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الزكاةكتاب

لمكصأ

الزحاة/كتاب

ويقيمواحنفاألذينلهنخلصينأدلهلئغبدو(إلاأصيوأ)وما:وجلعزالفهقال!

.(5:البينةأ!القيمةدينوذلكألزكؤحويؤدؤاألمحلؤة

يحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىزكرياأبوأخبرنا-7351

حدثنا،الحافظيوسفبنيعقوببنمحمداللهعبدأبوحدثنا،اللهرحمه

محمد-بنعاصمحدثنا،يونسبنأحمدحدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيى

عن،عمرابنعنيحدثأبىسمعت:قال!-عمربناللهعبدبنزيدابنيعنى

محمداوأناللهإل!إله!لأنشهادةخمبر؟علىالإسلام"بنى:قال!ع!ي!النبى

.(1)"رمضانوعموم،البيتوحج،الزكاةوإيتاء،الصلاةوإقام،اللهرسول

أخبرنا،الورا!تىبكرأبوأخبرنى،الحافة!الفهعبدأبووأخبرنا-2573

بنعاصمحدثنا،أبىحدثنامعاذ،بناللهعبيدحدثنا،سفيانبنالحسن

فذكرهع!ي!.الفهرسول!قال!:الفهعبدقال!:قال!أبيهعنزيد،بنمحمد

(2)

.(3)ذاعمبناللهعبيدعن""الصحيحفىمسلمرواه.تصص.

.(3972)الشعبفىالمصنف(1)

به.عاصمطريقمن(930)خزيمةوابن،(1560)أحمدوأخرجه.(3291)الشعبفىالمصنف(2)

.(1696)فىوتقدم

.(16/21)مسلم(3)
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...زكاةمالكنزفيمنالوعيدمنوردمابابالزكاةكتاب

زحاةمالحنزفيمنالوعيدمنوردماباب

زحاتهيؤدا!لو

أبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا-7303

،أيوببنمحمدأخبرنا،ببخارىالرازئموسىبنأحمدبنمحمدالفهعبد

بنالرحمنعبدحدثنا،القاسمبنهاشمحدثنا،المدينىبنعلئأخبرنا

قال:قالهريرةأبىعن،السمانصالحأبىعن،أبيهعن،ديناربناللهعبد

شجاعالقيامةيوملهمثل،زكاتهيؤدفلممالااللهآتاه"من:ع!ج!اللهرسول

أنا:يقول3-شدقيهيعنىبلهزمتيه-يأخذثم،القيامةيوميطؤقهزبيتتان)1(لهأقرع

بمايتخلونالذين(2)تحسبنالا:الايةهذهتلا!،ظ43/410"كنزكأنا،مالك

يؤمبهءبفوأماسيطؤقونفمم:!شهوبلقثمخئراهوفضلاءمناللاءاتحهم

بنعلىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.،18.:عمرانالأاتقئمة()3(

المدينى)4(.

(موقوفا)ديناربنالفهعبدعنمالكورواه

شدقىجانبىفىزبيبتانهما:والزبيبتان،شجاعحيةكل:وقيل،الذكرالحيةهوالأترعالشجاع(1)

.3،2/245؟1/9الأنوارمثارقينظر.ذلكغيروقيل،السممنالحية

.183صالقراءاتحجةبالياء.الباقونوقرأ.حمزةقراءةوهىبالتاءكذا(2)

أحمدوأخرجه.بهالنضرأبىطريقمن(4565)البخارىوأخرجه.(1121)الصغرىفىالمصنف(3)

به.الرحمنعبدطريقمن(2481)والنسالى،(8661)

.(3041)البخارى(4)

.256/1،257مالك(5)



...زكاةمالكنزفيمقالوعيدمنوردمابابالزكاةكتاب

مرفوعا:ع!يمالنبىعنمسعودابنعنوروى

إسحاقأبىابنزكرياوأبوالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-7354

بنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:وغيرهما

راشدبىأبن(1)معجاسمع،عيينةبنسفيانأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمان

:يقولمسعودبناللهعبدعنيخبروائلأباسمعا،أعينبنالملكوعبد

القيام!ديىملىفثلإلا،ممالىزكماةئؤدىلارجلمن"ما:يقوللمججمللهارسولسمعت

ك!ج!:اللهرسولعليناقرأثم."عنقهفىيطوقهحتىيتبكهوهومنهيفر،أقرعشجاعا

الفنمة!)2(.يؤمبهءبفوأما!الوسيطؤقون

بنيعقوببنمحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-5735

بنمحمدحدثناقالا:الهروىمنصوربنويحيىأبىحدثنى،يوسف

حدثنا،المختاربنالعزيزعبدحدثنا،الأموىالشواربأبىبنالملكعبد

لاكننرصاحبمن"ما:!ي!ك!اللهرسولقال:قالهريرةبىأعن،بيهأممت"سهيل

وجبينه،جنباهبهاكئكوى)3(،صفائحديجعل،جهنمنارفىعليهأحمىإلازكاتهيودى

ئرىثم،تعدونمماسنةألفخمسينمقدازهكانيومفى،عبافىهبيناللهيحكمحئى

.4/485الكمالتهذيبوينظر"جابر".:3صفى(1)

،(1230)والترمذى،(3577)أحمدوأخرجه.2/3والافعى،(0122)المعرفةفىالمصنف(2)

أحمدوعند.بهسفيانطريقمن(2256)خزيمةوابن،(1784)ماجهوابن،(0244)والنسائى

:3/4331الذهبىوقال.صحيححسن:مذىالتروقال.الملكعبدذكردونخزيمةوابنوالنسالى

صجح.إسناده

.!فيكوى!:،مسفى(3)



...زكاةمالكنزفيمنالوعيدمنوردمابابالزكاةكتاب

لها(بطح)1إلا،زكاتهايؤدىلاإبلصاحبمنوماالنار،إلىوإماالجنةإلىإماسبيله

حتىأولاها،عليهردتأخراهامضىكلما،عليهتسير،كانتماكأوفرقرقير)2(بقاع

سبيلهيرىثم،تعدونمماسنةألفخمسينمقدارهكانيوبمفى،عبادهبيناللهيحكم

بقاعلهابطحإلأزكاتها،يؤدىلاغنمصاحبمنوماالنار،إلىوإماالجنةإلىإما

ولاعقصاء)4(فيهاليسبقرونها،وتنطحهبأظلافها)3(فتطؤه،كانتماكأوفرقرقر

فى،عبادهبيناللهيحكمحتى،أولاهاعليهردتأخراهاعليهمضىكلما،(جلحاء)

إلىوإماالجثةإلىإماسبيلهيرىثم،تعذونمماسنةألفخمسينمقدارهكانيوبم

الفه؟رسوليافالخيل:قالوالا.أمالبقرأذكرأدرىفلا:سهيلقالالنار".

بنواصيهامعقودالخيل:قالأو-القيامةيومإلىالخيرنواصيهافى"الخيل:قال

ولرجلأجر،لرجلفهى،ثلاثةالخيل-أشكناأ:سهيلقال-القيامةيومإلىالخير

له،ويعدهاالفهسبيلفىيتخذهافالزجلأجر،لههىالذىفأماوزر،رجلوعلىستر،

منأكلتما(6)حزمفىرعاهاولوأجرا،بهالهاللهكعبإلابطونهافىشيئايغيبفلا

بطونهافىتغيبهاقطرةبكللهكاننهبرمنسقاهاولوأجرا،بهالهاللهكعبإلاشىء

(7)شرفينأوشرفااستنتولووأرواثها-أبوالهافىالأجرذكرحتىأجر-

(2

(3

(5

(6

(7

.87/1الأنوارمشارقينظرلدوسها.ألقى:اى(

.1/181،197الأنوارمارقينظر.بنحوهوالقرقر،الأرضمنالواسعالصلبالمستوى:القاع(

.3/159النهايةللبعير.والخف،والبغلللفرسركالحافروالغنمللبقرالطلف(

.79/1للخطابىالحديثغريب.القرنالملتويةالعقصاء:(

.1/149الأنوارمشارقلها.قرنلاالتىهىالجلحاء:(

.1/376الأنوارمشارق.نباتفيهاأرض:المرج(

.7/67النووىب!ثمرحمسلمصحيح.الأرضمنالعالى:والرف،جرت:استنت(



...زكاةمالكنزفيمنالوعيدمنوردمابابالزكاةكتاب

تكرمايتخذهافالرلمجلستر،لههىالذىوأفاأجرا(،تخطوهاخطوةبكلله)اكعب

هىالذىوأماويسرها،غسرهافىوبطونهاظهورهافىاللهحقينسىولاوتجملا،

.((رزوعليهالذىفذاك،للناسورياءوبذخاوبطراأشرايتخذهافالذىوزرعليه

4/82الآيةهذهالاشيئافيهاعلئاللةأنؤل"ما:قال/؟الفهرسوليافالحمر:قالوا

مثقاليغملومن!يرلمختراذزمشقاليغمل)فمنالفاذة:الجامعة

عن""الصحيحفى(و44/41مسلمرواه."(7،8:الزلزلةأ(2)وه!يينخمراذرة

.(3)الشواربأبىبنالملكعبدبنمحمد

صالح،أبىعنأسلمبنزيدعنسعدبنوهشامميسرةبنحفصورواه

لافضةولاذهبصاحبمن"ما:!مجالفهرسولقال:يقولهريرةأباسمع

.(4)والغنمالبقرذكرثئم،الإبلذكرثم،فذكرهحقها".منهايوفىى

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7306

عننمير،بنالفهعبدحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

أبوأخبرناببغداد،العدلبشرانابنالحسينأبووأخبرنا)ح(الأعمش

مريم،أبىبنمحمدبناللهعبدحدثنا،المصرىمحمدبنعلئالحسن

."أجراتخطوهاخطوةبكللهاللهكتب":م،سفى(ا-1)

،(.../987)ومسلم،(8977)وأحمدبه.الملكعبدبنمحمدعن(2788)ماجهابقأخرجه(2)

طريقمن(2252)خزيمةوابن،(3564)والنسائى،(1636)والترمذى،(1658)داودوأبو

به.سهيل

.(987/26)مسلم(3)

.(7863)فىسعدبقهشامطريقومن،(7493،13243)فىميسرةبنحفصطريقمنسيأتى(4)



...زكاةمالكنزفيمنالوعيدمنوردمابابالزكاةكتاب

عن،مئئبنالفهعبدعن،الأعمشعن،سفيانحدثنا،الفريابئحدثنا

ملعون(1)الصدقةلاوى:قالمسعوببنالفهعبدعن،الفهعبدبنالحارث

ابنروايةوفى،سفيانحديثلفظ.(2)القيامةيوملمجتيمحمدلسانعلى

.(3)الحارثبنالفهعبدعن:نمير

بنالفهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكبرأبوأخبرنا-7307

بنيحيىعن،هشامحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

قال:قالهريرةأبىعن،أبيهعنالعقيلى،عامبرعنكثير،أبى

يدخلونثلاثةوأؤل،الجنةيدخلونثلاثةأولعلئ"عرض:ك!ع!اللهرسول

وفقير،لسيدهونصحاللهحقأدىوعبدفالشهيد،:الجنةيدخلونثلاثةأولفأماالنار؟

لمالمالمنثروةوذو،مسلطفسلطانالنار:يدخلونثلاثةأولوأما،عياليذومتعفف

."(4)روخفوفقير،مالهحقيعط

الحسنبنالزحمنعبدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبو8037-أخبرنا

حدثنا،إياسأبىبنآدمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،القاضى

قوله:فى4!ضرعلىعن،صالحأبىعن،السدىعن،أبوعوانة

(1

(2

(3

(4

.2/174عبيدلأبىالحديثغريبينظربها.المماطلأى:الصدقةلاوى

فىوسيأتى.بهسفيانطريقمن(3252)حبانوابن،(1751)والنسائى،(3881)احمداخرجه

(17849).

به.نميرابنطريقمن(857)الثاشىأخرجه

وأخرجه.(0962)لطيالسىوا،(0186)لإيماناشعبفىالمصنفعندوالحديث."فجور!:م،سفى

بنيحيىطريقمن(1642)والترمذىبه.هامطريقمن(2249)خزيمةوابن،(9492)أحمد

الطيالسى.تحقيقينظر.ضعيفوإسنادهحسن.:الترمذىوقال.الجنةأهلعلىمقتصرابهكثيرأبى



فيهالوعيدوردالذىالكنزتفسيربابالزكاةكتاب

رويناهأيضاالقولوهذا.(1)المفروضةالزكاة:قال(7:الماعونأأئماعون!!الو

،(3)عباسابنعنالروايتينإحدىوهو،(2)مالكبنوأنسعمرابنعن

ومجاهد)4(.والحسنالعاليةأبىقولوهو

فيهالوعيدوردالذىالحنزتفسيرباب

أحمدبندعلجمحمدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7309

بنأحمدحدثنا،الصائغزيدبنعلىبنمحمدحدثناببغداد،السجستانى

وهو-أسلمبنخالدعن،شهابابنعن،يونسعن،أبىأخبرنا،شبيب

أعرابئفلحقنا،نمشىعمربناللهعبدمعخرجنا:قال-أسلمبنزيدأخو

عليك،فدللتعنكسألت:قالنعم.:قالعمر؟بنالفهعبدأنت:فقال

ولاعمرابنأنت:فقال.أدرىلا:عمرابنفقال؟العمةأترثفأخبرنى

إلىاذهب،نعم:قال.ندرىولاتدرىلاأنت:آخرىمروقال!؟تدرى

أبوقالنعما:فقال،يديهعمرابنقبلأدبرفلما.فسلهمبالمدينةالعلماء

اللهيقول:الأعرابىفقال.أدرىلا:فقاليدرىلاعمايسأل،الرحمنعبد

عمر:ابنفقال.(34:ادتوبةأ!والفضهالذهبيكنزوتوالذجمت!الو:وجلعز

فلما،الزكاةتنزلأنقبلهذاكانإنما،لهفويلزكاتهمايؤدولمكنزهمامن

به.السدىطريقمن666/24،667تفسيرهفىجريرابنأخرجه(1)

.(7872،7873)فى)2(شأتى

.(7871)فى)3(شأتى

المعرفةفىالمصيشفوذكره.42/667،669،067جريرابنتفسيرفىومجاهدالحسنقولينظر(4)

العالية.أبىعن(22"9)عقب

-11-



فيهالوعيدوردالذىالكنزتفسيربابالزكاةكتاب

مثللىكانلوأبالىما:فقال!إلئالتفتثتم.موال!للأطهرةالفهجعلهانزلت

البخارىأخرجه.(1)لجوعراللهبطاعةفيهوأعملوأزكيهعددهأعلمذهباأحد

عنالتفسيرفىوأعاده.شبيببنأحمدوقال:فقالمختصرا""الصحيحفى

(22)
شبيب.بنحمد

بنإسماعيلأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-7315

عننمير،ابنحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثناالصفار،محمد

تحتكانوإنزكاتهأديت(3)امكل:قالعمرابنعن،نافععن،اللهعبيد

كانوإن،كنزفهوزكاتهتؤذىلامال!وكل،بكنزفليسأرضين(ظ41/44سبع

جماعةرواهوكذلك.موقوفالصحيحهوهذا.(4)الأرضوجهعلىظاهرا

(5)
.(6)رمعبناللهعبيدعنوجماعة،غ!انعن

(1

(2

(3

(6

طريقمن(1787)ماجهابنواخرجه.(61)الصغرىوالأربعين،(1255)الشعبفىالمصنف(

.الزكاةذكرعلىمقتصزابهالزهرى

.م:منزيادة(2-

.(1404،4661)البخارىفىوالحديث

.!مال"صوابه:الأصلحاثيةوفى،،أمال:3صفى(

به.اللهعبيدطريقمن(7142)الرزاقعبدوأخرجه.(1242)الصغرىفىالمصنف(

تفشرهفىحاتمأبىوابن،11/425،426تفشرهفىجريروابن،(0714)الرزاقعبدأخرجه(

به.نافععنطرقمن(08110)

بناللهعبيدعنطرقمن11/426تفشرهفىجريروابن،(7141،7142)الرزاقعبداخرجه(

به.عمر

-12-



فيهالوعيدوردالذىالكنزتفسيربابالزكاةكتاب

عمربناللهعبيد)2(عن(1)بالقوىوليسالعزيزعبدبنسويدرواهوقد

:!اللهرسولإلىمرفوعا

أبوحدثنا،المؤملبنعلىبنالحسنمحمدأبووأخبرناه-7311

عثمانبنأحمدالرحمنعبدأبوحدثنا،البصرىاللهعبدبنعمروعثمان

4/83اللهعبيدحدثنا،لعزيزاعبدبنسويدحدثنا،محماربن/همثمامحدثنا،النسوى

مرفوعا)3(.بمعناهفذكرهعمر.ابن

قالا:إسحاقأبىابنزكرياوأبوالحسنابنبكرأبوأخبرنا-7312

أخبرنا،الشافعىأخبرنا،الزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

الكنزعنيسألوهوعمربناللهعبدسمعت:قالديناربناللهعبدعن،مالك

.موقوفهوالصحيحهذا.(4)الزكاةمنهتؤذىلاالذىالمالهو:فقال

يزيدبنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظحازمأبوأخبرناوقد-7313

الرازى،علىبنأحمدحدثناعامر،بنسفيانبنالحسنأخبرنا،العدل

عن،سفيانعنكثير،بنمحمدحدثنا،المصيصئزيادبنهارونحدثنا

زكاظأدىما"كل:!اللهرسولقال:قالعمرابنعن،ديناربناللهعبد

كانوإنكنز،دهوزكاتهيؤذىلاماوكل،الأرضتحتمدفونانكاوإنبكنز،فليس

.(1132)فىترجمتهمصادرتقدمت(1)

"عبد".:مفى(2)

،(8279)الأوسطفىوالطبرانى.بهعماربنهشامطريقمن3/1262الكاملفىعدىابنأخرجه(3)

به.سويدطريقمن3/1262عدىوابن

.256/1ومالك،57/2والشافعى،(2213)المعرفةفىالمصنف(4)
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فيهالوعيدوردالذىالكنزتفسيربابالزكاةكتاب

عناللهعبيد)1(عن:سفيانعنالمشهوروإنما،بمحفوظهذاليسظاهرا".

موقوفا)2(.عمرابنعننافع

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7314

بنكثيربنسعيدبنعثمانحدثنا،الفرجبنأحمدعتبةأبوحدثنا،يعقوب

مأعن،عطاءحدثنا،عجلانبنثابتعن،مهاجربنمحمدحدثنا،دينابى

!رالنبئذلكعنفسألت،ذهبمنأوضاحا)3(تلبسكانتأنها،سلمة

.(4)"رننكبفليسزكاظأديت"اذا:فقالهو؟أكنز:فقالت

ال!كرىالجئارعبدبنيحيىبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-7315

اللهعبدبنعباسحدثناالصفار،محمدبنإسماعيلأخبرناببغداد،

يعنىغيلانحدثنا،أبىحدثنا،الحارثبنيعلىبنيحيىحدثنا،الترقفئ

ابنعن،مجاهدعن،إياسبنجعفرعن،اليقظانأبىعثمانعن،معجاابن

بر،الآيةهذه!والفضةالذهبيكنزوت)وائذدىنزلتلفا:قال!عباس

.بعدهيبقىمالالولدهيدعمناأحديستطيعما:وقالواالمسلمينعلىذلك

،ثوبانواتبعهل!عبهعمرفانطلق.()فانطلق:قالوا.عنكمأفرجأنا:عمرفقال!

3:"عبد".صىف(1)

.4/80كثيرابنتفسيرينظر(2)

الذهبمنتعملالتىفىاستعملتثملبياضها،بهسميت،الفضةمنيعملالحلىمننوعهى(3)

.6/022للعينىداودأبىشرحأيضا.

فىالألبانىوحسنهبه.عجلانبنثابتطريقمن(1564)داودأبووأخرجه.1/390الحاكم(4)

.(1383)داودأبىصحيح

.م،س:منسقط(5)
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...عليهفلي!سالزكاةفىاللهفرضأدىمنأنعلىالدليلبابالزكاةكتاب

فقال.الآيةهذهأصحابكعلىكبوقدإنه،اللهنبئيا:فقالع!ج!النبئفأتيا

وإئما،أموالكممنبقىمابهاليطئبإلاالزكاةيفرضلموجلعؤالفه"ان:لمجج!النبئ

"ألا:قالثم،ل!عنهعمرفكبر:قال.((بعدكمتبقىامواليفىالمواريتفرض

أطاعته،أمرهاوإذا،سرتهإليهانظرإذا،الممالحةالمرأةالمرء؟يكنزمابخيراخبرك

.(1)((حفظتهمحنهاغابوإذا

عقبةبنمحمدبنعلئحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-7316

يعلىبنيحيىحدثنا،الرهرىإسحاقبنإبراهيمأخبرنا،بالكوفةالشيبانى

عنالرواةلعضبهوقصر.(2)إسنادهلمثلفذكرهالمحاربئ.الحارثابن

.(3)اليقظانأباعثمانإسنادهفىيذكرفلميحيى

عليهفليسالزكاةفىاللهفوضىأدىمنأنعلىالدليلباب

قبلهالبابفىمضىماسموى(و45/41يتطوعأنإلامنهأحثر

زيادابنسهلأبوحدثنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-7317

وهي!،حدثنا،عفانحدثنا،الحربئالحسنبنإسحاقحدثنا،القطان

نأهريرةأبىعن،زرعةأبىعن،التيمىيعنىحيانبنسعيدبنيحيىحدثنا

دخلتعملتهإذاعملعلىدلنى،اللهرسوليا:فقال!لمجعالنبئأتىأعرابيا

1788/6تفسيرهفىحاتمأبىوابنبه.الرقفىعن(1855)معجمهفىالأعوابىابنأخرجه(1)

.ضعفوهعثمان:3/4361الذهبىوقال.بهيعلىبنيحيىطريقمن(9942)يعلىوأبو،(08001)

.333/2والحاكم،(3307)الشعبفىالمصنف(2)

فىالألبانىوضعفه.بهيعلىبنيحيىطريقمن1/084،954والحاكم،(1664)داودأبوأخرجه(3)

.(363)داودأبى
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4/84

...عليهفليسالزكاةفياللهفرضأدىمنأنعلىالدليلبابالزكاةكتاب

وتؤتىالس!توبة-يعشىالضلاة-وتقيمشيئا،بهتضركلاالله"تعبد:قال!.الجنة

هذا.علىأزيدلابالحقبعثكوائذى:قمال.((رمضانوتصوم،المفروض!الزكطة

51رو.(1)"اذهإلىفلينظزالجثةأهلمنرجلإلىينظرأنأراد"من:قال!أدبرفلما

مسلمورواه،عفانعنالزحيمعبدبنمحمدعن""الصحيحفىالبخارى

فىالفهعبيدبنطلحةوحديث.(2)عفانعنالضغانىإسحاقابنبكرأبىعن

الضلاة)3(.كتابفىمضىقدالأعرابىقضة

بنمحمدجعفرأبوحدثنا:قال!الحافظالفهعبدأبووأخبرنا/-7318

سعيدبنهارونحدثنا،مهاجربنالحسنبنالحسينحدثنا،هانىبنصالح

عن،الزبيرأبىعن،جريجابنأخبرنى،وهببنالفهعبدحدثنا،الأيلى

عنكأذهتفقدممالكزكطةأديت"إذا:قاللمجج!النبىعن،الفهعبدبنجابر

بنيونسرواهوكذلكمرفوعا،الإسنادبهذاوهبابنرواهكذا.4لتره"

.(وهب)ابنعنالأعلىعبد

الربير.أبىقول!منوهبابنعنمثرودبنعيسىورواه

نجيد،ابنعمروأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرناوقد-7319

أنه،الزبيرأبوأخبرنى،جريجابنعن،عاصمأبوحدثنا،مسلمأبوأخبرنا

به.عفانعن(8515)أحمدأخرجه(1)

.(14)ومسلم،(1397)البخارى(2)

.(1712،4506)فىتقدم(3)

.1/390الحاكم(4)

به.يون!عن(2258،2470)خزيمةابنأخرجه(5)
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...عليهفليسالزكاةفىاللهفرضأدىمنأنعلىالدليلبابالؤكاةكتاب

موقوفا،فذكره.(1)هزشذهبفقدكنزكزكاةأديتإذايقوذ:جابراسمع

أصح.وهذا

مرفوعا:آخربإسنادروىوقد

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7325

عن،الحارثبنمحمر!رعن،!رهباب!حدثنا،نصربنبحرحدثنا،يعقوب

نأ،هريوةأبىعن،الخولانىالأكبرحجيرةابنعن،السمحأبىدراج

ثمحرافامالاجمعومن،عليكماقضيتفقدالوكاةأديت"إذا:قال!ج!جملللهارسول

.(2)"عليهإصرهوكانأجز،فيهلهيكنلمبهتصدق

عن،الصباحبنمحمدعن""المراسيلفىداودأبوذكروفيما-7321

زكاةأفىى"من:مرسلاع!جمالنبىعن،الحسنعن،البصرئعذافرعن،هشيم

محمد،ابنبكرأبو.أخبرناه"أفضلفهوؤادومن،عليهائذىالحقأدىفقدماله

.(3)فذكرهاود.دأبوحدثنا،اللؤلؤىحدثنا،الحسينأبوأخبرنا

الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرناهائذىالحديثوأما-7322

حدثنا،يحقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبو

عامر،عن،حمنئأبىعن،شريالثحدئما،شاذانحدثنا،الدورىالعباس

به.جريجابنعن(7145)الرزاقعبدأخرجه(1)

خزيمةوابن،(618)التومذىوأخرجه.1/390والحاكم،(1212)الصغرىفىالمصنف(2)

ماجهوابن.غويبحسن:الرمذىوقالما.بهوهبابنطويقمن(3216)حبانوابن،(2471)

(396)ماجهابنضعيففىالألبانىوضعفهبه.الحارلطبنعمووطويقمن(1788)

.(013)المراسيل(3)
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...عليهفليسالزكاةفىاللهفرضأدىمنأنعلىالدليلبابالزكاةكتاب

هذهعنسئل-:قالتأولمجج-النبئسألتأنها،قيسبنتفاطمةعن

سوىحقاالمالهذافى"إن:قال.(24:المعارجأ!تغلومحقأمولهم)فى:الآية

البزولبهنوائمغربائمشرقتبلوجوهكخلوئوأأنالبزليس):الايةهذهوتلا."الزكاة

ذوىحبه-عكانمالوءاقوالبيقوانكتبوانمبت!ةالأخروالؤربالنهءامنمن

وءاقىالفحلؤةوأقارالرقابوفىوالشآبلينالسبيلوابنوالمسبهينواليتمئافرفي

كوفئ،الأعورميمونحمزةبأبىيعرفحديثفهذا.(177:البقرةأ(1)!الركؤة

حقاظمنبعدهمافمنمعينبنيحيى،ظ45/4وأحنبلبنأحمدجرحهوقد

.(2)الحديث

الزكماة")3(سوىحقالمالفى"ليس:التعاليقفىأصحابنايرويهوالذى

أعلم.والله.ذكرهقذمتمامعناهفى(4)ىوروالذى،إسنادافيهأحفظفلست

(1

(2

(3

(4

حديثهذا:الترمذىوتالبه.شريكطريقمن(659)والترمذى،(1677)الدارمىأخرجه

يضعف.الأعورميمونحمزةوأبو،بذاكليسإسناده

رواية-2668)3/546معينبنيحىوتاريخ،(4528)3/124الرجالومعرفةالعللينظر

.(0834)فىوتقدم.(الدورى

قديمخطأهذاأنشاكرالثخوذكر،السابقكالإسنادشريكطريقمن(1789)ماجهابناخر!

.343/3الطبرىتفسيرعلىالتعليقينظر.ماجهابننسخبعضفى

.!رويت":مفى
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صدقةفيهكانتالإبلبلغتهإذاالذىالعددبابالزكاةكتاب

ال!لائمةالإبلىفرضأبوابجماع

صدقةفيهاكانتا!بلبلغتهإذاائذىالعددبا!

العباسأبوحدثنا:قالوااخرينفىالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7323

مالكأخبرنا،الشافعىأخبرنا،سليمانبنالوبيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

أبوأخبرنا،المهرجانئالحسنبنمحمدبناللهعبدأحمدأبووأخبرنا)ح(

حدثنا،البوشنجىإبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكىجعفربنمحمدبكر

أبىبنالؤحمنعبدبنالفهعبدبنمحمدعن،مالكحدثنا،بكيربنيحيى

:قالجمبهيهاللهرسولأن،الخدرىسعيدأبىعن،أبيهعن،المازنىصعصعة

من(2)دوذخمسدونفيماوليس،صدقة(1)الورقمنأواقيخمسدونفيما"ليس

البخارئرواه.(4)"صدقةالتمرمن(3)أولتنخمسةدونفيماوليس،صدقةالإبل

.()مالكعنيوسفبناللهعبدعن""الصحيحفى

أبوأخبرنا،الأصبهانىيوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-7324

عيينة،بنسفيا.نحدثنا،المخرمئنصربنسعدانحدثنا،الأعرابىابنسعيد

سعيدأبىعن،أبيهعن،المازنىحسقأبىبنعمارةبنيحيىبنعمروعن

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.3/572ئقلفاا.لفضةا:لورقا

.1/271الأنوارمث!سارقينظر.تسعإلىالاثنيقبينما:الإبلمنالذود

.2/295الأنوارمسثسارق.جمتالنبىبصاعصاعاستونوهو،وسقجمع:أوسق

-اظ/4)بكيربنيحيىبروايةانموطافىومالك،2/4والشافعى،(4122)المعرفةفىالمصنف

،(4732)والنسائى،(15751)أحمدطريقهومن1/442،542الليحىيحمىوبرواية،(مخطوط

.(2303)خزيمةوابن

.(1459)البخارى
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85/4

صدقةفيهكانتالابلبلغتهإذاالذىالعددبابالزكاةكتاب

فيماوليس،صدقةأواقخمسدونفيما"ليس:جمج!الفهرسولقال:قالالخدرئ

فىمسلمرواهدرهما.أربعون(2)الوقية:سفيانلظ.(1)"صدقةذودخمسدون

الأوساق)3(.معهماوذكر،عيينةبنسفيانعنالناقدعمروعن""الصحيح

أبوحدثنا:قالواآخرينفىإسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرنا-7325

أخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

محمدبنأحمدالحسنأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(مالك

قعنببنمسلمةبنالفهعبدحدثناسعيد،بنعثمانحدثنا،عبدوسابن

عن،المازنىيحيىبنعمروعن،أنسبنمالكعلىقرأت:قالالقعنبئ

فيما"ليس/:ه!كالفهرسولقال:يقولالخدرىسعيدأباسمعت:قالأبيه

دون(4فيماوليس،صدقةأواقيخمسدونفيماوليس،صدقةذودخمسدون4

يوسفبنالفهعبدعن""الصحيحفىالبخارىرواه.()"صدقةأوستيخمسة

.(6)مالكعن

خزيمةوابن،(2444)والنسالى،(11030)أحمدوأخرجه.(1244)الصغرىفىالمصنف(1)

به.سفيانطريقمن(2263)

.2/3المعبودعونينظر.الأوقيةفىلغةوالوقية."الأوقية":مفى(2)

الأوقية.مقدارعندهولي!.(979/1)مسلم(3)

.3ص:منسقط(4-4)

،(15761)أحمدطريقهومن-1/244ومالك،2/4والثمافعى،(2166)المعرفةفىالمصنف(5)

عن(1558)داودأبوواخرجه.(2263)خزيمةوابن،(4424)والنسائى،(627)والترمذى

به.القعنبى

.(1447)البخارى(6)



الزكاةكتاب

الصدقةفزضحيفباب

الصدقةفرضكيفباب

اللهعبدأخبرنا،الزوذبارىمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-7326

محمدحدثنا،أيوببنشعيبحدثنا،بواسطشوذببنأحمدبنعمرابن

أنجرنى،الحافظاللهعبدبنمحمدوأخبرنا(ح)1)الأنصارىاللهعبدابن

،عثمانبنسهلأخبرنا،أيوببنمحمدحدثنا،الكعبئمحمدبنالفهعبد

بنثمامةحدثنا،أبىحدثنىالأنصارىا(،اللهعبدبنمحمدحدثنا

وجهاستخلفلمار!بهالصديقبكرأباأن،مالكبنأنسحدثنى،اللهعبد

)اهذه،الرحيمالرحمناللهبسم:لهفكتب،البحرينإلىمالكبنأنس

بهااللهأمرالتى،المسلمينعلى!ي!جملاللهرسولفرضالتىالصدقةفريضة

فوقهاسئلومن،فليعطهاوجههاعلىالمؤمنينمنسئلهافمن،ع!ا(رسوله

فإذا،شاةخميركلفى،الغنمدونهافماالإبلمنوعشرينأربع"فى:يعطهفلا

ابنةفيهاتكنلمفإن،أنثىمخافبىابنةففيهاوثلاثينخمسيىإلىوعشرينخمسابلغت

ابنةففيهاوأربعينخم!مبىإلىوثلاثينسئةبلغتفإذاذكر،،و41/46لبوفيفابنمخافيى

إحدىبلغتفإذا،الجملطروقةحقةففيهاستينإلىوأربعينستةبلغتفإذا،لبوفي

ابنتاففيهاتسعينإلىوسبعينستةبلغتفإذا،جذعةففيهاوسبعينخمسةإلىوستين

فإذا،الجملطروقتاحقتانففيهاومائةعشرينإلىوتسعينإحدىبلذ!فإذا،لبوفي

لمومن،حقةخمسينكلوفى،لبوفيابنةأربعينكلففىومائةعشرينعلىزادت

الإبلمنخمسابلغتفإذا،ربهايشاءأنإلاشىءفيهافليسالإبلمنأربعإلالهيكن

.3:صمنطقس(ا-1)
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الصدقةفرضكيفبابالزكاةكتاب

جذعة،عندهوليست،الجذعةصدقةالإبلمنعندهبلغت"ومن:قالشاة".ففيها

ومندرهما،عشرينأواستيسرتا،إنشاتينمعهاويجعلمنهتقبلفإنهاحفة،وعنده

الجذعة،منهتقبلفإنهاجذعةوعنده،الحقةعندهوليست،الحقةصدقةعندهبلغت

إلاعندهوليست،الحقةصدكمهبلغتومن،شاتينأودرهماعشرينالمصدقويعطيه

بلفت)اومندرهما،عشرينأوشاتينمعهاويعطى،لبوفيابنةمنهتقبلف!نها،لبوفيبنت

المصدقويعطيه،الحقةمنهتقبلفإنهاحقة،وعنده،عندهوليستلبوفيابنةصذقته

بنتوعندهعندهوليستلبوفيابنةصدقتهبلغتومن،(اشاتينأودرهماعشرين

وصدقة،شاتينأودرهماعشرينمعهاويعطىمخاضابنةمنهتقبلف!نهامخافبى،

علىزادتفإذا،شاةففيهاشاهومائةعشرينإلىأربعينكانتفإذاسائمتها؟فىالغنم

ثلاثمائةإلىالمائتينعلىزادتف!ذا،شاتانففيهاماثينتبلغأنإلىومائةعشرين

فىيخرجولا،شاةمائةكلففى(ائلاثمائةعلىالغنمزادتف!ذا،شياهثلاثففيها)ا

سائمةكانتفإذا،المصدقيشاءأنإلا(2)سيتولا،عواليذاتولا،هرمةالصدقة

(3)الزقةوفىربها،يشاءأنإلاصدقةفيهافلي!واحدةشاةأربعينمنناقصةالرجل

.(4)"اهبريشاءأنإلاصدقةفلي!فيهاومائةتسعينإلاماليكنلمفإذاالعشر،ربع

.3:صمنطقس(ا-1)

.،أالغنم:مفىبعده(2)

خاصة،المضروبةالدراهموهىالورقاللفظةوأصلمنها،المضروبةوالدراهمالفضة:الرقة(3)

.2/254النهايةالهاء.منهاوعوضالواوفحذفت

من(2281،2296)خزيمةوابن،(0180)ماجهابنوأخرجه.(2222)المعرفةفىالمصنف(4)

به.اللهعبدبنمحمدطريق
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الصدقةفرضكيفبابالزكاةكتاب

اللهعبدبنمحمدعن""الصحيحفىالبخارىرواه.اللهعبدأبىحديثلفظ

.(1)موضعينفىمفرقاالأنصارىالمثنىابن

أحمدبنعمربناللهعبدحدثنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا/-7327

الأنصارىاللهعبدبنمحمدحدثنا،أيوببنشعيبحدثنا،شوذبابن

استخلفلمار!ب!الصديقبكرأباأنأنسعن،ثمامةعن،أبىفحدثنى:قال

نقشوكان،!سمالنبىبخاتموختمهالكتابهذالهوكتب،البحرينإلىبعثه

البخارىرواه.(2)اللهوسطر،رسولوسطر،محماسطر؟أسطرثلاثةالخاتم

عنحنبلبنأحمدوزادك!:البخارىقالثم،الأنصارىعن""الصحيحفى

.(3)الخاتمقصةفذكرالأنصارى.

العدلبشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-7328

اللهعبيدبنمحمدحدثناالصفار،محمدبنإسماعيلأخبرناببغداد،

أخذت:قالسلمةبنحمادحدثنا،المؤدبمحمدبنيونسحدثنا،المنادى

أباأنمالكبنأنسعن،مالكبنأنسبنالفهعبدبنثمامةمنالكتابهذا

على!رالفهرسولفرضالتىالصدقةفرائضهذهإن:لهكتبر!نهبكر

.(1448،1453،1454)البخارى(1)

الأنصارىاللهعبدبنمحمدحديثفىوهو،7/276والدلائل،(2223)المعرفةنىالمصنف(2)

حبانوابن،(1747)والترمذى،(386)العبادأفعالخلقنىالبخارىوأخرجه.بنحوه(59)

به.الأنصارىاللهعبدبنمحمدطريقمن(1414)

علىابويذكرلم:حجرابنوقال.ينسبهولماحمد.زادنى:وفيه.(5878،5879)البخارى(3)

،224صالسارىهدىفينظر.،أحمدمسندنىالحديثهذاارولم...وهمنهذااحمدالجيانى

.01/329البارىوفتح
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علىالمسلمينمنسئلهافمن،رسولهبهاوجلعراللهأمرالتى،المسلمين

(ظ41/46وعشرينخصمبىدون"فيما:يعطهفلالؤفسئلومن،فليعطهاوجهها

إلىمخافبىابنةففيهاوعشرينخمسابلغتفإذا،شاةذودخمسكلفىالإبلمن

ففيهاوثلاثينستابلغتفإذاذكر،لبوفيفابنمخافبىابنةتكنلمفإن،وثلاثينرب!مخ

إلىالفحلطروقةحقةففيهاوأربعينستابلغتفإذا،وأربعينخصبرإلىلبوفيبنت

ستابلغتفإذا،وسبعينخم!ميىإلىجذعةففيهاوستينواحدةبلغتف!ذا،ستين

طروقتاحقتانففيهاوتسعينواحدةبلغتفإذا،تسعينإلىلبوفيابنتاففيهاوسبعين

لبوفي،ابنةأربعينكلففىومائةعشرينعلىزادتفإذا،ومائةعشرينإلىالفحل

عندهبلغتفمن،الصدقاتوفرائضالإبلأسنانتباينفإذاحقة،خمسينكلوفى

معهاويجعلحقة،منهتقبلفإنهاحقةوعندهجذعةعندهوليستالجذعةصدقة

عندهوليستالحقةصدقةعندهبلغتومندرهما،عشرونأو،لهاستيسرتاإنشاتان

عندهبلغتومن،شاتينأودرهماعشرينالمصدقويعطيه،منهتقبلفإنهاجذعةإلا

نإشاتانمعهاويجعلمنه،تقبلف!نهالبوفيابنةإلاعندهوليستالحقةصدقة

إلاعندهوليستلبوفيابنةصدقةعندهبلغتومندرهما،عشرونأوله،استيسرتا

ابنةصدكمهبلغتومن،شاتينأودرهماعشرينالمصدقويعطيه،منهتقبلفإنهاحقة

نإشاتانمعهاويجعلمنهتقبلف!نهامخافبىابنةوعندهلبوفيابنةعندهوليستلبوفي

لبوفيابنإلاعندهوليسمخافبىابنةصدكهبلغتومندرهما،عشرونأواستيسرتا،

عليهفليسالإبلمنأربعةإلاعندهيكنلمومنشىء،معهوليسمنهيقبلفإنهذكر

شاةففيهاأربعينكانتإذاسائمتهافىالغنمصدقةوفىرئها،يشاءأنإلاشىءفيها
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ثلاثففيهاواحدةزادتفإذا)ا،ني!ثامإلىشاتانففيهازادتفإذا،ومائةعشرينإلى

هرمةالضدقةفىتؤخذولا،شاةمائةكلففىواحدةزادتفإذا،(اثلاثمائةإلىشيا؟

يفرقولامتفزقيبينيجمعولا،المصذقيشاءأنإلاالغنمتيسولا،عواليذاتولا

وإذا،بالشوئةبينهمايتراجعانفإنهماخليطينمنكانوما،الصدقةحشيةمجتمعبين

يشاءأنإلاشىءفيهافليسواحدةشاةشاةأربعينمنناقصةالرجلسائمةكالت

فيهافليسدرهيمومائةتسعونإلاالماليكنلمفإذاالعشور،ربعالزقةوفىربها،

.(2)((اهبريشاءأنإلاشىء

منالكتابهذاأخذنا:قالسلمةبنحمادعنشميلبنالنضرورواه

.(3)ر!اللهرسولعن،مالكبنأنسعنيحدثهأنسبناللهعبدبنثمامة

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرظ

من/ثابتحديثأنسحديث:الشافعئقال:قالسليمانبنالزبيعأخبرنا

.(4)ذخأنوبه،لمجماللهرسولعنوغيرهسلمةبنحمادجهة

الحافظعمربنعلئقال:قالالفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرظ

.()ثقاتوكلهم،صحيحإسناد:قبلهوماسلمةبنحفادلحديث

أخبرنا،المقرئعلىبنمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-7329

:س.)1-ا(لي!فى

به.حمادطريقمن(4642)والنسائى،(5671)داودوأبو،(72)أحمداخرجه(2)

به.النضرطريقمن1/392والحاكم،2/114،115الدارقطنىأخرجه(3)

.2/5الأم(4)

.2/611الدارقطنى(5)
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أبوحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسن

بها،المهرجانىالفقيهالمعروفأبىابنالحسنأبووأخبرنا)ح(الزبيع

الزبيع،أبوحدثنا،يعلىأبوأخبرنا،احمد،و47/41بنبشرسهلأبوحدثنى

أنسبناللهعبدبنثمامةعندرأيت:قالأئوبحدثنا،زيدبنحفادحدثنا

صدقةعلىبعثهحينر!حبهمالكبنلأنسزجهالضذيقبكرأبوكتبهكتابا

.(1)القولهذامثلفيهالفه.رسولمحما:جمي!النبىخاتمعليهالبحرين

ما:مثليعنى

يوسف،حدثنا،الحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبوأخبرنا-7330

حذثنى،المعروفأبىابنالحسنأبووأخبرنا)ح(الرهرا:كأالزبيعبوأحدثنا

بنحفادحدثنا،الرهرانئالزبيعأبوحدثنا،يعلىأبوأخبرنا،أحمدبنبشر

يحذثونعمربناللهوعبيد)2(ال!زاجالزحمنوعبدأتوبسمعت:قالزيد

منخمسدونفيماليسائه:زحبهالخطاببنعمركتابقرأائه،نافععن

فشاتانعشزاكانتفإذا،التسعإلىشابففيهاخمسابلغتفإذا،4شىالابل

فإذا،عشرةتسعإلىثلاثففيهاعشرةخمسبلغتفإذا،عشرةأربعإلى

ففيهاوعشرينا!مخبلغتفإذا،وعشرينأربعإلىفأربعالعشرينبلغت

خمسإلىلبونابنةففيهازادتفإذا،وثلاثينخصبرإلىمخاضابنة

خصبرإلىفجذعةزادتفإذا،ال!تينإلىحفةففيهازادتفإذا،وأربعين

.(126)يحلىابو(1)

.7/241،19/124الكمالتهذيبوينظرإعبدإ.:3ص،سفى(2)
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حقتانففيهازادت)افإذا،التسعينإلىلبونابنتاففيهازادتفإذا،وسبعين

ابنةأربعينكلوفى،حقةخمسينكلففىزادتفإذا،(اومائةالعشرينإلى

ففيهاالأربعينبلغتفإذا،الأربعيندونفيماشىلمح!الغنمفىوليس،لبون

علىزادتفإذا،المائتينإلىفشاتانزادتفإذا،ومائةالعشرينالىشاو

تامةمائةكلففىالثلاثمائةعلىزادتفإذا،ثلاثمائةإلىفثلاثالمائتين

.(2)!ياش

.(3)رمععنعمزابنعننافععنعمربنالفهعبيدعنالثورئورواه

نسخةهذه:قالعمربنالفهعبدعننافععنعقبةبنموسىورواه

ل!جبه:عمركتاب

قالوا:آخرينفىالمزكىإسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرنا-7!31

أخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

اللهعبدعن،نافععن،عقبةبنموسىعن،عياضبنأنسأخبرنا،الشافعئ

فدونهاالابلمنوعشرينأربعكلفى:فيهالصدقاتكتابهذاأن،عمرابن

،مخاضابنةوثلاثينخمسإلىذلكفوقوفيما!شاوخمسكلفى"الغنم

وأربعينخمسإلىذلكفوقوفيما،ذكرلبونفابنمخاضبنتتكنلمفإن

إلىذلكفوقوفيما،الفحلطروقةحقةستينإلىذلكفوقوفيما،لبونابتة

.3:صفىىميل(ا-1)

.(125)يعلىأبو(21

به.الثورىعن(6798،6799)الرزاقعبدأخرجه(3)
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ذلكفوقوفيما،لبونابنتاتسعينإلىذلكفوقوفيما،جذعةوسبعينخمس

بنةاأربعينكلففىذلكعلىزادفما،الفحلطروقتاحفتانومائةعشرينإلى

تبلغأنإلىأربعينكانتإذاالغنمسائمةوفى،حفةخمسينكلوفى،لبون

إلىذلكفوقوفيما،شاتانمائتينإلىذلكفوقوفيما،شاةومائةعشرين

فىتخرجولا،شاةمائةكلففىذلكعلىزادفما،شياهثلاثثلاثمائة

بينيجمعولا،المصدقشاءماإلاس!يتولاعوارذاتولاهرمةالضدقة

فإنهماخليطينمنكانوما،الضدقةخشيةمجتمعبينيفزقولامتفزق

خمسأحدهمرقةبلغتإذاالعشرربعالرقةوفى،ةئو!لاببينهمايتراجعان

قالعليها.يأخذكانالتىر!حنهالخطاببنعمركتابنسخةهذه.أواق

.(1)ذخأنكفهوبهذا:الشافعئ

عناللهعبدبنسالمعنالرهرئعنحسينبن،ظ47/41سفيانرواهوقد

ع!ي!:النبىعنأبيه

بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبو/اخبرناه-7332

محمدبنالفهعبدحدثناالمثئعراخ!،محمدبنالفضلحدثناالمؤفل،

عن،الرهرىعن،حسينبنسفيانعن،العؤامبنعبادحدثنا،النفيلئ

عمالهإلىيخرجهفلمالصخدقةكتابلمج!الفهرسولكتب:قالأبيهعن،سالم

حتىعمربهعملثم،قبضحتىبكرأبوبهفعمل،بسيفهفقرنهقبضحتى

عشرةخمسوفى،شاتانعشبروفى،شاةالإبلمنخمدبىإفى:فيهنكان،قبض

.2/5لأما(1)
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ري!مخإلىمخافيىابنةوعشمرينرب!مخوفى،شياهأربععشمرينولمحى،شياهثلاث

واحدةزادتفإذا،وأربعينخصميىإلىلبوفيبنتففيهاواحدةزادتفإذا،وثلاثين

زادتفإذا،وسبعينخمسيىإلىجذعةففيهاواحدةزادتفإذا،ستينإلىحقةففيها

ومائة،عشمرينإلىحقتانففيهاواحدةزادتف!ذا،تسعينإلىلبوفيبنتاففيهاواحدة

وفى،لبوفيابنةأربعينكلوفى،حقةخمسينكلففىذلكمنأكنرالإبلكانتفإن

مائتين،إلىفشاتانواحدةزادتفإذا،ومائةعشمرينإلىشاةشاةأربعينكلفىالغنم

ذلكمنأممنرالغنمكانتفإدا،ثلاثمائةإلىشياهثلاثففيهاالماثمينعلىزادتفإذا

ولامجتمعبينيفزقولا،المائةتبلغحتىشىءفيهاوليسشاة،شاةمائةكلففى

ولا،بالسويةيتراجعانفإنهماخليطينمنكانوما،الصدقةمخافةمتفزقيبينيجمع

قسمتالمصذقجاءإذا:الزهرىقالعيب".ذاتولاهرمةالصدقةفىتؤخذ

الوسط.منالمصذقفيأخذ،وسطوثلثاخياروثلثاشرارثلثاأثلاثا؟الشاء

لاءالبقر)1(.الزهرىيذكرولم

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-7333

أخبرنا،الواسطئيزيدبنمحمدحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثنا،داودأبو

.لبونفابنمخاضبنتيمنلمفإن:قال،ومعناهبإسناده،ح!عمينبنسفيان

:""العللكتابفىالترمذىعيسىأبوقالالزهرئ)2(.كلاميذكرولم:قال

طرقي!ن(162)مذىوالتر،(6851)داودوأبو،(6324)أحمدوأخرجه.1/392،393الحاكم(1)

.(1386)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهالعوامبنعباد

وابن،(6671)والدارمى.بهيزيدبنمحمدطريقمن(6344)أحمدوأخرجه.(5691)داودأبو(2)

داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهمختصزا.بهحسينبنسفيانطريقمن(2267)خزيمة

(1387).
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يكونأنأرجو:فقالالحديثهذاعنالبخارئإسماعيلبنمحمدسألت

(1)!يو
.صدووحسينبنوسفيان،محفوظا

عدئبناللهعبدأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبووأخبرنا-7334

أبيهعنسالمعنالروايةهذهعلىحسينيبنسفيانوافقوقد:قالالحافظ

عن،صاعدابنحدثناه؟كثيربنمحمدأخوكثيربنسليمانالضدقاتحديث

وقد:قال.كذلكسليمانعن،مهدىبنالرحمنعبدعن،الذورقىيعقوب

حسينبنوسفيان،فأوقفوهجماعةأبيهعنسالمعنالرهرىعنرواه

.(2)لمجتالنبىإلىرفعاهكثيربنوسليمان

محمدبنعلئالحسنأبوكثيربنسليمانبحديثأخبرنا-7335

،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئ

بنسليمانعن،مهدىبنالزحمنعبدحدثنابكبر،أبىبنمحمدحدثنا

لمسانىقرأأ:قالجم!لفهارسولعن،بيهأعن،لمساعن،الزهرئعن،كثيبر

فيه:فوجدت،الضدقةفىوجلعرالفهيتوفاهأنقبلع!ي!الفهرسولكتبهكتائا

وفى،شياهثلاثعشرةخصر(و41/48وفى،شاتانعشبروفى،شاةذودخمس"فى

تكنلمفإذا،وثلاثينخصيىإلىمخافيىابنةوعشرينىب!مخوفىشيا؟،أربغعشرين

وأربعين،خمسإلىلبوفيفابنةوثلاثينسئاكانتف!ذا،(3)ركذلبوفيفابنمخافبىابنة

.248/6داودأبىوشرح،9/13القارىعمدةفىالعينىوذكره،الترمذىعللفىنجدهلم(1)

.3/1250عدىلابنالكامل(2)

.3ص:فىلي!(3)



الصدقةفرضكيفبابالزكاةكتاب

خميرإلىفجذعةوسئينإحدىكانتفإذا،ستينإلىفحقةوأربعيقستاكانتفإذا

فإذا،ومائةعشوينإلىفحقتانزادتفإذا،تسعينإلىلبوفيفابنتازادتفإذا،وسبعين

"فى:فيهووجدت."لبوفيابنةأربعيقكلوفى،حقةخمسينكلففىالإبلكثرت

زادتفإذا،ني!لامإلىشاتانففيهازادتفإذا،ومائةعشوينإلىشاةشاةأربعيق

مجتمع،بينيفرق"لا:!جهووجدتشاة".مائةكلفىثم،ثلاثمائةإلىثلاثففيها

ذال!ولاهرمةولاتيسالصدقة/فىيجوز"لا:فيهتووج!."متفزقيبينيجمعولا

(1)،لم

."عوالي

أخبرنا،السلمئالحسينبنمحمدالرحمنعبدأبوحدثنا-7336

موسىبنالحكمحدثنا،المسيببنمحمدبنالفضلحدثنا،المؤملبنمحمد

بنعمربنالعزيزعبدبنعمرنصروأبوالسلمئالرحمنعبدأبووحدثنا)ح(

أبوحدثحا،مطربنمحمدبنجعفربنمحمدعمروأبوأخبرنا:قالاقتادة

موسى،بنالحكمحدثنا،الضوفئالجبارعبدبنالحسنبنأحمداللهعبد

بكرأبىعن،الرهرىحدثنى،داودبنسليمانعن،حمنئبنيحيىحدثنا

كتب!راللهرسولأن،جدهعن،أبيهعن،حزمبنعمروبنمحمدابن

بنعمرومعبهوبعث،والدياتوالسننالفرائضفيهبكتاباليمنأهلإلى

من،الرحيمالرحمنالله"بسم:نسختهاوهذه،اليمنأهلعلىوقرئت،حزم

عبدبنوالحارث،(2كلاليعبدبنونعيم2)،كلاليعبدبنشرحبيلإلىالنبئمحمل!

ماجهابنصحيحفىالألبانىوصححه.بهالرحمنعبدطريقمن(18؟1798،5)ماجهابناخرجه(1)

(5441).

.3ص:فىليس(2-2)
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منوأعطيتمرسولكم(2)عفرفقد:بعدأما-(وهمدان)1ومعافررعينيذىقيل-كلال

السماءسقتماالعقار،فىالعشرمنالمؤمنينعلىاللهكعبومااللهخمسالمغانم

بالزشاءسقىوما4)،أوستيخمسةبلغإذاالعشرففيهبعلأ)3(كانأوسيخاوكان

سائمةالإبلمنرب!مخكلوفى،(4أوستيخمسةبلغإذاالعشرنصفففيهوالدالية

ابنةففيهاوعشرينأربععلىواحدةزادتفإذا،وعشرينأربعاتبلغأنإلىشاة

فإن،وثلاثينخمساتبلغأنإلىذكرلبودبفابنمخافبىابنةتوجدلمفإنمخافبى،

فإن،وأربعينخمساتبلغأنإلىلبودبابنةففيهاواحدةوثلاثينخم!ميىعلىزادت

فإن،ستينتبلغأنإلىالجملطروقةحقةففيهاوأربعينرب!مخعلىواحدةزادت

واحدةزادتفإن،وسبعينخمساتبلغأنإلىجذعةففيهاواحدةستينعلىزادت

على)واحدةزادتفإن،تسعينتبلغأنإلىلبونابنتاففيهاوسبعينري!مخعلى

عشرينعلىزادفما،ومائةعشرينتبلغأنإلىالجملطروكعاحفتانففيها(التسعين

كلوفى،الجملطروقةحقةخمسينكلوفىلبودب،بنتأربعينكلففىومائة

شاةأربعينكلوفى،بقرةباقورةأربعينكلوفى،جذعةأوجذعتبيعباقورة)6(ثلاثين

ففيهاواحدةومائةعشرينعلىزادتن!ف،ومائةعشرينتبلغأنإلىشاةسائمة

المعبودوعون،133/4النهايةينظر.اليمنقبائلمنوهمدانومعافررعينوذو،ملكأى:قيل(1)

127/8،128.

"رجعا.:حبانوابنعساكرابنعند(2)

.1/67عبيدلأبىالحديثغريبغيرها.ولاسماءسقىغيرمنالأرضمنبعروقهشربما:البعل(3)

.3ص:فىليس(4-4)

.3ص،س:فىليس(ه-5)

.1/145النهايةالبقر.:اليمنبلغةالباقورة(6)

-32-



الصدقةفرضكيفبابالزكاةكتاب

تبلغأنإلىثلاثففيهاواحدةزادتفإنمالمين،تبلعأنإلى(ظ48/41شاتان

ولاعجفاءولاهرمةالضدقةفىتؤخذولا،شاةشاهمائةكلففىزادتفإن،ثلاثمائة

الضدقة،خمثميةمجتمعبيقيفرقولا،متفزقيبيقيجمعولا،الغنمتيسولاعواليذات

منأواقيخمسكلوفى،بالسويةبينهمايتواجعانفإنهماالخليطينمنأخذوما

خمسدونفيماوليس،درهمدرهماأربعينكلففىزادوما،دراهمخمسةالووق

إنما،بيتهوأهللمحمل!تحللاالصدقةوإندينار،ديناراأربعينكلوفىلثىء،أواقي

ولارقيتيفىوليس،اللهسبيلوفى،(1)المؤمنينولفقراءأنمسهمبهاتزكىا!ؤكاةهى

مسلبمعبدلمحىليسوإنهالععث!و،منمح!دقتهاتؤدىكانتإذالثىءعمالهاولامزرعة

اكبر"إن:الكتابفىكان:قالطثثم.أفضل:يحيىقالطشىء".فردممهفىولا

يوموالفرار،حقبغيوالمؤمنةالنفسوكل،باللهإشراكالقيامةيوماللهعندالكبائر

الؤبا،واعكلالشحو،وتعلم،المحصنةورمئ،الوالديقوعقوق،اللهل!بيلفىالؤحف

قبلطلاقولاطاهر،إلاالقرانيمسولاالأصغر،الحجالعمرةوإن،التتيممالواعكل

لثىء،منكبهعلىليسواحدثوبفىأحدكميصلينولا،لمتاعحتىعتاقولا،إملافي

فىأحدكميصليقولالثىء،الشماءوبيقفرجهبيقليسواحدثوبفىيحتبينولا

:الكتابفىوكان."شعرهعاقصمنكمأحديصليقولابادى،ولثمقهواحل!ثوب

فىوإن،المقتولأولياءيرضىأنإلاقودفإنهجميلينةعنقتلا)2(مؤمنااعتبطمن"إن

،(3)الديةاللسانولمحى،الديةجدعهأوعبإذاالأنفوفى،الإبلمنمائةالديةالثفس

.""المسلمين:مفى(1)

لابىالحديثغريبعبطة.وماتاعتبطفقدعلةبغيوماتمنوكل،منهكانتجنايةبلاقتلهأى(2)

.2/63الجوزى

."الديةالشفتينوفىالديةاللسانوفى:المصنف"بخط:الأصلحاشيةفى(3)

-33-
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الصدقةفرضكيفبابكاةلزا!كتا

وفى،/الديةالعينينوفى،الديةالضلبوفى،الذيةالذكروفى،الديةالبيفشينوفى

الدية،ثلثالجائفة)2(وفى،الذيةثلث(المأمومة)1وفى،الذيةنصفالواحدةالزجل

والزجلاليدمنالأصابممنإصبعكلوفى،الإبلمنعشرةخمس(3)المنقلةوفى

وإن،الإبلمنخمس(4)الموضحةوفى،الإبلمنخمسالشنوفى،الإبلمنعشر

.()"ديناليألفالذهبأهلوعلى،بالمرأةيقتلالزجل

الحافظعدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرنا-7337

حنبلبنأحمدسمعت:يقول!العزيزعبدبنمحمدبناللهعبدسمعت:قال!

هو؟أصحيح:حمنئبنيحيىيرويهائذىهذاالصدقاتحديثعنوسئل

العزيزعبدبنمحمدبناللهعبدوسمعت:قالصحيحا.يكونأنأرجو:فقال!

سليمانعن6،حمنئبنيحيىعن،موسىبنالحكمعنحذثناوقد:يقول

بنأحمدأخرجقد:(7)!لاقفالصدقاتبحديثالزهرئعنداود،ابن

(6ير

.حمزهبنيحيىعنموسىبنالحكمعن""مسندهفىالحديثهذاحنبل

.68/1النهاية.الدماغتجمعالتىالجلدةوهى،الرأسأمبلغتالتىالشجةهى:المأمومة(1)

.246/1الفائق.الجوفإلىالنافذةالطعنة:الجائفة(2)

.5/110النهايةأماكنها.عنوتنتقلالعظامصغارمنهاتخرجالتىهى:المنقلة(3)

.5/961والنهاية،1/36للحربىالحديثغريب.بياضهأى.العظموضحتبدىالتىهى:الموضحة(4)

والدارمىمطولا.موسىبنالحكمطريقمن22/307عساكروابن،(6559)حبانابنأخرجه(5)

ذكرعلىمقتصرا(4868)والنسانى،(1661،1668،1675،2312،2399،0124)مفرفا

مختصزا.بهالزهرىطريقمن(4869)والنسائى.بهموسىبنالحكمطريقمنالديات

.3ص:فىليس(6-6)

البغوى.3القاأبووهومحمدبناللهعبد:يعنى(7)

-34-



الصدقةفرضكيفبابالزكاةكتاب

بنوصدقةحمنئبنيحيىداودبنسليمانعنروىوقد:أحمدأبوقال

51رومابعضفىأصلفلهالصدقاتحديثوأما،الشاميينمناللهعبد

،إسنادهفأفسدحزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبىعنالزهرىعنمعمر

الإسناد)1(.مجودداودبنسليمانوحديث

زرعهأبوهذاالخولانىداودبنسليمانعلىأثنىوقدال!ثيخ:قال

منوجماعةالدارمئ)2(سعيدبنوعثمانالزازىحاتموأبو(و49/41الرازى

الاسنادموصولالصدقاتفىرواهالذىالحديثهذاورأوا،الحفاظ

أعلم.والله.(3)انسح

بنمحمدبكروأبوقتادةبنالعزيزعبدبنعمرنصرأبوأخبرنا-7338

بنأيوببنمحمدحدثنا،مطرابنعمروأبوأخبرنا:قالاالمشاطإبراهيم

عمر،بناللهعبدحدثنا،الفروىمحمدبنإسحاقأخبرنا،ضريسبنيحيى

فىوجدكتابمثلع!ي!النبىعن،مالكبنأنسأبيهعن،أنسبنالمثنىعن

الفريضتين"بين:وفيه،الرقةإلىانتهىحتى،الصدقةفىعمرسيفقائم

خزيمةوابن،(1662)الدارمىأخرجهمعمروحديث.ا1123/3،124عدىلابنالكامل(1)

(2269).

وهو.زرعةابىعن1/397الحاكموذكره.أبيهعنا4/01والتعديلالجرحنىحاتمأبىابنذىه(2)

.(386)123،124صالدارمىسعيدبنعثمانتاريخفى

وهم:قالئم"المراسيل"فىأخرجهبل""سننهفىيخرجهلمداودأبالكن:3/4441الذهبىقال(3)

فىالشانوإنماحزماليتداولهمحفوظكتابهو:وقاللهطرقاذكرثمداود.ابن:قولهفىالحكم

.سندهاتصال
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أبىحديثهذا."دراهمعشرةدراهمعشرةقيمتهماشاتانأودرهماعشرون

مالك.بنأنسعن،أبيهعن،أنسبنالمثنىعن:المشاطروايةوفى،نصر

الروايةوهذه،جذهإلىنسب،أنسبنالفهعبدبنالمثنىفإنه؟أشبهوهذا

منالحديثرؤيناوقد.الفهعبدبنالقاسمعنالشافعئ)1(ذكرهاالتىهى

عنورؤيناه،(2)صحيحةأوجهمنأنسعنأنسبناللهعبدبنثمامةحديث

موصولا،حزمبنعمروحديثومنومرسلا)3(،موصولاونافعسالم

التوفيق.وباللهبعضا،بعضهيشذذلكوجميع

،لبونابنةأربعينص"وفى4قويهإبانةباب

حقة"خمسننصوفى

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7339

بناللهعبدحدثناأسماء،بنمحمدبنالفهعبدحدثنا،المثنىأبوحدثنا

كتابنسخةهذه:قالشهابابنعنيزيد،بنيونسعن،المبارك

ابنقال.الخطاببنعمرالعندوهو،الضدقةفىكتبالتىلمج!الفهرسول

التىوهى،وجههاعلىفوعيتهاعمربنالفهعبدبنسالمأقرأنيها:شهاب

الفهعبدبنوسالمعمربناللهعبدبنالفهعبدمنالعزيزعبدبنعمرانتسخ

.2/4لأما(1)

.(7329-7326)فىتقدم(2)

(73327335)فىسالموعن،(7331)فىوموصولا،(7330)فىمرسلانافععنتقدم(3)

التالى.الأثرفىمرسلةوستأتىموصولا.

-36-



...لبونابنةأربعينكل"وفى:قولهإبانةبابالزكاةكتاب

بنالوليدإلىبهاوكتببها،بالعملعمالهفأمر،المدينةعلىأفرحين

بذلكمرونيأالخلفاءيزللمثم،بهابالعملعماله/الوليدمرفأ،الملكعبد

بالعملوأمرهم،المسلمينمنعاملكلإلىفنسخهاهشامبهاأمرثئم،بعده

الصدقةالإبلمنشىءفىيؤخذ"لا:!سيرهكتابوهذا،يتعدونهاولافيهابما

عشرابلغتفإذاعشرا،تبفغحتىشاةففيهاخمسابلغتف!ذاذود،خمستبلغحئى

حتىشياهثلاثففيهاعشرةخمسبلغتفإذا،عشرةخمستبلغحتىشاتانففيها

بلغتفإذا،وعشرينخمساتبلغحئىشياهأربعففيهاعشرينبلغتفإذا،عشرينتبفغ

مخافيىبنتتوجدلمفإنمخافيى،بنثفريضةفيهافكان،أفرضتوعشرينخمسا

حتىلبودببنتففيهاوثلاثينستابلغتفإذا،وثلاثينخمساتبفغحتىذكرلبوفيفابن

ستين،تبلغحتىالجملطروقةحقةففيهاوأربعينستاكانتفإذا،وأربعينخمساتبلغ

ستابلغتف!ذا،وسبعينخمساتبلغحتىجذعةففيهاوستينإحدىكانتفإذا

حقتانففيهاوتسعينإحدىكانتفإذا،تسعينتبلغحتىلبوفيبنتاففيهاوسبعين

(ظ41/49ومائةوعشرينإحدىكانتفإذا،ومائةعشرينتبلغحتىالجملطروقتا

ففيهاومائةثلاثينكانتفإذا،ومائةوعشرينتسعاتبلغحتىلبوفيبناتثلاثففيها

حقتانففيهاومائةأربعينكانتفإذا،ومائةوثلاثينتسعاتبلغحتىلبونوبنتاحقة

حقاقيثلاثففيهاومائةخمسينكانتفإذا،ومائةوأربعينتسعاتبلغحتىلبوفيوبنت

تبلغحتىلبوفيبناتأربعففيهاومائةستينبلغتفإذا،ومائةوخمسينتسعاتبلغحتى

تبلغحتىلبوفيبناتوثلاثحقةففيهاومائةسبعينكانتفإذا،ومائةوستينتسعا

تسعاتبفغحتىلبونوبنتاحقتانففيهاومائةثمانينكانتف!ذا،ومائةوسبعينتسعا
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تسعاتبلغحتىلبوفيوبنتحقاقيثلاثففيهاومائةتسعينكانتفإذا،ومائةوثمانين

الشنينأئ،لبوفيبناتخمسأوحقاقيأربعففيهامائتينكانتفإذا،ومائةوتسعين

علىالإبلمنشىءكلثم،الكتابهذافىكعبناماعذةعلىأخذتفيهاوجدت

تبلغحتىصدقةالغنممنيؤخذولا،الكتابهذافىكعبنامانحوعلىيؤخذذلك

كانتفإذا،ومائةعشرينتبلغحتىشاةففيهاشاةاربعينبلغتفإذاشاة،أربعين

ففيهاومائتينيشاةكانتف!ذا،ني!لامتبلغحتىشاتانففيهاومائةوعشرينإحدى

شياهثلاثإلافيهافليسشاهثلاثمائةعلىزادتفإذا،ثلاثمائةتبلغحتىشياهثلاث

خمسمائة،تبلغحتىشياهأربعففيهاشاةأربعمائةبلغتف!ذا،شاةأربعمائةتبلغحتى

ستمائةبلغتفإذاشاة،ستمائةتبلغحتىشياهخمسففيهاشاةخمسمائةبلغتفإذا

،شاةثمانمائةتبلغحتىشياهسبعففيهاشاهسبعمائةبلغتفإذا،شياهستففيهاشاه

تسعمائةبلغتفإذا،شاةتسعمائةتبلغحتىشياهثمانففيهاشاهثمانمائةبلغتفإذا

فىثم،شياهعشرففيهاشاهألفبلغتفإذاشاه،ألفتبلغحتىشياهتسعففيهاشاة

.(1)"ةاششاةمائةزادتماكل

إسماعيلأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبووأخبرنا-5734

،هارونبنيزيدحدثنا،أسامةأبىبنالحارثحدثنا،الصفارمحمدابن

بنمحمدحدثنى،هرمبنعمروحدثنا،حبيبأبىبنحبيبأخبرنا

العزيزعبدبنعمراستخلفلما:قالالرجالأبايعنىنصارىالأالرحمنعبد

عمر،وكتابالضدقاتفىجم!اللهرسولكتابيلتمسالمدينةإلىأرسل

الألبانىوصححه.بنحوهالمباركابنطريقمن(1570)داودأبووأخرجه.1/393،394الحاكم(1)

.(1388)داودأبىصحيحفى
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...لبوناشةأربعينكل"وفى:قولهإباثةبابالزكاةكتاب

فىحزمبنعمروإلىلمجي!اللهرسولكتابحزمبنعمروالعندفوجد

كتابمتلالضدقاتفىعمركتابعمرالعندووجد،الصدقات

!بمحمدإلىطلبأنهعمروفحدثنى،لهفنسخا،لمجمااللهرسول

الإبلصدقةفذكو،لهفنسخالكتابينذينكفىمالهينسخأنالرحمنعبد

بلغت"فإذا:فقال:وزاد،قبلهالحديثفىمضىكمامائتينإلىخمسمن

بلغتدإذا،ومائتينعشرينتبلغأنإلىوحقةلبونبناتأربعففيهاوعشرامائتين

بلغتفإذا،ومالمينثلاثينتبلغأنإلىوحقتانلبوفيبناتثلاثففيهاومائتينعشرين

ذكوفىالحديثذكوثملبوفي".وينتاحقاقيثلاثففيها،و41/50ومالمينثلاثين

4/92ففيهاثلائمائةبلغت"فإذا:قالظرشمائة/تبلغحتىعشرازادتكلمافريضتها

يأخذأنشاءالشنينهذينأىفمنوحقتان،لبوفيبناتخمسأوحقاقيلست

كلوفىحقة،خمسينكلفىففيهاثلاثمائةعلىالإبلزادفإذاأخذ،المصدق

.(1)"ائيشالعشردونممايأخذولالبوفي،ابنةأربعين

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-7341

أخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،الصغانئإسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

بنمحمدالرجالأباأن،هرمبنعمروعن،وحبيمبإسحاقبنمحمد

إلىأرسلاستخلفحينا.لعزيزعبدبنعمرأن،حدثهنصارىالأالرحمنعبد

حزمبنعمروالعندفوجد،الصدقاتفىلمجي!االنبىعهديلتمسالمدينة

بنعمرآلعندووجد،الصدقاتفىحؤمبنعمروإلى!يه!ؤالنبىكتاب

به.هارونبنيزيدعن(934)الأموالفىعبيدأبواخرجه(1)
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...!حنهعلىعنضمرةبنعاصمروايةذكربابالزكاةكتاب

إلى!رالنبىكتاببمثلالضدقاتفىعفالهإلىعمركتابل!شهالخطاب

بمايأخذواأنالصدقاتعلىعفالهالعزيزعبدبنعمرفأمر،حزمبنعمرو

ءواحدةالتسعينعلىزادت"ما:الابلصدقةفىفيهمافكان،الكتابينذينكفى

ثلاثففيهاواحدةومائةالعشرينعلىزادتفإذا،ومائةعشرينإلىحفتانففيها

لافيمافليسذلكمنامحنرالإبلكانتفإذا،ومائةوعشرينتسغاتبلغحئىلبودببنات

.(1)"العشرةتبلغحتىشىءمنهاالعشرةلملغ

مضىمابخلافل!علشهعلىعنضفرةبنعاصمروايةذمحرباب

وعشرينمائةعلىزادوفيماالإبلى،منوعشرينخمسفى

سلمةبنحمادوروايةالروايةتلكضعفوبيانالإبلى،من

سعدبنقيسعن

ببغداد،القطانالفضلبنالحسينبنمحمدالحسينأبوأخبرنا-7342

أبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفربناللهعبدأخبرنا

فى:علىعن،ضمرةبنعاصمعن،إسحاقأبىعن،سفيانحدثنا،نعيم

.(2)شياهيعنىخمس.الإبلمنوعشرينخمس

يعقوبحدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،الحسينأبووأخبرنا-7343

أخبرنا،المباركابنهوالفهعبدأخبرنا،عثمانابنوحذثنا:قالسفيانابن

به.يزيدطريقمن117/2الدارقطنىوأخرجه.1/394،395الحاكم(1)

أبىطريقمن(9978)شيبةأبىوابن،(6794)الرزاقعبدوأخرجه.3/178سعانبنيعقوب(2)

مطولا.بهإسحاق



...ز!لمعلىعنضمرةبنعاصمروايةذكربابالزكاةكتاب

علىزادتفإذا:وزاد.مثلهعلىعن،عاصمعن،إسحاقأبىعن،سفيان

كلففىالإبلكثرتفإذاأؤلها،إلىالفرائضترذ:)اقال،ومائةعشرين

الحجاز)2(.أهلقولمنسفيانإلىأحثاوهذا.حفةخمسين

حدثنا،اللهعبدأخبرنا،الفضلابنالحسينأبووأخبرنا-7344

أبىعن،سفيانعن،سعيدبنيحيىحدثنا،بشاربنمحمدحدثنا،يعقوب

(اومائةعشرينعلىزادتإذا:الإبلفىعلىعن،عاصمعن،إسحاق

إبراهيمعن،منصورعن،سفيانوعن.الفرائضبهايستأنفذلكفبحساب

معينبنيحيىعنبلغنى:سفيانبنيعقوبيعنىيوسفأبوقال!.ذلكمثل

أبىعن،الثورىسفيانعنفيهيغلطبحديثيحدثسعيدبنيحيىكان:قال!

ومائةعشرينعلىالإبلزادتإذا:قالعلىعن،عاصمعن،إسحاق

،المباركابنتابعهوقدهذافىيغلطلمسعيدبنويحيى.الفريضةتستأنف

عن،عاصمعن،إسحاقأبىعن،سفيادروايةمنمشهور(ظ41/50وهذا

بنعاصمروايةلأن؟ضمرةبنعاصمعلىهذاالعلمأهلأنكروقدعلى.

بكرأبىكتابوخلاف،حزمبنعمروالكتابخلافعلىعنضمرة

(3)و

وعمر.

