سفيانحدثنا

.رورقتوإن،عتق(4)أعتقتإن؟منهاولدها:فقال.المكاتبةولدبيع

ولدهايباع:قالإبراهيمعنالمغيرةعنسفيانوحدثنا:قال-17352

.(6)سفيانإلىأحبشريحوقولمكاتبتها.فىالأمبهتستعين،للعتق

(2

(3

(5

(6

.(6111)عقبالمعرفةنىالمصنفوذكره،42/8الأم(

"بمنزلتها!.:مفى(

.إإالمكاتبة:م،سفى(

293/7المهرةالخيرةإتحاففىكماالحاكموعنه،(22935)شيبةأبىابنعندوالأثر

(6868).

"عتقتإ.:م،المصنفنسخةفى(

به.الثورىطريقمن(15635)الرزاقعبدأخرجه(

.بنحوهبهالثورىطريقمن(15637)الرزاقعبدأخرجه(
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زوجهامنالمكاتبةوولد،جاريتهمنالمكاتبولدبابالمكاتبكتاب

إسحاقأبىابنزكرئاوابوالحسنبنأحمدبكرابواخبرنا-21731

بناللهعبدبنمحمدأنبأنا،يعقوببنمحمدالعباسابوحدثناقالا:

:قالجريجابنعن،عمروبنمحمدأخبرخ!،وهبابنأنبأنا،الحكمعبد

ثم،كتابتىفىفإنهولدمنولدتماانيشترطلاالمكاتب:لعطاءقلت

.دينار)1(بنعمروذلكوقال،كتابتهفىهم:قاليولد.

ثمكوتبتأفهأنمليكةأبىابنوأخبرخ!:جريجابنقال-21732

أقاماإن:فقال،الزبيربناللهعبدعنهافسألت،ماتتثم،ولدينولدت

.دينار)2(بنعمروذلكوقالعتقا،قضياهافإنلهما،فذلكامهمابكتابة

ولدولاكاتبإن:رباحأبىبنعطاءوقال:جريجابنقال-17332

علىوكانواشىب!،عنهميوضعلمأبوهمفماتلهسزئةمنلهولدثم،له

.(3)هلعبيداوكانواأبيهمكتابةمحيتأحئواوإنشاءوا،إنأبيهمكتابة

مالأداءقبلالمكاتبةأوالمكاتبماتإذا:نقولونحنقالوا،كذا

انهالمكاتبفىمضىبمااستدلالا؟رقيقوأولادهمارقيقينماتا،الكتابة

درهم.عليهبقىماعبد

الأصم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-21734

.بنحوهبهجريجابنعن(15631)الرزاقعبدأخرجه(1)

عندولي!.بنحوهبهجريجابنطريقمن(29332)ثيبةابىوابن،(56321)الرزاقعبدأخرجه(2)

عمرو.ذلكوقال:قولهثيبةابىابن

.بنحوهبهجريجابنعن(15648)الرزاقعبداخرجه(3)
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الكتابةتعجيلبابالمكاتبكتاب

قال!:جريجابنعن،الحارثبناللهعبدأنبأنا،الشافعئأنبأنا،الزبيعأنبأنا

ذلك.غيرومالاوعبيدالهمالافكتمهوقاطعهلهعبداكاتبرجل:لعطاءقلت

.(1)موسىبنوسليمانديناربنعمرووقالهاللسيد.هو:قال!

،الحارثبناللهعبدأنبأنا،الشافعئأنبأنا:قال!وبإسناده-21735

قال!:؟فكتمهمالهسألهقدالسيدكانفإن:لعطاءقلت:قال!جريجابنعن

يسألى؟لىأولهأمةمنلهولدافكتمه:لعطاءقلت:جريجابنقال!.لسيدههو

جريج:ابنقال!.موسىبنوسليمانديناربنعمرووقالها.لسيدههو:قال!

العبدولاالسيديذكرهفلمالعبدبولدعلمقدسيدهكانإنأرأيت:لهقلت

بنعمرووقالهاسيدهما.مال!هو،كتابتهفىفليس:قال!؟الكتابةعند

(2)

.ر.-د

الحتابةتعجيلباب

بنمحمدبنمحمدأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21736

يحيىبنسعيدحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،المقرئإسماعيل

حدثنا،منجوفبنسويدبنعلئحدثنامعاذ،بنمعاذحدثنا،القراطيسئ

ألفعشرينعلىمالكبنأنسكاتبنى:قال!أبيهعن،سيرينبنأنس

بنأنسفأتيت،فيهافربحت(3)ةثرفاشتريت،تسترفتحفيمنفكنت،درهم

به،جريجابنطريقمن(04722)شيبةأبىوابن،(45621)الرزاقعبدوأخرجه.4/85الشافعى(1)

للعبد.هو:وعندهما

.بنحوهبهجريجابنعن(15625،15626)الرزاقعبدوأخرجه.54/8الشافعى(2)

.(ثث)ر257/5التاج.البيتمتاعمنوالسقطشىء،كلمنالبالىالخسيسالخلق:الزثة(3)
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01/533

الكتابةتعجيلبابالمكاتبكتاب

فذكرتالخطاببنعمرفأتيت،نجوماإلامنىيقبلهاانفابىبكتابتهمالك

مناقبلهاأنأنسإلىوكتب.الميراث،و209/101انسنأراد:فقاللهذلك

.فقبلها)1(،الزجل

بنزاهرحدثنا،الاسفرايينئعلىبنأحمدحامدأبوأخبرنا-17372

بنروحالرنباعأبوحدثنا،النيسابورئزيادابنبكرأبوحدثناأحمد،

عن،الفيثئالعزيزعبدبناللهعبدحذثنىبكير،بنيحيىحدثنا،الفرج

بنىمنامرأ+اشترتنى:قالأبيهعنحذثهانهالمقبرئسعيدأبىبنسعيد

علىفكاتبتنىالمدينةقدمتثئم،درهمبسبعمائةالمجازذىبسوقليث

إليها.بقىماحملتثئم:قالذلك.عافةإليهافاذيت،درهمألفأربعين

بشهرشهزامنكآخذهحتىوالفهلا:قالت.فاقبضيهمالكهذا:فقلت:قال

فقال،لهذلكفذكرتز!بهالخطاببنعمرإلى/بهفخرجت.بسنةوسنة

بيتفىمالكهذا:فقالإليهابعثثئم.المالبيتإلىادفعه:ز!بهعمر

:قال.بسنةوسنةبشهرشهرافخذىشئتفإنسعيد،أبوعتقوقدالمال

حسن.حديثهذا:النيسابورئبكرأبوقال.(2)فأخذتهفارسلت

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21738

عن،وكيغحدثنا،هاشمبناللهعبدحدثنازهير،بناحمدبنمحمد

من120/7الطبقاتفىسعدابنواخرجه.(6116)والمعرفة،(4532)الصغرىفىالمصنف(1)

به.معاذبنمعاذطريق

وقالبه.النيسابورىبكرابىعن122/4الدارتطىواخرجه.(4534)الصغرىفىالمصنف(2)

.ضعفوهاليثى:4359/8الذهبى
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المكاتبقطاعةفىجاءوما،التعجيلبشرطالوضعبابالمكاتبكتاب

لهغلافاكاتبرجلاأنبكر،أبىعن،رفيعبنالعزيزعبدعن،إسرائيل

ى!أفنجوفا،إلايأخذهاأنفأبىكلهابمكاتبتهفأتىنجوما،فنجمها

نأفأبىعليهفعرض،فجاءمولاهإلىه!رعمرفأرسله!رعمرالمكاتب

خذها:للمولىوقال.المالبيتفىأطرحهافإنى:ذ!نهعمرفقال،يأخذها

.(1)تئشحيثاذهب:للمكاتبوقالنجوما.

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21739

،عونابنعن،المباركابنعن،موسىبنحبانحدثنا،سفيانبنالحسن

نجوفا.إلالا:قالمكاتبتك.منىخذ:لمولاهقالمكاتباأنمحمد،عن

:فقال.مكاتبتكخذ:فقالفدعاه،لهذلكفذكره!رعفانبنعثمانفأتى

فىألقه:وقالعتقهلهفكتب،بهفجاء.المالهات:لهفقالنجوما.إلالا

.(2)أخذهذلكرأىفلمانجوما.إليكفأدفعهالمالبيت

ل!بهعثمانعن،قتادةعن،سعيدحدثنا:المباركابنوقال-52174

.ز!به)3(عثمان:قالكذا.نحوه

المحاتبقطاعةفىجاءوما،التعجيلبشرطالوضعباب

محمدبنإسماعيلأنبأنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-21741

بناللهعبيدعن،نميرابنحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،الصفار

به.يون!بنإسرائيلعن(15713)الرزاقوعبد.بهوكيععن(22871)شيبةأبىابنأخرجه(1)

به.عونابنطريقمن(22869)شيبةأبىابنأخرجه(2)

.(41571)الرزاقعبدمصنفينظر(3)
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المكاتبقطاعةفيجاءوما،التعجيلبشرطالوضعبابالمكاتبكتاب

وأبالذهبعبدهيكاتبالرجلفىيقولكانأنهعمرابنعن،نافععن،عمر

وكذا،كذامنهاصرعخل:يقولأنيكرهكانأنه،فانجوعليهينخمهاالورق

.(1)كلفبقىفما

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21742

،الجزاحبنوكيعحدثنا،هاشمبناللهعبدحدثنا،زهيربنأحمدبنمحمد

:يقولأنالمكاتبفىكرهاأنهما،سيرينوابنالحسنعن،الزبيععن

.(2)كنعوأضحلىعخل

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-21743

عن،جابرعن،سفيانعن،وكيعحدثنا،بكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسن

بأسلا:عنكوأضحعخل:لمكاتبهيقولرجلفىعباسابنعنعطاء،

(3)

ماصرعخل:معناهأصحابنا:قالالوليد:أبو(!209/101الشيخقال!

.بأسفلا،كتابتكعنكوأضحعليهوأعتقكشئت

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21744

بنأسامةعن،المباركابنعن،موسىبنحئانحدثنا،سفيانبنالحسن

.(15802)الرزاقعبدمصنفوينظر،(4535)الصغرىفىالمصنف(1)

به.وكغعن(22540)شيبةأبىابنأخرجه(2)

بهالثورىسفيهانعن(43671،20581)الرزاقوعبد.بهوكغعن(14522)شيبةأبىابنأخرجه(3)

.بنحوه
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المكاتبقطاعةفىجاءوما،التعجيلبشرطالوضعبابالمكاتبكتاب

قطاعةيكرهكانز!بهالخطاببنعمرأنمحمدبنالقاسمأخبرنى:قالزيد

ماأوربعهأوثلثهعلىيقاطعهثم،والورقالذهبعليهيكونالذىالمكاتب

وكتب:القاسمقال.شئتمماعلى(1)العرضفىذلكاجعلوا:ويقول،كان

.محمد)3(بنبكرأبىإلى(2)بذلكاللهرحمهالعزيزعبدبنعمر

بدليأخذأنللسيدنجوزلمأصحابنا:قالالوليد:أبوالشيخقال

ربا.لائه؟منهأقلالدراهم

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21745

عن،سفيانحدثنا،وكيعحدثنابكر،أبوحدثنا،سفيانبنالحسن

يأخذأنبأسلا:قالر!لمحيهماعمرابنعنالمزخ!،بكرعن،سليمانبنعاصم

.(4)العروضمكاتبهمنالرجل

عن،عطاءعن،جابرعن،سفيانعن،وكيعوحدثنا:قال-21746

.(عروضا)مكاتبهمنالزجليأخذأنبأسلا:قالر!جمبنعباسابن

عروضوالجمع،عرضسواهماوماعينوالدنانيروالدراهم:قالوا،المتاع:بالسكونالعرض(1)

.(ضر)عالمنيرالمصباح.وفلوسفلسمئل

ذلك،."بنحو:المصنفنسخةفى(2)

سيبةأبىابنأخرجهماوينظر.بمعناهعمرعناخرطريقمن(21639)شيبةأبىابنأخرجه(3)

العزيز.عبدبنعمرعن(22545)

.(22542)سيبةأبىابن(4)

.(6871)الخيرةإتحاففىكما-شيبةأبىابن(5)
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01/336

...المكاتبهبةتجوزلاباب:المكاتبكتاب

السيدياذنيبتدئهاحتىالمحاتبهبةتجوؤلابافي:

حدثنا،الفقيهالوليدأبوانبانا،الحافظاللهعبدابواخبرنا-21747

:قال)ح(المباركابنعن،شيبةابىابنبكرابوحدثنا،سفيانبنالحسن

،ى!سيعبنالحسنحدثنا،طالبابىبنإبراهيمحدثنا،الوليدأبو/وأنبأنا

بنعمرأن،بكرأبىبناللهعبدعن،خؤاتبنصالحعن،المباركابنعن

.(1)مولاهلإذنإلاهبةولاوصئةلهيجوزلاالمكاتبأنإلئكتبالعزيزعبد

بنالحسنحدثناالوليد،أبوحدثنا،اللهعبدأبووأخبرنا-21748

:قالالحسنعن،أشعثعن،عدىابىابنحدثنا،بكرأبوحدثنا،سفيان

هذافىعدىأبىبنمحمدوقال.(2)مولاهلإذنإلايهبولايعتقلاالمكاتب

.(3)يهبولايعتقلاالمكاتب:يقولونكانوا:الحديث

وإعتاقهالمحاتبحتابةباب

حدثناالوليد،أبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبواخبرنا-21749

قلت:قالجريجابنعن،المباركابنعن،حئانحدثنا،سفيانبنالحسن

قبلكممنكان:قالميرابو؟لمن،ماتثئمفكاتبهعباللمكاتبكان:لعطاء

.(4)كتابتهفىبهيستعين،كاتبهلفذىهو:يقولون

.(31351)شيبةأبىابن(1)

.(31352)شيبةأبىابن(2)

.،مولاهب!ذنإلا5:مفىبعده(3)

به.جريجابنطريقمن(15707)الرزاقعبدأخرجه(4)
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...حالينفىبيعهيجوزالمكاتبباب:المكاتبكتاب

بنالحسنحدثناالوليد،أبوأنبأنا،اللهعبدأبووأخبرنا-21755

أبىبنخالدعن،لهيعةابنعن،المباركابنعن،حبانحدثنا،سفيان

ثئمكتابتهنصفيقضىالمكاتبعنوسالماالقاسمسألت:قالعمران

كتابتهالمكاتبغلامفيقضىجميعا،يسعيانثئملهغلاماالمكاتبيكاقب

قالا:؟سيدهإلىأذىبماعتاقهيجوزأمعبداأيرذ،منهماالأوليعجزثم

(1)وهوإلا،عليهسبيلفلايكاتبهأنلهأذنمنهماالأولسيدهكانإن

بمنزلته.

نجاايحلأن؟حالينفىبيعهيجوزالمحاتببافي:

بالبيعالمحاتبيرضىأو،أدائهعنفيعجزنجومهمن

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21751

وأنجرناأح(مالكأنبأنا،الشافعئأنبأنا،سليمانبنالربيعأنبأنا،يعقوب

حدثنا،الفقيهسلمانبنأحمدبكرأبوأنبأنا،اللهعبد،و210/101أبو

بنهشامعن،مالكحدثنا،أويسأبىابنحدثنا،إسحاقبنإسماعيل

كاتبتإنى:فقالتبريرةجاءت:قالتانهار!نهاعائشةعن،أبيهعن،عروة

أحبإن:عائشةفقالت.فأعينينى،(2)وقيةعامكلفى؟أواقتسععلىأهلى

فقالتأهلهاإلىبريرةفذهبت.فعلت!لىولاؤكويكونلهمأعذهاأنأهلك

فقالت:جالسلمجيواللهورسولأهلهاعندمنفجاءت،عليهافأبواذلكلهم

م:!فهو!.ىف(1)

"أوتية!.:مفى(2)
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...حالينفىبيعهيجوزالمكاتبباب:المكاتبكتاب

ذلكفسمعلهم.الولاءيكونانإلافابواذلكعليهمعرضتقدإنى

الولاء،لهموايثترطى)خذيها:فقالعائشةفأخبرته،فسألها!اللهرسول

الناسفى!يماللهرسولقامثئمعائشةففعلت.!أعتقلمنالولاءفإنما

فىليستشروطايشترطونرجماليبمال:اماقالثئمعليهوأثنىفحمدالفه

شرط،مائةكانوإنباطلفهواللهكعابفىليسشرطمنكانما؟اللهكعاب

فىالبخارئرواه.(1)إأعتقلمنالولاءوإنما،أوثقاللهوشرطأحق،اللهءا!فق

منوالبخارئمسلموأخرجه،(2)أويسأبىبنإسماعيلعن""الصحيح

.(3)عروةبنهشامعنأخرأوجه

بالبيعالمكاتبةورضيتبالبيعأهلهارضىإذا:اللهرحمهالشافعئقال

.(4)للكتابةتركذلكفإن

أبوحدثناقالوا:آخرينفىالحافظاللهعبدابوأخبرنا-21752

أنبأنا،الشافعئأنبأنا،سليمانبنالزبيعأنبأنا،يعقوببنمحمدالعباس

جاءتبريرةأن،الزحمنعبدبنتعمرةعن،سعيدبنيحيىحذثنى،مالك

صئةثمنكلهمأصمث/أناهلكاحمثإن:عائشةفقالت،ر!ببماعائشةتستعين337/10

يكونأنإلالا:فقالوالأهلهابريرةذلكفذكرت.فعلتوأعتقكواحدة

ذلكذكرت!نبماعائشةأنعمرةفزعمت:يحعىقال:مالكقاللنا.ولاوك

.(10948،21477)فىوتقدم.(6117)المعرفةفىالمصنف(1)

.(2729)البخارى(2)

.(4051/8،9)مسلمو،(6812،5632)البخارى(3)

.(21766)عقبصيأتى(4)
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...حالينفىبيعهيجوزالمكاتبباب:المكاتبكتاب

لمنالولاءفإنماوأعتقيها،اشتريهاذلك،يمنعك:"لافقال!ي!ك!اللهلرسول

.(2)مالكعنيوسفبناللهعبدعن""الصحيحفىالبخارئرواه.عتق((
(1)

الفه:عبدبنمطرفعنهوأسنده،عنهالزواياتأكثرفىمالكأرسله

بكرأبوأنبأنا،الأديباللهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرناه-21753

أبوحدثنا،الكوفئالشيبانئعقبةبنمحمدبنمحمدأخبرنى،الإسماعيلئ

بنيحيىعن،أنسبنمالكعن،اللهعبدبنمطرفحدثنا،القرشئسبرة

جاءتهابريرةأنر!نهأعائشةعنالزحمن،عبدبنتعمرةعنسعيد،

.(3)الحديثفذكرلتستعينها.

عنعمرةعنسعيدبنيحيىعنعيينةبنسفيانعنالشافعئورواه

ر!نهأ:عائشة

بنشافعأنبأنا،الفقيهمحمدبنإبراهيمإسحاقأبوأخبرناه-21754

عن،الشافعىأنبأنا،المزنئحدثنا،الطحاوىجعفرأبوأنبأنا،محمد

نأأرفىت:قالتر!تهاعائشةعن،عمرةعنسعيد،بنيحيىعن،سفيان

لهم.الولاءويكونأعتقهاأنمواليهاعلئفاشترطفأعتقها،بريرةأشترى

فإظفأعتقيها،"اشتريها:فقال!ك!ي!االلهلرسولذلكت!ذف:رق!عائشةقالت

حبانابنطريقهومن،781/2ومالك،185/6والثانعى،(6118)المعرفةفىالمصنف(1)

(4326).

.(2564)البخارى(2)

قبله.تقدمماينظر(3)
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...حالينفىبيعهيجوزالمكاتبباب:المكاتبكتاب

ليستشروطايشترطونأقوابمبال)ما:فقالالناسخطبثثمدأ.أعتقلمنالولاء

مائةاثشرطوإفيلهفليساللهكابفىليسشرطااثشرطفمن؟اللهجمابفى

.(1لأ)مره

العباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا،ظ17552-210/101

عمرةعنيحيىحديث:قالالشافعئانبانا،الزبيعأنبأنا،يعقوببنمحمد

لهمإواشترطى:قولهفىغلطوأحسبه،هشامحديثمناثبت!بمعائشةعن

أمربغيرلهمذلكشرطتكانتعائشةأنعمرةحديثواحسبالولاء!.

أعتقتهاإنائهالمجماللهرسولفاعلمهايجوز،ذلكترىوهى!يخ!النبئ

تشترطأمرهاأرىولا.شرطكمنتقذمماعنهايمنعكلا:وقاللهافالولاء

.يجوز)2(لامالهم

51روفقد؟ثابتحديثعائشةعنعمرةحديث:اللهرحمهالشيخقمال

موصولا:سعيدبنيحيىعنجماعة

اللهعبدأبوأنبأنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرنا-17562

أنبأنا،الوفابعبدبنمحمدأحمدأبوحدثناالشيباك!،يعقوببنمحمد

قالت:ر!نهاعائشةعن،عمرةعنسعيد،بنيحىانبأنا،عونبنجعفر

مواليكشاءإن:لهافقالت،كتابتهافىتستعينها!انأعائشةإلىبريرةجاءت

،456)البخار!وأخرجه.(598)المأثورةالسننفىوالافعى،(6119)المعرفةفىالمصنف(1)

به.سفيانطريقمن(5018)الكبر!فىوالنسائى،(2735

.(6120)المعرفةفىالمصنف(2)
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...حالينفىبيعهيجوزالمكاتبباث:المكاتبكتاب

بريرةذلكفذكرت:قالتوأعتقك.واحدةصئة(1)كنعلهمأصثأن

!سي!اللهلرسولذلكفذكرتالولاء.لناتشترطأنإلالا:فقالوالمواليها

.(2!اكأعتقلمنالولاءفإنماااشتريها،:فقال

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-21757

بنيحيىعن،عونبنجعفرحدثنا،موسىبنيوسفحدثنا،المطرزقاسئم

فىتستعيننىبريرةأتتنى:قالتعائشةعن،عمرةسمعت:قالسعيد

.(3)الحديثوذكركتابتها.

بنيحيىحدثنا،بندارحدثنا،المطرزقاسموحذثنا:قال-21758

(4):ءير
.لحوهفذكر.عمرهعنسعيد،بنيحيىعنسعيد،

حدثنابندار،حدثناالمطرز،قاسموحدثناقال:-21759

(5)

.بنحوهسعيدبنيحيىعن،الوهابعبد

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21765

عمر،ابنعن،نافععن،مالذأنبأنا،الشافعئأنبأنا،الزبيعأنبأنا،يعقوب

بكرأبوأنبأنا،الأديبعمروأبووأخبرنا)ح(أرادتأنهار!نه!عائشةعن

لا.إثمنك:الأصلوحاشية،م،سفىبعده(1)

،(456)عقبمعلقاوالبخارى،(25031)أحمدوأخرجه.(4539)الصغرىفىالمصنف(2)

به.عرنبنجعفرطريقمن(6407)الكبرىفىوالنسائى

به.موسىبنيوسفعن(0454)الصغرىفىالمصنفذكره(3)

به.بندارطريقمنللإسماعيلى241/2العليقتغليقفىعزاه(4)

به.الثقفىالوهابعبدعن(599)المأثورةالسننفىالشافعىاخرجه(5)
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01/338

...حالينفيبيعهيجوزالمكاتبباب:المكاتبكقاب

عن،مالكعن،قتيبةحدثنا/،سفيانبنالحسنأخبرك!،الاسماعيلئ

فقالفتعتقها،جاريةتشترىأنأرادتر!بهأعائشةأن،عمرابنعن،نافع

!راللهلرسولعائشةذلكفذكرتلنا.ولاءهاأنعلىنبيعكهاأهلها:

الصحيح""فىالبخارئرواه.(1)"أعتقلمنالولاءف!نما،ذلكيمنعك"لا:فقال

.(2)مالكعنيحيىبنيحيىعنمسلمورواه،وغيرهقتيبةعن

أنبأنا،الزبيعأنبأنا،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا

وكأن،أشبهوأنه،مسنالأنه؟كلهاأثبتهانافعحديثأحسب:قالالشافعئ

أنها!عاللهرسولفأعلمهاالولاءلهمشرطتكانتنافعحديثفىعائشة

بأمرالولاءلهمشرطتالهافليسهكذاكانفإنلها،فالولاءأعتقتإن

يمنعك"لا:قالكجالنبئأنسمعحينعروةأوهشاماولعل،لمج!النبى

وقفماعلىحفظهمنيقففلم،الولاءلهمتشترطأنأمرهاالهرأىذلك".