.3:صفىسيل(ا-1)

.178/3،179سفيانبنيعقوب(2)

.الأولبالإسنادسعيدبنيحيىعن(01"..)شيبةأبىابنواخرجه.3/179سفيانبنيعقوب(3)

مذهبفهوصحإن:1448/3الذهبىوقال.الثانىبالإسنادسعحدبنيحيىعن(01001)وفى

لعلى.
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...4!صرعلىعنضمرةبنعاصمروايةذكربابالزكاةكتاب

علىبالغلطأحالفإنهاللهرحمهمعينبنيحيىزكرياأبوأقا:ال!ثيخقال

العباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنمافيماوذلك،سعيدبن/يحيى

بنيحيىسمعت:يقولمحمدبنالعباسسمعت:قاليعقوببنمحمد

سفيانعنفيهيغلطبحديثيحذثسعيدبنيحيىكان:يقولمعين

زادتإذا:قالعلىعن،ضمرةبنعاصمعن،إسحاقأبىعن،الثورى

بهوحدث:معينبنيحيى.)اقالالفريضةتستأنفومائةعشرينعلىالابل

عشرينعلىالإبلزادتإذا:قالإبراهيمعنمنصورعنسفيانعنوكيع

أصحهذا:يحيىقال.الأولالحسابعلى(االفريضةتستأنفومائة

.(2)الحديثين

أبوأخبرنا،ال!كرئالجتارعبدبنيحيىبنالفهعبدمحمدأبووأخبرنما

حدثنا،الأزهربنمحمدبنجعفرحدثنا،الشافعئاللهعبدبنمحمدبكر

سعيدبنيحيىأنمعينبنيحيىذكر:قالالغلابئغ!انبنالمفضل

بنعاصمعن،إسحاقأبىعنبهتفردبحديثسفيانعنحدثالقطان

علىالفريضةتستأنفومائةعشرينعلىالإبلزادتإذا:علىعن،ضمرة

غلط.هذا:فقالالأؤل.الحساب

عنمنصور،عن،سفيانعن،وكيعحديثليحيىوذكرت:قال

علىالفريضةتستأنفومائةعشرينعلىالإبلزادتإذا:قالإبراهيم

.3:ص)1-ا(لي!فى

.(1547)3/322الدورىبروايةمعينابنتاريخ(2)
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...ر!لمعلىعنضمرةبنعاصمروايةذكربابالزكاةكتاب

صحيح.هذا:فقال.الأولالحساب

علىعابإنمايكونأنيحتملالروايةهذهفىيحيىقول:الشيخقال

العلمأهلعندوهوسفيانبهتفردحديثاسفيانعنروايتهالقطانيحيى

.عندهصحيحهوماإلا(ايروىفلا)ا،ذلكمثالأيتقىوهو،غلطبالحديث

أعلم.والفه

أحالوافإنهمالأئفةمنوغيرهالفارسئسفيانبنيعقوبيوسفأبوماوأ

الخلاف!مفيهبماخطئهعلىواستدلوا،ضموةبنعاصمعلىبالغلط

.الصدقاتفىام!ي!روعمربكرأبىعنثم،كيه!النبىعنالمشهورةللروايات

مجهولهذاروى:""القديمكتابفىقالفإنهاللهرحمهالشافعئوأفا

غلطعنههذاروىالذىأنيزعمالمجهولذلكعنالرواةوأكثر،علىعن

فىهذاعلىواستدل.الاستئناففىقولهيريد.حديثهفىليسهذاوأن،عليه

بخلافعلىعن،عاصمعن،إسحاقأبىعنروىمنبروايةاخركتاب

.(2)كلذ

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-7345

أبىعن،شريكقال:الشافعئقال:قالسليمانبنالربيعحدثنا،يعقوب

عشرينعلىالابلزادتإذا:قالعلىعن،ضموةبنعاصمعن،إسحادتى

بنعمرووقال:قال.لبونبنتأربعينكلوفى،حقةخمسينكلففىومائة

.3صجا(لي!فى-1)

.(2232)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(2)
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...ز!حنهعلىعنضمرةبنعاصمروايةذكربابالزكاةكتاب

قالى.مثلهعلىعن،عاصمعن،إسحاقأبىعن،شعبةعن،وغيرهالهيثم

لاالعراقئين-بعضيعنىوهم-،ةن!للموافقوهو،نقولىوبهذا:الشافعئ

والثابتر!يهطوعمربكروأبىلمججالنبىعنروىمافيخالفون،بهذايأخذون

عنبهيغلطوشىء،و51/41،إبراهيمقولىإلىعندهمل!حبهعلىعن

دتماعبه)1(.على

العدلى،يعقوببنالحسنأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-7346

صدقةعنعطاءابنيعنىالوهابعبدسئل:قالىطالبأبىبنيحيىحدثنا

علئاأن،ضمرةبنعاصمعن،إسحاقأبىعن،شعبةعنفأخبرنا،الإبل

ثلاثعشرةخمسوفى،شاتانعشروفى،شاةالإبلمنخصسفى:قالى

زادتفإذا،شياهخمسوعشرينخصبروفى،شيا؟أربععشرينوفى،شياه

خمسإلىلبونابنةففيهازادتفإذا،وثلاثينخصبرإلىمخاضابنةففيها

ففيهازادتفإذا:قالى،تسعينإلىالابلصدقةفىالحديثفذكر.وأربعين

حقة،خمسينكلففىزادتفإذاومائبما،عشرينإلىالفحلطروقتاحفتان

.لبونابنةأربعينكلوفى

عاصمعن،إسحاقأبىعن،معاويةبنزهيررواهوقدال!ثيخ:قال

كما:علىعن،والحارث

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-7347

عن،إسحاقأبوحدثنا،زهيرحدثنا،النفيلئمحمدبنالفهعبدحدثنا،اودفى

.7/071لأما(1)
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...رحنهعلىعنضموةبنعاصمروايةذكربابالزكاةكتاب

4/49أحسبه:زهيرقال-مل!رضرعلىعن،الأعورالحارث/وعن،ضمرةبنعاصم

"وفى:قالأدنإلىالحديثفذكرالعشر".ربع"هاتوا:قالأنه!يه!-النبىعن

منخميوعشوينخصير"وفى:قال،الرهوىذكصكماصدقتهافذكر."الإبل

ذكرلبوفيلمحابنمخافبىبنتتكنلمفإن،مخافيبنتففيهاواحدةزادتفإدا،الغنم

علىيعنىواحلىة-زافىت"فإذا:قالالحديثساقيغ."وثلاثينخمسبىإلى

منأكثرالإبلكانتفإن،ومائةعشوينإلىالجملطروكاحقتانففيها-التسعين

سفيانروايةفىمافيهليس(1)الحديثباقىوذكرحقة".خمسينكلففىذلك

خمسفى:عنهالرواياتمنكثيروفىوفيه،الاستئنافمنإسحاقأبىعن

بنعاصملمخالفة"بهالقولتركعلىأجمعواوقد.شياهخمسوعشرين

وعنكجالنبىعنالمشهورةالرواياتعلىعن،الأعوروالحارثضمرة

الاستئحافعنهروىمنروايةكذلك،ذلكفىالصدقاتفىوعمريكرأبى

والغلطالاختلافمننفسهافىمامعالمشهورةالرواياتلتلكمخالفة

منها،أقوىهوماإلىوالمصيرتركهافوجبفيها،النقلأهلأئمةوطعن

التوفيق.وبالله

بنموسىعن"المواسيل"فىداودأبوذكرهالذىالأثروأما-7348

عمروبنمحمدكتابلىخذ:سعدبنلقيسقلت:حمادقال:قالإسماعيل

بنعمروبنمحمدبنبكرأبىمنأحذهأنهأخبركتابافأعطاك!حزم.ابن

،7370)فىوسيأتىبه.زهيرطريقمن(2270)خزيمةابنوأخرجه.(1572)دإودأبو(1)

7595)+
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...مل!مج!علىعنضمرةبنعاصمروايةذكربابالزكاةكتاب

فرائضمنيخرجماذكرفيهفكانفقرأته،لجذهكتبهج!عالنبئأن،حزم

فعدذلكمنأكنركانتفإذا،ومائةعشرينتبلغ"أن:إلىالحديثفقمق.الإبل

منأقلكانوما،الإبلفريضةأولإلىيعادفإنهففحلوماحقة،خمسينكلفى

ذاتولاهرمةولاذكرفيهاليسشاةذودخمسكلفى،الغنمففيهوعشرينىي!مخ

الحسينأبوأخبرناالسليمانه!،بكرأبوأخبرنمافيمافهذا."الغنممنعوالي

وهو،(1)كرهفذ.اوددبوأثناحد،الفؤلؤئ(ظ41/51علىبوأثناحد،الفسوئ

لاكتابعنأخذهسعدبنوقيس،ع!ح!النبىإلىحزمبنبكرأبىبينمنقطع

بنوقيس،سماععنلاكتابعنأخذهسلمةبنحقادوكذلك،سماععن

روايةبخلافهذهفروايتهماالثقاتمنكاناوإنسلمةبنوحمادسعد

اخرفىحفظهساءسلمةبنوحماد.وغيرهحزمبنعمروكتابعنالحفاظ

بنقيسعنبهيتفردماويتجنبونفيهيخالفبمايحتخونلافالحفاظ،عمره

منفيهمامعالأمرينجمعقدالحديثوهذا،وأمثالهخاضةسعد

التوفيق.وبالله.الانقطاع

الحافظ،عدىبنالفهعبدأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرظ

:قالالمدينىبنعلئحدثنا،أحمدبنصالححدثنا،البغوىاللهعبدحدثنا

سعدبنوقيسالأعلمزيادعنسلمةبنحفاد:القطانهوسعيدبنيحيىقال

بنقيسعنسلمةبنحمادبهحذثماكانإن:يحيىقالثم.بذاكليس

.(601)سيلالمرا(1)
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الابلألشانتفسيربابالزكاةكتاب

عنسلمةبنحفادحديثولكنبشمىء،سعدا(بنقيسفليس)احقاسعد

.فيها)2(ثبتأنهيعنىالضوب-وهذاثابتعنالشيو!؟

حماد،بنأحمدبنمحمدأخبرناأحمد،أبوأخبرناسعد،أبوأخبرنما

حفافىكتابضاع:يقولأبىسمعت:قالحنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا

قصته.فهذهحفظهعتيحدثهمفكانسعد،بنقيسعنسلمةابن

المؤمل،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوالحاكمأخبرنما/

حمافىقال:قالعفانحدثنا،حنبلبنأحمدحدثنا،محمدبنالفضلحدثما

:فقالمكةإلىلمحذهب،قيسكتابالأحولحجاجمنىاستعار:سلمةابن

.(3)عاض

الإبلأسنانتفسيرلاب

داودأبوقال:قالبكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرظ

النضر"كتابوممنوغيرهما،حاتموأبىالرياشىمنسمعته:السجستانى

قالوا:،الكلمةأحدهمذكروربماعبيد"،أبى"كتابومن،"شميلابن

تمامإلىلسنةمخاضبنتيمونثم،فصلإذاالفصيلثمالحوار)4(،يسقى

.3:صفىسيل(ا-1)

.2/672عدىلابنالكامل(2)

به.أحمدطريقمن(2231)المعرفةفىوالمصنف،3/29سفيانبنيعقوبأخرجه(3)

المحيطالقاموسأمه.عنيفصلأنإلىأوتضعهساعةالناقةولد:تكسروقدالحاءبضمالحوار(4)

.(رو!)
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الابلأسنانتفسيربابالزكاةكتاب

فهىسنينثلاثلهاتمتفإذا،لبونبنتفهىالثالثةفىدخلتفإذا،سنتين

الفحل،عليهاويحملتركبأناستحقتلائها؟سنينأربعتمامإلىحقة

لأن؟الفحلطروقة:للحقةويقال،يثنىحتىالذكريلقحولا،(1)تلقحوهى

حتىجذعةلمحهىالخامسةفىطعنتفإذا،سنينأربعتمامإلىيطرقهاالفحل

حتىثنئحينئذفهوثنئتهوألقىالسادسةفىدخلتفإذا،سنينخمسلهايتم

إلىرباعيةوالأنثىرباعياالذكرسضىالسابعةفىطعنفإذا،ستايستكمل

الزباعيةبعدائذىال!ديسالسنألقىالثامنةفىدخلفإذا،السابعةتمام

فهونابهفاطلعالتسعفىدخلفإذا،الثامنةتمامإلىوسدسسديسفهو

حينئذفهو،العاشرةفىيدخلحتىطلع-يعنى-نابهبزلأى،بازل

عامومخلف،عامينوبازلعامبازل:يمالولكناسملهليسثئم،مخلف

.(2)ملالحاوالخلفة،سنينخمسإلىأعوامثلاثةومخلف،مينعاومخلف

نحوحرملةروايةفىالابلأسنانتفسيرالفهرحمهالثئافعئذكروقد

لأنهمنها-للذكر،و41/52يعنى-مخاضابنسمىوإنما:فقالوزاد،هذا

لموإنمخاضابنفهو،الحواملوهىبالمخاضأفهولحقتأمهعنفصل

لهافصارغيرهوضعتأمهلأن؟لبونابنسضىوإنما:قالحاملا.يمن

.(3)نبل

.4/262النهاية.حامل:لاقحنافة(1)

.74-3/70عبيدلأبىالحديثغريبفىوهو.(1590)عقبداودأبو(2)

.(2236)المعرفةفىالمصنفأخرجه(3)
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الحولعليهيحولحتىمالفيزكاةلابابالزكاةكتاب

الحولعليهيحولحتىمالفىرحاةلابافي:

أبىابنزكرياوأبوالقاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-7349

بنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس!أبوحدثنا:قالاالمزكىإسحاق

أبىصاخر-وسمى-حازمبنجريرأخبرك:وهبابنعلىقوئ:قالنصر

بنعلىعن،اللهعبدبنوالحارثضمرةبنعاصمعن،الهمدانىإسحاق

فذكرالعشور".ربعلى"هاتوا:قالأنهجمثماللهرسولعن،ل!عنهطالبأبى

فى"وليصر:!مجالنبىعنالحديثفىقالجريراأنإلا:آخرهوفىالحديث

.(1)"الحولعليهيحولحتىزكاةمالي

الفضلبنالحسينبنومحمدبشرانبنمحمدبنعلىأخبرنا-5735

حدثنا،السماكابنأحمدبنعثمانعمووأبوأخبرنا:قالاببغدادالقطان

حارثةحدثنا،الوليدبنشجاعبدرأبوحدثنا،داودأبىبناللهعبيدبنمحمد

:يقول!واللهرسولسمعت:قالتر!عأعائشةعن،عموةعن،محمدابن

بنوهريممعاويةأبورواهوكذلك.(2)"الحولعايهيحولحتىليطفىزكاه"لا

علىموقوفاحارثةعقالثورىورواهمرفوعا)3(حارثةعنكدينةوأبوسفيان

صص(5)صووصو(4)يرص
الاثارعلىذلكفىوالاعتماد،بخبرهيحتجلاوحارثه.ئشه

(1)

(2)

(4)

(5)

،إسحاقأبىعقعمارةبنالحسنعقنبهازبنوالحارثحازمبنجرير:وعنده،(186)وهبابن

.(1390)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه*(1573)داودأبوطريقهومن

الزجاجةمصباحفىالبوصيرىوقالبه.الوليدبنشجاعطريقمق(1792)ماجهابنأخرجه

ضعيف.الرجالأبىابنوهوحارثةفيهإسنادهذا:(641)

.(7395)فىكدينةأبىطريقمقوسيأتى.بههريمطريقمق2/91الدارقطنىأخرجه

.(7392)فىسيأتى

.(2382)فىترجمتهمصادرتقدمت
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معيبا...ولامريضاياخذفيماالساعىياخذلابابالزكاةكتاب

عمربنالفهوعبدعفانبنوعثمانرفجبهالصذيقبكرأبىعنفيهالصئمحيحة

(1)
.رو!لا!روغيرهم

معيباولامريضاياخذفيماالساعىيأخذلا4بافي

صحيخالفرضعددالإبلوفى

هرمة،الصدقةفىيؤخذ"ولا:لمجيهعالنبىعنالصئدقاتأحاديثفىرويناقد

.(2)"بيعذات"ولا:بعضهاوفى.((عواليذاتولا

اللهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-7351

إبراهيم،بنإسحاقحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفرابن

:قالالزبيدىعن،سالمبنالفهعبدحذثنى،الحارثبنعمرو/حدثنى

نأ،حدثهأباهأن،حذثهجبيربنالزحمنعبدأن،جابربنيحيىحذثنى

فعلهنمن"ثلاث:قال!اللهرسولأنحذثهمالغاضرئمعاويةبنالفهعبد

بهاطيبةمالهزكاةوأعطى،اللهإلأإلهلافإثهوحدهاللهعبدمن؟الإيمانطعمطعمفقد

(6)الأئمة()الشرطولا(4)الدرنةولاالهرمةيعطولم،عايمكلفىعليه(3)رافدةنفسه

ولمخيرهيسألكملموجلعزاللهفإن،أموالكمأودطمنولكن،المريضةولا

.(7397-7394)فىعمرابنوأثر،(7393)فىبكرأبىأثرسيأتى(1)

.(7326،7328،7331،7332،7335،7336)فىتقدم(2)

.1/405الجوزىلابنالحديثغريب.أدائهاعلىنفسهتعينهأى:رافدة(3)

.2/151النهايةالجرباء.:أي(4)

.2/046والنهاية،2/472الأنوارمثارقينظر.ارهوشرصغاره:وقيل.المالرذالأى:الرط(5)

لا.اللالمة":م،سفى(6)



ماخضا...ولايجبمافوقالساعىياخذلابا!الزكاةكتاب

تزقيوما:رجلفقال."نفسهعبدوزكىبشؤه،يأمزكم

:غيرهوقالكان".حيثمامعهاللهأن))يعلئم:قال؟اللهرسوليا

.(1)"اللئيمة

المرءنفسه

الشرط"ولا

يتطؤعأن!!ماخضا)2(!ويجبمافوقالساعىيأخذ!:لافي

بنالقاسمالعبالسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7352

الله،عبدأخبرنا،عبدانحدثنا،الموجهأبوحدثنابمرو،السيارىالقاسم

أبىعن،صيفىبناللهعبدبنيحيىعن(ظ41/52،إسحاقبنزكرئاأخبرنا

!جبنلمعاذ!ماللهرسولقال:قالعبالسابنعن،عبالسابنمولىمعبد

نأإلىفادعفمجئتفمفإذا،كتابأهلقوماستأتى"إنك:اليمقإلىبعثهحين

فأخئرفمبذلكلكأطاعواهمفإن،اللهرسولمحمداوأناللهإلاإلهلاأنيشهدوا

بذلكلكأطاعوافمفإن،وليلةيويمكلفىصلوالتخمسعليهمفوضقداللهأن

همفإن،فقرائهمعلىفتردأغنيائهممنتؤخذصدقةعليهمفوضقداللهأنفأخبزهم

اللهوبينبينهليسفإنه؟المظلومدعوةواتق،أموالهموكرائمفإياكبذلكلكأطاعوا

بناللهعبدعنوغيرهمحمدعن""الصحيحفىالبخارىرواه.3"ب.ص

من(1582)داودابووأخرجه.1/269،270سفيانبنويعقوب،(3297)الشعبفىالمصنف(1)

.(5041)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.جبيربنالرحمنعبدذكودونبهالزبيدىطريق

.3/319البارىفتح.الحامل:الماخض(2)

البخارى"،(1384)داودابووعنه(2ة71)أحمدوأخرجه.(1299)الصغرىفىالمصنف(3)

خؤيمة-وأبن،(1783)ماجهوابن،(2434)والنسائى،(625،2014)والترمذى،(1395)

-51-



ماخضا...ولايجبمافوقالساعىياخذلابابالزكاةكتاب

زكريا)1(.عنأخروجو؟منمسلموأخرجه،المبارك

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-7353

عن،المكىإسحاقبنزكرياعن،وكيعحدثنا،علىبنالحسنحدثنا،اودد

الحسن:قالاليشكرى-ثفنةبنمسلمعن،الجمحىسفيانأبىبنعمرو

عرافةعلىأبىعلقمةبننافعاستعمل:قال-شعبةبنمسلم:يقول(2)حور

شيخافأتيت،منهمطائفةفىأبىفبعثنى:قال.يصدقهمأنفأمره،قومه

لأصدقك-يعنى-إليكبعثنىأبىإن:فقلت،ديسمبنسعر:لهيقالكبيرا

ضروع(3)نتبينإناحتىنختار:قلت؟تأخذوننحووأى،أخىابن:قال

علىالشتعابهذهمنشعسبفىكنتأنىأحدثكفإنى،أخىابن:قال.الغنم

رسولاإنا:لىفقالابعيرعلىرجلانفجاءنى،صرغنمفىلمجماللهرسولعهد

.شاة:فقالافيها؟علئما:فقلت.غنمكصدقةلتؤدىإليكجمراللهرسول

إليهما،فأخرجتهاوشحمامحضا)4(ممتلئةمكانهاعرفتقدشاةإلىفأعمد

شافعا.نأخذأن!واللهرسولنهاناوقد،(الشئافع)شاةهذهفقالا:

عنادتىإلىفأعمد:قال.ثنيةأوجذعةعناقا:قالا؟تأخذانشىءفأى:قلت

به.إسحاقبنزكرياطريقمن(2275)-

.(19/29،30)ومسلم،(1496،4347)البخارى(1)

شيوخأحدالبصرىعبادةبنروحهو:وروحداود.أبىشيخالخلالعلىبنالحسنهو:الحسن(2)

.6/269للحينىداودأبىثرحينظر.الخلالالحسن

)نشير".:3ص،سفى(3)

.1/374الانوارمارق.اللبن:المحض(4)

التالى.الحديثفىمعناهاسياتىالشافعشاة(5)
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ماخضا...ولايجبمافوقالساعىياخذلابابالزكاةكتاب

إليهما،فأخرجتهاولادها-حانوقدولداتلدلمالتىوالمعتاطمعتاط-

وكيع:قالكذاانطلقا)1(.ثمبعيرهماعلىمعهمافجعلاهاناولناها.:فقالا

بنمسلم:والصوابثفنة.بنمسلم:وقالمخاضا.:والصوابمحضا.

.(2)الحفاظمنوغيرهمعينبنيحيىقاله.شعبة

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرناه-7354

إسحادتى،بنزكرياحدثنا،عبادةبنروححدثنا،مةأسابىأبنالحارثحدثنا

زاد،بمعناهالحديثفذكر.شعبةبنمسلمحدثنى،سفيانبىأبنعمروحدثنا

ولدها)3(.بطنهافىالتىوالشافع:فيه

القطيعى،جعفربنأحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7355

إبراهيم،بنيعقوبحدثنا،أبىحدثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا

عمروبنمحمدابنبكرأبىبناللهعبدحدثنى،إسحادتىابنعن،أبىحدثنا

عن،زرارةبنسعدبنالرحمنعبدبناللهعبدبنيحيىعن،حزمابن

جم!النبئبعثنى:قالكعببنأبىعن،حزمبنعمرو،و53/41بنعمارة

،مخاضابنةإلافيهاعليهأجدفلم،مالهلىفجمعبرجلفمررت،مصدقا

ظهر،ولافيهلبنلاماذاك:فقال.صدقتكفإنهامخاضابنةأد:لهفقلت

(1642)والنسائى،(26451)أحمدوأخرجه.(5811)داودوأبو،(6422)المعرفةفىالمصنف(1)

.(341)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.بهوكغطريقمن

.(الدورىرواية-268)3/69معينبنيحىتاريخ(2)

الألبانىوضعفه.بهروحطريقمن(6242)والنسائى،(5821)داودوأبو،(27451)أحمدأخرجه(3)

.17/391الجوزىلابنالحديثغريبالشافعمعنىفىوينظر.(342)داودأبىضعيففى
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كمانعها...الصدقةفىالمعتدىبابالزكاةكتاب

وهذا،بهأومرلمماباخذأناما:فقلتفخذها.سمينةعظيمةناقةهذهولكن

علئعرضتماعليهفتعرضتأتيهأنأحببتفإنقريحما،منكلمج!الفهرسولى

:قال.فاعلفإنى:قالى.رددتهعليكرذهوإن،قبلتهمنكقبلهفإن/،فافعل

علىقدمناحتىعلئعرضالتىبالناقةمعهوخرجمعىفخرج

صدقةمنليأخذرسولكأتاك!،اللهنبئيا:لهفقالى،ج!عالفهرسولى

لهفجمعت،قبلهقطرسولهولاج!عاللهرسولىمالىفىقامماالفهوايم،مالى

وقد،ظهرولافيهلبنلاماوذلك،مخاضابنة(1)هيفعلىماأنفزعم،ر!ام

بهاجئتكقدذههىوهاعلئ،فأبىليأخذهاعظيمةناقةعليهعرضت

تطوعتفإن،عليكالذى"ذلك:ع!ج!الفهرسوللهفقالخذها.الفهرسولىيا

بهاجئتكقداللهرسولىياذههىفها:قال.((كنموقبلناهفيهاللهآجركبخيبر

غيرهورواه.(2)بالبركةمالهفىلهودعا،بقبضهاج!عاللهرسولفأمرفخذها.

.(3)سمينةعظيمةفتئةناقة:الحديثفىفقالىإبراهيمبنيعقوبعن

والاعتداءحمانعها،الصدقةفىالمعتدى4بافي

المالربمنيحونوقدالساعىمنيحونقد

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-7356

،(ح)الليثحدثنا،بكيربنيحيىحدثنا،ملحانابنحدثناالضفار،عبيد

"إلاإ.:3صفىبعده(1)

.(21279)وأحمد،1/399،040الحاكم(2)

صحيحفىالألبانىوحسنهبه.يعقوبطريقمن(2277)خزيمةوابن،(1583)داودابوآخرجه(3)

.(1014)داودأبى
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كمانعها...الصدقةفىالمعتدىبابالزكاةكتاب

جعفرأبوأخبرنا،بالكوفةالعلوىهاشمأبىبنزيدالقاسمأبووأخبرنا

حدثنا،الحنينأبىبنالحسينبنمحمدحدثنا،دحيمبنعلىبنمحمد

بنسعدعن،حبيبأبىبنيزيدعنسعد،بنليثحدثناسعيد،بنقتيبة

الصدق!فى"المعتدى:قالأت!يهيوادرسولعن،مالكبنأنسعن،سنان

سعد.بنسنان:يقوللهيعةابنكان:قتيبةقالكمانعها")1(.

بنسنان:غيرهوقال.سنانبنسعد:الليثيقولهكذاأحمد:الشيخقال

خطأ،سنانبنوسعد،سعدبنسنان:عندىالصحيح:البخارىقالسعد.

.(2)سنان:مغالليثوقال:قالسعد.بنالليثقالهإنما

الحافظ،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرنا-7357

حدثنا،وهبابنحدثنا،حرملةحدثنا،(3)ملسبنمحمدبنالفهعبدحدثنا

عن،الكندىسعدبنسنانعنحدثهحبيبأبىابنأن،الحارثبنعمرو

فىىد!او،لهأممانةلالمنإيمان"لا:قال!ج!مجاللهرسولأن،مالكبنأنس

أبىبنسعيديقولهوكذلكسعد.بنسنان:قالكذاكمانعها")4(.المدقة

.(الفيث)عنصالحأبوأيضاوقاله،4!يوب

به.الليثطريقمن(1808)ماجهوابن.بهقتيبةعن(646)والترمذى،(1585)داودأبوأخرجه(1)

.(1403)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه

.1/335،336الصغيروالتاريخ،163/4،164الكبيوالتاريخ(2)

.306/14النبلاءأعلامشروينظر"سلمة".:م،سفى(3)

به.وهبإبنطريقمن(2335)خزيمةابنوأخرجه.ا3/192عدىلابنالكامل(4)

.4/164الكبيرالتاريخينظر(5)
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الساعى...يدىفىتتلفالزكاةبابالزكاةكتاب

الزكاةعليهوجبترجلفىالبصرىالحسنوقال!:الشيخقال-7358

الحسينأبو.أخبرظهيقضيهحتىعليهدينهو:قال!،مالهذهبحتىيزكفلم

بنمعاذحدثنا،سعدانحدثنامحمد،بنإسماعيلأخبرنا،بشرانابن

.(1)فذكره.الحسنعن،أشعثعنمعاذ،

يحونفلاالساعىيدىفىتتلفالزحاةباب،ظ53/41

ضمانها،المالربعلى

إسحاقأبىابنزكرياوأبوالقاضىالحسنابنبكرأبوأخبرنا-7359

قال!:نصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالمزكى

يزيد،بنخالدعن،سعدبنوالليثلهيعةابنأخبرك:وهبابنعلىقرئ

أتى:قال!أنهل!بهمالكبنأنسعن،حدثهعمن،هلال!أبىبنسعيدعن

(2ةالزكاأديت2)اإذ،اللهرسول!يا:فقال!لمجي!اللهرسول!لىإتميبمبنىمنرجل

"نعم:كيههاللهرسول!فقال!؟رسولهوإلىاللهإلىمنهابرئتفقدرسولكإلى

.(4)"اهلذبمنعلىوإثمهاأجرها،ولكمنها،برئتفقدرسولىإلىأديتها)3(إذا

.(0821)الأموالفىعبيدأبوأخرجه(1)

."أديتها،:مفى(2-2)

.أالزكاة"أديت:مفى(3)

عنهلالأبىبنسعيد"عن:وعنده.الليثطريقمن(12394)أحمدوأخرجه.(199)وهبابن(4)

.مجهولفيه:1453/3الذهبىوقال.،!نا
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السائمةالبقرصدقةأبوابجماعالزكاةكقاب

الشائمةالبقرصدقةأبوابجماع

ببغداد،القطانالفضلبنالحسينبنمحمدالحسينأبوأخبرنا-5736

بنالفهعبيدبنمحمدحدثنا،ال!فاكابنأحمدبنعثمانعمروأبوأخبرنا

وأخبرنا)ح(الأعمشحدثنا،الطنافسئعبيدبنمحمدحدثنا،المنادىيزيد

الشيبانئ،دحيمبنعلىبنمحمدجعفرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبو

حدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،غرقأبىبنحازمبنأحمدحدثنا

:قالر!جبهذرأبىعنسويد،بنالمعرورعن،الأعمشحدثنا،وكيع

"هم:قالرانىفلما،الكعبةظلفىجالسوهولمج!النبىإلىانتهيت

(1)تمقأنأتقارفلم،جلستحتىفجئت:قال.((الكعبةوربالأخسرون

هكذالباولقالمنإلاالأكثرون"هم.:قال.فىوأبىأاكفد؟هممن:فقلت

يؤدىلاغنبمولابقبرولاإللصاحبمنماهم،ماوقليل-مراتأربعوهكذا-

بأخفافها،وتطؤهبقوونهاتنطحه،وألمممنهكانتماأعظمالقيامهيومجاءتإلازكاتها

حديثلفظ.(2)"الناسبينيقضىحتىأولاهاعليهعادتاخزهانمدتكفما

وأخرجه،شيبةأبىابنبكرأبىعن"الصحيح"فىمسلمرواه،وكيع

.(3)الأعمشعناخروجهمنالبخارى

.2/178الأنوارمثمارق.قصتحتىثباتولاقراريمكننىلم:أى(1)

والغسالى،(21399)أحمدطريقهومن،(166)الزهدفىووكيع،(35389)شيبةابىابن(2)

حبانوابن،(617)الترمذىوأخرجه.(2251)خزيمةوابن،(1785)ماجهوابن،(2455)

ومختصزا.مطولابهالأعمشطريقمن(3256)

.(4601،6638)والبخارى،(990/30)مسلم(3)
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4/89

السائمةالبقرةصدقةأبوابجماعالزكاةكلاب

حدثنا،الحافظعلىأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا/-7361

أنجرنى،وهبابنحدثنا،صالحبنأحمدحدثنا،سليمانبنالفهعبدبكرأبو

صووالنبىعن،هريرةأبىعن،!!انع!ا!أبىعن،حذثهبكيراأنعمرو

فوطئتهقرقير،بصعيدلهابطحإبلهفىالصدقةفىتعالىاللهحقالمرءيؤذلم"إذا:قال

منإمامصدرهيرىحتىأولهاعليهكزآخرهاعليهمزإذابأفواهها،وعفشهبأخفافها

فوطئتهقرقبر،بصعيل!لهابطحفيهاتعالىاللهحقيؤذلمإذاوالبقرالثار،منوإفاالجنة

منإمامصدرهيرىحثىأولهاعليهكزآخرهاعليهمزإذابقرونها،ونطحتهبأظلافها

ولاعقصاءفيهاليسبأظلافهاوتطؤهبقرونهاتنطحهكذلكوالغنمالنار،منوإماالجنة

وستر؟ووررأجر؟ثلاثةوالخيلالنار،منوإفالجنةامنإمامصدره-سىحتىاء

لهكانتاللهسبيلفىللجهادعدةاقتتاهاومنسترا،لهكانتوتغنياتعففااقتناهافمن

ورياءفخرااقتناهاومنأجر،ذلكفىلهكانشرفينأوشرفالهاطولوإنأجرا،

ء!(2)
الله؟رسول!ياالحمرارأيت:قائلقالوزرا".لهكانتالمسلمينعلىونواء

ذزوشقاليغمل)فمن:الفاذةالجامعةالايةإلاشىءالحمرفىيأت"لم:قال

فىمسلمرواه.(3)"!هرريشزاذزةمثقاليغملومن!ير؟خيرا

البخارممئى)4(.إليهوأشار،وهبابنعنالأيلىسعيدبنهارونعن"الصحيح"

فىالعقصاءمعنىبيانوسبق.4/225عبيدلأبىالحديثغريب.ترنذاتتكنلمإذا:جماءشاة(1)

(5073).

.2/31الأنوارمشارق.معاداة:!أ(2)

فىوشأتى،(7305)فىوتقدمبه.وهبابنطريقمن(2227)مستخرجهفىنعيمأبوأخرجه(3)

(7493،7863،13243).

.(1460)عقبوالبهخارى،(.../987)2/683،684مسلم(4)
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البقرةصدقةفرضكيفبابالزكاةكتاب

البقرصدقةفرضحيفباب(و41/54

،ببغدادالهاشمئبراهيمإبناللهعبدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-7362

بنالعباسحدثنا،إملاءالرزازالبخترىبنعمروبنمحمدجعفرأبوحدثنا

براهيم،إعن،الأعمشحدثنا،عبيدبنيعلىحدثنا،الدورىتمحابنمحمد

لمء+ء(1)
إلى!اللهرسول!بعثنى:معاذقال!:قالامسروقعنشقيقعنالاعمشو

وأتبيعاثلاثينكلومن،ثنيةبقرةأربعينكلمناخذأنوأمرنى،اليمن

معافرى)2(.عدلهأوديناراحالمكلومن،تبيعة

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-7363

حدثنا،يحيىبنالحسنحدثنا،النيسابورىبكرأبوحدثنا،الحافظ

عن،وائلأبىعن،الأعمشعن،والثورىمعمرحدثنا،الرزاقعبد

منيأخذأنمرهوأ،اليمنإلى!النبئبعثه:قال!جبلبنمعاذعن،مسروق

وأديناراحالمكلومن،مسنةأربعينكلومن،تبيعةأوتبيعابمرةثلائينكل

معافر)3(.عدله

"حدثنا".:سفى(1)

.3/262النهاية.باليمنقبيلةوهىمعافرإلىمنسوبةباليمنبرودهى:المعافرى(2)

من(0245)والنسالى،(1663)مىالداروأخرجه.(1222)الصمغرىفىالمصنفعندوالحديث

به.عبيدبنيعلىطريق

بدون(623)مذىوالتر،(22؟13)أحمدطريقهمنو،(1468)الرزاقوعبد،ا؟2/2قطنىالدار(3)

،(9442)لنسائىوا.بهسفيانطريقمن(6822)خزيمةبنوا،(5781)اوددبوأواخرجه.معمرذكر

.(1396)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهالأعمشطريقمن(18؟3)ماجهوابن
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البقرصدقلافرضكيفبابالزكاةكتاب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-7364

أبوحدثناقالوا:المثنىوابنشيبةابىبنوعثمانالنفيلئحدثناداود،

لمجمالنبىعن،معاذعن،مسروقعن،إبراهيمعن،الأعمشحدثنا،معاوية

(1)

.بمحوه

محمدبنإسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-7365

بنالفهعبيدعن،نميرابنحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثناالضفار،

كلفى:قال!الهجبلبنمعاذعنبلغنى:فقال!البقرعننافعاسألت:قال!عمر

.(2)بقرةبقرةأربعينكلوفى،تبيعةأوتبيعثلاثين

العباسأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-7366

مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

محمدحدثنا،جعفرابنبكرأبوأخبرنا،المهرجاض!أحمدبوأوأخبرنا،)ح(

طاوسعن،قيسبنحميدعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمابن

بقرةأربعينومن،تبيعابقرةثلاثينمنأخذز!بهجبلبنمعاذأن،اليمانى

منأسمعلم:وقال!شيئامنهيأخذأنفأبىذلكدونبماوأع!،مسنة

يقدمأنقبللمج!اللهرسول!فتوفى.فأسألهألقاهحتىشيئافيهلمج!الفهرسول!

.(3)لبجبنمعاذ

به.معاويةأبىطريقمن(2268)خزيمةوابن،(2451)النسائىوأخرجه.(1577)داودأبو(1)

.(1395)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه

به.نميرابنعن(01310)شيبةأبىابنأخرجه(2)

بكير-بنيحيىبروايةالموطأفىومالك،8/2،9والثافعى،(2238)المعرفةفىالمصنف(3)
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البقرصدقةفوضكي!بابالزكاةكتاب

أخبرنا،لربيعاأخبرنا،العباسبوأثناحد،زكريابوأناأخبر-7367

بنمعاذأنطاوسعن،ديناربنعمروعن،عيينةبنسفيانأخبرنا،الشافعى

الشافعى:قالبشىء.ع!بمالنبئفيهيأمرنىلم:فقالالبقربوقصأتىجبل

.(1)الفريضةيبلغلمماوالوقص

عن،الحكمعن،بحجةوليس(2)عمارةبنالحسنوروى-7368

قيلاليمنإلىمعاذالمجماللهرسولبعثلما:قالرفجهعباسابنعن،طاولص

كلومن،تبيعةأوتبيعاثلاثينمنالبقرمنآخذأنأمرت:قال؟مرتأما:له

أحمدبنعثمانعمروأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبو.أخبرظمسنةأربعين

الوليد،بنشجاعبدرأبوحدثنا،المنادىاللهعبيدبنمحمدحدثنا،الدقاق

.(3)فذكره.الحكمحدثنا،عمارةبنالحسنحدثنا

منه:أجودبإسنادشاهاوله

99/4عمربنعلىأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرناه/-7369

حدثنا،الفريابئمحمدبنجعفرحدثنازياد،ابنسهلأبوحدثنا،الحافظ

،طاوسعن،الحكمعن،المسعودىحدثنى،بقيةحدثنا،عثمانبنعمرو

منيأخذأنأمرهاليمنإلىمعاذاجمجبماللهرسولبعثلما:قالعباسابنعن

أربعينكلومن،جذعةأوجذعاتبيعةأوتبيعاثلاثينكل(ظ41/54منالبقر

.(081)المراسيلفىداودأبوطريقهومن(مخطوط-ظ4/5)-

.8/2والشافعى،(2237)المعرفةفىالمصنف(1)

.(1070)فىتقدم(2)

به.الدقاقاحمدبنعثمانعن2/94الدارقطنىأخرجه(3)
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البقرصدقةفرضكيفبابالزكاةكتاب

وسأسأل!،بشىءفيهاأمرنىما:(1)لاقفالأوقاص؟:فقالوا،مسنةبقرةبقرة

الأوقاصعنسأله!صالفهرسولعلىقدمفلفا.عليهمتقداإذ!صالفهرسول

بينوماالثلاثيندونماوالأوقاص:المسعودئوقال.((ءىشفيها"ليس:فقال

ففيهاسبعونكانتفإذا،تبيعتانففيهاستونكانتفإذا،ال!تينإلىالأربعين

ثلاثففيهاتسعونكانتفإذا،مسنتانففيهاثمانونكانتفإذا،وتبيعمسنة

فلا،الأوقاسني!لابهىالأوقاص:المسعودىقال!:بقثةقالتبائع.

.(2)داصبتجعلها

أبوأخبرنا:قالقتادةبنالعزيزعبدبنعمرنصرأبوأخبرنا-7375

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،عبدةبنإبراهيمبنالفهعبدبنمحمدالحسن

بنزهيرحدثناجعفر،أبوالنفيلئحذثنىالبوشنجئ،العبدئإبراهيم

عن،الأعورالحارثوعن،ضمرةبنعاصمعن،إسحاقبوأحدثنا،معاوية

قال!:أنه!لمجر-اللهرسول!عنأحسبه:زهيرقال!د!!به-طالبأبىبنعلى

ثلاثينكلفىالبكر"وفى:فيهقال،بطولها!ريثفذكصالعشر".ربم"هماتوا

.(3)"ءىشالعواملعلىوليسمسئة،الأربعينوفى،تبيع

أبوأخبرنا،بالكوفةجناحبننذيربنجناحمحمدأبوأخبرنا-7371

حدثنا،دكينبنالفضلأخبرنا،حازمبنأحمدحدثنا،دحيمابنجعفر

.!"فقال:مفىبعده(1)

به.بمةطريقمن(4868)البزاروأخرجه.2/99الدارقطنى(2)

.(صق)و18/206التاجينظر.فيهلغةوالسين،والنقصالعيب:والوقص

.(7467،7468،7595)فىوسياتى،(7347)فىتخريجهتقدم(3)
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البقرصدقةفرضكيفبابالزكاةكتاب

العباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(حرببنالسلامعبد

بنمالكحدثنا،الدورىمحمدبنالعبالسحدثنا،يعقوببنمحمد

عن،عبيدةأبىعن،خصيفعن،حرببنالسلامعبدحدثنا،إسمامحيل

جذعة،أوجذعتبيعةأوتبيعثلائينكلفىالبقو"فى:قالمهي!هي!النبىعن،اللهعبد

شريكورواه.((جذعةأو"جذع:قيروافىجناحيذيلم.(1)"مسنةأربعينوفى

البخارى)2(.قاله.اللهعبدعنأمهعنعبيدةأبىعنخصيفعن

أبىعن،الزهرىعن،داودبنسليمانحديثفىمضىوقد-7372

كتبطأنهع!يوالنبىعن،جدهعن،أبيهعن،حزمبنعمووبنمحمدبنبكر

كلوفىجذعة،أوجذعتبيعباقورةثلاثينكل"وفى:فيهقالاليمقأهلإلى

ابنعمروأبوأخبرنا،السلمئالرحمنعبدأبو.حدثنيه"بقرةبادؤرةأرسن

موسى،بنالحكمحدثنا،العزيزعبدبنمحمدبناللهعبدأخبرنا،حمدان

.(3)فذكرهداود.بنسليمانعن،حمنئبنيحيىحدثنا

أحمدبنمحمدالعبالسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7373

أخبرنا،موسىبنالفهعبيدحدثنا،مسعودبنسعيدحدثنابمرو،المحبوبئ

:قاليرفعهأنسعن،عئالشأبىوابن،يرفعهالشعبىعن،داودعن،سفيان

طريقمن(5390)وأحمد.بهالسلامعبدطريقمن(4180)ماجهوابن،(622)اقرمذىأخرجه(1)

.(146؟)ماجهابنصحيحفىالالبانىوصححهبه.خصيف

.(173)عقبالترمذىعللينظر(2)

.(7336)فىتقدم(3)
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البقرصدقةفرضكيفبابالزكاةكتاب

.(1)(1تبيعةأوتبيعثلاثينوفى،مسنةالبقرمنأربعين"فى

أبوحدثنامحمد،بنمحمدبكرأبوأخبرناهالذىالأثروأما-7374

بنمحمدحدثنا،داودأبوحدثنا،الفؤلؤىعلىأبوحدثنا،الفسوىالحسين

الله:عبدبنجابرعن،الزهرىعن،معمرعن،ثوربنمحمدحدثنا،عبيد

،شياهثلاثعشرةخمسوفى،شاتانعشروفى،شاةالبقرمنخمسكلفى

ففيهاوعشرينخمسا،و41/55كانتافإذ:الزهرىقال.شياهأربععشرينوفى

إلىبقرتانففيهاوسبعينخمسعلىزادتفإذا،وسبعينخمسالىبقر+

قال!بقر+!بقرةأربعينكلففىومائةعشرينعلىزادتفإذا،ومائةعشرين

تبيع،بقرةثلائينكل"فى:لمجيمالنبئوال:قو!أنولجغنا:الزهرئقال:معمر

بعدهذاكانم!ث،اليمنلأهلتخفيفاكانذلكأن."بقرةبقرةأربعينكلوفى

الزهرىعناخروجهمنوروى،ومنقطعموقوفحديمثفهذا.(2)كلذ

أعلم.واللهوأشهر.أكثرقبلهوما،حجةبهتثبتلاوالمنقطعمنقطعا)3(،

عنالثورىعنوذكره،مرفوعاموسىبناللهعبيدطريقمن12/111العللفىالدارتطنىذكره(1)

مرفوغا.الشعبىعناخرطريقمن(10010)شيبةأبىابنوأخرجهمرسلأ.الشعبىعنداود

الأول:3/5514الذهبىوقالمرفوعا.أنسعنداودطريقمن(7566)الأوسطفىوالطبرانى

.51وعياشأبىوابن،للشعبىمرسل

.(011)المراسيل(2)

.(121)المراسيلينظر(3)
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الغنمصدقةفرضكيفبابالزكاةكتاب

السائمةالغن!اصكقةأبوابجماع

الغن!اصدقةفرضمحيفباب

الأنصارى،قتادةبنعمربنالعؤيزعبدبنعمرنصرأبوأخبرنا-7375

أخبرنا،الخؤاعئعقيلبنمحمدبنالفضلبنعلئالحسنأبوأخبرنا

4/100اللهعبدبنمحمدحدثنا،العنزىالمثنىبنمحمدحدثنا،مطئنجعفرأبو/

نأمالكبنأنسحدثنى:قالثمامةعن،أبىحذثنى،الأنصارىيعنى

اللهبسم:الكتابهذالهوكتبالبحرينإلىبعثهاستخلفلماأبابكر

التى،المسلمينعلىاللهفوضالتىالصدقةفريضةهذه،الزحيمالرحمن

ومن،فليعطهاوجههاعلىالمسلمينمنسئلهافمن،جمجمالفهرسولبهاأمر

ثمأسنانها،بينوماالابلفرضفىالحديثفذكريعطها.فلافوقهاسئل

فإذا،شاةففيهاومائةعشرينإلىأربعينكانتفإذاسائمتها،فىالغنم"وصدقة:قال

إلىمائتيقعلىزادتفإذا،شاتانففيهاماثميقتبلغأنإلىومائةعشرينعلىزادت

فىيوخذولا،شاةمائةكلففىثلاثمائةعلىزادتفإذا،شياهثلاثففيهاثلاثمائة

ولامتفزقبينيجمعولا،المصدقيشاءأنإلاتيسولاعوارذاتولاهرمةالصدقة

بينهما!ااجعايئفإنهماخليطينمنكانوما،الصدقةخشيةمجتمعبينيفرق

يشاءأنإلاصدقةفيهافليسشاةأربعينمقناقصةالزجلسائمةكانتفإذا،بالسوية

الأنصارى)2(،اللهعبدبنمحمدعن""الصحيحفىالبخارىرواه.1((.ر

.(7326)فىتقدم(1)

.(1448،1453،1454)البخارى(2)
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الغنمفىتؤخذالتىالسنبابالزكاةكتاب

الذىجم!اللهرسولكتابفىومضى،(1)الحديثهذاطرقسائرمضىوقد

"فإذا:فيهقالذلكمنوأبينهذانحور!نههالخطاببنعمرالعندكان

شاةثلاثمائةعلىزادتفإذا،ثلاثمائةتبلغحتىشياهثلاثففيهاومال!ينشاةكانت

أربعففيهاشاةأربعمائةبلفتفإذاشاة،أربعمائةتبلغحئىشيا؟ثلاثإلافيهافليس

ذكرهاثم."؟ايشخمسففيهاشاةخمسمائةبلفتفإذا،خمسمائةتبلغحتىشيا؟

.(2)"ةاثللثاةمائةزادتماكلفى"ثم:قال،ألفابلغحتىمائةمائةهكذا

الغن!افىتؤخذالتىالسنباب

عنديسمبنسعرعنشعبةبنمسلمحديثفىمضىقد-7376

وقد،شافعهذه:أعطاهماالتىالشثاةفىقالاأنهما!سح!اللهرسولرسولى

ولدها،بطنهافىالتى(ظ41/55والشثافعشافعا.نأخذأن!يئاللهرسولنهانا

لهمافأخرجت:قال.ثنئةأوجذعةعناقا:قالا؟تأخذانشىءأئ:فقلت:قال

أبو.أخبرنابعيرهما)3(علىفحملاهافتناولاهاإلينا.ارفعها:فقالاعناقا،

أسامة،أبىبنالحارثحدثناعبيد،بنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسن

،سفيانأبىبنعمروحدثنا،إسحاقبنزكرئاحدثنا،عبادةبنروححدثنا

ديسم.بنسعراسميثبتلمشيخناأنإلا.(4)فذكره.شعبةبنمسلمحدثنى

.(7329-7326)فىتقدم(1)

.(7339)فىتقدم(2)

بعيريهما!.:أبخطه:الأصلحاشيةوفى)بعير،.:سفى(3)

.(7354)فىتقدم(4)
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الغنمفىتؤخذالتىالسنبابالزكاةكتاب

قالوا:اخرينفىالمزكىإسحاقأبىابنزكوياأبوأخبرنا-7377

أخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

عمرأن،أبيهعن،عاصمبنبشرحدثنا،عيينةبنسفيانأخبرنا،الشئافعئ

مصدقا،فخرجومخاليفها)1(،الطائفعلىالفهعبدبنسفيانأباهاستعمل

علينامعتداكنتإن:لهفقالوا(امنهميأخذهولمبالغذاء)2(عليهمفاعتد

أنهماعلم:لهفقال،ر!جنهغمرلقىحتىفأمسكمنا.فخذهبالغذاء

عمر:لهفقال.منهمنأخذهولابالغذاءعليهمنعتد؟نظلمهمأنايزعمون

لا:لهموقل،يدهعلىالراعىبهايروحبالسخلةحتىبالغذاءعليهمفاعتد

،()الأكولةالشاةولا،الدرذاتولاالماخض)4(،ولاالزئى)3(،منكماخذ

المالغذاءبينعدلىفذلك،والثنيةالجذعةالعناقوخذ.الغنمفحلولا

0،(6)
.وحياره

جعفربنمحمدأخبرناالمهرجانئ،أحمدأبووأخبرنا-7!78

مالك،حدثنا،بكيرابنحدثنا،العبدىإبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

(1

(2

(3

فىوالكوركالاقليموهو،مخلافواحدهاوالمخاليفمحالها".":3صوفىمخالفها".":سفى

.1/395الأنوارمارقينظر.اليمنغير

.2/91عبيدلأبىالحديثغريبالصغار.السخال:الغذاء

.2/278الأنوارمارقينظر.ولدهاتربىالتىهى:وقيل،بالنتاجالعهدالحديثةالشاة:الربى

عوار".ذات"ولا:سفىبعده

.2/91عبيدلأبىالحديثغريب.بسائمةليستللأكلتسمنالتىهى:الأكولة

شيبةأبىابنوعنه،(37)عيينةابنجزءفىوهو،2/16والشافعى،(2243)المعرنةفىالمصنف

(07410).

.2/129الأنوارمارقوصغارها.رديئها:المالوغذاء

-67-



101/4

الناسأموالكرائميؤخذلابابالزكاةكتاب

س"(اء1)
سفيانجدهعن،الثقفىسفيانبناللهلعبدابنعن،الديلىزيدبنلورعن

الناسعلىيعذوكانمصذقا،بعثه4!فرالخطاببنعمرأن،الفهعبدابن

عمرعلىقدمفلضا!شيئا؟منهتأخذولابالسخلعليناأتعذ:فقالوا،بالسخل

عليهمنعذنعم:الخطاببن/عمرفقال!،لهذلكذكرز!بهالخطابابن

ولاالربىولاالأكولةنأخذولانأخذها،ولاالراعىيحملهابالسخل)2(

المال!اءغذبينعدل!وذلك،والثنئةالجذعةونأخذ،الغنمفحلولاالماخض

(3)ا.
.وحياره

الناسأموالحرائميؤخذلا4بافي

محمدبنمحمدالنضرأبوأخبرك!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7379

قالا:سفيانبنوالحسنسعيدبنإبراهيمبنمحمدحدثنا،الفقيهيوسفابن

عن،القاسمبنروححدثنا،زريعبنيزيدحدثنا،بسطامبنأميةحدثنا

ابنعنمعبد،أبىعن،صيفىبنالفهعبدبنيحيىعن،أمئةبنإسماعيل

أهلقؤمعلىتقدم"انك:قالاليمن(4)ىلع!اذا!ثلماجمي!النبئأن،عباس

اللهأنفأخبزهماللهعرفوافإذا،وجلعزاللهعبادةإليهتدعوهمماأولفليكن،كماب

فرضقدالفهأنفأخبزهمفعلواف!ذا،وليلتهميومهمفىصلوابئخمسعليهمفرضقد

.4/416،93/27الكمالتهذيبوينظر.!نب"سعيب:سفى(ا-1)

أبالسخلةأ.:مفى(2)

(1861)الأموالفىزنجويهابنوأخرجه.(مخطوط-ظ7،و4/7)بكيربنيحىبروايةالمرطأ(3)

به.مالكطريقمن

)إلى،.:مفى(4)
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الناسأموالكرائميؤخذلابابالزكاةكتاب

وتوقمنهمفخذبهاأطاعوافإذا،فقرائهمعلى(فترد)1أموالهممنتؤخذزكاةعليهم

بنميةأعن"الصحيح"فىجميعاومسلمالبخارىرواه.(2)"سامفاأموالكرائم

.(3)بسطام

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-7385

أبىميسرةعن،خماببنهلالعن،عوانةأبوحدثنا،مسددحدثنا،داود

مصدقمعسار-منأحبرنى:قالأو-سرت:قالغفلةبنسويدعن،صالح

ولا،لنن(راضح)منتأخذ)4("ألا:كيه!للهارسولعالدفىافإذ(و41/56ع!ي!النبى

الغنمتردحينالمياهيأتحماإنماوكانجتمع".بينتفزقولامتفرقيبينتجمع

:قالكوماء-ناقةإلىمنهمرجلفعمد:قال.موالكمأصدقاتأدوا:فيقول

يقبلها.أنفأبى:قال-السنامعظيمة:قال؟الكوماءما،صالحأبايا:قلت

فخطم:قاليقبلها.أنفأبى:قال.إبلىخيرتأخذأنأحب،إنى:فقال:قال

إنى:وقال،فقبلهادونهاأخرىلهخطمثم،يقبلهاأنفأبىدونهاأخرىله

فتخيرترجلإلىعمدت:يقولكح!اللهرسولعلئيجدأنوأخافاخذها

.(6)؟إبلهعليه

."رفترد.ح:"بخطه:حاشيتهافىوكتب"وتردإ.:الأصلفى(1)

.(7352)فىوتقدم.بهبسطامبنأميةطريقمن(07122)انىوالطبر،(2615)عوانةأبوأخرجه(2)

.(91/13)مسلمو،(5841)البخارى(3)

بالياء.بعدهماوكذابالياء"يأخذ!.:الأصلفى(4)

.2/230النهايةينظرالصغير.الراضعأو،واللبنالدرذات:لبنراضع(5)

.(1397)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.(1579)داودأبو(6)
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الناسأموالكرائميؤخذلابابالزكاةكتاب

اللهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-7381

ابنيعنىسعيدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفرابن

عن،صالحأبىميسرةعن،خباببنهلال!أخبرنا،هشيمحدثنا،منصور

فسمعته،إليهفجلستفأتيتهجميو،النبىمصدقأتانا:قالغفلةبنسويد

ولامجتمعبينيفزق)1(ولا،لبنراضعمنآخذلاأنعهدىفىإن:يقول

.(2)فأبىخذها.:فقالكوماءبناقةرجلوأتاهمتفزق.بينيجمع

يعقوبحدثنا،جعفربنالقهعبدأخبرنا،الحسينأبووأخبرنا-7382

أبىبنعثمانعنشريئر،حدثناالحميد،عبدبنيحيىحدثنا،سفيانابن

مصدف)3(بيدأخذت:قالغفلةبنسويدعن،الكندئليلىأبىعن،زرعة

إذا،تقفنىأرضوأئ،تظلنىسماءأئ:فقال!،عظيمةبناقةوأتيتهجمرالنبى

فقبلها)4(.الإبلمنبناقةفأتيته!؟امرىمالخيارأخذت

الضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-7383

بنعثمانعن،شريكعن،الوليدأبوحدثنا،حفويهالطيالسئبكرأبوحدثنا

مصذقأتى:قالغفلةبنسويدعن،الكندىليلىأبىعن،زرعةأبى

متفرقبينيجمعلاأن:عهدهفىفقرأت،بيدىوأخذبيدهفأخذت!النبى

.،نفرق:)بخطه:الأصلحاشةفى(1)

به.هثيمطريقمن(2456)والنسائى،(18837)أحمدوأخرجه.1/227والتاريخالمعرفة(2)

.3ص:فىلي!(3)

.1/226،227والتاريخالمعرفة(4)



الناسأموالكرائميؤخذلابابالزكاةكتاب

ململمة)1(عظيمةبناقةرجلفأتاه:قال.الصدقةخشيةمجتمعبينيفرقولا

دونهابأخرىأتاهثئم،يأخذهاأنفأبىدونهابأخرىأتاهثم،يأخذهاأنفأبى

أتيتأناإذا،تظلنىسماءوأى،تقلنىأرضأى:قالثم،يأخذهاأنفأبى

(3حديثفىمضى3)وقد!؟(2)مسلممرىابلإخيارأخذتوقد!ي!ك!اللهرسول

بهتطؤعإذاالأخذجوازعلىدلالةوفيهمصدقا)4(،خر!حينكعببنأبى

صاحبه.

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلىأخبرنا-7384

محمدوأخبرنا)ح(حرببنلسليمانحدثنا،أسامةأبىبنالحارثحدثنا

102/4بنيعقوبحدثناجعفر،بنالفهعبدأخبرنا،الفضلبنالحسين/ابن

فىرجلارأيت:قالحازمبنجريرحدثنا،حرببنسليمانحدثنا،سفيان

مجلسفىرأيت:قالالحارثروايةوفى-(صوفجئة)عليهأيوبمكان

مولاىحدثنى:قاليتحدثونالقومرأىفلماصوف-جبةعليهأعرابياأيوب

،(6)حولهوأصحابهقاعا!عالنبئفإذاالمدينةأتيت:قالدعموصبىابن!رة

المستديرةهى:والململمةأيضا.بخطهأنهاإلىوأشار."ملهمة"بخطه:الاصلفىفوقهكتب(1)

.389/1للخطابىالحديثغريب.الجمعوهوالقممنسمئا،

(1457)ماجهابنصحيحفىالألبانىوحسنهبه.شريكطريقمن(1801)ماجهابنأخرجه(2)

.(74"7)فىوسيأتى

."حديثمضى:بخطه9:الأصلحاشيةفى(3-3)

.(7355)فىتقدم(4)

.الحارثمسندفىكذلكوهىصوف"،منجبة:"بخطه:الأصلحاشيةفى(ه-5)

"عنده!.:الأصلحاشيةفى(6)
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الناسأموالكرائميؤخذلابابالزكاةكتاب

استغفر،اللهرسوليا:فقلت،منهأدنوأنأستطعفلممنهأدنوأنفأردت

و!عالفهرسول(ظ56/41وبعث:قال."كلالله"غفر:فقال.النميرئللغلام

بنهلال"أتيت:!كالنبئلهفقال،(1)ةفجبإبلفجاء:قال،ساعياالضحخاك

لله،ايارسول:فقال."؟أموالهمجلةفأخذت(2)ربيعةبنوعامرعاميربنونميرعامير

عليهاوتحملتركبهابإبلاتيكأنفأحببتالغزوتذكرسمعتكى!إ

فردهااذهببه،جئتالذىمنإلقأحبتركتللذى"والله:قال.أصحابك

.(4)"(3)أموالهمحواشىمنصدقاتهموخذ،عليهم

المزكى،جعفربنمحمدأخبرنا،المهرجانئأحمدأبوأخبرنا-7385

سعيد،بنيحيىعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا

بنمحمدأنأشجعمنرجلانأخبرك!:قالأنهحئانبنيحيىبنمحمدعن

صدقةإلئأخرج:الماللرثفيقول،مصذقايأتيهمكانالأنصارئمسلمة

أنهعندناةن!لا:مالكقالقبلها.إلاحقهمنوفاءفيهاشاةإليهيقودفلا.مالك

.()موالهمأزكاةمندفعوامامنهميقبلوأن،زكاتهمفىالناسعلىيضئقلا

محمدحديثفىرواهكماالحقمنوفاءدفعوافيماكانإذا:الشيخقال

.117/1للحربىالحديثغريب.عظمه:شىءكلوجل،الإبلمنالكبارالعظامأى:جلة(1)

إربيع!.:مفى(2)

.1/214الأنرارثارقوأدانيها.صغارها:أموالهمحواشى(3)

(69302)أحمدوأخرجه.1/131،231سفيانبنويعقوب،(بغية-287)أسامةأبىبنالحارث(4)

.مجهولالمولىهذا:3/1458الذهبىوتال.بهجريرطريقمن

.1/267الليثىيحيىوبرواية،(مخطوط-و8/4)بكيربنيحيىبروايةالموطأ(5)
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الناسأموالكرائميؤخذلابابالزكاهكتاب

مسلمة.ابن

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،إسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-7386

بنجعفرأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدأحمدأبوحدثنا،الشيبانئيعقوب

رجلا!الفهرسولبعث:قال(1)أبيهعن،عروةبنهشامأخبرنا،عون

وذواتوالبكرالشارفخذ،شيئاالنالرأنفسحزراتمنتأخذ"لا:قالمصدقا

.(2)"العيب

حدثنا،الكارزىالحسنأبوأخبرنا:قالالسلمئالرحمنعبدأبوأخبرئما

خذ؟أموالهمخيارتأخذلا:يقول:قالعبيدأبىعن،العزيزعبدبنعلئ

كانوإنه،الابلذكورمنالصغيروهووالبكر،الهرمةالمسنةوهىالشارف

بالشئرائع)3(.الناسيؤخذأنقبلالإسلامأولفى

والصغارالذكورأخذعندنايتصوروقد،مرلملالحديث:الشيخقال

كذلك.كلهاماشيتهكانتإذاوالمعيبة

انتهىإذا:قالالحكمعنالأعمشعنالثورىعنوروينا-7387

خيرالغنمصاحبفيأخذصدعتين)4(،صدعهاالغنمإلىالمصدق

"أمه".:3صفى(1)

/2المعانىشرحفىوالطحاوى،(131)المراسيلفىداودوأبو،(40001)سيبةأبىابنأخرجه(2)

به.هشامطريقمن33

.89/2،90عبيدلأبىالحديثغريب(3)

مصدرىفىكما""صدعين:الحاشيةفىوكتب،الأصلفىفوقه،""ص:وكتب،النسخفىكذا(4)

.(عد)ص21/320التاج.ونحوهكالغنمالشىءمنالفرقة:والصدع.التخريج
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...مواشيهمنتجتالتىبالسخالعليهميعدبابالزكاةكتاب

الاخر)2(.الضدعمنالضدقةصاحبويأخذالصدعين)1(،

قال!:أنهمحمدبنالقاسمعن،عمربناللهعبيد)3(عنورؤينا-7388

المصذقفيدع،دونوثلث،وسطوثلث،خيارثلث؟أصداعثلاثةيصدعها

نصرأبوأخبرنا،الأصبهانئبكرأبو.أخبرظالوسطمنويأخذالخيار

بناللهعبدحدثنا،الحسنبنعلئحدثنا،الجوهرىسفيانحدثنا،العراقئ

جميعا)4(.بهماعنهماالثورىسفيانحدثناالوليد،

قائليهما.تسميةغيرمنالمذهبينهذينالقديمفىالشئافعئحكىوقد

أنهر!عبهالخطاببنعمرعنورؤينا.()القاسمقول!مثلالزهرئعنورؤينا

.(6)الباقيينالثلثينمناختارواثئم،الثلثالغنمصاحبيختار:قال!

مواشيهم،(7)نتجتالتىبالسخالعليه!ايعد4بابئ

بقيةالامهاتفىحانإذامنهايؤخذولا

العدل!بشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-7389

بنأحمدبكرأبووأخبرنا)ح(الضفارمحمدبنإسماعيلأخبرناببغداد،

(2

(3

(5

(6

(7

الصدعين".9:الحاشيةفىوكتب"الصدعتين".:الأصلفى

به.سفيانطريقمن(01؟81)شيبةأبىوابن،(0681)الرزاقعبدأخرجه

عبدلما.9:سفى

.بنحوهسفيانطريقمن(07901)شيبةأبىوابن،(1681)الرزاقعبدأخرجه

.(10080)شيبةأبىابنمصنفينظر

.(6813،6817)الرزاقعبدمصنفينظر

.9/597البارىفتحينظر.ثالثهوفتحأولهبضمإلاالفعلهذايستعملولا،ولدتأى:نتجت
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نتاجها...غيرمناستفادوهبماعليهميعدلابابالزكاةكتاب

بنالحسنحدثنا:قالايعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،القاضىالحسن

ا؟3/4/عنعمر،ابنيعنىالفهعبيدعننمير،بناللهعبدحدثنا،عفانبنعلى

علىل!جبهعمراستعملنى:قالجدهعن،أبيهعن،عاصم(و57/41بنبشر

نإ:وقالواذلكفاشتكوا)3(بالبهم)2(،عليهمفاعتددت)1(،قومىصدقات

لقيتثم،بهاعليهمفاعتددنا:قال.صدقتكمنهافخذالغنممنتعذهاكنت

كنتإن:وقالوابالبهمعليهمأعتدأنعلئاستنكرواقومىإن:فقلتعمر

سفيانياقومكعلىاعتد:رضر!4عمرفقال.صدقتكمنهافخذالغنممنتراها

لهمندعإنا:لقومكوقل،يدهفىيحملهاالراعىبهاجاءوإنبالبهم

وذلك،والثنئالجذعونأخذ،الغنموفحلاللحموشاةوالربىالماخض

.(4)المالفىوبينكمبينناوسط

نتاجهاغيرمناستفادوهبماعليه!ايعدلابافي:

الحولعليهيحولحتى

مرفوعا:رضر!4علىعنوالحارثضمرةبنعاصمحديثمضىقد

.()((الحولعليهيحولحتىزكاةماليفى"ليس

بنإسماعيلأخبرناببغداد،بشرانبنمحمدبنعلىوأخبرنا-0739

"فاعتدتإ.:الأصلفى(1)

.168/1النهاية.والأنثىالذكرالضأنولدوهىبهمةجمع:البهم(2)

فاستنكروا".:"بخطه:الأصلحاشيةفى(3)

.(7377)فىتقدم(4)

.(7349)فىتقدم(5)
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نتاجها...غيرمناستفادوهبماعليهميعدلابابالزكاةكتاب

الصلت،بنمحمدحدثنا،الحنينئالحسينبنمحمدحدثنا،الصفارمحمد

قال:قالتر!حفأعائشةعن،عمرةعن،حارثةعن،كدينةأبوحدثنا

.(1)"الحولعليهيحولحتىزكاةالمالفى)اليس:ع!ي!اللهرسول

عنضمرةبنعاصمعنإسحاقأبىعنالثورىورواه-7391

عليهيحولحتىزكاةعليكفليساستفدتهمالعندككانإن:قالر!بهعلى

.(2)الحول

قالت:ر!نهاعائشةعن،عمزةعن،الرجالأبىبنحارثةوعن-7392

بكرأبوبهما.أخبرنا(3)الحولعليهيحولحتىزكاةمستفادمالفىليس

علئحدثنامحمد،بنسفيانحدثنا،العراقئنصرأبوأخبرنا،الأصبهانئ

جميعا.فذكرهما.سفيانحدثناالوليد،بنالفهعبدحدثنا،(4)الحسنابن

أخبرنا،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبووأخبرنا-7393

محمدبنالقاسمعن،عقبةابنعن،مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الزبيع

.(الحول!)عليهيحولحتىزكاةمال!منيأخذر!بهبكرأبويكنلم:قال!

حدثناحمشاذ،بنعلئحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-7394

به.الحنينىطريقمن2/91الدارقطنىأخرجه(1)

به.سفيانطريقمن(03081)شيبةأبىابنأخرجه(2)

وقفالصواب:3/1460الذهبىوقالبه.حارثةطريقمن(10315)شيبةأبىابنأخرجه(3)

الخبرين.

.""الحسين:مفى(4)

.(7024)الرزاقعبدوعنه،1/245ومالك،2/17والمئسافعى،(2274)المعرفةفىالمصنف(5)
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نتاجها...غيرمناستفادوهبماعليهميعدلابابالزكاةكتاب

حدثناالأشجعئ)1(،حدثنا،الليثأبىبنإبراهيمحدثنا،الهيثمبنيزيد

مالااستفادمن:قالعمرابنعن،نافععنالسختيانه!،أيوبعن،سفيان

.(2)الحولعليهيحولحتىيزكيهفلا

علىأخبرنا،الفقيهالحارثبنمحمدبنأحمدبكرأبووأخبرنا-7395

الوليدبنمحمدحدثنا،علىبنأحمدبنعمرحدثنا،الحافظعمرابن

:قالعمرابنأن،نافععن،أيوبعن،الثقفئالوهابعبدحدثنا،البسرى

.(3)هبرعندالحولعليهيحولحتىمالفىزكاةلا

حدثناعمر،بنعلئأخبرنا،الحارثابنبكرأبووأخبرنا-7396

عنمعتمر،حدثنا،العنبرىالفهعبيدبنأحمدحدثناحماد،بنإبراهيم

فيهتحللممالاالرجلاستفادإذا:قالأنهعمر/ابنعن،نافععن،الفهعبيد

.(4)الحولعليهيحولحتىالركاة

الصفار،إسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبووأخبرنا-7397

عن،نافععن،اللهعبيدعن،نميرابنحدثنا،عفانبنعلىبنالحسقحدثنا

الصحيحهوهذا.()الحولعليهيحولحتىزكا!مالفىليس:قالعمرابن

.موقوف

"الأسلمى".:سفى(1)

به.أيوبطريقمن(7؟31)الرزاقعبدأخرجه(2)

به.الوهابعبدطريقمن(632)الترمذىوأخرجه.2/92الدارقطنى(3)

به.اللهعبيدعق(7030)الرزاقعبدوأخرجه.2/92الدارقطنى(4)

.(1224)الصغرىفىالمصنف(5)
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نصابا...السخالوتبقىتموتالأمهاتبابالزكاةكتاب

مرفوعا)1(.عمربنالفهعبيدعنعئاشبنإسماعيلعنبقيةورواه

بصحيح.وليس

ابنعن،أبيهعن،أسلمبنزيدبنالرحمنعبدعنوروى-7398

عليهيحولحتىزكاةالمستفيدمالفى"ليس:قاللمجتالفهرسولأن،عمر

الحافظ،عمربنعلئأخبرنا،الحارثابنبكرأبو.أخبرناه"الحول،ظ41/57

بنيحيىحدثنى،شبيببنالفهعبدحدثنا،إسماعيلبنالحسينحدثنا

.(2)فذكره.أسلمبنزيدبنالزحمنعبدحدثنا،الجارىمحمد

.(3)هبيحتخعلاضعيفالرحمنوعبد

منهافيؤخذنصاباالسخالوتبقىتموتالأمهاتباب

أبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنابمااستدلالا-7399

أبوحدثنا،عيسىبنمحمدبنعلئحدثنا،المزنئالفهعبدبنأحمدمحمد

(4بناللهعبد4)بنالفهعبيدأخبرنى،الزهرئعن،شعي!بأخبرخ!،اليمان

بكرأبووكانلمج!الفهرسولتوفىلضا:قالهريرةأباأنمسعود،بنعتبة

وقدالناستقاتلكيف،بكرأبايا:عمرقالالعربمنكفرمنوكفر،بعده

:قالفمن،اللهإلاإلهلايقولوا:حتىالئالرأقاتلأنأمرتدا:لمجتالفهرسولقال

به.بقيةطريقمن2/90الدارقطنىأخرجه(1)

به.اسلمبنزيدبنالرحمنعبدطريقمن(631)الترمذىوأخرجه.2/90الدارقطنى(2)

.(1212)فىترجمتهمصادرتقدمت(3)

.3ص:فىلي!(4-4)
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نصابا..*السخالوتبقىتموتالأمهاتبابالزكاةكتاب

قال؟((اللهمحلىوحسابه،بحقهإلاومالهنفسه(امنىعصمفقد.اللةإلا)اإلهلا

والله،المالحقالزكاةفإن؟والزكاةالصلاةبينفرقمنلأقاتلن:بكرأبو

قالمنعها.علىلقاتلتهم!ح!الفهرسولإلىيؤدونهاكانواعناقامنعونىلو

فعرفتللقتالبكرأبىصدراللهشسرحقدأنرأيتأنإلاهومافوالفه:عمر

وقال:قال،(3)اليمانأبىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(2)الحقأله

يعنىلثمهاب)4(.ابنعنمسافرابنيعنىخالدبنالرحمنعبدحذتنى:الفيث

بكيرابنلىقال:()الكتابمنآخرموضعفىالبخارىقال.بذلك

عناقا.:لثمهابابنعن،عقيلعنيعنى،الفيثعنالفهوعبد

عقالا.:ققالعقيلعنالفيثعنسعيدبنقتيبةوخالفهما:الشيخقال

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-5574

فذكرالزهرى.عن،عقيلعن،الليثحدثناسعيد،بنقتيبةحدثناداود،

أبىبنشعيبوقال:داودأبوقالعقالا)6(.منعونىلووالله:وقالالحديث

منعونىلو:قال:الحديثهذافىالزهرئعنوالزبيدئومعمرحمر

منى".عصم.الفهإلا:"بخطه:الأصلحاشيةفىكتب(ا-1)

به.شعيبطريقمن(162)حبانوابن،(9230)والنسائى.بهاليمانأبىعن(171)أحمدأخرجه(2)

.(1399،0140)البخارى(3)

الثاهد.موضععلىمقتصزا(1456)البخارى(4)

.(7285)البخارى(5)

به.قتيبةعن(2442)والنسائى،(2607)والترمذى،(52)مسلموأخرجه.(1036)داودأبو(6)

.(5274)عقبوسيأتى
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يغلولاالزكاةمالمنشيئايكتملابابالزكاةكتاب

عقالا)2(.:الزهرىعنمعمرعنزيدبنرباحورواهعناقا)1(.

51ورو:داودأبوقال.عناقا)3(:ربا!عنأخرىروايةوفى:الشيخقال

عنيونسعنعنبسةورواهعقالا)4(.:قالالزهرئعنيونسعنوهبابن

معمرعبيدةأبوقال:داودأبوقال.(عنافا):قالالحديثهذافىالزهرى

.(6)سنتينصدقةوالعقالان،سنةصدقةالعقال:المثنىابن

أعلم.واللهذكرنا.فيماإلاأخذهايتصؤرلاوالعناق:الشيخقال

لغلولاالزحاةمالمنشيئايحتملابافي:

(7)السكرىالجبارعبدبنيحيىبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-0174

،مادىالزمنصوربنأحمدحدثنا،الضفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغداد

يقالسدوسبنىمنشيخحدثنا،أتوبعن،معمرأخبرنا،اقالززعبدحدثنا

:قالبشيرا-سماهقدلمجمالنبئوكانالخصاصثة-ابنبشيرعن،ديسم:له

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(7)

وأخرجه.هريرةأبىذكردونمعمرعن(18718)الرزاقعبدوأخرجه.(1556)عقبداودابو

به.الزبيدىطريقمن(3"91)النسائى

.(1556)عقبداودأبىسننينظر

.(335)احمدأخرجه

.(5571)داودأبوأخرجه

.(1556)عقبداودأبوذكره

الحديثغريب.مختصراالكسانىعنعبيدأبوونقلهأيدينا،ليئالتىعبيدةأبىكتبفىنجدهلم

عونحاشيةفىالزيادةهذهذكرتوقد،الحوتيوسفكمالطبعة(1558)داودأبو.3/021

الكمالتهذيبفىالمزىذكرهاوكذا.!ا.واحدةنسخةفىإلاتوجدلاالعبارةهذه:وقال،المعبود

داود.أبىعن28/321

.حر:فىأنهاوكتبحاشيتهافىوهى.الأصل:فىليست
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كتمهفيمنوردمابابالؤكاةكتاب

يزيدونماقدرفنكتمهمعلينا)1(،يعتدونالضدقةأصحابإن:فقلناأتيناه

:!ظثم."عليكمفليصلوافأمروهمأخذوهافإذااجمعوها،ولكق"لا،:قالعلينا؟

.(103:التوبةأعلتهتم!)2()وصل

داسة،بنا(و41/58بكربوأأخبرنا،بارىالروذعلىبوأوأخبرنا-2547

حدثناقالا:موسىبنويحيىعلىبنالحسنحدثناداود،أبوحدثنا

نإ،اللهرسول!يا:قلنا:قال!أنهإلا،ومعناهبإسناده/معمرعن،ا!تىالززعبد

.(4)يرفعهفلمأيوبعنزيدبنحمادورواه.(3)الصدقةأصحاب

حتمهفيمنوودماباب

105/4

أخبرناالجبار،عبدبنيحيىبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-7453

حدثنا،الرمادىمنصوبىبنأحمدحدثماالصفار،محمدبنإسماعيل

جدهعن،أبيهعن،معاويةبنحكيمبنبهزعن،معمرأخبرنا،الرزا!تىعبد

لبويئ،ابنة()سالمةالإبلمنأربعينكل"فى:يقوللمجيه!اللهرسولسمعتا:قال!