.(3)أعلمواللهعمر،ابنعليه

ما:منهاشواهد.عمرابنحديثولمعنى،و011/112:اللهرحمهالشيخقال

إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21761

حدثنا،شيبةأبىبناللهعبدحدثنا،القاضىإسحاقبنموسىأنبأنا،إملاء

عن،صالحأبىبنسهيلحدثنى،بلالبنسليمانعنمخلد،بنخالد

.(10947،12512،21475،21492)فىتفدم(1)

.(4051/5)ومسلم،(6912،5622،6757)البخارى(2)

.74/8والأم،(6122)المعرفةفىالمصنف(3)
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...حالينفىبيعهيجوزالمكاتبباث:المكاتبكتاب

فأبىتعتقهاجاريةتشترىأنر!نه!عائشةارادت:قالهريرةأبىعن،أبيه

يمنعك"لا:فقاللمجحماللهلرسولذلكفذكرت،الولاءلهميكونأنإلاأهلها

أبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)((أعتقلمنالولاءفإنما،ذلك

(2)ري"
ما:ومنها.شيبه

ابنالفضلأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-21762

بنفحمدحدثنابشار،بنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،إبراهيم

سمعت:قالالقاسمبنالزحمنعبدسمعت:قالشعبةحدثناجعفر،

وائهم،للعتقبريرةتشترىأنأرادتأنهار!نه!عائشةعنيحدثالقاسم

فإئماوأعتقيها،"اشتريها:فقاللمجحماللهلرسولذلكفذكرت،ولاءهااشترطوا

عنمثنىبنمحمدعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(3)"أعتقلمنالولاء

:(4)
جعمر.بنمحمد

عائشة:عنعروةعنالزهرىرواهالمعنىوبهذا

أبوحدثنا،بكربنمحمدأنبأنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرناه-17632

ابنعن،الليثحدثنا:قالامسلمةبناللهوعبدسعيدبنقتيبةحدثنا،داود

من177/2الخلافأحاديثفىالتحقيقفىالجوز!وابن،(4798،4834)عوانةأبوأخرجه(1)

به.مخلدبنخالدطريق

.(15/1505)مسلم(2)

(53932)واحمدمطولا.بهبثاربنمحمدطريقمن(4والنسائى)756،(2البخار!)875أخرجه(3)

.(14373،21693)فىوتقدمبه.جعفربنمحمدطريقمن

.(412/150)مسلم(4)
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...حالينفىبيعهيجوزالمكاتبباب:المكاتبكتاب

فىتستعينهار!ئهاعائشةجاءتبريرةأناخبرتهعائشةان،عروةعن،شهاب

إلىارجعى:عائشةلهافقالتشيئا،كتابتهامنقضتتكنولمكتابتها

فذكرت.فعلتلىولاؤكويكونكتابتكعنكأقضىانأحئوافإن،أهلك

ويكون،فلتفعلعليكتحتسبأنشاءتإن:وقالوافأبوالأهلهابريرةذلك

"ابتاعى:لمجييهاللهرسوللهافقالع!ي!اللهلرسولذلكفذكرتولاوك.لنا

أنالبربال:"مافقالجم!اللهرسولقامثئم.إأعتقلمنالولاءف!ئماوأعمكى،

فليساللهكابفىليسشرطااشترطمن؟اللهكابفىليستشروطايشترطون

الصحيح""فىالبخارىرواه.(1)"وأوثقأحقاللهشزطمزة،مائةشرطهوإنله

.(2)قتيبةعنمسلمورواه،مسلمةبناللهعبدوعنقتيبةعن

!بف!:عالشةعنالأسودرواهوبمعناه

بنإبراهيمبناللهعبدانبأنا،الحافظاللهعبدابوأخبرنا-21764

حدثنا،حرببنسليمانحدثنا،يعقوببنيوسفانبانا،المتوثئأئوب

نأأرادتأنهار!نهاعائشةعن،الأسودعن،إبراهيمعن،الحكمعن،شعبة

فقاللمجراللهلرسولذلكفذكرتالولاء،عليهافاشترطوابريرةتشترى

"ادهـح"فىادىارئرواه.(3)"أعتقلمنالولاءاشتريها،9:لمجي!اللهرسول

المبهمةالأسماءفىالبغدادىوالخطيب،(3880،4793)عوانةأبووأخرجه.(3929)داودأبو(1)

.(14544،21498)فىوتقدممختصزا.بهالقعنبىطريقمن8/1

.(6/1504)ومسلم،(2561،2717)البخارى(2)

.(14396،14397،21495)فىتقدم(3)
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...حالينفىبيعهيجوزالمكاتبباب:المكاتبكتاب

.احرببنسليمانعن

حدثنا،الإسماعيلئبكرأبوأنبأنا،الأديبعمروأبووأخبرنا-17652

عنجرير،حدثنا،شيبةأبىابنهوعثمانحدثنا،موسىبنعمران

فاشترطبريرةاشتريت:قالتعائشةعن،الأسودعن،إبراهيمعن،منصور

339/10أعطىلمنالولاءفإن"أعمقيها،:فقالع!يو/للنبىذلكفذكرت،ولاءهاأهلها

فخئرها،ظ211/101لمجيه!اللهرسولفدعاها:قالتفأعتقتها.:قالت.((الورق

نفسها.فاختارت.عندهثبتماوكذاكذاأعطانىلو:فقالتزوجها،من

شيبةأبىبنعثمانعن""الصحيحفىالبخارئرواهحراأ2(.زوجهاوكان

قولمنذلكأنالنكاحكتابفىبيناوقدحراأ3(.زوجهاوكان:قولهدون

:البخارىقال،الأسودقولمنفجعله،منصورعنعوانةأبوميزه،الأسود

.أصحأ4(عبدا.رأيته:عباسابنوقول،منقطعالأسودقول

كما:عائشةعنأيمنورواه:اللهرحمهالشيخقال

أبوأنبأنا،الروذبارىمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-21766

بنالحسنبنإسحاقحدثنا،العدلسختويهبنمحمدبنعلئالحسن

)ح(أيمنحدثنى،أيمنبنالواحدعبدحدثنا،نعيمأبوحدثنا،ميمون

.(7176)لبخارىا(1)

.(43931)فىوتقدم.بهجريرطريقمن(3449،4656)والنسائى،(5366)احمدأخرجه(2)

.(2536)البخارى(3)

.(14394)نىوتقدم.(6754)عقبالبخارى(4)
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...حالينفىبيعهيجوزالمكاتبباب:المكاتبكتاب

محمل!أبوأنبأنا،قتادةبنعمربنالعزيزعبدبنعمرنصرأبووأخبرنا

حدثنا،نجدةبنمعاذأنبأنا،بهاالهروئالبغدادئ(1)نباإسحاقبنأحمد

دخلت:قالابيهعن،المكئأيمنبنالواحدعبدحدثنا،يحيىبنخلاد

لهب،أبىبنلعتبةغلاماكنتإنى،المؤمنينأئميا:فقلت!حبماعائشةعلى

عمروأبىبناللهعبدمنباعو:ىوإنهم،بنوهوورثنىماتعتبةوإن

وفىأنا؟منفمولى،ولائىواشترطوا،عمروأبىابنفأعتقنى،مىالمخزو

عتبةفمات،لهبأبىبنلعتبةوكان.عائشةعلىدخلت:قالنعيمأبىرواية

فدخلالولاء،عتبةبنوواشترط،فأعتقهعمروأبىابنواشتراهبنوهفورثه

وهىبريرةعلىدخلت:ر!نهاعائشةفقالت،لهاذلكفذكر!حبماعائشةعلى

وفىفأعتقينى.،يبيعو:ىأهلىفإن،المؤمنينأئميااشترينى:فقالتمكاتبة

يبيعونىلاأهلىإن:قالت.نعم:قلتفأعتقييى.اشترينى:نعيمأبىرواية

لمجر،اللهرسولذلكفسمع.بكمحرحاجةلا:فقالتولائى.يشترطواحتى

ذلكفذكر:نعيمأبىروايةوفىفأخبزته.."؟بريرةشأن)ما:فقالبلغهأو

ماوليشترطوافأععقيها،"اشتريها:فقال،لهاقالتماعائشةفذكرت،لعائشة

قالت:شاءوا((.مافليشترطوا)ودعيهم:نعيمابىروايةوفىشاءوا((.

فاشترتها:نعيمأبىروايةوفى3).ولاءهااهلهاواشترطفأعتقتهافاشتريتها)2(

أعتقلمنإالولاء:لمجراللهرسولفقال،الولاء3(أهلهاواشترطفأعتقتهاعائشة

.م،س:)1(لي!فى

"عانة،.:م،سفى(2)

.س،المصنفنسخة:فىلي!(3-3)
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...حالينفىبيعهلجوزالمكاتبباب:المكاتبكتاب

.(1)ورمعأبىابنمولىفأنت:روايتهفىخلادزادشرط".مائةاشترطواوإن

.(2)يحيىبنخلادوعننعيمأبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه

منأولىبالحفظوالعدد،عروةبنهشامروايةمنقريبةالروايةوهذه

الواحد.

أنبأنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا

بالبيعأهلهارضىإذا:اللهرحمهالشافعئقال:قالسليمانبنالربيع

.(3)للكتابةترئرذلكفإنبالبيعالمكاتبةورضيت

شرطجمرالنبىإبطالمعنىفما:الناسبعضلىفقال:الشافعئقال

نأنفسهالحديثفى،أعلمواللهبينا،إن:قلت؟بريرةلأهلعائشة

:وقال،أعتقلمنالولاءأنقضىقداللهأنأعلمهمقدلمجيماللهرسول

ننل.زلافىفإخولتمءاباءهتمتغلمؤالتمفمانأللهعندأقس!هولألإلهتم!ادعوهتم

آبائهم،إلىنسبهمكمامواليهمإلىنسبهموأنه.(ه:الأحزابأوموليكئم!

عنيحولواأنيجوزلافكذلك،آبائهمعنيحولواأنيجزلمفكما

!وإذ:تعالىاللهوقال،منتهمولواالذينومواليهم،و212/101،مواليهم

وقال.،37:الأحزابأ!زوجكعليكأمسكعلتهوأنحتتعلتهأدئهأنغملفذىتقول

بهنعيمأبىطريقمن(3763)الأوسطنىوالطبرانى،(4044)المشكلشرحفىالطحاوىأخرجه(1)

أيمن.سؤالوفيه،مختصرابهالراحدعبدطريقمن23/3والدارقطنى.أيمنقصةدونمختصرا

مقبولة.الثقةمنالزيادة:4364/8الذهبىوقال

.(2565،2726)البخارى(2)

.164صالحديثاختلاففىوالشافعى،(6117)عقبالمعرفةفىالمصنف(3)
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...حالينفىبيعهيجوزالمكاتبباب:المكاتبكتاب

عنهوروى،هبتهوعنالولاءبيععنونهى.إأعتقلمن)الولاء:-يخيراللهرسول

كانهذابلغهمفلفا.إيوهبولال!اعلا،(1)النسبكلحمةلحمةإالولاء:قالاله

المعاصىفىوكانتعاصيا،ع!ي!ورسولهاللهقضىماخلافاشترطمن

شروطهم(2)عليهميعئىأنالعاصينادبمنفكانواداث،حدود

.()الأدبأسنىمنهذاوكان،غيرهمبهاينتكل)4(أومثلهعنلينتكلوا)3(

منه.وابينهذامعنىالشافعىعنالرعفراخ!/وروى340/10

الحسن،أبىابنأحمدأبوأخبرخ!،الحافظاللهعبدأبوأخبرناوقد

حرملةحدثنا،أبىحدثنا،الزازئحاتمأبىابنيعنىالزحمنعبدأنبأنا

"اشترطىلها:قالحيثغ!ي!النبىحديثفىيقولالشئافعئسمعت:قال

لمم!أؤلبهك:وجلعراللهقالالولاء.عليهماشترطى:معناهالولاءدا:لهم

.الفعنة)6(عليهم:يعنى.(25الرعد:أاللقنة!