عرماتمنعزيمةإبلهوشطرآخذوهافإناكيمهاومن،أجرهافلهمؤتجراأعطاهامن

حكيم،بنبهزعنجماعةرواهكذلك.(6)"إلمحملالولالمحمل!يحللاربك،

حاشيتها.فىهكذاوهى"عليها"،:الأصلفى(1)

.(6818)الرزاقعبد(2)

.(!44)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(1587)داودأبو(3)

.(1586)داودابوأخرجه(4)

"السائمة".:الرزاقعبدومصنف،مفى(5)

-الاشراف--نحثةفىكما-داودأبووأخرجه.(984)الطبرانىطريقهومن،(6824)الرزاقعبد(6)
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كتمهفيمنوردمابابالزكاةكتاب

.(1)"انئرعزماتمن))عزمة:أكثرهموقال

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناعمبرو،أبىابنسعيدأبوأخبرنا

بالحديثالعلمأهليثبتولا:الشئافعئقال:قالسليمانبنالزبيعأخبرنا

.(2)هبقلناثبتولو،لصدقتهالغاذإبلوشطرالضدقةتؤخذأن

فأما،(3)""السننكتابفىداودأبوأخرجهقدحديثهذاالثيخ:قال

وأالصحابئأنفىعادتهماعلىجريايخرجاهلمفإنهما،ومسلمالبخارئ

،""الصحيحينفىحديثهيخرجالمواحاراوإلالهيكنلمإذاالتابعئ)4(

فلم،ابنهغيرعنهثقةروايةعندهمايثبتلمالقشيرئحيدةبنومعاوية

منعلىالغرامةتضعيفكانوقد.أعلموالفه""الصحيحفىحديثهيخرجا

نسخهعلىالشافعئواستدلمنسوخا،صارثئمالاسلامابتداءفىسردتى

تلكفى!النبىعنينقلفلم،ناقتهأفسدتفيماعازببنالبراءبحديث

نأفيحتمل،فقطبالفخمانحكمهفيهانقلبل،الغرامةأضعفأنهالقضة

أعلم.والقه.(ذاك)منهذايكون

(1

(2

(3

به.معمرطريقمن(11384)=

(6622)خزيمةوابن،(4342،4842)والنسانى،(5751)داودوأبو،(61002)أحمدأخرجه(

.(1393)داودأبىصحيهحفىالألبانىوحسنه.بهبهزعنطرقمن

.2/17الأم(

.(5751)داودأبو(

التابعىإ."بخطه:حاشيتهافىوكتب،""التابع:الاصلفى(

،(17741،17744،17745-17365،17737)فىسياتىالبراءوحديث.ا98/6الأم(

.(20391)وعقب
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الزكاةكتاب

الخلطاءصمدقةباب

الخلطاءصدقةباب

أخبرنا،الأديبالبسطامئاللهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-4574

خلادبنمحمدحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنى،الإسماعيلئبكرأبو

حدثنى،الأنصارىاللهعبدبنمحمدحدثنا:قالاالمثنىبنومحمدالباهلى

الصدقةفريضةهذه:لهكتببكرأباأن،حدثهأنساألى،ثمامةحدثنى،أبى

يجمع"ولا:وفيه،الحديثفذكر.المسلمينعلىلمجي!اللهرسولفرضالتى

يتراجعانفإنهماخليطينمقكانوما،المعدقةخشيةمجتمعبينيفوقولامتفؤقيبين

اللهعبدبنمحمدعن"الصحيح"فىالبخارىرواه.(1)"بالسويةبينهما

عنعمرابنعنسالمعنويذكر:الترجمةفىالبخارىقالالأنصارى)2(،

.(3)مثله!صالنبى

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرناه-5574

بنسفيانعن،العوامبنعبادحدثنا،النفيلئمحمدبناللهعبدحدثنا،داود

106/4كتاب!راللهرسولكتب:قالىأبيهعن،سالمعن،الزهرى/عن،حسين

حتىبكرأبوبهفعمل،بسيفهفقرنه،قبضحتىعمالهإلىيخرجهفلمالصدقة

الإبلصدقةفىالحديثفذكر.فيهفكان،قبضحتىعمربهعملثم،قبض

-7326)فىتقدمماوينظر.بهالأنصارىاللهعبدبنمحمدطريقمن(2279)خزيمةابنأخرجه(1)

7328).

+(0541،1541)البخارى(2)

.(4491)عقبالبخارى(3)
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الخلطاءصدقةبابالزكاةكتاب

مخافةمتفزقيبين(ظ58/41يجمعولامجتمعبينيفرق"ولا:وقالالغنموصدقة

.(2)"بالسويةيتراجعانفإنهماخليطينمنكانوماالفدقة)1(،

.3حزمبنعمروحديثفىورويناه

ابنالحسنأبوأخبرنا،الأنصارىقتادةابننصرأبووأخبرنا-0674

زهيرحدثنا،جعفرأبوالنفيلئحذثنى،البوشنجئالفهعبدأبوحدثنا،عبدة

الأعور،ا!ىارثوعن،ضمرةبنعاصمعن،إسحاقأبوحدثنا،معاويةابن

فذكر.!اللهرسولعنأحسبه:زهيرقال.ل!بهطالبأبىبنعلىعن

يعنى-واحدةزادت"فإذا:قالأنلىإ،لابلوالغنمواالورقةزكافىالحديث

رث!عاالإبلكانتفإذا،ومائةعشرينإلىالجملطروقتاحقتانففيها-التسعينعلى

يجمعولامجتمعبينيفزقولاكذا،أربعينكلوفى،حقةخمسينكلففىذلكمن

.(4)"المدقةخشيةمتفزقيبين

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-0774

أبىبنعثمانعن،شريكحدثناالبزاز،الضئاحبنمحمدحدثناداود،

!ج!لكالنبىمصدقأتانا:قال!غفلةبنسويدعن،الكضدىليلىأبىعن،زرعة

مجتمعبينيفرقولامتفزقيبينيجمع"لا:قالعهدهفىوقرأتبيدهفأخذت

.!اللصدتة:مفى(1)

.(8332)فىوتقدم.(1568)داودأبو(2)

.(7336)فىتقدم(3)

.(7347)فىتقدم(4)
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الزكاةكتاب

.(1)"الصدقةخشية

الخلطاءصدقةباب

أخبرنا،بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-8574

الأسود،أبوحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيل

:يقوليزيدبنالسائبسمعت:قالسعيدبنيحيىعن،لهيعةابنحدثنا

إلا!راللهرسولعنيحدثأسمعهفلم،زماناوقاصأبىبنسعدصحبت

بين!بمولامجتمعينيفرق"لا:لمجيعاللهرسولقال:يقولواحداحديثا

.(3)"والحوضوالراعى)2(الفحلعلىاجتمعماوالخليطان،الصدقةفىمتفزقي

أبوحدثنا:قالاوغيرهالقاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-9574

(4)نع،قبيصةحدثنا،يحيىبنالسرىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس

خليطينمنكانما:قال(عمرابنعن)،نافععن،الفهعبيدعن،سفيان

بالخليطين؟يعنىما:اللهلعبيدقلت:سفيانقال.ةيو!لابيتراجعانفإنهما

واحدا)7(.والدلو،واحداوالراعى،واحداالمراخ!)6(كانإذا:قال

(2

(3

(5

(6

(7

.(7383)فىوتقدم.(158؟)داودأبو(

الرعى".فيرجحابراعىمنالألفعلىالمؤلفأصلفى"ضبب:الأصلحاشيةفىكتب(

ومن-(1060)الأموالفىعبيدوأبوبه.بشرانابنعن338/1المدرجفىالخطيبأخرجه(

وقالبه.لهيعةابنطريقمن2/104والدارقطنىبه.الأسودأبىعن-(62)الشاشىطريقه

لهيعة.ابنفيه:3/1462الذهبى

."ان:"بخطه:الأصلحاشيةفى(

عمر".عنعمرابنعن:"بخطه:الأصلحاشيةفى(ه-

.2/273النهايةليلا.إليهتأوىأى.الماشيةإليهتروحالذىالموضع:بالضمالمراح(

به.سفيانعن(6799)الرزاقعبدأخرجه(
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107/4

الصدقةعليهتجبمنبابالزكاةكتاب

اللهعبدأخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-0741

حدثنا،المنهالبنالحجاجحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثناجعفر،ابن

رجلين،بينشاةأربعينعنفسألوهمكةالحسنقدم:قالحميدعن،حماد

.(1)ةاشفيها:قال

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-7411

الرزا!تى،عبدحدثنا،الأزهرأبوحدثنا،النيسابورئبكرأبوحدثنا،الحافظ

:قال،شاةأربعونلهمالخلطاءالنفرعنعطاءسألت:قالجريجابنأخبرنا

عليهما:قال؟شاةولاخروثلاثونتسعلواحدكانتفإن:قلت.شاةعليهم

.(2)داش

الصدقةعليهتجبمنباب

قالوا:آخرينفىالمزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-7412

الخولانئسابقبننصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

بناللهعبدبنويحيىعمربنالفهعبدأخبرك:وهبابنعلىقرئ/:قال

المازنىيحيىبنعمروأن،عيينةبنوسفيانالثورئوسفيانومالكسالم

!رالفهرسولأن،الخدرى،و59/41سعيدأبىعن،أبيهعنحدثهم

خمسةدونفيماوليسعحدقة،الورقمناواقيخمسدونفيما"ليس:قال

.2/04والتاريخالمعرفة(1)

.2/401قطنىارالد(2)
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الصدقةعليهتجبمنبابالزكاةكتاب

أخرجه.(1)((صدقةالإبلمنذودخمسدونفيماوليس،صدقةالتمرمنأوستي

ابنحديثمنمسلموأخرجه،مالكحديثمن""الصحيحفىالبخارى

(2)ريو
عشه.

وخمسذودخمسأنعلىج!عقولهفدذ:اللهرحمهالشافعئقال

فىالصدقةففيه،مسلملحرمنهاواحاكانإذا،أوسىوخمسةأواق

عليهيكنلممنهاأعوزلوالمالكلأن،المالكفىلانفسهالمال

(3)بري
صدده.

قالوا:آخرينفىالمزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-7413

أخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

نأ،ماهكبنيوسفعن،جريجابنعنالمجيد،عبدأخبرنا،الشافعئ

لاأوتذهئها،لا-اليتامى(4)لامفىأو-اليتيممالفى"ابتغوا:قالع!ج!اللهرسول

أىهاللهرحمهالشافعئأنإلا،مرسلوهذا.()"الصدقةتستهلكها-

ذلك.فىر!التهيالصحابةعنروىوبما،الأولبالخبربالاستدلال

مرفوعا:جدهعنأبيهعنشعيببنعمروعنروىوقد

،(627)والترمذى،(57611)أحمدواخرجه.(9822)خزيمةابنطريقهومن،(184)وهبابن(1)

.(7543)فىوسيأتى،(7325-7323)فىوتقدم.بهالثورىطريقمن(2444)والنسائى

.(979/1)ومسلم،(1447)البخارى(2)

.2/30الأم(3)

.""أموال:والمعرفة،مفى(4)

.2/29والشافعى،(2259)المعرفةفىالمصنف(5)
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الصدقةعليهتجبمنبابالزكاةكتاب

أبوأخبرنا،الفقيهالحارثبنمحمدبنأحمدبكرأبوأخبرناه-4174

أبوحدثنا،الحسنبنمحمدبنإبراهيمحدثنا،الأصبهانئحيانابنمحمد

عن،الصباحبنالمثنىحذثنى،مسلمبنالوليدحدثنا،الذمشقئعامر

يتيماولىمن"ألا:قالكج!الفهرسولأن،جذهعن،أبيهعن،شعيببن!رو

.(1)((الزكاةتاكلهيتركهولافيه،لهفليتجزمالله

.(2)بمعناهعمروعنالشيباخ!إسحاقأبىعنعلىبنمندلعنوروى

قوئين)3(.غيرومندلوالمثنى

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرناوقد-7415

طالب،أبىبنيحيىحدثنا،الفارسئإسماعيلبنمحمدحدثنا،الحافظ

بنسعيدعن،شعيببنعمروعن،المعفمحسينحدثنا،الوفابعبدأخبرنا

تأكلهالااليتامىبأموالابتغوا:قالرفالبهالخطاببنعمرأنالمسئب

ز!به:عمرعنشواهدوله،صحيحإسنادهذاالضدقة)4(.

(1)

(2)

(3)

(4)

الصباحبنالمثنىلأن؟مقالإسنادهفى:الترمذىوقال.بهالوليدطريقمن(164)الترمذىأخرجه

الحديث.فىيضعف

.2/011الدارقطنىأخرجه

.(644)عقبترجمتهمصادرتقدمتالمثنى

،6/381سعدابن:طقاتفىعليهالكلامينظرالكوفى.اللهعبدأبوالعنزىعلىبنومندل

وتهذيب،3/24والمجروجن،266/4العقيلىوضعفاء،73/8للبخارىالكبيروالتاريخ

فىحجرابنوقال.298/10التهذيبوتهذيب،4/180الاعتدالوميزان،493/28الكمال

ضعيف.:2/274التقريب

.2/011الدارقطنى
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الصدقةعليهتجبمنبابالزكاةكتاب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7416

عن،شعبةحدثنا،هارونبنيزيدحدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا،يعقوب

بنلعثمانخادماوكان،محجنابنأومحجنأباسمعت:قالىهلالىبنحميد

فقالىر!جبهالخطاببنعمرعلىالعاصأبىبنعثمانقدم:قالى،العاصأبى

نأالزكاةكادتقديتيممالىعندىفإن؟أرضكمتجركيف:ر!جنهعمرله

الزواية.هذهفىكذا.(1)إليهفدفعه:قالى.تفنيه

وكلاهما،(2)رمععنالعاصأبىبنالحكمعنقئبنمعاويةورواه

عمرعنسيرينوابنديناربنعمروحديثمنالشافعئورواه،محفوخ

(3)-بر،
مرسلا.

الفهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-1774

عن،سفيانحدثنا،نعيمأبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثناجعفر،ابن

موالناأيزكىرف!يبهعلئكان:قالىرافعأبىولدبعضعن،ثابتبىأبنحبيب

4)ابر:
يتامى.ولص

عمربنعلئظأ59/41أخبرنا،الحارثابنبكرأبووأخبرنا-7418

،هارونبنيزيدحدثنا،مطربنبشرحدثنا،مخلدبنمحمدحدثنا،الحافظ

به.هارونبنيزيدعن(1303)الأموالفىعبيدأبوأخرجه(1)

.(11088)فىسيأتى(2)

.28/2،29الشافعى(3)

/4الصغيروالتاريخ،1/101الكبيرالتاريخفىالبخارىوأخرجه.(1267)الصغرىفىالمصنف(4)

به.نعيمأبىعن302
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الصدقةعليهتجبمنبابالزكاةكتاب

نأ،رافعأبىعن،المكىصلتعن،ثابقأبىبنحبيبعن،أشعثأخبرنا

ريهنهعمرباعهارافعأبوماتفلما،أرضارافعأباأقطعكانع!ح!اللهرسول

قبضهافلما،يزكيهافكانز!بهطالبأبىبنعلىإلىفدفعها،ألفابثمانين

:فقال،فأخبروهل!بهعليافأتوا،ناقصة/فوجدوهامالهمعذوارافعبىأولد

على:فقال،سواءفوجدوهازكاتهافحسبوا:قاللا.:قالوازكاتها؟أحسبتم

وجريرصالحبنحسنورواه.(1)زكاتهأؤذىلامالعندىيكونترونأكنتم

.الصوابوهو.(2)رافعأبىابنعن:وقالاأشعثعنالحميدعبدابن

عمر،بنعلئحدثنا،الأصبهانئالحارثابنبكرأبووأخبرنا-9174

بنمحمدحدثنا،المغيرةبنسهلبنعلئحدثنامخلد،بنمحمدحدثنا

أبىبنالزحمنعبدعن،اليقظانأبىعن،شريكحدثناالأصبهاك!،سعيد

وجدوهاإليهمدفعهافلفا:قال،رافعبىأبنىموالأزكىه!زعلئاأن،ليلى

عندىيكونأنهترونأ:!رعلىفقال.بنقصوجدناهاناإ:فقالوا،تنمص(3)وصير

!؟(4)أزكيهلامال

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،إسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرنا-0742

عن،مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوب

رافع.أبىابنعن:وعنده،2/011،111الدارقطنى(1)

من4/230البهيرالتاريخفىوالبخارى،بهصالحبنالحسنطريقمن2/011الدارقطنىأخرجه(2)

على.زمنفىرافعأبىوفاةالمحفوظإنما:3/1463الذهبىوقالبه.جريرطريق

."أبنقص:الدارقطنىوعندالنسخفىكذا(3)

به.شريكعن(03021)شيبةأبىابنوأخرجه.ا2/12الدارقطنى(4)

-90-



الصدقةعليهتجبمنبابالزكاةكتاب

فىيتيملىوأخاتلينىعائشةكانت:قال!أبيهعن،القاسمبنالزحمنعبد

.(1)الزكاةأموالنامنتخرجوكانت،حجرها

أخبرنا،العباسأبوحدثنا،إسحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا-1274

عن،نافععن،أيوبعن،سفيانحدثنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيع

.(2)اليتيممال!يزكىكانأنهعمرابن

ز!يهأ)3(.اللهعبدبنوجابرعلىبنالحسنعنذلكوروى

أخبرنا،بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئأخبرنامافأفا-7422

،سليمانبنمعمرحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الضفارمحمدبنإسماعيل

مسعودابنعنمجاهد،عن،سليمأبىبنليثعنبشر،بناللهعبدعن

فيهبماأخبرهمالهإليهدفعفإذا،السنينعليهفليحصيتيممال!ولىمن:قال!

.(4)كرتشاءوإنزكىشاءفإن،الزكاةمن

.(ليث)عنوغيرهعليةابنرواهوكذلك

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناهوقد

منوبينبينهجرتمناظرةفىالشئافعئقال!:قال!سليمانبنالزبيعأخبرنا

.1/251ومالك،28/2والشافعى،(2266)المعرفةفىالمصنف(1)

.2/29والشافعى،(2268)المعرفةفىالمصنف(2)

.(05021)شيبةأبىوابن،(6981)الرزاقعبدعندجابرأثرينظر(3)

طريقمن(51021)شيبةأبىوابن،(6997)الرزاقوعبد،(1315)الأموالفىعبيدأبوأخرجه(4)

به.ليث

به.ليثعنزائدةأبىوابنعليةابنعن7/189الشافعىأخرجه(5)
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زكاةالعبدمالفىليسقال:منبابالزكاةكتاب

ابنعنبثابتليسهذاأنتزعمأنكمع:الأثرهذاعنوجوابهخالفه

.(1)بحافظليسرواهائذىوأن،منقطعأنهأحدهما؟وجهينمنمسعود

الذىوراوول،مسعوبابنيدركلممجاهداأنانقطاعهوجهة:الشيخقال

.(2)بالحديثالعلمأهلضغفهوقد،سليمأبىبنليثهوبحافظليس

لالهيعةوابن،لهيعةابنبإسنادهيتفزدأنهإلا،(3)عباسابنعنوروى

ء-(4)يرو
أعلم.والله.بهيحتج

زحاةالعبدمالفىليس4قالمنباب

الصفار،محمدبنإسماعيلأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-2374

وأخبرنا)ح(عمربناللهعبيدعن،معاويةأبوحدثنا،نصربنسعدانحدثنا

حدثناالصخفار،محمدبنإسماعيلأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبو

ابنعن،نافععن،الفهعبيدعن،نميرابنحدثنا،عفانبنعلىبنالحسن

نمير،ابنحديثلفظهذا.()يعتقحتىزكاوالعبدمالفىليس:قالعمر

زكاو.مملوكمالفىليس:معاويةأبىروايةوفى،و60/41

.29/2الأم(1)

.(532)فىسليمابىبنليثعلىالكلامتقدم(2)

.2/112الدارقطنىأخرجه(3)

.(28)قبلترجمتهمصادرتقدمت(4)

به،نمرابنعن(03291)شبةأبىابنوأخرجهلران.ابنعن(2271)المعرفةفىالمصنف(5)

يعتق.حتى:قولهدون
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يملكلاالعبدوأن،مالكهعلىمالهزكاةقال:منبابالزكاةكتاب

رضرجبه)1(الفهعبدبنجابرعنذلكوروى

يملكلاالعبدوأنمالحه،علىمالهزحاةقال:منباب

بنمحمدبنعلئالحسنأبوحدثنىالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4274

حدثنا:قالاال!لامعبدبنومحفدقتيبةبنإلممماعيلحدثنا،العدلسختويه

أبيهعن،سالمعن،شهابابنعن،سعدبنالليثأخبرنا،يحيىبنيحيى

يثسترطأنإلا،باعهللذىلهفعبداابتماع"من:يقوللمجي!للهارسولسمعت:قال

البخارئورواه،يحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواهالمبتاع")2(.

.(3)الليثعنيوسفبنالفهعبدعن

،حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-2574

مسلم،بنالوليدحدثنا،عامرأبوحدثنا،الحسنبنمحمدبنإبراهيمحدثنا

:قالرجلعن،نافعبنالفهعبدعن،منصورعن،وجريرشيبان/حذثنى

؟زكاةالمملوكأعلى،المؤمنينأميريا:قلت،الخطاببنعمرسألت

.(4)مالكهعلى:فقال؟هىمنعلى:فقلتلا.:فقال

فىهل:عمرابنسألت:قالالحذاءجابرعنسيرينابنعنويذكر

.(10334)شيبةأبىابنومصنف،(0470)الرزاقعبدمصنفينظر(1)

به.الليثعنطرقمن(4922)حبانوابن،(2211)ماجهوابن،(1244)الترمذىأخرجه(2)

.(08631،12364-ا0861)فىوصياتى

.(2379)والبخارى،(8"/4351)مسلم(3)

يدرىلاالرجل:3/4641الذهبىوقال.بهنافعبنالفهعبدعن3/125المعرفةفىالمصنفذكره(4)

هو.من
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زكاةالمكاتبمالفىليسبابالزكاةكتاب

فما،خمسةمائتينفى؟زكاةمسلمكلمال!فى:قال!؟زكاةالمملوكمال!

.(1)فبالحسابزاد

زحاةالمحاتبهالفىليسبافي:

جابر،عنالربيرأبىوعن،عمرابنعننافععنذلكروى-7426

حدثنا،الفقيهالوليدأبىعن،روايتهالحافظالفهعبدأبولىأجمازفيماوذلك

العمرى،عن،وكيعحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسن

أبى.وعنزكاةالمكاتبولاالعبدمال!فىليس:قال!عمرابنعن،نافععن

عن،الربيرأبىعن،جريجابنعن،بكربنمحمدحدثنا،شيبةأبىابنبكر

.(2)يعتقحتىزكاةالعبدولاالمكاتبمال!فىليس:قال!جابر

جريجابنعن،بزيعبنالقهعبدعنالمكاتبفىذلكوروى

بنوسعيد،مسرو!قول!وهو.موقوفوالضحيح،ضعي!وهو،3مرفوعا

ومكحول!)4(.،وعطاء،جبيربنوسعيد،المسئب

الصدقةفيهتجبالذىالوثتباب

لمجي!آ:النبىعن،علىعنوالحارثضمرةبنعاصمحديثمضىقد

به.سيرينابنطريقمن(9957،10338)سيبةأبىابنأخرجه(1)

.(03251،03261)شيبةأبىابن(2)

.08/21الدارقطنىأخرجه(3)

،(1"323)فىجبيروابنالمسيببنسعيدوقول،(40321)فىمسروققولشيبةأبىابنأخرج(4)

.(4591)الأموالفىزنجويهابنمكحولقولوأخرج.(03351)فىعطاءوقول
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الزكاةكتاب

.(1)"الحولعليهيحولحتىزكاةماليفى"ليس

الصدقلافيهتجبالذىالوقتباب

فقدفعلهنمن"ثلاث:جمي!النبىعنالغاضرئمعاويةبنالفهعبدوحديث

فىعليهرافدة،نفسهبهاطيبةمالهزكاة"وأعطى:منهنفذكر."الإيمانطعمطعم

.(2)"مياعكل

بنإبراهيمإسحاقأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-7427

أخبرناالدبرى،إبراهيمبنإسحاقحدثناالراهد،حاتمبنمحمد

على،بنمحمدعن،ديناربنعمروأخبرنى،جريجابنأخبرنا،اقالززعبد

ابنقبلمنمال4!فربكوأباجاءكي!النبئماتلما:قالاللهعبدبنجابرعن

قبلهلهكانتأو،دينجميمالنبىعلىلهكانمن:بكوأبوفقال،الحضرمى

.وهكذاهكذايعطينىكي!اللهرسولوعدنى:فقلت:جابرقالفليأتنا.عدة

قال.خمسمائةهىفإذافحثوت.خذ:قالأظنه،مراتثلاثيديهفبسط

فىغيرهعليهوزاد:قال.(3خمسمائةثئم3)،خمسمائةيدىفىفعذ:جابر

عليهيحولحتىصدقةفيهعليكليس:لجابرقالأنه(ظ60/41الحديث

.(4)الحول

جعفرابنبكوأبوأخبرنا،المهرجانئأحمدأبووأخبرنا-7428

.(7349)فىتقدم(1)

.(7351)فىتقدم(2)

خمسمائة.ثم:الرزاقعبدعندوبعده،3ص،ص:فىليس(3-3)

به.جريجابنعنطرقمن(4123/16)ومسلم،(6832)البخارىوأخرجه.(0347)الرزاقعبد(4)
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الصدقةفيهتجبالذىالوقتبابالزكاةكتاب

مالك،حدثنا،بكيرابنحدثنا،العبدىإبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

لهمكاتبعنمحمدبنالقاسمسألأنهالزبير،مولىعقبةبنمحمدعن

بكرأباإنمحمد:بنالقاسمفقال؟زكافيهعليههلعظيمبمالقاطعه

القاسم:قال.الحولعليهيحولحتىزكاةمالمنيأخذيكنلمه!رالصديق

وجبتمالمنعندكهلالزجلسألأعطياتهمالناسأعطىإذابكرأبووكان

لا.:قالوإن،ذلكمالهزكاةعطائهمنأخذ.نعم:قالفإنالركاة؟فيهعليك

.(1)ائيشمنهيأخذولمعطاءهإليهسفم

أبىابنزكرياأبووأخبرنا)ح(مالكحدثنا:قالالاسنادوبهذا-2974

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:آخرينفىالمزكىإسحاق

بنعمرعن،مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا

بنعثمانجئتإذاكنت:قالأبيهاعن،قدامةبنتعائشةعن،حسين

فإن؟الزكاةفيهوجبتمالمنعندكهلسألنىعطائىمنهأقبضز!بهعفان

إلئدفعلا.:قلتوإن،المالذلكزكاةعطائىمنأخذ.نعم:قلت

وإن:قالأنهإلابمعناهبكيرابنروايةوفى،الشافعىحديثلفظعطامح!.

.(2)ائيشمنهيأخذولم،عطائىإلئسفم.لا:قلت

أبوحدثنا:قالوااخرينفىإسحاقأبىابنزكرئاأبووأخبرنا-7430

عن،نافععن،مالكأخبرنا،الشافعىأخبرنا:قالالربيعأخبرنا،العباس

.2/17والافعى،(7024)الرزاقعبدطريقهومن،1/245مالك(1)

.1/245،246ومالك،2/17والافعى،(2276)المحرفةفىالمصنف(2)
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الصدقةعلىالسعاةبعثمنالإمامعلىمابابالزكاةك!اب

.(1)الحولعليهيحولحتىزكاةمالفىتجبلا:قالعمرابن

أخبرنا،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبووأخبرنا-7431

منأخذمنأول:قالشهابابنعن،مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الزبيع

.(2)معاويةالزكاةالأعطية

.(3)الحولعليهيحولحتىفيهزكاةولا،فائدةوالعطاء:الشافعئقال

الصيدقةعلىالسعاةبعثمنالإمامعلىماباب

القطيعئ،جعفربنأحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7432

حدثنا،حفصبنعلئحدثنا،أبىحدثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا

4/011!ي!جماللهرسولبعث:قالهريرةبىأعن،الأعوجعن،الزنادأبىعن/،ورقاء

.()""الصحيحفىأحوجاه.الحديثوذكرالصمدقة)4(.علىعمر

علىرجلاجم!اللهرسولاستعمل:قالالساعدىحميدأبىعنوثبت

كشيرة.أخباروفيه.(6)حاسبهجاءفلما،اللتبيةابنيدعىسليمبنىصدقات

أخبرنا،العباسأبوحدثنا،الفضلبنموسىبنمحمدوأخبرنا-7433

.246/1ومالك،17/2والشافعى،(2273)المعرفةنىالمصنف(1)

.246/1ومالك،17/2والشانعى،(2277)المعرفةفىالمصنف(2)

.2/17الأم(3)

.(4374،03712)فىوسيأتى.(8284)أحمد(4)

.(983)ومسلم،(4681)البخارى(5)

.(1832)ومسلم،(15".)البخارىأخرجه(6)
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الماشيةصدقةتؤخذأينبابالزكاةكتاب

بكرأباأن،شهابابنعن،سعدبنإبراهيمأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الربيع

الجدبفىعليهايبعثانولكن،(1)مثناةالصدقةيأخذانيكونالمر!كيماوعمر

!صاللهرسولمنعامكلفىأخذهالأن؟والعجفوالسمنوالخصب

ولاأهلها،يضمنونهاولا:فيهوزادإبراهيمعنالقديمفىورواه.2سنه

.(3)ماعكلعنأخذهايؤخرون

الماشية؟صدقةتؤخذأين4باب

أبوحدثنا،بلالابنحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-7434

:قالإسحاقابنعن،أبىحدثنا،سعدبنبراهيمإبنيعقوبحدثنا،الأزهر

جم!اللهرسولخطب:قالجذهعن،أبيهعن،شعيببنعمروفحدثنى

،(4)بنجولا،و41/61جلب"لا:قالوفيه،الحديثفذكر،الفتحعامالناس

.()"دورهمفىإلاصدقاتهمتؤخذولا

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارىعلىأبووأخبرنا-7435

أبىسمعت:قالإبراهيمبنيعقوبحدثنا،علىبنالحسنحدثنا،داودأبو

.123/1والمغرب،1/224النهايةينظر.السنةفىمرتينتؤخذلاأى:مثناة(1)

.18/2والافعى،(2279)المعرفةفىالمصنف(2)

.(2279)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(3)

نأهوالصدقةفىوالجنب،ينزلهموضعفىأنعامهمالمصدقإلىيجلبواأن:الصدقةفىالجلب(4)

ينظر.وطلبهاتباعهفىالإبعادإلىالعامليحتاجحتىمرضعهعن(يبعده)أىبمالهالمالربيجنب

.303/1والنهاية،1/224الفالق

،(6692)وأحمد.بهإبراهيمبنيعقربعن(2470)أحمدوأخرجه.5/86الدلائلفىالمصنف(5)

.(11160)فىوسيأتى.بهإسحاقابنطريقمن(1591)داودوأبو
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الماشيةصدقةتؤخذأينبابالزكاةكتاب

!صقأن:!الجنب".ولاجلب"لا:قولهفىإسحادتىبنمحمدعن:يقول

(1الطريقةهذه)اعنوالجنب.المصددتىإلىتجلبولامواضعهافىالماشية

أصحابموضعلأقصىالزجليكونولا:يقول،أصحابها(2)يجنبلاأيضا

.3موضعهفىتؤخدولكن،إليهفتجنبالصدقة

حدثنا،جعفربنالفهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبووأخبرنا-7436

عن،زيدبنمةأساعن،المباركابنحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونممى

:قال!ي!جملالفهرسولأن،عمروبناللهعبدعن،أبيهعن،شحيببنعمرو

.(4)دوادأبوشكأفنيتهم".عندأو-مياههمعندالمسلمينصدقات"تؤخذ

إسماعيلأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوناوأنجر-7437

حدثنا،الحنينأبىبنالحسينبنمحمدحدثناالصفار،محمدابن

حزمبنعمروبنمحمدبنالملكعبدحدثنا،الأزدىمحمدبنالعزيزعبد

الرزاز،جعفرأبوأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبووأخبرنا)ح(

حدثنا،المصرىصالحبنالفهعبدحدثنا،شاكربنمحمدبنجعفرحدثنا

عن،عمرةعن،بكرأبىبناللهعبدعن،بكرأبىبنمحمدبنالملكعبد

ماههمعلىالباديةأهلصدقات"تؤخذ:ع!ي!هاللهرسولقال:قالتر!تهأعائشة

"تؤخذ:العزيزعبدروايةوفى،صالحبنالفهعبدحديثلفظ.(وبأفنتت!م")

."الفريضةهذه"عن:داودأبىوعند،"الطريقة"على:سحاشيةفى(ا-1)

"تجنب".:موفى،سفىواضحةيخراحالة(2)

.(1592)داودأبو(3)

به.المباردابنطريقمن(6730)أحمدوأخرجه.(2378)الطيالسى(4)

بن-اللهعبدطريقمن(1551)الأوسطفىوالطبرانى،(346)المنتقىفىالجارودابناخرجه(5)
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111/4

سهمانهممنقضائهثمالصدقةأهلعلىالاستسلافبابالزكاةكتاب

بىأبناللهعبدعن:وقال!وأفنيتهم".مياههمعلىأموالهممنالمسلمينصدقات

حزم.بنعمروبنمحمدبنبكر

سهمانه!امنقضائهثمالصدقةأهلىعلىالاستسلا!باب

أبوحدثنا:قالواآخرينفىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-7438

أخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس

!صللهارسول!أن،رافعبىأعن،يساربنعطاءعن،أسلمبنزيدعن،لكما

أقضيهأنفأمرنىالضدقةإبلمنإبلفجاءته،(1)اركبرجلمناستسلف

.(3)مالكعنوهبابنحديث"من"الصحيحفىمسلمأخرجه.(2)إياه

الصدقةتعجيلباب

اليمين:فى!ص%النبىعنثبتماعلىفيهالفهرحمهالشافعئاعتمد

أصحاببعضعن/ثبتما!لىثم،((ريخهوالذىويئتيمييه،عن"فليكفز

يمينهكفررئمال!نهالخطاببنعمربنالفهعبدمنهم؟ذلكفى!!حكالنبى

.(4)الأيمانكتابوموضعه.يحنثبعدماكفرورئما،يحنثأنقبل

.بعمدةلي!الملكعبد:3/1466الذهبىوقالبه.صالح-

.88/1الأنوارمارق.الإبلمنالفتىهوالبكر(1)

،(18127)أحمدطريقهومن،2/068ومالك،2/02والثافعى،(2822)المعرفةفىالمصنف(2)

فىوسيأتى.(4631)والنسانى،(1318)والترمذى،(3346)داودوأبو،(2607)والدارمى

(54011).

.(0160/181)مسلم(3)

.(19991-ا9870)فىشأتىماينظر(4)
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الصدقةتعجيلبابالزكاةكتاب

قال:قالالربيعأخبرنا،العباسأبوحدثنا،سعيدأبوأخبرنا-7439

)أتسففلمجوالنبىأن:لاأمأيثبتأدرىولاجميوالنبىعنويروى:الشئافعئ

.(2)لحتقبلالعباسمالاصدقة

العدلبشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئأخبرنا:مابهيعنى-0744

بنزهيربنأحمدحدثنا،الرزازعمروبنمحمدجعفرأبوأخبرنا،ببغداد

بنالحجاجعن،زكريابنإسماعيلحدثنا،منصوربنسعيدحدثنا،حرب

ل!عنهالعباسأن،علىعن،عدىبنحجئةعن،عتيبةبنالحكمعن،دينار

.(3)كلذفىلهفأذنتحلأنقبلصدقتهتعجيلفىج!عاللهرسول(ظ41/61سأل

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرناه-1474

51روالحديثهذا:داودأبوقال.فذكرهمنصور.بنسعيدحدثناداود،

عن،مسلمبنالحسنعن،الحكمعن،زاذانبنمنصورعن،هشيم

.(4)خصأهشيموحديث،!كالنبى

إسماعيلفرواه،عتيبةبنالحكمعلىفيهمختلفحديثهذا:الشيخقال

حجاجعن،إسرائيلوخالفه،هكذاالحكمعن،حجاجعنزكريا،ابن

."صدقة"يسلف:3صوفى"يسلفإ،:سفى(ا-1)

.2/22الشافعى(2)

،(678)والترمذى،(1676)والدارمى،(822)أحمدوأخرجه.(1284)الصغرىفىالمصنف(3)

.(09991)فىوسيأتى.بهمنصوربنسعيدعنطرقمن(2331)خزيمةوابن،(1795)ماجهوابن

.(4301)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.(1624)داودأبو(4)
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الصدقةتعجيلبابالزكاةكتاب

قال:فقاللفظهفىوخالفه،علىعن،العدوىحجرعن،الحكمعن:فقال

.(1)((الأولعامالعامزكاةالعباسمنأخذناقد"إنا:لعمرلمجج!اللهرسول

عن،مقسمعن،الحكمعنالعرزمئ)2(هواللهعبيدبنمحمدورواه

ر!لمحنما)3(.والعباسعمرقصةفىعباسابن

عن،طلحةبنموسىعن،الحكمعن،عمارةبنالحسنورواه

.(4)طلحة

مسلم،بنالحسنعن،الحكمعن،زاذانبنمنصورعن،هشيمورواه

تعجلناقدكنا"إنا:القصةهذهفى4!فرلعمر:قالائهمرسلا،جمجالنبىعن

.(6)الرواياتهذهمنالأصخهووهذا.()((لوأعامهذالعامناالعباسمالصدق!

مرفوعا:اخروجهمن4!زعلىعنوروى

محمدحدثنا،الرفاءعلىأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-4274

الحسينبنمحمدوأخبرناه)ح(جريربنوهبحدثنا،الكديمئيونسابن

حديثمنالزكاةتعجيلحديثأعرفلا:وقال،بهإسرائيلطريقمن(679)الترمذىأخرجه(1)

حديثمنأصحعندىزكريابنإسماعيلوحديث،الوجههذامنإلاالحجاجعنإسرائيل

إسرانيل.

.(0164)فىتقدمماوينظر"العزرمىإ.:سفى(2)

به.اللهعبيدبنمحمدطريقمن2/124الدارقطنىاخرجه(3)

به.عمارةبنالحسنطريقمن2/124والدارقطنى،(945)البزارأخرجه(4)

به.هثمطريقمن(273)الغيلانياتفىالشافعىبكرأبوأخرجه(5)

.189/3الدارقطنىعللينظر(6)
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الصدقةتعجيلبابالؤكاةكتاب

،سفيانبنيعقوبحدثناجعفر،بناللهعبدأخبرنا،القطانالفضلابن

سمعت:قالأبىحدثناجوير،بنوهبأخبرنامحمد،بنعيسىحدثنا

فذكر.ز!جهعلىعن،البخترىأبىعن،مرةبنعمروعنيحدثالأعمش

وأنه،صدقتهالعباسومنعساعيا،مل!فرعمركي!اللهرسولبعثفىقصة

أبيه؟منوالرجلعمأنعموياعلمت"أمما:فقال،العباسصنعماع!ي!أللنبىذكر

روايةوفى.القطانحديثلفظعمامين")1(.صدقةالعباسستسلفناظاحتجناكضاإنا

وفى.عامين(2صدقتهأوصدقة2)العباسمنتعخل!مالنبىأن:قتادةابن

ز!جه.وعلىالبخترىأبىبينإرسالهذا

عنه:ثابتوجهمنهريرةأبىحديثفىالمعنىهذاوردوقد

المطيعئ،جعفربنأحمدحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-4374

حدثنا،حفصبنعلىحدثنا،أبىحدثنى،حنبلبنأحمدبنالفهعبدحدثنا

ع!يه!اللهرسولبعث:قالهريرةبىأعن،الأعرجعن،الزنادأبىعن،ورظء!!

والعباس،الوليدبنوخالد،جميلابنمنع:فقيل،الصدقةعلىر!نهعمر

فقيراكطنأظإلاجميلابنينقم"مما:لمجيهعأادرسولفقال.ا!يكاللهرسولعم

فىوأعتده)4(أدراعه)3(احتب!قدخالدا؟تظلمونفإنكمخالذوأما،اللهفأغناه

بنوهبطريقمن(376")والترمذى،(725)أحمدوأخرجه.1/005،105سفيانبنيعقوب(1)

صحيح.حسن:الترمذىوقال،بهجرير

."صدقةأوعام"صدقة:م،3صفى(2-2)

.""أدرعه:م،سفى(3)

.2/389الفالق.أيضاأعتدةويجمع،وغيرهالسلاحمنالحربأهبةوهوعتاد،جمعالأعتد؟(4)
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الصدقةتعجيلبابالزكاةكتاب

نأشمعرت)1(أماعمر،"يا:قالثئممعها".-ومثلهاعلئفهىالعبالروأماالفه،سبيل

علىعنحرببنزهيرعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(2)"؟أبيهصنوالرجلعم

"وأعتاده")3(.:قالأفإلاالففظبهذاحفصبىابن

ورقاء)4(.عن،شبابة(و41/62رواهوكذلك

عليه"فهى:الحديثفىفقال،الرنادبىأعن،حمنئبىأبنشعيبورواه

ثم،"الصحيح"فىالبخارئأخرجهشعيبحديثومن.(معها")ومثلهاصدقة

"هى:الزنادأبىعن،إسحاقابنوقال،أبيهعن،الزنادأبىابنتابعه:قال

.(6)"اهعمومثلهاعليه

أبىعن،المدخ!أويسأبورواهإسحاقبنمحمدرواهوكما:الشيخقال

وحملوه.(8)أبيهعن،الزنادأبىابنحديثمنعندناهووكذلكالزناد)7(،

والذى،إليهابالعباسحاجةمنعامينالضدقة)9(عنهأخركان!ستأنهعلى

(1

(2

(3

(4

(9

)علمتإ.:والمسند،م،سفى

به.الزنادأبىطريقمن(2463،2464)النسائىواخرجه.(8284)أحمد

.(983)مسلم

من(3273)حبانوابن،(2330)خزيمةوابن،(3761)والترمذى،(1623)داودأبوأخرجه

به.ورقاءعنشبابةطريق

.(03812)فىتخريجهسيأتى

.(1468)البخارى

:.(04120)فىتخريجهسيأتى

به.الزنادأبىابنطريقمن(8285)أحمدأخرجه

)صدقتهإ.:سفى
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الصدقةتعجيلبابالزكاةكتاب

علىدليلذلكوفى،عامينصدقةمنه(1)تسلفكانأنهعلىورقاءرواه

نأمنيبعدفإنه،حمنئأبىبنشعيبرواهالذىفأما،الصدقةتعجيلجواز

112/4عليهتحرمهاشمبنى(2)صليبةمنرجلا/كانالعباسلأن؟محفوظايكون

!؟عليهصدقةعامينصدقةمنعليهما!جاللهرسوليجعلفكيفالصدقة

ومثلهاله"فهى:الحديثفىفقالالزنادأبىعن،عقبةبنموسىورواه

"3.وقديقال:"له"بمعنى"عليه".فروايتهمحمولهعلىسائر

لمج!ن؟!ي!النبىعلىأى.((عليه"فهى:بقولهالمراديكونوقد،الروايات

منتقدممالموافقتهابالصحةأولىورقاءوروايةورقاء،لروايةموافقا

أعلم.والله،والتعجيلبالاستسلافالصريحةالروايات

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،إسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-4474

عن،مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوب

قبلعندهتجمعائذىإلىالفطربزكاةيبعثكانعمر!باللهعبدأن،نافع

.(4)ثلاثةأوبيومينالفطر

."3:"يسلفص،سىف(1)

الخالص:أى،والضليبة.(2330)خزيمةابنصحيحينظر"صلبية".:موفى"طيبة"،:سفى(2)

.(بل)ص3/092التاج.صليبعربىهو:يقال.النسب

.(03912)فىتخريجهسيأتى(3)

ومن،285/1ومالك،69/2،258/7والشافعى،(2288،2420)المعرفةفىالمصنف(4)

.(2399)الأموالفىزنجويهابنطريقه
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الزكاةكتاب

الصدقةإخراجفىالنيةباب

الصدقةإخراجفىالنيةباب

بكرأبوحدثنا،الروزنئالعباسأبىبنأحمدحامدأبوأخبرنا-4574

بنومحفدالمدائنئروحبناللهعبدحدثنا،الشافعئالفهعبدبنمحمد

الأنصارى،سعيدبنيحيىأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا:قالاالبزازاربح

عمرسمعت:يقولوقاصبنعلقمةسمعأنه،التيمىإبراهيمبنمحمدعن

الأعمال"إئما:يقولفياللهرسولسمعت:يقولالمنبرعلىالخطابابن

اللهإلىفهجرته؟رسولهوإلىاللهإلىهجرتهكانتفمن،نوىما2لامروإنما،بالنية

إلىفهجرتهيتزؤجها؟امرأةإلىأويصيبهادنياإلىهجرتهكانتومن،رسوله(2)وإلى

هارونبنيزيدحديث"من"الصحيحفىمسلمأخرجه.(3)"إليههاجرما

(4)بر
سعيد.بنيحيىعناوجهمنالبخارئواخرجه،وعيره

عليهوجبماإلاعليهوجبفيمامالهعنيؤدىلابافي:

فىالواجبعلىوتنصيصهالصدقاتأحاديثفىمضىبمااستدلالا

بعضهفى()الجبرانوتقديره،معينبدليإلىبعضهفىونقله،جنسكل

لا.رمح":مفى(1)

.م،س:فىلي!(2)

.(9065)فىوسيأتى.(1435،2287)فىتخريجهتقدم(3)

.(1،54،2529،3898،0705،6689،6953)والبخارى،(0719)مسلم(4)

وذلك،للمصدقيقدموماالابلزكاةفىيجبمابينالفرقهو:والجبران.،الخبران":3صفى(5)

إلىيصعدأو،الجبرانويدفع،سنامنهاأصغرإلىينزلالأداءالواجبةالناقةالمزكىيجدلاحينأنه

.(رب)ج4/37الكبيرالمعجم.الجبرانويأخذسنامنهاأعلىهوما
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الزكواتفىالقيمأخذأجاؤمنبابالزكاةكتاب

.المكانوافتراقالزمانباختلافالقيماختلافمعبمقدر

حدثنا:قالاالحافظاللهعبدوأبوالروذبارىعلىأبووأخبرنا-4674

بناللهعبدحدثنا،سليمانبنالربيعحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

عطاءعن،نمربىأبناللهعبدبنشريكعن،بلالبنسليمانأخبرنى،وهب

اليمنإلىبعثه!ي!اللهرسولأن،عنهجبلبنمعاذعن(ظ62/41،يسارابن

منوالبقرة،الإبلمنوالبكير،الغنممنوالشاةالدبئ،منالحب"خذ:فقال

.(1)"رقبلا

الزحواتفىالقي!اأخذأجازمن/باب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-4774

سفيانحدثنا،آدمبنيحيىحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

جبلابنيعنىمعاذقال:قالطاوسعن،ميسرةبنإبراهيمعن،عيينةابن

أهونفإنه،الصدقةمكانمنكمآخذه(3)لبيسأو(2)بخميسائتونى:باليمن

.(4)بالمدينةللمهاجرينوخير،عليكم

به.وهبابنطريقمن(1814)ماجهوابنبه.سليمانبنالربيععن(1599)داودأبوأخرجه(1)

.(346)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه

لأبىالحديثغريبينظرأيضا.المخموس:لهويقال.أذرعخمسطولهالذىالثوب:الخميس(2)

.3/312البارىوفتح،2/79والنهاية،4/136عبيد

.354/1الأنوارمشارقينظر.فأخلقلبسهأكثرقدالثوبوهوملبوس:أى؟اللبيس(3)

من13/3العليقتغليقفىحجرابنوأخرجه.(526)147صالخراجكتابفىادمبنيحيى(4)

به.عفانبنعلىبنالحسنطريق
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الزكواتفيالقيمأخذأجازمنبابالزكاةكتاب

:فقالطاوسعن،ديناربنعمرووخالفه،ميسرةبنإبراهيمقالكذا

والشتعير.الذرةمكانمنكماخذهثياب(1)بعرضائتوخ!:باليمنمعاذقال

على،بنالحسنحدثنا،العباسأبوحدثناسعيد،أبوأخبرناه-4874

دينار.بنعمروعن،عيينةبنسفيانحدثنا،سليمانبنادمبنيحيىحدثنا

(2)ص:
.فدكره

حديث:عنهالأديبعمروأبوأخبرظفيماالإسماعيلئبكرأبوقال

من:بعضهمفيهقالوقد،فيهحخةفلامرسلاكان(3)ذإمعاذعنطاوس

الضدقة.بدلالجزية

أخذمنول!صالنبئأمرهبماوالأشبهبمعاذالأليقهو!ذا:الشيخقمال

فى-باليمنثياب-معافرعدلهأوالذيناروأخذ،الصدقاتفىالجنس

بالمدينةالمهاجرينإلىينقلهاأنلافقرائهمعلىالضدقاتترذوأن،الجزية

أعلم.والفه،صدقةأهللافىءأهلأكثرهمائذين

الضنابحىعن،حازمأبىبنقيسعنمجالد،رواهالذىوأما

فغضبالصدقةإبلفىمسنةناقةأبصرجم!الفهرسولإن:قالالأحمسى

.عرضسواهماوماعنوالدنانيروالدراهم:قالوا،المتاع:الراءوسكونالمهملةبفتح؟عرض(1)

.153صالمنيرالمصباحينظر

من13/3التعليقتغليقفىحجرابنوأخرجه.(525)147صالخراجكتابفىادمبنيحيى(2)

به.عفانبنعلىبنالحسنطريق

."ر،"ح:وكتب،الأصلحاسيةفىوكذا"إذا".:م،سفى(3)
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الزكواتفىالقيماخذأجازمنبابالزكاةكتاب

ارتجهماإنى،اللهرسوليا:فقالافماقه".هذهصاحبالله"ظتل(1)وقال

إذن"."فنعم:قال.(3)الصدقةحوالثىمنببعيرين (2)ص

أنجرهم،الوليدأباأن،الحافظاللهعبدأبوأنبأنىفيماوهذا-4974

بنالزحيمعبدحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سميانبنالحسقأخبرلا

.(4)فذكرهالمجالد.عن،سليمان

الحديثهذاروى:فقالالبخارئعنهسألت:عيسىأبوقالفقد

إبلفىرأىصووالنبئأن،ح!ازمأبىبنقيسعنخالد،أبىبنإسماعيل

.(مجالدا)وضعفمرسلا..الصدقة

الحسنأبوأخبرنا،السلمئالرحمنعبدأبومرسلاأخبرناه/-7455

عن،هشيمحدثناعبيد،أبىعنالعزيؤ،عبدبنعلئحدثنا،الكارزى

إدلفىرأىأنهصووالنبىعن،!ازمأبىبنقش!عن،خمالدأبىبنإسماعيل

(1

(2

(3

(4

(5

."فقال:"بخطه:الأصلحاسيةفى

س:"ببعير".فى

.(7384)فىالصدقةحواشىتعريفتقدم

والمثانىالاحادفىعاصمأبىابنوعنه،مسنةناقة:بدل.حسنةناقة:وفيه(01؟.2)شيبةأبىابن

به.سليمانبنالرحيمعبدطريقمن(7417)الطبرانىوأخرجه.(1453)يعلىوأبو،(2539)

به.سعيدبنمجالدطريقمن(19066)واحمد

،3/01المجروحين:فىسعيدبنمجالدعلىالكلاموينظر.ا01،10.صالكبيوالترمذىعلل

اخرفىتغيروقد،بالقوىلي!:2/229التقريبفىحجرابنوقال،27/219الكمالوتهذيب

.عمره
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...مالهزكاةتفرقةيتولىالرجلبابالزكاةكتاب

.(2)فسكت.بإبلأخذتهاإنى:المصذقفقال!عنهافسأل!(1)ءامكوناقةالصدقة

بنفسهالباطنةمالهزحاةتفرقةيتولىالرجلباب

قالا:القاضىالحسنابنبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7451

الصمدعبدبنمحمدبنيزيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

أبوحدثنا،سلمةأبىبنالعزيزعبدحدثنا،عياشبنعلئحدثنا،الذمشقئ

الخطاببنعمرجئت:قال!المقبرئسعيدأبىعنالعباء،صاحبصخر

عتقتوقد:قال!.مالىزكاةهذه،المؤمنينأميريا:قلت.درهمبمائتى

فاقسمها)3(.أنتبهااذهب:قال!نعم.:قلت(و63/41:قال!؟كيسانيا

الظاهرةأموالهزحاةمنهيأخذالوالىباب

حرهه)4(أوذلكأحبئ

ببغداد،العدل!بشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئأخبرنا-7452

بنعبيدمحمدأبوحدثنا،مكرمبنمحمدبنعلىبنالضمدعبدحدثنا

،شهابابنعن،عقيلعن،الفيثحدثنا،بكيربنيحيىحدثنا،الواحدعبد

لما:()أخبرههريرةأباأنمسعود،بنعتبةبنالفهعبدبنالفهعبيدأخبرنى

.2/484للحربىالحديثغريب.السنامعظيمة:أىكوماء؟ناقة(1)

به.إسماعيلطريقمن197/1الصغيرالتاريخفىالجارىاخرجه(2)

به.العزيزعبدطريقمن(2947)الجعدياتفىوالبغرى،(03271)شيبةأبىابنأخرجه(3)

"كرهإ.:سفى(4)

"قال!.:مفىبعده(5)
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الوالىإلىدفعهافىالاختيارل!ابالزكاةكتاب

،العربمقكفرمقوكفر،بعدهر!بهبكرأبوواستخلفع!حبالفهرسولتوفى

أقاتلأن"أمرت:!ولفهارسولقالوقدالناستلتقاكيفبكرباأيا:عمرقال

إلاونفسهمالهمنىعصم.(إااللهإلاإلهلا:قالفمن.اللهإلاإلهلا:يقولواحتىالنالر

المحلاةبينفرقمقلأقاتلنوالله:بكرأبوقال."اللهمحلىوحسمابه،بحقه

إلىيؤدونهاكانواعناقاإ2(منعولىلووالله،المالحىالؤكاةفإن؟والؤكاة

الفهرأيتأنإلاهومافوالله:محمرقالمنعها.علىلقاتلتهم!ماللهرسول

فىالبخارىرواه.(3إالحقأنهفعرفت،للقتالبكرأبىصدرشرحقد

:وقالالليثعنقتيبةعنمسلموأخوجهبكير،بنيحيىعن""الصحيح

عقالا)4(.

أعطاها"من:ء!يمالنبىعن،جطهعن،أييهعن،حكيمبنبهزوحديث

.()ذكرهمضىقداخذوها".فإنامنعهاومنأجوها،فلهمؤتجزا

الوالىإلىدفعهافىالاختيارباب

العباسأبوحدثنا"الفوائد"،فىالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7453

عن،أسامةأبوحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمد

"فقد".:الأصملحاشيةفىبعده(1)

"عتمالا".:سفى(2)

والنسائى،(2607)والترمذى،(1556)داودأبوهجرخأو.(4019)المعرفةفىالمصنف(3)

.(7399)فىوتقدمبه.الليثطريقمن(398!،2442)

.(0074)وتقدم.(20/32)ومسلم،(6924،6925)البخارى(4)

.(7403)فىتخريجهتقدم(5)

-اا-ا



الوالىإلىدفعهافىالاختياربابالزكاةكتاب

عن،العبسىهلال!بنالزحمنعبدعن،ال!لمىإسماعيلأبىبنمحمد

مصدقونيأتينا:فقالوا،أعرابعجحمالفهرسول!أتى:قال!الفهعبدبنجرير

،مراتثلاثعليهفأعادوا"أرفوهم".:عجحماللهرسول!فقال!،علينافيعتدون

وهوذهبإلابعدمصدقأتانىفما:جريرقال!"أرفوهم".:يقول!ذلككل

وأخرجه،(2)أسامةأبىعنإسحاقعن""الصحيحفىمسلمرواه.اراض

.(3)بطولهإسماعيلأبىبنمحمدعناخروجهمن

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-7454

عمر،بنبشرحدثنا،السعدىالفهعبدبنإبراهيمحدثنا،الحافظيعقوب

بنجابربنالرحمنعبدعن،إسحاقبنصخر(4)نع،الغصنأبوحدثنا

أتوكما!!ف،(مبففون)ركب"ديأشيم:قالعجج!الفهرسول!أنأبيهعن،عتيك

فعليها،ظلمواوإنفلأنفسهم،عدلوافإن،يينونماوبينبينهموخلوابهمفرحبوا

:(7)!لاقواوددبوأأخرجه.(6)"مكلوليدغوا،رفحاهمزكاتكمتمامفإن،وأرضوفم

(1

(2

(3

(6

(7

أبىبنمحمدعنطرقمن(2459)والنسانى،(1589)داودوأبو،(19207)أحمدأخرجه

.(4760)فىوسياتى.بهإسماعيل

.(.../989)مسلم

.(989/29)مسلم

حدثنىإ.قال:"بخطه:الأصلحاسيةفى

لانهم؟تبغضونهمأىأيضا:المشددةوالغينالباءوبفتح،الغينوفتحالباءبسكون،مبغضون

،2/652النهايةينظر.قلوبهممحبوبياخذونلأنهم؟شرعالاطبعايبغضونفهم،الأموالياخذون

.2/18المعبودوعون

به.الرحمنعبدطريقمن(9927)شيبةأبىابنأخرجه

.(345)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(1588)داودأبو
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الوالىإلىدفعهافىالاختياربابالؤكاةكتاب

غصن.بنقيسبنثابتهوالغصنأبو

الغصن.أبى(1)ىلعإسنادهفىمختلفحديثوهذا:الشيخقال

115/4أحمدبنمحمدصادقوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا/-7455

بنيحيىبكرأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالصيدلانئ

هنيدحدثنى،الحارثبنيونسحدثنا،الزبيرىأحمدبوأأخبرنا،طالبأبى

قال:قال،بالطائفأموالهعلىوكان(ظ63/41،شعبةبنالمغيرةمولى

إلىأدفعهامامنها:قالأموالى؟صدقةفىتصنعكيف:شعبةبنالمغيرة

يشترونإنهم:قال؟لذلكومالكما:فقالبها.أتصدقماومنها،السلطان

إليثمفادفعها:قال.الأرضينبهاويشترون،النساءبهاويتزوجونالبزوز)2(بها

حسابهم.وعليهمإليهمندفعهاأنأمرناكحمالنبئفإن

بشرانابنالحسينوأبوبحيسابورالزوذبارىعلىأبوأخبرنا-7456

نصر،بنسعدانحدثناالصفار،محمدبنإسماعيلأخبرناقالا:ببغداد

ادفعوا:قالعمرابنعن،نافععن،عونابنحدثنامعاذ،بنمعاذحدثنا

(4)مثأومن،فلنفسه(3)زبفمن،أمركماللهولاهمنإلىأموالكمصدقات

.(فعليها)

."نع":مىف(1)

.(زز)ب2/292الكبيرالمعجم.الثيابمنضرب:وقيل،الثيابوهى:البزوأحدتهاالبزوز:(2)

"برء"،:سفى(3)

.""عصم:سفى(4)

به.معاذبنمعاذعن(10282)لثميبةأبىابنأخرجه(5)
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الوالىإلىدفعهافىالاختياربابالزكاةكتاب

ثناحد،لاسماعيلئابكربوأحدثنا،لأديباعمروبوأأخبرنا)1(-5747

بنمحمدالحسنأبوحدثنا،قتادةابننصرأبووأخبرنا)ح(الحضرمئ

بنحفصحدثنا،طريفبنمحمدحدثنا،مطينحدثنا،السراجالحسن

!ر:اللهرسولقال:قالىهريرةأبىعن،عثمانأبىعن،عاصمعن،غياث

وقل:،تلعنهولاظهرهفولهعليكاعتدىفإن،صدقتكفأعطهالمصذقأتاكم"إذا

.(3)"ىنمأخذماعندك(2)أحتسبإنىاللهم

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-7458

قال:قالىطالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

عنفأخبرنا،الزكاةعن،عروبةأبىابنيعنىسعيا،سئل:الوفابعبد

بهاشربواوإن،إليهمادفعوها:قالىعمرابنأنزيادمولىقزعةعن،قتادة

الأمراء)4(.يعنى.الخمر

حدثنا،الرزازجعفرأبوأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-7459

بن(حسن)حدثنامحمد،بنيونسحدثنا،المنادىبناللهعبيدبنمحمد

بناللهبعبدسمعت:فقالى.الزكاةعنأسلمبنزيدسألت:قالىالجهنئسعد

الفتنة،فى،السلطانيعنى،إليهميدفعهاكان:قالىنعم.:فقلتعمر؟

بعد".فيماإيألى:فوقهوكتبإلىدا.الا-:الأصلفىفوقهوكتب.3ص:منالحديثهذاسقط(1)

.(7605)فىسيأتىكماوالمثبت."احتسبت9:م،3ص،الأصلفى(2)

.ظهره:بدل.ظهرك:.وفيهبهعاصمطريقمن(183)العللفىالترمذىاخرجه(3)

.بمعناهقزعةطريقمن(10283)شيبةأبىابنأخرجه(4)

."حسين:"بخطه:الأصلحاشةفى(5)
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الزكاهكتاب

.(1)دوابهمبهايقضمون

...كلذأمكنهإذابنفسهقسمهافيالاختياوباب

أخبرنا،بهاالإسفرايينئالمعروفأبىابنالحسنأبوأخبرنا-5746

،بسطامبنأميةحدثنا،البولثسجئاللهعبدأبوحدثنانجيد،ابنعمروأبو

عن،صالحأبىبنسهيلعن،القاسمبنروححدثنا،زريعبنيزيدحدثنا

أؤدىأنأحبوأنامالىلىأدركقدإنه:فقالوقاصبىأبنسعدأتىأنه،أبيه

أدها:فقال.رأيتقدمافيهايصنعونوهؤلاءموضعالهاأجدوأنا،زكاته

وسألت:قال3).إليهمأدها:فقالذلك(2)بمثلسعيدأباوسألت:قال.إليهم

.(4)(3إليهمأدها:فقالدلك(2)يمثلعمرابن

بناللهوعبد،اللهعبدبنوجابر،هريرةأبىعنأيضاهذافىوروينا

.(للإ)عباس

(2

(3

ذلكأهحنهإذابنفسهقشمها!الاختيارباب

أدائهامنيقينمحلىليحون

(6)النخعىبراهيموإ،وطاوس،والحسق،المسيببنسعيدعنذلكروى

.(مض)ق33/285التاجينظرعلفتها،:أقضمتها(

"مثل".:مفى(

.3ص:فىليص!(3-

.بنحوهسهيلطريقمق(ا"281)شيبةأبىوابن،(6922)الرزاقعبدأخرجه(

.وحدههريوةأبىعق(ا؟!99)شيبةأبىابنمصنفينظر(

أبىأنجقوصصنف،(69،6935!69،6929،2!8،آ923،آ92اإائوزاقعبدمصنفينظر(

.(103،40301؟1)شيبة

-ا15-



116/4

الماشيةعنالصدقةيسقطمابابالزكاةكتاب

أخبرنا،الحافظالأصبهانئإبراهيمبنمحمدبكرأبووأخبرنا-7461

الحسن،بنعلئحدثنا،الجوهرئمحمدبنسفيانأخبرنا،العراقئنصرأبو

نصر،أبىعن،الشئيبانىسليمانعن،سفيانحدثنا،الوليدبنالفهعبدحدثنا

ادفعها:فقال،مالهزكاةعنعمرابنرجلسأل:قالجبيربنسعيدعن

الشئام،أهلمنرجلجاءهمروانبنبشرإن:جبيربنسعيدلهفقال.إليهم

معىكانفلو،قو!لافىعطارةبامرأةمررت:فقال،و041/64فسأله:قال

ابنفقال.الزكاةمندرهمخمسمائةأعطهغضبانيا:فقاللأعطيتها.2شى

.(1)عليهمالفهلبسعلينالبسوا:عمر

بنمحمدالعباسبوأحدثنا،إسحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا-6274

،عياضبنأنسحدثنا،الشئافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوب

أعطها:فقالالزكاةعناللهعبدبنسالمسألأنه،الفيثىزيدبنأسامةعن

ولكنى،بلى:قال؟ال!لطانلىإادفعها:يقولعمرابنيكنألم:فقلت.أنت

ال!لطان)2(.إلىتدفعهاأنأرىلا

الماشيةعنالصدقةيسقطماباب

نىأخبر،لإسماعيلئابكربوأناأخبر،لأديباعمروبوأأخبرنا-3647

حدثنا:قالاالمثنىبنومحفدخلأدبنمحمدحدثنا،سفيانابنهو،الحسن

حدثه،أنساأن،ثمامةحدثنى،أبىحذثنى،الأنصارئاللهعبد/بنمحمد

به.سفيانطريقمن(2151)الأموالفىزنجويهابنأخرجه(1)

.2/69والئمافعى،(2418)المعرفةفىالمصنف(2)
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الماشيةعنالصدقلأيسقطمابابالزكاةكتاب

الصدقةفريضةهذه:(1)وكتب،الكتابهذالهكتبر!نهالصذيقبكرأباأن

فذكر.رسولهبهااللهأمرالتىالمسلمينعلى!ح!ك!اللهرسولفرضالتى

"الصحيح"فىالجشارىرواهسائمتها")2(.فىالغنم"وصدقة:4!و.يثا!ىل

الأنصارى)3(.عن

نحوالحديثهذافىثمامةعنسلمةبنحمادحديثفىوروينا

وفى:قالالخطاببنعمركتابنسخةعنعمرابنعنورويناه.(4)كلذ

.()+اشومائةعشرينتبلغأنإلىأربعينكانتإذاالغنمسائمة

العنبرىكا،زكريابوأحدثنا،فظالحااللهعبدبنمحمدوأخبرنا-4674

موسىبنالحكمصالحأبوحدثناالعبدى،إبراهيمبنمحمدحدثنا

بىأعن،الزهرىعن،داودبنسليمانعن،حمنئبنيحيىحدثنا،القنطرى

كتبأنه،لمج!النبىعن،جدهعن،أبيهعن،حزمبنعمروبنمحمدبنبكر

سائمةالإبلمنخمسيىكل"وفى:وفيه،يثل!افذكر.بكتاباليمنأهلإلى

تبلغأنإلىشاةسائمهشا؟أربعينكل"وفى:وفيه،"وعشرينأربعاتبلغأنإلىشاة

.(6)"شاتانففيهاواحدةزادتفإن،ومائةعشرين

(2

(3

(4

"له".:م،3صفىبعده(

.(7326)فىتخريجهتقدم(

.(1454)البخارى(

.(7327)فىتخريجهتقدم(

.(7339)فىتخريجهتقدم(

.(7336)فىوتقدم.395/1،396الحاكم(
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الماشيةعنالصدقةيسقطمابابالزكاةكتاب

الفقيه،سلمانبنأحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7465

سلمانبنأحمدوأخبرنا)ح(1)هارونبنيزيدحدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا

بنيزيدحدثنا،أسمعوأناالواسطىمسلمةبنمحمدعلىقرئ:قالالفقيه

جدهعن،(2أبيهعن2)،القشيرئمعاويةبنحكيمبنبهزأخبرنا،(اهارون

لا،لبوفيابنةأربعينكلمنسائمةابلكل"فى:يقوللمجيوالفهرسولسمعت:قال

وشطرآخذوهافإنامنعهاومن،أجرهافلهمؤتجراأعطاهامنحسابها،عنإبلتفرق

.(3)"ءىشمنهامحمدلاليحللاربنا،عزماتمنعزمة،إبله

حدثنا،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبووأخبرنا-7466

محمدحدثنا،المروزىموسىبنإبراهيمحدثنا،الصخوفئالحسنبنأحمد

عن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،القطانغالبعن،الزفئحمنئابن

غالب!ال!دا.()"صدقة(4)العواملالإبلفى"ليس:قاللمجج!النبىعن،جده

.القطان

جبلبنمعاذوعنمرفوعا)6(،عباسابنعنالبقرفىذلكفىوروى

.3صتفىليس(ا-1)

.م:منسقط(2-2)

كلاهما397/1،398والحاكممؤتجرا،:بدلمنجزا،:وفيه(2254)المعرفةفىالمصنف(3)

.(0374)فىوتقدم.بهيزيدطريقمن(2266)خزيمةابن.وأخرجهالأولبالإسشاد

.3/130النهايةينظر.الأشغالفىوتستعملويحرثعليهايستقىالتىهى:العواملالإبل(4)

به.الحسنبنأحمدطريقمن103/2الدارقطنىوأخرجه.6/2035الكاملفىعدىابن(5)

.عباسابنحديثمن2/031والدارقطنى،(09741)الطبرانىأخرجه(6)
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الزكاةكتاب

(1)"ص
ضعف.إسنادهما(ظ64/41وفى،موقوفا

الماشيةعنالصدقةيسقطماباب

ما:وموقوفامسندافيهروىماوأشهر

عمروأبوأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-7467

حدثنا2)،داودأبىبناللهعبيدبنمحمدحدثنا،السماكابنأحمدبنعثمان

عن،ضمرةبنعاصمعن،حذثهمإسحاق(3)ابأأن،زهيرحدثنا،(2بدرأبو

.14)"ءىشالعواملالبقرفى"ليس:!الكي!النبئأن،ر!رعبه-!لى

حدثنا،محمدحدثنا،عمروأبوأخبرنا،الحسينأبووأخبرنا-7468

عن،علىعن،الحارثعن،إسحاقأبوحدثنازهير،حدثنابدر،أبو

الوليدبن!ىاعبدرأبورفعه.(شىء")العواملالبقرعلى"ليس:قاللمجؤالنبى

زهير:قال:فقالبالشكزهيرعنالنفيلئورواه.شكغيرمنزهيرعن

.(6)وويصالنبىعنأحسبه

موقوفا:إسحاقأبىعنغيرهورواه

ابنعمروأبوأخبرنا،الفضلبنالحسينبنمحمدأخبرنا-7469

.(04210)شيبةأبىابنومصنف،(6830)الرزاقعبدمصنفينظر(1)

.س:فىليس(2-2)

.13/497الكمالتهذيبوينظرأبى".ابن":سحاشيةوفى.م:فىليس(3)

.(1227)الصغرىفىالمصنف(4)

وعاصمالحارثعنبدرأبىطريقمن2/031الدارقطنىوأخرجه.(2821)الصغرىفىالمصنف(5)

.(7347،7370)فىتقدم(6)
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الماشيةعنالصدقةيسقطمابابالزكاةكتاب

علئحدثنا،بدرأبوحدثنا،داودأبىبنالفهعبيدبنمحمدحدثنا،السماك

:قالز!نهعلىعن،ضمرةبنعاصمعن،إسحاقأبوحدثنا،صالحابن

.(1)ءىشالحراثةالبقرمنالعواملعلىليس

المهرجانئ،سعيدأبىبنمحمدبنالعلاءالحسنأبووأخبرنا-7470

حفاد،بننعيمحدثنا،الكاتبمحمل!بنحمزةحدثنا،أحمدبنبشرأخبرنا

على،عن،ضمرةبنعاصمعن،إسحاقأبىعن،عتاشابنبكرأبوحدثنا

.(3)صدقةالعواملالبقرفىولا(2)العواملالإبلفىليس:قال!أنه

الفضل،بنمحمدأخبرنازكريا،بنأحمدبنمحمدأخبرنا-7471

ابنحدثنا،(4)أبانبنيحيىبنزكرتاحدثنا،إسحاقبنمحمدجدىحدثنا

الزبيرأباأن،حدثهيزيدبنخالد(أن)،أئوببنيحيىأخبرنا،مريمأبى

.(7)زكاة(6)الأرضمثيرعلىليس:يقول!الفهعبدبنجابرسمعأنه،حذثه

سعدبنزيادعنوروى.بمعناهالربيرأبىعنسعيدبنيحيىعنوروى

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

به.إسحاقأبىطريقمن(4731،4751)الأموالفىزنجويهوابن،(9682)الرزاقعبدأخرجه

.3ص:منسقط

بكرأبىعن(14001)شيبهةأبىوابن،(ا؟.2)الأموالفىعبيدأبووأخرجه.(2291)المعرفة

الابل.ذكرفيهماوليسبه.عياشابن

.إأبان)ثنا:سفىبعده

)بن!.:3صفى

.229/1والنهاية،1/214قتيبةلابنالحديثغريبينظر.الحرثبقرأى؟الأرضمثير

يحيىطريقمن(4761)زنجويهوابن،(9001)الأموالفىعبيدابووأخرجه.(2271)خزيمةابن

به.أيوبابن

-125-



الخيلفىصدقةلابابالزكاةكتاب

.موقوفوالصحيح،ضعفإسنادهوفىمرفوعا)1(،جابرعنالزبيرأبىعن

عمربنعلئأخبرنا،الأصبهاخ!الحارثابنبكوأبوأخبرنا2)!7472

بنأحمدحدثنا،الخالقعبدبنعمروبنأحمدبنمحمدحدثنا،الحافظ

سعيد،بنيحيىعن،بلال!بنسليمانحدثنا،عفيربنسعيد/حدثنا،رشمدين

الزكاةمنعليهايحرثالتىالبقرمنيؤخذلا:قال!جابرعن،الزبيرأبىعن

(3)ء
.شى!

إسنادوهوموقوفا)4(،هكذاجابرعنالزبيرأبىعنيزيدبنخالدتابعه

العزيز،عبدبنوعمرجبير،بنوسعيدمجاهد،قول!وهو،2صحيح

صدقةالعواملالبقرفىليس:البصرىالحسنوقال!،(النخعى)وإبراهيم

.(6)رصمفىكانتإذا

الخيلفىصدقةلا4باب

المزكىإسحادتىأبىابنزكرياوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7473

أخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

(1

(2

(3

به.زيادطريقمن2/401الدارقطنىأخرجه(

عليهمكتوبالأصلفىصورتهما"بخطه:الحاشيةفىوكتب،"إلى"لا:الأصلفىفوقهكتب(2-

ضرب".غيرمنإلىلا

.2/031الدارقطنى(

السابق.الحديثعقبتخريجهتقدم(

.(04510-ا0430)شيبةأبىإبنومصنف،(6831،6834)الرزاقعبدمصنفينظر(

.(6835)الرزاقعبدمصنفينظر(

-121-

117/4



الخيلفىصدقةلابابالزكاةكتاب

بنالفهعبدعنكلاهما،عيينةبنوسفيانأنسبنمالكأخبرنا،الشئافعئ

إبراهيمبنمحمدبنالزحمنعبدبنالقهعبدمحمدأبووأخبرنا)ح(دينابى

موسىحدثنا،إملاءال!جزئأحمدبندعلجمحمدأبوحدثناالحرضئ)1(،

عن،مالكعلى،و65/41قرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا،خزيمةأبىابن

أبىعن،مالكبنعراكعنيسار،بنسليمانعندينار،بنالفهعبد

فرسهفىولاعبدهفى(2)المسلمعلىاليس:قاللمججرالفهرسولأن،هريرة

البخارئوأخرجه،يحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)"ةقدع

دينار)4(.بنالفهعبدعنشعبةحديثمن

العدلبشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبووأخبرنا-7474

حدثناالززاز،البخترئبنعمروبنمحمدجعفرأبوأخبرناببغداد،

خثيمحدثنا،القطانسعيدبنيحيىحدثنا،منصوبىبنمحمدبنالزحمنعبد

المحرءعلى"ليس:قاللمجبهكلهالنبىعن،هريرةأبىعن،أبىحذثنى،عراكابن

مسددعن"الصحيح"فىادىارىرواه.()((!قدصمملو!ولافرسهفىالمسلم

.(5558)فىتقدمماوينظر)الحوضى!.:3صفى(1)

"المرءأ.:مفى(2)

داودأبوطريقهومن،277/1ومالك،26/2والثافعى،(2294)المعرفةفىالمصنف(3)

خزيمةوابن،(1812)ماجهوابن،(7295)أحمدوأخرجه.(2470)والنسائى،(1595)

به.ديناربناللهعدطريقمن(628)والترمذىبه.سفيانطريقمن(2286)

.(4631)والبخارى،(982/8)مسلم(4)

-،(9281)وأحمد.بهيحيىطريقمن(2469)الشائىوأخرجه.(1231)الصغرىفىالمصنف(5)
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الزكاةكتاب

(1)القطانيحيىعن

الخيلفىصدقةلاباب

على،بنأحمدبنمحمدأخبرنى،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-7475

بنحاتمحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا

هريرةأباسمعت:يقولأبىسمعما:قالعراكبنخثيمعن،إسماعيل

رواه.(3)((فرسه(2)الوعبدهفىالمسلمعلىصدقة"لا:كجللهارسولقال:يقول

عنالأشجبنبكيرورواه.(4)شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلم

بنعراكفسماع.(العبد)فىبنحوههريرةأباسمعت:قالمالكبنعراك

فيه.شكلاصحيخهريرةأبىعنمالك

أحمد،بنحاجبأخبرنا،القاضىالحسنابنبكرأبووأخبرنا-7476

أبىبنيحيىأخبرنا،حازمبنخالدبناللهعبدحدثنا،يحيىبنمحمدحدثنا

بنعلىأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا)ح(أخبرنحط:قالزائدة

يزيدحدثنا،داودبنعلىحدثنا،صاعدابنمحمدأبوحدثنا،الحافظعمر

بناللهعبيدعن،زائدةأبىبنزكريابنيحيىحدثنا،موهببنخالدابن

:!ثصالفهرسولقال:قالهريرةأبىعن،الأعرص!عن،الزنادأبىعن،عمر

به.خثيمطريقمن-

.(1464)البخارى(1)

"فى".:م،سفىبعده(2)

.(10227)شيبةأبىابن(3)

.(.../982)مسلم(4)

.(7748)فىسيأتى(5)
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الخيلفىصدقلألابابالزكاةكتاب

سواء.لفظهما.(1)"رطفلاصدقةالزقيقفىأنإلا،صدقةوالزقيقالخيلفى"ليس

الله.عبيدعنالإسنادبهذاروىكذا

حدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرناوقد-7477

حدثنا:قالافئاضبنيحيىبنومحفدالمثنىبنمحمدحدثناداود،أبو

مالك،بنعراكعن،مكحولعن،رجلعن،اللهعبيدحدثنا،الوفابعبد

الفطرزكاةإلا،زكاةوالرقيقالخيلفىليس9:قاللمجيرالنبىعن،هريرةبىأعن

،محفوظغيرالرنادأبىعنوحديثه،(3)الأصحهوهذا.(2)((الرقيقفى

.عراكعنيساربنسليمانعنرواهإنما؟عراكمنيسمعهلمومكحول

القاضىالحسنابنبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7478

بنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:وغيرهما

الحافظ،الفهعبدأبووأخبرنا)ح(سفيانأخبرنا،الشئافعئأخبرنا،سليمان

حدثنابحر،بنسهلبنأحمدحدثناالشيباخ!،يعقوببنمحمدأخبرنا

عن،موسىبنأئوبعن،سفيانحدثناعمر،أبىبنيحيىبنمحمد

عن،هريرةأبىعن،مالكبنعراكعن،يساربنسليمانعن،مكحول

به.خالدبنزيدطريقمن(2255)المشكلشرحفىالطحاوىوأخرجه.127/2الدارتطى(1)

خالد.بنيزيد:وصرابه

وليسبه.مكحولطريقمن(2467)والنسائى،(7757)أحمدوأخرجه.(1594)داودأبو(2)

الفطر.زكاة:عندهما

)الصحجحإ.:3صفى(3)
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الزكاةكتاب
الخيلفىصدقةلاباب

فىمسلمرواه.(1)"صدقةفرسهولاعبدهفىالمسلممحلى"ليس:قال!لمجي!النبى

.(2)سفيانعنالناقدعمرو،ظ65/41عن""الصحيح

بنإسماعيلأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-7479

مةأساحدثنى،عونبنجعفرحدثنا،محمدبنعباسحدثنا،الصفارمحمد

!رالنبىعن،للأجبههريرةأبىعن،عراكعن،مكحولحذثنىزيد،ابن

.(3)"فرسهولاعبدهفىصدقةمسليممحلى"ليس:!!ال

أبىعنسعيد،أبىبنسعيدعن،أسامةحدثنا:وبإسناده-7485

.(4)مثلهصتيالنبىعن،هريرة

أبوحدثنا،الحرضئالرحمنعبدبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-7481

زيدبنعلىبنمحمدحدثنا،إملاءالسجزىدعلجبنأحمدبندعلجمحمد

عن،إسحاقأبىعن،عوانةأبوحدثنا،منصوربنسعيدحدثنا/،الصائغ

عنكم"عفوت:!يخيصاطولرسولقال:قالزث!علىعن،ضمرةبنعاصم

فىوليس،درهمدرهماأربعينكلمن؟الزقةصدقةفهلموا،والرقيقالخيلصدقة

.()((دراهمخمسةففيهامائتينبلغتفإذاشىء،ومائةتسعين

والنسائى،(1074)الحميدىوأخرجه.26/2والشافعى،(2295)المعرفةفىالمصنف(1)

به.سفيانطريقمن(2285)خزيمةوابن،(2468)

.(982/9)مسلم(2)

به.أسامةطريقمن(2396)خزيمةوابن،(18601)أحمدأخرجه(3)

به.أسامةطريقمن(6563)يعلىأبووأخرجه.(2296)المعرفةفىالمصنف(4)

أبىطريقمن(062)والترمذى،(1574)داودوأبو،(1669)والدارمى،(171)احمدأخرجه(5)

.(1392)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهعوانة

-125-

118/4



الخيلفىصدقةلابابالزكاةكتاب

.(1)عوانةأبورواهكماإسحاقأبىعنالأعمشورواه

مختصرا)2(.كذلكإسحاقأبىعنعقبةبنموسىعنوروى

قالا:إسحاقأبىابنزكرئاوأبوالحسنابنبكرأبووأخبرنا-7482

وهب:ابنعلىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا،الأصمالعباسأبوحدثنا

عن،الهمدانىإسحاقأبىعن،الثورئوسفيانعيينةبنسفيانأخبرك

عن"عفوت:قالأنهجم!النبىعن،رفالبهطالبأبىبنعلىعن،الحارث

وكذلك.(3)"الأموالزكاةافأدوا:الحديثفىالشورئقال."والرقيقالخيل

على.عنجميعاعنهماإسحاقأبىعنفالحديث.(4)جماعةرواه

محمدبنبكرأبىعن،الرهرئعن،داودبنسليمانحديثفىورؤينا

كتبه)الذىالكتابفىجم!النبىعن،جدهعن،أبيهعن،حزمبنعمروابن

.((ءىشفرسهفىولامسلبمعبدفىليس)وإئه:اليمنأهل(إلى

حدثنا،العنبرىزكرتاأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-7483

عن،حمنئبنيحيىحدثنا،موسىبنالحكمحدثنا،العبدىالفهعبدأبو

.(6)فذكرهداود.بنسليمان

به.الأعمشطريقمن(2477)والنسانى،(913)أحمدأخرجه(1)

به.عقبةبنموعىعن158/3العللفىالدارقطنىذكره(2)

به.عييةبنسفيانطريقمن(1813)ماجهوابن،(54)الحمدىوأخرجه.(190)وهبابن(3)

.(9701)وأحمد

به.إسحاقأبىعنكلاهما،شريكطريقمن(4312)وفى.حجاجطريقمن(984)أحمدأخرجه(4)

إلىأ.كتب:إبخطه:الأصلحاشيةفى(ه-5)

.(7336)فىوتقدم.1/395،396الحاكم(6)
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الزكاةكتاب
الخيلفىصدقةلاباب

ببغداد،العدلبشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئوأخبرنا-7484

صالح،بنعثمانبنيحيىحدثنا،المصعرىمحمدبنعلئالحسنأبوحدثنا

عن،الأنصارىمعاذأبوحدثنى،بقيةحدثنا،المتوكلبنمحمدحدثنا

صغ:اللهرسولقال:قالهريرةأبىعن،المسيببنسعيدعن،الؤهرى

الخيل،:الجبهة:بقيةقالوالئخة".والكشعةالجبهةع!دقةعنلكم"عفوت

.البيوتفىالمربيات:والنخة،والحميرالبغال:والكسعة

متروك،أرقمبنسليمانوهو،معاذأبىعن،الوليدبنبقئةرواهكذا

وقيل:.هكذا:فقيل،إسنادهفىعليهاختلفوقد،(1)هبيحتبئلاالحديث

:سمرةبنالؤحمنعبدعن،الحسنعنعنه

محمد!بعلئأخبرنابشرالى،ابنالحسينأبوأخبرناه-7485

!باللهعبيدحدثنا،عفيربنسعيدحدثنا،عثمانبنيحيىحدثنا،المصرى

بنالوحمنعبدعن،الحسنعن،أرقمبنسليمانعنعمرو،أبويزيد

بوأفسرهوالنخة".والجبهةالكشعةفىع!دقة"لا:قالكي!اللهرسولأن،سمرة

العبيد)2(.:لنخةوا،الخيل:لجبهةوا،الحمير:الكسعة؟عمرو

!مالنبىعن،الحسنعن(و66/41،سهلأبوزيادبنكثيرورواه

.(3)""المراسيلفىداودأبوأخرجه.مرسملا

.(893)فىترجمتهمصادرتقدمت(1)

به.أرقمبنسليمانطريقمن3/1104الكاملفىعدىابنأخرجه(2)

.(411)المراسيل(3)
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الخيلفىصدقةلابابالزكاةكتاب

بنمحمدالحسنأبوحدثنا،ال!لمئالزحمنعبدأبووأخبرنا-7486

فىعبيدأبوقال:قالالعزيزعبدبنعلئأخبرنا،الكارزىالحسنبنمحمد

حدثناه."صدقةالنخةفىولاالكشعة،فىولا،الجبهةفى"ليس:لمجقهالنبىحديث

وعن،يرفعهالخراسانىزيادبنكثيرعن،زيدبنحفادعن،مريمأبىابن

:(اعبيدةأبوقال)ا:عبيدأبوقال.يرفعهالضحاكعن،جويبرعن،حمادغير

فىوغيرهالكسائئقالالحمير.والكسعة،الرقيقوالنخة،الخيلالجبهة

هووفسرها.النونبرفع؟النخةهى:الكسائئوقال،مثلهوالكسعةالجبهة

.(2)العواملالبقر:مجلسهفىوغيره

الدراوردىابنعنحماد،بننعيموحدثناعبيد:أبوقال-7487

الخلجى)4(،ساريةعن،مجاهدبنيعقوبالقاصق(3)حزرةأبىعن،المدخ!

والسجةالجبهةمنأراحكمقداللهفان،صدقاتكم)أخرجوا:قاللمجيدالنبئعن

وهذا:عبيدأبوقال.الجاهليةفىيعبدونهاآلهةكانتائهاوفسرهاوالببة".

أيهماأعلموالله،الحديثفىوالتفسير،الأولالحديثفىماخلاف

.(5)المحفوظ

قبلهالضحيحةالأحاديثوفى،ضعيفةالحديثهذاأسانيدال!ثيخ:قال

:س.)1-ا(لي!فى

.7/1،8الحديثغريب(2)

.(453)فىتقدمماوينظر)حرزةأ.:سفى(3)

الخلجى،.:أبخطه:الحاشيةفىوكتبالجلحىإ.":الاصلفى(4)

.9/1الحديثغريب(5)
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الزكاةكتاب

التوفيق.وبالله،كفاية

الخيلفيصدقةلاباب

المهرجانى،الحسنبنمحمدبناللهعبدأحمدأبوأخبرنا-7488

حدثنا،البوشنجئإبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكىجعفرابنبكرأبوأخبرنا

الشامأهلألى،يساربنسليمانعن،شهابابنعن،مالئرحدثنا،بكيرابن

ثئم،فأبى.صدقةورقيقناخيلنامنخذ:4!فرالجزاحبنعبيدةلأبىقالوا

بنعمرإلى)افكتبأيضافكلموه،فأبىالخطاببنعمرإلىكتب

وارددهامنهمفخذهاأحبواإن:(2الخطاببنعمرإليهفكتب2)،(االخطاب

.(3)فقرائهمعلىارددها:أى:مالئرقال.رقيقهموارزق،عليهم

موسىبنمحمدحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7489

حدثنا،المثنىبنمحمدحدثنا،طالبأبىبنإبراهيمحدثنا،الصيدلانى

بنحارثةعن،إسحاقأبىعن،سفيانحدثنا،مهدىبنالرحمنعبد

أصبناقدإنا:فقالوارف!عمرإلىالشامأهلمنناسجاء:قال4مضرب

4/119صاحباىفعلهما:قال!طهور.زكاوفيهلنايكونأننحبورقيقاخيلا/لامواأ

فقال!واللهرسولأصحابمنجماعةفىعلياعمرفاستشار.فأفعلهقبلى

:س.)1-ا(لي!فى

.3:ص)2-2(لي!فى

الأموالفىعبيدابووعنه،(مخطوطاو-2،اظ4/1)بكيربنيحيىبروايةالموطأفىمالك(3)

(1365).

.3/23الاصابةوينظر.""مصرف:3صفى(4)
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صدقةالخيلفىرأىمنبابالزكاةكتاب

.(1)راتبةبهايؤخذونجزيةيكنلمإنحسنهو:علئ

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،إسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-5749

ديناربناللهعبدعن،مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الزبيعأخبرنا،يعقوب

الخيلفى:وهلفقال،البراذينصدقةعنالمسئببنسعيدسألت:قال

يرلى!2(
صدلمحه؟

ابنعمروأبوأخبرنا،قتادةبنالعزيزعبدبنعمروأخبرنا-7491

مالك،حدثنا،بكيرابنحدثناالعبدئ)3(،إبراهيمبنمحمدحدثنانجيد،

منكتابجاء:قالأنهحزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبىبنالفهعبدعن

العسلمنولاالخيلمنتأخذلا:بمنىوهوأبىإلىر!بهالعزيزعبدبنعمر

(4)"ري
صدده.

سألت:قالديناربناللهعبدعن،مالكحدثنا:الاسنادوبهذا-9274

4؟صدقة،ظ41/66الخيلفىوهل:فقالاذينالبرصدقةعنالمسئببنسعيد

صدقةالخيلفىراىمنباب

بنمحمدطاهرأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-7493

من(0922)خزيمةوابن،(82)أحمدوأخرجه.الذهبىووافقهوصححه،1/004،104الحاكم(1)

به.مهدىابنطريق

.278/1ومالك،2/26والثافعى،(2298)المعرفةفىالمصنف(2)

العبدى!.:"بخطه:حاشيتهاوفى،"العقدىإ:الأصلفى(3)

.(7540)فىوصيأتى.(مخطوطاو-4/2)بكيهربنيحىبروايةالموطأفىمالك(4)
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صدقةالخيلفىرأىمنبابالزكاةكتاب

حدثنا،ال!ندىبنرجاءبنمحمدبنمحمدبكرأبوحدثنا،الجوينئاللهعبد

صالحأباأن،أسلمبنزيدعن،ميسرةبنحفاسحدثناسعيد،بنسويد

صاحبمن"ما:ع!ي!اللهرسول!قال!:يقول!ددريرةأباسمعأنه،أخبرهذكوان

مغفىجاءالذىالوعيدفىالحديثفذكرحأ!ئها".منهايودىلافضةولاذهب

يومحلئهاحقها"ومن:الإبلفىوذكر،والغنموالبقرالإبلوحقحقها

لرجل(اهى:)اثلائ!"الخيل:قال!؟فالخيلاللهرسول!يا:قيل:قال!ثموزدها".

رياءربطهافرجلوزر؟لههى(2)الذىفأماستر.لرلمجلوهىأجر،لرلمجلوهىوزر،

ربطهافرلمجل3)ستر؟لههى(2)الذىوأماوزر.لهفهى،الإسلامأهلعلىونواءوفخرا

هى(2)الذىوأماستر.لهفهىرقابها،ولاظهورهافىاللهحقينسلمثماللهسبيلفى

منأكلتفما،(4)روضةأومزجفىالإسلاملأهلالفهسبيلفىربطهافرجل؟(3أجرله

عددلهوكمب،حسناتأكلتماعددلهكمبإلاشىءمنوالروضةالمزجذلك

إلاشرفينأوشرفافاستئت)7(طولها)6(تقطعولا.حسناتوأبوالها(أرواثها)

منه،فشربتنهرعلىصاحئهابهامزولا،حسناتوأبوالهاآثارهاعددلهاللهكمب

."ىه"لئلاثة:موفى،"ثلاثة"هى:3صفى(ا-1)

."التى:"بخطه:الأصلحاشيةفى(2)

.3ص:نىليس(3-3)

لاستراضةبذلكسميت:قيلأريضة.أرضنانزلنا:يقال،بالزهورالمعجبالموضع:الروضة(4)

.(ضو)ر94صالمنيرالمصباحبها.لسكونها:أىإليها؟الساللةالمياه

"أوراثها".:سفى(5)

.1/322الأنوارمشارق.الحبل:والطيلالطول:طولها(6)

"واستدت".:3صفى(7)
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صدقةالخيلفىرأىمنبابكاةلزا!كتا

الله،رسول!يا:قيلحسنابئ".شربتماعددلهالفهكعبإلأيسقيهاأنيريدولا

الجامعة:الفاذةالايةهذهإلاشيئاالحمرفىعلئاللهأنزل"ما:قال!فالحمر؟

شراذرةمثقاليغملومن!ير؟خيراذرهمثقاليغمل)فمن

(2)(1)ص
سعيد.بنسويدعن""الصحيحفىمسلمرواه.،7،8:الزدزدةأ"!يي

اللهحقينسى"ولا:الحديثفىفقال!،أبيهعن،صالحأبىبنسهيلورواه

.الركاةعلىيدذلا(4)وذلكويسرها")3(.عسرهافىوبطونها،ظهورهافى

حدثنا،بىأحدثنى،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-4974

بحربنيحيىبنإسماعيلحدثنا،الاصطخرئموسىبنمحمداللهعبدأبو

غوركعن،يوسفأبوحدثنا،الاصطخرئحفادبنالليثحدثنا،الأزدى

قال!:جابرعن،أبيهعنمحمد،بنجعفرعن،اللهعبدأبى(الخضرم)ابن

غوركبهتفزد.(6)"رانيدفربركلفىالشائمةالخيل"فى:جمفهالفهرسول!قال!

هذا.

فىوسيأتى،(5073،1736)فىوتقدم.بهسويدطريقمن4/14،24تفسيرهفىالبغوىأخرجه(1)

(0876،7863،43132).

.(987/24)مسلم(2)

.(7305)فىتقدم(3)

)ولذلك!.:3صفى(4)

.2/506المنتبهوتضير،2/226الأنسابفىوكذا.إ"الحصرم:مفى(5)

به.عبدانبنأحمدعن125/2،126الدارتطنىوأخرجه.(2302)المعرفةفىالمصنف(6)

به.موسىبنمحمدعن(7664)الأوسطفىوالطبرانى
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صدقةالحيلفيرأىمنبابالزكاةكتاب

بهتفرد:الحافظعمربنعلئقال:قالالحارثابنبكرأبووأخبرظ

ضعفاء)1(.دونهومنجداضعيفوهو،جعفرعنغورك

أبوأخبرنا،قتادةبنعمربنالعزيزعبدبنعمرنصرأبوأخبرنا-9574

الله،عبدبنإبراهيممسلمأبوأخبرنا،السلمئنجيدبنإسماعيلعمرو

أخبرهيعلىبنحئأن(2عمردولأخبرنى،جريجابنأخبرنا،عاصمأبوحدثنا

أنثىفرسارجلمنيعلىأخوأمئةبنالرحمنعبدابتاع:قاليعلىسمعأنه

وأخاهيعلىإن:فقال،4!فرعمرفأتى،البائعفندملهفبداقلوص)3(بمائة

،فأخبرهفأتاه.بى/الحقأن:أميةبنيعلىإلىعمرفكتب.فرسىغصبانى

بلغهذهقبلفرسا4)علمتما:قال!؟عندكمهذالتبلغالخيلإن:فقال

!شيئا؟الخيلمننأخذولا،ةشاشاةأربعينكلمنفنأخد:عمرفقال.4هدا

.(دينارا)ديناراالخيلعلىفضرب:قالدينارا.فرسكلمنخذ

حينبذلكأمرإنما4!فرعمرأنعلىدلماقبلهالبابفىرؤيناوقد

مثلعلىمحمولةيمونصحتإنالروايةوهذهأربابها،،و67/41أحبه

.2/621قطنىارلدا(1)

."عمر":سفى(2)

.(صل)ق79/7العربلسان.الإبلمنالفتية:القلوص(3)

هذا".قبلهذهبلغفرسا:"بخطه:الأصلحاشيةفى(4-4)

بنعمردنسم-331)الاثارتهذيبفىجريرابنطريقهومن،(6889)الرزاقعبدأخرجه(5)

به.جريجابنعن(131)الأوائلفىعروبةوأبو،(الخطاب
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صدقةالخيلفىرأىمنبابالزكاةكتاب

أصحهريرةأبىعنعراكوحديث،تختلفولاالرواياتلتاتفق)1(ذلك

أعلم.واللهعنها،الضدقةبنفىيقطعوهو،(2)كلذفىروىما

.3صاللرسالةتحقيقهفىشاكرالشيئكلامينظرالحجاز.أهللغةهىو"تاتفق".!لتأتلف9:سفى(1)

.(7475-7473)فىتقدم(2)
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الثمارزكاةفىالنصاببابالزكاةكتاب

الثمارزكاةأبوابجماع

الثمارزحاةفىالنصا!باب

الرحمقعبدوأبو،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-7496

فىالفوارسأبىابنصادقوأبو،الفامئعلىبنأحمدنصروأبو،السلمئ

:قالنصر!ببحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالوااخرين

سالم،بناللهعبدبنويحيى،عمربناللهعبدأخبرك:وهبابنعلىقرئ

المازنئيحيىبنعمروأن،عيينةبنوسفيان،الثورىوسفيانومالئر،

فيما"ليس:ياللمجيماللهرسصلأن،ا!درئسعيدأبىعن،أبيهعنحدثهم

صدقة،التمرمنأوسقخمسةدونفيماوليس،صدقةالورقمنأواقيخمسدون

.(1)"صدقةالإبلمنذودخمسدونفيماوليس

بنعياضأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالبحروحدثنا:قال-9774

لمجرالفهرسولعن،اللهعبدبنجابرعن،الزبيرأبىعن،القرشئالفهعبد

سفيانحديثمنمسلموأخرجه،مالكحديثمنالبخارىأخرجه.(2)مثله

ابنعن،الأيلىوهارونمعروفبنهارونعنمسلمورواه،3عيينهبن

.(4)رباجروايةفذكر.عياضعن،وهب

.(7412)فىتقدم(1)

.(2299)خزيمةابنطريقهومن،(185)وهبابن(2)

.(979/1)ومسلم،(1447)البخارى(3)

.(980)مسلم(4)
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الثمارزكاةفىالنصاببابالزكاةكتاب

،وقراءةإملاءالعلوئالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا-7498

حمادبناللهعبدحدثنا،المطؤعئسهلبنحمدويهبنمحمدنصرأبوحدثنا

بنمحمدحدثنا،المروزىالفارضالفهعبدأبوحفادبننعيمحدثنا،الآملئ

كثير،أبىبنويحيى،وقتادة،وأئوب،نجيحأبىابنعنمعمبر،عن،ثور

!ونفيما"ليس:والجميىالنبىعن!ىواكلهم،جابرعن،جابرابنى/عن

ذودخمسدونفيماوليس،صدقةأواقيخمسدونفيماولا،صدقةأوستيخمسة

.(1)"صدقة

القاضى،الحسنابن(2)ركبوأبو،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7499

حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواعمروأبىابنسعيدوأبو

،حرببنال!لامعبدحدثنا،ادمبنيحيىحدثنا،عفانبنعلىبنالحسن

فيما"ليس:!الفهرسولقال:قالعمربنالفهعبدعن،نافععن،ليثعن

.(3)((زكاةأوستيخمسةدون

العنبرى،زكرياأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-0075

حمر،بنيحيىحدثنا،موسىبنالحكمحدثنا،العبدىاللهعبدأبوحدثنا

،حزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبىعن،الزهرىعن،داودبنسليمانعن

جابر.ابنى:بدل.حبانابن:وفيه،بهمعمرعن(7256)الرزاقعدأخرجه(1)

أحمدإ.:!بخطه:الأصلحاسيةفىبعده(2)

به.ليثطريقمن(693)الأوسطفىوالطبرانى،2/35المعانىشرحفىالطحاوىاخرجه(3)
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الوسقمقداربابالزكاةكتاب

فيه:فذكو،بكتاباليمنأهلإلىكتبأنه،كجمالنبىعن،جدهعن،أبيهعن

أوستي،خمسةبلغإذارمث!علاففيهبعلا،أوكان،(1)احيسكانأوالشماء،سقت"ما

.(2)"أوستيخمسةبلغإذارمث!علانصفففيهوالداليةبالزلثماءسقىوما

الأصثم،العباسأبوحدثنا،الفضلبنموسى!بمحمدأخبرنا-1075

عن،المباركابنحدثنا،ادمبنيحيىحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا

فىيحدثحنيفبنسهلابنأمامةأباسمعت:قالالزهرىعن،يونس

نخلمنظأ67/41صدقةتؤخذألامضتالسنةأن،المسيببنسعيدمجلس

.(4)قسوأخمسةخرصها)3(يبلغحتى

الوسقمقدارباب

حدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-7502

إدريسحدثنا،عبيدبنمحمدحدثنا،الرقىمحمدبنأئوبحدثنا،داودأبو

سعيدأبىعن،الطائىالبخترىأبىعن،مئبنعمروعن،الأودىيزيدابن

.()((زكاةأوساقيخمسةدونفيما"ليس:قال!ي!هب!النبىإلىيرفعهالخدرى

.69/1عبيدلأبىالحديثغريب.الجارىالماء؟السيح(1)

.(7336،7464)فىتقدم(2)

فهو،زبيباالعنبومن،تمراالرطبمنعليهاماحزرإذا:والكرمةالنخلةخرص:الأثيرابنقال(3)

.2/22،23النهايةبظن.تقديرهوإنماالحزرلأن؟الظن:الخرصمن

.(453)الخرا!فىادمبنيحيى(4)

،(19301)وأحمد.بهعبيدبنمحمدطريقمن(0231)خزيمةابنوأخرجه.(1559)داودأبو(5)

.(336)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.بهيزيدبنإدريسطريقمن(2485)والنسائى
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الزكاةكتاب

مختوما)1(.ستونوالوسق

الوسقمقدارباب

ستونوالوسق:الحديثفىوقالإدري!،عنعبيدبنيعلىورواه

.(2)اعاص

الأصثم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبووأخبرنا-5375

عن،وكححدثنا،ادمبنيحيىحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا

قالصاعا.ستونالوسق:قالعمرابنعن،نافععن،ليثعن،شريك

.(3)يحفظهفلمعنهشريكافسألت:يحيى

حدثنا،الحسنحدثنا،العباسأبوحدثنا،سعيدأبووأخبرنا-4575

بنسعيدعن،قتادةعن،القعقاعبنيعقوبعن،المباركابنحدثنى،يحيى

.(4)اعاصستونالوسق:قالالمسيب

فى:قالعطاءعن،القعقاعبنيعقوبعنالإسناد،وبهذا-7505

.(6)اعاصستونوالوسق:قال،صاعثلاثمائةوذلك،(الركاة)أوساقخمسة

(1

(2

(3

ولافيهيزادلئلامطبوعاخاتماأعلاهعلىجعلتالأمراءلأنمخترماسمىوإنما،الصاعهوالمختوم

،258/8،259القارىعمدةينظرجراما.كيلو2.748الحديثةالمقاديرفىويقدر،يقص

.299صالثرعيةوالمقادير

صاعا.:بدلمخوما.:وفيه.بهيعلىعن(15641)أحمدأخرجه

به.وكيععن(01021)شيبةأبىابنوأخرجه.(464)الخراجفىادمبنيحيى

به.المباركابنطريقمن(ا؟091)شةأبىابنوأخرجه.(468)الخراجفىآدمبنيحيى

.":زكاة"بخطه:الأصلحاسيةفى

صاعا.ستونالوسق:علىمقتصرا(466)الخراجفىآدمبنيحيى
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والعنبالنخلزكاةتؤخذكيفبابالزكاةكتاب

.(1)وغيرهم،والنخعى،والشعبى،الحسنعنورويناه

(2)تعالىالفهشاءإنالكتابهذااخرفىيردالصاعمقدارفىوالكلام

والعنبالنخلزحاةتؤخذحيفباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-5675

حدثناالمنذر،بنإبراهيمحدثنا،الفضلبنعباسحدثناالصفار،عبيد

حدثنا:قالواوغيرهإسحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا)ح(نافعبناللهعبد

عن،نافعبنالفهعبدأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الربيعأخبرنا،العباسأبو

بنعتابعن،المسيببنسعيدعن،شهابابنعن،صالحبنمحمد

لفظوثمارهم)3(.كرمهمعليهميخرصمنيبعثكانكي!النبىأنأسيد،

الناسعلىيخرصمنيبعثكان:الشافعىروايةوفى،إبراهيمحديث

وثمارهم.كرومهم

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-5775

4/122بن/حميدبنيعقوبحدثنى،حنبلبنأحمدبنالفهعبدحدثنا،الصفارعبيد

:قال)ح(ديناربنصالحبنمحمدعن،(4)نافعبناللهعبدحدثنا،كالسب

،1،10106"ا10101،04)شيةأبىابنومصنف،(7261)الرزاقعبدمصنفينظر(1)

10107).

.(7799-7793)فىسيأتى(2)

الترمذىواخرجه.2/31،32والشسافعى،بهوحدهزكرياأبىعن(2316)المعرفةفىالمصنف(3)

.(104)ماجهابنضعيففىالالبانىوضعفهبه.نافعابنطريقمن(1819)ماجهوابن،(644)

.208/16الكمالتهذيبوينظرمحمد".":3صفى(4)
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والعنبالنخلزكاةتؤخذكيفبابالزكاةكتاب

جميعا،إسحادتىبنعبادعنرجاء،بنالفهعبدحدثناكالشا،ابنوحذثنا

قال:قالأسيدبنعتابعن،المسيببنسعيدعنالزهرئ،عن

تؤخذكمازبيبازكاتهوتؤخذ،النخليخرصكماالعنب"يخرص:جم!حيهاللهرسول

.(1)((ازمتالنخلزكاة

أخبرنا،العباسأبوحدثنا،إسحاقأبىابنزكرئاأبووأخبرنا-8075

.(2)ومعناهبإسنادهفذكره.نافعبنالفهعبدأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الربيع

المهرجانئ،الفقيهالمعروفأبىابنالحسنأبووأخبرنا-7509

بنعلىحدثنا،الحذاءنصربنالحسنبنأحمدأخبرنا،أحمدبنبشرأخبرنا

أخبرنى،إسحادتىبنالزحمنعبدحدثنا،زريعبنيزيدحدثنا،الفهعبد

نأأسيدبنعتابأمرلمج!الفهرسولأن،المسئببنسعيدعن،الزهرممئى

النخلزكاةتؤذىكمازبيبازكاتهتؤذىثم،النخليخرصكماالعنبيخرص

.(3)والعنبالنخلفى(و68/41جم!الفهرسولسنةفتلك:قال.تمرا

حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-0751

بنأحمدحدثنا،براهيمإبنإسحادتىأخبرنا،الأصبهانىالشيخبأبىالمعروف

به.رجاءبناللهعبدطريقمن(2318)خزيمةوابن.بهنافعابنطريقمن(4160)داودأبوأخرجه(1)

.(348)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه

خزيمةابنوأخرجه.2/31والثافعى،(2315)والمعرفة،(1238)الصغرىفىالمصنف(2)

به.الربغعن(2316)

بنالرحمنعبدطريقمن(0361)داودوأبو.بهزريعبنيزيدطريقمن(2317)خزيمةابنأخرجه(3)

...ةنسفتلك:فيهولش،بهإسحاق
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حكمالهأنعلىوالدليلالتمرخرصبابالزكاةكتاب

:يقولالزهرىسمعت:قاليونسحدثنا،المباركابنحدثنا،منيع

:قالالمسيببنسعيدمجلسفىيحدثناسهلابنأمامةأباسمعت

خمسةخرصهايبلغحتىعنبولانخلمنالزكاةتؤخذألاالسنةمضت

.(1)والعنبالتمرإلاالثمرمنيخرصنعلمولا:الزهرئقالأوسق.

ححمالهأنعلىوالدليلالئمرخرصباب

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7511

أبووأخبرنا)ح(القعنبئحدثنا،الحرشئعمرو)2(بنمحمدحدثنا،يعقوب

بنعلىالحسنأبوحدثنا،المروزىأحمدبننصرويهبنمحمدسهل

بناللهعبدحدثنا،الترمدىيعقوببنيوسفحدثناالطغامجئ)3(،إبراهيم

عن،بلالبنسليمانحدثنا،ومائتينعشرةخمسسنةبمكةالقعنبئمسلمة

الساعدئحميدأبىعن،الساعدىسهلبنعباسعن،يحيىبنعمرو

على(4)القرىوادىفألينا،تبوكغزوةفىع!ي!اللهرسولمعخرجنا:قال

وخرصهافخرصناها،"اخرصوها((:!اللهرسولفقال،لامرأةحديقة

.(7501)فىتقدم(1)

.2/032الأنسابوينظر"عمر".:3ص،سفى(2)

الطاءبفتح؟"الطغامى:3/538البلدأنومعجم،4/67الأنسابفىوجاء.""الطعامجى:سفى(3)

والمشهور،بخارىسوادمنقريةوهى)طغامى(،إلىالنسبةهذه.المعجمةوالغين،المهملة

."...إبراهيمبنعلىالحسنأبو:إليهابالانتساب

ينظركيلا(.350)قرابةعلىالمدينةشمالعامرةمدينة:العلابوادىاليوميعوف؟القرىوادى(4)

.33اصالنبويةالسيرةفىالواردةالجغرافيةالمعالم
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حكمالهأنعلىوالدليلالتمرخرصبابالزكاةكتاب

.((اللهشعاءإنإليكنرجعحتى"أحصيها:وقال،أوسقعشرةجم!الفهرسولى

وادىقدمناحتىأقبلناثم:قالى،الحديثفذكر.تبوكقدمناحتىوانطلقنا

بلغ:فقالت؟ثمرهابلغكمحديقتهاعنالمرأةجمتالفهرسولىفسألىالقرى

(1)وءيرصص
البخارىوأخرجه،القعنبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.اوسقعشره

.2يحيىبنعمروعنووهيبسليمانحديثمن

العباسأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-7512

مالك،أخبرنا،الثافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

حينخيبرليهودقالبئاللهرسولىأن،المسيببنسعيدعن،شهابابنعن

فكان:قال.((وبينكمبينناالئمرأنعلىالفهأقزكمما"أقركم:خيبرافتتح

شئتمإن:يقولثم،عليهمفيخرصرواحةبنالفهعبديبعثجم!اللهرسولى

.(3)يأخذونهفكانوا.فلىشئتموإن،فلكم

جعفرابنبكرأبوأخبرناالمهرجاخ!،أحمدأبووأخبرنا-7513

مالك،حدثنا،بكيرابنحدثنا،العبدىإبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

بناللهعبديبعثكانلمج!القهرسولىأن،يساربنسليمانعن،شهابابنعن

نسائهم.حلىمنحليالهفجمعوا:قاليهود.وبينبينهفيخرصرواحة

رواحة:بناللهعبدفقالى.القسمفىوتجاوزعناوخففلكهذا:فقالوا

خزيمةوابن،(3079)داودأبووأخرجه.بهاللهعبدأبىعن5/238،239الدلائلفىالمصنف(1)

به.يحيىبنعمروطريقمن(4503)حبانوابن،(2314)

.(4811،4224)والبخارى،(1392/11)4/1785مسلم(2)

.7/226والافعى،(2317)المعرفةفىالمصنف(3)
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حكمالهأنعلىوالدليلالتمرخرصبابالزكاةكتاب

123/4علىبحاملىذلكوما،إلئاللهخلقأبغض/لمنإبمموالله،يهودمعشريا

نأكلها.لاوإناسحتفإنهاالرشوةمنعرضتمالذىفأما،عليكمأحيفأن

.(1)والأرضالسماواتقامتبهذا:قالوا

حئانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-4751

سابق،بنمحمدحدثنا،خيثمةأبوحدثنا،يعلىأبوأخبرنا،الأصبهانى

علىاللهأفاء:قالجابوعنالزبير،أبىعن،طهمانبنإبواهيمحدثتا

بيتهوجعلها،كانواماعلىكي!اللهرسولفأقرها)2(النضيربنىلمجيه!رسوله

معشريا:لهمقالثم،عليهمفخرصهـارواحةبناللهعبدفبعث،وبينهم

(ظ68/41،اللهعلىوكذبتم،اللهأنبياءقتلتم،إلئالناسأبغضأنتم،اليهود

عشوينعليكمخرصتقد،عليكمأحيفأنعلىتاكمإبغضىيحملنىوليس

قامتبهذاقالوا:فلى.أبيتموإن،فلكمشئتمإنتمر،!موسقألف

.(4)انعفاخرجوا)3(أخذناقد:قالوا.والأرضالسماوات

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرلا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-75ا!

عنأخبرت:قالجريجابنعن،حخاجحدثنا،معينبنيحيىحدثنا،داود

المعرفةفىالمصنفوأخرجه.(مخطوط-و3/14)بكيربنيحيىبروايةالموطأفىمالك(1)

به.إبراهيمبنمحمدطريقمن(2319)

"فأترهم".:مفى(2)

فاخرجوا".:قال:"بخطه:الأصلحاشيةفى(3)

ابنوعند.امختصز(4134)داودوإبو،(95341)أحمدطريقهومن،(37)مشيختهفىطهمانابن(4)

النضير.بنى:بدلخيبر.وأحمد:طهمان
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...ياكلماقدرالحائطلربيترك:قالمنبابالزكاةكتاب

كان:خيبرشأنتذكروهى،قالتانهار!نهاعائشةعن،عروةعن،شهابابن

قبليطيبحينالنخلفيخرص)1(يهودإلىرواحةبناللهعبديبعثلمج!النبئ

بذلكإليهميدفعونه(2)مأالخرصبذلكيأخذونهيهوديخيرثم،منهيؤكلأن

وتفزدتى)3(.الثمارتؤكلأنقبلالزكاةتحصىلكى؟الخرص

وأهله،هوياكلماقدرالحائطلربيترك4قالمنباب

عليهيخرصلامنهاالمساحينيعرىوما

ذلك:القديمفىوقال،البيوعوفى،البويطىكتابفىالشافعئذكره

بناللهعبدعن،معمروذكر:قال.يرىماويقذرالخارصمنالاجتهادعلى

:يقولكانلمج!النبئأنحزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبىعن،طاوس

ابنعن،القداحسالمبنسعيدوأخبرنا:قالالعرايا((.عواتخر"لا:للخراص

ولاالعرايايخرصيكنلمع!ي!الفهرسولأن،الأنصارئفطيرعن،جريج

.(4)رمعولابكرأبو

:موصولحديثفيهروىوقدمرسلان.وهماالثيخ:قال

بنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7516

)ح(شعبةحدثنا،جريربنوهبحدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا،يحقوب

.إ!عليهم:مفىبعده(1)

.3/274المعبودعونوينظرأأو،.:م،3صفى(2)

وضعفه.بهجريجابنطريقمن(5123)خزيمةوابن،(50532)أحمدوأخرجه.(1343)اوددأبو(3)

.(074)داودأبىضعيففىالألبانى

به.ال!نمافعىعن(2320)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(4)
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ياكل...ماقدرالحائطلربيتوكقال:منبابالزكاةكتاب

داسة،ابنبكرأبوأخبرنا،""السننكتابفىالروذبارىعلىأبووأخبرنا

بن(1)خبيبعن،لثمعبةحدثناعمر،بنحفصحدثناداود،أبوحدثنا

إلىحثمةأبىبنسهلجاء:قالمسعودبنالرحمنعبدعن،الرحمنعبد

دإن،التلثودعوادحذواخوصتم))إذا:قالىي!جملاللهرسولأمرنا:قالمجلسنا

.(2)((عبؤلافدعواالتلثتدعوالم

إبراهيمبنعلئ(3)الحسنأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا-1775

بنعاصمحذثنى،وارةبنمسلمبنمحمدحدثنا،النيسابورىمعاويةابن

زييد)4(بنالصلتعن،الجوشئمغيثبنمحمدحدثنا،العمرىيزيد

4/124علىاستعمله/!رالفهرسولأن،جدهعنظأبيهعنيحدثسمعهالمزنى

يصلولايسرقونفإلهم،النصفلهموأبق،النصفلنا"أثبت:فقال،الخوص

ثبتقد:فقالعمربنالفهعبيدالحديثبهذافحذثت:محمدقال."إليهم

.()"الثلثلهموأبقالثلثينلنا"أثبت:قالع!يىاالنبئأنعندنا

(1

(2

(3

(4

(5

.2/24المعبودوعون،8/227الكمالتهذيبوينظر"حبيب".:داودأبىوسنن،سفى(

من(0232)خزيمةابنوأخرجهء(5160)داودوأبو،الذهبىووافقهوصححه1/024الحاكم(

نبوابن،(4902)والنسائى،(643)والترمذى،(15713)وأحمد.بهجريربنوهبطريق

.(349)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفهبه.شعبةطريقمن(3280)

.""الحسين:مفى(

والمختلفالمؤتلفينظر.بياءينأنهوالصواب،المثناةالياءثمالموحدةبالباء"زبيد".:م،سفى(

.4/270المشتبهوتوضيح،2/4

بنحمدوقولدونبهوارةبنمسلمبنمحمدطريقمن(3877)الصحابهفىنعيمأبواخرجه(
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ياكل...ماقدرالحائطلربيتر&قال:منبابالزكاةكتاب

ل!يهبه:الخطاببنعمرعنفيهروىوقد.جهولإسنادهذا:الشيخقال

بنيحيىبنتابنالعنبرئطاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-7518

حدثناكشمرد)1(،عمبروبنمحمدحدثنا،جذىأخبرنا،القاضىمنصور

بنبشيرعن،سعيدابنيعنىيحيىعن،بلاليابنهوسليمانحدثنا،القعنبئ

النخل،يخرصخارصاحثمةأبايبعثكانه!زالخطاببنعمرأن،يسار

فلايأكلونهمالهميدعأنيخرصونهحائطهمفىالقوموجدإذافيأمره

(2)و
يخرصه.

وقد،(3)ديعسبنيحيىعن،رجلعن،القديمفىالشئافعئذكرهوقد

موصولا:يحيىعن(4)ديزبنحمادرواه

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-9175

سعيد،بنيحيىعن،زيدبنحفادحدثنا،مسدد(و69/41حدثنا،المثنىأبو

علىبعثهز!عنهالخطاببنعمرأن،حثمةأبىبنسهلعن،يساربنبشيرعن

(1

(2

(3

(4

الأصلنسخةفىوضبط،بالضمالسيوطىذكرهحينفى،الكاتبكسرالأثيروابنالسمعانىذكره(

عمرو.بنمحمدأجدادأحد،الكشمردىاللهعبيدبنمحمدبكرأبىلقبوهو،الكاتبفتحعندنا

،2/91الألقابفىالألبابونزهة،3/42واللباب،5/75الأنسابينظرقشمرد.:فيهوقيل

.2/092الأنسابتحريرفىاللبابولب،123

طريقمن(65501)شيبةابىوابن،(7221)الرزاقعبدوأخرجه.(2323)المحرفةفىالمصنف(

حثمة.أبىذكرالرزاقعبدعندولي!.حثمة:بدل.خيثمة:شيبةأبىابنوعند.بنحوهسعيدبنيحيى

به.الافعىعن(2322)عقبالمحرفةفىالمصنفذكره(

.7/239الكمالتهذيبوينظرإيزيد!.:3صفى(
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...ياكلماقدرالحائطلربيتركقال:منبابالزكاةكتاب

.(اإيأكلونماقدرلهمودعفاخرصمها،أرضاأتيتإذا:وقال،التمرخرص

مرسلا:رضرجبهالخطاببنعمرعنالأوزاعئذكرهوقد

ابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرناه-7525

عامر،أبوحدثنا،الحسنبنمحمدبنإبراهيمإسحاقأبوحدثنا،حئان

بنعمرأن،الأوزاعىيعنىعمرو،أبوحدثنا،مسلمبنالوليدحدئنا

والوطيةالعريةفيهفإن؟الخرصفىالناسعلىخففوا:قالرفجنهالخطاب

(2إوالنخلتينالنخلة:قال؟العريةوما:عمروبىلأقلت:الوليدقال.كلةوالأ

أهل:قال؟الأكلةفما:قلت.الحاجةأهلمنالزجلالزجليمنحهاوالئلاث

فما:فقلت:قال.خرصهمنويوضعذلكيحرصفلارطبامنهيأكلونالمال

(31وو
ويزورهم.يغشاهممن:قال؟الوطية

قدالتخفيففىعمرعنالأوزاعئرواهالذىاللفظوهذا:الشيخقال

بإسنادمسناحديثهذافىروىوقدمرسلاإ4(.ع!ي!النبىعنمكحولرواه

:قوىغير

إسحاقأبىابنزكرياوأبوالقاضىالحسنابنبكرأبوأخبرناه-1752

ابنعلىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا،الأصمالعباسأبوحدئناقالا:

.452/1،403الحاكم(1)

"كذا".:الأصلفىفوقهاكتب(2)

الوليد.قولدون،بهالأوزاعماطريقمق(1454)الأموالفماعبيدأبوأخوجه(3)

.(118)المراسيلفىداودوأبو،(1453)الأموالفىعبيدايوأخو!(4)
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125/4

...ياكلماقدرالحائطلربيتركقال:منبابالزكاةكتاب

عن،عثمانبنحرامعن،اللهعبدبنوالقاسمخالدبنمسلمأخبرك:وهب

فىالأمواللأهل"احتاطوا:قاللمجرالنبئأن،الفهعبدبنجابرعن،عتيقأبى

.(1)"الحقمنالتمرفىوجبوما،والنوائبوالعاملةالواطية

حدثنا،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبووأخبرنا-7522

،حازمأبىبنالمحزيزعبدحدثنا،العثمانىمروانأبوحدثنا،عقيلبنشريح

فذكرهأبيهما.عن،جابرابنىومحفدالزحمنعبدعن،عثمانبنحرامعن

"(2)
مرفوعا.

:"صدقةالعرايافى"ليس:ل!رمح!يثفىجمج!الشئعنروىوقد

منصور،بنيحيىجدىأخبرنا،طاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-7523

ابنأخبرنا،اقالززعبدحدثنا،رافعبنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

:قالعمارةبنيحيىأبيهعن،عمارةبنيحيىبنعمرو/أخبرنى،جريج

وأشار،يقولطعججماللهرسولطسمعت:يقولطالخدرئسعيدأباسمعت

فيماوليس،صدقةأواقيخمسدونفيماإليس:أصاجبخمسبكفهجمج!النبئ

مي!جملالنبىعنوزاد.((صدقةذودخمسدونفيماوليس،صدقةأوستيخمسةدون

.(3)حبانبنيحيىبنمحمدعنعمدقة((.العرايافى"وليس:الحديثهذافى

.متروكحرام:3/1479الذهبىوقالالتمر.:بدلالثمر.:وفيه،(192)وهبابن(1)

به.عثمانبنحرامطريقمن(0722)الرزاقعبدوأخرجه.2/852الكاملفىعدىابن(2)

علىمقتصرا،بهجريجابنطريقمن(4511)موالالأفىعبيدأبووأخرجه.(7252)الرزاقعبد(3)

الشاهد.ذكر
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...النخيلغيرالشجرمنشىءصدقةتؤخذلابابالزكاةكتاب

والأوساقالأواقحديثيروىحبانبنيحيىبنمحمد:الشيخقال

الزيادةهذهيمونأنفيحتمل،سعيدأبىعن،عمارةبنيحيىعن،والأذواد

أعلم.والله،الحديثفىمعها

والعنبالنخلغيرالشجرمنشىءصدقةتؤخذلابافي:

بنسليمانالقاسمأبوأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-4752

،سفيانحدثنا،حذيفةأبوحدثنا،العزيزعبدبنعلئحدثنا،اللخمئأحمد

نأ،جبلبنومعاذموسىأبىعن،بردةأبىعن،يحيىبنطلحةعن

:وقال.دينهمأمرالناسيعلماأنفأمرهما،اليمنإلىبعثهمالمجح!اللهرسول

والحنطةالشعير:الأربعةالأصنافهذهمنإلاالصدقةفىتأخذا"لا،ظ69/41

والتمر")1(.والزبيب

وأبو،عمروأبىابنسعيدوأبو،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-7525

بنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالحسنابنبكر

سعيد،بنسفيانعن،الأشجعئحدثنا،آدمبنيحيىحدثنا،عفانبنعلى

أنهما،ومعاذالأشعرىموسىأبىعن،بردةأبىعن،يحيىبنطلحةعن

.(2)والزبيبوالتمروالشعيرالحنطةمنإلايأخذالماليمنإلىبعثاحين

حدثناقالوا:سعيدوأبوبكروأبواللهعبدأبووأخبرنا-7526

أبىطريقمن،(2325)المعرفةفىالمصنفوعنه،1/104والحاكم،2/98الدارقطنىأخرجه(1)

به.حذيفة

.(537)الخراجفىادمبنويحيى،(2326)المعرفةفىالمصنف(2)
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...النخيلغيرالشجرمنشىءصدقةتؤخذلابابالزكاةكتاب

بنطلحةحدثنا،وكيعحدثنا،يحىحدثنا،الحسنحدثنا،العباسأبو

يأخذلماليمنأتىلماأنه،الأشعرىموسىأبىعن،بردةأبىعن،يحى

.(1)والربيبوالتمروالشئعيرالحنطةمنإلاالصدقة

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-7527

حدثنا،ادمبنيحيىحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

عنالمدض!،ال!عدئنجيحبنجعفرعن،الزواسئحميدبنالزحمنعبد

كتبالثقفئاللهعبدبنسفيانأن،أوسبنالفهعبدبنوعثمانعاصمبنبشر

قبلهأن:إليهفكتب،الطائفعلىلهعاملاوكان،الخطاببنعمرإلى

الكروممنغلةأكثرهومافانوالرالفرسك)3(منوفيها،كرومفيهاحيطانا)2(

عشر.عليهاليسأنه:عمرإليهفكتب،العشرفىمرهيستأإليهفكتب،أضعافا

.(عشر)عليهافليسكفها،العضاه)4(منهى:قال

عنورؤيناهدينابى)6(،بنوعمرووالنخعىوالحسنمجاهدقولوهذا

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

به.وكيععن(10112)شيبةابىابنواخرجه.(538)الخراجفىآدمبنيحى

أحيطان!.:الأصلفىرسمها

واصفر،أحمراملسأجردوهو،العضاهشجرمنالخوخمثلهو:وقيل،الخوخهو:الفرسك

ليس،الخوخمنضرب:وقبل،يمانيةكلمةوهى،ايفحاالفرسق:لهويقال،الخوخكطعموطعمه

.3/429والنهاية)فرسك(،4/289الصحاحينظر.نواهعنيتفلق

.3/255النهاية.شوكلهعظيهمشجركل:العضاه

.(548)الخراجفىادمبنيحى

،10115،10116)شيبةأبىابنومصنف،(7172،7173)الرزاقعبدمصنفينظر

.(539)آدمبنليحصوالخراج،(12901
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الزكاةكتاب

المدينة.أهلتابعىمنالسبعةالفقهاء

الزيتونفىوردماباب

الزيتونفىوردماباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-7528

عنشهابابنسألأنهمالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الربيعأخبرنا،يعقوب

العشر)1(.فيه:فقالالزيتون

،حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-2975

مسلم،بنالوليدحدثنا،عامرأبوحدثنا،الحسنبنمحمدبنإبراهيمحدثنا

فىالسنةمضت:قالالزهرىشهابابنأن،الأوزاعئهوعمروأبوأخبرنى

السماءسقتفيما،يعصرهحينزيتونهعصرممنتؤخذأنالزيتونزكاة

العشر.نصفالناضحبرشاءسقىوفيما،العشر،بعلاكانأو،والأنهار

عطاءأبيهعن/،عطاءبنعثمانأخبرنى،الوليدوحدثنا:قال-753"

أصحابإليهرفعالجابيةقدملماالخطاببنعمرأنالخراسانى،

إذا؟العشرفيه:عمرفقال،الزيتونعشرفىاختلفواأنهم،ع!ي!الفهرسول

.(2)زيتهعشروأخذعصره،حبهأوسقخمسةبلغ

روىماوأصح،(3)بقوىليسوراويه،منقطعالبابهذافىعمرحديث

.1/272ومالك،246/7والشافعى،(2327)المعرفةفىالمصنف(1)

.(1502)عبيدلأبىالأموالينظر(2)

والبخارىمعينبنيحيىضعفه،المقدسىمسعودابو،الخراسانىمسلمابىبنعطاءبنعثمان(3)

عنالكلاموسيأتى.91/434الكمالتهذيب.حاتموأبوخزيمةوابنوالدارقطنىوالنسائىومسلم

.(9219)عقبعطاء
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الورسفىوردمابابالزكاةكتاب

الأشعرىموسىوأبىجبلبنمعاذوحديث،الزهرىشهابابنقولفيه

أعلم.والفه،بهيؤخذأنوأولىأعلى

الورس)1(فىوردماباب

حفاش)3(أهلأنيوسفبنهشامأخبرنى:الفهرحمهالشافعئ)2(قال

بأنيأمرهمإليهمأديمقطعةفىر!ج!الضذيقبكرأبىمنكتاباأخرجوا

بهيعملوهو؟هذاأثابتأدرىولا:الشئافعئقالالورس.عشريؤدوا

.(4)وكثيرهقليلهعشرثابتاكانفإن،باليمن

لاأنوالأصل،حجةبمثلهتقومإسنادهذافىيثبتلمالثيخ:قال

غيرفىكانأو،صحيحخبربهوردماغيرمنيؤخذفلا(و41/70،وجوب

أعلم.والله،صحيحعخبربهوردمامعنى

العسلفىوردماباب

بنحاجبأخبرنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-7531

سلمة،أبىبنعمروحدثنا،يحيىبنمحمدحدثنا،الطوسئيرحمبنأحمد

عنعمر،ابنعن،نافععن،يسابىبنموسىعن،اللهعبدبنصدقةعن

.173/5النهايةبه.يصبغاصفرنبت:الورس(1)

.!القديمفىالئافعى:"بخطه:الأصلحاشيةفى(2)

17/157والتاج،2/293البلدانمعجم.بالمنجبل:وحفاش"خفاشأ.تس،الأصلفى(3)

.كغراب:وقال،مصروفوالتاج،الصرفمنممنوعالبلدانمحجموفى.(شف)ح

به.الثافعىعن(2327)عقبالمعرفهفىالمصنفذكره(4)
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العسلفىوردمابابالزكاةكتاب

.(2)"قزأزقاق(1)عشرةكلفى"العسل:قالكيمالنبى

ضغفهقد؟(3)ضعيفوهو،السميناللهعبدبنصدقةهكذابهتفرد

وغيرهما)4(.معينبنويحيىحنبلبنأحمد

هذاعنالبخارىإسماعيلبنمحمدسألت:الترمذىعيسىأبووقال

.()مرسل!يهمالنبىعننافععنهو:فقال،الحديث

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبووأخبرنا-7532

حدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثناأحمد،بنجعفر

:قالالمتعىسيارةأبىعن،موسىبنسليمانعنالعزيز،عبدبنسعيد

احم،اللهرسوليا:قلتالعشر"."أد:قالنحلا.لىإن،الفهرسوليا:قلت

وهو،فيهالعشر)7(وجوبفىروىماأصحوهذا.(6)ىلفحماهجبلها.لى

منقطع.

هذا،عنالبخارىإسماعيلبنمحمدسألت:الترمذىعيسىأبوقال

(1)

(2)

(3)

(4)

(7)

"عثر".:الأصلوفى،3ص:فىليس

.مقالإسنادهفى:وقال.بهيحىبنمحمدعن(629)الترمذىأخوجه

والجرح،4/296الكبحرالتاريخفىعليهالكلامينظر.السمينمعاويةأبو،اللهعبدبنصدقةهو

ضعيف.:1/366التقريبفىحجرابنقال،133/13الكمالوتهذيب،4/429والتعديل

.(الدورىرواية5705)4/417معينابنوتاريخ،(1313)1/551الرجالومعرفةالعللينظر

.(175)عقبالترمذىعلل

العزيزعبدبنسعيدطريقمن(1823)ماجهوابن،(69180)أحمدوأخوجه.(0131)الطيالسى

.""الصدقة:سفى
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العسلفيوردمابابالزكاةكتاب

أصحابمنأحدايدركلمموسىبنوسليمان،مرسلحديثهذا:فقال

.(1)خصيشىلمح!العسلزكاةفىوليس،عجتالنبى

بذلكيعنى.(3)الحديثمتروكمحزر)2(بنالفهوعبد:البخارىقال

العسل:فىمرفوعاهريرةأبىعنسلمةأبىعنالرهرئعنروايتهتضعيف

بنإبراهيمإسحاقأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدابوأخبرناه-7533

أخبرنا،الدبرىعتادبنإبراهيمبنإسحاقحدثناالراهد،حاتمبنمحمد

أبىعن،سلمةأبىعن،الرهرئعن،(4)رزحمبنالفهعبدعن،الززاقعبد

.(العشر)العسلمنيؤخذأناليمنأهلإلىع!ي!الفهرسولكتب:قالهريرة

حدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-7534

عن،أعينبنموسىحدثنا،الحزاخ!شعيبأبىبنأحمدحدثناداود،أبو

:قالجدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،المصرئالحارثبنعمرو

نأوسأله،لهنحلبعشورعجتالفهرسولإلى،متعانبنىأحدهلالجاء

فلما،الوادىذلكجمتالفهرسوللهفحمى.(6)ةبلس:لهيقالواديايحمى

.(175،176)عقبالكبيرالترمذىعلل(1)

.(32)عقبتقدمماوينظر.5/212الكبيرالتاريخوينظرإمحمد،.:3صوفى،)محرز!:سفى(2)

الحدي!.منكروفيهما:.7.صالصغيروالضعفاء،5/212الكبيرالتاريخ(3)

)محرزإ.:3ص،سفى(4)

.(6972)الرزاقعبد(5)

وسكوناليمبضم؟متعانلبنىوادهاءوآخرهاوسكرنهااللاموبفتحالسينبفتح:سلبةوادى(6)

مامعجم.الأوسبنىمنفرع،اليمبفتحمتعان:1036/3العربقبائلمعجموفىالتاء.

.746/3استعجم
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العسلفىوردمابابالزكاةكتاب

يسألهد!جنهعمرالى(2)!مهولنكت!سفياند!حنهالخطا!لنعمرتوا ء...،..(1)ىل

من!اللهرسول!إلىيؤدىكانماإليكأدىإن:عمرفكتب،ذلكعن

.(4)ءاشمنيأكله(3)ثيغذبابهوفإنماوإلا،سلبةلهفاحم؟نحلهعشور

127/4حدثنا،داودأبوحدثنا،محمدأخبرنا،علىأبووأخبرنا/-7535

الحارثبنالرحمنعبد(ابننسبه)،المغيرةحدثنا،الضبئعبدةبنأحمد

نأ،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،أبىحدثنى،المخزومئ

وقال!.7دربهدربعشركلمن:وقال!،نحوهفذكر.فهممنبطن،6بة.*

ماإليهفأدوا:زاد.واديينلهميحمىوكان:قال.الثقفئاللهعبدبنسفيان

وادييهم)8(.لهموحمىلمجيىاللهرسول!إلىيؤدونكانوا

(2

(3

(4

(5

(6

(7

(8

."اولى:داودأبىوسنن،سفى(

.3/452النبلاءأعلامسيروينظر"وهيب".:3صفى(

بالمطر؟تعيشانهايريد،الغيثمعيكونأنهمعنىعلىالغيثإلىوإضافته،النحلبالذبابيريد(

قتيبةلابنالحديثغريبينظر.تأكلمالهايكنلمغيثيكنلمفإذا،عنهينبتماتأكللأنها

.2/521والنهاية،2/05

طريقمن(2498)النسائىوأخرجه.(0160)داودوأبو،(2328)عقبالمعرفةفىالمصنف(

.(1415)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.بهشعيبأبىبنأحمد

.2/23المعبودعونوينظر."لىإ!ونسبه:الأصلحاشيةفىنسخةفى،اابنإلىنسبه":سفى(ه-

كمابالمعجمةداودلأبىالسننفى"سماعى:بقولهعليهاوعلق."سيابة:!بخطه:الأصلحاشيةفى(

ترى".كماالحاشيةفىههناوهو،وهمهو:مشايخناقال،سيابة:الحاشيةوفى،هناالأصلفى

نسبحتىالنحليتخذونكانواخثعممنبالطائفقوموهمالأزد(قبائلمن)فهممنبطن،وشبابة

.23/2المعبودعونوينظر.(بب)س1/430المغربشبابى.عسل:فقيلالعسلإليهم

.299صالشرعيةالمقاديرلتزا.48.68بتقدرالقربة(

!واديتهم".:الأصلفى(
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العسلفىوردمابابالزكاةكتاب

.(1)كلذنحوعمروعنزيدبنأسامةأيضاورواه

أبوحدثناقالوا:وغيرهإسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرنا-7536

أخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمد،!7؟/41العباس

أبىبنالزحمنعبدبنالحارثعن،عياضبنأنسأخبرنا،الشئافعئ

الفه!رسولعلىقدمت:قالذبابأبىبنسعدعن،أبيهعن،ذباب

منعليهأسلموامالقومىاجعلالفه،رسوليا:قلتثئمفأسلصت،

ثئم،بكرأبواستعملنىثم،عليهمواستعملنىجمجالفهرسولففعل.موالهمأ

العسل،فىقومىفكلصت:قال.السراةأهلمنسعدوكان:قال.عمر

فقلت::قالكم؟:فقالوا.تزكىلاثمرةفىخيرلافإنهزكوه:لهمفقلت

.كانبمافأخبرتهالخطاببنعمرفأتيتالعشر،منهمفأخذتالعشر.

.(2)المسلمينصدقاتفىثمنهجعلثثم،فباعهعمرفقبضه:قال

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرناه-7537

المكئ،عبادبنمحمدحدثنا،حنبلبنأحمدبنالفهعبدحدثناالضفار،

.بنحوهفذكره.ضمرةأبوعياضبنأنسحدثنا

جدهعن،أبيهعن،ذبابأبىابنعن،إسحاقبنالزحمنعبدورواه

(3)العسلفى

وحسنه.بهعبدةبنأحمدعن(2324)خزيمةابنوأخرجه.(1160)داودأبىعندوالحديث=

.(1614)داودأبىصحيحفىالألبانى

به.زيدبنأسامةطريقمن(5232)خزيمةوابن،(4182)ماجهوابن،(2061)داودأبوأخرجه(1)

.(1417)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه

.38/2،39والثافعى،(2328)المعرفةفىالمصنف(2)

به.إسحاقبنالرحمنعبدطريقمن2/271الكبيهرالتاريخنىالبخارىأخرجه(3)
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العسلفىوردمابابالزكاةكتاب

أبىبنالحارثعن،عياضبنأنسعنمحمد،بنالصلتورواه

.(11)دعسعن،أبيهعن،اللهعبدابنهومنير،عن،دباب

أبىبنالرحمقعبدبنالحارثعن،عيسىبنصفوانرواهوكذلك

سعد:عن،أبيهعن،الفهعبدبنمنيرعن،ذباب

حدثنا،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسمعدأبوأخبرنا-7538

الزهرى،عيسىبنصموانحدثنا،المثنىبنمحمدحدثنا،ناجيةبناللهعبد

أبىبنسعدعن،أبيهعن،اللهعبدبنمنيرعن،ذبابأبىبنالحارثحدثنا

.(2)بمعناهالحديثوذكر.قالكذا.ناجيةابنلناقال،ذباب

ابنسمعت:قالعدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسمعدأبوأخبرنا

لم،ذبابأبىبنسمعدعن،منيروالداللهعبد:البخارىقال:يقولحماد

(3)وير

حديثه.يصح

الإسفرايينئ،محمدبنالحسنأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا

الحديث:هذافىالمدينىبنعلئقال:قالالبراءأحمدبنمحمدأخبرثا

.(4)الحديثهذافىإلانعرفهلاهذامنير

به.الصلتعن2/271الكبيرالتاريخفىالبخارىاخرجه(1)

ابنواخرجه.ذبابأبىبنسعد:بدل.ذيابابىبنسعيد:وفيه.4/0154الكاملفىعدىابن(2)

به.صفوانطريقمن2/271الكبيرالتاريخفىوالبخارى،(16728)وأحمد،4/341سعد

.5/236الكبيرالتاريخفىوالبخارى،4/1540الكاملفىعدىابن(3)

المدينى.ابنعن(8221)المعرفةفىالمصنفذكره(4)
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العسلفىوردمابابالزكاةكتاب

حدثنا،(1)الخطيبيحيىبنمحمدبنيحيىسعيدأبوأخبرنا-7539

،سفيانحدثنا،الحميدىحدثنا،موسىبنبشرحدثنا،البربهارىبحرأبو

البقربوقصأع!اله،جبلبنمعاذعن،طاوسعن،ميسرةبنإبراهيمحدثنا

.(3)ءىشبلمجصالفهرسولفيهيأمرنىلمكلاهما:معاذفقال(2)حسبته،والعسل

بنمحمدالعباسأبوحدثناعمبرو،أبىابنسعيدأبوأخبرنا-0754

عن،مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنالم،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوب

وهوأبىإلىالعزيزعبدبنعمرمنكتابجاء:قالبكرأبىبنالفهعبد

.()صدقةالعسلمنولاالخيلمنتأخذ4لا:بمنى

جم!الفهرسولأنعلىيدلمايحكىذبابأبىبنوسعد:الشئافعئقال

وقال.أهلهبهلهفتطوعراهشىءوأنه،العسلمنالضدقةبأخذيأمرهلم

العشر.العسلفىأنفىالحديث:الشئافعئالفهعبدابوقالالزعفراخ!

العزيز.عبدبنعمرعنإلا،ضعيفالعشرمنهيؤخذألاوفى،ضعيف

فيهوليست،منهيؤخذفيماثابتةوالاثارنن!لالأن؟منهيؤخذألاواختيارى

عفو.فكأنه،ثابتة

.إالخطبعلىأصلهفى"ضرب:الأصلحاشيةفى(1)

."حسبت:)بخطه:الأصلحاشيةفى(2)

ابنطريقمن(7367)فىتخريجهوتقدم.بهسفيانطريقمن(071)المراسيلفىداودأبوأخرجه(3)

منقطع.وهذا:3/1483الذهبىوقال،بهطاوسعنديناربنعمروعنعيينة

أألا".:م،3ص،سفى(4)

.(7491)فىوتقدم.1/277ومالك،2/39الأمفىوالافعى،(2330)المعرفةفىالمصنف(5)
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العسلفىوردمابابالزكاةكتاب

الأصم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-7541

بن(و41/71حسينحدثنا،آدمبنيحيىحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا

العسلفىليس:قالر!رى4علىعن،أبيهعنمحمد،/بنجعفرعنزيد،

شيئاإ2(.فيهيرفلم،العسلعنصالحبنحسنوسئل:يحيىقال.زكاة وإا(

شيئا:العسلمنيأخذلمأنهمعاذعنودكر

حدثنا،العراقىنصرأبوأخبرنا،الأردستانئبكرأبوأخبرناه2475-31

عنالوليد،بناللهعبدحدثنا،الحسنبنعلئحدثنامحمد،بنسفيان

إلىمعاذاكحمالنبئبعث:قالطاوسعن،ميسرة!بإبراهيمعن،سفيان

.()(3نحوه.(4إاليمن

.(71)الخراجفىآدمبنيحى(1)

.(73)الخراجفىادمبنيحى(2)

المعلمعلىالمؤلفأصلفى"ضرب:الحاشيةفىوكتبإلى،،"من:الأصلفىعليهكتب(3-3)

إلى".من.عليه

"وذكرلا.:م،3ص،سفىبعده(4)

به.الثورىعن(6964)الرزاقعبدأخرجه(5)
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...يبلغحتىوالحبوبالثمارفيشىءلاباب:الزكاةكتاب

الزد!صدقةأبوابجماع

منهاصنفحليبلغحتىوالحبوبالثمارفىشىءلابافي:

(1)صدقةأوسقخمسةمنهابلغفيمافيحونأوسق،خمسة

القاضى،الحسنابنبكروأبو،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7543

حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواعمروأبىابنسعيدوأبو

عنسعيد،بنسفيانحدثنا،ادمبنيحيىحدثنا،عفانبنعلىبنالحسن

عن،عمارةبنيحيىعن،حتانبنيحيىبنمحمدعن،أميةبنإسماعيل

.(2)"أوستيخمسةدونتمرولاحبفىصدقة"لا:قال!شع!النبىعن،سعيدأبى

.(3)مدابنيحيىعنحميدبنعبدعن""الصحيحفىمسلمرواه

حدثنا،جعفربنأحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-7544

فذكره.سفيانحدثنا،الزحمنعبدحدثنا،أبىحذثنى،أحمدبنالفهعبد

أوسق،خمسةلملغحتىصدقةتميرولاحبفىليس9:قال!ي!النبئأن،بإسناده

مسلمرواه.(4)"صدقةأواقخص!دونفيماولا،صدقةذوبرخمسدونفيماولا

.()مهدىبنالزحمنعبدعنمنصوربنإسحاقعن""الصحيحفى

.،صدقته:أبخطه:الأصلحاشةفى(1)

.(11572)أحمدوعنه،(440)الخراجفىادمبنويجى،(1240)الصغر!فىالمصنف(2)

.(7325،7412-7323)فىوتقدمبه.صفيانطريقمن(2482)النسائىوأخرجه

.(.../979)مسلم(3)

به.الثور!طريقمن(1674)والدارمى.بهالرحمنعبدطريقمن(2484)النسائىأخرجه(4)

.(979/5)مسلم(5)
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...يبلغحتىوالحبوبالثماركلشىءلابابالؤكاةكتاب

بنحامدعلىأبوأخيرنا،اللهرحمهالزاهدسعدأبوحدثنا-7545

عمروبنداودحدثنا،العزيزعبدبنعلئأخبرنا،الهروىالفهعبدبنمحمد

عندينار،بنعمروعن،الطائفئيعنى(1)مسلمبنمحمدحدثنا،الضبى

،الزرعفىصدقة"لا:!النبئ!ال:لا!اا!ىلرىسحيدوأبىاللهعبدبنجابر

.(3)"(2)قرفمائةوذلكأولع!ق،خمسةبلعماإلا،النخلفىولاالكزم،فىولا

هانى،بنصالحبنمحمدحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأحبرنا-7546

محمدحدثنا،مويمأبىبنسحيدحدثنا،المسيببنمحمدبنالفضلحدثنا

:قال!صاللهرسولأدن،اللهعبدبنجابرعن،ديناربنعمروعن،مسلمابن

خمسةمنأقلكانإذا،زرعه!ىولاكرمهفىركاةالمسلمالرجلعلى"ليس

(4)لمء
."ولع!ق

الأصم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-7547

،زائدةأبىابنحدثنا،آدمبنيحيىحدثنا،عفالنبنعلىبنالحسنحدثنا

الحنطةبينيجمعلا:قالعطاءعن،جريجابنعن،الرحمنعبدبنداودعن

.26/412الكمالتهذيبوينظر"صلمة".:3صفى(1)

.(7793)الفرقمقدارعنالكلامسياتى(2)

به.عمروبنداودطريقمن2/94والدارقطنى،(2661)عوانةابوأخرجه(3)

خزيمةوابن.بهمريمأبىبنسعيدطريقمن(5230)خزيمةابنوأخرجه.1/104،204الحاكم(4)

ليس-مسلمابنيعنىمحمد-:1484/3الذهبىوقالبه.مسلمبنمحمدطريقمن(23؟4)
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...وييبسالادميونيزرعهفيماالصدقةبابالزكاةكتاب

خمسةواحدكليبلغلمإذا،الصخدقةفىوالربيبالتمربينولاالشئعير،ولا

(1)قساوأ

ويقتاتويدخروييبسالآدميونيزرعهفيماالصدقةباب

الضمرمنالأرضتنبتهمادون

علىبنالحسينعلىأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7548

حدثنا،سنانبنأحمدحدثنا،سنانبن(2أحمدبنجعفر2)أخبرنا،الحافظ

بنموسىعن،عثمانبنعمروعن،سفيانحدثنا،مهدىبنالزحمنعبد

أخذإنما/(3)هنأ،لمجيه!النبىعن،جبلبنمعاذكتابعندنا:قال!طلحة129/4

والتمر)4(.،والزبيب،والشعير،الحنطةمنالصدقة

قال!:فيهوزاد،سفيانعنالعدض!،،ظ71/41الوليدبناللهعبدورواه

منيأخذأنفأراد،داو!لاوالخضرعلىالمغيرةبن()بموسىالحجاجبحث

عنمعاذكتابعندنا:طلحةبنموسىفقال!،والبقول!الرطابالخضر

والزبيب.،والتمر،والشعير،الحنطةمنيأخذأنأمرهأنه،لمجيه!اللهرسول

صدق.:فقال!،ذلكفىالحجاجإلىفكتب:قال!