اللفظةهذهصحةوفى،أصخالأؤلوالجواب:اللهرحمهالشيخقمال

أعلم.والفهنظز،

حدثنا،الفقيهالوليدابوانبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21767

.،)النسب:مفىبحده(1)

)عنهم،.:المصنفنسخةفى(2)

ليتكلوا،.5:المصنفنسخةفى(3)

ايتنكل،.:المصنفنسخةنى(4)

.164،165صللشافعىالحديثواختلات،(6123)المعرفةفىالمصنف(5)

به.حاتمأبىطريقمن125/9الحليةفىأبرنعيموأخرجه.(6124)المعرفةنىالمصنف(6)

-508-



والنصرانياليهودىكتابةبابالمكاتبكتاب

ابنعنمخلد،بنالضحاكحدثنابكر،أبوحدثنا،سفيانبنالحسن

.(1)المكاتببيعيكرهكانمسعودابنعنعطاء،عن،جريج

والنصرانىاليهودىحتابةباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21768

،إسحاقابنعن،بكيربنيونسحدثنا،الجئارعبدبنأحمدأنبأنا،يعقوب

:قالعباسىابنعنلبيد،بنمحمودعن،قتادةبنعمربنعاصمعن

منرجلالقرىوادىقدم:فيهاوقالقضتهفذكرالفارسئ.سلمانحدثنى

حتىبىفخرج،عندهكنتائذىصاحبىمنفابتاعنى،يهودمنقريظةبنى

قالفرغفلفا،بحديثه!تالنبئحذثوأنهالحديثفذكر.المدينةبىقدم

.فكاتبت)2(دأ.سلمانيا"كماتب:!شي!اللهرسول

عليهوالجنايةالمحاتبجنايةباب

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21769

يونس،عن،هشيمحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسن

.(3)اهبيبدأرقبتهفىالمكاتبجناية:قالالحسنعن

عنسواء،بنمحمدحدثنابكر،أبوحدثنا:وبإسناده-21770

جراحته:قالشريحعن،إبراهيمعنحماد،عنمنصور،بنعباد

به.جريجابنعن(15798)الرزاقعبدوأخرجه.(22930)شيبةأبىابن(1)

.(21652)فىتقدم(2)

.(15691)الرزاقعبدمصنفوينظر.(27781)شيبةأبىابن(3)
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المكاتبكتاب

عبدجراحة
(1)

وولانهالمكاتبميراثباب

عنسعيد،عنسواء،بنمحمدعن،بكرابووحذثنا:قال-21771

عبد.جراحةالمكاتبجراحة:قالزعبهعمرعن،قتادة

الأصم،العباسأبوحدثنا،عمروابىابنسعيدأبوأخبرنا-21772

:قالجريجابنعن،الحارثبناللهعبدأنبأنا،الشئافعئأنبانا،الزبيعأنبانا

ابنقالدينار.بنعمرووقالهاقوده.لهالمكاتبأصيبإذا:عطا!قال

.(2)معن:قال؟مالهيحرزكمايحرزهمالهمنكأنهأنهأجلمن:جريج

عليهالجناية،ديناربنوعمروعطاب!قالكما:اللهرحمهالشئافعئقال

.(3)يؤذىأنقبليموتأنإلابحالأخذهالسئدهيكونلامالهمنماذ

وولائهالمحاتبميراثباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-17732

بناللهعبدانبأناالشئافعئ،أنبأنا،سليمانبنالزبيعأنبأنا،يعقوب

فىيقولأبوككانكيف:طاوسلابنقلنا:قالجريجابنعن،الحارث

ثئمكتابتهفيؤذىالمكاتبذلكابنتهفترثيموتثئمالزجليكاتبالزجل

يخالفأنأظنكنتما:ويقوللها.ولاؤه:يقولكانقال؟يموتثئميعتق

.(28322)شيبةأبىابن(1)

ابنطريقمن(15692)الرزاقعبدوأخرجه.70/8وانفعى،(6125)المعرفةفىالمصنف(2)

.بمعناهعطاءعنجريجابنطريقمن(27787)شيبةأبىوابن.بهجريج

.0/87الأم(3)
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وولانهالمكاتبميراثبابالمكاتكتاب

.(1)ولاؤهلهاليس:قولهممن.ويعجب/الناسمنأحدذلكعن

عن،الحارثبناللهعبدأنبأنا،الشافعئأخبرنا:وبإسناده-21774

فصار،مكاتباوترك،لهابنينوتركتوفىرجل:لعطا؟قلت:قالجريجابن

ماتثم،الميراثفىلهصارلفذى)2(كتابتهقضىثملأحدهما،المكاتب

:عطاءقالدينار.بنعمرووقالهاجميعا.يرثانه:قاليربكل؟من،المكاتب

.(3إ؟رمغيرذلكفقال،عليهفرددتها.كاتبهالذىإلىولاؤهرجع

نقول،ظ212/101ديناربنوعمروعطاأوبقول:اللهرحمهالشافعئقال

فيعتقالمكاتبيؤدىثمدي!لايموتثمالرجليكاتبهالمكاتبفى

.(4)كتابتهعقدللذىولاءهأن؟بالكتابة

نأقبلمن:قال،المكاتبقسمةفىبقولهيقلولم:اللهرحمهالشيخقمال

.يجوز)4(لاالمكاتبوبيع،بيعالقسم

بنإبراهيمأنبأنا،الحافظعلىبنأحمدبكبرأبوأخبرنا-21775

بنالحسنحدثنا،القطانإبراهيمبنإسماعيلأنبأنا،الأصبهانئاللهعبد

فىعطاءعن،سليمانأبىبنالملكعبدأنبأنا،المباركابنأنبأنا،عيسى

"ولاء،.:مفى(1)

.85/8والثافعى،(6126)المعرفةفىالمصنفعندوالأثر

."ر"خ:فوقهاوكتب.،"الذى:الأصلحاشيةفى(2)

به.جريجابنعن(57821)الرزاقعبدوأخرجه.85/8والثافعى،(1276)المعرفةنىالمصنف(3)

.85/8الأم(4)
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وولائهالمكاتبميراثبابالمكاتبكتاب

علىمفايرثون:قال،وبناتبنونول!عتوفىمكاتمبعباولهيموتالزجل

.أعتقن)1(أوكاتبنماإلاالولاءمنالضساءترثولا،والرجالالنساء؟ظهره

أبىبنيحيىعن،معمرانبأنا،المبازكابنوأخبرنا:قال-21776

الزجلفىقالاالزحمنعبدبنسلمةوابىالمسئببنسعيدعنكثير،

إليهمالمكاتبفيؤدىونساء،رجالابنينويتركيموتثئممملوكهيكاتب

.(3)كلذيقولشهابابنوكانالنساء)2(.دونللزجالالولاء:قالا،كتابته

عن،منصورعن،سفيانانبأنا،المباركابنوأخبرنا:قال-21777

رجالاوترككاتبائذىالزجلماتثئملهعبداكاتبرجلفىإبراهيم

يعنى؟بينهموالميراث،2ىشالمكاتبولاءمنللنساءليس:قالونساء،

.والنساء)4(الرجال

المغيرةعن،رزيقبنعفارانبأنا،المباركابنوأنبأنا:قال-17782

بماالمكاتبالورثةفأعتق،مكاتباوتركتوفىرجلىعنإبراهيمسألت:قال

المئت.للمكاتب:قالالولاء؟لمن،الميراثمنيصيبه

بهسليمانابىبنالملكعبدطريقمن(3184)والدارمى،(32035)شيبةأبىابنأخرجه(1)

مختصزا.

.بنحوهبهمعمرطريقمن(3186)والدارمى،(15769)الرزاقعبدأخرجه(2)

عنه.معمرعن(15770)الرزاقعبدأخرجه(3)

(4319)والدارس.بهالثورىسفيانعن(03932)شيبةابىوابن،(57711)الرزاقعبدأخرجه(4)

.بنحوهبهمنصورطريقمن
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المكاتبعجزبابالمكاتبكتاب

المحاتبعجزباب

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21779

اللهعبدبنأبانعن،المباركابنعن،حئانحدثنا،سفيانبنالحسن

تسعمائةفأدى،لهمكاتباكاتبعمرابنأنرباحأبىبنعطاءحدثنا،البجلى

.(1)الرقفىفردهفعجز،دينارمائةوبقيت

ابنحدثنا،بكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسنوحدثنا:قال-17802

لهمكاتباأنعمر،ابنعن،نافععن،إسحاقبنمحمدعن،زائدةأبى

.(2)منهأخذماوأمسكمملوكا،فرذهعجز

الأصم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-21781

عن،جريجابنعن،الحارثبناللهعبدأنبأنا،الشافعئأنبأنا،الربيعأنبأنا

علىلهغلاماكاتبعمربناللهعبدأنأخبرنافعاأن،أميةبنإسماعيل

قد:فقال.كتابتكامحإذن:فقال.عجزتقد:فقالجاءهثمألفا،ثلاثين

يعتقه،أنيطمعوهوامحها.:إليهفأشرت:نافعقال.أنتفامحهاعجزت

فأعتق:قالجاريتى.اعتزل:عمرابنفقال،ابنأوابنانولهالعبدفمحاها

.(3)دعبابنهعمرابن

البجلىاللهعبدبنأبانطريقمن(02171)شيبةأبىابنوأخرجه.(4543)الصغرىفىالمصنف(1)

،(21834)شيبةأبىوابن،(4544)الصغرىفىالمصنف(2)

جريجابنعن(15724)الرزاقعبدوأخرجه.76/8والافعى،(6128)المعرفةفىالمصنف(3)
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المكاتبعجزبابالمكاتبكتاب

حدثناالوليد،أبوانبانا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-21782

،عونابنعن،المباركابنعن،موسىبنحئانحدثنا،سفيانبنالحسن

فقالعمرابناتىوأنه،ولدهوأئموولدهلهغلاماكاتبعمرابنأن،نافععن

تأح!حتىمنكأقبلهلمإنى:عمرابنفقالكتابتى.فاقبلعجزتقدإنى:له

بثلاثةوإفابيومإفاذلكبعدكانفلفا،الزقفىفردهم(1)فأتاهم:قال.بهم

أعتقهم.

قالا:إسحاقأبىابنزكرثاوابوالحسنابنبكرابوأخبرنا-17832

بناللهعبدبنمحمدأنبأنا،يعقوب،و213/101بنمحمدالعباسأبوحدثنا

بناللهعبدبنزيدبنمحمدبنعمرأخبرص!،وهبابنانبانا،الحكمعبد

بأربعينشرفا:لههـلماللهغلاماكاتبعمربناللهعبدأنحذثهأباهأن،عمر

ألفا،عشرخمسةأذىحتىلهحمرعلىيعملفكانالكوفةإلىفخرج،ألفا

عمربناللهوعبدنفسكتعذبههناأنت،انتمجنون:فقالإنسانفجاءه

فجاء.عجزتقد:لهفقلإليهارجع،يعتقهمثئموشمالايميناالزقيقيشترى

فامحها.صحيفتىوهذه،عجزتقدالزحمنعبدابايا:فقالبصحيفتهإليه

:قالعمربناللهعبدعيناففاضتفمحاها.شئتإنامحهاولكنلا:فقال

.حرانهما:قالابنئ.إلىأحسن،اللهأصلحك:قالحر./فأنتاذهب342/10

فأعتقهمحزتان.هما:قالولدئ.أفىإلىأحسن،اللهأصلحك:قال

بهم!."فأتاه:م،سوفى،"هبإفأتاهم:المصنفنسخةفى(1)
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المكاتبكتاب

.(1)دعقمفىجميعاخمستهم

المكاتبعجزباب

خميرويه،ابنالفضلأبوأنبأنا،الحافظحازمأبوأخبرنا-21784

إسحاقعن،عوانةأبوحدثنا،منصوربنسعيدحدثنا،نجدةبنأحمدأنبأنا

فعجزألفاثلاثينعلىعمربناللهعبدكاتبهأباهأنعمربناللهعبدمولى

يعتقأنإليهفطلب،النصفمنقريباأو،النصفأدىوقدالرقفىفرذه

ألفاإليهورد،ولدهوأعتقفأعتقه،مكاتبتهمنولدواوكانوا،ولده

درهم.وخمسمائة

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21785

جريج،ابنعن،المباركابنعن،موسىبنحبانحدثنا،سفيانبنالحسن

منصدرايؤدىالمكاتبفىيقولاللهعبدبنجابرسمعأنهالزبيرأبىعن

.(2)طرشالذىبشرطهأحقسيده:قالرقيقا؟أيرد،ويعجزكتابته

حدثنابكر،أبوحدثنا،سفيانبنالحسنوحدثنا:قال-21786

منه،أخذوامالهم:قالجابرعنالزبير،أبىعن،الأشعثعن،حفص

.(3)هلفأخذفما،الرقفىفرديكمللمإذايعنى

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21787

عن،العوامبنعبادحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسن

به.المصنفطريقمن31/135دمقتاريخفىعساكرابنأخرجه(1)