.(573)الخرا!فىادمبنيحى(1)

.308/14النبلاءأعلامصيروينظرجعفر،.بنأأحمد:3صفى(2-2)

"قالا.:3صفىبعده(3)

به.مهدىبنالرحمنعبدعن(21989)أحمدوأخرجه.1/014الحاكم(4)

.!موسىالحجاج:ابخطه:الأصلحاشيةفى(5)
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...وييبسالادميونيزرعهفيماالصدقةبابكاةلزا!كتا

نصرأبوأخبرنا،الأصبهانئإبراهيمبنمحمدأخبرناه-7549

حدثنا،الحسنبنعلئحدثنا،الجوهرئمحمدبنسفيانحدثنا،العراقئ

.فذكره.اللهعبد

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبووأخبرنا-0755

حدثنا،ادمبنيحيىحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

نأالمغيرةبنموسىأراد:قالالسائببنعطاءعن،حرببنال!لامعبد

فىليسإنه:طلحةبنموسىلهفقالطلحةبنموسىأرضخضرمنيأخذ

الحجاجإلىبذلكفكتبوا:قال.غ!ح!اللهرسولعنورواهشىء.الخضر

.(1)المغيرةبنموسىمنأعلمطلحةبنموسىإن:الحجاجفكتب

بنالرحمنعبدأخبرنى،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-7551

نافعبناللهعبدحدثنا،مرداسبنعميرحدثنا،بهمذانالقاضىالحسن

بنموسىعمهعن،اللهعبيدبنطلحةبنيحيىبنإسحاقحدثنى،الصائغ

والبعلالسماءسقت"فيما:قالج!كصالطرسولأن،جبلبنمعاذعن،طلحة

التمرفىذلكيكونوإنماالعشر".نصفبالنضحسقىوفيماالعشر،والسيل

عنهعفافقد،والقضب،والرمان،والبطيخ،القثاءمافأ.والحبوبوالحنطة

.(2)ك!عاللهرسول

فعفووالخضر،والقضب:فقالنافعابنعنالمغيرةبنيحيىورواه

.(503)الخراجفىادمبنيحى(1)

.1/401الحاكم(2)
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الزكاةكتاب

جمسو.الفهرسولعنهعفا

...وييبسالآدميونيزرعهفيماالصدقةباب

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرناه-7552

بنمحمدبنمحمدحدثنابمصر،الأزرقأحمدبنعلئحدثنا،الحافظ

.(1)بزيادتهفذكره.المغيرةبنيحيىحدثنا،النفاح

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-7553

(2)غياثحدثنا،ادمبنيحيىحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

عهدفىالصدقةيمنلم:قالمجاهدعن،خصيفعنالجزرئ)3(،

والربيب،،والتمر،والشعير،الحنطة:أشياءخمسةفىإلأجم!الفهرسول

.(4)ةوالذر

حدثنا،()الحسنحدثنا،العباسابوحدثنا،سعيدأبووأخبرنا-4755

الحسنعنعبيد،بنعمروعن،عيينةبنسفيانحدثنا،آدمبنيحيى

والبقر،،الإبلأشياء:عشرةفىإلاكفالفهرسوليفرضلم:قال

قال.والزبيب،والتمر،والشعير،والحنطة،والفضة،والذهب،والغنم

.(6)والذرة:ؤالأراه:عيينةابن

.مقالفيهوالصائغ،واهإسحاق:3/1485الذهبىوقال.2/97الدارقطنى(1)

للذهبىالمهذبفىوكان،أ"عتاب:التخريجمصدرىوفى.أعتاب:)بخطه:الأصلحاشيةفى(2)

.257/8،258،19/286،287الكمالتهذيبوينظر.المحققوغيرهاأغياث":3/1485

.،أالخرزى:3صوفى.!"الجريرى:سفى(3)

.(518)الخراجفىآدمبنويحيى،(2332)المعرفةفىالمصنف(4)

الحشن!.9:الأصلفى(5)

الذهبى-وقال.بهعمروطريقمن(7172)الرزاقعبدوأخرجه.(515)الخراجفىادمبنيحى(6)
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...وييبسالآدميونيزرعهفيماالصدقةبابالزكاةكتاب

حدثنا،الحسنحدثنا،العباسبوأحدثنا،سعيدبوأوأخبرنا-7555

يجعللم:قالالحسنعنعمرو،عن،سفيانعن،موسىبناللهعبيد

ولمال!عملت)1(.:فيهنوذكو،فذكوهن.عشرةفىإلاالصدقة!ج!الفهرسول

.لذرةا:يذكو

حدثنا،الحسنحدثنا،العباسبوأحدثنا،سعيدبوأوأخبرنا-7556

كتب:قالالشعبىعن،الأجلحعن،عياشابنبكرأبوحدثنا،ادمبنيحيى

والتمروالتن!عيرالحنطةفىالصدقط"إنما:اليمنأهلإلى!يمالفهرسول

.(2)"والزبيب

فبعضها؟مختلفةطرقمنأنهاإلا،مراسيلكلها(و41/72الأحاديثهذه

بابفىمضتوقد،موسىأبىعنبردةأبىروايةومعها،ا!ضعبيؤكد

ر!الهي.الصحابةبعضقولومعها(3)النخل

الأصم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-7557

،غياثبنحفصحدثنا،ادمبنيحيىحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا

.(4)صدقةالخضراواتفىليس:قالعمرعنمجاهد،عن،ليثعن

.واهعمرووفيه،مرسل:3/4851=

.2/388النهاية.أصحوالأول.الحنطةمننوعهو:وقيلله.قشرلاأبيضالشعيرمنضرب:السلت(1)

.(516)الخراجفىآدمبنيحيى(2)

.(7527-7524)فىتقدمت(3)

.(549)الخراجفىادمبنيحم!(4)
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130/4

...وييبسالادميونيزرعهفيماالصدقةبابالزكاةكتاب

.(1)سليمأبىبنليثعنجماعةورواه

.(2)النخلبابفىالخطاببنعمرعنموصولااخروجهمنورويناه

الأصم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبووأخبرنا-7558

أبىعن،الربيعبنقيسحدثنا،ادمبنيحيىحدثنا،علىبنالحسنحدثنا

والبقولالخضرفىليس:قالعلىعن،ضمرةبن/عاصمعن،إسحاق

(3)!مي
صدده.

مرفوعاعلقعناخروجهمنوروى.(4)إسحاقأبىعنالأجلحتابعه

فيماوليس،بهجرتالسنةأنذكرتفيماعائشةعنوروى.()لمج!النبىإلى

.(6)!اكزالخضرمنالأرضأنبتت

على،بنالحسنحدثنا،العباسأبوحدثنا،سعيدأبووأخبرنا-7559

لا:قالعطاءعن،جريجابنعن،المباركابنحدثنا،ادمبنيحيىحدثنا

والفواكهبعدالخضرمنشىءفىوليس،حبأوعنبأونخلفىإلاصدقة

(1

(3

(5

(6

به.ليثعنمعاويةأبىطريقمن(12401)شيبةأبىوابن،(1507)الأمرالفىعبيدأبوأخرجه

منقطع.لكنه:3/1485الذهبىوقال

.(7527)تقدمماينظر

قيسعن(12501)شيبةأبىوابن،(7188)الرزاقعبدوأخرجه.(554)الخراجفىادمبنيحى

صدقة.الصيفزرعفىليس:بلفظ،بهالأجلحطريقمن(556)الخراجفىآدمبنيحيىأخرجه

على.حديثمن2/94،95الدارقطنىأخرجه

عائثة.حديثمن2/95الدارقطنىأخرجه
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كاةلزا!كتا

.(1)صدقةكلها

الأرضأخرجتفيماانصدقةقدرباب

الأرضىأخرجتفيماالصدقةقدرباب

محمدبنمحمدالنضرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-0756

أبىبنسعيدحدثنا،الدارمئسعيدبنعثمانحدثنا،الفقيهيوسفابن

بنسالمعن،شهابابنعن،يونسأخبرنى،وهبابنحدثنا،مريم

وأوالعيونالسماءسقتفيماسنأنهلمجح!اللهرسولعن،أبيهعن،اللهعبد

فىالبخارىرواهالعشر)3(.نصفبالنضحسقىوفيما،العشرعثريا)2(كان

.(4)مريمأبىبنسعيدعن""الصحيح

قال:قالهذا،بإسنادهوهبابنعن،الأيلئسعيدبنهارونورواه

وفيماالعشر،بعلاكانأووالعيونوالأنهارالشماءسقت"فيما:كي!اللهرسول

العشر((.فنصفالنضحأو(بالسوانى)سقى

حدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرناه-7561

بناللهعبدحدثنا،الأيلئالهيثمبنسعيدبنهارونحدثناأبوداود،

(1

(2

(3

طويقمن(13301)شيبةأبىوابن،(7184)الرزاقعبدوأخرجه.(531)الخراجفىادمبنيحمى(

.بنحوهجريجابن

الذى:النخيلومن،المسايلمنالماءإليهوأجرىوالمطرالسيلبماءسقىما:الزرعمنالعثرى(

.(رث)ع528/12التاج.حفيرةفىيجتمعالمطرماءمنبعروقهيشرب

به.مريمأبىبنسجدطويقمن(2308)خزيمةوابن،(064)الترمذىأخرجه(

.(4831)البخارى(

.1/07عبيدلأبىالحديثغريب.بأعيانهاالنواضحوهى،الآبارمنعليهايستقىالتىالإبل:السوانى(
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الأرضأخرجتفيماالصدقةقدربابالزكاةكتاب

(1)ص:5
.هكرفد.هبو

أبوحدثنا،الحفارجعفربنمحمدبنهلالالفتحأبووأخبرنا-7562

حدثنا،الأشعثأبوحدثنا،القطانعياشبنيحيىبنالحسينالفهعبد

ابنعن،نافععن،عقبةبنموسىأخبرنى،جريجابنعن،بكربنمحمد

،زرعأوعنبأونخلمنكانما،والزرعالثمارصدقة:يقولكانالهعمر

بالمطر،يسقىعثرياأوبالعينسقىأوبنهبروسقى،سلتأوشعيرأوحنطةمن

العشر؟نصفففيهبالنضحيسقىكانوماواحد،عشرةكلمنالعشرففيه

عبدبنالحارث"إلى:اليمنأهلإلىكج!الشبئوكتب،واحدعشرينكلمن

العقا+:قالأوالثمار-صدقةفىالمؤمنينعلىوهمدانمعافرمنمعهومنكلالي

.(3)"رشعلانصف(2)بالغربسقىماوعلىالسماءسقتوما،العينتسقىماعشر

."المؤمنين"على:قولهوفى،بالحديثموصولاشهوجط!ذا:الشيخقال

أعلم.والفه،الذفةأهلمنتؤخذلاأنهاعلىكالدلالة

ظأ72/41الحسنابنبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7563

بنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواإسحاقأبىابنزكرئاوأبو،القاضى

بنعمروأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا،يعقوب

ماجهوابن،(2487)النسائىوأخرجه.(1596)داودوأبو،(1233)الصغرىفىالمصنف(1)

به.سعيدبنهارونعن(1817)

.12.صالصحيحينفىماغريبتفسير.العظيمةالدلو:الغرب(2)

به.جريجابنعن(7239)الرزاقوعبدبه.بكربنمحمدعن(17310)سيبةأبىابنأخرجه(3)
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الأرضأخرجتفيماالصدقةقدربابالزكاةكتاب

نأيذكراللهمحبدبنجابرسمعأنه،حدثهالزبيرأباأن،الحارث

نص!بالسانيةسقىوفيماالعشور،والغيمالأنهارسقت"فيما:قالكي!اللهرسول

ابنعنوغيرهسعيدبنهارونعن"ج!ا"فىمسلمرواه.(1)"رشعلا

(2)

وهب.

ثناحد،جعفربنابكربوأأخبرنا،نئالمهرجاأحمدبوأوأخبرنا-4756

سليمانعن،محندهالثقةعن،مالكحدثنا،بكيربناحدثنا،براهيمإبنمحمد

السماءسقت"فيما:!الكيرواطارسولأنسعيد،بنبسروعن،يسارابن

فىالشافعئرواه.(3)"رشعلانصفبالئضحسقىوفيماالعشر،والبعلوالعيون

يوصلالحديثهذاألىبلغنى:الجديدفىوقال،(4)مالكعنالقديمكتاب

بهأرادوإنما.(مخالفا)أعلمولمكي!النبىعنذبابأبىابنحديثمن

يساربنسليمانعنيرويهفإنه،ذبابأبىبنالزحمنمحبدبنالحارث

موصولا:لمجج!النبىعن،هريرةأبىعنسعيد،بن6وبسر

حمدانبنمحمدبنبكرأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرلاه-7565

المدينىبنعلئسمعت:قالالحربئإسحاقبنإبراهيمحدثنا،الضيرفئ

وابن،(4882)والنسائى،(1597)داودوأبو،(46671)أحمدطريقهومن،(191)وهبابن(1)

.(23؟9)خزيمة

.(981)مسلم(2)

.1/270الليثىوبرواية،(مخطوط-و9/4)بكيربنيحيىبروايةالموطأفىمالك(3)

.(2333)عقبالمعرفةفىالمصنف(4)

.2/37الأم(5)

.4/72الكمالتهذيبوينظر"بثر".:3ص،سفى(6)
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131/4

الأرضأخرجتفيماالصدقةقدربابالزكاةكتاب

ذكرهكتبهفىفليس،ذبابأبىابنعن،الروايةأنسبنمالكترك:يقول

حذثنى،الأشجعئالعزيزعبدبنعاصموحذثنا:قالشيئا.عنهيروولم

سعيد،بنوبسريساربنسليمانعن،ذبابأبىبنالرحمنعبدبنالحارث

سقىوفيماالعشر،الشماءسقتافيما:قالكي!الفهرسولأن،هريرةأبىعن

بنسليمانعنخئرت:قالمالئرحدثنا:عاصمظلالعشر".نصفبالنضح

.(1)روايتهفىالتىللمنكرات؟ذبابأبىابنوترك.سعيدبنوبسريسار

رؤيناهفقلى؟ذبابأبىابنروايةعنمستغنالحديثهذا:الشيخقال

جابرعنصحيحولإسناد،(2)!يمجالنبىعن،عمرابنعنصحيحينلإسنادين

حزمبنعمرووحديث،فيهيختلفوالم/العافةقولوهو،(3)لمج!النبىعن

.4ذكرهمضى!د

القاضى،الحسنابنبكروأبو،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-7566

حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواعمروأبىابنسعيدوأبو

عن،عياشابنبكرأبوحدثنا،ادمبنيحيىحدثنا،عقانبنعلىبنالحسن

:قالجبلبنمعاذعن،مسروقعن،وائلأبىعن،النجودأبىبنعاصم

التمهيدفىالبرعبدابنوأخرجه.وعاصمالمدينىبنعلىقولدون(2335)المعرفةفىالمصنف(1)

طريقمن(1816)ماجهوابن،(639)والترمذى.بتمامهالمدينىبنعلىطريقمن13/385

عاصم.قولدون،بهعاصم

.(7562-756")فىتقدم(2)

.(7563)فىتقدم(3)

.(7336)فىتقدم(4)
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الأرضأخرجتفيماالصدقةقدربابالزكاةكتاب

سقىوما،ال!ماءسقتمماآخذأنمرنىوأ،اليمنإلى!اللهرسولطبعثنى

العشر)3(.(2)فنصفبالدوالى)1(سقىوما،العشر،بعلا

الحسن،حدثنا،العباسأبوحدثنا،وحدهسعيدأبووأخبرنا-7567

،ضمرةبنعاصمعن،إسحاقأبىعن،رزيقبنعمارحدثنا،يحيىحدثنا

بالذلوسقىوماالعشر،فتحا)4(سقىوماالسماءسقتفيما:قالطعلىعن

.(العشر)فنصف

عن،إسحاقأبىعن،يونسبنإسرائيلحدثنا،يحيىوحدثنا:قالط

واحد،عشرةكلفمنالسماءأسقت)6(ما:قالطعلىعن،ضمرةبنعاصم

.(7)دحاوعشرينكلفمنبالغربسقىوما

(و73/41،الحسنحدثنا،العباسأبوحدثنا،سعيدأبووأخبرنا-7568

أبيهعن،محمدبنجعفرعن،إسماعيلبنحاتمحدثنا،ادمبنيحيىحدثنا

طرفهيربطحبليؤخذثمالدلوبرأسويشدالصليبكهيئةيصنعوخشبونحوها،دلو:الدالية(1)

.(ول)د76صالمنيرالمصباحبها.ويسقىالبئررأسعلىتائمبجذعوطرفهبذلك

"نصف".:م،سفى(2)

وأحمد.عفانبنعلىبنالحسنعن(1818)ماجهابنوأخرجه.(364)الخراجفىآدمبنيحيى(3)

به.عياشابنبكرأبىطريقمن(2489)والنسائى،(22037)

.407/3النهاية.الأرضوجهعلىالأنهارفىيجرىالذىالماء:الفتح(4)

طريقمن(17101)شيبةأبىوابن،(7233)الرزاقعبدوأخرجه.(376)الخراجفىادمبنيحيى(5)

به.إسحاقأبى

.""سقت:م،3ص،سفى(6)

.(379)الخراض!فىادمبنيحيى(7)
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الأرضأخرجتفيماالصدقةقدربابالزكاةكتاب

والبعلوالغيلبالسيلسقىأوال!ماءسقتفيماجم!يهواللهرسولفرض:قال

سقىما:والغيل:حاتمقالالعشر.فنصفبالنواضحسقىوماالعشر،

باأوسألت:ادمبنيحيىقال.المطرماءيسقيهاتذىالعذىهووالبعل،فتحا

بماءيسقىالذىهووالعذىوالعثرىالبعل:فقال،الأسدىيعنىإياس

إلايسقىليسخاضةللمطرلل!حابيزرعما؟العثرى:يحيىقالالسماء.

ذهبتقدالكروممنكانما:والبعل،العثرئفذلك،المطرمنيصيبهبماء

والستال!نينالخمسالسقىإلىيحتاجفلا،الماءإلىالأرضفىعروقه

الغيلوأقا،سالإذاالوادىماء:والسيل،البعلفهذا،ىق!لاتركيحتمل

الغيل،فهوىفا!تصلابالماءالقليلسالإذاالكثير،لي!لادونسيلفهو

المطر)1(.ماء:والعذى

الأصئم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-7569

ابنعن،مباركابنحدثنا،آدمبنيحيىحدثنا،علىبنالحسنحدثنا

وأالىبالذوتسقىثتم،بال!يح)2(تسقىالأرضعنسألهأنهعطاءعن،جريج

أكثرهماعلى:قالالركاة؟تؤخذالهماعلى؟حي!لابثئمبالذوا!ر،تسقى

بالحضة)3(.تزكى:ادمبنيحيىقالبه.تسقى

بكرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدبنمحمداللهعبدبوأأخبرنا-0757

بنجعفرطريقمن(7232)الرزاقعبدوأخرجه.(370،393،394)الخراجفىآدمبنيجى(1)

به.محمد

الحديثغريب.يجرى:أى،الأرضفىيسيحلأنهسيحايسمى،الغيلمثلالجارىالماء:السيح(2)

.69/1،70عبيدلأبى

به.المباركابنعن(10183)شيبةأبىابنوأخرجه.(392)الخراجفىآدمبنيحص(3)
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...الخراجأرضمىأرضايزرعالمسلمبابالزكاةكتاب

الربيعأبوحدثنا،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا،بالويهبنأحمدبنمحمد

عن،معموعن،المباركبناللهعبدحدثنا،زيدبنحمادحدثنا،الزهرانئ

ثئم،صعدقتهفيعطىأرضهمقالطعاملهيخرجكانأنهأبيهعن،طاوسابن

سمعتهثم:الربيعأبوقالط.بيعهيريدوهو،يزكيهولاالسنتيقأوالسنةيحبسه

.(1)المباركابنمقبعدأنا

عليهفيحونالخواجأرضمقأرضالمحزوعالمسلمباب

العشونصفأوالعشرزرعهفى

وقال!:.(103:التوبةأتطهرهتم!صحدقةأئؤالتممن)ضذ:تعالىالفهقال!

قنلكمأخرتجنا)ومما:وقال!.(141:الأنعامأ!ويؤهـحصادحق!)وءاتوا

.(2)((ةقد!صأوستيخمسةدونفيما"ليسلمجالهالنبئوقال،(267:البقرةأ!والأرض

.(3)"رشعلانصفبالنضمحلممقىوفيماالعشر،والعيونءا!سلاسقت"فيما:و!ال

الأصئم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنلمحعيدأبوأحبرنا-7571

لمحعيد،بنلممفيادحدثنا،ادمبنيحيىحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا

المسلمعنالعزيزعبدبنعمرلممألت:قالطمهرانبنميمونبنعمروعن

قال!:.الخراجعلىإن:فيقول!،الزكاةفيسأل!الخراجأرضيدهفىيكون

به.المباركابنعن(19810)شيبةأيىابنأخرجه(1)

الخدرى.سعيدأبىحديثمن(7323،7325)فىتقدم(2)

وفى،جبلبنمعاذحديثمن(7551)وفى،حزمبنعمروحديثمن(7336،0075)فىتقدم(3)

عمر.ابنحديثمن(7560)
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4/132

...الخراجأرضمنأرضايزرعالمسلمبابالزكاةكتاب

مثلفقال،أخرىمزةوسألته:قال.الركاةالحمثوفىالأرضعلىالخراج

.(1)كلذ

حدثنا،الحسنحدثنا،العباسأبوحدثنا،سعيدأبووأخبرنا-7572

الأرضزكاةعنالزهرىسألت:قاليونسعن،مباركابنحدثنا،يحيى

وبعده!صاللهرسولعهدعلىالمسلمونيزللم:فقال،الجزيةعليهاالتى

هذهفنرى،منهاخرجمماكاةالرويؤدون،ويستكرونهاالأرضعلىيعاملون

.(2)كلذنحوعلىالأرض

الجزية.كتابموضعهالعراقسوادفىوالكلام

ائذى:الحديثفأما/

الحافظ،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرناه-7573

حدثنا،سعيدبنيوسفحدثنا،ال!رخسئ،ظ73/41يحيىبنالفهعبدحدثنا

عن،علقمةعن،إبراهيمعن،حمادعن،حنيفةأبوحدثنا،عنبسةبنيحيى

فهذا.(3)"رشعوخراجالمسلمعلىيجتمعالا:جمزالفهرسولقال:قالالفهعبد

سعد:أبوقال.(4)بالوضعمتهمعنبسةبنويحيى،ورفعهوصلهباطلحديث

به.الثورىطريقمن(06981)شيبةأبىابنوأخرجه.(160)الخراجفىادمبنيحى(1)

.(608)الخراجفىادمبنيحى(2)

بنيوسفطريقمن3/124المجروحيننىحبانابنوأخرجه.7/0271الكاملفىعدىابن(3)

به.سعيد

فىوالمغنى،3/124المجروحين:فىعليهالكلامينظرالبصرى.القرشىعنبسةبنيحىهو(4)

.7/2710والكامل،2/741الضعفاء
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..ءخراجأرضهوعلىيسلمالذمىبابالزكاةكتاب

قوله،منإبراهيمعنحمادعنحنيفةأبويرويهإنما:عدىابنأحمدأبوقال

بنويحيى:قال.!جكالنبىإلىفأوصلهحنيفةأبىعنعنبسةبنيحيىرواه

.(1)بالموضوعاتالثقاتعنلرواياته؟ضعفهفىالأمرمكشوفعنبسة

الجزية،عنبدلم)2(هوخوافيأرضمهوعلىيسل!االذمىباب

الوءوسجزيةعنهطق!لي!ماالخراجعنهفيسقط

أخبرلا،يحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىزكرياأبوأخبرنا-7574

حدثنا،النفيلىحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المؤملبنعلىالقاسمأبو

عن،بريدةبنسليمالنعنمرثد،بنعلقمةعن،ليثعن،أعينبنموسى

أموالهممنعليهأسلموامما"لهم:الذمطأهلفىقالأنهلمجح!النبىعن،أبيه

.(3)"صدقةإلافيهعليهمليس،ومالثعيتهموأرضهموديارهموعبيدهم

،141:الأنعامأيوهـحصاصمه!حق!)وءاتوا:تعالىقويهفىوردماباب

ابنسعيدوأبو،الحسنابنبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7575

علىبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواعمروأبى

عن،الحجاجعن،معاويةأبوحدثنا،ادمبنيحيىحدثنا،عفالنابن

يوهـحق!)وءاتوأ:تعالىقولهفىعباسابنعن،مقسمعن،الحكم

.7/2710الكاملفىعدىوابن،(2339)المعرفةفىالمصنف(1)

"يجزئك".:سفى(2)

:3/8841لذهبىاقالو.مةالذاهلذكرفيهوليس.أعينبنموسىطريقمن(02023)احمدأخرجه(3)

لين.ليث
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مه!يؤهـحصاصحق!أوءانوأ:تعالىقولهفىوردمابابالزكاةكتاب

العشر)1(.ونصفالعشر:قال!بحصاص

الحافظ،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبووأخبرنا-7576

درهم،بنيزيدعن،الصمدعبدحدثنا،المثنىابنحدثنا،الساجئأخبرنا

.(2)الزكاة:قال!بحصاصيومرحقم)وءاتوا:انسعن

قوسهلحن.غيرموقوفانوهما

الأصم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبووأخبرنا-7577

عن،مباركابنحدثنا،ادمبنيحيىحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا

!حصاصيؤمرحقم)وءاقوا:تعالىقولهفىأبيهعن،طاوسابنعن،معمر

.(3)ةكاالز:قال

ابنسعيدوأبوالحسنابنبكروأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-7578

حدثنا،علىبنالحسنحدثنا،الأصمالعباسأبوحدثنا:قالواعمروأبى

،الأعرجحيانعن،سليمانبنمحمدعن،مباركابنحدثنا،آدمبنيحيى

الزكاة:قال!حصاصيومرحقم)وءاتوا:تعالىقولهفىزيدبنجابرعن

شيبةأبىوابنتفسير(،-928)سننهفىمنصوربنسعيدوأخرجه.(398)الخراجفىادمبنيحى(1)

من(7952)1398/5تفسيرهفىحاتمأبىوابن،599/9تفسيرهفىجريروابن،(10581)

به.معاويةأبىطريق

تفسيرهفىحاتمأبىوابن،9/595تفسيرهفىجريرابنوأخرجه.7/2732الكاملفىعدىابن(2)

به.الصمدعبدطريقمن(7953)1398/5

به.المباركابنطريقمن598/9تفسيرهفىجريرابنوأخرجه.(414)الخراجفىادمبنيحيى(3)

به.معمرعن219/1تفسيرهوفى،(7266)الرزاقوعبد
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!9يؤهـحصادحقبما)وءاتوأ:تعالىقولهفىوردمابابالزكاةكتاب

.(1)لمفروضةا

الحنفئة،ابنمحمدوعنالمسئمب،بنسعيدعنهذانحوويذكو

.(2)سنأبنومالك

المفروضة.الزكاةغيربهالمرادأنإلىالتابعينمنجماعةوذهب

عمر:ابنعنويرو!

سعيدوأبو،الحسنابنبكروأبو،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7579

يحيىحدثنا،علىبنالحسقحدثنا،العباسأبوحدثنا:قالواعمروأبىابن

بنمحمدعن،سواربنألثمعثعن،(3)الرحيموعبدحفصحدثنا،آدمابن

مهويوهـحصادحق!)وءاتوأ:تعالىقولهفىعمرابنعن،نافعوعنلم!يرين

يقل:لمحفصاأنإلاالضدقة.سوىشيئااعتراهممنيعطونكانوا:قال

.(4)الصدقةسوى

أبوحدثنا:قالواسعيدوأبو،بكروأبو،اللهعبدأبووأخبرنا-7585

الملك،عبدعن،الزحيمعبدحدثنا،يحيىحدثنا،الحسنحدثنا،العباس

9/566تفسيرهفىجريروابن،(05681)شميبةابىأبنوأخرجه.(415)الخراجفىادمبنيحيهى(1)

به.سليمانبنمحمدطريقمن

شميبةأبىوابن،(7267)الرزاقوعبد،(396)الخراجفىآدمبنويحمى،273/1مالك(2)

(10565).

."الرحمن"عبد:3صفى(3)

طريقىن(6041)الأوسطالمعجمفىالطبرانىوأخرجه.(412)الخراجفىادمبنيحيهى(4)

به.نافععقأشعثعقالرحيمعبد
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حصاصض!يؤمىحق!أو.انوأ:تعالىقولهفىوردمابابالزكاةكتاب

حضرك،و41/74من:قاليؤهـحصادمه!حق!)وءاتوا:تعالىقولهعطاءعن

بالركاة)1(.وليستالقبضاتتعطيهيومئذ،فسألك

حدثنا،الحسنحدثنا،العباسأبوحدثنا،سعيدأبووأخبرنا-7581

تعالى:قولهفىمجاهدعن،نجيحأبىابنعن،عيينةبنسفيانحدثنا،يحيى

هكذا-وهى؟القبضمنهتعطىالررععند:قاليوهـحصادمه!حف!)وءاتوأ

وهى؟القبضيعطىالضرام)2(وعندبها-يناولكأئهأصابعهبأطرافوأشار

يتبعونويتركهم:قال.القبضةيعطى:يقولبهايقبضكأئهبكفهوأشارهكذا.

الضرام)3(.ثارا

المفروضة:بالزكاةمنسوخةصارتأنهاإلىجماعةوذهب

أبوحدثنا:قالواسعيدوأبوبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7582

،مغيرةعن،إسرائيلحدثنا،يحيىحدثنا،علىبنالحسنحدثنا،العباس

آيةنسختها:قاليؤهـحصادب!هوحق!)وءاتو(:تعالىقوله/فىإبراهيمعن133/4

.(4)ةالركا

بنحسنعن(0795)5/1397تفسيرهفىحاتمأبىابنوأخرجه.(164)الخراجفىادمبنيحيى(1)

به.الملكعبدعنطرقمن9/160تفسيرهفىجريروابنبه.عفانبنعلى

.3/26والنهاية،1/553قتيبةلابنالحديثغريبواجتناؤها.الثمرةقطع:الصرام(2)

الرزاقعبدوأخرجه.بمعناه329صمجاهدتفسيرفىوهو،(402)الخراجفىادمبنيحص(3)

به.عيينةابنعنتفسير(-922)سننهفىمنصرربنوسعيد،(7264)

بلفظ:بهمغيرةطريقمن9/960تفسيرهفىجريرابنوأخرجه.(404)الخراجفىادمبنيحى(4)

العشر.ونصفالعشرنسختها
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بالليلوالجدادالحصادعنالنهىفيجاءمابابالزكاةكتاب

هوسعيدعن،سالمعن،لثريك)1(حدثنا،يحيىوحدثنا:قال-7583

فلما،الزكاةقبلكان:قال!يوهـحصادحقم)و.اتوا:تعالىقولهجبيرابن

.(3)اثغضمنهفيعطى:(2)لاقنسختها.الركاةنزلت

.(4)الزكاةنسختهامكيةأنهاىد!لاعنويذكر

حدثنا،النضروىمنصوربوأأخبرنا،قتادةبنانصربوأوأخبرنا-7584

أبىعن،الأحوصأبوحدثنا،منصويىبنسعيدحدثنا،نجدةبنأحمد

لاأعليهجناحفلامالهزكاةأدىمن:قالعباسابنعن،عكرمةعن،إسحاق

.يتصدو

وبالفه،(6)الزكاةكتابأؤلفىالمعنىهذافىالآثارسائرمضتوقد

التوفيق.

بالليلوالجداد)7(ال!مادعنالنهىفىجاءماباب

أخبرنا،الأصبهانىيوسفبناللهمحبدمحمدأبوأخبرنا-7585

(2

(3

(5

(6

(7

.""إسرائيل:سفى

الأصل.:فىليست

.18"/4عبيدلأبىالحديثغريب.وحزمتهجمعتهشىءكلهو:الضغث

،608/9تفسيرهفىجريرابنأخرجهطريقهومن،(4"7)الخراجفىادمبنيحيىعندوالأثر

.بنحوهسريكطريقمن33صوالمنسوخالناسخفىعبيدأبووأخرجه.609

.9/061جريرابنوتفسير،(05741)شيبةأبىابنومصنف،(064)ادمبنليحيىالخراجينظر

به.الأحوصابىعن(9930)شيبةأبىابنوأخرجهتفسير(.-93؟)منصوربنسعيد

.(7335-7303)فىتقدمماينظر

-1/244النهايةثمرها.قطعوهو،النخلصرام:والكسربالفتحالجداد،
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هالكإلااللهعلىيهلكلن:بابالزكاةكتاب

حاتمأبوحدثنا،بمكةالموسوئإبراهيمبنمحمدبنجعفرالقاسمأبو

شعبة،حدثناالمرئى)1(،يحيىبنالزبيعحدثنا،الحنظلئإدريسبنمحمد

ادادىلعننهىكتاللهرسولأن،جدهعن،أبيهعن،محمدابنجعفرعن

.(2)المساكينأجلمنأراه:جعفرقال.بالفيلوالحصادبالليل

جعفر.عنخالدبنوهيبرواهوكذلك

هالأإلااللهعلىلهلكلن4بافي

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-7586

فىاودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،الأصبهانىأحمدبنجعفر

عبيدعن،كيسانبنوهبحدثنا،سلمةأبىبنالعزيزعبدحدثنا،الطيالسئ

رجل"بينما:يقولكان!كالفهرسولأن،هريرةأبىعن،الفيثىعميرابن

فجاء،باسمه.فلافيحديقةاسقكلاما:فيهفسمع،سحابفىرعداسمعإذبفلاة

فانتهى،(4)حزشذنابإلىجاءثئمالماء،منفيهمافأفرغ،(3)ةزحإلىالسحابذلك

فىقائبمرجلإلىانتهىخىالسحابةمعالزجلومشىالماء،فاستوعبتشزجةإلى

تهذيبوينظر."المرادى"سوفى،!المرادى:"بخطه:حاشيتهافىوكتب،!المرائى":الأصلفى(1)

.9/601الكمال

محمدبنجعفرطريقمن(127)المراسيلفىداودوأبو،(423)الخراجفىادمبنيحمىأخرجه(2)

.(19227،19228)فىوسيأتىبه.

.1/187الأنوارمارق.جبينبينسودحجارةذاتأرضكل:الحرة(3)

عقبه:شىءكلمنوالذنابلها.جن!والشرج،السهلإلىالحرةمنالماءمسيل:الشرجة(4)

.(بن)ذ2/439والتا!،2/423النهاية.ومؤخره
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هالكإلااللهعلىيهلكلنبابالزكاةكتاب

فىسمعتإنى:قال؟تسألولم:قال؟اسمكمااللهعبديا:فقاليسقيهاحديقته

ذإأما:قالصرمتها؟إذافيهاتصنعفما،كم!ساب.فلالبحديقةاسق:ماؤههذالممحاب

ثلثاوأجعل،فيهاثلثاوأرد،ولأهلىلىثلثاأجعل،أثلايئثلاثةأجعلهافإنى،ذللثقلت

أحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)((السبيلوابنوالسائلينالمساكينفى

.(2)دوادأبىعنالضبىعبدةابن

(5335)حبانوابن،(1479)أحمدوأخرجه.(0271)والطيالسى،(6034)الشعبفىالمصنف(1)

به.العزيزعبدطريقمن

.(.../2984)مسلم(2)
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الورقنصاببابالزكاةكتاب

الورقصدقةأبوابجماع(ظ41/74

الورقنصابباب

علىالحسينوأبوالزوذبارئمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-7587

الصفار،محمدبنإسماعيلأخبرنا:قالابشرانبنالفهعبدبنمحمدابن

عمارةبنيحيىبنعمروحدثنا،عيينةبنسفيانحدثنا،نصربنسعدانحدثنا

فيما"ليس:جم!اللهرسولقال:قالسعيدأبىعن،أبيهعن،حسنأبىابن

قيةلأووا:سفيانقال."صدقةذودخمسدونفيماوليس،صدقةأواقيخمسدون

درهما)1(.أربعون

،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-7588

عمروسألت:قالسفيانحدثنا،الحميدئحدثنا،موسىبنبشرأخبرنا

.بمعناهفذكره.أبيهعنفحذثنىالمازخ!،حسنأبىبنعمارةبنيحيىابن

مسلمرواه.سفيانقوليذكرولم.(2)!صدقةأودقيخمسةدونفيما"ليس:زا!

سعيدبنيحيىورواه،(3)سفيانعنالناقدعمروعن"الصحيح"فى

بنوشعبةالثورئ)7(وسفيان(6)سنأبنومالك()جريجوابنالأفصارئ)4(

(2

(3

.(7324)فىتقدم(

.(735)الحميدى(

.(979/1)مسلم(

.(13251)فىسيأتى(

.(7523)فىتقدم(

.(7325،7412،7496)فىتقدم(

.(7412،7496)فىتقدم(
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الورقنصاببابالزكاةكتاب

حبانبنيحيىبنمحمدورواه،يحيىبنعمروعنوغيرهم،(1)الحجاج

.(2)عمارةبنيحيىعنوغيرهماغزيةبنوعمارة

4/134حدثنا،نجيدابنعمروأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبووأخبرنا/-7589

بناللهعبدبنمحمدعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمد

نأالخدرىسعيدأبىعن،أبيهعن،المازنىصعصعةأبىبنالرحمنعبد

دونفيماوليس،صدقةالورقمنأواقخمسدونفيما"ليس:قال!سي!للهارسول

51رو.(3)((صدقةالتمرمنأوستيخمسةدونفيماوليس،صدقةالإبلمنذودخمس

.(4)مالكعنيوسفبناللهعبدعن""الصحيحفىالبخارى

بنيحيىجدىأخبرناطاهو،أبىابنصالحأبووأخبرنا-7590

قلت:قالالحنظلئإبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،منصور

الرحمنعبدبنمحمدعن،المخزومئكثيربنالوليدأحدثكم:أسامةلأبى

سعيدأبىعن،تميمبنعباد(عن)،عمارةبنيحيىعن،صعصعةأبىابن

منأوساقيخمسةمنأقلفى"ليس:!قول!سي!اللهرسولسمعأنهالخدرى

طريقمن(6322)خزيمةوابن،(4442)والنسائى،(627)والترمذى،(50411)أحمدأخرجه(1)

بنيحيىبنمحمدطريقمن(2482)والنسائى،(979/4،5)ومسلم،(15711)أحمدأخرجه(2)

به.غزيةبنعمارةطريقمن(2302)خزيمةوابن.حبان

.1/244الليثىوبرواية،(مخطوطاظ-/4)بكيربنيحيىبروايةالموطأفىمالك(3)

.(9541)البخارى(4)

."و":3/1491للذهبىالمهذبوفى،النسخفىكذا(5)
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الأوقيةتفسيربابالزكاةكتاب

خمسمنأقلفىوليس،صدقةالورقمنأواقيخمسمنأقلفىوليس،صدقةالتمر

نعم.:وقالأسامةأبوبهفأقز؟(1)"!قدصالإبلمنذود

أبوقال!:قال!سلمةبنأحمدحدثنا،جذىأخبرنا،صالحأبوأخبرنا

الرحمن،عبدبنمحمدعنمحفوظةالطرقهذه:يحيىبنمحمداللهعبد

،عمارةبنويحيى،أبيهعنسعيدأبىعن،ثلاثةعنعنهالحديثوصار

تميم.بنوعباد

ايأوقيةتفسيرباب

،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-1759

حدثنا،الزبيرىحمنئبنإبراهيمحدثنا،(2)رصنبنالضقربنعلئأخبرنا

بنسلمةأبىعن،إبراهيمبنمحمدعن،الهادبنيزيدحدثنى،الذراوردئ

صداقكانكم:لمجتالنبىزوجعائشةسألتقال!:الزحمنعبد

قالت:.ونشنأوقيةعشراثنالأزواجهصداقهكان:قالتكت؟اللهرسول!

فهذا،درهمخمسمائةفتلك،أوقئةنصف:قالتلا.:قلت؟النثنماأتدرى

بنإسحاقعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)لأزواجهجمحواللهرسول!صداق

طريقمن(91811)وأحمد.بهأسامةأبىطريقمن(1793)ماجهوابن،(4742)النسائىاخرجه(1)

به.صعصعةأبىابن

النضر!.9:مفى(2)

ماجهنباو،(3347)والنسانى،(2105)داودأبووأخرجه.(2536)الصغرىفىالمصنف(3)

.(1446")فىوسيأتىالدراوردى.طريقمن(1886)
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نصابابلغإذاالورقفىالواجبقدربابالزكاةكتاب

الأوقيةأن(و41/75علىدلالةوفيه،الدراوردى)1(عنعمرأبىوابنإبراهيم

درهم.مائتاأواقخمسوأندرهماأربعون

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7592

بنمحمدحدثنا،سليمانبنسعيدحدثنازياد،بنعلىبنالحسنأخبرنا

قال:قالاللهعبدبنجابرسمعت:قالديناربنعمروحدثنا،مسلم

.(2)"ميهردمائتىتبفغحتىالرقةفىصدقة)الا:ك!ي!اللهرسول

نصابابلغإذاالورقفىالواجبقدرباب

بنأحمدبنعمربنالفهعبدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-7593

حدثنى،نصارىالأاللهعبدبنمحمدحدثنا،أيوببنشعيبحدثنا،شودب

حدثه،أنساأن،أنسبناللهعبدبنثمامةحذثنى،المثنىبناللهعبد:أبى

الرحمنالفهبسم:البحرينإلىوجههلماالكتابهذاكتبر!جبهبكرأباأن

بهااللهأمرالتىالمسلمينعلىاللهفرضالتىالصدقةفرائضهذه،الرحيم

فلافوقهاسئلومنفليعطهاوجههاعلىالمسلمينمنسئلهافمن،عجيمرسوله

يكنلمفإذاالعشر،زئعالرقة"وفى:وفيهآخرهإلىالحديثوذكر:قال.يعط

فىالبخارىرواه.(4)"اهبريشاءأنإلأصدقةفيهافليسومائةتسعينإلا(3)لام

.(1426)مسلم(1)

.1/400الحاكم(2)

.م،3ص:فىليست(3)

.(7326)فىتقدم(4)
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نصابها...فىالعشرربعوجوببابالزكاةكتاب

الأنصارئ)1(.الفهعبدبنمحمدعن""الصحيح

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-7594

حدثنامسذد،حدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

لمجيمالنبىعن،علىعن،ضمرةبنعاصمعن،إسحاقأبىعن،عوانةأبو

درهثم،درهماأربعينكل(2)نعالزقةصدقةهاتوا،والزقيقالخيلعن"عفوت:قال

.(3)"دراهمخمسةففيهاني!كامبلغتف!ذاشىء،ومائةتسعينفىوليس

عليهزادوفيمانصابهافىالعشرريعوجوبباب

الزيادةقلت!اإن

الحسنأبوأخبرنا،عمربنالعزيزعبدبنعمرنصرأبوأخبرنا-7595

إبراهيمبنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،عبدةبنإبراهيمبنالفهعبدبنمحمد

حدثنا،معاويةبنزهيرحدثناجعفبر،أبوالنفيلئحذثنى/البوشنجئ135/4

أبىبنعلىعن،الأعورالحارثوعن،ضمرةبنعاصمعن،إسحاقأبو

رث!علاربع"هاتوا:قالأفلمجر-الفهرسولعنأحسبه:زهيرقالل!!به-طالب

كانتفإذا،درهبمماسداتتمحتىشىءعليكمليسوكن،درهمدرهماأربعينكلمن

فىداودبوأرواه.(4)"كلذحسابفعلىزادفما،دراهمخمسةففيهادرهبمماثى

.(4541)لبخارىا(1)

-.اعلى":م،سفى(2)

.(7473)فاتقدم(3)

.(4773.0737،6774،7468)فىوتقدم.بهإسحاقأبىطريقمن(9722)خزيمةابنأخرجه(4)

-186-



الزكاةكتاب

النفيلى)1(.عن""السنن

نصابها...فيالعشرربعوجوبباب

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-7596

معمر،حدثنا،الرزاقعبدحدثنا،السلمئيوسفبنأحمدحدثنا،القطان

.(2)فبالحسابالمائتينعلىزادما:قالعمرابنعن،نافععن،أيوبعن

،البغدادىالرفاءيوسفبنمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-7597

إسحاقبنإسماعيلحدثنابشر،بنمحمدبنعثمانعمروأبوأخبرنا

حدثنا:قالا،قالونميناءبنوعيسىأويسأبىبنإسماعيلحدثنا،القاضى

إلىينتهىالذينفقهائنامنأدركتمن:قالأباهأنالزنادأبىبنالرحمنعبد

وأبو،محمدبنوالقاسم،الزبيربنوعروة،المسيببنسعيدمنهم؟قولهم

بناللهعبدبناللهوعبيد،ثابتبنزيدبنوخارجة،الرحمنعبدبنبكر

الشىءفىاختلفواورئما،سواهمجلةمشيخةفىيساربنوسليمان،عتبة

لا:يقولونوكانوا:قال،ماأحكافذكررأيا.وأفضلهمأكثرهمبقولفأخذنا

خمسةالحبمكيلةأو،ظ41/75التمرخرصيبلغحتىحبولاتمرفىصدقة

فىإلاالفواكهمنشىءفىالزكاةيرونلاوكانوا.ع!ي!االنبىبصاعأوسق

نيفكلفىيرونوكانوا،ع!ج!النبىبصاعأوسقخمسةخرصهبلغإذاالعنب

وأأكثرأومدازادولو،صدقةوالعنبوالحبوالتمروالورقالذهبمن

والغنم.والبقرالابلصدقةالماشيةنيففىيرونيكونواولم،أقل

.(1572)داودأبو(1)

.(7507)الرزاقعبد(2)
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4/136

الورقوقصفىروىالذىالخبرذكربابالزكاةكقاب

:قالأنهالنخعىإبراهيمعنوروينا

فبالحساب)1(.

المائتينعلىيعنىزاد،ما

الورقوقصفىروىالذىالخبرذحرباب

حدثنا:قالاعمروبىأابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدبوأأخبرنا-7598

بنيونسحدثناالجئار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

نجيح،بنحبيبعن،الجراحبنالمنهالحدثنى:قالإسحاقابنعن،بكير

إلىوجههحينمرهأكي!الفهرسولأن،جبلبنمعاذعن،نسىبنعبادةعن

خمسةمنهاأخذدرهممائتىالورقكانتإذا.شيئاالكسورمنيأخذألااليمن

درهما)2(.منهافيأخذدرهفأأربعينتبلغحتىشيئازادممايأخذولا،دراهم

عقيبالحافظعمربنعلئقال:قالالفقيهالحارثابنبمرأبوأخبرنا/

واسمهالعطوفأبووهو،الحديثمتروكالجزاحبنالمنهال:الحديثهذا

وعبادة،عنهروىإذااسمهيقلبإسحاقابنوكان،(3)المنهالبنالجراح

معاذ.منيسمعلمنسىابن

ضعيفإسنادهأنإلا،نخالفهولمبهلقلناصخلوهذامثلالثيخ:قال

.(9958)ضيبةأبىابنومصنف،(7080)الرزاقعبدمصنفينظر(1)

به.بكبربنيون!طريقمن2/93الدارتطنىأخرجه(2)

فىعليهالكلامينظرثقة.:يجىوقالعمد،علىشجةتركهأحمد:قال:المنهالبنالجراح(3)

الضعفاءفىوالمغنى،163صلنسالىوالمتروكينوالضعفاء،1/30للبخارىالصغيرالضعفاء

128/1.
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ا!زكاةكتاب

أعلم.والله،جذا

..+نمالمالصاحبعلىيحرمماباب

نأمنالمالصاجبعلىيحرمماباب

مالهشمرمنالصمدقةيعطى

حدثنا:قالاعمروبىأابنسعيدبووأالحافظاللهعبدبوأأخبرنا-9759

الوليدأبوحدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

القطانالفضلبنالحسينبنمحمدالحسينأبووأخبرنا)ح(الطيالسئ

،سفيانبنيعقوبحدثنا،درلمشويهبنجعفربناللهعبدأخبرناببغداد،

بىأعن،الزهرىحدثنا،كثيربنسليمانحدثنا،الطيالسئالوليدأبوحدثنى

التمرمنلونينعننهىلمجي!النبئأن،أبيهعن،حنيفبنسهلبنأمامة

فيخرجون!اثمارهمشراريتيممونناسوكانالحبيق)2(،ولونالجعرور)1(،

متهالخبيثتيمموأ)ولا:فنزلتالتمر،منلونينعنفنهوا،الصدقةفى

ومحمدإبراهيمبنمسلموأرسله،الوليدأبوأسنده.(267:البقرةأ3!تنفقون

.(4)ريثكبنسليمانعنكثيرابن

نصيربنمحمدبنجعفرأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-5576

.1/158الأنوارمشارق.التمرردىءمنضرب:الجعرور(1)

.1/189الجوزىلابنالحديثغريب.التمرألوانمنردىءلون:الحبيق(2)

به.الوليدأبىعن(1607)عقبداودأبووأخرجه.1/376سفيانبنيعقوب(3)

به.كثيربنوسليمانإبراهيمبنمسلمطريقمن2/131الدارقطنىأخرجه(4)
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...نمالمالصاحبعلىيحرممابابالزكاةكتاب

بنعئادحدثنا،سليمانبنسعيدحدثنا،العزيزعبدبنعلئحدثنا،الخلدى

أبيهعن،سهلىبنأمامةأبىعن،الرهرئعن،حسينبنسفيانعن،العؤام

قالبكبائس)2(.ال!خل)1(هذامنرجلفجاء،بصدقةعجيمالفهرسولأمر:قال

يجىءلاوكانبهذا؟".جاءمن9:جمي!الفهرسولفقال.(3)الشيصيعنى:سفيان

منهالخبيثتيضموأ)ولا:ونزلت،بهجاءائذىإلىنسبإلابشىءأحد

فىيؤخذاأنالحبيقولونالجعرورعنعجيمالفهرسولونهى:قال.!تنفقون

.(4)المدينةتمرمنلونان:الرهرئقالالضدقة.

.(الرهرئ)عنحفصةابىبنمحمدرواهوكذلك

محمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدوأخبرنا-1076

أنسبنأحمدبنومحضدال!عدئالفهعبدبنإبراهيمحدثنا،يعقوبابن

جعفر،بنالحميدعبد،و76/41حدثنا،النبيلعاصمأبوحدثنا:قالاالقرشئ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

وأهلله،واحدلا،الرجالمنالضعفاء"الستخل:الأصلحاشيةوفى،بالخاءأالسخل":مفى

السخل،.التمرمنالشيصيسمونالمدينة

/2النهايةينظر.وقوتهإدراكهيتملمالذىالرطب:بالمعجمةويروى،المهملةبالحاءوالسحل

.(لخ)س29/193والتا!،348

.4/414النهاية.ورطبهبشماريخهالتامالعذقوهوكباصةجمع:كباض

.ااصهالصحيحينفىماغريبتفشر.التمراردأ:الثئيص

الألبانىوصححه.بهسليمانبنسعيدعن(1323)خزيمةوابن،مختصزا(7061)داودأبواخرجه

.(1418)داودابىصحيحفى

به.حفصةابىبنمحمدطريقمن1/402الحاكمأخرجه
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...نمالمالصاحبعلىيحرممابابالزكاةكتاب

خرج:قالمالكبنعوفعن،مزةبنكثيرعن،عريبأبىبنصالححدثنى

ذلكفىفطعن،(1)فشحمنهاقنومعلقةأقناءفإذا،عصاومعه!حماللهرسول

لياكلهذهصاحبإنهذه؟منبأطيبتصدقلوهذهصاحبضر"ما:وقالالقنو

:قالثمللعوافى".عاماأربعينمذللةلتدعنها"والله:قالشم."القيامةيومالحشف

.(2)"والسباع"الطير:قال.أعلمورسولهالله:قالواالعوافى؟".ما"أتدرون

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظاللهعبدبوأأخبرنا-2076

حذيفه،أبوحدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

الأنصاركانت:قالالبراءعن،مالكأبىعن،السدىعن،سفيانعن

أنفقوأءامنوآاتذين)تأيها:فنزلت،التمرمنالدونالشئىءالزكاةفىيعطون

تنفقونمتهالخجيثتيتمو(ولاالأرضفنلكمأخرضناومما!سئترماطيبتمن

ولو،الخبيثهوفالدون:مال،267:البقرةأفيه!وتغمضوأأنالأجاخذيهم!لو

فإذا،حقكبعضنقصكفقد،دوناشيئافأعطاكشىءإنسانعلىلككان

.(4)(3)الإغماضفهو!بلته

.285/1الفائق.ءالردىاليابسالتمر:الحشف/أ(

داودوأبو،(23976)أحمدوأخرجه.النبيلعاصمأبىإلىإسنادهأولمنوسقط،2/285الحاكم(2)

وابنداودأبىوعند،بهالحميدعبدطريقمن(1821)ماجهوابن،(2492)والنسائى،(0816)

.(1419)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنهالشاهد.بذكروالنسائىماجه

.3/387النهاية.والمساهلةالمسامحة:الإغماض(3)

صحيح.غريبحسن:وقالبه.السدىطريقمن(2987)الترمذىأخرجه(4)
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المصدقإرضاءفىوردمابابالزكاةكتاب

المصدقإرضاءفىوردماباب

4/137

أبوحدثنا:قالواآخرينفىعمبروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-7653

أخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

قال:قالاللهعبدبنجريرعن،الشعبىعن،هندأبىبنداودعن،سفيان

الشافعى:قال.((اضرعن/إلأيفارقكمفلاالمصذقأتاكئم"إذا:لمجع!اللهرسول

ماأموالهممنيعطوهأنلا،يلووهولاطائعينيوفوهأن،أعلموالله،يعنى

المصذق)2(.ونأمرا(نأمرهم)افبهذا،عليهمليس

روايةفىمالولا،محتملاللهرحمهالشافعئقالهالذىوهذا

:الريادةمنالعبسىهلالبنالرحمنعبد

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارىعلقأبوأخبرنا-4576

بنعثمانوحدثنا)ح(:قالزيادبنالواحدعبدحدثنا،كاملأبوحدثنا،داود

عن-كاملأبىحديثوهذا-سليمانبنالزحيمعبدحدثنا،شيبةأبى

(3)ء
جريرعن،العبسئهلالبنالزحمنعبدحدثنا،إسماعيلابىبنمحمد

:فقالواع!يىاللهرسولإلى-الأعرابمنيعنىناس!-جاء:قالالفهعبدابن

وبأمرا.يأمرهم5:م،3ص،الأصلفى(ا-1)

به.سفيانطريقمن(648)الترمذىوأخرجه.2/58والثافس،(2347)المعرفةفىالمصنف(2)

من(1423)خزيمةوابن،(0642)والنسائى،(989/177)2/757ومسلم،(18791)وأحمد

به.داودطريق

.83/5الميزانلسانينظر.3ص،س:فىليى(3)
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المصدقإرضاءفىوردمابابالزكاةكتاب

يا:قالوامصدقيكم"."أرضوا:قال.فيظلمونايأتوناالمصدقينمنناساإن

."ظلمتم"وإن:ثحمانزادمصدقيكم"."أرضوا:قالظلمونا؟وإنالفهرسول!

سمعتمابعدمصدقعنىصدرما:جريرقال!:حديثهفىكاملأبووقال!

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)ضارعنىوهوإلالمج!اللهرسول!منهذا

.(2)الرحيمعبدعنشيبةأبىابقبكرأبىوعنكاملأبى

الحسنبقمحمدالحسنأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-0576

عن،غياثبنحفصحدثنا،طريفبقمحمدحدثنا،مطئنحدثنا،السراج

(3)أتاك"إذا:صوواللهرسول!قال!:قال!هريرةأبىعن،عثمانأبىعن،عاصم

إنىاللهموقل:،تلعنهولاظهرهفولهعليكاعتدىفإن،صدقتكفأعطهالمعمدق

.(4)"ىنمأخذماعندكأحتصب

حديثفىوكذلك،تعذيهمعلىالصبررأىأنهعلىكالذلالةهذاوفى

فلأ!سهم،عدلوافإن،(لمتغون)مماوبينبينهم"خلوا:!يوالنبىعنعتيكبقجابر

إلىالصدقةدفعفىالاختياربابفى(ظ76/41مضىوقدفعليها".ظمواوإن

الوامحر)6(.

(1

(2

(3

(4

(5

.(7453)فىوتقدم.(1589)داودأبو(

.(989)مسلم(

."أتاكم:"بخطه:الأصلحاشيةوفى"أتىإ.:سفى(

.(7457)فىتقدم(

"يشتهون".:سفى(

.(7454)فىتقدم(
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المصدقإرضاءفىوردمابابالزكاةكقاب

وذلك،الولاةظلمعلىالضبرفىكثيروأخبارعج!النبىعنروىوقد

لاولاهمنوأن،غوثيلحقهلاأنهعلمإذاعليهبالصبرأمرأنهعلىمحمول

غوثا:يرجوكانأوالذفعيمكنهكانفإذا،يديهعلىيقبض

بنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنافقد-7606

خالدبنعمروحدثنا،ملحانبنإبراهيمبنأحمدأخبرنا،الفقيهإسحاق

القاسمعن،أنيسةأبىبنزيدعن،الزقئعمروبنالفهعبيدحدثنا،اض!الحر

!رالنبئأنسلمةأمحدثتنا:قالالحسينبنعلىعن،الشيبانىعوفابن

يا:فقالرجلجاءإذ،يتحدثونأصحابهمنرجالوعندهبيتهافىهوبينما

وكذا"."كذا:ع!ي!الفهرسولقالالتمر؟منوكذاكذاصدقةكم،الفهرسول

فقالصاعا.فازدادوكذاكذامنىفأخذ؟علئتعذىفلاناإن:الزجلفقال

التعدى".هذامنأشدعليكميحدىمنعليكمسعىإذا"فكيف:ع!ج!اللهرسول

كانإن،اللهرسوليا:منهمرجلقالحتى(1)الحديثوبهر،الناسفخاض

الحق،عليهفتعذىمالهزكاةفأدى،وزرعهومماشيتهإبىفىعنكىاررارجلا

مالىزكاةأذى"من:ج!عالفهرسولفقالعنك؟غائ!وهويصنعفكيف

الف!لاة،وأقاممالهمنشيئايغيبلمالآخرةوالذارالفهوجهبهيريدبهاالنفس(2)طيب

.(3)"ديهشفهوفقتلفقاتلسلاحهفأخذ،الحقعليهك!عذى

:ويقال،الاضاءةوهوالبهر،من،وظهرانثرأى:الحديثوبهر،إالحديث،بهز:الأصلفى(1)

.(ركل)ب27ا-01/260العروستاج:ينظر.اضاءتإذا،السحابةتبهرت

."طيبة:"بخطه:الأصلحاشيةفى(2)

بن-عمروطريقمن(2336)خزيمةابنواخرجهزيد.:منبدلايزيد.:وفيه.1/054الحاكم(3)
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الزكاةكتاب

الذهبزحاةباب

الذهبزكاةباب

اللهعبدبنمحمدطاهرأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7576

بنحفصحدثنا،سعيدبنسويدحدثنا،رجاء)1(النبكرأبوحدثنا،الجوينئ

:يقولهريرةأباسمعنهأأخبرهذكوانصالحأباأن،أسلمبنزيدعن،ميسرة

كانإذاإلاحقهامنهايؤدىلافضةولاذهبصاحبمن"ما:مج!مجالفهرسولقال

جنئهبهافيكوىجهنمنارفىعليهافأخمى،ناليمنصفائئيلهففحتالقيامةيوم

حتى،سنةألفخمسيقمقدازهكانيومفى،لهأعيدت(2)تدزكفما،وظهزهوجبينه

فىمسلمرواه.(3)"رانإلىوإماجنة،إلىإمابمسبيلهفئرىالعباد،بينيقضى

بنزيدعنسعدبنهشامرواهوكذلك،4سعيدبنسويدعن""الصحيح

.()أسلم

الحولعليهحالإذافيهالواجبوقدرالذهبنصابباب

الحسنبنأحمدبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-5876!،

حبانوابن،مختصرا(26574)واحمد.اللهعبيد:منبدلاعمرو.بناللهعبد:وعنده،خالد-

،يخرجوهولم،جذاغريبهو:3/1495الذهبىوقالعمرو.بناللهعبيدطريقمن(3193)

مسلم.لهروىلكن،فيهتكلموالقاسم

إسويد".:3صفى(1)

."بردت:"لعله:الأصلحاشيةفى(2)

.(7493)فىتقدم(3)

.(987/24)مسلم(4)

.(7863)فىسيأتى(5)
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الحلىفىزكاةلاقال:منبابالزكاةكتاب

بنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:السلمئالرحمنعبدوأبوالقاضى

بنجريرأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا/،يعقوب138/4

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارىعلىأبووأخبرنا)ح(حازم

بنجريرأخبرنى،وهبابنأخبرنا،المهرئ)1(داودبنسليمانحدثنا،داود

بنوالحارثضمرةبنعاصمعن،إسحاقأبىعنآخر،وسمىحازم

ربعلى"هاتوا:قالأنهجميه!النبىعن،ر!نهطالبأبىبنعلىعن،الفهعبد

درهبم،مائتالكيكونحتىشىءعليكوليس،درهئمدرهفاأربعينكلمنالعشور

شىغعليكوليس،دراهمخمسةففيهاالحولعليهاوحالدرهبممائتالككانتفإذا

دينالي،نص!ففيهاالحولعليهاوحاللككانتفإذادينازا،عشرونلكيكونحتى

بحساب(و77/41:يقولمل!صرأعلىأدرىولا:قالذلك".فبحسابزادفما

ك!ج!:الشبىعنالحديثفىقالجريراأنإلاجمك!؟النبىإلىرفعهأم.ذلك

وزاد،نصربنبحرحديثلفظ.(2)!الحولعليهيحولحتىزكماةمماليفى"وليس

أبىعنعمارةبنالحسنعننبهانبنالحارثعنوهبابنعن:إسنادهفى

.إسحاق

الحلىفىزكاةلا4قالمنباب

بوأحدثنا:لواقاوغيرهالمزكىإسحاقبىأابنزكريابوأأخبرنا-9076

أخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

.!أالهروى:3صفى(1)

بكر.وابىزكرياأبىعن(7349)فىوتقدم.(1573)داودأبو(2)
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الحلىفىزكاةلاقال:منبابالزكاةكتاب

جعفرابنبكرأبوأخبرنا،العدلالمهرجانئأحمدأبووأخبرنا)ح(مالك

عن،مالكحدثنابكير،ابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

بناتللىكانتلمجمالنبىزوجعائشةأن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبد

روايةوفى.(2)الزكاةمنهتخرجفلا،الحلئلهنحجرهافىيتامىأخيها)1(

كانت.أنهاعائشةعن:قالالشافعى

أبوحدثنا:قالواوغيرهإسحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا-7610

أحمدأبووأخبرنا)ح(مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الربيعأخبرنا،العباس

ابرعحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثناجعفر،ابنبكرأبوأخبرنا،العدل

بناتهيحلىكانرجمكهماعمربناللهعبدأن،نافععن،مالكحدثنابكير،

ابنعن:قالالشافعىروايةوفى.(3)الزكاةمنهيخرجفلا،الذهبوجواريه

.الركاةمنهيخرص!لاثم:وقالكان.أنهعمر

أبوحدثنا:قالازكرياوأبوالقاضىالحسنابنبكرأبووأخبرنا-1176

أخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا،الأصئمالعباس

وغير،يزيدبنويونس،زيدبنوأسامة،أنسبنومالك،عمربناللهعبد

"اختها".:سفى(1)

بكيربنيحيىبروايةالموطأفىومالك،2/40والشافعى،(2351)المعرفةفىالمصنف(2)

.1/250الليثىيحيىوبرواية،(مخطوط-و3/4)

بكيربنيحيىبروايةالموطأفىومالك،2/41والشافعى،(2353)المعرفةفىالمصنف(3)

.1/250الليثىيحيىوبرواية،(مخطوط-و3/4)
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الحلىفيزكاةلاقال:منبابالزكاةكتاب

.(1)زكاةالحلىفىليس:قالأنهعمربنالقهعبدعن،حذثهمنافغاأنواحد

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-2176

الوفاب،عبدأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،الأصئمهوالعباسأبو

دينار،بأربعمائةبناتهيحفىعمرابنكان:قالنافععن،زيدبنأسامةأخبرنا

.(2)زكاتهيخرص!فلا

أبوحدثناقالوا:وغيرهإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-7613

ديناربنعمروعن،سفيانأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الربيعأخبرنا،العباس

فقال!؟الزكاةأفيه:الحلىعنالفهعبدبنجابريسألرجلاسمعت:قال2

.(3)ريثك:جابرفقالدينار؟ألفيبلغكانوإن:فقاللا.:جابر

حدثنا:قالاعمبروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4176

الوفاب،عبدأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،الأصئمهوالعباسأبو

يعاركانإذا:قال،الحلىفىمالكبنأنسعن،قتادةعنسعيد،أخبرنا

.(4)واحدةمزةيزكىفإنهويلبس

الحافظ،عمربنعلئأخبرنا،ال!لمئالزحمنعبدأبووأخبرنا-5176

به.نافعطريقمن(02651)شيبةأبىوابن،(4770)الرزاقعبدوأخرجه.(187)وهبابن(1)

به.طالبأبىبنيحىطريقمن2/109الدارقطنىأخرجه(2)

من(4670)مصنفهفىالرزاقعبدوأخرجه.2/41والشافعى،(2354)المعرفةفىالمصنف(3)

به.الثورىسمانطريق

عبدةعن(501)فوائدهفىمعينبنيحىوأخرجهبه.الحاكمعن(2356)المعرفةفىالمصنف(4)

مختصزا.بهسجدطريقمن(10252)شيبةأبىوابنبه.
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زكاةالحلىفىقال:منبابالزكاةكتاب

حدثنا،وكيعحدثنا،رجاءأبىبنأحمدحدثنا،النيسابورىبكرأبوحدثنا

لي!:فقال،الحلىعنمالكبنأنسسألت:قالسليمبنعلىعن،شريك

(1)!ل:
.ركاهفيه

بكرأبوحدثنا،عمربنعلئأخبرنا،الرحمنعبدأبووأخبرنا-6176

هشامحدثنا،وكيعحدثنا،رجاءأبىبنمحمدبنأحمدحدثنا،النيسابورى

تحلىكانتأنهابكرأبىبنتأسماءعن،المنذربنتفاطمةعن،عروةابن

.(2)افلأخمسينمننحواتزكيهولاالذهببناتها

زحاةالحلىفىقال:من/باب

أبىإلىعمركتب:قالشعيبعن،الوراقمساورروى-7617

)3(حليهن.يصدقنأنالمسلميننساءمنقبلكمنمرأن:موسى

الوليد،أبىعن،عنهروايتهالحافظاللهعبدأبولىأجازفيماوذلك

الرحيم،وعبدوكيعحدثنا،بكرأبوحدثنا(ظ77/41،سفيانبنالحسنحدثنا

عمر.يدركلميساربنشعيب؟مرسلوهذا.(4)فذكرهمساور.عن

بنإبراهيمأخبرنا،الفارسئإبراهيمبنمحمدبكرأبوأخبرنا-7618

.2/901والدارقطنى،(2355)المعرفةفىالمصنف(1)

وكيععن(02711)شيبةأبىابنوأخرجه.ا2/90والدارقطنى،(2355)المعرفةفىالمصنف(2)

"من!.:3صفىبعده(3)

.(10251)شيبةأبىابنمصنف(4)
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زكاةالحلىفىقال:منبابالزكاةكتاب

بنمحمدحدثنا،فارسبنسليمانبنمحمدحدثنا،الأصبهانئاللهعبد

مساورحدثنا،أسامةأبوحدثنازكرتا:لىقال!:قال!البخارىإسماعيل

الحلى.يزكىأن:كتبالخطاببنعمرأن،يساربنشعيبحدثنى،الوزاق

.(1)مرسل:البخارئقال!

الحافظ،عمربنعلئأخبرنا،السلمئالزحمنعبدأبوأخبرنا-9176

حدثنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،الفارسئإسماعيلبنمحمدحدثنا

عن،عروةعن،شعيببنعمبروعن،المعلمالحسينأخبرنا،الوهابعبد

.(2)زكاتهأعطىإذاالحلىبلبسبأسلا:قالتعائشة

إلىيكتبكانأنهجدهعن،أبيهعن،شعيببنعمرووعن-0762

.(3)ةنسكلبناتهحلىزكاةيخرجأن:سالبمخازنه

حدثنا،العراقىنصرأبوأخبرنا،الأصبهانئبكرأبوأخبرنا-1762

الوليد،بنالفهعبدحدثنا،الحسنبنعلئحدثنامحمد،بنسفيان

اللهعبدامرأةأن،علقمةعن،إبراهيمعنحماد،عن،سفيانحدثنا

قالت:.الزكاةففيهدرهممائتىبلغإذا:فقال!لها،حلىعنسألت

.(4)معن:قال!حجرى؟فى!رأفيبنىفىأضعها

.217/4الكبيرالتاريخ(1)

.2/701الدارتطنى(2)

به.شعيببنعمروطريقمن(02571)شيبةأبىابنوأخرجه.ا07/2الدارتطنى(3)

به.سمانطريقمن2/081والدارتطنى،(7"56)الرزاقعبدأخرجه(4)
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الحلىزكاةفىوردتأخبارسياقبابالزكاةكتاب

.(1)ءىشبوليمس!ي!النبىإلىمرفوعاهذاروىوقد

الحلىزحاةفىوردتأخبارسياقباب

حمدانبنالرحمنعبدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7622

،طارقبنالزبيعبنعمروحدثنا،الرازىحاتمأبوحدثنا،بهمذانالجلاب

بنعمروبنمحمدأن،جعفرأبىبناللهعبيدحدثنا،أيوببنيحيىحدثنا

زوجعائشةعلىدخلنا:قال!الهادبنشدادبناللهعبدعن،أخبرهعطاء

ورقمنسخابا)2(يدىفىفرأىهيح!هي!الفهرسولعلئدخل:فقالتا!ي!النبى

الله.رسول!يافيهنلكأتزينصضعتهن:فقلت.((؟عائشةياهذا"مما:فقال

"هى:قال!،ذلكمناللهشاءماأولا.:فقلتزكاتهن؟((."اتؤدين:فقال!

.(3)"رانلامنحسعك

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-7623

أبوهارونبنمحمدحدثنا،العزيزعبدبنمحمدبناللهعبدحدثنا،الحافظ

محمدإن:قال!أنهإلا.بمثلهفذكره.طارقبنالربيعبنعمروحدثنا،نشيط

عمر:بنعلئقال!.ورقمنفتخات)4(:الحديثفىوقال!،أخبرهعطاءابن

مرفوعا.مسعودابنحديثمن108/2الدارقطنىاخرجه(1)

.349/2إلنهاية.والجوارىالصبيانويلبسهخرزفيهينظمخيطهو:السخاب(2)

داودأبووأخر!.1/389،390والحاكم،(2361)والمعرفة،(1252)الصغرىفىالمصنف(3)

.(1384)داودأبىصحححفىالألبانىوصححه.بهالرازىحاتمأبىعن(1565)

-.الأرجلأصابعفىوضعتوربما،الأيدىفىتلبسكبارخواتيموهى،فتخةجمع:فتخات(4)
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الزكاةكتاب

.(1)مجهولهذاعطاءبن/محمد4/140

الحلىزكاةفىوردتأخبارسياقباب

.معروفوهوعطاء،بنعمروبنمحمدهوالثيخ:قال

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-7624

الحارثبنخالدأن،المعنى،مسعدةبنوحميدكاملأبوحدثناداود،

أتتةمرأاأنجذهعن،بيهأعن،شعيببنعمروعن،حسينحدثنا،حذثهم

فقال،ذهحبمنغليظتانمسكتان)2(ابنتهايدوفىلهاابنةومعهالمجؤالفهرسول

يومبهمااللهيسوركأنأيسمك9:قال.لا:قالت."؟اذهزكاة"أتعطين:لها

وقالت:،جمج!النبىإلىفألقق!ادشطفتهما)3(:قال."؟ناليمنسوارينالقيامة

.(4)ولرسولهوجلعرللههما

جذه.عنأبيهعنشعيببنعمروبهيتفردوهذا

سلمةأئمعنعطاء،عن،عجلانبنثابتحديثمضىوقد-7625

:فقالهو؟أكنزالفهرسوليا:فقلت،ذهبمنأوضاخاألب!كنت:قالت

(1

(2

(3

(4

.08/34والنهاية،2/145الأنوارمارقينظرلها.فصوصلاخواتيمهى:وقيل=

.2/501،601قطنىالدار

النهاية.بحريةدابةجلرد:وقيل،الأوعالقرونوهى،الذبلمنالسوار:بالتحريكالمسكة

4/133.