به.جريجابنعن(15719)الرزاقعبدأخرجه(2)

.(42620،21835)شيبةأبىابن(3)
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المكاتبعجزبابالمكاتبكتاب

تتابعإذا:قالعلىعن،الحارثعن،الشئعبىعن،حصينعن،الحخاج

اخر:موضحفىوقال.الزقفىرذنجومهيؤذفلمنجمانالفكاتبعلى

.(1)الثالثة:قالأو.الثانيةةن!لافىفدخل

بنالحسنحدثناالوليد،أبوأنبأنا،اللهعبدأبووأخبرنا-21788

،خلاسعن،قتادةعنسعيد،عن،المباركابنعن،حئانحدثنا،سفيان

فىرذوإلااذىفإن،حوليناستسعىالمكاتبعجزإذا:قال!حبهعلىعن

.(2)الزق

لا!حبهعلىعنخلاسورواية،ضعيف!نهعلقعنالأؤلالإسناد

منالمعروفوجهعلىمحمولةفهىصختفإن،الحديثأهلعندتصخ

أعلم.والفه،الزقفىرذينتظرلمفإنال!ئد،جهة

الأصثم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-21789

غرقدةبنشبيبعن،عيينةبنسفيانأنبأنا،المثئافعئأنبأنا،الزبيعأنبأنا

.(3)الزقفىعجزمكاتبارذشريحاشهدت:قال

."الثالثةأفى:مفى(1)

،(6879)الخيرةإتحافوينظرعلى.عنحصينعن:وفيه،(21708)شيبةأبىابنعندوالأثر

.(6131)عقبللمصنفوالمعرفة

به.قتادةطريقمن(6131)المعرفةفىالممنفأخرجه(2)

.136/7،76/8والافعى،(6129)والمعرفة،(4545)الصغرىفىالمصنف(3)
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لهفتلدبالملكأمتهيطاالرجلبابالأولادأمهاتعتقكتاب

الأولادأمهاتعتقحتاب

لهفتلدبالملكأمتهيطأالرجلباب

لسيدهايجوزلاائهإلابحالهامملوكههى:اللهرحمهالشافعئقال

رأسمنماتإذاحر!وإنها،العتقغيربشىءملكه(1)نعإخراجهاولابيعها

.ل!به)2(الخطاببنلعمرتقلياوهو:قال.المال

زكرياوأبوالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا،ظ21790-213/101

بنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:يحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيى

أخبرخ!،وهبابنأنبأنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدأنبأنا،يعقوب

أخبرهمنافعاأن،وغيرهمأنسبنومالكعمربناللهوعبدمحمدبنعمر

منولدتوليدةأثما:قالمل!فرالخطاببنعمرأن،عمربناللهعبدعن

فهىماتفإذا،منهايستمتعوهو،يورثهاولايهبهاولايبيعهالافإنهسيدها

(3)!ء،
.حره

ابنحفصبنعمربنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-21791

حدثناالنجاد،سلمانبنأحمدبكرأبوحدثنا،اللهرحمهالمقرئالحمامى

،بلالبنسليمانحدثنىكثير،بنسعيدحدثنا،القاضىالهيثمبنمحمد

منإ.9:المصنفنسخةفى(1)

.101/6الأم(2)

.(2428)السنةشرحفىالبغوىطريقهومن،776/2ومالك،(4546)الصغرىفىالمصنف(3)
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0343/1

لهفتلدبالملكأمتهيطاالرجلبابالأولادأمهاتعتقكتاب

الأولادأفهات/بيععنعمرنهى:قالعمرابنعن،ديناربناللهعبدعن

ماتفإذا،لهبداماسئدهابهايستمتع،تورثولاتوهبولاتباعلا:فقال

(1)!مري،
.حرهفهى

بنأحمدحدثنا،المقرئأحمدبنعلئالحسنابوواخبرنا-17922

عن،سفيانحدثنا،حذيفةابوحدثنا،غالببنمحمدحدثنا،سلمان

قالا:أقبلتما؟اينمن:فقالعمرابنإلىرجلانجاء:قالديناربناللهعبد

مفالكمأحلما:قالعلينا.تحرمكانتاشياءلنافأحلالربير،ابنقبلمن

حفصأباأتعرفان:قالالأولاد.افهاتبيعلناأحل:قالا؟عليكميحرمكان

وأتوهبأوتباعأننهىالخطاببنعمرفإن:قالنعم.:قالاز!به؟عمر

.(2)"زحفهىماتفإذاحئا،كانمابهايستمتع،تورث

عنالرواةبعضفيهوغلط،ديناربناللهعبدعنالجماعةروايةهكذا

.ذكرهيحللاوهئموهو،(3)ريمجالنبىإلىفرفعهديناربناللهعبد

أبوأنبأناالأصبهاخ!،يوسفبناللهعبدمحمدأبووأخبرنا-21793

بنمحمدحدثناالرعفرا:كأ،محمدبنالحسنحدثنا،الأعرابىابنسعيد

:قالال!لما:كأعبيدةعن،عامرعنخالد،أبىبنإسماعيلحدثناعبيد،

أمهاتبيعفىز!نهالخطاببنعمراستشار:ى:!بهطالبأبىبنعلئقال

به.ديناربناللهعبدطريقمن134/4الدارتطنىأخرجه(1)

بنوسعيدبه.الثورىسفيانطريقمن(21895)شيبةأبىوابن،(13228)الرزاقعبدأخرجه(2)

.بنحوهديناربناللهعبدطريقمن(2054)صننهفىمنصور

.134/4الدارتطنىصننينظر(3)
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لهفتلدبالملكأمتهيطاالرجلبابالأولادأمهاتعتقكتاب

،بعدهطبئوعثمانحياتهعمربهافقضى،عتيقةأنهاوهوأنافرأيت،الأولاد

عبيدةسألالهسيرينبنمحمدفأخبرخ!:قال.أرقهنأنرأيتأناوليتفلما

إلئأحمثجميعاكاهكيماوعلىعمررأى:قال؟إليكأحمثأئهما:فقالذلكعن

.(1)الاختلافأدركحينز!نهعلىرأىمن

أبوأنبأناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-21794

حدثنا،الواسطئنك!لابنعيسىبنمحمدحدثنا،السماكابنعمرو

عن،الشعبىعن،خالدأبىبنإسماعيلعن،هشيمحدثنا،عثمانبنعمرو

أفهاتبيعفىل!جهالخطاببنعمرناظرنى:ل!بهعلئقال:قالعبيدة

قلتحتىيراجعنىعمريزلفلم:قال.يبعنلا:وقال.يبعن:فقلتالأولاد

قال.يبعنأنرأيتإلئالأمرأفضىفلما،حياتهبذلكفقضى،بقوله

ورأىأيكفر:لعلىقلت:قالعبيدةعنسيرينبنمحمدوحدثنى:الشعبئ

.(2)الفرقةفىوحدكرأيكمنإلئأحمثالجماعةفىعمر

بنسليمانحدثنا،عيسىبنمحمدوحدثنا،و214/101:قال-21795

،عبيدةعن،سيرينبنمحمدعن،أيوبعن،زيدبنحمادحدثنا،حرب

.(3)بمثلهل!حنهعلىعن

الفضلوأبوالبصرىعثمانأبوأنبأنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-17962

خالدأبىبنإسماعيلطريقمن(21889)شبةأبىابنوأخرجه.(4548)الصغرىفىالمصنف(1)

به.عبيدةطريقمن730/2المدينةتاريخفىشبةابنوأخرجه.(4547)الصغرىفىالمصنف(2)

به.أيوبطريقمن(13224)الرزاقعبدأخرجه(3)
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لهفتلدبالملكأمتهيطاالرجلبابالأولادأمهاتعتقكتاب

أنبأنا،الوفابعبدبنمحمدحدثناقالا:قوهياربنمحمدبنالعباس

باع:قالوهببنزيدعن،كهيلبنسلمةعن،سفيانحدثنا،عبيدبنيعلى

.(1)عجرثئمالأولادأفهاتزحبهعمر

أنبأناببغداد،القطانالفضلابنالحسينابوأخبرنا-21797

حذثنى،عفيربنسعيدحذثنى،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفربناللهعبد

شهابابنعن،فروةأبىبناللهعبدبنالأعلىعبدعنخالد،بنعطاف

:مروانابنيعنىالملكلعبدفقلت:شهابابنقالذكرها،قضةفى

الأولادبأفهاتمرأهب!ءزالخطاببنعمرأنيذكرالمسئببنسعيدسمعت

منصدرابذلكفمكث،يعتقنثئمعدلبقيمةابنائهناموالفىيمؤمنأن

يعجبمل!ث!عمركانقدولدأئمابنلهكانقريشمنرجلتوفىثئم،خلافته

،بليالأبيهوفاةبعدالمسجدفىعمرعلىالغلامذلكفمز،الغلامبذلك

أميريافعلتقد:قالأفك؟فىأخىابنيافعلتما:زحبهعمرلهفقال

منميراثىمنيخرجونىأوفىأيسترفواأنفىإخوتىخئرخ!حينالمؤمنين

أولست:عمرقالأفى.تسترقأنمنعلئاهونأبىمنميراثىفكان،أبى

ثئمفيه.قلتمإلابشىءامرأورأئاأتراءىما،عدلبقيمةذلكفىأمرتإنما

يا:قالجماعتهمرضىإذاحتىالناسإليهفاجتمعالمنبرعلىفجلسقام

قدثئم،علمتموهقدبأمرالأولادافهاتفىأمرتكنتقدإنىالناسأئها

مابيمينهفملكهاولدأئمعندهكانتامرئفأئما؟ذلكغير2رأمحرحدث

به.صفيانطريقمن(21892)شيبةأبىابنأخرجه(1)
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لهفتلدبالملكأمتهيطاالرجلبابالأولادأمهاتعتقكتاب

.عليها)1(سبيللاحزلىفهى/ماتفإذا،عاش

بنداودبنمحمدبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-17982

بنأحمدحدثنا،المالكئالجنيدبنالحسينبنعلئحدثنا،الزاهدسليمان

دمشققدمت:قاللثهابابنعن،يونسحدثنى،عنبسةحدثنا،صالح

فأقبل،أعرفهملامجلسفىفجلست،بشأنهمشغوليومئذالملكوعبد

منأتاه؟انفاالمؤمنينأميرذكرهشىءفىترونكيف:قاللهفأوسعوارجل

المسيببنسعيدإن:قلتيعتقن؟أوأيرققنالأولادأمهاتفىالصدينةقبل

فهوأ،مالاوتركأبوهمات(2)ولسانهعقلهيعجبهكانقريشمنرجلاأنذكر

علىفمز،ميراثهمنأخرجوهحتىأمهفىفزايدوهأمهفأقامواولد،أم

منبأفىخرجت:قال،أبيهميراثمنلهصارمافسألهفدعاهرفج!عمر

فقامعنه.الناسأذبمقالاذلكفىلأقولنواللهأما:فقالأبى.ميراث

منهولدتولدأمتركحررجلأيما،الناسأيهايا:قالثمالناسفخطب

علىأدخلنىحتىذؤيببنقبيصةهوفإذا،بيدىفأخذ:قالحزلى!لمحهى

المسيببنسعيدكانأنهلقبيصةذكرالملكعبدوإذا،مروانبنالملكعبد

فسألنىفبدأأخبرتنى.الذىالحديثهذا:فقالعليه(3)فأدخله،يثبتهولم

عساكروابن،367/3،368الحليةفىنعيمأبووأخرجهمطولا.629-626/1سفيانبنيعقوب(1)

مطولا.بهخالدبنعطافطريقمن30.-298/55دمقتاريخفى

!ثم!.:م،سفىبعده(2)

.أ"فأدخل:م،سفى(3)
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لهفتلدبالملكامتهيطاالرجلبابالأولادامهاتعتقكتاب

حديثما،الفتنةفىلنغارا)1(أبوككانإن:قالابىبفغتفلفا،نسبىما

أخبرتمابمثلفأخبرته؟قبيصةعنكأخبرك!ائذىسعيد(ظ214/101

.(2)مثلكتركرجلماتما:فقالفأمضىبذلكفأمر،قبيصة

اللهعبدأبوأنبأنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرئاأبوواخبرنا-17992

أنبأنا،عونبنجعفرأنبانا،الوفابعبدبنمحمدأنبأنا،يعقوببنمحمد

أمر:قالالمسئببنسعيدعن،يساربنمسلمعنزياد،بنالزحمنعبد

فىيبعنألاوأمر،الثلثفىيجعلنولاالأولادأفهاتبعتق!ؤاللهرسول

.(3)غيرهالحديثهذايرولم:جعفرقال.الذين

عنأنعمبنزيادبنالزحمنعبدعنلما"الجامعفىالثورئسفيانورواه

:فقالالأولادأفهاتعتقعنالمسئببنسعيدسألت:قاليساربنمسلم

وليسذ!بهعمرالأولادأفهاتبعتقأمرمنأؤلإن:يقولونالناسإن

ولاثلثفىيجعلنولا،أعتقهنمنأؤليخحراللهرسولولكن،كذلك

دين.فى4يسعين

حدثنا،العراقئنصرأبوأنبأناالأصبهاك!،بكرأبوأخبرنا-21800

حدثناالوليد،بناللهعبدحدثنا،الحسنبنعلئحدثنامحمد،بنسفيان

.(رع)ن259/14التاج.الفتنفىالنغاءالخزاجالرجل:النعار(1)

به.صالحبناحمدعن(946)تاريخهفىالدمشقىزرعةابوأخرجه(2)

بنمسلم:منبدلايسار.بنسليمان:وفيه،بنحرهالثورىطريقمن(13233)الرزاقعبدأخرجه(3)

يسار.

.،يبعنولا:العله:الأصلحاثيةوفى"يبعن،.:موفى"يستعين،،:سفى(4)
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الأولادأمهاتعتقكتاب

.كرهفذ.سفيان

لهفتلدبالملكأمتهيطاالرجلباب

أنبأنا،الفقيهالوليدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-21851

عن،عيينةبنسفيانحدثناعمرو،بنمصرفحدثنا،سفيانبنالحسن

نأ،المسئببنسعيدعنيسار،بنمسلمعن،الأفريقىعبدالرحمن

تفزد.(1)لمج!اللهرسولأعتقهن:وقالالأولادأمهاتأعتقل!!جنهعمر

.(2)ضعيفوهو،م!عالنبىإلىبرفعهالإفريقئ

بنجعفربناللهعبدأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21852

بنيحيىحدثنا،الفارسئسفيانبنيعقوبحدثنا،الفارسئدرستويه

بنإبراهيمعن،جامعبنغيلانحدثنا،أبىحدثنا،الحارثبنيعلى

بنعمرعندجالساكنت:قالأبيهعن،بريدةبناللهعبدعن،حرب

فانطلق؟الصوتهذاماانظريرفا،يا:فقالصائحةسمعإذد!بهالخطاب

وأ-ادع:عمرفقال:قالأمها.تباعقريشمنجارية:فقالجاءثمفنظر

امتلأتحتىساعةإلايمكثفلم:قالوالأنصار.-بالمهاجرينعلئ:قال

فهلبعد،أفا:قالثمعليهوأثنىعمراللهفحمد:قال،والحجرةالدار

قدفإنها:قاللا.قالوا:؟القطيعةو!عمحمابهجاءمماكانتعلمونه

الاؤض!فى!سدواأنلؤلتخإنعسئتر!فهل)3(:قرأثم.فاشيةفيكمأصبحت

به.سفيانبنالحسنطريقمن4/136الدارقطنىأخرجه(1)

.(777)فىتقدم(2)

الفاء.بدون"هل!:النسخفى(3)
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345/10

لهفتلدبالملكامتهيطاالرجلبابالأولادامهاتعتقكتاب

أئمتباعأنمن(1)أقطعقطيعةوأئ:قالثئم.،22أمحمد:أزصامكتم!وتقطعو(

شئت.ما:أولك.بدامافاصنع:قالوالكم؟اللهأوسعوقدمنكمامرئ

.(2)لحيلاوإنه،قطيعةفإنه؟حرأئمتباعالا،الافاقفىفكتب:قال

أبوحدثنا،بالكوفةالقاضىنذيربنجناحمحمدأبوأخبرنا-21803

حدثنا،صالحبنالحميدعبدأنبانا،حازمبنأحمدحدثنا،دحيمابنجعفر

بنعمرسمعأنهجذهعنسعيد،بنالفهعبدعنالنهشلئ،بكرأبو

قدالفهإن،المسلمينمعشريا:يقولؤ!-اللهرسولمنبرعلىزحبهالخطاب

علىيفئلمماوأولادهمنسائهممنالأعاجمبلادمنعليكمأفاء

،بالنساءسيلفونرجالاأنعرفتوقد،،!زبكرأبىعلىولالمجي!/اللهرسول

نإفإبمم،اولادكمفهاتأتبيعوافلاالعجمنساءمنةمرأالهولدترجلفأيما

.يشعر)3(لاوهوحريمه(و215/101يطأأنالزجلأوشكفعلتم

عبيدبنأحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلئاخبرنا-21804

بنالقاسمحدثنا،هدبةحدثنا،الضئئعمربنعثمانحدثناالضفار،

،مظعونبنلعثمانولدأمجذع!كانت:قالزيادبنمحمدعن،الفضل

مأيا:فقالتر!بنآعائشةأتتوإنها،أبيهموتبعديبيعهاأنلعثمانابنفأراد

لأبيه،ولدتكنتوقد،يبيعيىأنأرادمظعونبنعثمانابنإن،المؤمنين

"افظع،.:مفى(1)

وصححه.458/2الحاكم(2)

به.صعيدبناللهعبدطريقمن723/2المدينةتاريخفىشبةابنأخرجه(3)
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لهفتلدبالملكأمتهيطاالرجلبابالأولادأمهاتعتقكتاب

لأبيه؟أولدتر!نها:عائشةلهافقالتصالحا؟موضعافوضعنىكئمتيهفلو

فأخبرتهد!بهعمرفأتت.يعتقكعمرالمؤمنينميرافأ!:قالت.نعم:قالت

بنعثمانابنإلىعمرفأرسلبيعها.يريدابنهوأنعثمانمنولدتأنها

فهى:قالأظنه.لكذاكليس:قالنعم.:قالذلك؟أردت:فقالمظعون

.عثمانمنولدك:قالأعتقنى؟ما،المؤمنينأميريا:!ذجقالتحرة.

بنعمرلهفقال.أبيهموتبعدالجرحهذاجرحنىقدفإنه:قالت

.(1)اهبصنعتماأرشأعطها:4!لكزالخطاب

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21805

نأ،قتادةعن،سعيدعن،المباركابنعن،حبانحدثنا،سفيانبنالحسن

الله-رحمهالعزيزعبدبنوعمرزكل!4الخطاببنعمريعنىوعمر-عمر

.الخلفاء)2(منبينهماومنالأولاد،أمهاتأعتقا

منها:،أخبارذلكفىلمجيه!النبىعنروىوقد

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21806

إسحاقبنمحمذحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضى

حدثنا،الفضلبنسلمةختنالرازئإبراهيمبنإسحاقحدثناالصغاض!،

قالت:أمهعن،صالحبنالخطابعن،إسحاقبنمحمدحدثنى،سلمة

به.الفضلبنالقاسمطريقمن728/2،729المدينةتاريخفىشبةابناخرجه(1)

.(4559)الصغرىفىالمصنف(2)

-525-



لهفتلدبالملكأمتهيطاالرجلبابالأولادأمهاتعتقكتاب

منهو!لىفمات،عمروبنللحبابكنت:قالت(1)مغفلبنتسلامةحذثتنى

فذكرتجمتاللهرسولفأتيت.دينهفىتباعينالان:امرأتهفقالت،غلام

:فقالوا.عمبرو؟"بنالحبابتركةصاحب"من:!عاللهرسولفقال،لهذلك

تبيعوها"لا:فقالع!ت.اللهرسولفدعاهعمرو.بنكعباليسرأبوأخوه

واختلفوا،ففعلوامنها".أعؤضكمفأتونىجاءنىقدبرقيتيسمعتمفإذاوأعمقوها،

لولا،مملوكةالولدأئمإن:قومفقال؟!ج!اللهرسولوفاةبعدبينهمفيما

أعتقهاقد!حرلىهىبل:بعضهموقالمنها.ت!عاللهرسوليعؤضهملمذلك

"السنن"كتابفىداودأبوأخرجه.(2)الاختلافكانذاففىع!ت.اللهرسول

اخرهفىمادونبمعناهإسحاقبنمحمدعنسلمةبنمحمدعنالنفيلىعن

.(3)الاختلافمن

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدابووأخبرنا-21807

حدثنا:قالاسلأمبنالعزيزوعبدقتيبةبنحميدحدثنا،سفيانبنالحسن

بنيعقوبعنجعفر،أبىبناللهعبيدعن،لهيعةابنعن،مريمأبىابن

الأنصارمنرجلاأنجبير،بنخؤاتعنسعيد،بنبسرعن،اللهعبد

أئموبينالمرأةبينفكان،حزةوامرأةلهولدأئمتركفيماوكان،إليهأوصى

مغفل.أممعقلهوهلضبطهفىالخلافالكبيرالتاريخفىالبخارىنقلوقد.!معقل":م،سفى(1)

.479/13والإصابة،(صالحبنخطاب)ترجمة1/302الكبيرالتاريخينظر

به.الرازىإبراهيمبنإسحاقعن(27029)أحمدواخرجه.(4558)الصغرىفىالمصنف(2)

معقل.بنتسلامة:وعندهمبه.الفضلبنسلمةطريقمن(3596)والطبرانى

.بذاكإسنادهليى:4371/8الذهبىوقال.معقلبنتسلامة:وعنده،(3953)داودابو(3)
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لهفتلدبالملكأمتهيطاالرجلبابالأولادأمهاتعتقكتاب

فرجع.(1)عكليارقبتكلتباعن:الحرةإليهافأرسلتالشىء،بعضالولد

،اوأمرئباغ"."لا:صيئاللهرسولفقال،ع!ي!اللهرسولإلىخوات

(2)".بر
عتمت.

أنبأنا،الفقيهالحارثابن،ظ215/101بكرأبووأخبرنا-21858

بنأحمدحدثنا،الفارسئإسماعيلبنمحمدحدثنا،الحافظعمربنعلئ

:قالالعسقلانئالزحيمعبدبنيونسحدثنا،رشدينبنالحجاجبنمحمد

حدثنا،المهرىسعدبنرشدينحدثنى،حنبلبنأحمدمنىوسمعه

عن،الأشجبنيعقوبعن،جعفرأبىبناللهعبيدعن،سعيدأبىبنطلحة

فذكر.إليهأوصىرجلاأنجبير،بنخواتعنسعيد،بنبسر

.(3)بنحوهالحديث

أبىبناللهعبيدعن،لهيعةابنعن،رشدينوحدثيى:قال-92180

عن،جبيربنخواتعنسعيد،بنبسرعن،الأشجبنيعقوبعنجعفو،

.(3)مثلهع!ي!%النبئ

قال،مؤنثخطابلأنه؟اللغةفىالمعروفوهوالكاع!:ففيهاالمطبوعةسوىالنسخفىكذا(1)

مارق.وشبههدنىءوياساقطةوياساقطيا:ومعناه،لكاعوالأنثى،لكعوالذكر:عياضالقاضى

.(عكال162/22والتاج،151/9النووىبشرحمسلمصحيحوينظر.357/1الأنوار

أبىبنسعيدطريقمن(4147)والطرانى،(1953)والمثانىالاحادفىعاصمأبىابنأخرجه(2)

ضعيف.:(3993)الضعيفةفىالألبانىوقال"لكع!.:وعندهما،بهمريم

.4/133الدارقطنى(3)
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346/10

لهفتلدبالملكأمتهيطاالرجلبابالأولادأمهاتعتقكتاب

أحمد،حدثنامحمذ،حدثنا،علىانبأنا،بكرأبوواخبرنا-01812

.(1)نحوهبإسنادهلهيعةابنحدثنا،مريمأبىبنسعيدحدثنا

أعلم.والفه،يعقوببدلبكيرعناللهعبيدعن/لهيعةابنعن:قيلوقد

بنمحمدبنأحمدحامدأبوأنبأنا،الفقيهطاهرابوأخبرنا-21811

عن،وكيعحدثنا،الأحمسئإسماعيلبنمحمدحدثنا،بلالبنيحيى

قال:قالعباسابنعن،عكرمةعن،اللهعبدبنحسينعن،شريك

بنحسين.2منه((دبرعنمعتقةفهىأمتهمنهولدترجل"أيما:!ع!النبئ

.(3)الحديثأصحابأكثرضغفهالهاشمئالعباسبناللهعبيدبناللهعبد

كما:عنهسبرةأبىابنبكرأبورواهوقد

بنمحمدجعفرأبوحذثنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21812

أبوحدثنا،القعنبئحدثنا،الحرشئعمروبنمحمدحدثنا،هانىبنصالح

،عباسبناللهعبيدبناللهعبدبنحسينعن،القرشئسبرةأبىابنبكر

:ولدتحينإبراهيملائمخي!اللهرسولقال:قالعباسابنعن،عكرمةعن

الرسالةنسخةوفىأحمد.حدثنامحمد:منبدلاأحمد.بنمحمد:وعنده،133/4الدارتطمنى(1)

ضعيف.إصناده:4371/8الذهبىوقالكالمثهبت.(4242)

وأحمد.بهإسماعيلبنمحمدعن(2515)ماجهابنوأخرجه.(4549)الصغرىفىالمصنف(2)

الصغيرالجامعضعيففىالألبانىوضعفهبه.شريكطريقمن(2759،2910،2937)

(5876).