"فخلعتهما".:داودأبىشنوفىفخلعتهما".:"بخطه:الأصلحاشيةوفى"فحتفتهما!.:سفى

،(6667)وأحمدبه.الحارثبنخالدطريقمن(2478)النسالىوأخرجه.(1563)داودابو

/هوالإيهامالوهمبيان.القطانابنوصححهبه.شعيببنعمروطريقمن(637)والترمذى

366.
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عاريتهالحلىزكاةقال:منبابالزكاةكتاب

أخبرنا،بارىالروذعلىبوأ.أخبرئاه(بكننر(()1فليس،فزكىزكاتهتؤدىأنبلغ"ما

عن،عماثحدثنا،عيسىبنمحمدحدثنا،داودأبوحدثنا،بكربنمحمد

أعلم.والله،عجلانبنثابتبهيتفردوهذا.(2)فذكره.ثابت

عاريتهالحلىزحاة4قالىمنباب(و78/41

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7626

،غسانأبوحدثنا،يحيىبنالسرىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

زكاة:قالعمرابنعن،ثابتأبىابنيعنىحبيبعن،العلاءبنملكاحدثنا

عاريته.الحلى

سعيدأبوأخبرنا،الفقيهالمعروفأبىابنالحسنأبوأخبرنا-7627

بنمسلمأخبرنا،أيوببنمحمدحدثنا،الوهابعبدبنمحمدبنالفهعبد

زكاةفى،المسيبابنهوسعيدعن،قتادةحدثنا،هشامحدثنا،إبراهيم

.(3)ويلبسيعار:قالالحلى

.(4)هنعالروايتينإحدىفىالشعبىعنويذكر

.(7314)فىتقدم(1)

منهالمرفوعوحسن.(1564)داودوأبو،(2360)والمعرفة،(1251)الصغرىفىالمصنف(2)

.(1383)داودأبىصحيحفىالألبانى

به.هشامطريقمن(10279)شيبةأبىابنأخرجه(3)

شيبةابىابنومصنف،(1285)عبيدلأبىوالأموال،(7045)الرزاقعبدمصنفينظر(4)

(02761).
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141/4

...ناكالذىالوقتفىوجبتإنماالحلىزكاةقال:منبابالزكاةكتاب

الذىالوقتفىوجبتإنماالحلىزحاةقال:منباب

للنساءمباحاصارفلماحراما،الذهبمنالحلئحان

تسمطحما،بالاستعمالزحاتهسمطت

بالاستعمالالماشيةزحاة

أصحابنا.منكثيرذهبهذاإلى

بالذهبالتحلىتحريمعلىتدلأخبارسياقباب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-7628

بنأسيدعنمحمد،بنالعزيزعبدحدثنا،مسلمةبنالفهعبدحدثناداود،

!يهيهاللهرسولأن،هريرةأبىعن،عياشبننافععنالبراد)1(،أسيدأبى

نأأحبومن،ذهبمنحلقةفليحفقهناليمنحلقةحبيبهيحفقأنأحب"من:قال

منسواراحبيبهيسؤرأنأحبئومن،ذهبمنطوقافليطؤقهناليمنطوقاحبيبهيطؤق

.(2)"ابعلبهافالعبوابالفف!ةعليكموكن،ذهبمنسوارافليسؤرهنالي

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا/-7629

الأصبهانى،سليمانبنهارونحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

عن،ربعىعنمنصور،عن،سفيانعن،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا

الئساء"معشر"يا:فقالع!حهالفهرسولخطبنا:قالتحذيفةأختعن،امرأف

"البزارلا.:سفى(1)

من(1684)وأحمد.بهمحمدبنالعزيزعبدطريقمن(0891)أحمدوأخرجه.(4236)داودأبو(2)

.(3565)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.بهأسيدأبىبنأسيدطريق
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بالذهبالتحلىتحريمعلىتدلأخبارسياقبابالزكاةكتاب

عذبتإلأتطهرهذهباتحلىامرأةليمنكنإنهأما،بهتحلينماالفضةفىلكنأما

(1)
به"

أحمدأبوأخبرنا،بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئأخبرنا-7635

بنمولمىحدثنا،غالببنمحمدحدثنا،العباسبنمحمدبنحمزة

بنمحمودحدثناكثير،أبىابنيعنىيحيىعن،هفامحدثنا،إسماعيل

"أيما:يقوللمج!اللهرسوقسمعتأنها،حدثتهيزيدبنتأسماءأن،عمرو

امرأةوأيما،الميامةيومالنارمنمتلهاوجلعزاللهدثدهاذهبمنبقلادهتقلدتامرأة

.(3)"القيامةيوممثلهأذنهافىاللهجعلذهبمنخزصا)2(أذنهافىجعلت

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكوأبوأخبرنا-7!!أ

،(4)هشامحدثنا،الطيالسئأبههـداودحدثنا،حبيببنيونسحدثناجعفو،

جاءت:قالثوبانعن،أسماءأبىعن،سلامأبىعن،كثيرأبىبنيحيىعن

فجعل،ضخامخواتيمأى؟دهبمنفتخيدهاوفى!به!االنبىإلىهبيرةاللة

كجالنبىفدخل:ثوبانقال.إليهاتشكوفاطمةلمحأتتيدهايضوب!رالنبئ

الألبانىوضعفه.بهمهدىبنالرحمنعبدطريعقمن(5152)والنسائى،(11275)أحمدأخرجه(1)

به.منصورطريقمن(5153)والشسائى،(4237)داودوابو،(591)داودأبىضعيففى

.328/4عبيدلأبىالحديثغريب.القر!كحلقة،الحلىمنالصغيرةالحلقة:الخرص(2)

به.كثيرأبىبنيحيىطريقمن(5154)والنسائى،(4238)داودوأبو،(27577)أحمدأخرجه(3)

.(911)داودابىضعيففىالالبانىوضعفه

و"بخطهالتضبيب"،معص"كذأ:فوقهاوكتبعليها،وضببالأصلفىوكذا.""همام:سفى(4)

ء"رحصح"هشام:الحاسيةفىوكتبتضبيب"،غيرمن
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للنساءإباحتهعلىتدلأخبارسياقبابالزكاةكتاب

اهاأهدهذه:فقالتذهبمنسلسلةعنقهامنأخذتوقدمعهوأنافاطمةعلى

:الناسيقولأن"أيسرك:لمجفهالنبئفقال،السلسلةيدهاوفىحسن.أبو!لى

،ظ78/41فعمدت،يقعدولمفخرج."؟ناليمنسلسلةيدهافىمحمل!بنتفاطمة

!مالنبئذلكفبلغوأعتقتها،نسمةبهفاشترت،فباعتهاال!لسلةإلىفاطمة

.(1)"رانلامنفاطمةنجىالذىلله"الحمد:فقال

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا-7632

(2زيد2)عن،يحيىعن،هفامحدثنا،موسىحدثنا،غالببنمحمدتمتام

!راللهرسولمولىثوبانأن،حدثهأسماءأباأن،حذثهجذهأن،سلامأبى

.(3)معناهفذكر.قال

بالذهب.التحلىتحريمعلىتدذمعناهافىوردوماالأخبارفهذه

للنساءإباحتهعلىتدلأخبارسياقباب

المقرئحامل!أبىابنمحمدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7633

،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

أبىبنسعيدعن،نافععن،عمربنالفه(4عبيدعن4)عبيلإ،بنمحمدحدثنا

3/152،153والحاكم،(4812)المشكلشرحفىالطحاوىطريقهومن،(0831)الطيالسى(1)

وأخرجه"هشام".:مكان!همامإ.:الثانىالموضعفىالحاكموعند،الذهبىووافقهوصححه

به.هشامطريقمن(5156)النسائى

.01/77الكمالتهذيبوينظر.!نب)زيد:موفى،!نب!يزيد:سفى(2-2)

به.يحيىطريقمن(5155)والنسائىبه.همامطريقمن(22398)أحمدأخرجه(3)

.س:فىلبس(4-4)
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للنساءإباحتهعلىتدلأخبارسياقبابالزكاةكتاب

حراموالذهب"الحرير:لمجينالنبئقال:قالمل!مجرالأشعرىموسىبىأعن،هند

لإناثهم")1(.حلأمتىذكورعلى

بناللهوعبدعامربنوعقبةطالبأبىبنعلىحديثمنرؤيناهوقد

(2)
صغ.النبىعنعمرو

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-7634

إسحادتى،بنمحمدعن،سلمةلنمحمدحدثنا،نفيلابنحدثناداود،

قدمت:قالتعائشةعن،اللهعبدبنعبادأبيهعنعباد،بنيحيىحدثنى

فصفيهذهبمنخاتمفيها؟لهأهداهاالنجاسىعندمنحليةلمج!!النبىعلى

أصابعه،ببعضأو،عنهمعرضابعود!عاللهرسمولفأخذه.قالت.3حبشئ

.(4)"ةئنبياهذا"تحلئ:فقالزيضبابنتهبنتالعاصأبىبنتأمامةدعاثم

المزكىمحمدبنإبراهيمأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوحدثنا-7635

إبرا!م،بنإسحادتىبنمحمدحدثنا:قالاالحافظيعقوبابنالحسينوأبو

(1

(2

(3

(4

طريقمن(5280)والنسائى،(0172)والترمذى.بهعبيدبنمحمدعن(19515)احمدأخرجه

.(4277،6181)فىوتقدمبه.اللهعبيد

بنعقبةوحديث،(2764)عقبعمروبناللهعبدوحديث،(4275)فىعلىحديثتخريجتقدم

.(6182)فىعامر

اخرنوعاأو،والحبشةاليمنمعدنهمالأن؟العقيقأوالجزعمنأرادأنهيحتمل:الأثيرابنقال

لونهالحبشببلادالزبرجدمننوعأنه2/7البيطارلابنالمفرداتوفى.1/330النهايةإليها.ينسب

البصر.ويجلوالعينينقىالخضرةإلى

من(3644)ماجهوابن.بهسلمةبنمحمدطريقمن(2488؟)احمدوأخرجه.(4235)داودأبو

.(2939)ماجهابنصحيحفىالألبانىوحسنهبه.إسحاقبنمحمدطريق
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142/4

للنساءإباحتهعلىتدلأخبارسياقبابالزكاةكتاب

عن،عمارةبنمحمدعن،إسماعيلبنحاتمحدثنا)1(،سعيدبنقتيبةحدثنا

مةماأأبوأبوهماوكان،وخالتهافهاأحفىكي!الفهرسولىأن،نبيطبنتزينب

ذهبتبرمنرعاثا)2(فحلاهما،جمي!الفهرسولىإلىبهماأوصىزرارةبنأسعد

.(3)بعضهأوالحلئأدركتوقد:زينبقالتلؤلؤ.فيه

الكارزى،الحسنأبوأخبرهـنا،ال!لمئالزحمنعبدأبوأخبرنا-7636

اللهوعبدعيسىبنصفوانحدثنا،عبيدأبوحدثنا،العزيزعبدبنعلئحدثنا

محمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا)ح(عمارةبنمحمدعنجعفر،ابن

،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئ

بنمحمدأخبرنىجعفر،بناللهعبدحدثنابكر،أبىبنمحمدحدثنا

أنا!رالنبىحجرفىكنت:قالتأمهاعن،نبيطبنتزينبعن،عمارة

بنمحمدحديثلفظوالفؤلؤ.الذهبيحليناجمحالفهرسولىفكان،وأختاى

منرعاثا:جعفرابنقاليحفينا؟فكان:عبيدأبى/روايةوفى،بكرأبى

أبوقالىعبيد:أبوقالىوالفؤلؤ.التبريحلينا:صفوانوقالىولؤلؤ.ذهب

.(4)القرطوهو،ورعثةرعثةالرعاثواحد:عمرو

للنساء،بالذهبالتحلىإباحةعلىتدلقمعناهافىوردوماالأخبارفهذه

.!نع":مىف(1)

.2/65الفالق.القرطوهو،رعثجمع:الرعاث(2)

الذهبىقال.عمارةبنمحمدطريقمن(735)288/24الطبرانىوأخرجه.187/3الحاكم(3)

مرسل.:1499/3

طريقمن13/494الإصابةنىكمامندهابنوأخرجه.ا1/091،01الحديثغريبنىعبيدأبو(4)

.بنحوهعمارةبنمحمدطريقمن(3397)والمئانىالاحادنىعاصمأبىوابن.بهجعفربناللهعبد
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...قمبهيتحلىانللرجليجوزفيماوردهابابالزكاةكتاب

علىالدالةالأخبارنسخعلىلهقإباحتهعلىالإجماعبخصولطواستدللنا

أعلم.والله،خاصهفيهنتحريمه

وحليةخاتمهمنبهيتحفىأنللرجلىيجوزكيماوردمابال!

فضةمنكانإذا(و79/41ومصحفهسيفه

حدثنا،عبيدبرأحمدأخبرلا،عبدانت!لأحمدبنعلئأخبرنا-7637

عن،خالدبنعقبةحدثنا،محثمانبنسهلحدثنا،الؤازىالعباسبنالحسن

دهبمنبخاتمأتى،!ي!هي!النبىعق!مر،ابنعن،نافععن،الفهاعبيد

منخواتيمالناسفاتخذ،كفهيلىممافصهوجعلاليمنىيدهفىفجعله

رواه.2ورقمشفا!حم!ذه.أبدا"ألبسه"لا:فقالنزعهذلكرأىفلما،ذهب

محثمان)3(.بنسهلعن""الصحيحفىمسلم

أخبرنا،إسحاقابنبكوأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7638

عق،نافععن،اللهعبيدعن،يحيىحدثنامسدد،حدثنا،المثنىأبو

كفه،يلىممافصهوجعل،ذهبمنخاتمااتخذ!ج!اللهرسولطأن،اللهعبد

ى!البخارىرواه،فضةاوورقمنخاتصاواتخذ،بهفرمىالناسفاتخذ

س:"عبد".ىف(1)

ماوينظر.بنحوهعثمانبنسهلطويقصت(5499)حبانابنوأخرجه.(703)الآدابفىالمصنف(2)

.(!272)فىتقدم

.(.../2091)مسلم(3)

به.يحيىعن(4677)أحمدأخرجه(4)

-2هـ9-
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...نمبهيتحلىأنللرجليجوزفيماوردمابابالزكاةكتاب

.ايحيىعنحرببنزهيرعنمسلمورواهمسذد،عن""الصحيح

إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-7639

بنالفهعبدأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا،الفقيه

الله!رسولاتخذ:قالعمرابنعن،نافععن،عمربنالفهعبيدعن،نمير

يدفىكانثم،بعدهمنبكرأبىيدفىكانثئم،يدهفىفكانورقمنخاتما

محمدنقشه؟أريسبئرفىمنهوقعحتىر!بنعثمانيدفىكانثثمعمر،

البخارىورواه،يحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)هفلارسول

.(3)ريمنبنالفهعبدعنسلامبنمحمدعن

!عالنبئأن،عمرابنعننافععنرؤادأبىبنالعزيزعبدعنورؤينا

(4)يسارهفىيتختمكان

فىخاتمهيلبسكانعمرابنأن،نافععنعمربنالفهعبيدعنورؤينا

.()اليسرىيده

ثئمذهبمناتخذهمااليمنىيدهفىجعلهائذىيكونأنفيحتمل

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.(.../1902)مسلمو،(5685)لبخارىا

.(4272)فىتقدمماينظر

.(5873)والبخارى،(2091/54)مسلم

والجامع،(7؟5)والآداب،(6362)الشعبفىالمصنفطريقهومن،(4227)داودأبوأخرجه

أبىضعيففىبالشذوذالألبانىعليهوحكمبه.روادأبىبنالعزيزعبدطريقمن(9)الخاتمفى

.(809)اودد

والجامع،(607)والآداب،(6363)الشعبفىالمصنفطريقهومن،(4228)داودأبوأخر!

به.اللهعبيدطريقمن(10)الخاتمفى
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...نمبهيتحلىأنللرجليجوزفيماوردمابابالزكاةكتاب

الروايتين.بينجمعا،ورقمناتخذهمايسارهفىجعلهوالذى،طرحه

قالا:إسحاقأبىابنزكرياوأبوالحالمحظالفهعبدأبوأخبرنا-0764

بنمحمدبنيحيىزكرئاأبوحدثنا،يعقوببنمحمداللهعبدأبوحدثنا

يونس،عن،بلال!بنسليمانحدثنى،أويسأبىبنإسماعيلحدثنا،يحيى

فصهيمينهفىفلبسهفضةبخاتمتختمعج!النبئأن،أنسعن،شهابابنعن

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)هفكبطنيلىمفافصهيجعلوكان،حبشئ

.(2)إسماعيلعنحرببنزهير

،البخارىسهلبنأحمدأخبرنى،الحالمحظالفهعبدأبووأخبرنا-1476

موسىبنوعبادشيبةأبىبنمحثمانحدثنا،الحافظمحمدبنصالححدثنا

اتخذ:قالأنسعن،الرهرىعن،يونسعن،يحيىبنطلحةحدثنا:قالا

يلىممافصهيجعلطنحبشئفصفيهيمينهفى!ؤمن-!تماأ!عالنبى

،(4)موسىبنوعبادشيبةأبىبنمحثمانعن""الصحيحفىمسلمرواه.3

الزهرى.قال!كذا

،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-7642

عن،ثابتعن،سلمةبنحفادحدثنا،الوليدأبوحدثنا،المثنىأبوأخبرنا

بيمينه.:ماجهابنعندولي!،بهإسماعيلطريقمن(4639)حبانوابن،(6436)ماجهابنأخرجه(1)

.(ء../2094)مسلم(2)

به.موسىبنعبادطريقمن(5212)النسائىأخرجه(3)

.(2094/62)مسلم(4)
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...منبهيتحلىأنللرجليجوزفيماوردمابابالزكاةكتاب

51رو.(1)بيسارهوأومأ.لمج!اللهرسولخاتموبيصإلىأنظركأنى:قالأنس

عنمهدىبنالرحمنعبدعنخلأدابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلم

يدهمنالخنصرإلىوأشار.هذهفىكي!النبىخاتم:الحديثفىوقال،حماد

.(2)اليسرى

ابنسهلأبوأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرناه-7643

خلأد،ابنبكرأبوحدثنا،الأهوازىعثمانبنسعيدحدثنا،القطانزياد

ثابت،عن،سلمةبنحقادحدثنا،مهدىبن(ظ79/41الزحمنعبد/حدثنا143/4

.اليسرىيدهمنخنصرهإلىوأشار.هذهفىلمجح!النبىخاتمكان:قالأنسعن

الخاتمفىأنسعنالرهرئروايةمنأصخهذايكونأنويشبه:الثيخقال

فىكفاللهرسولرأىأنهأنسيعنالزهرىروىفقد؟ورقمناتخذهالذى

ورقمنالخواتيماصطنعواالناسإنثمواحدا،يوفاورقمنخاتميده

خواتيمهم)3(.الناسفطرح،خاتمهلمجراللهرسولفطرحولبسوها،

الرهرى،لسانإليهسبقوهماالقصةهذهفىالورقذكريكونأنويشبه

بعداتخذثم،ذهبمن(4)خاتمهوطرحهفالذى،الوهمعلىعنهفحمل

هويمينهفىجعلهالذىأنعلىتدلعمرابنوروايةورق.منخاتمهذلك

.(1778)فىتقدم(1)

.(5902/63)مسلم(2)

،(4221)داودوأبو،(59/2093)ومسلم،(5868)والبخارى،(12631)أحمدأخرجه(3)

به.شهابابنطريقمن(5490)حبانوابن،(5306)والنسائى

"خاتمه".:الأصلوحاشية،مفى(4)
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...نمبهيتحلىأنللرجليجوزفيماوردمابابالزكاةكتاب

عنيونسروايةفىالغلطيكونأنفيشبه،طرحهثئم،ذهبمنخاتمه

فىاليمينذكرإنمامالكبنأنسفيكون،هذا(1)نموقعأس!عنالزهرئ

إلىالزهرىلسانفسبق،عمربناللهعبدبئنهكما،ذهبمنجعلهالذى

،الورقفىاليمينذكرالرهرئعنروىمنروايةفىالوهمووقع،الورق

أعلم.والفه

صحةعلىدلماأبيهعنمحمدبنجعفرعنبلالبنسليمانروىوقد

فىجعلهوالذى،ذهبمنخاتمهيمينهفىجعلهالذىأنوهو؟الجمعهذا

أعلم.والله،فضةمنخاتمهيساره

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرناه-7644

ابنحدثنا،سليمانبنالربيعحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

نأ،أبيهعنمحمد،بنجعفرعن،بلالبنسليمانحدثناوهب،

إلىرجعحتىخنصرهعلىاليمنىيدهفىذهبمنخاتماتختم!صاللهرسول

بكرأبا،؟وأنيسارهفىفجعلهورقمنخاتماتختمثم،لبسهفمافرماهالبيت

كانوازلمحيهئوحسيناوحسنا(2طالبأبىبنوعلئ2)الخطاببنوعمرالصديق

وحسينحسنخاتمفىكانمحمد:بنجعفرقال.يسارهمفىيتختمون

جميعا)3(.للهالعزة:أبىخاتمفىوكان:قالالفه.ذكر

."ىف":م،سىف(1)

:س.)2-2(لي!فى

روايةهذه:وقال(11)الخاتمفىوالجامع،(708)والاداب،(6365)الشعبفىالمصنف(3)

-4/188دمشقتاريخفىعساكرابنطريقهومنصحتها.فىبالحديثالعلمأهليمئسكلاصحيحة
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...نمبهيتحلىأنللرجليجوزفيماوردمابابالزكاةكتاب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-7645

بكار،بنسهلحدثنا،الفضلبنعباسيعنىالأسفاطشحدثنا،الضفارعبيد

(1)فيسقبيعةكانت:قالأنسعن،قتادةعن،حازمبنجريرحدثنا

أنس.عنقتادةعنحازمبنجريربهتفزد.(2)ةخففمنلمجيوالفهرسول

محمدأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنابمامعلولوالحديث-7646

،هشامبنمعاذحدثنا،المثنىبنمحمدحدثناداود،أبوحدثنا،بكرابن

سيفقبيعةكانت:قالالحسنابىبنسعيدعن،قتادةعن،أبىحدثنى

.(4)كلذعلىتابعهأحذا(3)علمتوما:قتادةقال.ففخة!صرالنبى

موصولااخروجهمنوروى،المحفوظوهو،مرسلوهذا:ال!ثيخقال

أنس.عن

الحافظ،عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرناه-7647

غسانأبايعنى-كثيربنيحيىحدثنا،معمربنمحمدحدثنا،عبدانحدثنا

(1

(2

(3

(4

/االطبقاتفىسعدابنوأخرجه.علىبنمحمدإلىصحيحفإسنادهمرصلاكانوإنوهذا:وقال-

محضل.أومرسلوهذا:01/327الفتحفىحجرابنوقالمختصزا.محمدبنجعفرطريقمن473

الجوزىلابنالحديثغريب.إليهاليدمنتهىالذىالسيفرأسعلىتكرنالتىهى:السيفقبيعة

2/216.

أبووضعفه.بهجريرطريقمن(5389)والنساثى،(1691)والترمذى،(5832)داودأبوأخرجه

منكر.حديثوهذا:1/301التحفةفىكماالكبرىفىالنسائىوقال،(2585)عقبداود

.،"رأيت:مفى

:(2585)عقبداودأبووقالبه.هئامطريقمن(5390)النسالىوأخرجه.(2584)داودأبو

.12/015الدارقطنىعللوينظر.الحسنأبىبنسعيدحديثالأحاديثهذهأقوى
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...نمبهيتحلىأنللرجليجوزفيماوردمابابالزكاةكتاب

سيفقبيعةأنأنس،عن،الكاتبسعدبنعثمانحدثناالعنبرئ-

.(1)ةضفمنكانتلمج!أاللهرسول!

أعلم.فالله،(3)ريثكبنيحيىعنبشار)2(بنمحمدعنداودأبوورواه

الحسنابنبكروأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا(و7648-80/41

حدثنا،عتبةأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضى

صقلت:قال!الصيقلمرزوقحدثنى،الحكمأبوحدثنا،حميربنمحمد

ففئحة،منوسطهفىوبكرم!،فضةمنقبيعةفيهفكانالفقارذاع!ح!%النبىسيف

(5)ء(4)ءاي!
فضة.منقيدهفىوحلى

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأفظالحااللهعبدأبوأخبرنا-9476

الزحمنعبدحدثنا،سليمانبنهارونحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

ر!جبهعمرسيفتقلدعمرابنأن،نافععن،موسىبنعثمانعن،مهدقابن

قال!:؟/حليتهكانتكم:قلت:قالمحفى.وكان،!فرعثمانقتليوم

.(6)أربعمائة

(2

(3

(4

(6

.1816/5الكاملفىعدىابن

"يسار".:3ص،سفى

وضعفه.(2585)داودأبو

.(دى)ق9/84التاج.البكراتتمسكهالحمائلأصولفىالممدود:السيفمنالقيد

وقالبه.حميربنمحمدطريقمن148صالنبىاخلاقفىالشيخوابو،(844)الطبرانىأخرجه

ضعيف.إسناده:3/1015الذهبى

به.سليمانبنهارونطريقمن9/45الحليةفىنعيمأبواخرجه
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...نمبهيتحلىأنللرجليجوزفيماوردمابابالزكاةكتاب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-7650

حدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،سليمانبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

فاشترىصفينيومعمربنالفهعبيدأصيب:قالنافععن،أسماءبنجويرية

هو:لنافعفقلت:جويريةقالعمر.بنالفهعبدإلىبهفبعثسيفهمعاوية

فىوجدوا:قال؟حليتهكانتفما:قلت.نعم:قالكان؟ائذىعمرسيف

درهما)2(.أربعين(1)نعله

محمدالحسينأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-7651

السكونى،همامأبوحدثنا،إسحاقبنمحمدالعباسأبوحدثنا،يعقوبابن

ل!نهالزبيرسيفكان:قالأبيهعن،عروةبنهشامعن،مسهربنعلئحدثنا

عنالمغراءأبىبنفروةعن""الصحيحفىالبخارىرواه.3بفضة!

.(4)بفضةمحفىعروةسيفوكان:هشامقال:وزادمسهربنعلى

ابنعمروأبوأخبرنا:قالببغدادبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-7652

المسعودىحدثنا،علىبنعاصمحدثنا،إسحاقبنحنبلحدثنا،السماك

فقلت:فضةمنقبيعتهسيفاالرحمنعبدابنيعنىالقاسمبيتفىرأيت:قال

.(مسعود)بنالفهعبدسيف:قالهذا؟منسيف

.3/4الفائق.القرابأسفلفىالتىالحديدة:السيفنعل(1)

الاسيعابفىالبرعبدوابن.بهالمصنفطريقمن38/77دمئقتاريخفىعساكرابنأخرجه(2)

به.سليمانبنإبراهيمطريقمن3/1011

به.عروةبنهامطريقمن4/25المشكلشرحفىوالطحاوى،(25569)شيبةأبىابنأخرجه(3)

.(3974)الخارى(4)

كان-:قال:ولفظهالقاسمعنالمسعودىالعميسأبىطريقمن(25572)شيبةأبىابنأخرجه(5)
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...بالفضةالتحلىعنتورعمنبابالزكاةكتاب

بنمحمدبنالحسنحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7653

بنالوليدحدثنارشيد،بنداودحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا،إسحاق

:فقالمصحفاإلينافأخرج،المصاحفتفضيضعنمالكاسألت:قالمسلم

وأنهم،ز!عبهعثمانعهدعلىالقرانجمعواأنهمجدىعن،أبىحدثنى

.(1)نحوهأوهذاعلىالمصاحففضضموا

حليةوراىبالفضةالتحلىعنتورعمنباب

الحنوزمنالسيف

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7654

حدثنابكر،بنبشرحدثناالتنوخئ،عثمانبنسعيدحدثنا،يعقوب

لقدوالله:يقولمةأماأباسمعت.قالحبيببنسليمانحدثنى،الأوزاعئ

سيوفهمحليةكانإثما،والفضةالذهبسيوفهمحليةكانماقومالفتوحفتح

ابنحديثمن"الصحيح"فىالبخارىأخرجهوالحديد)3(.(2)والانكالعلابئ

(1)

(2)

(3)

محلى.اللهعبد=سيف

مالكعن(471)الآدابفىوالمصنف.بهمسلمبنالوليدعن4/529السنةشرحفىالبغوىذكره

بينهماوما،وشمالايميناعباوانوهما،الكاهلإلىالعنقفىعصبوهوالعلباء،جمع:0العلابى

وتثد،عليهافتجفالرطبةالعلابىسيوفهاأجفانعلىتثدالعربوكانت،الفرسعرفمنبت

هو:وقيلالأسود.:وقيل،الأبيضالرصاص:والآنك.وتقوىفتيبستصدعتإذابهاالرماح

.77/1،285/3النهايةينظرمنه.الخالص

به.الأوزاعىطريقمن(2807)ماجهابنأخرجه
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الزكاةكتاب

الأوزاعى)1(.عنالمبارك

...بالفضةالتحلىعنتورعمنباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-7655

بنبقيهأخبرخ!،منصوربنمعفىأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوب

حليةأرأيت:أمامةأبايسألرجلارأيت:قالزيادبنمحمدحدثنا،الوليد

إلاحدثتكمماإنىأما:قالثئم.نعم:أمامةأبوقالهى؟الكنوزأمنالسيوف

(2)ير

ال!وسئ،يوسفبنمحمدبنإسحاقالفهعبدأبوأخبرنا-7656

الدورئ،محمدبنالعباسأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

بنحسانعن،الأوزاعىعن،مسلمبنالوليدحدثنا،بحربنعلئحدثنا

ليكوىالرجلإن:قالذزأبىعن،نفيربنجبيرعن،أرطاةبنزيدعن،عطئة

موقوفا.ذكره،ظ41/80هكذا.سيفهبنعلحتىبكنزه

بنإبراهيمإسحاقأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا3)-7657

وأخبرنا)ح(إملاء3(العبدئسعيدبنإبراهيمبنمحمدحدثنا،العابدمجيب

سعيدبنأحمدبنالفهعبدمحمدأبوأخبرناالعزيز،عبدبنعمرنصرأبو

حدثنا،البوشنجئإبراهيمبنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظالبزاز

عن،الثقفىالواحدعبدعن،شعبةحدثنا،بكيربنمسكينحدثنا،النفيلئ

.(9092)لبخارىا(1)

به.بقيةطريقمن(828)الاميينمسندوفى،(7538)الطبرانىأخرجه(2)

.االمصنفأصلفىعليهأمضروب:الأصلحاشيةفى(3-3)
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...بالفضةالتحلىعنتورعمنبابالزكاةكتاب

وعليههريرةأبىإلىنظررفجنهذرأباأن،ر!جههريرةأبىعن،المجيبأبى

يدعأحدمن"ما:!ولع!ي!اللهرسولسمعتإنى:فقال!بفضةمحلىسيف

.(2)مسكين!ادكأا.!طرحه:!ال."القيامةيوم،كوىإلابيضاء)1(أوصفراء

أبوأخبرنا،العلوىالحسينبنمحمدالحسنأبووأخبرنا-7658

،عبدانحدثنا،حفصبنأحمدبنمحمدعونأبوحدثنا،الشرقىابنحامد

أباسمعت:قال!الثقفىالواحدعبدبنيحيىعن،شعبةعن،أبىأخبرنى

وقال!:ذر،أبوعنهافنهاهفضةمنهريرةأبىسيفنعلكان:قال!مجيب

!ادكأا.(3)"امهبكوىصفراءأوبيضاءترك"من:لمجول!ك!ي!أاللهرسولسمعت

شعبة.عنجبلةبنعثمان

الواحد)4(.عبدبناللهعبدعنشعبةعنعدىأبىابنورواه

بنفلانأو:.فلانبنالواحدعبدعنشعبةعنداود:أبووقال!

.(الواحد)عبد

(2

(3

(4

(5

.1/172،37/3النهاية.والفضةالذهب:والبيضاءالصفراء

به.البوشنجىإبراهيمبنمحمدعن6/59.60الكبيرالتاريخفىالبخارىاخرجه

لامجيبأبو:1503/3الذهبىوقالبه.عبدانعن6/60الكبيرالتاريخفىالبخارىأخرجه

شعبة.شيخوكذلك،يعرف

(عباسابنمسند-428)الاثارتهذيبفىجريروابن،6/60الكبيرالتاريخفىالبخارىأخرجه

به.عدىأبىابنطريقمن

شعبةطريقمن(14802)وأحمد.بهداودأبىطريقمن6/06الكبيرالتاريخفىالبخارىأخرجه

الواحد.عبدبنفلان:وفيه،به
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145/4

بالذهبالرجالتحلىتحريمبابالزكاةكتاب

نظر.فيه:البخارى)2(قالالواحد)1(.عبدابنعنشعبةعن:معاذوقال

بالذهبالرجالتحلىتحري!ا/باب

ببغداد،بشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-7659

،الفحامالوليدبنأحمدحدثنا،البخترئبنعمروبنمحمدجعفرأبوأخبرنا

عن،أنسبنالنضرعن،قتادةعن،شعبةحدثنامحمد،بنحجاجحدثنا

أخرجه.(3)الذهبخاتمعننهى!زالنبئان،هريرةأبىعن،نهيكبنبشير

(4)ريوبر
شعبه.عنعندرحديث"من"الصحيحفىومسلمالبخارى

()عازببنوالبراءطالبأبىبنعلىحديثهذافىمضىوقد

ر!!بن)6(.معديكرببنوالمقدام

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-0766

حدثنا،الوليدحدثنا،صفوانحدثنا،شريكبنغبيذحدثنا،الصفارعبيد

:قالجدهعن،أبيهعن،الثقفىالطائفىيعلىبنعمرعن،الثورئسفيان

طريقمن6/60الكبيرالتاريخفىالبخارىوذكره،11/427،428تفسيرهفىجريرابنأخرجه(1)

به.معاذ

.6/60الكبيرالتاريخ(2)

طريقمن(4875)حبانوابن،(5288)والنسائى.بهمحمدبنحجاجعن(52001)أحمدأخرجه(3)

.(.../2089)ومسلم،(5864)البخارى(4)

.(99،001،410)فىتخريجهماتقدم(5)

.(6177)فىتخريجهتقدم(6)
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والنساءالرجالعلىوالفضةالذهبأوانىتحريمبابالزكاةكتاب

قلت:."؟اذهزكاة"تؤدى:فقالذهبمنخاتمإصبعىوفىلمج!النبئأتيت

الوليد:قال.ا"عظيمهجمرة"نعم،:قال؟زكاةذافىوهلاللهرسوليا

:قال؟نحىأومثقالقدرهوإنماخاتمزكاةتؤدىكيف:لسفيانفقلت

تزكيه.ثمالركاةوزنهفىيجبفيماتملكماإلىتضيفه

مسلم.بنالوليدعنجماعةرواهوكذلك

كما:الثورىعنالأشجعئأيضاورواه

بنمحمدبنعلىحدثنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7661

حدثنا،الليثأبىبنإبراهيمحدثنا،الهيثمبنيزيدحدثنا،سختويه

عن،الثقفىمئبنيعلىبنعمرعنسعيد،بنسفيانحدثنا،الأشجعئ

فقال،عظيمذهبمنخاتمعليهرجلكج!النبئأتى:قالجدهعن،أبيه

فلما:قالهذا؟ةزىومااللهرسوليا:فقال."؟اذه"أتزكى)2(:صتيالنبئ

محظيمة")3(."جمرة:صيئاللهرسولقالالرجلأدبر

والنساءالرجالعلىوالفضةالذهبأوانىتحري!ابافي

الكعبئ،محمدبناللهعبدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7662

وعند.بهالوليدطريقمن(677)22/263والطبرانى،2/92المجروحينفىحبانابناخرجه(1)

منبعيدهذا:1503/3الذهبىوقالجده.ذكردون،ابيهعنيعلىابنعنسفيان:الطبرانى

الصحة.

.ازكاة"أتؤدى:مفى(2)

بهالليثأبىبنإبراهيمعنا6/92بغدادتاريخفىالخطيبطريقهومن،(56175)أحمدأخرجه(3)

يعلى.بنعمر:بدليعلىبنعمرو؟وعندهما
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والنساءالرجالعلىوالفضةالذهبأوانيتحريمبابالزكاةكتاب

وأ41/81وأخبرنا:.قالشيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،أئوببنمحمدحدثنا

شجاعبنالوليدحدثنا،الثقفئإسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمد

الله،عبدبنزيدعن،نافععن،الفهعبيدعنمسهبر،بنعلئحدثنا:قالا

قالط:قالتلمجمالنبىزوجسلمةائمعن،الزحمنعبدبنالفهعبدعن

فىيجرجرإنما-أوفكأنما-الففدة)1(آنيةفىيشربائذى"إن:جمفهالفهرسولط

.(2)"جهنمناربطنه

شجاعبنوالوليدشيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه

كما:

اللهعبدأبوأخبرنا،الأصبهانئيوسفبنالفهعبدأخبرنا-7663

محمدبنإبراهيمحدثنا:قالاعيسىبنمحمدأحمدوأبو3يزيدبنمحمد

بنوالوليدشيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،الحخاجبنمسلمحدثنا،سفيانابن

يشربأوجملالذىي!إن:قالطلهالاإ،فذكرهمسهر.بنعلىحدثنا:لاقاشجاع

حديثيعنى-منهمأحدحديثفىوليس:مسلئمقال.إوالفضةالذهبآنيةفى

بنالفهعبيدعنرووهائذينالجماعةثئم،نافععنرووهائذينالجماعة

مسهبر)4(.ابنحديثفىإلاوالذهبالأكلذكرعمر-

.""الذهب:سفى(1)

اللهعبيدطريقمن(1534)حبانوابن،(6872)الكبرىفىوالنسائى،(12661)أحمدأخرجه(2)

.(98)فىوتقدمبه.

.(7969)فىسيأتىوما،(944،3145)فىتقدمماوينظر"زيدأ.:مفى(3)

.(.../2065)مسلم(4)
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والفضةالذهبغيرالجواهرمنفيهزكاةلامابابالزكاةكتاب

146/4أحمدوأبواللهعبدأبوأخبرنا،يوسفبناللهعبدوأخبرنا/-7664

أبوحدثنا،الرقاشئمعنأبوحدثنى،مسلمحدثنا،إبراهيمحدثناقالا:

خالتهعن،الرحمنعبدبناللهعبدحدثنا،مرةابنيعنىعثمانعن،عاصم

!ضهأو!هبمقإناءفىشرب"مق:!ع،ا1رسولقال:قالتر!نهاسلمةأم

الأكلل.!ون(2)الذهب!ىهذاففى.(1)"جهنممقنارابطنهفىيجرجرفإنما

بنعلىحديثفىثماليمانبنحذيفةحديثفىالأكلذكررويناوقد

التوفيق.وبالله،(3)الطهارةكتابفىر!الهئمالكبنوأنسطالبأبى

والفضةالذهبغيرالجواهرمنفيهزحاةلاماباب

الكلاعئاعمرأبىبنعمرروى-7665

اللهرسول!قال!:قال!جدهعن،أبيهعن،شعيب

عدابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرناه

حدثناعبيد،بنكثيرحدثنا،بحمصاللهعبدابن

(5):ص
.فدثره

بنعمروعن،لدمشقئ

حجر".فىزكاة"لا:5!يه

(4)ديزحدثنا،الحافظى

الكلاعى.عمرعن،بقية

شعيببنعمروعنالوقاصئالرحمنعبدبنعثمانأيضاورواه

.(2/2؟65))1(مسلم

.""الرب:3صفى(2)

.(104-ا02)فىالأحاديثهذهتخريجتقدم(3)

"يزيد".:مفى(4)

.5/1681الكاملفىعدىابن(5)
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الزكاةكتاب

فوعا.مر

والفضةالذهبغيرالجواهرمنفيهزكاةلاماباب

جدهعنأبيهعنشعيببنعمروعنالعرزمئالفهعبيدبنمحمدورواه

موقوفا.

أعلم.والله،(1)ضعيفكفهمعمبروعنالحديثهذاورواة

ابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-7666

الوليد،حدثنا،عامرأبوحدثنا،الحسنبنمحمدبنإبراهيمحدثنا،حيان

.زكاةجوهرفىليس:قالعلىعن،الحكمعن،عثمانبنإبراهيمأخبرخ!

.(2)وموقوفمنقطعوهذا

الأصم،العباسأبوحدثناعمبرو،أبىابنسعيدأبوأخبرنا-7667

عن،شريكحدثنا،ادمبنيحيىحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا

(1)

(2)

عدىلابنالكاملفىعليهالكلامفينظر،الامىمحمدأبوالدمشقىالكلاعىعمرأبىبنعمرأما

.7/487التهذيبوتهذيب،3/215الاعتدالوميزان،21/474الكمالوتهذيب،5/1681

فىالمصنفويذكره.المجهولينبقيةشيوخمن،ضعيف:2/61التقريبفىحجرابنوقال

(11527).

عليهالكلامفينظر،المدنىعمروأبوالوتاصىالزهرىالقرشىعمربنالرحمنعبدبنعثمانوأما

الكمالوتهذيب،98/2والمجروحين،6/157والتعديلوالجرح،6/238الكبيرالتاريخفى

،14081)فىالمصنفوشذكره.متروك:11/2التقريبفىحجرابنوقال.425/19

15390).

.(0164)عقبترجمتهمصادرفتقدمتالعرزمىوأما

.متروكوإبراهيم:3/4150الذهبىوقال
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وغيرهعنبرمنالبحرمنأخذممافيهزكاةلامابابالزكاةكتاب

من،لتجارةكانماإلازكاةحجرفىليس:قالجبيربنسعيدعن،سالم

والفضمة)1(.الذهبإلاغيرهالو!لؤلولاياقوتولاجوهر

والزهرىوعكرمةيساربنوسليمانعطاءعنالقولهذانحووروينا

.(2)ومكحولوالنخعى

وغيرهعنبرمنالبحرمنأخذمماكيهزكاةلاماباب

بوأحدثنا:قالواوغيرهالمزكىإسحاقبىأابنركريابوأأخبرنا-7668

أخبرنا،الشافعىأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوب!بمحمدالعباس

العنبرفىليس:قالأنهعباسابنعن،أذينةعن،دينإربنعمروعن،سفيان

البحر)4(.دسره)3(شىءهوإنما،زكاة

أخبرنا،القطانالفضلابنالحسيقأبو(ظ81/41وأخبرنا-7669

قعنبوابنالحميدئحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثناجعفر،بنالفهعبد

:()يقولعباسابنسمعت:قالأنهإلافذكره.سفيانحدثنا:قالواوسعيد

الرزاقوعبدبه.شريكعن(10157)شيبةأبىابنواخرجه.(69)الخراجفىآدمبنيحيى(1)

.بنحوهسالمطريقمن(7063)

.4/231،232شيبةابىابنومصنف،4/84،85الرزاقعبدمصنفينظر(2)

.1/582قتيبةلابنالحديثغريب.وألقاهدفعه:البحردسره(3)

عمروطريقمن(48101)شيبةأبىابنواخرجه.2/42والثافعى،(2363)المعرفةفىالمصنف(4)

به.دينارابن

.3ص،س:فىلي!(5)
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وغيرهعنبرمنالبحرمنأخذممافيهزكاةلامابابالزكاةكتاب

البحر)2(.دسره2شىهوإنمابركازا(،العنبر1)ليس

دينار)3(.بنعمروعنجريجابنورواه

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-7670

حدثنا،زكرياأبووأخبرنا)ح(سفيانحدثنا،شيبانبنأحمدحدثنا،يعقوب

ابنعن،سفيانأخبرنا،الشئافعئأخبرنا،الزبيعأخبرنا،العباسأبو

كانإن:فقال!العنبر)4(،عنسئلأنهد!بهعباسابنعن،أبيهعن،طاوسبى

سئل:قال!شيبانابنروايةوفى،الشافعىحديثلفظ.الخمسففيهشىءفيه

.(الباقى)ذكرثئمزكاو؟أفيه:العنبرعنعباسابن

فىفيهزكاةلابأنوقطع،الزوايةهذهفىفيهالقولعفقعباسفابن

أعلم.والله،أولىوالقطع،الأولىالرواية

.!زكاةالعنبرفى9:سفى(ا-1)

عقبالبخارىوعلقه.بهعيينةابنعن(14701)شيبةأبىابنوأخرجه.ا3/15سفيانبنيعقوب(2)

(1497).

.بنحوهجريجابنعن(6977)الرزاقعبدأخرجه(3)

.،زكاةأأفيه:مفىبعده(4)

الرزاقوعبد.بنحوهعيينةابنعن(15301)شيبةأبىابنوأخرجه.(2364)المعرفةفىالمصنف(5)

.بنحوهطاوسابنطريقمن(6976)
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التجاوةؤحاةباب

التجارةزكاةباب

:البقرةأالآية!سئتز!هوماطيبتمن)أنفقوأ:ثناؤهوجلتعالىاللهقال!

267).

وأبوالقاضىالحسنابنبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7671

حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:عمروأبىابنسعيد

أبىابنعنورقاء،حدثنا،ادمبنيحيىحدثنا،عفانبنعلىبنالحسن

من:قال!!سئتز!هو.ماطيئتمن)أنفقوأ:تعالىقولهفىمجاهدعن،نجيح

.(1)النخل:قال!ألأزضمهومنلكمأخرجنا)ومما،التجارة

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-7672

سليمانحدثنا،ح!انبنيحيىحدثنا،سفيانبناوددبنمحمدحدثنا،داود

خبيبحدثنى،جندببنسمرةبنسعدبنجعفرحدثنا،داودأبوموسىابن

4/147فإن،بعدفاأ/:جندببنسمرةعن،سمرةبنسليمانأبيهعن،سليمانابن

.(2)للبيعنعدالذىمنالصدقةنخرجأنيأمرناكانلمج!اللهرسول!

الفضلبن(3)ملسقتيبةأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7673

محمدحدثنا،حرببنزهيرحدثنا،هارونبنموسىحدثنا،بمكةالأدمئ

بنأوسبنمالكعن،أنسأبىبنعمرانعن،جريجابنعنبكر،ابن

.الأولبالشطر244صمجاهدوتفسير،(430)الخراجفىادمبنيحيى(1)

ضعيهففىالألبانىوضعفهالإسناد.بهذاإلايعرفلا:3/5015الذهبىوقال.(1562)داودأبو(2)

.(338)داودأبى

."مسلم":مفى(3)
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وفىصدقتها،الإبل"فى:!لمجيهكلهالفهرسولقال:قال4!صرذرأبىعن،الحدثان

.(2)"هكدصالبز)1(وفىصدقتها،الغنم

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-7674

ابنهوسعيدحدثنا،رجاءابنحدثنا،علئبنهشامحدثنا،راف!ئصلاعبيد

بنمالكعن،أنسأبىبنعمرانعن،موسىحذثنى،الحسامأبىبنسلمة

وفىصدقتها،الإبل"فى:قال!يخيهكلهالقهرسولأن،مل!صرذزأبىعن،الحدثان

يعذهالاة!ففأوتبزاأودراهمأودنانيررفعومن،صدقتهالبزوفىصدقتها)3(،الغنم

هذهمنسقط.(4)"القيامةيومبهيكوىكنزفهواللهسبيلفىينفقهاولالغريبم

البقر.ذكرالرواية

(1

(2

(3

(4

بالزاىوصرح،الرواةجميعرواههكذا،والزاىالباءبفتح:3/6المجمرعفىالنووىقال

هو:27ص(الثانىالقسممنالأول)الجزءواللغاتالأسماءتهذيبفىوقال.والبيهقىالدارقطنى

الكتاببعضأنبلغنىلأننىقيدتهفإنما،تقييدإلىيحتاجلاظاهزاكانوإنوهذا،وبالزاىالباءبفتح

عندوقع:قلت.!ااز.البزأمتعةهىالتىالثياب:البز:اللغةأهلقال،وبالراءالباءبضمبالبرصحفه

.2/179الحبيرالتلخيصفىكماالجددقيقابنهناعليهنصوكذاوبالراء.الباءبضمالبرالحاكم

الكبيرالعللفىوالترمذى،(15572)أحمدوأخرجه.الذهبىووافقهوصححه1/388الحاكم

قلت:.!ا.يخرجوهولمجيدإسناده:3/0515الذهبىوقالبه.بكربنمحمدطريقمن(171)

الحاكم:عندووقعأنس.أبىبنعمرانمنيسمعلمجريجابنأنالبخارىعنالترمذىنقللكن

بنومحمد،حرببنزهير:مكانمحمد.بنوزهير،الفضلبنسلم:مكان.الفضلبنسالم

بكر.بنمحمد:مكانبكير.

.!الموضعينفىصدقاتها.:"بخطهتالأصلحاشيةفى

بالراء.البر.:وفيهبهموسىطربقمن(1356)الأموالفىزنجويهابنأخرجه
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فيه:مذكرالسدوسىعلىبنهشامعنأحمد،بندعلجرواهوقد

(1(2)و-1).
."البقرصددتها"ودى

أحمدبندعلجأنجرنى،الحافظاللهعبدأبوبذلكأخبرنا-7675

.(3)فذكرهالسدوسئ.علىبنهشامحدثنا،ببغدادالسجزى

الأصلمنكتبته:وقال!أحمدبندعلجعنالدارقطنئالحسنأبوورواه

مقيد.البز"."وفى:العتيق

حدثنا،الحسنأبوأخبرنا،الحارثابنبكرأبوبذلكأخبرنا-7676

.(4)فذكره.كتابهأصلمنأحمدبندعلج

عمربنعلىأخبرنا،الفقيهالحارثبنمحمدبنأحمدوأخبرنا-7677

حدثنا،منصوربنأحمدحدثنا(و41/82،النيسابورىبكرأبوحدثنا،الحافظ

بنمالكعن،أنسواأبىبنعمرانحدثنى،عبيدةبرموسىعن،عاصمأبو

الحديثفذكرذر.أبوجاءهعثمانعندجالس!أنابينا:قال!الحدثانبنأوس

ك!يهاللهرسول!سمعت:قال!.!سداللهرسول!عنحدثناذرباأيا:فقالوا:قال!

."صدقتهالبزأ.فىصدقتها،البقروفىصدقتها،الغنموفىصدقتها،الإبل"فى:يقول!

صدقاتها،."الإبل:3صفى(ا-1)

صدقاتها".:"بخطه:الأصلحاشيةفى(2)

بالراء.البر.:وفيهالإسناد،فىموسىذكربدون1/388الحاكم(3)

التلخيصفىحجرابنالحافظوقالواه.موسى:1505/3الذهبىو!ال.ا2/01الدارقطنى(4)

ضعيفة.طريقهلكن،بالزاىرواهوالدارتطنى:2/179الحبير
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بالراى)1(.قالها

التجارةزكاةباب

اللهعبدأبوأخبرنا،يحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىأخبرنا-7678

أخبرنا،الوهابعبدبنمحمدأحمدأبوحدثنا،الشيبانئيعقوببن!حمد

قالوا:وغيرهزكرياأبووأخبرنا)ح(سعيدبنيحيىأخبرنا،عونبنجعفر

أخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

سلمة،أبىبنالفهعبدعن،سعيدبنيحيىحدثنا،سفيانأخبرنا،الشافعئ

وعلىل!!جنهالخطاببنبعمرمررت:قالأباهأن،حماسابنعمروأبىعن

ميرأيا:فقلت؟حماسيازكاتكتؤذىألا:عمرفقال،أحملها2ادمةعنقى

،مالذاك:فقالالقرظ)3(فىواهبةظهرىعلىالتىهذهغيرلىماالمؤمنين

فأخذالركاةفيهاوجبتقدفوجدتفحسبهايديهبينفوضعتها:قالفضع.

كان:قالمختصرعونبنجعفروحديث،سفيانحديثلفظالركاة)4(.منها

إنما:فقال.مالكزكاةاذ:د!نهعمرلهفقال(والجعاب)الأدميبيعحماس!

زكاته.وادقؤمه:فقال.وأدمجعابمالى

.2/001قطنىارلدا(1)

.(مد)أ4صالميروالمصباح،1/32النهايةيظر.المدبوغالجلدوهو،أديمجمع:الادمة(2)

،1/50الأنوارمشارقيظر.بهيدبغالذىالقر:والقرظالجلد،وهو،إهابجمع:الاهبة(3)

2/179.

.2/46والشافعى،(2365)المعرفةوفى،(1256)الصغرىفىالمصنف(4)

اجوزىالابنالحديثغريب.السهامفيهاتجعلالتىالكنانةوهى،الجعبةجمع:الجعاب(5)

157/1.
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أخبرنا،العباسأبوحدثنا:قالواوغيرهزكرياأبووأخبرنا-7679

الزناد،أبىعن،عجلانابنحدثنا،سفيانأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الربيع

عنالأولىروايتهعقيبقاله.(1)مثلهأبيهعن،حماسابنعمروأبىعن

.سفيان

كتابه،منقتادةبنعمربنالعزيزعبدبنعمرنصرأبوأخبرنا-7685

اللهعبدأبوحدثنا،عبدةبنإبراهيمبناللهعبدبنمحمدالحسنأبوأخبرنا

،غياثبنحفصحدثنا،حنبلبنأحمدحدثنا،البوشنجئبراهيمإبنمحمد

(2)العروضفىليس:قالعمرابنعن،نافععن،عمربناللهعبيدحدثنا

.(3)للتجارةكانماإلازكا!

رمح!4عباك!ابنعنروىوالذى،العلمأهلعامةقولوهذا:الشيخقمال

إسناد:القديمكتابفىالشافعئقالفقد.العرضفىزكاةلا:قالأنه

لصحته،عمرابنحديثاتباعوكان،ضعيفعباسابنعنالحديث

.(4)أعلموالله،إلئأحب،الزكاةفىوالاحتياط

.2/46والشافعى،(2366)المعرفةفىالمصنف(1)

..(7448)حديثفىالعرضمعنىوتقدم.عرضجمعالعروض(2)

وابن،2/46الشافعىوأخرجه.(اللهعبدمسائل-767)وأحمد،(1257)الصغرىفىالمصنف(3)

.بنحوهاللهعبيدطريقمن(05521)شيبةأبى

.13/91الاستذكاروينظر.3/130المعرفةفىالمصنف(4)

-23ا-



148/4

الصدقةمعالدينبابالزكاةكتاب

عنروينامامثلعباسوابنعائشةعنالمنذرابنحكىوقد:ال!ثيخقال

نإقولهمعنىيكونأنفيحتملأحد،عنخلافهميحكولمعمر،ابن

.التجارةبهيردلمإذا:أى.العرضفىزكاةلا:صخ

الصدقةمعالدين/باب

بوأحدثنا:قالواوغيرهالمزكىإسحاقبىأابنزكرئاأبوأخبرنا-7681

أخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعحدثنا،يعقوببن"محمدالعباس

كانل!جبهعفانبنعثمانأنيزيد،بنالسائحماعن،شهابابنعنمالئر،

موالكم،أتحصلحتىدينهفليؤذدينعليهكانفمن،زكاتكمشهرهذا:يقول

.(1)الزكاةمنهافتؤذون

بنأحمدمحمدأبوأخبرض!،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-7682

،اليمانأبوحدثنا،عيسىبنمحمدبنعلئأخبرناالمزنئ،عبدالفه

سمعأنهيزيد،بنال!ائبأخبرض!:قالالرهرئعن،شعيمبأخبرنى

شهرهذا:يقوللمجوالفهرسولمنبرعلىخطيبا)2(ل!جنهعفانبنعثمان

فقال:قال.عنهأسألهولمالشهرالسائحماصريسئمولم،ظ82/41.زكاتكم

فتؤذواأموالكمتخلصحتىدينهفليقضدينعليهمنكمكانفمن:عثمان

.(4)اليمانأبىعن""الصحيحفىالبخارئرواهالركاة)3(.منها

.253/1ومالك،2/50والافعى،(2369)المعرفةفىالمصنف(1)

"خطبنا!.:3صفى(2)

.بنحوهالزهرىطريقمن(00651)سيبةأبىوابن،(7086)الرزاقعبدأخرجه(3)

مج!ه.-النىمنبرعلىخطيباعفانبنعثمانسمعأنه:السائبقولعلىمقتصرا(7338)البخارى(4)
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ابنسعيدوأبوالحسنابنبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7683

علىبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواعمروأبى

عن،إياس!بجعفرعن،عوانةأبوحدثنا،ادمبنيحيىحدثنا،عفانابن

يستقرضالزجلفىعموبنواعباسبناعن،زيدبنجابرعن،هرمبنعمرو

فيقضيهاستقرضبمايبدأ:عمرابنقالط:قالطأهلهوعلىثمرتهعلىفينفق

مايزكىثمالثمرةعلىأنفقمايقضى:عباسابنوقال:قالط.بقىماويزكى

(1)

بقى.

الحسن،حدثنا،العباسأبوحدثنا،وحدهسعيدبوأوأخبرنا-7684

طاوسعنالزبحر،أبىعنجري!،ابنعن،مباركابنعن،يحيىحدثنا

.(2)صدقةعليهليس:قالط

بنإسماعيلعن،وكيعحدثنا،يحيىحدثناوبإسناده،-7685

نفقتك(3)ارفع:فقالط:قالطأزرعها؟الأرض:لعطاءقلت:قالطالملكعبد

.(4)ىقبماوزك

غياثبنوحفصمندلطحدثنا،يحعىحدثناوبإسناده،-7686

.13/031البارىوفتح،6/135للنووىالمجموعوينظر-

أبىابنوأخرجه.عليهتعليقهفىشاكرأحمدالشيخإسنادهوصحح(589)الخراجفىادمبنيحيى(1)

به.عوانةأبىطرلقمن(1928)الأموالفىزنجويهوابن،(18651)شيبة

به.جريجابنطريقمن(06631)شيبةابىابنوأخرجه.(590)الخراجفىادمبنيحى(2)

.""ادفع:مفى(3)

به.وكغعن(ا"186)شيبةابىابنوأخرجه.(582)الخراجفىآدمبنيحى(4)
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زكاةالرجلعلىس!يل:قالطاوسبىعن،ليثعن،سليمانبنالزحيموعبد

.(1)بمالهيحيطدينعليهكانإذامالهفى

عن،هشامعن،المباركابنحدثنا،يحيىوحذثنا:قال-7687

.(2)مثلهالحسن

فضيل،عن،مغيرةعن،إسرائيلحدثنا،يحيىوحذثنا:قال-7688

.(3)صاحبهعلىفزكاتهالذينمنعليكما:قالإبراهيمعن

حدثنا،جعفرابنبكرأبوأخبرنا،العدلأحمدأبووأخبرنا-7689

أنه،4خصيفةبنيزيدعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،براهيمإبنمحمد

:فقال؟زكاةأعليه،مثلهدينوعليهماللهرجلعنيساربنسليمانسأل

.(5)ال

حدثنا،الحسنحدثنا،العباسأبوحدثنا،سعيدأبوأخبرنا-5769

الرجلعنالرهرئسألت:قاليونسعن،المباركابنحدثنا،يحيى

فىنعلملا:فقال.أرضهتخرجبمايحيطماوحرثهحائطهعلىيستسلف

وعليهيزكىولكنه،يزكىفلادينفيهعليهرجلثمرأوحرثيتركأنةن!لا

.(596)الخرا!فىادمبنيحيى(1)

.(597)الخرا!فىآدمبنيحيى(2)

.بنحوهمغيرةطريقمن(1756)الأموالفىزنجويهابنوأخرجه.(588)الخراجفىآدمبنيحيى(3)

خصيفة،.بناللهعبدبنيزيدأهو:الأصلحاشةفى(4)

.1/253الليثىيحيىوبرواية،(مخطوط-و4/4)بكيرابنبروايةالموطأفىمالك(5)
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يقضىحتىيزكىلافإنه،دينفيهعليهوورقذهمبلهيكونالرجلمافأ،دينه

.(1)الدين

سمعت:قالالنضربنطلحةعن،المباركابنوحذثنا:قال-7691

سيرين:ابنقال:قال.الذينفىالثماريرصمدونلاكانوا:يقولسيرينابن

.(2)الذينفىترصمدأنللعينوينبغى

بينذلكفىفزدتى،القديمفىالشافعىمذهبهوهذاالثيخ:قال

الباطنة.والأموالالظاهرةالأموال

حدثنا،الحسنأخبرنا،العباسأبوحدثنا،سعيدأبوأخبرنا-7692

يزكى:قالإبراهيمأن،الحكمعن،مسعرعن،ال!لامعبدحدثنا،يحيى

.(3)هنعرجعحتىفكلمته:قال.مثلهعليه/كانوإنماله

أبىبنحمادعن،النهشلئبكرأبوحدثنا،يحيىوحذثنا:قال-7693

منهيأكللأنه،مثلهالدينمنعليهكانوإنمالهالرجليزكى:قالأنهسليمان

(4)وص
فيه.وينثح

لهذاتشهدموالالأفىالركاةبإيجابوردتالتىوالظواهرالثيخ:قال

موالالأفىزنجويهوابن،(4315)الأموالفىعبيدأبووأخرجه.(591)الخراجفىادمبنيحيى(1)

.بنحوهبهيونسطريقمن(1935)

أبووأخرجهترصد.أنللعين:مكانيرصد.أنللقى:فيهووقع(592)الخراجفىآدمبنيحيى(2)

به.المباركابنطريقمن(1933)الأموالفىزنجويهوابن،(1544)الأموالفىعبيد

.بنحوهمسعرطريقمن(03561)شيبةأبىابنوأخرجه.(587)الخراجفىآدمبنيحيى(3)

.(586)الخرا!فىآدمبنيحيى(4)
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يوفىملىءعلىكانإذاالدينزكاةبابالزكاةكتاب

عثمانحديث:يقولوكانالجديدفىالشافعىقولوهو،بالضخةالقول

،المالفىالصدقةحلولقبلالذينبقضاءأمرإنمايكونأنأعلموالفهيشبه

حلتمضىإذاالذىالشهرهذا:يقولأنيجوز.زكاتكمشهرهذا:وقوله

.أخبرنامنهأياممضىبعدالحخةوإنما.الحخةذىشهر:"لقالكما،زكاممم

الشافعئ.قال:قالالربيعأخبرنا،العباسأبوحدثنا،سعيدأبوالكلامبهذا

(1)ص.
.فدكره

(2يوفىملى2)علىحاناذاالدينزحاةباب(و83/41

،حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-4769

مسلم،بنالوليدحدثنا،عامرأبوحدثنا،الحسنبنمحمدبنإبراهيمحدثنا

عثمانعن،يزيدبنالسائبعن،شهابابنعن،عقيلعن،لهيعةابنحدثنا

الملاء)3(.عندكانإذا-الذينيعنىزكه-:قالعفانابن

اللهعبدأن،سعدبنالليثعن،مسلمبنالوليدوحذثنا:قال-7695

إذاعامكلفىزكاتهفعليهمالاأسلفمن:قالاعمربنالفهوعبدعباسابن

(4)ير
ثمة.فىن

.2/05الأم(1)

والملاءةالملاءبينملىءفهوملؤوتد،الغنئالثقة:بالهمزوالملىءموفى".إملى:منى(2-2)

.4/352الهايةالياء.وثديدالهمزبتركفيهالنايسأولعوقدبالمد.

.بنحوهبهعقيلطريقمن(9170)الأموالنىزنجويهوابن،(1312)الأموالنىعبيدأبوأخرجه(3)

نافععنالليثطريقمن(0171)الأموالنىزنجويهوابن،(4112)الأموالنىعبيدأبواخرجه(4)

لم-إذا:بلفظعبايسابنعنآخربإسناد(1222)الأموالنىعبيدوأبو.بنحوهوحدهعمرابنعن
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يوفىملىءعلىكانإذاالدينؤكاةبابالركاةكتاب

زكاةعن!!ئسأنهعماسالنعن،عكرمةعن،زيدبنثورعنوروينا

له!قال!الشتاهد.عنتؤدىكماالمال!منالغائبعنأد:فقال!الغائبمال!

الدين.هلاكمنخيوالمال!هلاك:فقال!.المال!يهلكإذن:الرجل

الله،عبدعن،الوليدأبىعن،اللهعبدأبوأنبأنىفيماوهذا-7696

ابنعن،أبيهعن،عمهعنسعد،بناللهعبيدعن،اللهعبدأبىاعن

ثور.عن،إسحاق

إلممماعيلأخبوناببعداد،العدلبمثمرانابنالحسينألوأخبونا-7697

عننمير،ابنحدثنا،محفانبنعلىبنالحسنحدثناالصفار،محمدابن

؟عندهمنيتامىأموال!يستسلفكانأئهعمرابنعن،نافععن،القهعبيد

مقزكاتهيؤذىوكان:قال!.(2)الوضعمقلهأحرزأنهيرىكانلأنه

.(3)أموالهم

وطاوسالحسنعنثمهؤلاء،قولمثلر!يهنماوعلىعمرعنوروينا

والنخعى)4(.والزهرئمحمدبنوالقالمممومجاهد

تزكه.فلااخذهتر!=

"ابن".:3صفى(1)

.(عض)و22/339التاجفيها.خمر:وضغاتجارتهفىوضع(2)

به.اللهعبيدطريقمن(0171)الرزاقعبدأخرجه(3)

.9د3/951،953،4زنجويهلابنوالأموال،529-526صعبيدلأبىالأموالينظر(4)
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150/4

جاحدأومعسرعلىكانإذاالدينزكاةبابالزكاةكتاب

جاحدأومعسرعلىحانإذاالدينزحاة/باب

الكارزى،الحسنأبوأخبرنا،ال!لمئالزحمنعبدأبوأخبرنا-7698

يكونالرجلفىعلىحديثفىعبيدأبوقال:قالالعزيزعبدبنعلىأخبرنا

يزيدحدثناهصادقا.كانإنقبضهإذامضىلمايزكيه:قالالطنون)1(الذينله

ل!جنه)2(.علىعن،عبيدةعن،سيرينابنعن،هشابمعن،هارونابن

الذىأيقضيهصاحبه،يدر!لاائذىهو:الظنون:قوله:عبيدأبووقال

.(3)يرجوهلاائذىكأنهلا؟أمالدينعليه

نصرأبوأخبرنا،الأصبهانئإبراهيمبنمحمدبكرأبووأخبرنا-7699

اللهعبدحدثنا،الحسنبنعلئحدثنامحمد،بنسفيانأخبرنا،العراقى

ابنعن،ديناربنالفهعبدعن،عبيدبنموسىعن،سفيانحدثنا،العدنئ

فىمابمنزلةفهوثقةفىدينمنكانوما،أيديكمفىكانمازكوا:قالعمر

.(4)يقبضهحتىفيهزكاةفلاظنوندينمنكانوما،أيديكم

بكرأبوأخبرنا،المؤذنعلىبنالخالقعبدالقاسمأبوأخبرنا-0077

بنأيوبحدثنا،إسماعيلبنمحمدأخبرنا،خنببنأحمدبنمحمد

.!!المظنون:سفى(1)

يزيدعن(90341)سيبةأبىابنوأخرجه.(0122)والأموال،3/464الحديثغريبنىعبيدأبو(2)

.بنحوهحسانبنهامعن(7116)الرزاقوعبد.بههارونابن

.3/464عبيدلأبىالحديثغريب(3)

الأموالنىزنجويهوابن،(03441)شيبةأبىوابنبه.الثورىعن(1271)الرزاقعبدأخرجه(4)

.بنحوهعبيدةبنموسىطريقمن(1711،1723)
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جاحدأومعسرعلىكانإذاالدينزكاةبابالزكاةكتاب

يونس،عن،بلالبنسليمانعن،أويسأبىابنبكرأبوحدثنى،سليمان

القارىعبدبنالرحمنعبدأن،الرحمنعبدبنحميدعن،شهابابنعن

،الركاةالدينمنيأخذونالناسكان:قالمل!فرعمرمالبيتعلىوكان

فىبقىوما،ديونهمالعرفاء)1(لهمحبسالأعطيةخرجتإذاالناسأنوذلك

هالكةديوناذلكبعدالناسداينثم،يقبضواأنقبلزكاتهمأخرجتأيديهم

إذاكانواولكنهم،منه(2)ضنماإلاالصدقةالذينمنيقبضونيكونوافلم

.(3)اهنممضىلماعنهاأخرجواالذينقبضوا

حدثناجعفو،ابنبكرأبوأخبرناالعدذ،أحمدأبووأخبرنا-1775

تميمةأبىبنأيوبعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمد

ظلماالولاةبعضقبضهمالفىكتبر!لمالعزيزعبدبنعمرأن،السختيانى

بعدأعقبثم،السنينمنمضىلمازكاتهوتؤخذأهلهإلىبردهمريأظأ83/41

:(قال)ضمارا)4(.كانفإنهواحدةزكاةإلامنهتؤخذألابكتابذلك

.(فر)ع415صالمنيرالمصباح.بسياستهموالقائمالقوممرأالمدبروهو:العريفجمعالعرفاء(1)

إنماعبيد:أبوقالوناضخا،نفاوالدنانيرالدراهميسمونالحجازوأهل،حصلالشىء:نض(2)

حصل،ما:أى،شىءمنهبيدىنضما:يقاللأنهمتاعا،كانأنبعدعيناتحولإذاناضايسمونه

.(ضض)ن233صالميرالمصباحتيسر.ما:أى،الدينمننضماوخذ

الأموالفىزنجويهوابن،(10559)شيبةأبىوابن،(1178)الأموالفىعبيدابوأخرجه(3)

.بنحوهبهالزهرىطريقمن(1686)

.(1728)الأموالفىزنجويهابنطريقهومن،253/1مالك(4)

قال"."ثم:مفى(5)
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الزكاةكتاب

يرجىلاائذىالغائبيعنى:عبيدأبو
(1)

الدينفىزكاةلاقال:منباب

الدينفىزحاةلا4قالمنباب

أولىوالرجوع،الجديدفىعنهرجعثئم،الشافعىعنالرعفراننرواه

الظواهر.منوغيرهاالاثارمنمضىلما؟به

حدثنا،حيانابنمحمدبوأأخبرنا،الحارثابنبكرأبوأخبرنا-2077

حدثنا،مسلمبنالوليدحدثنا،عامرأبوحدثنا،الحسنبنمحمدبنإبراهيم

كانوإنزكاةلكدينفىعليكليس:يقولعطاءسمعائه،الأسودبنعثمان

(2)
.ملاءفى

وعطاء)3(.عكرمةثموعائشةعمرابنعنالمنذرابنحكاهوقد

حاجةغيرمناهلهاإدوصويهاقبلالصدقةبيعباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-7703

:قالمكةأهلمنشيخحذثنى،الشافعئأخبرنا،الربيعأخبرنا،يعقوب

فقال،تقبضأنقبلالضدقةبيععنيسألرأسهعلىواقفوأناطاوساسمعت

قال.تقبضأنبعدولاتقبضأنقبلبيعهايحللاالبيتهذاورب:طاوس

فقرائهمعلىفتردأغنيائهممنتؤخذأنأمر!يه!ؤاللهرسوللأن:الشافعئ

.4/417عبيدلأبىالحديثغريب(1)

به.الأسودبنعثمانطريقمن(10353)شيبةأبىوابن،(1231)الأموالفىعبيدأبواخرجه(2)

.(10351،10352)شيبةأبىابنمصنفينظر(3)
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أهلها...إلىوصولهاقبلالصدقةبيعبابالزكاةكتاب

ثمنها)1(.يردولابعينهافترد،السهمانأهلفقواء

وتقديرالصدقاتفرائضفىوردتالتىوالأخحارالشميخ.قمال

المسأ!ة.هذهفىدليلالجبرانات)2(

ابنمحمدأبوأخبونا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبونا-7754

بنعحسىحدثنا،كايسبابنحدثنا،عاصمأبىابنأحبرنا،حيان

جدهعن،أبيهص،الحارثبنناجيةبنعلقمةبنكلثومابنالحضرمى

محليهمبقىمابقيةمنهيشترواأنك!ممالنبىعلىعرصوا:قالطأبيهعن،كلثوم

إسنادوهدا.3"نقبضهحتىالصدقاتمنشيئانبيعلا"إنا:فقالطصدقاتهممن

قوى.غير

وعنمنقطعا)4(،سعيدأبىعنلهبإسنادينعئاشبنإسماعيلعنوروى

،(به)محتجعيروإسماعيل.ذلكعنالنهىفىومرفوعاموصولاهريرةأبى

أعلم.والله

أبىبنالرحمنعبدأخجرنا،الفقيهالفتحأبوالشريفوأخبرنا-5775

بنمحمدأخبرنى،الجعدبنعلئحدثنا،البغوىالقاسممأبوأخبونا،شريح

.2/59الأمفىوالثافعى،(2370)أسمعرفةافىالمصنف(1)

.(7445)عقبمعناهتقدم(2)

ابخماطريهتمن(4)18/6الطبرانىوأخرجهمطولا.(2335)والمثانىالآحادفىعاصمأبىابن(3)

مطولا.بهكاسب

سعيد.أبىعناخوطريقمن(10952)فىسيأتى(4)

.(4!2)فىه!رتمصادرتقدمت(5)
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4/151

عليهتصدقمنيدىمنبهتصدقماابتياعكراهيةبابالزكاةكتاب

توسمحتىالصدقاتتشتروا"لا:قال!لمجي!القهرسول!أن،مكحول!عن،راشد

،"(1)(2)
منيروىوهذا:قال!/ثم(3)""المراسيلفىداودابواخرجه."ولعمل

مكحول!.قول!

عليهتصدقمنيدئمنبهتصدقماابتلاعحراهيةباب

إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-7706

سمعت:قال!سفيانحدثنا،الحميدىحدثنا،موسىبن(4)رشبأخبرنا،الفقيه

بنعمرقال!:يقول!أبىسمعت:زيدفقال!أسلمبنزيديسأل!أنسبنمالك

فسألت،يباعفرأيتهاللهسبيلفىفرسعلىحملت:ز!بهالخطاب

ادارىرواه.()"صدككفىتعدولاتشتره"لا:فقال؟أشتريه:لمج!اللهرسول!

الحميدئ)6(.عن""الصحيحفى

منصور،ابنالحسنأبوحدثنا،الحافظالقهعبدأبووأخبرنا-7707

بنزيدعن،سفيانحدثناعمر،أبىابنحدثنا،يوسفبنهارونحدثنا

الله،سبيلفىفرسعلىل!نهالخطاببنعمرحمل:قال!أبيهعن،أسلم

فىيؤخذكانالذىالبعيربهيعقلالذىالعقالمنوالعقل،بالكىالصدقةإبلتعليمهو:الوسم(1)

.3/280،5/186النهايةينظر.بالرباطالقبضيقعد!انما،التسليمصاحبهاعلىلأن؟الصدقة

.(3450)الجعدياتفىالبغوى(2)

به.راشدبنمحمدطريقمن(116)المراسيل(3)

.تكرروالسند.!ابشر".:)بخطه:الأصلفىفوقهوكتب"أسد!.:النسخفى(4)

.(51)الحميدى(5)

.(2970)البخارى(6)
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عليهتصدقمنيدىمنبهتصدقماابقياعكراهيةبابالزكاةكتاب

تشتره"لا:فقالعنه!يه!النبئفسألشراءهفأراد،يباع(1)نتاجهمنشيئافرأى

.(3)رمعأبىابنعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)"صدقتكفىتعدولا

أخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلى(و84/41الحسنأبوأخبرنا-7758

بنوإبراهيمالقاضىإسحاقبنإسماعيلحدثناالصفار،عبيدبنأحمذ

:قاللهواللفظالحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(القعنبىحدثنا:قالااللهعبد

سعيدبنعثمانحدثنا،عبدوسبنمحمدبنأحمدالحسنأبوأخبرنى

أنهأبيهعن،أسلمبنزيدعن،مالكعلىقرأفيماالقعنبئحدثنا،الدارمى

فىعتيقفرسعلىحملت:يقولمل!رضرالخطاببنعمرسمعت:قال

أنهوظننتمنهأشتريهأنفأردت،عندهكانالذىصاحبهفأضاعهاللهسبيل

أعطاكوإنتشتره"لا:لمحقال!صاللهرسولذلكعنفسألت،برخصبائعه

.-(4)
فىمسلمرواه.ديئه((دىيعودكالكلبصدقتهفىالعائدفانواحد؟بدرهم

.()مالكعنجماعةعنالبخارىوأخرجه،القعنبىعن""الصحيح

المخفار،عبيدبنأحمدحدثنا،عبدانبنأحمدبنعلىأخبرنا-9577

الليث،حدثنابكير،بنيحيىحدثنا،ملحانبنإبراهيمبنأحمدحدثنا

كانعموبناللهعبدأن،اللهعبدبنسالمعن،شهابابنعن،عقيلحدثنى

.(جت)ن226صالمنيرالمصباحوغيرها.الغنممنالبهائموضمعيشملاسم:النتاج(1)

.بنحوهبهسفيانعن(166)أحمدأخرجه(2)

.(1620/2)محقبمسلم(3)

.(5125)حبانوابن،(2614)والنسائى،(281)أحمدطريقهومن،1/282مالك(4)

.(3ـه.1490،2623،3)والبخارى،(0162/1)مسلم(5)
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...الكراهيةمعالابتياعبجوازقالمنبابالزكاةكتاب

نأفأرادذلكبعديباعفوجده،القهسبيلفىبفرستصذقعمرأنيحذث

"لا:!صالفهرسوللهفقالذلكفىفاستأمرهلمجوالفهرسولأتىثثم،يشتريه

إلاولبزأوبهتصذقشيئايبتاعأنيتركعمرابنكطنفبذلك."صدقتكفىتعد

مسلموأخرجه،بكيرابنعن""الصحيحفىالبخارئرواه.\صدقة

.(2)شهابابنعنمعمرحديثمن

يجوزوانهالحراهية،معالابتياعبجواز)3(قالمنباب

الملكبهيحلبمايديهمنخرجمايملكأن

معتحريمهعنعمرابن()وسكتالبصرئ)4(،الحسنعنمعناهروى

عنه.روىفيماعنهنهيه

أخبرنا،العلوئداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-0771

حدثنابشر،بنالزحمنعبدحدثنا،الحافظالحسنبنمحمدبنأحمد

بريدةبناللهعبدحذثنى،المدنئعطاءبنالفهعبدحذثنى،معاويةبنمروان

الله،رسوليا:فقالتةامرأفأتتهلمجوالنبىعندكنت:قالأبيهعن،الأسلمئ

"قد:قال؟الوليدةوبقيتأفىفماتتأفىعلىبوليدةتصذقتكنتإنى

ى!والتر،(5214)واحمدعمر.ابنفملذكردون،بهالليثطريقمن(2616)النسائىأخرجه(1)

به.شهابابنطريقمن(2615)والنسائى،(668)

.(1621/4)ومسلم،(1489)البخارى(2)

.(ر،ح:"يجوز:الأصلوحاضة،مفى(3)

.(1"608)شيبةأبىابنمصنفينظر(4)

إسألت".:سفى(5)
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...المعدنزكاةبابالزكاةكقاب

شهر؟صوموعليهاتتمانهافإ:قالت."الميراثفىإليكورجعتأجركوجب

عن"فحجى:قالتحج؟ولىماتتوإنها:قالتأمك".عن"صومى:قال

.(2)ءاطعبناللهعبدعنأوجه"من"الصحيحفىمسلمأخرجه.(1)"كمأ

بر!از)4(ليسالمعدن4(3)لاقومنالمعدنز!اةباب

فىبينهماففصل.(6)"الخمسالزكازوفى،(جباز)"المعدن:صغالنبىلقول

الركاز.إلىالخمسوأضافالذكر

4/152بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبووأخبرنا/-1771

ربيعةعن،مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوب

بنلبلالقطع!صالنبئأن،علمائهممنواحدغيرعن،الرحمنعبدأبىابن

يؤخذلاالمعادنفتلك،(7)الفرعناحيةمنوهىالقبليةمعادنالمزنىالحارث

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

،(676)مذىوالتر،(2877)داودوأبو،(03223)أحمدوأخرجه.(2376)المعرفةفىالمصنف

مختصرا.بهعطاءبناللهعبدطريقمن(2394)ماجهوابن،(6315)الكبرىفىوالنسائى

.(1149)مسلم

"إن".:3صفىبعده

والقولان،المعادنالعراقأهلوعد،الأرضفىالمدفونةالجاهليةكنوز:الحجازأهلعدالركاز

،1/284عبيدلأبىالحديثغريبينظر.ثابتأى؟الأرضفىمركوزمنهماكلالأن؟اللغةتحتملهما

.2/582والنهاية

.1/135الجوزىلابنالحديثغريبهدر.:جبار

.هريرةأبىحديثمن(7720،7721،16476،17748،17749)فىسياتى

جنوبكيلاا50علىيمر،الحجازأوديةمنكبيرواد،بضمتينوقيل،السكونثمبالضمالفرع

لمزينة.البعئةعدوكان،حرببنعمروبنوسكانه،والنزلوالنخلالعيونكئير،المنورةالمدينة

.ا"28/3الاطلاعمراصدوينظر.236صالجغرافيةالمعالم



...المعدنزكاةبابالزكاةكتاب

.(1)اليومإلىالركاةإلامنها

فيهتكنلمثبتوهولو،الحديثأهليثبتمفاهذاليس:الشئافعئقالى

فليستالخمسدونالمعادنفىالركاةفأفا،إقطاعهإلالمجرالنبىعنرواية

.(2)هيف!النبىعن،ظ84/41مروئة

عنروىوقد،مالكروايةفىالشافعئقالىكماهوالثيخ:قال

موصولا.ربيعةعنالذراوردئالعزيزعبد

هانى،بنصالحبنمحمدحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-2771

حدثناحماد،بننعيمحدثنا،(3المسيببنمحمد3)بنالفضلحدثنا

بنبلالىبنالحارثعن،الزحمنعبدأبىبنربيعةعن،محمدبنالعزيزعبد

وأنه،المخدقةالقبليةالمعادنمنأخذلمجماللهرسولىأن،أبيهعن،الحارث

قالد!نهالخطاببنعمركانفلما،أجمعالعقيقالحارثبنبلالىأقطع

بنعمرفأقطع:قالى.(4)لتعملإلايقطعكلملمجؤالفهرسولىإن:لبلالى

.()العقيقللناسز!نهالخطاب

.(1603)داودأبوطريقهومن،1/482ومالك،2/43والافعى،(2377)المعرفةفىالمصنف(1)

.2/43الشافعى(2)

.318/13النبلاءأعلامسيرينظرمحمدإ.بن)المسيب:3صفى(3-3)

إلايقطعكلم،الناسعنلتحجزهيقطعكلم:أصلهفىالمصنف"بخط:الأصلحاشيةفى(4)

.المستدركفىلماموافقوهو.!ا.،لتعمل

به.حمادبننعيمطريقمن(2323)خزيمةابنوأخرجه.الذهبىووافقهوصححه1/404الحاكم(5)

طريقمنالحجفسخالنسائىأخرجوقد،نكارةفيه:1511/3المهذبفىالذهبىوقال

مناكير.ولنعيمالإسناد،بهذاالدراوردى
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الخمسفيهركازالمعدنقال:منبابالزكاةكتاب

حدثنا،حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الحارثابنبكرأبوأخبرنا-3771

سعيد،حدثنا،الوليدحدثنا،عامرأبوحدثنا،الحسنبنمحمدبنإبراهيم

منهيؤخذالركازبمنزلةالمعدنجعلر!بهالعزيزعبدبنعمرأن،قتادةعن

.الزكاةفيهفجعلاخربكتابعقبثم،الخمس

المعادنمنأخذالعزيزعبدبنعمرأنبكرأبىبناللهعبدعنوروينا

بنعمرجعل:قالالزنادأبىوعن.ادراهمخمسةدرهممائتىكلمن

ركنئكانتفإذا،ركنئتكونأنإلاالعشورأرباعالمعادنفىالعزيزعبد

.(2)الخمسففيها

الخمسفيهركازالمعدن4قالمنباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-4771

بنحبانحدثنا،عمروبنداودحدثنا،الصقربنعلئحدثنا،الصفارعبيد

قال:قالهريرةأبىعن،أبيهعنسعيد،بناللهعبدعنعلى،

.(3)"الأرضفىينبتالذىالذهب"الركاز:!ع!اللهرسول

عن،أبيهعنسعيد،أبىبنسعيدبناللهعبدعنيوسفأبوورواه

قيل:."الخمسالزكاز"فى:ءلمجيماللهرسولقال:قالهريرةأبىعن،جلىه

،868)عبيدلأبىالأموالوينظر.بهبكرأبىبناللهعبدطريقمن(9939)شيبةأبىابنأخرجه(1)

869).