.(3862)عقبتقدم(3)
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لهفتلدبالملكأمتهيطاالرجلبابالأولادأمهاتعتقكتاب

روىقدأفإلا،(2)هبيحتبئلاضعيفسبرةأبىابنبكرأبو.(1)"اهدلو"أعتقها

الففظ.بهذاحسينعنغيرهعن

بنمحمدبنإسماعيلأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21813

حدثنى،أويسأبىبنإسماعيلحدثنا،جذىحدثنى،الشعرانئالفضل

:قالأنه،(3)عكرمةعن،عباسبناللهعبيدبناللهعبدبنحسينعن،أبى

كأاولدها"."أعتقها:كيه!اللهرسولقال!سعالنبىابنإبراهيمأمولدتلما

مرسلا.حسينعنأويسأبورواه

اللفظمعنىعلىفيهعباسابنبذكرموصولاأويسأبىعنقيلوقد

أويسأبىابنبكروأبوأويسأبىبنالحميدعبدرواهفيماوذلك،الأول

.أبيهما)4(عن

اللهعبدبنحسينعنأسلمبنسلمةبناللهوعبدكليببنسعيدورواه

.()سبرةأبىابنرواهكما

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

به.سبرةأبىابنبكرأبىطريقمن131/4والدارقطنى.بهالقفبىطريقمن19/2الحاكمأخرجه

به.اللهعبدبنالحسينطريقمن(2516)ماجهوابن

،9/9الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر.رهمأبىابنسبرةأبىبنمحمدبناللهعبدبنبكرأبو

رموه:397/2التقريبفىحجرابنوقال.ا02/33الكمالوتهذيب،147/3والمجروحين

بالوضع.

.،عباسابن)عن:مفىبعده

به.الحميدعبدطريقمن132/4،133الدارقطنىاخرجه

به.سلمةبناللهوعبدكليببنسعيدطريقمن215/8الطبقاتفىسعدابنأخرجه
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لهفتلدبالملكأمتهيطاالرجلبابالأولادأمهاتعتقكتاب

عمربنعلئأنبأناالأصبهاض!،الحارثابنبكرابووأخبرنا-41812

حدثنا،أئوببنزيادحدثنا،إسماعيلبنالقاسمعبيدابوحدثنا،الحافظ

عن،حسينأبىابنعن،سارةأبىابنعن،المدائنئزكرئابنسعيد

"اعيتهها:جمتاللهرسولقالماريةولدتلما:قالعباسابنعن،عكرمة

.(1)ةقثوزياد،أئوببنزيادحسينأبىابنبحديثتفزد:علئقالولدها".

عنه:صحيحلإسنادعجيبةعفةعكرمةولحديث

أنبأنا،العمرئالحسينبنناصرالفتحأبوالشئريفاخبرنالا-ا815

الجعد،بنعلئحدثنا،البغوئالقاسمأبوأنبأنا،شريحأبىبنالزحمنعبد

أعتقهاالولدأئم:قالز!بهعمرعن،عكرمةعن،أبىحذثيى،سفيانأنبأنا

.سقطا)2(كانوإنولدها

عكرمةعنالثورئسفيانأبىمسروقبنسعيدعنشريذرواهوكذلك

(3)

!حبه.عمرعن

عباسابنعنعكرمةعنالجزرئخصيفورواه،و61812-216/101

وإنعتقتفقدسئدهامنالولدأئمولدتإذا:!حبهالخطاببنعمرقال:قال

أحمدبنبشرحدثنا،الفقيهالمعروفأبىابنالحسنأبو.أخبرنماهسقطاكان

بناللهعبيدحدثنا،البغدادئالقطانعلىبنالحسينانبأنا،الإسفرايينئ

.4/131قطنىارلدا(1)

به.الئورىسفيانطريقمن(21773)شيبةأبىابنوأخرجه.(1771)الجعدياتفىالبغوى(2)

به.مسروقبنسعيدطريقمن(2051)منصوربنسعيدأخرجه(3)
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لهفتلدبالملكأمتهيطاالرجلبابالأولادأمهاتعتقكتاب

فعاد،(1)فذكره.خصيفحدثنا،زيادبنالواحدعبدحدثنا،القواريرىعمر

عمر.إلىالحديث

النضروى،منصورأبوأنبأنا،قتادةابننصرأبووأخبرنا-21817

حدثنى،سفيانحدثنامنصور،بنسعيدحدثنا،نجدةبنأحمدحدثنا

أحراز.هن:قالالأولادأمهاتعنعكرمةسئل:قالأبانبنالحكم

:قال؟القرانمنبماذا:قالوا.بالقران:قال؟تقولهشىءبأى:له(2)ليق

وكان.(59النساء:أمننم!ض!اوأئرلىالرسولوأطيعوأالبر!أطيعوأ:تعالىاللهقول

.سقطا)4(كانوإن(3)عتقت:قال،الأمرأولىمن4!فرعمر

"أم:جمتالنبىعنعباسابنعنعكرمةعنأبانبنالحكمعنوروى

ضعيف.وهو.(سقطا")كانوإنحزة/الولد

وحديث،عمرعنعكرمةعنالثورىمسروقبنسعيدحديثالصحيح

(6)يةلروايكونأنيحتملوقد.أعلمللهواعمرعنمةعكرعنالحكمعنسفيان

(1

(2

(3

(4

(6

به.الجزرىخصيفطريقمن(2052)منصوربنسعيدأخرجه(

)قالوا".:مفى(

إأعتقت".:المصنفنسخةفى(

الكلامذمفىالهروىوأخرجهتفسير(.-657)منصوربنوسعيد،(4556)الصغرىفىالمصنف(

مختصزا.ابانطريقمن(13243)الرزاقوعبدبه.نجدةبنأحمدطريقمن(785)

فىالألبانىوقال.بهأبانبنالحكمطريقمن131/4والدارقطنى،(16091)الطبرانىأخرجه(

ضعيف.:(2938)الضعيفة

الروايتهإ.:المصنفنسخةفى(
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الأولادأمهاتعتقكتاب

اعلم.والفه،(1)الصأماريةقضة

لهضلدبالملكأمتهيطاالرجلباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدابووأخبرنا-21818

أخبرض!،وهبابنأنبأنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدأنبانا،يعقوب

لأئمقالجمي!اللهرسولأنجعفر،أبىبناللهعبيدعن،لهيعةابن

منقطغ.هذا.،ولدك!أعتقك:إبراهيم

درهماولادينارايتركولمتوفىجمرالنبئان!الماعائشةعنرؤيناوقد

وانها،أمةإبراهيمأئميتركلمائهعلىدلالةذلكوفى.(2)ةمأولاعبداولا

.الاستيلاد)3(حرمةمنتقذمبمابموتهعتقت

بما:ذلكفىأصحابناواحتبئ

القطيعئ،جعفربنأحمدانبانا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21819

أنبأنا،اليمانأبوحدثنا،أبىحذثيى،حنبلبناحمدبناللهعبدحدثنا

سعيدأباأن،الجمحئمحيريزبناللهعبداخبرنى،الزهرئعن،شعيمث

:فقالالأنصارمنرجلجاءجمي!النبئعندجالمم!هوبينماأنهأخبرهالخدرئ

فقال؟العزلفىترىفكيف،الأثمانفنح!ثسبيانصيبإنا،اللهرسوليا

نسمةليستف!ئهاذلك،تفعلواألاعليكمماذلك؟لعفعلون)وإممم:جمي!النبئ

أبىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(4)!خارجةهىإلأتخرجأناللهكعب

الأصل.فىعليهاوضبب،بالشخكذا(1)

.(12679)فىتقدم(2)

.(21812)فىتقدمماينظر(3)

به.اليمانأبىطريقمن(4250)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.(11839)أحمد(4)
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الأولادأمهاتفىالخلافبابالأولادأمهاتعتقكتاب

.الرهرى)2(عنأوجهمنوأخرجاه،(1)اليمان

محئةلعزلهميكنلموإلاالملكنقلمنيمنعالاستيلادأنفلولا:قالوا

أعلم.والله،فائدةالأثمان

ابنسهلأبوأنبأنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-21825

الحنفئبكرأبوحدثنا،طالبأبىبنيحيىبكرأبوحدثنا،القطانزياد

بنمحمدحدثنا،عثمانبنالضخاكحدثناالمجيد،عبدبنالكبيرعبد

51أخبرصرمةوأباالخدرىسعيدأباأنمحيريز،ابنعن،حبانبنيحيى

أهلايتخذأنيريدمنمناوكان،المصطلقبنىغزوةفىسبياأصابواأنهم

فذكرنابجائز.ليس:لبعضبعضنافقالفتراجعنا،يبيعأنيريدمنومنا

وجلعزاللهفإنتعزلوا؟ألاعليكم"لا:فقاللمجي!اللهلرسولذلك(ظ216/101

.(3)"القيامةيومإلىخالقهوماقدر

الأولادأمهاتفىالخلا!باب

بنأحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-21821

بنوعارممنهالبنحجاجحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثناالضفار،عبيد

عنعطاء،عنسعد،بنقيسعن،سلمةبنحمادحدثناقالا:الفضل

ل!!به،بكروأبىلمجيرالنبىعهدعلىالأولادأمهاتبعنا:قالاللهعبدبنجابر

.(2229)البخارى(1)

.(4381/127)ومسلم،(0152،6603)البخارى(2)

بنالضحاكطريقمن(831)330/22والطبرانى،(7698،9089)الكبرىفىالنسائىأخرجه(3)

.(14423،18127)فىوتقدمبهءعثمان
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348/10

الأولادأمهاتفىالخلافبابالأولادأمهاتعتقكتاب

بنموسىعن""السننفىداودأبورواهفانتهينا)1(.نهاناه!زعمركانفلفا

.حفاب)2(عنإسماعيل

عمربنعلئأنبأنا،الفقيهالحارثابنبكرابو/وأخبرنا-21822

عنبشر،بنالزحمنعبدحدثنا،النيسابورئبكبرأبوحدثنا،الحافظ

كنا:يقولجابراسمعائهالربيرأبوأخبرك!،جريجابنأنبأنا،الززاقعبد

.بألصا)3(بذلكنرىلا،حئجمجروالنبئالأولادأفهاتسرارئنانبيع

بناللهعبدأنبأنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكبرأبوأخبرنا-21823

زيل!عن،شعبةحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونسحدثناجعفر،

نبيعكنا:قالالخدرىسعيدأبىعن،الناجىالصديقأبىعن،العفى

.(4)رحكاللهرسولعهدعلىالأولادأفهات

عليه.فأقزهمبذلكعلمجمحرالنبئأنالأحاديثهذهمنشىءفىليس

.(6)أعلموالله،النهىعلىيدذماعنهرؤيناوقد

(1

(2

(3

(5

(6

بنحمادطريقمن(4432)ماجهوابن.وصححهبهمنهالبنحجاجطريقمن18/2الحاكمأخرجه

به.سلمة

.(3345)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(3954)داودأبو

.(1725)ماجهوابن،(46414)أحمدطريقهومن،(11132)الرزاقوعبد،135/4الدارقطنى

وابن،(5039.0450)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.ثقاترجالهصحيحإسناده:الزوائدوفى

به.جريجابنطريقمن(4323)حبان

به.شعبةطريقمن(4105)الكبرىفىوالنسائى،(16411)أحمدوأخرجه.(2314)الطيالسى

.م:فىلي!