به.الزنادأبىطريقمن(أ/1268)زنجويهابنأخرجه(2)

به.عمروبنداودعن(6609)يعلىأبوأخرجه(3)
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الخمسفيهركازالمعدنقال:منبابالزكاةكتاب

يومالأرضفىاللهخلقهالذىوالففمةاالذهب:قال؟اللهرسولياالركازوما

."خلقت

حدثنا،ميكالابنالعباسأبوحدثناالراهد،سعدأبوحذثناه-7715

بنبشرحدثنا،الحسنبنمحمدحدثنا،بفارسالفقيهإبراهيمبنإسماعيل

.(1)فذكره.يوسفأبوحدثنا،الكندئالوليد

بنأحمدجرحهجذا،ضعيفوهو،المقبرىسعيدبناللهعبدبهتفزد

لر(3)و(2)
فىالشافعئوقال.(4)الحديثأئفةمنوجماعةمعينبنويحيى..

وسعياسلمةأبوروىقد:عنهالبغدادئالشافعىالزحمنعبدأبىرواية

"فى:!رالنبىعنحديثههريرةأبىعنوغيرهمزيادبنومحفدسيرينوابن

حديثه،فىالمقبرئذكرائذىمنشيثامنهمأحايذكرلم."الخمسالركاز

المقبرى،سعيدبنالفهعبدرواهإنما،ضعيفشيخذلكروىوائذى

حديثهالناساتقىقدرجلخبريجعلفلا،حديثهالناساتقىقدالفهوعبد

حجه.

أبىابنزكرياوأبوالقاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-7716

.هريرةأررهـوأبىعن:!ذدون(13)الخراجفىيوسفابو(1)

.258/2،259العقيلىوضعفاء،5/71والتعديلالجرح(2)

العقيلىوضعفاء،5/71والتعديلوالجرح،(595)الدارمىوتاريخ،2/310الدورىتاريخ(3)

258/2،259.

.(2674)فىترجمهمصادرتقدمت(4)

.(2379)عقبالمعرفةفىالمصنف(5)
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الخمسفيهركازالمعدنقال:منبابالزكاةكتاب

بنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالمزكىإسحاق

وهشامالحارثبنعمروأخبرنى،وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبناللهعبد

،العاصبنعمروبناللهعبدعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،سعدابن

حريسةفىترىكيفاللهرسوليا:فقالع!يىاللهرسولأتىمزينةمنرجلاأن

4/153اواهفيماإلاقطعالماشيةمنشىءفىليس،/والنكالومثلها"هى:قال؟(1)الجل

ففيه(و41/85المجنثمنلملغلمومااليد،قطعففيهالمجن)3(ثمنوبلغالمواح)2(

المحلق؟الثمرفىترىفكيفاللهرسوليا:قالنكالي((.وجلداتمثلإ4غرامة

اواهماإلاقطعالمعلقالثمرمنشىءفىوليس،والنكالمعهومثله"هو:ق!ال

المجنثمنل!لغلموما،القطعففيهالمجنثمنفبلغالجوينمنأخذفماالجوين)4(،

الطريقفىيؤخذفيماترىفكيف:قال."نكالوجلداتمثلإ4عرامةففيه

وإلأإليهفادفعهباغيهجماءفإنسنة،"عزف!:قال؟المسكونةالقويةأو(الميتاء)

وفىالميتاءغيرالطريقفىكانفما،إليهفأدهالدهرمنيوفاطالبهجاءفإن،بهفشأنك

ترىفكيفاللهرسوليا:قال.((الخمسالركازوفىففيهالمسكونةغيرالقوية

عبيد:أبوقال،محروسةبمعنىؤ"حريسة"،المواشىمنالمراعىفىماهى:الجبلحريسة(1)

ينظر.الجبلمن،تسرق:أى،تحترسالتىهى:عبيدةأبووقال.نفسهاالسرقةيجعلهاوبعضهم

.188/1الأنوارومشارق،163/3عبيدلأبىالحديثغريب

.(7409)فىالمراحمعنىتقدم(2)

.1/308النهايةينظر.يسترهأى؟حاملهيوارىلأنه!الحربفىبهيتوقىماوهو،الترس:المجن(3)

.263/1النهايةالتمر.تجفيفموضع:الجرين(4)

وبابه،زائدةوالميم.الإتيانمنمفعالوهو،الناستاتيهاالتىالمسلوكةهىالميتاء:الطريق(5)

.378/4والنهاية،2/91السننمعالمينظر.الهمزة
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الخمسفيهركازالمعدنقال:منبابالزكاةكتاب

أخيكعلىاحبس،للذئبأولأخيكأولكماكول"طعام:قال؟الغنمضائةفى

ولها؟!لك"ما:فقال؟الإبلضائةفىترىفكيفاللهرسوليا:قال."ضالته

دعهاالماء،وتردالكلأجمل،الذئبعليهايخافولاوحذاؤها)1(،سقاؤهامعها

طالبهاإ)2(.يأتىحتى

أموالمنيوجدفيماوردالخبرهذابأنهذاعنأجاببالأؤلقالمن

غيرالقريةوفىالميتاءغيرالطريقفىالأرضفوقظاهراالجاهلئة

بسبيل،المعدنمنذلكوليس،الخمسالزكازوفىفيهفيكون،المسكونة

:قالثم،الأؤلبالحديثاعتلالهمعنهالرعفراخ!روايةفىالشئافعئوذكر

عنسعدبنهشامبحديثاعتلالهموذكر.ضعيفالحديثأهلعندهو

روىفائذىحجةيكونعمروحديثكانإن:قالثئم،هذاشعيببنعمرو

بغيرفالحخة،حخةغيرعمبروحديثكانوإن،حكبمغيرفىعليهحجة

إذاالرطبالتمروفىالغرامةفىالحديثمخالفتهمذكرثئمجهل.،حجة

فىرواهالذىعمروحديثفخالف:قالثم،اللقطةوفىالجريناواه

الحديث،فىتوفمهوإنما،واحدبشىءمنهواحتبئ،فيهواحدةغيرأحكام

.(3)هيفتركهفيمابهفليقلشىءفىحجةكانفإن

.2/64المعبودعونأخفافها.:حذاوها(1)

وابن،(5827)الكبرىفىوالنسائىمختصرا.بهالحكمعبدابنعن(670)الجارودابنأخرجه(2)

،0171،1712)داودوأبو،(6683)وأحمدمختمرا.بهوهبابنطريقمن(2327)خزيمة

فىالألبانىوحسنه،(17363،19685)فىوسيأتى.نحوهبهيثعيببنعمروطريقمن(1713

.(1507-ا405)داودأبىصحيح

.(2382)عقبالممرفةينظر(3)
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نصابايبلغحتىالمعدنفىشىءلاقال:منبابالزكاةكتاب

أنهمنذكرناماإلىإشارة.الحديثفىتوهمهوإنما:قوله:ال!ثيخقال

أموالمنالركازمعنىفىهوفيماهوإنما،المعدنفىبواردليس

أعلم.والله/،الجاهلية

حدثنا،حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الحارثابنبكرأبوأخبرنا-7177

حدثنا،هسلمبنالوليدحدثنا،مرعاأبوحدثنا،الحسنبنمحمدبنإبراهيم

المعدنجعل4!فرالخطاببنعمرأن،مكحولعن،غيلانبنحفص

ر!نه.عمرزمانيدركلممكحول؟منقطعوهذا.الخمسفيهالركازبمنزلة

نصابايبلغحتىالمعدنفىشىءلاقال:منباب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-7718

عن،إسحادتىبنمحمدعن،حمادحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،داود

الأنصارىاللهعبدبنجابرعن،لبيدبنمحمودعن،قتادةبنعمربنعاصم

:فقالذهبمنبيضةبمثلرجلجاءإذ!ي!ك!اللهرسولعندكنا:قال

غيرها.أملكماصدقةفهىفخذها،معدنمنهذهأصبت،اللهرسوليا

ذلكمثلفقالالأيمنركنهقبلمنأتاهثم،مي!ك!اللهرسولعنهفأعرض

خلفهمنأتاهثئم،عنهفأعرضالأيسرركنهمنأتاهثم،عنهفأعرض

فقال،لعقرتهأولأوجعتهأصابتهفلوبها،فحذفه!جواللهرسولفأخذها

يقعدثم.صدقةهذه:فيقوليملكبماأحدكم"يأتى(ظ85/41:مي!ك!اللهرسول

.(1)"ىنغظهرعنكانماالصدقةخير!الناسيستكف

ضعيففىالألبانىوقال.بهإسحاقابنطريقمن(1442)خزيمةابنوأخرجه.(1673)داودأبو(1)

."...الصدقة"خير:جملةعنهيصحإنما،ضعيف:(369)داودأبى
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...عليهيحولحتىفيهشىءلاقال:منبابالزكاةكتاب

عنناقصةلكونهامنهاالواجبأخذمنامتنعإنمايكونأنيحتملوهذا

الذهبنصابفىالأحاديثمضتوقد،(1)غيرهويحتمل،النصاب

.(2)والورق

الحولعليهيحولحتثىفيهشىءلا4قالمنباب

استفادهيوممن

الجارود"،أبىو"ابن"و"الربيعالبويطى""مختصرفىمذكورقولهذا

البغدادئالشافعىيحيىبنأحمدالزحمنعبدأبىروايةفىعليهمنصوص

.(3)ذكرناهوقد،القبلئةالمعادنفىمالكبحديثواحتبئ،الشئافعىعن

بخمسةرجلأتاهع!عدالنبئأنالمقبرىسعيدعنذئبأبىابنروىوقد:قال

.(4)ديعسبناللهعبدروايةخلافوهذاشيئا.منهايأخذفلممعدنمنأواق

قد:الحديثوهذا:الشيخقال

محمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوموصولاأخبرناه-7719

بنمحمدحدثنا،زرعةأبوحدثنا،تمحابىأابنحدثنا،الأصبهانئحئانابن

المقبرى،عن،ذئبأبىابنحدثنا،المدينئنافعبنالفهعبدحدثنا،رافع

:فقالجمتاللهرسولإلىأواقبخمسةجاءرجلاأن،هريرةأبىعن

بيهقين.النصابمنأكثروفيهاإلاكالبيضةهىما:1513/3الذهبىقال(1)

.(7598.7607،7608-7590،7593-7587)فىتقدمماينظر(2)

.(7711)فىتقدم(3)

.2/45الأموينظر.(2379)عقبالمعرفةفىالمصنف(4)

-252-



الركاززكاةبابالزكاةكتاب

"لالثىءفيه".:قال!.الركاةمنهفخذ،معدنمنهذاأصبتإنى،اللهرسوليا

.(1)إليهورذه

،واحدةقصةعنخبزاالفهمحبدبنجابروحديثهذا/يكونأنويحممل

والحديثان،هريرةأبىحديثفىذلكوذكرالمقداريذكرلمجابراأنإلا

أعلم!والفه،الحالفى(2شعيئافيهير2)لمأنهفىمتفقان

الركاوؤكاةباب

بنحاجبأخبرنا،القاضىالحسنبنأحمدبكوأبوأخبرنا-7720

عن،الرهرئعن،سفيانحدثنا،منيبابنالزحيممحبدحدثنا،الطوسئأحمد

أنهصثووالنبىعنيحبرهريرهأبىمنسمعاه،المسئببنوسعيدسلمةأبى

الخضمق")3(.الركازوفىلمجبار،والمعدنلمجبار،والبئزجبار،لمجرخها"العجماغ:!ال

حدثنا،يععوببنالحسنحدثنا،الحافظاللهمحبدأبووأخبرنا-1772

رواه.بنحوهفذكره.سفيانأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،علىبنإبراهيم

:(4)

.وعيرهيحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلم

.(2380)المعرفةفىالمصنف(1)

شىء".فيه"يرو:سفى(21-2

،(4942)والشائى،(8503)داودوأبو،(4572!أحمدوأخرجه.(5821)الصغرىفىالمصنف(3)

الزهرىعنسفيانطريقمن(1377)والترمذىمختصرا.بهسفيانطريقمن(9025)ماجهوابن

،(5942)والشائى،(246)مذىوالتر،(2196)والبخارى،(5747)وأحمد،بهوحدهسعيدعن

به.شهابابنطريقمن(0660)حبانوابن،(2326)خزيمةوابن

.(.../0171)مسلم(41
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الركاززكاةبابالزكاةكتاب

بكرأبوأخبرنا،الحسنبنمحمدبناللهعبدأحمدأبوأخبرنا-7722

بكير،ابنحدثنا،العبدىإبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكىجعفربنمحمد

بنسلمةوأبىالمسيببنسعيدعن،شهابابنعن،مالكحدثنا

جبار،ء!ا"جرح:!الع!يههاللهرسولأن،هريرةأبىعن،الرحمنعبد

الصحيح""فىالبخارىرواه.(1)((الخمسالزكازوفىجبار،والمعدنجبار،والبئر

.(2)مالكعنآخروجهمنمسلموأخرجه،مالكعنيوسفبنالفهعبدعن

بوأحدثنا:قالواوغيرهالمزكىإسحاقبىأابنزكرياأبوأخبرنا-7723

أخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

أبيه،عن،شعيببنعمروعن،عطاءبنويعقوبشابوربنداودعن،سفيان

فىوجدتهإن)ا:جاهليةخربةفىرجلوجدهكنزفىقالع!يهمالنبئأن،جدهعن

غيرقريةفىأوجاهليةخربةفىوجدتهوإنفعزفه،ميتاءسبيلأومسكونةقريه

.(3)"الخمسالزكازوفىففيهمسكونة

،عدىابن(و41/86أحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرنا-4772

عامرأبوحدثنا،قتيبةبنبكارحدثنا،الخواصنصربنمحمدحدثنا

أبيه،عن،أسلمبنزيدبنالرحمنعبدعن،محمدبنزهيرحدثنا،العقدى

لناصاحبفدخللمجؤالفهرسولمعقدمنا:قالأخبرهمالكبنأنسعن

.(0560)حبانوابن،(2326)خزيمةوابن،(2496)النسائىطريقهومن،2/868مالك(1)

.(.../1710)ومسلم،(1499)البخارى(2)

ماوينظر.بهسفيانعن(975)الحميدىوأخرجه.2/43والثافعى،(2388)المعرفةفىالمصنف(3)

.(7716)فىتقدم
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الركاززكاةبابالزكاةكتاب

فأخذها،تبراعليهفانهارتلبنةمنهاليتناولفدهبحاجتهفيهايقضىاخربة

فقال،درهممائتا)3(فيها)2(فإذافوزنها"رنها".:فقال!ي!كصالنبئبهافأتى

.(4)"الخمسوفيهركاز،"هذا:لمجماللهرسول

.()ضعيفأسلمبنزيدبنالرحمنعبد

حدثنا،جعفربنابكربوأأخبرنا،نئالمهرجاأحمدبوأوأخبرنا-5772

العلمأهلبعضسمعأنه،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمد

فيهيكففولمبماليطلبلمماالجاهليةدفنهوإنماالركاز:فىيقولون

وأخطئمئئفأصيبعملكبير)6(فيهكلفأوبمالطلبمافأما،عملكبير)6(

بركاز)7(.فليسمئ

عن،هشامعن،العوامبنعبادعن،أيوببنيحيىعنداودأبووروى

كتابى.منذلكوسقط.(8)العادىالكنزكازس!لا:قالالحسن

.""فرأيته:سفى(1)

اأهىإ.:مفى(2)

"مائتى".:م،سفى(3)

به.العقدىعامرأبىعن(12298)أحمدوأخرجه.ا4/584الكاملفىعدىابن(4)

.(1212)فىترجمتهمصادرتقدمت(5)

"كثير،.:3صفى(6)

.250/1مالك(7)

النهايةينظر.يدركهملموإن،عادإلىينسبونهقديموكلعاد،إلىنسبكأنه،القديم:العادى(8)

3/195.

به.عبادعن(08721)شيبةأبىابنواخرجه.(3086)داودابىعندوالحديث
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الصدقاتمجرىفيهالواجببالخمسأجرىمنبابالزكاةكتاب

الصدقاتمجرىفيهالواجببالخمسأجرىهنباب

.ينكرهولمصدقةع!ج!النبىيدىبينالمقدادسفاهفقد

حدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-7726

عن،الرمعئحدثنا،فديكأبىابنحدثنا،مسافربنجعفرحدثنا،داودأبو

ضباعةعن،المقدادبنتكريمةمهاأعن،وهببنالفهعبدبنت(1)قريبةعمته

المقدادذهب:قالتأخبرتهاائها،هاشمبنالمطلبعبدبنالربيربنت

يزللمثئم،ديناراجحرمنيخرج(3)ذرجفإذاالخبخبة)2(،ببقيع/لحاجته156/4

يعنىحمراءخرقةأخرجثئم،ديناراعشرسبعةأخرجحتىدينارادينارايخرج

وقالفأخبره!رالنبىإلىبهافذهب،ديناراعشرثمانيةفكانت،دينارفيها

لهفقاللا.:قالالجحر؟".إلىهويت"هل:ع!ج!النبئلهفقالصدقتها.خذ:له

فيهاإ)4(.لكالله)بارك:ا!مجالفهرسول

الجاهليةأهلقبورفىمدفونامنهيوجدماباب

حامدأبوأخبرنا،العلوىالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-7727

:قالأبىحدثناجرير،بنوهبحدثناالأزهر،أبوحدثنا،الشئرقىابن

)قوبية،.:صفى(1)

منبتها،كانلانه؟بالمدينةالخبخبةبقيع:ومنه،السهيلىعن،شجر:الخبخبة:الفيروزابادىقال(2)

.(بب)خ1/001المحيطالقامرص.بجيمينهوأو

.1/144الأنوارمثارق.الفأر:الجرذ(3)

.(677)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(3087)داودأبو(4)
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الجاهليةأهلقبورفىمدفونامنهيوجدمابابالزكاةكتاب

أبىبن)ابجيرعق،أمئةبنإسماعيلعنيحدثإسحاقبنمحمدسمعت

!راللهرسولسمع!:قالالعاصبنعمروبناللهعبدسمعت:قالبجيرا

قبر"هذا:ج!عاللهرسولفقال،بقبرفمررناالطائفإلىمعهخوجناحينيقول

قومهأصابتالتىالنقمةأصابتهخرجفلفاعنه،بهيدفعالحرمبهذاوكانفلافي،أبى

عنهنبشتمأنتمإنذهبمنغصنمعهدفنأنهذلكوايةفيه،فدفنالمكانبهذا

فىداودأبورواه.الغصنمنهفاستخرجواالناسفابتدرهمعه".وجدتموه

.(2)"يلاغرأبى))قبر:وقالجريوبنوهبعنمعينبنيحيىعن""السنن

ابتسهلأبوأخبرلا،القطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-7728

حدثنا،الحربىميمونبنالحسقبنإسحاقيعقوبأبوحدثنا،القطانزياد

(ظ41/86روححدثنا،زريعبنيؤيدحدثنا،الوها!عبدبنعمريعنىالرياحئ

بنالفهعبدعن،بجيرا(أبىبنبجير)اعن،أميةبنإسماعيلعن،القاسمابن

:فقالبقبرفمروامسيوأوسمفرفى!ي!ك!اللهرسولمعكانواأنهم،رفجنهعمرو

لمكانهمنعهبهأهلكهمبماقومهاللهأهلكفلماثمود،قوممنكان،رغاليأبىقبر"هدا

مقغصنمعهودفن،مات-الموضعأو-المكانهذابلعإذاحثىفخرج،الحرممن

فأخرجناه)1(.فابتدرناه.((بهذ

،السماكابنعمروأبوأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-7729

.4/9الكمالتهذيبوينظربحير".أبىبن"بحير:م،سفى(ا-1)

.(678)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(3088)داودأبو(2)

.بنحوهبهزريعبنيزيدطريقمن(6198)حبانابنأخرجه(3)
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الركازفي!هعلىعنروىمابابالزكاةكتاب

جريرعن،سماكعن،عوانةبوأحدثنا،عفانحدثنا،إسحاقبنحنبلحدثنا

ثيابعليهرجلأفيهفوجدوابالمدالنقبراأصابواأنهمأبيهعن،(1)رياحابن

إلىفيهفكتبياسبربنعماربهفأتوا،مالامعهووجدوا،بالذهبمنسوجة

.(2)تنزعهولاأعطهمأن:إليه4!رعمرفكتب،عمر

وكأنها،الخمسوفيهاملكوهامواتفىوجدوهاإنوهذا:الشيخقمال

أعلم.والله،ليخرجوهإليهمذلكفؤضأونصاثا،تبلغلم

الرحازفىز!بهعلئعنروىماباب

العباسبوأحدثنا:قالواوغيرهإسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرنا-5773

سفيانأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

إلىرجلجاء:قالالشئعبىعنخالد،أبىبنإسماعيلحدثنا،عيينةابن

فقال،داو!لابخربةفىدرهبموخمسمائةألفاوجدتإنى:فقالل!حبهعلى

تؤدىقريةفىوجدتهاكنتإنبئنا؟قضاءفيهالأقضينأما:ل!حبهعلئ

ليسقريؤفىوجدتهاكنتوإن،القريةتلكلأهلفهىأخرىقريةخراجها

.(3)كلالخمسثثمالخمسولناأخماسهأربعةفلكأخرىقريةخراجهاتؤدى

.4/14ماكولالابنالإكمالوينظر"رباح".:م،سفى(1)

طريقمن8/194بغدادتاريخفىوالخطيب،3/172والمختلفالمؤتلففىالدارقطنىأخرجه(2)

الدارقطنىطريقهومن،3/329الكبيرالتاريخفىوالبخارى،(34333)شيبةأبىوابن.بهحنبل

به.عوانةأبىطريقمن3/171والمختلفالمؤتلففى

فى-عبيدأبووأخرجه.2/44والثافعى،صفيانذكرمنهوسقط(2391)المعرفةفىالمصنف(3)
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الركازفىل!حهعلىعنروىمابابالزكاةكتاب

أربعة:قالأنهموصولبإسنادرضرجبهعلىعنروواقد:الشافعئقال

أشبهالحديثوهذا.أهلكفقراءفىالخصسواقسملك،أخماسه

.(1)أعلموالله،د!نهبعلى

عىولئفىالمكئمنصوربنسعيدروىفقد؟قالكماهو:الشيخقمال

له:يقالقومهمنرجل(2)نع/،الخثعمىبشربناللهعبدعن،عيينةابن

الافأربعةفيهابالكوفةقديمديرمنجرةعلئسقطت:قالحممة(2)نبا

فقسمتها،.أخماسخمسةاقسمها:فقالل!بهعلىإلىبهافذهبت،درهم

دعانىأدبرتفلما،أخماسأربعةوأعطانىخمسال!نهعلئمنهافأخذ

فاقسمهاخذها:قالنعم.:قلت؟ومساكينفقراءجيرانكفى:فقال

(3):رو

بيحهم.

بناللهعبيدالقاسمأبوأخبرنا،الفتحأبوالشريفوأخبرناه-7731

بنعلىبنعمربنيحيىبنمحمدجعفرأبوحدثنا،بمكةالسقطئمحمد

الخثعمى،بشربناللهعبدعن،سفيانحدثنا،حرببنعلئحدثنا،حرب

بهاافأتى،بالكوفةديرمنجرةعليهسقطترجلاأن،4قوصمنرجلعن

واحدا.ودعأخماسأربعةمنهاخذ:قالثمأخماسا.اؤسمها:فقال!ضرفيعليا

.بنحوهبهسفيانءق(876)الأموال=

.2/93الشافعى(1)

.م:منسقط(2)

2/219الكبيرالتاريخفىالبخارىوأخرجه.بهسعيدعن(2392)عقبا!!عرفةفىالمصنفذكره(3)

به.بشربىناللهعبدطريقمن
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...الصدقةأخذإذاالمصدقيقولمابابالزكاةكتاب

.(1)بينهمفاقسمهاخذها:قالنعم.:قال؟ومساكينفقراءحئكفى:قالثئم

منهأخذهالمنالصدقةأخذإذاالمصذقيقولماباب

وصحلبهاوتزكبهمتطفرهتمصدقةأمؤالتممن)ضذلمجح!:لنبئهتعالىالفهقال

الذعاءعليهموالصلاة:الشئافعئقال.(103:التوبةأ!فئمسكنصلؤتكإنعلتهتم

.(2)منهمالضدقةأخذعندلهم

يعقوببنأحمدبنيعقوببنمحمدالحسنأبوالفقيهأخبرنا-7732

عثمانحدثنا،الفقيهيوسفبنمحمدبنمحمدالنضرأبوأخبرنا،بالطابران

،و41/87عمروأنبأنى:قالشعبةحدثنا،الوليدأبوحدثنا،مئالذارسعيدابن

حدثنا،إملاءالأصبهانئيوسفبنالفهعبدمحمدأبووحدثنا)ح(مئئابن

يحيى،بنمحمدبنيحيىحدثنا،الحافظيعقوببنمحمداللهعبدأبو

أوفىأبىبناللهعبدعن،مئئبنعمروعن،شعبةحدثنا،عمرأبوحدثنا

ها!أوفلافي".آلعلىصلااللهئم:قال!دضقوئمأتاهإذالمجج!النبئكان:قال

وفى،عمرأبىحديثلفظ."أوفىأبىآلعلىصلإاللهئم:فقالبصدقتهأبى

،الشجرةأصحابمنوكانأوفىأبىبناللهعبدعن:قالالوليدأبىرواية

ماذكرثم."عليهمصلااللهئم:قالبصدقتهمقومأتاهإذاكانلمجح!النبئأن

."م:"فيهمىف(1)

طريقمن3/430المعانىشرحفىالطحاوىوأخرجه.(2392)المعرفةنىالمصنفعندوالأثر

حميد.ابنالرجلوسمىبه.سفيان

.2/06الثافس(2)

-.26-



الممدقةفىالناسعلىالتعدىتركبابالزكاةكتاب

)1(ء.و
وجماعة،عمربنحمصعمرابىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.بعده

.(2)شعبةعنأوجهمنمسلموأخرجه

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7733

بنمحمدوأخبرنا:(3)لاق.الضبئيونسبنأحمدحدثنا،الصفاراللهعبد

عن،عاصمأبوحدثنا:قالاقلابةأبوحدثنا،ببغدادالقنطرىتميمبنأحمد

أنه!والنجىعن،حجربنوائلعن،أبيهعن،كليببنعاصمعن،سفيان

"جاءه:!مجاللهرسولفقالمخلول)4(بفصيلإليهفبعثرجلإلىبعث

."إبلهفىولافيه(تبارلث)لااللفئم،مخلوليبفصيلفبكثرسولهوفصدقالفهمصدق

:!اللهرسولفقالوجمالهاحسنهامنبناقةإليهفبعثالرجلذلكفبلغ

.(6)"إبلهوفىفيهباركاللهئمحسنها،منبناقةفبحثلمججالفهرسولقالممافلانا"بلغ

الصدقةفىالناسعلىالتعدىتركباب

مصدقا:اليمنإلىبعثهحينجبلبنلمعاذقالأنه!ك!يه!إالنجىعنرويناقد

.(13250)فىوسيأتى،(2913)فىتخريجهتقدم(1)

.(0781)ومسلم،(1497)البخارى(2)

المصنف.شيخالحاكماللهعبدأبو:اى(3)

ىأ:والمخلول،البقرفىيقالوقد،الإبلأولادمنأمهعنفصلماهوالفصيل:مخلولفصيل(4)

.2/73،3/451النهاية.فتهزلأمهيرضعلئلاخلالأنفهعلىجعلالذىوهو،المهزول

دا.،له:3صفىبعده(5)

به.عاصمأبىطريقمن(2274)خزيمةابنوأخرجه.الذهبىووافقهوصححه1/004الحاكم(6)

به.سفيانطريقمن(2457)والنسائى
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الصدقةفىالناسعلىالتعدىتركبابالزكاةكتاب

فى"المعتدى:مرفوعامالكبنأنسعنورؤينا.(1)((أموالهموكرائم"إياك

دعموصبنقرحديثورويناهذا،يحتملوذلككمانعها")2(.الصدقة

.البابهذاتضمنماعلىدلالةذلككلوفى،3عملهبنوسويد

إسحاقبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-7734

حدثنابكير،بنيحيىحدثنا،ملحانبنإبراهيمبنأحمدأخبرنا،الفقيه

عن،عباسبنمعبدبنالفهعبدبنعباسعن،سعدبنهشامحذثنى،الليث

نأ،الأنصارئعبادةبنسعدبنقيمسعن،الأنصارئقتادةبنعمربنعاصم

ك!يهيهالفهبرسولتحدثحتىتخرجلا:أبوهفقال،ساعئابعثهلمجصالفهرسول

لاقيس،"يا:ع!حمالفهرسوللى!قاللمجصاللهرسولأتىا!خروجأرادفلماعهدا.

تكنولايعار،لهاشاةأوخوار،لهابقرةأورغاء،لهبعيررقتتكعلىالقيامةيومتأتى

بعثه"ممدق:قال؟رغالأبووما،الفهرسوليا:سعدفقالرغالي((.كأبى

وابن،واحدةشاةإلاشصاص)4(المائةمنقرل!ةغنيمةفىبالطائفرجلافوجدصالح

رسولأنا:قالأنت؟من:الغنمصاحبفقال،عيشهالشاةتلك/فلبنله،أئملاصغير4/158

:فقالاللبونالشاةإلىفنظر.أحببتأئمافخذغنمىهذه:وقالفرخب.اللهرسول

نإ:فقالغيرها.شرابولاطعاملهليسترىكماالغلامهذا:الزجلفقالهذه.

بذلحئىولمذليزيدهيزلفلم.مكانهاشاتينخذ:فقال.أحبهفأناالفبنتحبكنت

.(7352)فىتخريجهتقدم(1)

.(7356،7357)فىتخريجهتقدم(2)

.(7384-7380)فىالحديينتخريجتقدم(3)

.3/272سلاملابنالحديثغريب.لبنهاذهبإذا،الناقةشصت:يقال(4)
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الصدقةفىالناسعلىالتعدىتركبابالزكاةكتاب

قوسهإلىعمدذلكرأىفلما،عليهفأبىمكانها،شصاصشياه(ظ41/87خمسله

فأتىقبلى.أحدالخبربهذااللهرسوليأتىأنلأحل!ينبنىما:وقال،فقتلهفرماه

أباالعناللفم،رغالأباالعناللفم:صالحفقالفأخبرهالئبئصالحاالغنمصاحب

السعاية)1(.منقيساأعفاللهرسوليا:عبادةبنسعدفقالرغالي".

العباسبوأحدثنا:قالواوغيرهإسحاقأبىابنزكريابوأأخبرنا-7735

مالكأخبرنا،الشافعىأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

محمدحدثنا،جعفرابنبكرأبوأخبرنا،المهرجانئأحمدأبووأخبرنا)ح(

محمدعن،سعيدبنيحيىعن،مالذحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمابن

أنها!صالنبىزوجعائشةعنمحمد،بنالقاسمعن،حبانبنيحيىابن

حافلاشاةفيهافرأىالصدقةمنبغنمر!نهالخطاببنعمرعلىمر:قالت

فقال.الصدقةمنشا:فقالوا؟الشاةهذهما:عمرفقال،عظيبمضرعذات

تأخذوالا،الناستفتنوالا،طائعونوهمأهلهاهذهأعطىماعمر:

.(3)الطعامعنبمبوا،المسلمين2حزرات

ابنعن:وفيه،بهبكيربنيحيىطريقمن(2272)خزيمةابنوأخرجه.398/1،399الحاكم(1)

وقيس.عاصمبينإرسالفيه:3/1517الذهبىوتال.اللهعبدبنعباس

.2/90عبيدلأبىالحديثغريب.المالخياروهى،حزرةجمع:الحزرات(2)

الزكاةفىتأخذوهاولاعنهاأعرضواأى:ونحوهمااللبنوذواتالأكولةيريد:الطعامعننكبوا(3)

.5/112والنهاية،1/032،2/12الأنوارمثارقينظرلأهلها.ودعوها

ومالك،2/56والثافعى،(1313)الصغرىوفى،(2394)المعرفةفىالمصنفعندوالحديث

267/1.
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الصدقةغلولبابالزكاةكتاب

بنمحمدحدثنا،جعفرابنبكرأبوأخبرنا،أحمدأبووأخبرنا-7736

أبوحدثنا،زكرياأبووأخبرنا)ح(مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيم

بنيحيىعن،مالكأخبرنا،الشتافعئأخبرنا،الزبيعأخبرنا،العباس

نأ،أشجعمنرجلانأخبرنى:قالأنهحئانبنيحيىبنمحمدعنسعيلإ،

:الماللربفيقولمصذقايأتيهمكانزحبهالأنصارئمسلمةبنمحمد

قبلها)1(.إلاحقهمنوفالمح!فيهاشاةإليهيقودفلا.مالكصدقةإلئأخرج

الصدقةغلولباب

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-7737

أخبرنا،عبيدبنيعلىأخبرنا،الفراءالوهابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

أخبرنا،الوليدأبووأخبرنى،الفهعبدأبووأخبرنا)ح(خالدأبىبنإسماعيل

حدثنا،وكيعحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسن

الكندئعميرةبنعدئعن،حازمابىبنقيسعن،خالدأبىبنإسماعيل

فكممنا3)عملناعلىمنكماستعملناه"من:(2)يقول!ي!الفهرسولسمعت:قال

صصر(4)5(3
أسودرجلإليهفقام:قال.((القيامةيومبهيأتىغلولاكانفوقهفمامخيطامنه

"وما:قال.عملكعنىاقبل،الفهرسوليا:فقالإليهأنظركأنىالأنصارمن

.الأولبالإسناد(7385)فىتخريجهوتقدم.2/57الافعى(1)

!قالإ.:سفى(2)

)فكتماا.:3صوفىمناإ،أفكتم:سفى(3-3)

.2/347الجرزىلأبىالحديثغريب.الإبرة:المخيهط(4)
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الولايةبسببللوالىةي!لابابالزكاةكتاب

منكماستعملناهمن،الانأقوله"وأنا:قال.اوكذكذاتقول!سمعتك:قال!."؟كل

مسلمرواه.(1)"انتهىعنهنهىوماأخذمنهأموفما،وكنيرهبقليلهفليجئعملعلى

.(2)شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفى

حدثناعبيد،بنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-7738

ابنعن،سفيانحدثناعمر،أبىابنحدثنا،الرازىالعباسبنالحسن

أبا"يا:فقال!الضدقةعلىبعثهكيهماللهرسول!أن،عبادةعن،أبيهعن،طاوس

لهاشاةأوخوار،لهابقرةأورغاء،لهتحملهببحييرالقيامةيومتأتىلااتق،الوليد

نإ،بيدهنفسىوالذى"إى:قال!؟لكائنذلكإناللهرسول!يا:فقال!."3تؤاج

شمىءعلىأعمللابالحقبعثكفوالذى:قال.((اللهرحممنإلالكذلكذلك

.(4)اثنينعلى:قال!أوأبدا.

الولايةبم!مببللوالىالهديةباب

أبوأخبرنا،الأصبهانئيوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-7739

ببغداد،بشرانابنالحسينأبو(و88/41وأخبرنا)ح(الأعرابىابنسعيد

عن(17719)احمدوأخرجه.(22273)شيبةأبىوابن،(1317)عقبالصغرىفىالمصنف(1)

حبانوابن،(2338)خزيمةوابن،(3581)داودوأبو،(17717)واحمد.بنحوهبهوكغ

به.خالدأبىبنإسماعيلطريقمق(5078)

.(8331/03)مسلم(2)

.1/160الفالق.النعجةصوت:الثؤاج(3)

مق(895)والحمدىبه.عمرأبىابنطريقمق193/26دمقتاريخفىعساكرابنأخرجه(4)

.إرسالفيه:1518/3الذهبىوقال.عبادةذكربدونبهسفيانطريق
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الولايةبسببللوالىالهديةبابالزكاةكتاب

سفيانحدثنا،نصربنسعدانحدثنا:قالاالضفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا

ع!ي!النبئأن،ال!اعدئحميدأبىعن،عروةعن،الرهرئعن،عيينةابن

قالجاءهفلضاالفتبئة.ابن:له"لقالالصدقةعلىالأزدمنرجلااستعمل

المنبرعلىعصيه!الفهرسولفقاملى.أهدىوهذالكمهذا:عقيه!للنبى

أعمالنامنالعملبعضعلىنسعحملهالعاملبال"ما:وقالعليهوأثنىالفهفحمد

هلف!ظرأمهبيتأوأبيهبيتفىجلسأفلاأ؟ىلأهدىوهذالكمهذا:فيقولفيجىء

بهجاءإلابشىءمنهامنكمأحديأتىلابيدهمحمدنفسوالذى!؟الأمشىغلهيهدى

."(1)رعيتشاةأوخوار،لهابقرةأورغاء،لهبعيراكانإن؟رقبطعلىيحملهالقيامةيوم

بئغت؟هلاللهم؟بلغتهل"الفهم:فقال(2)إبطيهعفرةرأيتحتى/يديهرفعثئم4/159

51ورو،الفهعبدبنعلىعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(3)"؟تغفبهلاللهم

.(4)عيينةابنعنكفهم،وغيرهشيبةأبىابنبكرأبىعنمسلم

إبراهيمحدثنا،الوليدأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-0477

عن،عروةبنهشامعن،سفيانحدثنا،عمرأبىابنحدثنا،طالبأبىابن

51رو.()الحديثفذكر.قالعفجالفهرسولسمعت:قالحميدأبىعن،أبيه

.3هصالصحيحينفىماغريبتفسير.الشاةصوتواليعار،تصيحتيعر:(1)

.2/142عيدلأبىالحديثكريب.الأرضلونولكنهالدبد،الناصعبالبياضويى،البياض:العفرة(2)

خزيمةوابن،(2946)داودوأبو،(23598)احمدواخرجه.(1316)الصغرىفىالمصنف(3)

.(05032)وفى،(13302)فىوسياتى.بهسمانطريقمن(2339)

.(1832/26)ومسلم،(7174)البخارى(4)

حبانوابن،(0234)خزيمةوابن،(6979)والبخارىبه.سمانعن(084)الحميدىاخرجه(5)

به.عروةبنهشامطريقمن(4515)
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الولايةبسببللوالىالهديةبابالزكاةكتاب

.(1)رمعأبىابنعن""الصحيحفىمسلم

العباسبوأحدثنا:قالواوغيرهإسحاقأبىبنازكرياأبوأخبرنا-1477

محمدأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

أخبرنا،المالينئسعدأبووأخبرنا)ح(عن،الجمحئصفوانبنعثمانابن

بنسريجحدثنا،الصوفئالحسنبنأحمدحدثنا،عدىابنأحمدأبو

،عروةبنهشامحدثنا،أميةبنصفوانبنعثمانبنمحمدحدثنا،يونس

إلامالاالصدقةخالطت"ما:مي!هي!اللهرسول!قال!:قالتعائشةممن"أبيهعن

إلامالاالصدقةتخالط"لا:قال!صيه!اللهرسول!أنالشافعىروايةوفى."أهلكته

.غيرهعروةبنهشامعنرواهأنهأعلملا:أحمدأبوقال!.(2)"!هأ

.(1832/28)مسلم(1)

الكاملفىعدىوابن،2/59والثافعى،(0024)المعرفةوفى،(1318)الصغرىفىالمصنف(2)

به.عثمانبنمحمدعن(237)الحميدىواخرجه.6/2214
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الفطرزكاةأبوابجماعالزكاةكتاب

الفطرزحاةأبوابجماع

.(14،15:ا!عدىأ!فصلىرئداسنصوبهر!ترجمقمنأفلح)قذ:تعالىالفهقال

بنإسحاقبنيوسفحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7742

حدثنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،السوسئيعقوب

عن،نافععن،عمربناللهعبيدعن،الحنفئحقادأبوحدثنا،آدمبنيحيى

رئهءاستصوبمر!ترجمقمنأفلح)قد:الآيةهذهأنزلت:يقولكانأنه،عمرابن

.(1)رمضانزكاةفىفصك!

الصفار،عبيدبنأحمدحدثنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا-7743

حدثنا،المسيبئإسحاقبنمحمدحدثنا،ياسينبنأحمدبن!رحدثنا

نأ،جذهعن،أبيهعنالمزك!،القهعبدبنكثيرعن،نافعبناللهعبد

:قال.!فصلىرئهءاستصوبمر!تزكأمنأفلح)قد:قولهعنسئل!اللهرسول

.(2)"رطفلازكاة"هى

هوالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-7744

شيخحذثنى،حقادحدثنا،عفانحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،الأصئم

صدقةيعطى:قالترجمق!.منأفلح)قد:العاليةأبىعنسعد،بنىمن

بهنافععنعبيدبنيونسطريقمن2/54الخميسيةالأمالىفىالشجرىيحيىبنالحسينأخرجه(1)

الفطر.صدتةفى:ولفظه

به.نافعبناللهعبدطريقمن(0242)خزيمةابنوأخرجه.(145)الأوقاتفضائلفىالمصنف(2)

.51وإسناده:3/1519الذهبىوقال
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الؤكاةكتاب

.(1)يصلىثم،ظ88/41الفطر،

فريضةالفطرزكاةقال:منباب

التابعينمنوغيرهماسيرينبنومحمدالمسيببنسعيدعنورويناه

.(2)أجمعينعنهمالفهرضى

فريصةالمطوزكاةقالا:منباب

(3)سيرينواب!وعطاءالعاليةأبىعنذلكوروى

المذكر،القاسمأبىابنالحسينأبىبنمحمدذرأبوأخجرنا-7745

الفهعبدبنإبراهيمحدثنا،الشيبانئيعقوببنمحمداللهعبدأبوحدثنا

أد!،!رابنعن،نافععن،الفهعبيدحدثنا،عبيدبنمحمدحدثنا،السعدى

كلعلى،شعيرمنصاعاأو،تمرمنصاعاالفطرزكاةفوضص!ج!الفهرسول

حديثمن"الصحيح"فىومسلمالبخارئأخرجه.(4)ريبكأوصغيروعبدحر

.(عمر)بنالفهعبيد

ذلك:فىسعدبتقيسعنروىالذىوأما

الفهعبدبنعمروعثمانأبوأخجرنا،الفقيهطاهرأبوفأخجرناه-7746

عبيد،بنيعلىأخجرنا،الوهابعبدبنمحمدأحمدأبوحدثنا،البصرئ

إلى15/371المنثورالدرفىالسيوطىوعزاه.(145)عقبالأوقاتفضائلفىالمصنفذكره(1)

والمصنف.حميدبنعبد

.37،371"/15المنثوروالدر،2/367الرزإقعبدمصنفيخظر(2)

سيرين.وأبنالعاليةأبىعن(08521)شيبةأبىابنوأخرجه،معلقا(0315)قبلالبخارىذكره(3)

.(7753-7750)فىوسيأتىبه.عبيدبنمحمدعن(5781)أحمدأخرجه(4)

.(984/13)ومسلم،(1215)البخارى(5)
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160/4

...وغيرهنفسهعنالفطرزكاةاخراجبابالزكاةكتاب

عمارأبىعن،مخيمرةبنالقاسمعن،كهيلبنسلمةعن،سفيانحدثنا

قبللمجماللهرسولبهاأمرنا:فقالالفطرصدقةعنسعدبنقيسسألنا:قال

.(1)نفعلهونحنينهناولميأمرنالمالركاةنزلتفلفا،الركاةتنزلأن

يوجبلافرضنزوللأن؟فرضهاسقوطعلىيدذلاوهذا:ال!ثيخقال

فىاختلفواوإنالفطرزكاةوجوبعلىالعلمأهلأجمعوقد،اخرسقوط

التوفيق.وبالفهتركها،يجوزفلافرضا،تسميتها

مؤنته،تلزمهممنوغيرهنفسهعنالفطرزحاةإخراج/باب

للتجارةاشتراهمالذينورقيقه،وأمهاته،وآبائه،أولادهمن

وزوجاتهلغيرها،أو

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7747

قيس،بنداودحدثنا،القعنبئأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

ذإنخرجكنا:قالسعيدأبىعن،سرحأبىبنسعدبنالفهعبدبنعياضعن

صاعا،مملوكأوحر،وكبيرصغيركلعنالفطرزكاةج!عالفهرسولفيناكان

صاعاأو،تمرمنصاعاأو،شعيرمنصاعاأو،أقطمنصاعاأو،طعاممن

(2)
القعنبى)3(.عن""الصحيحفىمسلمرواه.زبيبمن

من(2394)خزيمةوابن،(1828)ماجهوابن،(2506)والنسائى،(23843)أحمدأخرجه(1)

الهمدأنى.حميدبنعريب:عمارأبىاسم:3/0152الذهبىوقال.بهسفيانطريق

ماجهوابن،(1512)والنسائى،(11182)أحمدوأخرجه.(1276)الصغرىفىالمصنف(2)

.(7776)فىوسيأتى.بنحوهبهتي!بنداودطريقمن(0824)خزيمةوابن،(1829)

.(985/18)مسلم(3)

-.27-



...وغيرهنفسهعنالفطرزكاةإخراجبابكاةلزا!كتا

محمدبناللهعبدحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدوأخبرنا-7748

حدثنا،صالحبنأحمدحدثناالجنيد،بنالحسينبنعلئحدثنا،الكعبئ

:قالمالكبنعراكعن،أبيهعنبكير،بنمخرمةأخبرنى،وهبابن

إلاصددطالعبدفى"ليس:!الأفلمججعاللهرسولعنيحدثهريرةأباسمعت

ابنعنوغيرهالطاهرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)"رطفلاصدد!

(2)

وهب.

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-7749

بنأحمدحدثنا،الخالقعبدبنعمروبنأحمدبنمحمدحدثنا،الحافظ

جعفوحدثنى،يزيدبننافعحدثنا،مريمأبىابنحدثنا،رشدينبنمحمد

:قالأنهصج!اللهرسولعن،هريرةأبىعن،مالكبنعراكعن،ربيعةابن

.(3)"رطفلازكاةإلاعبدهوفىفرسهفىالرجلعلىصدقه"لا

الحديث:فىفقالمريمأبىابنعنعسكربنسهلبنمحمدورواه

.(4)"رطفلاصدقةإلاصدقةفرسهولاعبدهفىالمسلمعلى"ليس

بنمحمدبنسعيدعثمانوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7755

العباسأبوحدثنا:قالواالمقرئحامدأبىابنمحمدوأبوعبدانبرمحمد

بنمحمدحدثنا،عفانبنعلىبنالحسمنحدثنا،يعقوببنمحمد،و89/41

به.وهبابنطريقمن(2289)خزيمةوابن،(9455)أحمدأخرجه(1)

.(982/01)مسلم(2)

به.مريمأبىابنطريقمن(3272)حبانابنوأخرجه.ا27/2الداوقطنى(3)

به.سهلبنمحمدعن(2288)خزيمةابنأخرجه(4)
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...وغيرهنفسهعنالفطرزكاةاخراجبابالزكاةكتاب

زكاةفرضلمججالفهرسولىأن،عمرابنعن،نافععن،الفهعبيدعن،عبيد

وأحرأوصغير،أوكبيركلعنشعير،منصاعاأوتمرمنصاعاالفطر

صو.ص(1)
صغير.كلعن:قالواكدا.عبد

إسحاقابنبكرأبوحدثنا:قالىالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7751

عن،اللهعبيدعن،يحيىحدثنامسذد،حدثنا،المثنىأبوحدثنا،الفقيه

وأشعيرمنصاعاالفطرصدقةفرضأنه،كحرالنبىعن،عمرابنعن،نافع

عن:كتابىفىوجدتهكذا.(2)والمملوكوالحز،والكبيرالمئمغيرعن،تمر

51ورو،القطانسعيدبنيحيىعنالنرسئعباسقالهوكذلكالصغير.

أبىعنمسلمورواه.على:فقال!يحيىعن2مسذعن"الصحيح"فىالبخارئ

فقال!عمربناللهعبيدعننميربنالفهوعبدأسامةأبىعنشيبةأبىابنبكر

.(3)ىلع:الحديثفى

حدثنا،إملاءالأصبهانئيوسفبناللهعبدمحمدأبووحذثنا-7752

إسماعيلبنمحمدحدثنا،بمكةالبصرئزيادبنمحمدبنأحمدسعيدأبو

عمربناللهعبيدعن،الثورىسفيانحدثنا،عقبةبنقبيصةحدثنا،الصائغ

بصدقةم!مجاللهرسولىأمر:قالىعمرابنعن،نافععنسعيد،بنويحيى

تمر.منصاعاأو،شعيرمنصاعا،عبدأوحر،وكبيرصغيبركلعنالفطر

فىتقدمماوينظر.بنحوهعيدبنمحمدطريقمن(237)1/126معجمهفىعساكرابنأخرجه(1)

(7745).

الصغير...على:ولفظهما،بهيحىطريقمن(0324)خزيمةوابن،(5174)أحمداخرجه(2)

.(984/13)ومسلم،(1215)البخارى(3)
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...وغيرهنفسهعنالفطرزكاةإخراجبابكاةلزا!كتا

عنالعدنىالوليد!باللهعبدرواهوكذلك.اقمحمنبمدينالناسفعدله

.2عبدأوحروبهبيو،صغيركلعن:قالوحدهاللهعبيدعنالثورى

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرلا-7753

حمادحدثنا،عارمحدثنا،بمصرالبصرىمرزوقبنإلرا!يمحدثنا،يعقوب

ص!وواللهرسولفرض:قالمحمرابنعق،نافععن،أيوبحدثنا،زيدابن

،والمملوكوالحر،والأنثىالذكوعلى-رمضان:قالأوالفطر-صدقة

:قالبر.منصعاعنصفبهالناسفعدل،شعيرمنصعاعاأو،تمرمنصعاعا

4/161وكان،شعيرافأعطىالتمو/منالمدينةأهلفأعوزالتمويعطىمحمرابنوكان

.(3)نافعبنىعنليعطىكانإنحتىوالكبيرالصغيرعنيعطىمحمرابن

الإسماعيلى،بكرأبوأخبرنا،الأديبمحمروأبووأخبرنا-7754

أنهلاإنحوهبإسنادهمذكوهحماد.حدثنا،الزبيعأبوحدثنا،يعلىأبوأخبرنى

اللهعبدوكان:قالوزادعاما.التمومن:وقال،يشذلمالفطر.صدقة:قال

وأيوماالفطرقبليقعدونوكانوايقبلونها،الذينقعدإذايعطيها

عنزريغبنيزيدورواه.(5)عارمعن""الصحيحفىالبخارىرواه.4يوميى

.(6)والأنثىوالذكووالعبد،الحرعلى:فقالأيوب

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

سعيهد.بنيحيىذكربدون،بهقبيصةطريقمن(0924)خزيمةابنأخرجه

وعبد.حر:بلفظ،بهلمفيانطريقمن(1703)الدارمىأخرجه

الأخير.بشطرهبهحمادطريقمن(1615)داودأبوأخرجه

.اشيادةذكربدونبهحمادطريقمن(25"")والنسائى،(675)التومذىأخرجه

.(1151)البخارى

به.زريعبنيزيدطريقمن(984/14)مسلمأخرجه
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...وغيرهنفسهعنالفطرزكاةإخراجبابكاةلزا!كتا

(1)نافععنعثمانبنكاخ!ضلاوأنسبنمالكرواهوبمعناه

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبووأخبرنا-7755

عن،مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوب

بوادىائذينغلمانهعنالفطرزكاةيخرجكانأنهعمربنالفهعبدعن،نافع

وخيبر)2(.القرى

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا-7756

بنأنسحدثنا،المسيبئإسحاقبنمحمدحدثنا،المدينئمنصوربنأحمد

عنالفطرزكاةيؤدىاللهعبدكان:قالنافععن،عقبةبنموسىعن،عياض

كبير،أوصغيريعولهكانإنسانكلوعن،أرضهوغيرأرضهفىلهمملوككل

.(3)امرأتهرقيقوعن

أبوحدثنا:قالواوغيرهالمزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-7757

فعئ،الشاناأخبر،سليمانبنبيعالزناأخبر،يعقوببنمحمد(ظ41/09العباس

ك!فهاللهرسولأن،أبيهعن،محمدبنجعفرعن،محمدبنإبراهيمأخبرنا

.4تمونونممن،والأنثىوالذكر،والعبدالحرعلىالفطرزكاةلمحرض

.(7764)فىعئمانبنالضحاكطريقومن،(7762)فىمالكطريقمنسيأتى(1)

.1/283ومالك،2/64والافعى،(2405)المعرفةفىالمصنف(2)

امرأته.رقيقعن:فيهولي!بهعقبةبنموسىطريقمن(2220)مستخرجهفىنجمأبوأخرجه(3)

.بنحوهنافعطريقمن2/141والدارقطنى

.3/132النهاية.تعرلون:تمونون(4)

.2/62والافعى،(24؟2)المعرفةفىالمصنفعندوالحديث
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...وغيرهنفسهعنالفطرزكاةاخراجبابالزكاةكتاب

ل!عنهعلىعن،أبيهعن،محمدبنجعفوعن،إسماعيلبنحاتمورواه

ممنعبد،أوحركبير،أوصغيركلعلى!ي!ك!اللهرسول!فرض:قال!

كلعن،زبيبمنصاعاأو،تمرمنصاعاأو،شعيرمنصاعا،يمونون

.إنسان

أبىعن،عنهروايتهالحافظاللهعبدأبولىأجازفيماوهو-7758

حدثنا،النفيلىحدثنا،يحيىبنمحمدحدثنا،عبدانبنمكىحدثنا،الوليد

.امرسلوهو،فذكره.إسماعيلبنحاتم

آبائه،عن،جدهعن،أبيهعن،الرضاموسىبنعلىعنذلكوروى

(2)!ي!عالنبىعن

عمر،بنعلئأخبرنا،السلمئالحسينبنمحمدوأخبرنا-7759

الربيع،أبىبنالحسنحدثنا،المروزىإسحاقبنمحمدبنالفهعبدحدثنا

عن،الرحمنعبدبىأعن،الأعلىعبدعن،الثورىعن،الرزاقعبدحدثنا

صاعاأو،برمنصاعنصفعنهفأطعمنفقتكعليهجرتمن:قال!ل!نهعلى

(3)ير

لمر.من

قبلهماإلىانضمإذاأنهإلا،(4)ىوقغيرالأعلىوعبد.موقوفوهذا

به.إسماعيلبنحاتممحن(2402)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(1)

به.موسىبنعلىطريقمن2/140الدارقطنىاخرجه(2)

.(5773)الرزاقوعبد،2/521الدارقطنى(3)

،79/+الكبيرإستهاريخ:فىعليهأعكلاءيننى.الأعلىعبدوالدالكوفىالثعلبىعامربنالأعلئعبدهو(4)

-،2/130إتإ-لابقجروحينواله،25/آوالتعديلوالجرح،3/57للعقيلىالكبيروالضعفاء
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مكاتبهعنيؤدىلاقال:منبابالزكاةكتاب

فيه.اجتمعافيماقويا

عمربنعلئأخبرنا،الأصبهانئالحارثابنبكرأبووأخبرنا-0776

بنالقاسمحدثناالهمذاك!)1(،سعيدبنمحمدبنأحمدحدثنا،الحافظ

الأ!حدثنا،الهمدانئ)2(عفاربنعميرحدثنا،زرارةبنعامربنالفهعبد

أمر:قال!عمرابنعن،نافععن،عثمانبنالضمحاكحذثنىالأغز،ابن

مفنوالعبد،والحروالكبير،الصغيرعنالفطربصدقةلمج!الفهرسول

.(4)أعلموالفه،قوىغيرإسناده.3تمونون

محاتبهعنيؤدىلا4قالمنباب

بالويهبنأحمدبنمحمدبنالزحمنعبدمحمدأبوأخبرنا-7761

إبراهيم،بنقطنحدثنا،القطانالحسينبنمحمد(بكر)أبوحدثنا،المزكى

بنموسىعن،طهمانابنيعنىإبراهيمحدثنا،(6الفهعبد6)بنحفصحدثنا

فىلهمملوككلعنالفطرزكاةيؤذىكاناله،عمرابنعن،نافععن،عقبة

رقيقوعن،كبيرأوصغيرمنيعولهإنسانكلوعن،أرضهوغيرأرضه

صدوعا.:1/644التقريبفىحجرابنوقال.61/352الكمالوتهذيب،7/412حبانابنوثقات-

.12/612النبلاءأعلامسيروينظرإالهمدانىإ.:سفى(1)

"الهمذانى".:مفى(2)

.2/114الدارقطنى(3)

.4صالنسخةبعدهاوتبدأ،3صالنسخةمنالموجودينتهىهناإلى(4)

)بن!.:4صفىبعده(5)

"عبدان".:4صفى(6-6)
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...يمونفيمنيكونالكافربابكاةلزا!كتا

عنه.يؤذىلافكانبالمدينةمكاتمبلهوكان،امرأته

عمرلابنكان:قالنافععنعقبةبنموسىعنالثورىسفيانورواه

الفطر)1(.يومالزكاةعنهمايعطىفلامكاتبان

الفطرزحاةعنهيؤدىفلايمونفيمنيحونالحافرباب

العباسأبوحدثنا:قالوااخرينفىالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7762

مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

جعفرحدثنى،يعقوببنمحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(

قرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا:قالاال!لامعبدبنومحمدمحمدابن

162/4الفطرزكاةفرضلمجي!اللهرسولأن،عمرابنعن،نافععن/،مالكعلى

وأحركلعلى،شعيرمنصاعاأو،تمرمنصاعاالناسعلىرمضانمن

عن"الصحيح"فىالبخارىرواه.(2)المسلمينمن،أنثىأوذكرعبد،

:(3)

.وعيرهيحيىبنيحيىعنمسلمورواه،مالكعنيوسفبناللهعبد

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-7763

اللهعبدأبو،و90/41وأخبرنا)ح(السكنبنمحمدبنيحيىحدثناداود،

.بنحوهبهسفيانطريقمن(2441)الأموالفىزنجويهابنأخرجه(1)

،(5303)أحمدطريقهومن،1/284ومالك،2/62والشافعى،(1024)المعرفةفىالمصنف(2)

خزيمةوابن،(1826)ماجهوابن،(2502)والنسالى،(676)والترمذى،(1161)داودوأبو

.(1330)حبانوابن،(2399)

.(984/12)ومسلم،(4051)البخارى(3)
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...يمونفيمنيكونالكافربابالزكاةكتاب

إسحاقبنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظأحمدأبوأخبرنا،الحافظ

حدثنا،جهضمبنمحمدحدثنا،نك!لابنمحمدبنيحيىحدثنا،الثقفئ

فرض:قالعمرابنعن،أبيهعن،نافعبنعمرعن،جعفربنإسماعيل

الحر(1)ىلعشعير،منصاعاأوتمر،منصاعاالفطرزكاةلمجؤالنبئ

ج!عالنبئوأن،المسلمينمن،والكبيروالضغير،والأنثىوالذكروالعبد،

فىالبخارىرواهالصخلاة)3(.إلىالناسخروجقبلالفطر(2زكاةبأداء2)أمر

ال!كن)4(.بنمحمدبنيحيىعن"الصحيح"

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7764

أبىابنحدثنا،بحمصالحجازىالفرجبنأحمدعتبةأبوحدثنا،يعقوب

العنبرئ،طاهرأبىابنصالحأبووأخبرنا)ح(كاخ!ضلاحذثنى،فديك

حدثنا،()سلمةبنأحمدحدثنا،القاضىمنصوربنيحيىجدىأخبرنا

عن،نافععن،الصخخاكأخبرنا،فديكأبىابنحدثنا،رافعبنمحمد

كلعلىرمضانمنالفطرزكاةفرضجمجواللهرسولأن،عمربناللهعبد

منصاعا،كبيرأوصغير،امرأةأورجلعبد،أوحر،المسلمينمننفس

عن:عتبةأبىحديثفىأنإلا،سواءحديثهمالفظشعير.منصاغاأو،تمر

.!نع":مىف(1)

.!"بزكاة:4صفى(2-2)

به.محمدبنيحيىطريقمن(3303)حبانوابن،(0325)النسالىوأخرجه.(1612)داودأبو(3)

.(3051)البخارى(4)

.!مسلمة":سفى(5)
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...يمونفيمنيكونالكافربابالزكاةكتاب

.(2)رافعبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)المسلمينمننفسكل

عبيدبنأحمدحدثنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا)3(-7765

حدثنى،الفيثحدثنا،بكيربنيحيىحدثنا،شريكبنعبيدحدثناالضفار،

ة!ز"إن:قالأنهكيه!اللهرسولعن،عمرابنعن،نافععن،فرقدبنكثير

شعير".منصاعأوتمير،منصاعالفسلمين،منخزوعبدكلعلىالفطر

نصيربنمحمدبنجعفرأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-7766

بمصر،الفهرىرشدينبنالحخاجبنمحمدبنأحمدحدثنا،الخلدى

دزضالفطر"زكاة:قالجمي!ال!رسولأنبإسنادهفذكرهبكير.بنيحيىحدثنا

منصاعأوتمير،منصاع،المسلمينمنوأئثى،ذكيروعبلإ،حزمسلبم،كلعلى

(4)

.لت!عيير"

محمدبنأحمدالحسنأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7767

خالدبنمحمودحدثنا،أبىحدثنا،الإسماعيلئمهرانبنإسماعيلابن

مسلمبنيزيدحدثناالدمشقئ،محمدبنمروان/حدثناالدمشقئ،

حبانابنوأخرجه.الأولبالإسناد(148)الأوقاتوفضالل،(1272)الصغرىفىالمصنف(1)

.بنحوهبهفديكأبىابنطريقمن(2398)خزيمةوابنبه.رافعبنمحمدطريقمن(3302)

.(984/16)مسلم(2)

حديثقبل283صفى.يحيىبنيحيىعنالصحيحفى:قولهإلى4صالنسخةفىخرمهنامن(3)

(7774).

!نالحديثسقطوقد،المتندونالاسنادبذكر1/410المستدركتلخيصفىكما-الحاكم(4)

به.رشدينابنطريقمن2/014الدارقطنىوأخرجه.المستدرك
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الفطرزكاةوجوبوقتبابالزكاةكتاب

سيارحدثنا،عنهيحذثوهببناللهعبدوكانصدقشيخوكان،الخولانئ

فرض:قالعباسابنعن،عكرمةعنالصدفئ،الزحمنعبدابن

وطعمة،والرفثاللغومنللضيامطهرةالفطرزكاةلمج!اللهرسول

بعدأداهاومن،مقبولةزكال!فهىالصلاةقبلأفىاهامن،للمساكين

شيخنا.قالهكذاالضدقات)1(.منصدقةفهىالصلاة

بنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرناماوالضحيح-7768

بنالفهوعبدالذمشقئخالدبنمحمودحدثناداود،أبوحدثنابكر،

الله:عبدقال،ظ41/90محمدبنمروانحدثنا:قالاال!مرقندئالزحمنعبد

.2عنهيروىوهبابنوكان،صدقشيخكانالخولاخ!،يزيدأبوحدثنا

أحمدأبووذكره.مروانعنالخلألالوليدبنعباسذكرهوهكذا

.(3)اسمهيعرفولم""الكنىفىالحافظ

الفطرزحاةوجوبوقتباب

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-7769

الحسنابنبكرأبووأخبرنا)ح(مالكعن،مسلمةبنالقهعبدحدثناداود،

.409/1الحاكم(1)

فىالالبانىوحسنه.بهمحمدبنمروانطريقمن(1827)ماجهابنوأخرجه.(1609)داودأبو(2)

.(0142)داودأبىصجح

أبوذكره:12/279،280التهذيبفىحجرابنوقال.2/156للذهبىالكنىصردفىالمقتنىينظر(3)

من"إمستدركهفىالحديثفاخرجاللهعبدأبوالحاكموأغرب،اسمهيعرفلافيمنالحاكماحمد

يزيد.أبوأنهوالمعروف،مسلمبنيزيد:سماهكذاالخولانى.مسلمبنيزيدعنمحمدبنمروانطريق
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عليهقدراذاوالفقيرالغنىعليبوجوبهاقالمنبابالزكاةكتاب

بنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:إسحاقأبىابنزكرياوأبوالقاضى

بناللهعبدأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا،يعقوب

لمج!اللهرسولأنعمر،بناللهعبدعن،نافععن،أنسبنومالكعمر

شعير،منصاعاأوتمرمنصاعارمضانمنالفطرزكاةالناسعلىفرض

فىمسلمرواه.(1)المسلمينمن،أنثىأوذكرعبد،أوحركلعلى

يوسفبنالفهعبدعنالبخارىورواه،مسلمةبناللهعبدعن""الصحيح

.(2)مالكعن

عليهقدرإذاوالفقيرالغنئعلىبؤجوبهاقالمقبافي

أخبرناببعداد،القطانالحسينبنمحمدالحسينأبوأخبرنا-7775

،النعمانأبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفربناللهعبد

صعير،أبىابنعن،الزهرىعن،راشدبنالنعمانعن،زيدبنحمادحدثنا

4/164ئزأوقمحمنصاعا"أدوا/:الفطرصدققفىكيماللهرسولقال:قالأبيهعن

وأما،اللةفئزكيهالغنئفأما،مملوفيأوحزفقيبر)3(،أوصغييرأو،أئثىأوذكيركلعلى

.(4)((أعطاهممااعثنرعليهفيزدالفقيز

أو"ممغير:الحديثفىفقالحفادعنالعتكئداودبنسليمانورواه

.(194)وهبوابن،(1161)داودأبو(1)

.(4051)والبخارى،(984/12)مسلم(2)

"كبير".:مفى(3)

صعير.ابن:وعنده،253/1سفيانبنيعقوب(4)
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عليهقدرإذاوالفقيرالغنيعلىبوجوبهاقالمنبابالزكاةكتاب

أبىبنالفهعبدبنثعلبةأوثعلبةبنالفهعبد:قالائهإلاأوفقيبر".غنئكبيير،

،(1)

صعير.

أبيهعن،صعيرأبىبنثعلبةعنحفاد،عن:حرببنسليمانوقال

وأقمح-منصماعا)أدوا:أيفامتنهفىوقالوالفقيرإ.ي!الغنئ:متنهفىوذى

إنسافي")2(.كلعنبز:قال

بنسليمانأخبرنا،الروزنئالعباسأبىبناحمدوأخبرنا-7771

عن،الززاقعبدعن،الذبرئإبراهيمبنإسحاقحدثناالطبراخ!،أحمد

كان:قالهريرةأبىعن،هرمزبنالزحمنعبدعن،الرهرئعن،معمر

صاغ،وغنىفقير،وكبيرصغير،وأنثىذكر،وعبدحركلعلىالفطرزكاة

يرفعهكانالزهرئأنوبلغنى:معمرقالقمح.منصاعنصفاو،تمرمن

.(3)ئئصالنبىإلى

.(4)نفسهعنيؤدىالفطرزكاةمنياخذائذى:قالأنهعطاءعنويذكر

والشعبئ)7(.العاليةأبوقال(6)هبو.()الحسنعنوكذلك

(2

(3

.(7785)فىتخريجهسيأتى

به.حرببنسليمانطريقمن148/2الدارقطنىأخرجه

.(7724)أحمدوعنه،(5761)الرزاقعبد

.(5819)الرزاقعبدمصنفينظر

.(5820)الرزاقعبدمصنفينظر

أكذلكا.:مفى

.353/4شبةأبىابنمصنفينظر
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...إخراجهيجوزالذىالجنسبابالزكاةكتاب

الفطرزحاةفىإخراجهيجوزالذىالجنسباب

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-7772

حدثنا،حرببنسليمانحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

!راللهرسول!فرض:قال!عمرابنعن،نافععن،أيوبعن،زيدبنحماد

والحر،نثىوالأالذكرعلى،شعيرمنصاعاأو،تمرمنصاعارمضانصدقة

التمر،يعطىعمرابنفكانبر.منصاعنصفبهالناسفعدل!،والمملوك

عمرابن(و41/91وكانشعيرا،فأعطى،التمرعنعاماالمدينةأهلفأعوز

وكان،يومينأويوماالفطرقبليقعدونوكانوا،يقبلونهاالذينقعدإذايعطى

نافع.بنىيعنى.بنئعنيعطىكانحتى،أهلهمنوالكبيرالصغيرعنيعطى

مسلموأخرجهحماد،عنالنعمانأبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه

(1)ءسو

.ايوبعنزريعبنيزيدحديثمنمختصرا

العباسأبوحدثنا:قالوااخرينفىالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7773

مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأحبرنا،يعقوببنمحمد

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدوأخبرنا)ح(

ييمحدثنا:قالامحمدبنوجعفرالسلامعبدبنمحمدحدثنى،يعقوب

اللهعبدبنعياضعن،أسلمبنزيدعن،مالكعلىقرأت:قال!يحيىابن

زكاةنخرجكنا:يقول!الخدرىسعيدأباسمعأنه،سرحأبىبنسعدابن

.(7753)فىتخريجهوتقدم.(984/14)ومسلم،(1151)البخارى(1)
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...إخراجهيجوزالذىالجنسبابالزكاةكتاب

منصاعاأو،تمرمنصاعاأو،شعيرمنصاعاأو،طعاممنصاعاالفطر

الشافعى:روايةوفى.يحيىبنيحيىحديثلفظ.زبيبمنصاعاأو،أقط

الموضع،هذافى)أو(كلمةيذكرلمشعير.منصاعا،طعاممنصاعا

ورواه،يحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلئم)2(رواه.(1)كلذبعدوذكرها

بنيحىحديثلفظعلىمالكعنيوسفبنالفهعبدعنالبخارى

(3)

يحيى.

نعطىكنا:الحديثفىفزاد،أسلمبنزيدعنالثورئسفيانورواه

.فذكرهلمجيى.النبىزمنفىالفطرزكاة

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-7774

أخبرنا،عقبةبنقبيصةحدثنا،الفزاءالوهابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

51رو.(4)الزبيبذكردونالريادةهذهمعومعناهبإسنادهفذكره.سفيان

وعن،بطولهالثورىعنالعدنىيزيدحديثمن""الصحيحفىالبخارى

.(مختصزا)الثورئعنقبيصة

كان(6)ذإنخرجكنا:قالسعيدأبىعنعياضعنقيسبنداودورواه

(1

(2

(3

(4

(5

(6

.1/284ومالك،2/62الثافعى(

.278صفىإليهالمشار4صفىالخرمنهايةهناإلى(

.(985/17)ومسلم،(6051)الخارى(

بذكروعندهم،بهسفيانطريقمن(1512)والنسائى،(673)والترمذى،(69811)أحمدأخرجه(

الزبيب.

.(5051،8051)الخارى(

)إذا!.:4ص،سفى(

-284-



الفطر...صدقةفىالحنطةمنيخرجلاقال:منبابالزكاةكتاب

الفطر)1(.زكاة!ييهاللهرسولفينا

اقتصرأنهإلاالريادةهذهأيضافذكرعياضعنأميةبنإسماعيلورواه

!و،النبىإلىالحديثرفعبذلكفثبت.(2)الأجناسهذهبعضذكرعلى

بذلك،/لأخبرهمالأجناسهذهمنيخرجونهكانواما(3يجزئهملمولو
(3

أعلم.والله

بنمحمد(4بنبكر4)أخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناو-7775

بنمكىحدثنا،البلخىالفضلبنالضمدعبدحدثنا،الصيرفئحمدان

كان:قالعمرابنعن،نافععن،روادأبىبنالعزيزعبدحدثنا،إبراهيم

وأ،شعيرمنصاعالمجي!اللهرسولعهدعلىالفطرصدقةيخرجونالناس

.()زبيبأوسلتأوتمرمنصاعا

صاغاإلاالفطرصدقةفىالحنطةمنيخرجلا4قالمنباب

ببغدادالرزازداودبنمحمدبنأحمدبنعلئالحسنبوأأخبرنا-7776

بنأحمدحدثنا،السماكابنأحمدبنعثمانعمروأبوحدثنا،كتابهأصلمن

علىأبووأخبرنا)ح(القعنبىحدثنا،القاضىالبرع!عيسىبنمحمد

التالى.الحديثفىوسيأتى،(7747)فىتخريجهتقدم(1)

به.أميةبنإسماعيلطريقمن(19/985)مسلمأخرجه(2)

يخبر"."ولم:سفى(3-3)

بكر"."أبو:4صفى(4-4)

ضعيهففىالألبانىوضعفه.بهروادأبىابنطريقمن(5152)والنسالى،(4161)داودأبوأخرجه(5)

.(351)داودابى
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4/166

الفطر...صدقةفىالحنطةمنيخرجلاقال:منبابالزكاةكتاب

بناللهعبدحدثناداود،أبوحدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،الزوذبارئ

سعيدأبىعن،اللهعبدبنعياضعن،قيسابنيعنىداودحدثنا،مسلمة

صغيركلعنالفطرزكاةو!عاللهرسولفيناكانإذنخرجكنا:قالالخدرى

(ظ41/91صاعاأو،أقظمنصاغا،طعاممنصاغا،مملوكأوحر،وكبير

قدمحتىنخرجهنزلفلمزبيبما،منصاغاأو،تمرمنصاعاأو،شعيرمن

نأالناسبهكلمفيمافكان،المنبرعلىالناسفكلممعتمزاأوحاجامعاوية

بذلكفأخذتمر.منصاعاتعدلالشتام)1(سمراءمنمذينأنأرىإنى:قال

ماأبداأخرجهكنتكماأخرجهأزالفلاأنافأفا:سعيدأبوفقال.الناس

مسلمرواه.(2)طقأمنصاعاأو،طعابممنصاغا:الززازروايةوفىعشت.