المصنف.نسخةمنلديناالمرجوداخرهناإلى
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الأولادأمهاتفىالخلافبابالأولادأمهاتعتقكتاب

أبوأنبأنا،الأصبهانئيوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-21824

بناللهعبدحدثناالرعفراخ!،محمدبنالحسنحدثنا،الأعرابىابنسعيد

،عبيدةعن،سيرينابنيعنىمحمدعن،حسانابنيعنىهشامحدثنا،بكر

ثئمالأولاد،أفهاتعتقعلىعمرورأىرأص!اجتمع:قال!بهعلىعن

فىعمرورأىرأيك:لهفقلت:قالوكذا.كذافىأرقهنأنبعدرأيت

.(1)الفتنةفىوحدكرأيكمنإلئأحبالجماعة

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21825

بنزكريايحيىأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضى

:قالنافععن،عمربناللهعبيدعن،سفيانحدثناببغداد،أسدبنيحيى

الرجل-هذاتركنا:لهفقالاالمدينة(2)طريقبعضفىعمرابنرجلانلقى

عمر،حفصأبالكن:لهمفقالالأولاد.أمهاتيبيع-الزبيرابنيعنون

ولايوهبنولايبعنألاالأولادأفهاتفىقضى.(3)معنقالا:أتعرفانه؟

.(4)!زحفهىماتفإذا،عاشماصاحبهابهايستمتع،يورثن

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21826

عن،سفيانحدثنا،قبيصةحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

به.حسانبنهثامطريقمن(4802)منصوربنسعيدوأخرجه.(6134)المعرفةفىالمصنف(1)

.(21794)فىوتقدم

"طرق،.:مفى(2)

"قال!.:مفىبعده(3)

من(0532)منصوربنوسعيد،(13225)الرزاقعبدوأخرجه.(50)جزئهفىعيينةبنسفيان(4)

مختصزا.بهعمربناللهعبيدطريق
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الأولادأمهاتفىالخلافبابالأولادأمهاتعتقكتاب

من:قالواأقبلتم؟أينمن:فقالركباعمرابنلقى:قالديناربناللهعبد

أحل:قال؟لكمأحلوما:قالعلينا.حرمتأشياءلنافأحلالربير،ابنعند

:قال.نعم:(1)لاقعمر؟حفصأباأتعرفون:فقالالأولاد.فهاتأتباعأنلنا

ماتفإذا،عاشمامنهنيستمتع،يورثنأويوهبناويبعناننهىفإنه

(2)
عتقن.

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21827

أنبأناعطاء،بنالوفابعبدأنبأنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوب

أناانطلقت:قالوهببنزيدعن،عتيبةبن(و217/101الحكمعنسعيا،

نصيبمنتعتق:فقال،تعتقهلالولدأمعننسألهمسعودابنإلىورجل

.ولدها)3(

حكمأف!صالنبىعنبلغهز!بهعمريكونأنسشبه:اللهرحمهالثيخقال

نأويشبه،بيعهنتحريمعلىوغيرههوفاجتمع،نصاساداتهنبموتبعتقهن

علىيدلمالمجمالنبىعنورؤينابلغناماببعضاستدذوغيرههويكون

فيمامتابعتهمبنافالأولى،بيعهنتحريمعلىوغيرههوفاجتمع،عتقهن

أعلم.والفه،بالسنةالاستدلالمع،الاختلافقبلعليهاجتمعوا

"قالواا.:مفى(1)

.(21792)فىتقدم(2)

من(9684)والطبرانىمطولا.بنحوهبهعتيبةبنالحكمطريقمن(13215)الرزاقعبداخرجه(3)

الكبيرفىالطبرانىرواه:108/4المجمعفىالهثمىوقالمطولا.بنحوهوهببنزيدطريق

الصحيح.رجالورجاله
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ولدأمبهتكونالذىالولدبابالأولادأمهاتعتقكتاب

ولدأمبهتحونالذىالولدباب

بنتابنحدثنا،الوليدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-18282

عن،مسروقبنسعيدعن،شريكحذثنا،هشامبنخلفحدثنا،منيع

.سقطا)1(كانوإنتعتقالولدأم:ز!البهعمرقال:قالعكرمة

بنالحسنحدثناالوليد،أبوأنبأنا،اللهعبدأبووأخبرنا-21829

بنكثيرعنزيد،بنحمادعن،المباركابنعن،حبانحدثنا،سفيان

عتقتحملمنأنهيعلمشيئاالولدأمأسقطتإذا:قالالحسنعنشنظير،

.(3)دلوأموصارت،(2)اهب

الاستيلادبعدسيدهاغيرمنالولدأمولدباب

قالا:الحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-18352

بناللهعبدبنمحمدأنبأنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

ابنعن،أبيهعن،بكيربنمخرمةأخبرخ!،وهبابنأنبأنا،الحكمعبد

عمربناللهعبدسمعأنه،ثوبانبنالرحمنعبدبنمحمدسمعأنهقسيط

!49/10كان،اأولافىفولدتذلكبعدفنكحتسيدهامنالأمةولدت/إذا:يقول

.أحرار)4(فهمماتفإنسيدها،عاشماعبيدابمنزلتهاولدها

بنزاهرأنبأنا،الإسفرايينىعلىبنأحمدحامدابوأخبرنا-21831

.(21815)فىتقدم(1)

)بهإ.:مفى(2)

به.الحسنعناخرطريقمن(21775)شيبةأبىابنأخرجه(3)

.(4560)الصغرىفىالمصنف(4)
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يملكهاثملهفتلدالأمةينكحالرجلبابالأولادأمهاتعتقكتاب

الملك،عبدبنمحمدحدثنا،النيسابورئزيادابنبكرأبوحدثناأحمد،

عنالمعتقةولد:قالعامرعن،إسماعيلحدثنا،هارونابنهويزيدحدثنا

.ال!ئد)1(ماتإذامعتقونفهم؟عتقتإذاأفهمابمنزلةالولدوأثمدبر

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21832

أبىعن،زيدبنحفادعن،اللهعبدأنبأنا،حئانحدثنا،سفيانبنالحسن

.بمنزلتهما)2(الولدوائمالمدئرةولد:قالإبراهيمعن،هاشم

ناربيعةبنجعفرحذثنى:قاللهيعةبناللهعبدوعن-21833

هم:قاللهفولدتعبدهولدهائمأنكحرجلفىقالالعزيزعبدبنعمر

أفهم.بمنزلة

الزازئ،سعيدأبوانبأنا،المعروفأبىبنمحمدأخبرنا-21834

الحسنعن،قتادةحدثنا،هشائمحدثنا،مسلئمأنبأنا،أتوببنمحمدحدثنا

وأولادها.هىتعتق:قالأولادولهاتعتقالولدائمفى

يملحهاا!ثلهفتلدالأمةينححالرجلباب

جعفر،حدثناالوليد،أبوأنبانا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21835

وحذثنا:قال)ح(سعيدبنيحيىعن،الوفابعبدعن،قدامةأبوحدثنا

عن،سعيدبنيحيىعن،المباركابنعن،حئانحدثنا،سفيانبنالحسن

نعم.:قالزمحبه؟الخطاببنعمرتعرف:عمرابنقال،قصخةوذكر.نافع

مختصرا.الئعبىعنحصينطريقمن(457)منصوربنسعيدأخرجه(1)

به.إبراهيمعنحمادطريقمن(871)الاثارفىف!ويأبوأخرجه(2)
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الولدأمجنايلأفىجاءمابابالأولادأمهاتعتقكتاب

ماتفإذا،عاشمامتعةلهفهىلسثدهاولدتوليدةأثما:قال:قال

والضيعةلهفالولدفضثعهاوليدةوطئومن،بعدهمنحزلىفهى،ظ217/101

.(1)عليه

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-18362

عن،أسامةأبوحدثنا،الحارثئالحميدعبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

الشعبىعن،حريزأبىعن،معاذأبوميسرةبنفضيلحدثنا،زيدبنحماد

فرفعهم،اشتراهاثثمأولادالهفولدتأمةتزوجرجلشريحإلىرفع:قال

فإذا،أحراراولدتهمإذاالولدأثمتعتقإنما:عبيدةفقال،عبيدةإلىشريح

.(2)تعتقلافإنهامملوكينولدتهم

الولدأمجنايةفىجاءماباب

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-21837

يونس،عن،عليةابنحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسن

.سيدها)3(علىتقؤم:قالتجنىالولدائمفىالحسنعن

عنمعمر،عن،الأعلىعبدحدثنابكر،أبووحدثنا:قال-21838

.جنايتها)4(سيدهافعلى:جنتإذاالولدأمفىالزهرى

من4/311المعانىشرحفىوالطحاوى.بهسعيدبنيحىطريقمن(2189)شيبةأبىابنأخرجه(1)

به.نافعطريق

به.فضيلطريقمن(1789)منصوربنسعيدوأخرجه.(4561)الصغرىفىالمصنف(2)

.(27793)شيبةأبىابن(3)

.(27792)شيبةأبىابن(4)
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350/10

سيدهاعنهاتوفياذاالولدأمعدةبابالأولادأمهاتعتقكتاب

بنمحمدحدثنا،الوليدأبوأنبأنا،اللهعبدأبووأخبرنا-18392

عن،سفيانعن،وكيععن،هاشمابنهواللهعبدحدثنا،زهيربنأحمد

.سئدها)1(علىالولدأئمجناية:قالإبراهيمعن،معشرأبىعنخالد،

بنالحسنحدثناالوليد،أبوأنبأنا،اللهعبدأبوأخبرنا-21840

الحكمعن،سفيانعن،صدقةبنإبراهيمحدثنا،يحيىأبوحدثنا،سفيان

.رقبتها)2(تعدولاالولدأئمجناية:قال

سيدهاعنهاتوفىإذاالولدأمعدةباب

المهرجاك!،الحسنبنمحمدبناللهعبدأحمدأبوأخبرنا-21841
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.بحيضة)3(تعتذ:سئدهاعنها

وبالفه،()الاختلافمنفيهاروىماالعدد)4(كتابفىمضىوقد

التوفيق.

حدثناالوليد،أبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبو/أخبرنا-21842

به.وكغعن(27791)شيبةأبىابنأخرجه(1)

به.صدقةبنإبراهيمعن(27790)شيبةأبىابنأخرجه(2)

وبرواية،2/593اليثىيحىبروايةالموطأفىومالك،(2849)عقبالصغرىفىالمصنف(3)

.(15673)فىوتقدم.(مخطوطاو-6/12)بكيربنيحى

.،"المدة:مفى(4)
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اشهر.ثة!

بنمحمدحدثناالوليد،أبوأنبأنا،اللهعبدأبووأخبرنا-21843

مسعرعن،وكيععن،هاشمابنهواللهعبدحدثنازهير،بنأحمد

.أشهر)3(ثلاثة:قالمجاهدعن،الكريمعبدعن،وسفيان

ثلاثة:قالإبراهيمعن،الحكمعن،سعيدعن،وكيعوعن-41842

(4)،ء
شهر.

.()قلابةوأبىالعزيزعبدبنوعمروطاوسعطاءعنورويناه

.إأبثلاثة:مفى(1)

.(16808)شيبةأبىابن(2)

به.الثورىسفيانعن(12889)الرزاقوعبدبه.وكغعن(16790)شيبةأبىابنأخرجه(3)

طريقمن(16789)شيبةأبىوابن،(1287)منصوربنوسعيد،(12890)الرزاقعبدأخرجه(4)

به.الحكم

.(16786،16788،16791)شيبةأبىابنمصنفينظر(5)
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الوكيل.ونعماللهوحسبنا،وآله

والعشرونالحادىالجزءومنهاللهبحمدتم

الكتابآخروهو

،والعشرونالثانىالجزءويتلوه

العامةالفهارس:وأوله
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