هذافى)أو(كلمةدونالقعنبىمسلمةبنالقهعبدعن"الصحيح"فى

كلمةوفيه،عياضعنأسلمبنزيدحديثمنأخرجاهوقد،(3)الموضع

.(4)(وأ)

إبراهيمبنإسحاقبنأحمدحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7777

أبوحدثنا،البجلئالفضلبنالحسينحدثناإملاء،العدلالصخيدلانئ

أحمدبكرأبووأخبرنا)ح(عليةابنإسماعيلحدثنا،حنبلبنأحمدالفهعبد

القاضى/حدثنا،الحافظعمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثبنمحمدابن

.7/61النووىبثرحمسلمصحيح.الحنطة:الثامسمراء(1)

)أو".وعنده(6161)داودأبو(2)

إأوأ.وعنده(985/18)مسلم(3)

.(7773)فىتخريجهوتقدم.(985/17)ومسلم،(0615)البخارى(4)
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الفطر...صدقلافىالحنطةمنيخرجلاقال:منبابالزكاةكتاب

حدثنا:قالاالدقاقأحمدبنالملكوعبدالمحاملئإسماعيلبنالحسين

اللهعبدحدثنى،إسحاقبنمحمدعن،عليةابنحدثنا،الدورقئيعقوب

أبىبنالفهعبدبنعياضعن،حزامبنحكيمبنعثمانبناللهعبدابن

ماإلاأخرجلا:فقالرمضانصدقةعندهوذكرواسعيدأبوقال:قالسرح

وأ،حنطةمنصاعاأو،تمرمنصاعا؟!ي!ك!اللهرسولعهدفىأخرجكنت

منمدينأو:القوممنرجللهفقالأقط.منصاعاأوشعير،منصاعا

.(2)اهبأعملولاأقبلهالا،معاويةقيمةتلك:(1)لاققمح.

علئة.ابنإسماعيلعنالحنظلئإسحاقرواهوكذلك

بنأحمدبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-7778

الترجمافئ،براهيمإبنإسماعيلحدثنا،الخزازعلىبنأحمدحدثنا،بالويه

نافع،عن،عمربناللهعبيدحدثنا،الجمحئالرحمنعبدبنسعيدحدثنا

منصاعاأو،تمرمنصاعاالفطرزكاةفرض!لمجيماللهرسولأن،عمرابنعن

.(3)المسلمينمن،أنثىأوذكرعبد،أوحركلعلى،بر

."ال:قال:)بخطه:الأصلحاشيةوفى"لاإ،:مفىبعده(1)

.2/145والدارقطنى،1/411والحاكم،(2412)والمعرفة،(1278)الصغرىفىالمصنف(2)

(7161)داودوابو.بهإبراهيمبنيعقوبعن(6033)حبانابنوعنه،(9142)خزيمةابنوأخرجه

عقبداودأبووقال،الحنطةذكرداودوأبىحبانوابنخزيمةابنعندوليس.بهعليةابنطريقمن

خزيمةابنقالوكذا.بمحفوظوليس.حنطةصاعأو:عليةابنعنفيهواحدرجلوذكر:(1616)

الحديث.عمب

بنسعيدطريقمن2/441،451والدارقطنى،(5339)أحمدوأخرجه.1/014،114الحاكم(3)

عمر.=بناللهعبد:والدارقطنىالحاكموعند،البرذكربدونأحمدوعند.بهالجمحىالرحمنعبد
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الفطر...صدقةفىالحنطةمنيخرجلاقال:منبابالزكاةكتاب

.بمحفوظليسفيهالبروذكر،الجمحئالزحمنعبدبنسعيدقالهكذا

الحافظ،عمربنعلئأخبرنا،الحارثابنبكرأبوأخبرنا-7779

الفهعبدأبووأخبرنا)ح(عزينربنمحمدحدثنا،النيسابورئبكرأبوحدثنا

بنمحمدحدثنا،العنبرىالفهعبدبنمحمدالحسنأبوأخبرخ!،الحافظ

عقيلعن،روحبنسلامةحذثنى،الأيلئعزيزبنمحمدأخبرنا،إسحاق

إسحاقأبىعنمسعود،بنعتبةبنالفهعبدبنعتبةعنخالد،ابن

الفطربزكاةيأمرل!نهطالبأبىبنعلئسمعأنه،الحارثعن،الهمدانى

وأسلتأوحنطةمنصاعأوشعير،منصاعأو،تمرمنصاعهى:فيقول

بنعتبهإسنادهفى/الفهعبدأبويذكرولمبكر،أبىحديثهذا.اربيب

أصح.والموقوفمرفوعا)2(،ذلكوروى،الفهعبد

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-7780

حدثنا،حرببنسليمانحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثناالضفار،عبيد

عباسابنسمعت:يقولرجاءأباسمعت:قالأئوبعنزيد،بنحفاد

هوهذا.(3)طعاممنصاعا:الفطرصدقةفىيقولوهوالمنبرعلىيخطب

.موقوفالصحيح

هنا.كماعمر.بناللهعبيد:الرسالةطبعةالدارقطنىصننوفىعمر.بناللهعبيد:منبدلا=

.1/411والحاكم،149/2الدارقطنى(1)

به.إسحاقأبىعنعياشابنبكرأبىطريقمن1/411والحاكم،2/149الدارقطنىأخرجه(2)

به.حمادطريقمن(2509)النسائىأخرجه(3)

-288-



الفطر...صدقةفىالحنطةمنيخرجلاقال:منبابالزكاةكتاب

إبراهيمبنمحمدبكروأبوقتادةابننصرأبوأخبرناوقد-7781

أخبرنا،أيوببنمحمدأخبرنامطر،ابنعمروأبوحدثنا:قالاالفارسى

،و41/92رجاءأبىعن،أيوبعن،زيدبنحمادحدثنا،الجراحبنالفهعبد

طعايم".منصاعا"أدوا:!ؤاط!رسولقال:قالعبالدلىابنعن،العطاردى

الفطر)1(.فىيعنى

حدثناببغداد،القطانالفضلبنالحسينبنمحمدأخبرنا-7782

بنمحمدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفربنالفهعبد

ابنإليناكتب:قال!إسحاقأبىعن،شعبةحدثناداود،أبوحدثنابشئار،

صاعالفطرصدقة:،11:الحجراتأاقييمن!بغداتفسووالاشم)بئسالربير:

.(2)عاص

سعيدأبوأخبرنا،الفقيهالمعروفأبىابنالحسنأبوأخبرنا-7783

حدثنا،أيوببنمحمدحدثنا،الرازىالوهابعبدبنمحمدبناللهعبد

رمضال!:زكاةفىالبصرىالحسنعن،قتادةحدثنا،هشامحدثنا،مسلم

!.(3)ربصاعأوتمرصاعصاممنعلى

به.أيوببنمحمدطريقمن3/12امحليةافىنعيمابواخرجه(1)

به.داودابىعن(ا؟455)شيبةأبىابناخرجه(2)

بر.صاعنصفاو:وفيهبهإبراهيمبنمسلمطريقمن(2415)الأموالفرءزنجويهابناخرجه(3)
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4/168

الفطر...صدقةفىالحنطةمنيخرجقال:منبابالزكاةكتاب

صاعنصفالفطرصدقةفىالحنطةمنيخرج4ثالمنباب

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-7784

بنحفادحدثنا،مسذدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

أبيهعنصعيبر،أبىبنثعلبةعن،الرهرئعن،راشدبنالنعمانعن،زيد

وأحزكبيبر،أوصغيبر،اثنينكلعن،قمحأوبزمنإصاغ:!يمللهارسوللقا:قال

.(1)"أعطىمفاامحرعليهفيرذفقيركموأما،اللهفيزكيهغنيكمأفا،أنثىأوذكبرعبد،

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-7785

روايةفىوقال،الحديثفذكر.العتكئداودبنوسليمانمسددحدثنا،داود

أبيه.عن،صعيرأبىبنالفهعبدبنثعلبةأوثعلبةبنالفهعبد:داودبنسليمان

.(2)"ربيقفأو)غنئ:حديثهفىسليمانوزاد:قال

ثعلبةبنالفهعبدعنالزهرئعنالكوفىوائلبنبكرعن/ذلكوروى

عنثعلبةبنالفهعبدأوالفهعبدبنثعلبة:عنهوقيل،أبيهعنصعيرابن

حديثفىوكذلك.(3)"ريأركلاعن:ذلكفىعنهوقيلمرسلا.ع!يوالنبى

أعلم.فالفهدأ.اثنينكل"عن:خاضةالقمحفىوقيل،راشدبنالنعمان

خطب:ثعلبةبنالفهعبدقال:الزهرئقال:قالجريجابنورواه

حمادطريقمن(23664)وأحمد.بهمسددطريقمن(1134)المشكلشرحفىالطحاوىأخرجه(1)

.(7770)فىوتقدمبه.زيدابن

.(1426)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(1619)داودأبو(2)

به.وائلبنبكرطريقمن(0162)داودأبوأخرجه(3)
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الفطو...صدقةفىالحنطةمنيحرجقال:منبابالزكاةكتاب

51فرومعمروحال!م.(1)((اثنين"بين:القمحفىوقال،فذكره.!سج!اللهرسول

:قالثم،عليهموقوفاهريرةأبىعنهرمزبنالرحمنعبدعنالزهرىعن

.(2)يرفعهكانالزهرىأنبلغنى

هوإنما:""العللكتابفىالذهلئيحيىبنمحمدوقالأحمد:قال

بكرروايةهكدا."انسانكلأورأير،كل"عن:هووإنما،ثعلبةبنالفهعبد

عنورواه.والمتنالاسنادأصابقد،غيرهالحديثهذايقملم،وائلابن

.(3)وائلبنبكرعنهمامعنسلمةأبى

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-7786

جريج،ابنحدثنا،شرحبيلبنمحمدحدثناالأزهر،أبوحدثنا،القطان

أمر:قالأنهعمر،ابنعن،أخبرهنافعاأن،موسىبن(4)أيوبأخبرنى

صاعأو،حنطةمنصاعبنصفالفطرزكاةفىحزمبنلعمرو!س!اللهرسول

فعناعنالجماعةوروايةصحيحاذلكيكونوكيف،يصحلاوهذا.تمرمن

!؟(6)رجملاللهرسولبعدكانحنطيمامنبمدينالصاعتعديلأنعمرابنعن

(1

(2

(3

(4

(5

(6

صحيحفىالألبانىوصححه.بهجريجابنطريقمن(1162)داودوأبو،(23663)أحمدأخرجه

.(1428)داودأبى

.(7771)فىتخريجهتقدم

تنقيحوينظربه.الذهلىيحىبنمحمدعن(2410)خزيمةوابن،(1620)داودأبوأخرجه

.228/2التحقيق

نافع،عنيروىامهالكو."ناميلس":التخريجمصدروفى،الذهبىومختصر،النسخفىكذا

.3/494،12/92الكمالتهذيبينظر.جريجابنعنهماويروى

به.الأزهرأبىطريقمن2/145الدارقطنىأخرجه

.(7752)تخريجهتقدم
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الفطر...صدقلافىالحنطةمنيخرجقال:منبابالزكاةكتاب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبناحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-7787

بكر،أبىبنمحمدحدثنا(ظ41/92،إسحاقبنإسماعيلحدثنا،الضفارعبيد

ابنخطبنا:قالالحسنعن،الطويلحمياحدثنا،يوسفبنسهلحدثنا

لمالناسفكأن.صومكمصدقةأدوا:فقالرمضانآخرفىبالبصرةعباس

،يعلمونلافإنهمإخوابممعفموا؟المدينةأهلمنههنامن:فقاليعلموا

حر،وأنثىذكروكبير،صغيركلعلىالصدقةهذهع!يرالفهرسولفرض

ل!بهعلئقدمفلفاقمح.صاعنصفأوشعيبر،صاعأوتمر،صاعوعبد،

الحسنوكان:قالشىء؟كلمنصاعاجعلتموهلو:قالالشعيررخصورأى

صام.منعلىيراها

:فقاليوسفبنسهلعنالمثنىبنمحمدورواهخطبنا.:قالكذا

-ء(1)ص:
بنالحسنأخبرنا،الحافظاللهعبدأبواخبرنافقد؟اصخوهو..

بنعلىسمعت:قالالبراءبنأحمدبنمحمدحدثنا،الاسفرايينئمحمد

الفطرزكاةفىجمسدالنبىعنعباسابنحديثعنوسئلالمدينئالفهعبد

منيسمعلمالحسن:علئوقال:قال.مرسلوإسنادهبصرئحديث:فقال

:قال.البصرةعلىعباسابنكانأيامبالمدينةكان؟قطاهروماعباسبىابن

كقولهوإنما.بالبصرةعباسابنخطبنا:الحسنحديثفىعلئمحروقال

علئ.عليناخرجمجاهد:قولومثل.حصينيبنعمرانعليناقدم:ىت!باث

طريقمن(1579)والنسائى،(3291)وأحمدبه.المثنىبنمحمدعن(1622)داودأبوأخرجه(1)

.(356)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.علىقولذكربدونوالنسانىأحمدوعند،بهحميد
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الفطر...صدقةفىالحنطةمنيخرجقال:منبابالزكاةكتاب

منيسمعلمالحسن.حدثهمجعشمبنمالكبنسراقةإن:الحسنوكقول

.(1)عباسابن

أبىعنرويناوقد.مرسلعباسابنعنالحسنحديثأحمد:الشيخظل

صاع:الفطرصدقةفىالخطبةهذهفىعباسابنمنسماعاالعطاردىرجاء

(2)ص
.طعاممن

عمربنعلئأخبرنا،السلمئالرحمنعبدأبوأخبرناوقد-7788

الحقفى،حدثنا،الأشعثأبوحدثنا،إسماعيلبنالحسينحدثنا،الحافظ

صدقةنعطىأنأمرنا:قالعباسابنعن،سيرينبنمحمدعن،هشامعن

أدىومن،طعاممنصاعا،والمملوكوالحر،والكبيرالصغيرعنرمضان

169/4أدىومن،منهقبلزبيباأدىومن،منهقبلشعيراأدىومن،منهقبلبرا/

قبلسويقاأدىومن،منهقبلدقيقاأدىومن:قالوأحسبه:قال.منهقبلسلتا

أنهإلاشيئاعباسابنمنيسمعلمسيرينبنمحمد.مرسلأيضاوهذا.3منه

نأأولىفهو،عباسابنعنالموصولالعطاردىرجاءأبىحديثيوافق

أعلم.والله،بهاعتدادفلالهشاهدولاالراوىفيهشكوما،صحيحايكون

بنشافعأخبرنا،موىالأرمحمدبنإبراهيمإسحاقأبوأخبرنا-7789

بنأحمدبنمحمدعن33صالمراسيلفىحاتمأبىابنوأخرجه.5.06اصالمدينىابنعلل(1)

البراء.

.(7780)فىتخريجهتقدم(2)

مختصرا.بههشامطريقمن(1524)خزيمةابنوأخرجه.ا2/44الدارقطنى(!)
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17؟/4

الفطر...صدقةفىالحنطةمنيخرجقال:منبابكاةلزا!كتا

عن،الشافعئحدثنا،المزنئحدثنا،الطحاوئجعفرأبوأخبرنا،محمد

بنالزحمنوعبدخالدبنعقيلعنسعد،بنالليثعن،حسانبنيحيى

لمجؤالفهرسولأن،المسيببنسعيدعن،شهابابنعن،مسافربنخالد

.(1)أطخمدينحديث:الشئافعئقال.حنطةمنمذينالفطرزكاةفرض

كانبمدينالتعديلأنعلىتدذالثابتةفالأخبار،قالكماهو:الشيخقال

عنالفطرصدقةفىبرمنصاعنصفجوازفىوروينا.لمج!اللهرسولبعد

بنوجابرمسعود،بنالفهوعبد،عفانبنوعثمان،الضذيقبكبرأبى

وابنعلىعنوأ93/41الروايتينإحدىوفى،هريرةوأبى،عبدالله

رفيئ.وعثمانبكرأبىعنذلكيثبتلا:المنذرابنقالرق!يمبئ)2(.عباس

أعلم،والله،موصولعثمانوعن/،منقطعبكبرابىعنهو:التنيخقال

نصففىأخبارووردتبر،منصاعفىلمجي!النبىعنأخباروردتوقد

فىمنهاواحدكلعلةبئنت)3(قدذلك،منشىءيصخولاصاع،

الثابتالحديثوفىالخدرئسعيدأبىحديثفىورؤينا،(4)""الخلافيات

اليثطريقمن(012،112)المراسيلفىداودابووأخرجه.33صالماثورةالسننفىالشافعى(1)

،04291،04301،43601)شيبةابىابنومصنف،316-3/311الرزاقعبدمصنفينظر(2)

،2/151الدارقطنىوسنن،2/46،47الاثارمعانىوثرح،(10437،10444،10447

152.

.""نبهت:حاشيتهاوفى!ثبتتإ،:سفى(3)

.2/491،493الخلافياتمختصر(4)
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صاغا...تجبإنماالفطرزكاةأنعلىدلمابابالزكاةكتاب

وقع،شعيرمنبصاع،صاعنصفوهو،برمنمدينتعديلأنعمرابنعن

التوفيق.وبالله.(1)ميمجالنبىبعد

صاعاتجبإنماالفطرزحاةأنعلىدلماباب

المدينةأهلبصاعفيلكفىالإعتباروأن،!جكالنبئبصاع

بهيقتاتونحانواالذى

بنمحمدنصرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-0779

بكير،بنيحيىحدثنا،(2)!لابحبنمحمدحدثنا،الترمذىحامدبنمحمد

أمهعن،الزبيربنعروةعن،عروةبنهشامعن،عقيلعن،الليثحدثنا

عهدفىالفطرزكاةيخرجونكانواأنهمحدثتهأنهابكر،أبىبنتأسماء

به،يقتاتونالذىالصاعأو،البيتأهلبهيقتاتالذىبالمدلمجماللهرسول!

.(3)كلهمالمدينةأهلذلكيفعل

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7791

عن،سفيانحدثنا،قبيصةحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

على"الميزان:!يعادرسول!ال:قالسمرابنعن،طاوسعن،حنظلة

.(7752،7777،7786)فىتقدم(1)

،""حيان:ممنونسخة،سحاشيةونى.إ"حبان:3/5271للذهبىوالمهذب،م،4ص،سنى(2)

"جبال".:المستدركوفى

وقال.بهعقلطريقمن(1024)خزيمةابنوأخرجه.الذهبىووافقهوصححه1/412الحاكم(3)

جذا.غريب:1527/3المهذبفىالذهبى
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...عيارهكانت!جمالنبىصاعأنعلىدلمابابالزكاةكتاب

.(1)((المدينةأهلمكيالوالمكيالمكة،أهلميزان

حانع!ي!النبىصاعانعلىدلماباب

وثلثاأرطالخمسةعياره

حدثنا،يعقوببنمحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7792

عن،سفيانحدثنا،عمرأبىابنحدثنا:قالاسهلبنوأحمدنعيمبنمحمد

ليلى،أبىابنعن،مجاهدعن،الكريموعبدوحميدوأئوبنجيحأبىابن

مكةيدخلأنقبلبالحديبيةوهوبهمزع!ج!اللهرسولأن،عجرةبنكعبعن

"أتؤذيك:فقالوجههعلىيتهافتوالقمللهقدرتحتيوقدوهومحرموهو

مساكين-ستةبينفرقاوأطعئمرأسك"فاحلق:قال.نعم:قلت.((؟هذههوامك

نجيح:أبىابنوقالنسيكة".انسكأوأيايم،ثلاثةصئمأو-آصعثلاثةوالفرق

وأخرجهعمر،أبىابنعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)"ةامشاذبح"أو

عنوغيرهمسليمانبنوسيفوأيوبنجيحأبىابنحديثمنالبخارى

(3)
هد..

به.سفيانطريقمن(2519)والنسائى،(0334)داودأبووأخرجه.(9230)المعرفةفىالمصنف(1)

.(2857)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه

أيوبعنسفيانطريقمن(0398،3981)حبانوابن.بهعمرأبىابنعن(953)الترمذىأخرجه(2)

من(3978)حبانوابن،(0411)الكبرىفىوالنسائى،(07181)وأحمدبه.نجيحأبىوابن

أبىابنطريقمن(3979)حبانوابن،(2677)خزيمةوابن،(13181)وأحمد.بهأيوبطريق

.(8775،9165،9880،9991)فىعجرةبنكعبحديثوسيأتىبه.نجيح

،4181،5181،1817،1818،0914،1914،5665)والخارى،(12/83؟1)مسلم(3)

8067).
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...عيارهكانكحالنبىصاعأنعلىدلمابابالزكاةكتاب

معارضكتابمنعليهقرئفيماالروذبارىعلىأبووأخبرنا-7793

:قالالسجستانئداودأبوحدثنابكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،بأصله

ابنصاع:يقولوسمعتهرطلا.عشرستةالفرق:يقولحنبلبنأحمدسمعت

ذاكليس:قال؟أرطالثمانية:قالفمن:قال.وثلثأرطالخمسةذئبأبى

000(1)
.بمحموط

بنالرحمنعبدالقاسمأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-4779

محمدأحمدأبوحدثنا،منصوربنالحسينبنالحسنحدثنا،الحيرىأحمد

(ظ93/41عندمالكايوسفأبوسأل:يقولأبىسمعت:قالالوهابعبدابن

4/171.يرطللا/الصاعأنعندناالسنة:قالرطلا؟هوكمالصاععنالمؤمنينأمير

ففحمه.

يوسف:أبوقال:يقولالوليدبنالحسينسمعتأحمد:أبوقال

بصاعاتهم،ودعوتم!مجاللهرسولأصحابأبناءفجمعناالمدينةفقدمت

!ؤجدتهافقدر!ا.صاعههذاأنكي!اللهرسولعنآبائهمعنيحدثنىؤممل

.(2)اذهإلىورجعتحنيفةأبىقولفتركت،مستوية

الحافظ،سعدبناللهعبدحدثنى،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-7795

حدثنامنصور،بنالحسينحدثنا،الفهعبدبنإبراهيمبنأحمدحدثنا

أريدإنى:فقالفأتيناهالحجمنيوسفأبوعليناقدم:قالالوليدبنالحسين

.(238)عقبداودأبو(17)

.بنحوهيوسفأبىعنالوليدبنبشرطريقمن2/51المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(2ؤ
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...عيارهكانييئالنبىصاعأنعلىدلمابابالزكاةكتاب

عنفسألتالمدينةفقدمتعنهتفخصت،هفنىالعلممنباباعليكمأفتحأن

فىحختكمما:لهمقلت.!ح!الفهرسولصاعهذاصاعنا:فقالواالصاع

خمسينمننحوأتانىاصبحتفلفاعندنا)1(.بالحخةنأتيك:فقالواذلك؟

ردائه،تحتالضاعمنهمرجلكلمعوالأنصارالمهاجرينأبناءمنشيخا

فنظرت.!يىالفهرسولصاعهذاأن،بيتهأهلأوأبيهعنيخبرمنهمرجلكل

يسيبر،معهبنقصانوثلثارطالخمسةهوفإذافعئرته)2(قال.:سواء.هىفإذا

أهلبقولوأخذتالضاعفىحنيفةابىقولتركتفقدقويا،أمرافرأيت

فسألتهأنسبىبنمالكفلقيتذلكعامىمنفحججت:الحسينقال.المدينة

:قالهو؟رطلاكم:فقلتع!ير.الفهرسولصاعهذاصاعنا:فقالالصاععن

أسلمبنزيدبناللهعبدفلقيت:الحسينقالهذا.هو،يرطللاالمكيالإن

.(3)هن!رعمرصاعهذاأن،جدىعنأبىحذثنى:فقال

محمدبنأحمدمدحاأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-7796

بنمحمدسمعت:قالالحسينبنداودحدثنا،الخسروجردئ(4)الحسنابن

صاععنبالمدينةأويسأبىبنإسماعيلسألت:يقولالجلابسعد

)غدا".:مفى(1)

الأزهرىونقلأوزانها.لمعرفةبغيرهامتحنته:وعايرتهوالميزانالمكيالوعترت.،"فعايرته:مفى(2)

تهذيبينظرالعار.منإلاعيرت:يقالولا،والميزانالمكيالعايرتالصوابأناللغةأئمةعن

.(رى)ع167صالمنيروالمصباح،168/3اللغة

.499/2،501للمصنفالخلافياتمختصرينظر(3)

.،"الحسين:سفى(4)
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...عيارهكانكي!النبىصاعأنعلىدلمابابكاةلزا!كتا

فعيرته.بعينه!ؤالنبىصاعهذا:فقالىبالياعتيقاصاعاإلئفأخرج،!مالنبى

وثلثا)1(.أرطالىخمسةفكان

عمروأيىبخطقرأت:قالىالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-7797

مناستعرت:يقولىالذهلئيعنىيحيىبنمحمدسمعت:المستملى

مالكصاع:مكتوباعليهفوجدتأنسبنمالكصاعأويسأبىبنإسماعيل

فوجدتهبالعدسعيرتهإلاأحسبنىولا،كج!النبىصاععلىمعيرأنسابن

وثلثا)2(.أرطالىخمسة

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-7798

بناللهعبدعن،ناصحبنالخصيبحدثنا،سليمانبنالربيعحدثنا،يعقوب

:قالهريرةأبىعن،أبيهعن،الرحمنعبدبنالعلاءعن،المدينىجعفر

أصغرومدنا،الصيعانأصغرصاعناإن،اللهرسولىيا:!راللهلرسولىقالوا

وكثيرنا،وقليلناومدنا،صاعنافىلنابارك"اللهغ:كج!اللهرسولىفقالىمداد.الأ

وإنى،مكةلأهلدعاكوخليلكعبدكإيراهيمإناللفم،ني!كربالبركةمعلناواجعل

.(3)"ةكملأهلإبراهيئمبهدعاكمابمثلالمدينةلأهلأدعوكورسوئكعبذك

عنمنصور،عن،الطلحئموسىبنصالح(و94/41رواهوالذى

فى!اللهرسولىمنالسنةجرت:ر!نهاعائشةعن،الأسودعن،إبراهيم

."ثلث":م،سىف(1)

."ثلث":م،سىف(2)

.الأولبشطرهبهالعلاءطريقمن(3284)حبانابنأخرجه(3)
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4/172

...عيارهكانيروالنبىصاعأنعليدلمابابالزكاةكتماب

فإن.(1)أرطالثمانيةوالضاع،رطلينوالوضوءصاعالجنابةمنالغسل

منوغيره(3)معينبنيحيىقاله.(2)الحديثضعيفوهو،بهيتفزدصالحا

.(4)مالكبنأنسعنيزيدبنجريرعنروىماوكذلك.بالحديثالعلمأهل

ج!عالنبئأنمالإ،بنأنسعنالكريمعبدعنليلىأبىابنعنروىوما

ضعيف.إسنادهما.()أرطالثمانيةبالضاع/ويغتسلبرطلينيتوضأكان

ويغتسلبالمذيتوضألمجؤالفهرسولكان:مالكبنأنسعنوالمخحيح

أمداد)6(.خمسةإلىبالصاع

الفطرزكاةيخرجونكانواأنهمبكرأبىبنتأسماءأخبرتقدثئم

صاعوالقوتالركاةصاعمخالفةعلىذلكفدذ.(7)هبيقتاتونائذىبالضاع

إناءمنج!ك!الفهورسولهىتغتسلكانتانهار!بنأعائشةروتقدثئم.الغسل

خمسةالضاعكانفإذا،آصعثلاثةالفرقأنعلىدئلناوقد.(8)الفرققدر

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

به.موسىبنصالحطريقمن128/2والدارقطنى،(339)الأوسطفىالطبرانىأخرجه

،4/291الكبيرالتاريخ:فىعل!الكلامينظرالكوفى.الطلحىإسحاقبنموسىبنصالح

وتهذيب،1/369والمجروحين،4/154والعديلوالجرح،2/032للعقيلىالكبيروالضعفاء

.متروك:363/1التقريبفىحجرابنوقال.13/95الكمال

.3/225الدورىبروايةمعينابنتاريخ

به.يزيدبنجريرطريقمن1/94،153/2الدارقطنىأخرجه

به.ليلىأبىابنطريقمن2/154الدارقطنىأخرجه

.(945)فىتخريجهتقدم

.(7790)فىتخريجهتقدم

.(905،094)فىتخريجهتقدم
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...الدقيقإخراجيجزئقال:منبابالزكاةكتاب

صاغوهو،أرطال!ثمانيةمنهماواحل!كلبهيغتسلماقدركانوثلثا)1(أرطال!

لتركمعنىفلا،الاستعمال!باختلافيختلفكانبهيغتسلماوقدر،ونصف

وبالفههذا،بمثلالفطرلزكاةالمعذالصاعقدرفىالصحيحةالأحاديث

التوفيق.

الفطرزحاةفىالذقيقإخراجيجزئ4قالمنباب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-7799

حدثنامسدد،وحدثناقال:.سفيانحدثنا،يحيىبنحامدحدثناداود،

لا:يقول!الخدرىلممعيدأباسمعت:قالعياضاسمععجلانابنعن،يحيى

شعيرأوتمرصاع!ع!ك!اللهرسولعهدعلىنخرجكناإنا،صاعاإلاأبداأخرج

منصاعاأو:فيهعيينةبنسفيانزاد.يحيىحديثهذا.زبيبأوأقطأو

وهمالريادةفهذه:داودأبوقال!.سفيانفتركهعليهفأنكروا:ماحاقال!.دقيق

(2)ريو
عيينه.ابنمن

ومن.إسماعيلبنحاتم!همجلانابنعنجماعةرواه:الشيخقال

خالدوأبوالقطانويحيى"الصحيح")3(،فىمسلمأخرجهالوجهذلك

غيرالدقيقمنهمأحايذكرفلم،وغيرهممسعدةبنوحمادالأحمر

."ثلث":م،سىف(1)

ابنوعند.بهسفيانطريقمن(4124)خؤيمةوابن،(2513)النسائىوأخوجه.(1618)داودأبو(2)

الدقيق.ذكربدونخؤيمة

.(985/12)مسلم(3)
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الباديةأهلعلىالفطرزكاةوجوببابالزكاةكتاب

عباسابنعنسيرينبنمحمدعنوروى،فتركهعليهأنكروقد،ان-.

ضعيفةأوجهمنوروى،بثابتوليس،التوهمطريقعلىموقوفا)2(مرسلا

ذكرها.تسوىلا

الباديةأهلىعلىالفطرزحاةوجوبباب

عمومها.فىودخولهم(3)وغيرهعمرابنأحاديثفىرؤينالماوذلك

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7800

بنداودحدثنا،حمدانولقبهالوراقعلىبنمحمدحدثنا،يعقوب

(4)ص

عن،جريجابنحدثنا،الناسخيارمنوكانعتادبنيحيىحدثنا،شبيب

"إن:ينادىمكةببطنصارخاأمرجم!اللهرسولأن،عباسابنعن،عطاء

مملولث،أوحز،أنثىأوذكبركبير،أوصغيبر،مسلمكلعلىواجبحقالفطرعمدقة

.(تمر")أوشعيبرمنصاغباد،أوحاضر

.(6)((حمقمن"مدان:فيفزادحمدانعنمخلدبنمحمدورواه(ظ41/94

(1

(3

(6

بنحمادطريقمن(1324)خزيمةوابن.بهالأحمرخالدأبىعن(04501)شيبةأبىابنأخرجه

به.الماركابنطريقمن(2391)الأموالفىزنجويهوابنبه.مسعدة

.(7788)فىتخريجهتقدم

بعدها.وما(7742)فىتقدمماينظر

.8/004الكمالتهذيبوينظر"سعيبأ.:سفى

ابنعنعبادبنيحيى:العقيلىقال،جذانكرخبربل:الذهبىوقال.وصححه،1/014الحاكم

ضعيف.:الدارقطنىوقال.الكذبعلىيدلحديثهجريج

به.مخلدبنمحمدعن142/2الدارقطنىاخرجه
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الباديةأهلعلىالفطرزكاةوجوببابكاةلزا!كتا

شبيب.بنداودعنأيضاالكديمئوقاله

51رووإنما،)اهكذاجريجابنعنعبادبنيحيىبهينفردحديثوهذا

عمروعنجريجابنوعن.المدينفىقولهمنعطاءعن(اجريجابنعنغيره

ألفاظه.سائرفىعفي!النبىإلىمرفوعاشعيبابن

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-7801

طالب،أبىبنيحيىحدثنا،الفارسئإسماعيلبنمحمدحدثنا،الحافظ

شعيب:بنعمروقال:قالجريجابنأخبرنا،عطاءبنالوهابعبدحدثنا

.(2)فذكره.قال.مسليم"كل"على:يصرخصارخاأمروي!جمالنبئأنبلغنى

4/173أو،قمحمنمدين:عطاء)3(قال:قالجريجابنوحدثنا:قال/-2078

.(4)ءاوسفيهوالعبدالحر،شعيرأوتمرمنصاعا

.(منقطعا)عمروعنجريجابنعنالرزاقعبدرواهوكذلك

بنأحمدالحسينأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-7803

حدثنا،الرقاشئمحمدبنالملكعبدقلابةأبوحدثنا،ببغدادالأدمئعثمان

ابنعن،صالحبنعلىعن،لسليمانبنالمعتمرحدثنا،الواحدعبدبنمالك

:س.فىىيل(ا-1)

.2/141قطنىارلدا(2)

.4ص:فىليى(3)

.2/241قطنىارلدا(4)

مطولا.(0085)اقالرزعبد(5)
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الفطر...زكاةفيالباديةلأهلإخراجهيجوزمابابالزكاةكتاب

جمحو:اللهرسولقال:قالجذهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،جريج

والبادى")1(.الحاضرعلىالفطر"زكاة

.(2)بطولهالحديثفساق.المعتمرعنمهدىبنإبراهيمورواه

مرفوعا.جدهعنأبيهعنعمبروعنجريجابنعننوحبنسالمورواه

محمداسألت:الترمذىعيسىأبوقالوالبادى)3(.الحاضريذكرلمأنهإلا

بنعمرومنيسمعلمجريجابن:فقالالحديثهذاعنالبخارىيعنى

(4)ءو
سعيب.

الفطرزكاةفىالباديةلأهلىإخراجهيجوزماباب

وغيرهالأقطمن

أخبرنا،يحيى-بنمحمدبنإبراهيمبنيحيىزكرياأبوأخبرنا-4785

بنمحمدأخبرناالشيبانئ،يوسفبنيعقوببنمحمداللهعبدأبو

أسلم،بنزيدعن،سفيانحدثنا،عقبةابنيعنىقبيصةأخبرنا،الوهابعبد

الفطرزكاةنعطىكنا:قالسعيدأبىعن،سرحأبىبنالفهعبدبنعياضعن

.(6)طقأمنصاعاأو،شعيرمنصاغاأو،()طعاممنصاعالمجوالنبىزمن

به.الواحدعبدبنمالكطريقمن(467)الزهرىحديثفىالزهرىالفضلأبوأخرجه(1)

به.مهدىبنإبراهيمطريقمن2/141،142الدارقطنىأخرجه(2)

به.نوحبنسالمطريقمن2/141والدارقطنى،(674)الترمذىأخرجه(3)

.أ؟8صالكيرالعلل(4)

تمر".منأوصاعا:إبخطه:الأصلحاشيةفىبعده(5)

.(7774)فىتقدم(6)
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...الباديةأهلعلىالفطرزكاةوجوببابالزكاةكتاب

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلىأخبرناه-5578

نعطىكنا:قالأنهإلابإسنادهفذكره.سفيانحدثنا،حذيفةأبوحدثنا،تمتام

شعير،منصاعا،تمرمنصاعا،طعاممنصاعاع!يماللهرسولعهدعلى

الناسعدلهالسمراءوجاءتمعاويةجاءفلما،أقطمنصاعا،زبيبمنصاعا

كماالثورىسفيانحديثمن""الصحيحفىالبخارىأخرجه.حنطةبمدين

.اذكرهتقدم

القاضىالحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-6785

علىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

ربيح2عن،يخبرالمزنئعمروبناللهعبدبنكثيوإلئوكتب:قالوهبابن

إلىالباديةأهلمنرجالجاء:قالالخدرىسعيدأبىعن،الرحمنعبدابن

زكاةمنعناتجوزفهل،أموالأولوإنااللهرسوليا:فقالوا،!النبى

صاعا،والعبدوالحر،والأنثىوالذكروالكبير،الصغيرعنفأدوها،"لا:لقالفطر؟ا

.(4)((طقأمنصاعاأو،(3شعيرمنصاعاأو3)،زبيبمنصاعاأوتمبر،من

عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا،و7857-95/41

حدثنامحمد،بنالعباسحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

.(5015،0851)البخارى(1)

.9/59الكمالتهذيبوينظر"زنيج".:سفى(2)

.س:فىليس(3-3)

.51وكثيو:3/1531الذهبىوقال.(198)وهبابن(4)
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الفطر...زكاةتقسمقال:منبابالزكاةكتاب

صء(1)!و
عنالحسنسئل:قالحزابىعن،هشيمحدثنامنصور،بنمعلى

.(2)نبلمنصاع:قالالفطر؟زكاةيؤدونالأعراب

تقس!امنعلىالفطرزحاةتقسم8ثالمنباب

الصدقاتفىبالآيةاستدلالا،(3المالزحاة3)عليه

الحسنأبوأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-8578

حدثنا،الأسدىموسىبنبشرعلىأبوحدثنا،الطيبئإسحاقبنأحمد

:قالالحضرمئنعيمبنزيادحذثنى،زيادبنالزحمنعبدحدثنا/،المقرئ4/174

أتيت:قاليحذثلمجوالفهرسولصاحبئئاد!ئصلاالحارثبنزيادسمعت

الله،نبئيا:فقالآخرأتاهثم:قالأنإلىالحديثفذكرلمجو.الفهرسول

وداءالرألرفىفصداعغنى،ظهرعنالنالرسأل"من:لمجؤالفهنبئفقال.أعطنى

لمجص:اللهرسوللهفقال.الضدقةمنفأعطنى:السائلفقال.((البطنفى

فيهاهوحكمحتىالضدقاتفىغيرهولانبئبحكمفيهايرضلموجلعزالله"إن

.(4)((كقح،أعطيناكأو،أعطيتكالأجزاءتلكمنكنتفإنأجزاء،ثمانيةفجزأها

.30/406الكمالتهذيبوينظر"بن".:4صفى(1)

من(06931)شيبهةأبىوابن.بنحرهبههثيمطريقمن(2447)الأموالفىزنجريهابنأخرجه(2)

.بنحرهبهحرةأبىطريق

.أ"الزكاة:4صفى(3-3)

بهموسىبنبشرطريقمن34/345،346تاريخهفىعساكروابن،(5285)الطبرانىأخرجه(4)

طريقمن(بغية975)أسامةأبىبنوالحارث.والمقرئبشربين.الحميهدى:الطبرانىوزاد،مطرلا

وهوأجزاء.ثمانية:منبدلاأجزاء.صتة:وفيه،نعيمبنزيادإسنادهمنوسقطمطرلا،بهالمقرئ

ضعيف.الرحمنعبد:3/1532الذهبىوقال.الصوابعلى(0942)العاليةالمطالبفى
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...فطرهبزكاةيؤثرأنفىالاختياربابالزكاةكتاب

ذوىمالهوزحاةفطرهبزحاةيؤثوأنفىالاختيارباب

نفقتهتلزمهلاممنأهلهامنحانواإذا،رحمه

بنمحمدبن(1)الحسنالقالممموأبوالحافظاللهمحبدأبوأخبونا-9780

بنالحسقحدثنا،يعقول!بنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواوغيرهماحبيب

بنتحفصةعن،عونابنأخبوناعمر،بنعثمانحدثناالبزاز،مكرم

نأ،أ!مبىاعامربن(3)سلمانعن،(2)ضليعبنتالرائحأمعن،سرين

الوحمذىعلىوإنها،صدقةالمسكينعلىصدقتك"إن:قال!ي!اللهرسول!

.(4)"وصلةصدقة،اثنتان

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهمحبدأبووأخبونا-0781

العطاردى،الجبارمحبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

بن(2)سلمانعن،الربابعن،حفصةعن،هشامعن،غياثبنحفصحدثنا

؟ثنتانالوحمذىعلىوهى،صدقةالمسكينعلى"الصدقة:!لقارفعهالضبىمرعا

.()"وصلةصدقة

(1)

(2)

(3)

(5)

.(1307)فىترجمتهوتقدمت.""الحسين:4صفى

التهذيبوتقريب،1/491الكمالتهذيبخلاصحةفىضبطتوكذا،""صلجع:م،4ص،سفى

.(13351)فىعليهاالمصنفكلاموسياتى.598/2

.4/104والإصابة،2/633الاستيعابوينظر"سليمان".:مفى

الذهبى.ووافمهوصححه1/074والحاكم،(3426)والشعب،(1131)الصغرىفىالمصنف

وابن،(2؟/95)خزيمةوابن،(4184)ماجهوإبت،(2د81)ئىوالن!،(62351)أحمدوأخرجه

!ت.حدب-:أطودا،بهحفصةطريةحا!ت(658)والترمذى.بهعونابنطريقمن(4334)حبان

.قوىإسناده:هـا3/32الذهبىلوق

به.!سثامطريقمن(287)الأخلاقمكاومفىوالخرائطى،(ا!232)أحمدأخرجه
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بنفسهالفطرزكاةقسماختارمنبابالزكاةكتاب

بنفسهالفطرزحاةقشماختارمنباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبواخبرنا-7811

بنالفهعبدأخبرنا،الشثافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوب

أطرحأنمرنىأعطاءإن:لهيقولورجلمليكةأبىابنسمعت:قالفلالمؤ

اقسمها،،رأيهبغيرالعلجأفتاك:مليكةأبىابنفقالالمسجد.فىالفطرزكاة

.(1)ءاشومنأحراسههشامابنيعطيهافإنما

اخرفىذكرهمضىوقدالفه.عبدبنسالمعنبإسنادهالشئافعئورواه

جماعة.عنورؤيناه،(2)الصدقةإخرا!فىالنئةباب

الفطرزحاةإخراجوقتباب

بكروأبوإسحاقأبىابنزكرئاوأبوالحافظالفهعبدأبواخبرنا-2781

نصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالحسنابن

)ح(عقبةبنموسىعن،ميسرةبنحفصأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قال

إسماعيلأخبرنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا

بنموسىعن،خيثمةأبوأخبرنا(ظ95/61،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةابن

تؤدىأنالفطربزكاةأمرجمحوالفهرسولأن،عمرابنعن،نافععن،عقبة

.69/2والافعى،(2417)المعرفةفىالمصنف(1)

....بنفسهقسمهافىالاختياربابفى(7462)فىتقدم(2)
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الفطرزكاةإخراجوقتبابالزكاةكتاب

فىالبخارىرواه،خيثمةأبىحديثلفظالضلاة)1(.إلىالناسخروجقبل

عنمسلمورواه،ميسرةبنحفصعنإياسأبىبنادمعن""الصحيح

(2)

يحيى.بنيحيى

بنيحيىجذىأخبرنا،العنبرىطاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-7813

فديك،أبىابنحدثنا،رافعبنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،منصور

175/4أمرجم!اللهرسولأنعمر،بناللهعبدعن،نافععن،الضحاك/أخبرنا

كاناللهعبدوأن،الصلاةإلىالناسخروجقبلتؤدىأنالفطرزكاةبإخراج

بنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)يومينأوبيومذلكقبليؤذيها

.(4)رمعبناللهعبدأداءدونرافع

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-7814

الربيع،أبوحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

نخرجأنلمجي!اللهرسولأمرنا:قالعمرابنعن،نافععن،معشرأبوحدثنا

شعير.أوتمبرمنصاعا،ومملوكوحر(كبير،)وصغيركلعنالفطرزكاة

(1

(2

(3

(4

(5

زهيرطريقمن(0252)والنسائى،(0161)اوددوأبو،(9246)أحمدوأخرجه.(691)وهببنا(

به.عقبةبنموسىطريقمن(6422)خزيمةوابن،(677)والترمذى.بهخيثمةأبى

.(986/22)ومسلم،(9051)البخارى(

من(1242)خزيمةوابن،(4676)وأحمد.بهرافعبنمحمدطريقمن(9932)حبانابنأخرجه(

عمر.ابنأداءذكربدونأحمدوعند،بهفديكأبىابنطريق

.(986/23)مسلم(

إأو".:م،4صفى(
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الفطرزكاةإخراجوقتبابالزكاةكتاب

نخرجهأننؤمروكنا،منهمفيقبلونهوالأقطبالربيبإليهميؤتىوكان:قال

ويقولط:،بينهميقسموهأنع!يرالفهرسولمرهمفأ.الصئملاةإلىنخرجأنقبل

غيرهالمدينئال!ندئنجيحهذامعشروأبو.(1)"مولاهذاطوافعن"أغنوهم

.(3)ذكرهمضىوقدالبابهذافىعباسابنوحديث،2منه!وثق

حدثنا،البزازبلالابنحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-5781

بنعمركتابأتانا:قالبرقانبنجعفرعن،سفيانحدثنا،الزبيعبنيحيى

رئهءاسصوبمر!ترجمدمنأفلح)قد:الضلاةقبلتصذقوا:ل!بهالعزيزعبد

لاتغفرئزوإنأنفسناظاننآ)رئنا:أبوكمقالكماوقولوا.(41،15:ا!عدىأمهوفصك

لىتغفر)،إلا:نوحقالكماوقولوا،(23:الأعرافأ!الخسرينمنلنكوننولزخئنا

)وائذى:إبراهيمقالكماوقولوا.(47أهود:اتخسرين!منن!أوتزحتغ

موسى:قالطكماوقولوا،(82الشعراء:أالذيى!يوسخطثتىلىيغفرأناطمع

.(16:القصصأالزحير!ائغفورهوإنبماله،فغفرلىفاغفرنفسىظلتتإفى)رث

من!نتإقسبخنكاشتالآإلهالا:النولىدوقالكماوقولوا

(1)

(2)

(3)

بينهم.يقسموهأنعجتاللهرسولفامرهم:عندهوليس،7/2519الكاملفىعدىابنأخرجه

يؤتىوكان:عندهوليس،بهمعشرأبىطريقمن13اصالحديثعلوممعرفةفىوالحاكم

زبيب.منصاغا:أيفماوعنده.فيقبلونهوالأقطبالزبيب

والجرح،8/141الكبيرالتاريخفىعليهالكلامينظرمعر.أبوالسندىالرحمنعبدبننجيح

حجرابنوقال.7/435النبلاءأعلاموسير،92/231الكمالوتهذيب،8/934،944والتعدبل

ضعيف.:298/2التقريبفى

.(7767)فىتقدم
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الزكاةكتاب

51رأو.(87:لأنبياءاأ!لطنمينآ

.(1)فليصم

العيد.بعدأعلموالفهيريد

الفطرزكاةإخراجوقتباب

بهيتصذقماعندهيكنلممنكتب:

الدنياابىوابن،الاستسقاءفى(0349)الرزاقعبدوأخرجه.(461)الأوقاتفضاللفىالمصنف(1)

وعند.بنحوهسفيانطريقمن304/5الحليةفىنعيموأبو،الزجففى(23)العقوباتفى

ذكربدوننعيمأبىوعند،السلامعليهماوموسىإبراهيمدعاءذكربدونالدنياأبىوابنالرزاقعبد

.السلامعليهإبراهيمدعاء
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قلتوانالصدقةعلىالتحريضبابالزكاةكتاب

التطوعصدقةأبوابجماع

قلتوإنالصدقةعلىاللحريضباب

أحمدبنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7816

حدثنا،الزحمنعبدبنمسعودبنسعيدعثمانأبوحدثنا،بمرومحبوبابن

فوركابنبكرأبووأخبرنا)ح(الحجاجبنشعبةأخبرنا،شميلبنالنضر

بنيونسحدثنا،فارسبنأحمدبنجعفربناللهعبدأخبرنا،لهواللفظ

سمعت:قالجحيفةأبىبنعونعن،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيب

عندكنا:قالاللهعبدبنجريرأبيهعن،يحدثجرير)1(بنالمنذر

النمار)2(مجتابىعراي!حفال!قومفجاء،النهارصدرفىجلوسالمجؤاللهرسول

منكلهمبلمضر،منعامتهم،السيوفمتقلدى:قالأوالعباء،عليهم

الفاقة،من(و96/41بهميرىلمايتغئرلمجؤاللهرسولوجهفرأيتمضر،

الاس")جمأيها:قالثم،فخطبالطهرفصلىفأقامبلالافأمرخرجثمفدخل

")يأيها:قالثم،(االنساء:أالآيةآخرإلىؤ!ؤ!"ى!فئئنظقكلالذىرلبهماتقوأ

."تصدقالآية0(18الحشر:ألغد!"قذمتاث!مفنوثتنظزاللهائفوأءامنوااثذلى

"ولو:قالحتى.((تمرهصاعمن،بزهصاعمن،ثربهمن،درهمهمن،دينارهمنرجل

.ه؟28/1الكمالتهذيبوينظرأزيد!.:4صفى(1)

شملةوكل،صوفمنمخططةأزروهى،وسطهامنقطعتالتىالنمارلابسوأى:النمارمجتابو(2)

السوادمنفيهالماالنمرلونمن(خذتكأنما،نماروجمعهانمرةفهىالعربمازرمنمخططة

فيها.ودخلواوسطهاوقطعواخرقوافهم،فيهدخلتأى:الفميصاجتبت:ويقال.والبياض

.7/102النووىثرحمسلموصحيح،1/310،118/5النهايةينظر
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الزكاةكتاب
قلتوانالصدقةعلىالتحريضباب

عنها،تعجزأنكفهكادتقدبصرةالأنصارمنرجلوأداه:وال."تمرةبشق

،الصدقاتفىالناسفتتابع،كي!اللهرسولإلىفدفعها،عنهاعجزتقدبل

وجهوجعل،وثيابطعاممنكومينلمجي!اللهرسوليدىبينفرأيت

حسنةسنةالإسلامفىسن"من:ووال(1)مذهبةكأشهيتهلل!ي!ك!اللهرسول

د.ءصءصص(2كا2) 4/176شىء،اجورهممنينتقصغيران/منبعدهمنبهاعملمنواجراجرها،لهن

نأغيرمنبعدهمنبهاعملمنووزروزرهاعليهكانس!مةسنةالإسلامفىسنومن

،ص(3)د:-ر
النضروحديث،الطيالسىداودأبىحديثلفظ.شىء"أوزارهممنينتمص

محمدعن""الصحيحفىمسلمرواها.لعباء.عليهم:النضريذكرولم،بمعناه

العباءأوالنمار)4(مجتابى:وقال،شعبةعنجعفربنمحمدعنالمثنىابن

.()السيوفمتقلدى

جعفر،أبىابنعمروأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7817

،الشواربأبىبنالملكعبدبنمحمدحدثنامحمد،بناللهعبدحدثنا

"مدهنة".:4صفى(1)

حمرتهعلتإذا،مذهبفرس:قولهممناو،بالذهبالمموهوهو،المذهبالشىءمن:ومذهبة

فيهايجتمعالجبلفىنقرةوهو،الفدهنتانيثفهىمدهنةروايةعلىأما.مذهبةوالأنثى،صفرة

،2/146النهايةينظرالحجر.فىالمجتمعالماءبصفاءعليهالسرورلإشراقوجههشبهالمطر،

.03/71النووىبشرحمسلموصحيح،173

"فله،.:احمدوعند،والصغرى،مفى(2-2)

والنسائى،(19174)أحمدواخرجه.(705)والطيالسى،(1288)الصغرىفىالمصنف(3)

به.شعبةطريقمن(3308)حبانوابن،(2553)

النمار".مجتابى:وقالشعبةعناوجهمنالصحيحفىمسلمرواه:"بخطه:الأصلحاشيةفى(4)

.(69/1017)مسلم(5)
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قلتوإنالصدقةعلىالتحريضبابالزكاةكتاب

:قالبيهأعن،جريربنالمنذرعن،عميربنالملكعبدعن،عوانةأبوحدثنا

وليس،ال!يوفمتقفدىالنمارمجتابىقومفأتاهلمجزالنبئعندجالساكنت

رأىفلفا،مضرمنكفهمبلمضرمنعافتهمغيرها،شىهولاأزرعليهم

فدخلقامثئم،وجههتغئروالجوعوالعرىالجهدمنبهمائذىلمجيرالفهرسول

صغيرا،منبرا،منبرهصعدثئمالطهر،فصفىالمسجدإلىراحثئمبيته

)جمأيها:كابهفىأنزلوجلعزاللهن!فبعد،)أما:قالثئمعليهوأثنىالفهفحمد

الله)اتقوأ")رقيبا!،:قولهإلىاد!:!وئفممىئنظق!انذىرلبهماتقوأالاس

ألأقبل.)اتصدقواا!آءلزون!")هم:قولهإلى."!دغلقذمتئانفسولتنظر

من،دينارهمنامزؤتصدق،الصدقةوبينبينكميحالأنقبلتصدقوا،(اتصدقوا

فقام."تمرةبشقولوالضدقةمنث!يئاأحدكميحقرنولا،شعيرهمن،بزهمن،درهمه

،منبرهعلىوهولمجيرالفهرسولفناولهاكفهفىبصزةالأنصارمنرجل

"من:وقاللمجز،الفهرسولوجهفىال!روريعرفلمجيرالفهرسولفقبضها

أجورهممنينقصلابهاعملمنأجرومثلأجزهالهكانبهافعملحسنةسنةسن

ينقصلابهاعملمنوزرومثلوزرهاعليهكانبهافعملة!سسئةسنومنشىء،

ومن،درهمذاومن،دينارذافمن؟فتفزقواالناسفقامشىء".أوزارهممن

عن""الصحيحفىمسلئمرواه.(3)بينهمفقسمهفاجتمع:قال.(2)اذومنذا،

.4:صفىىسيل(ا-1)

إذنفهو.كذى:كذايكبمنطريقعلىكأنههذا:"قلت:الأصلحاشيماوفى"ذى،.:النسخفى(2)

.إبالألفالجميعفىاذااالجميعفىالمؤلفأصلفىوهو،أعلموالله،الذالبفتحإذى"من

طريق-من(2675)والترمذىمختصرا.،بهالشواربأبىابنعن(203)ماجهابنأخرجه(3)
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قلتوإنالصدق!علىالتحريضبابالزكاةكتاب

.(1)وغيرهالشواربأبىابن

الفوارسأبىبنأحمدبنمحمدالفتحأبوالشيخأخبرنا-7818

حدثنا،الشافعئاللهعبدبنمحمدبكرأبوأخبرنا،ببغدادعليهقرأتالحافظ

،ظ41/96إسحاقأبىعن،شعبةحدثنا،عفانحدثنا،الضائغمحمدبنجعفر

سمعت:قالمعقلبنالفهعبدسمعتفإنى،خيراواعملوااللهاتقوا:قال

بشقولوافار"ائقوا:يقوللمجو،اارسولسمعت:يقولحاتمبنعدى

شعبه،عنحرببنسليمانعن""الصحيحفىالبخارىرواه.2((تمره

.(3)إسحاقأبىعنآخروجهمنمسلموأخرجه

ببغداد،بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-9781

محمدبناللهعبدحدثنا،الرزازالبخترىبنعمروبنمحمدجعفرأبوأخبرنا

الرحمن،عبدبنخيثمةعن،الأعمشحدثنا،أسامةأبوحدثنا،شاكرابن

رلهسيكلمهإلاأحدمنمنكم))ما:لمجواللهرسولقال:قالحاتمبنعدىعن

قدمه،شيئاإلأشيئايرىفلامنهأيمنفجمظر،ترجمانولا(4)حاجبوبينهبينهليس

ولوالنارفاتقواالنار،إلايرىفلاأمامهوينظر،قذمهنشيئاإلأيرىفلامنه(أشأم)وينظر

مختصزا.بنحوهبهعميربنالملك-عبد

.(.../1017)4/2060،(1/70؟17)مسلم(1)

به.عفانعن(18274)أحمدوأخرجه.(1289)الصغرىفىالمصنف(2)

.(1601/66)ومسلم،(1417)البخارى(3)

.""حجاب:للبخارىورواية،4صفى(4)

.437/2النهاية.الشماليعنى:أشأم(5)
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4/177

قلتوانالصدقةعلىالتحريضبابالزكاةكتاب

ءص،(1)-""
ابىعنموسىبنيوسفعن""الصحيحفىالبخارئرواه."تمرهبشق

.(2)الأعمشعناخروجهمنمسلموأخرجه،أسامة

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-0782

وسليمانالوليدأبوحدثنا،الفهعبدبنإبراهيممسلمأبوحدثنا،الضفارعبيد

عن،مربنعمروعن،شعبةحدثناقالا:الوليدلأبىواللفظحربابن

منهافتعؤذالنارذكركيمالفهرسولأن،الطائىحاتبمبنعدئعن،خيثمة

ولوالئار"اتقوا:قالثئم.شكفلامزتينأفا:شعبة:قال،(4)بوجهه(3)وأشاح

بىأعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(طئبةإ)فبكلمةتجدوالمن!ف،تمرةبشق

.(6)شعبةعناخروجبمامنمسلموأخرجه،حرببنوسليمانالوليد

المقرئحامدأبىابنمحمدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-1782

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالفوارسأبىابنصادقوأبو

الفهعبدعن،ورقاءحدثنا،النضرأبوحدثنا،الذورئمحمدبنالعباسحدثنا

/ع!يو:الفهرسولقال:قالهريرةأبىعن،يساربنسعيدعن،دينارابن

(1

(2

(3

طريقمن(7373)حبانوابن،(185)ماجهوابن،(5142)والترمذى،(46182)أحمدأخرجه

به.الأعمش

.(67/1016)ومسلم،(7443)البخارى

.11/504البارىفتحوينظر.1/134عبيدلأبىالحديثغريب.عنهوعدلالىءمنحذر:أضاح

."بوجههوأضاحمنهافتعوذإوذكر:مفىبعده

به.شعبةطريقمن(2428)خزيمةوابن،(2552)والنسائى،(18253)أحمدأخرجه

.(.../6101)ومسلم،(2306،6563)البخارى

-316-



قلتوإنالصدقةعلىالتحريضبابالزكاةكتاب

طيب،إلاوجلعزاللهإلىيصعدولاطيب،كسبمنتمر؟بعدلتصذق"من

مثلتكونحتىفلوه)1(أحدكميربىكمالصاحبهافيربيهابيمييهيقبلهااللهفإن

دينار.ابنعنورقاءوقال:فقال""الصحيحفىالبخارئأخرجه.(2)"دحأ

وأخرجاه،(3)راسيبنسعيدعنالمقبرىحديثمنمسلموأخرجه،فذكره

.(4)هريرةأبىعنصالحأبىحديثمن

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7822

بنالليثحدثنا،يحيىبنيحمىحدثنا،السلامعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

منصور،بنيحيىجدىأخبرنا،طاهرأبىابنصالحأبووأخبرنا)ح(سعد

أبىبنسعيدعن،الليثحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

نساء"يا:يقولكانلمجؤالفهرسولأن،هريرةأبىعن،أبيهعنسعيد،

فىمسلمرواه.(7)"(6)ةاشفرسنولولجارتهاجارةتحقرنلا،()المسلمات

يوسفبنالفهعبدعنالبخارىورواه،وقتيبةيحيىبنيحيىعن""الصحيح

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

.2/158الأنوارمشارق.يعزل:أى،امهعنيفلىلأنه؟المهرالفلو:

والترمذى.بنحوهبهالنضرأبىعن(8381)أحمدوأخرجه.(129")الصغرىفىالمصنف

من(270)حبانوابن،(2425)خزيمةوابن،(1842)ماجهوابن،(4252)والنسالى،(661)

به.بساربنسعيدطريق

.(4101/63)ومسلم،(7430)عقبالبخارى

.(1014/64)ومسلم،(1410،7430)البخارى

.!"المؤمنات:سفى

.2/185الجوزىلابنالحديثغريب.للفرسالحافربمنزلةللشاةهو:الفرسن

به.ليثطريقمن(7591)أحمدأخرجه
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الزكاةكتات

.(1)الليثعن

قلتوإنالصدقةعلىالتحريضباب

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-7823

ابنصالحأبووأخبرنا)ح(داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

أخبرنا،سلمةبنأحمدحدثنا،جدىأخبرنا،القاضىمنصوربنيحيىبنت

الأعمشعن،شعبةحدثناداود،أبوأخبرنا،منصور،و97/41بنإسحاق

فيتصدق(2)نتحاملكنا:قال!مسعودأبىعنيحذثوائلأباسمعت:قال!

صاعبنصفالزجلويتصذقمرائى.هذا:فيقال!العظيمةبالضدقهالرجل

!تالمحطوعينيلمزوت)الذدرر:فنزلتهذا.عنلغنىالفهإن:فيقال!

أبىحديثلفظ.،79:التوبةأ!أليم)عذاب:إلىالضدقت!ثائمؤمنين

نتحاملكنا:قال!البدرىمسعودأبىعن:قال!بكرأبىروايةوفى.صالح

بنإسحاقعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)العظيمةبالضدقةالرجلفيجىء

.(4)شعبةعناخرينوجهينمنالبخارئوأخرجه،منصور

جعفربنمحمذبكرأبوأخبرناالمهرجاك!،أحمدأبوأخبرنا-7824

.مالك،حدثنا،ئكيرابنحدثنا،البوشنجئبراهيمإبنمحمدحدثنا،المزكى

جذتهعن،الحارثىثمالأنصارىئجيدبنمحمدعن،أسلمبنزيدعن

.(7106)لبخارىاو،(0301/09)مسلم(1)

.8/331البارىفتح.بالأجرةلبعضبعضنايحملأى:نتحامل(2)

خزيمةوابن،(2529)النسائىوأخرجه.(3376)حبانابنطريقهومن،(643)الطيالسى(3)

به.شعبةطريقمن(3338)حبانوابن،(2453)

.(5141،4668)والبخارى،(.../1801)مسلم(4)
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قلتلانالصدقةعلىالتحريضبابالزكاةكتاب

.(1)"محرقيبظل!ولوالسائل"ردوا:قال!يواللهرسولأن،حواء

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-7825

أبىبنسعيدعن،الليثحدثنا،بكيربنيحيىصدثنا،ملحانابنحدثنا

بجيدأئموهىجذتهحذثته،حارثةبنىأحدالرحمنيدعن،المقبرىسعيد

المسكينإنوالفه،اللهرسوليا:قالتأنها!اللهرسوذبايعمفقوكانت

لى"إن:لمجراللهرسوللهافقال.إياهأعطيهشيئالهأ-شدفمابابىعلىليقوم

.(3)"إليهفادفعيهمحزقا،ظلفاإلأ15إيا(2)تعطيهشيئاتجدى

.(4)ديجببنالزحمنعبدعنالفيثعنسانيمانبنسعيدوقال

،المروزىحليمبنالحسنأخبرنا،الحافظالفهعبدأبروأخبرنا-7826

،عمرانبنحرملةحدثنا،اللهعبدأخبرنا،عبدانأ-لبرنا،الموجهأبوأخبرنا

مرعابنعقبةسمعنهأ،حذثهالخيرباأ-أن؟يحدثحىبيببىأبنيزيدسمعنهأ

بينيفصلحتىصدكطظلامرىفى"كل:يقوللمجيواللهرسولسمعت:يقول

يخطئهلاالخيرأبووكان:يزيدقالافماس".بينيحكم"حتى:!الأوافماس".

ومن،923/2الليثىيحمىوبرواية،(مخطوطاو-17/4)بكيرابنبروايةالموطأفىمالك(1)

عنبجيدابن:وعندهم.(4337)حبانوابن،(4562)والنسائى،(27:ا05)أحمدأخرجهطريقه

بكير.بنيحمىسوىبجي!.ابنيسمولم.جدته

.إتعطينه:إبخةله:الأصلحاشيةفى(2)

خزيمةوابن،(2573)والنسائى،(1667)داودوأبو،(27149،27150)أحمدأخرجه(3)

بجيد".بنالرحمن"عبدوعندهمبه.اليثطريقمن(3373)حبانوابن،(2473)

به.سليمانبنسعيدطريقمن417/1الحاكمأخرجه(4)
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التطوعصدقةفىالاختياربابالزكاةكتاب

.(1)بصلةولو،كعكةولوبشىء،فيهيتصدقلايوم

التطوعصدقلافىالاختيارباب

أبىابنزكرتاوأبوالفقيهطاهروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7827

بنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواعمروأبىابنسعيدوأبوالمزكىإسحاق

عن،عياضبنأنسحدثنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمدأخبرنا،يحقوب

لمجماللهرسولسمعأنه،خويلدبنحزامبنحكيمعن،ابيهعن،عروةبنهشام

ماالصدقةوخير،يعولبمنأحدكموليبدأ،الشفلىاليدمنخيزالعليا"اليد:يقول

.(2)"هفلاأغناهاستغنىومنالفه،يعفهيستعففومن،غنىظهرعنكان

الاسماعيلئ،بكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبووأخبرنا-7828

حدثنا،(3الأيلئالزرد3)أبىبنسفيانبنمحمدحذثنى،ياسينابنأخبرك!

(4)لاق:قالحزامبنحكيمعن،أبيهعن،هشامعن،وهيبحدثنا،حبان

كلمةيذىولم."اللهيغنهيستغناومن:قالاشهإلابنحوهفذكره.!ي!الفهرسول

.لاستعفافا

عن،أبيهعن،عروةبنهشامحدثنا،وهيمبوحذثنا:قال-7829

وابن.حيمبنالحسن:منبدلا.حيهمبنالحسن:وفيه.الذهبىووافقهوصححه1/614الحاكم(1)

حبانوابن،(2431)خزيمةوابن،(17333)أحمدطريقهومن،(645)الزهدفىالمبارك

توى.إسناده:3/1536المهذبفىالذهبىوقال.(0331)

به.هشامطريقمن(15326)أحمدوأخرجه.(1293)الصغرىفىالمصنف(2)

.25/282الكمالتهذيبوينظرالأبلىإ."المزرد:4صوفىالأبلى،،"الزرد:مفى(3-3)

.4ص:فىليس(4)
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التطوعصدقةفىالاختياربابالزكاةكتاب

"الصحيح"فىالبخارىرواه.(1)اذهحزامبنحكيمحديثبمثلهريرةأبى

كلمةوذكرجميعا،بالإسنادينوهيبعنإسماعيلبنموسىعن

حكيم،عنطلحةبن/موسىحديثمنمسلموأخرجه،الاستعفاف

.2وينقصيزيد،هريرةأبىعنحازمأبىبنقيس،ظ97/41حديثومن

أخبرنا،القاضىمنصوربنيحيىبنتابنصالحأبوأخبرنا-7835

عن،الليثحدثنا،الثقفئسعيدبنقتيبةحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،جدى

فبلغ،(3)ربدعنلهعبداعذرةبنىمنرجلأعتق:قال!أنهجابرعن،الزبيرأبى

لمجج!:اللهرسول!فقال!لا.:فقالغيوه؟".مال"ألك:فقال!كج!اللهرسول!ذلك

بهافجاء،درهمبثمانمائةالعدوىالفهعبدبننعيمفاشتراه.((؟ىنميشترول"من

شىءففحلفإنعليها،كمصدقبنفسك"ابدأ:قالثمإليهفدفعها!ك!اللهرسول!

فهكذاقرابتكذىعنففحلفإن،قرابتكفلذىأهلكعنففحلفإنفلأهلك،

فىمسلمرواه.(4)شمالكوعنيمينكوعنيديكبينيقول!:وهكذا((.

.()قتيبةعن"الصحيح"

الحسنبنالرحمنعبدأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7831

4/178

مختصرا.بنحوههشامطريقمن(1691)الدارمىأخرجه(1)

.(106/1042)،(1034/95)ومسلم،(1427،1428)البخارى(2)

.1/252الأنوارمشارق.موتهبعدأى:دبرعن(3)

.(21562،21563،21566)فىوسياتىبه.قتيبةعن(2545)النسائىأخرجه(4)

.(997/41)مسلم(5)
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التطوعصدقةفىالاختياربابالزكاةكتاب

عدىأخبرنى،شعبةحدثنا،ادمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،القاضى

مسعودأبىعنيحذثالأنصارىيزيدبناللهعبدسمعت:قال!ثابتابن

ا!!المسلم"إن:!الع!يهروالنبىعن:فقالجمي!؟النبىأعن:فقلت،الأنصارئ

فىالبخارىرواه.(1)((صدقةلهكانتيحتسبهاوهوأهلهعلىنفقةأنفق

.(2)شعبةعنأوجهمنمسلموأخرجه،إياسأبىبنادمعن""الصحيح

إملاء،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7832

ومحفدالربيعوأبووعارمحرببنسليمانحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا

حدثنازيد،بنحفادحدثنا:قالوابكرأبىبنومحمدومسددعبيدابن

:!اللهرسول!قال!:قال!ثوبانعن،أسماءأبىعن،قلابهأبىعن،أيوب

فىدابتهعلىالرجلينفقهدينار،عيالهعلىينفقهدينارالزجلينفقهدينار"أفضل

وبدأ:قلابةأبوقال!.((اللهسبيلفىأصحابهعلىالزجلينفقهدينار،اللهسبيل

الله،يقوتهمصغارعيال!علىينفقرجلىمنأجزاأعظمرجلفأى،بالعيال!

.(4)الربيعأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه!؟3بهوينفعهم

حدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-7833

والشالى،(1965)والترمذى،(17082)أحمدوأخرجه.(8714)الشعبفىالمصنف(1)

به.شبةطريقمن(4239)حبانوابن،(2544)

.(01"2)ومسلم،(1535)الخارى(2)

والشائى،(1966)والترمذى،(60224)أحمدوأخرجه.(75)الصغرىالأربعينفىالمصنف(3)

به.زيدبنحمادطريقمن(4242)حبانوابن،(2760)ماجهوابن،(9182)البهرىفى

.(994)مسلم(4)
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التطوعصدقلأفىالاختياربابالزكاةكتاب

اللهعبدحدثنى،حميدبىأبنمحمدحدثنا،داودبوأحدثنا،حبيببنيونس

أخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا)ح(الضمرىأميةبنعمروابن

المنذر،بنإبراهيمحدثنا،الأسفاطئعباسحدثنا،الصفارعبيدبنأحمد

أميةبنعمروبناللهعبدعن،حميدأبىابنحدثنا،عياضبنأنسحدثنا

:قالهذا؟ما:فقال،بمرطيساوموهوعليهمزعمرأن،أبيهعن،الفئمموى

سمعتإنى:وقالأهلهإلىفدفعهفاشتراهبه.وأتصدقأشتريهأنأريد

معك؟يشهدمن:عمرفقال."!قدصفهوأعطيتموهن"ما:يقولع!ي!ا!لهرسول

ما:قالت.عمرو:قالهذا؟من:فقالتالبابوراءمنفقامعائشةفأتى

؟"!قدصفهوأعطيتموهن"ما:يقولع!ي!اللهرسولسمعت:قالبك؟جاء

أبىابن.أتمداودأبىوحديث،عياضبنأنسحديثلفظ2).(1)معن:قالت

.(3)ديمحأبىبنمحمد:ويقال،(2حميدأبىبنحمادحميد

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7834

عن،الأعمشعن،نميرابنحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

البزارطريقهومن،(1461)والطيالسى،وحدهفوركابنعن(2422)المعرفةفىالمصنف(1)

والنسائىمختصرا.بهحميدأبىبنمحمدطريقمن(17617)أحمدوأخرجهكثف(.-0715)

بنعمروبناللهعبدبنالزبرقانطريقمن(4237)حبانوابنمختصرا،(9184)الكبرىفى

ضعيف.حميدأبىبنمحمد:1538/3الذهبىوقال.بهأبيهعن،أمية

الاصل.حاشيةفىأشاركما.المصنفأصلفىعليهمضروب(2-2)

حماد.ولقبه،المدنىإبراهيمأبوالزرقىالأنصارى،إبراهيمحميدأبىواسم،حميدأبىبنمحمد(3)

حبانلابنوالمجروحين،7/233والتعديلوالجرح،1/70الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر

ضعيف.:2/156التقربفىحجرابنوقال.ا25/12الكمالوتهذب،2/271
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مسعودبناللهعبد(و98/41امرأةزينبعن،الحارثبنعمروعن،شقيق

منولوالنساءمعشر)1(يا"تصذقن:فقالبالضد!ةلمجج!الفهرسولمرناأ:قالت

وكان،حجرهفىويتامىمسعودبنالفهعبدأعولىوكنت:قالتحليكن".

ذلكأيجزئفسلهلمجح!النبئائت:الفهلعبدفقلت،اليدذاتخفيفالفهعبد

قالت:.فسليهأنتائتيهبللا:فقالىالضدقة.تعنى؟عنكمأوجههأو،عنى

حاجتى،حاجتهاالأنصارمنامرأةالبابعندفوجدتفجلستفأتيته

سلفقلنا:بلالىعلينافخرج:قالت.المهابةعليهألقيتقدوكانت

أزواجهماتعولانامرأتان:فقالىفسألهنحن.منتخبرهولاكجاللهرسولى

"من:لهفقالى؟الصدقةمنعنهماذلكيجزئهلحجورهمافىويتامى

امرأة:قالالزيانب؟"."أى:قالىالأنصار.منوامرأ+زينب:قال."؟امه

القرابةأجر،أجرانلهما"نعم:فقال،را!ألامنوامرأ+مسعودبناللهعبد

عنالأحوصأبىحديثمن""الصحيحفىمسلمأخرجه.(2)"الصدقةوأجر

عنغياثبنحفصحديثمنومسلمالبخارئوأخرجه،(3)بطولهالأعمش

.(4)الأعمش

ابنزكرئاوأبوالفقيهطاهروأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا:7835

أمعاشر".:مفى(1)

والنسائى،(636)مذىوالتر،(82061)وأحمد.بهنميرابنطريقمن(6342)خزيمةابنأخرجه(2)

به.الأعمشطريقمن(1834)ماجهوابن،(2582)

.(0010/45)مسلم(3)

.(46/1000)ومسلم،(1466)البخارى(4)
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بنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواعمروأبىابنسعيدوأبوإسحادتىأبى

،عياضبنأنسأخبرنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوب/

بنتريطةعن،اللهعبدبناللهعبدأخبرهاله،أبيهعن،عروةبنهشامعن

وليسصناعةامرأةوكانت،ولدهوأممسعودبناللهعبدامرأةاللهعبد

صئعتها.ثمنمنولدهوعلىعليهتنفقوكانت،مالمسعودبناللهلعبد

أتصدقأنأستطيعفماالصدقةعنوولدكأنتشغلتنىلقدوالله:قالت

فسألتتفعلى.أنأجرذلكفىلكيكنلمإنأحبفما:فقال.معكم

أبيعصنعةذاتامرأةإننى،اللهرسوليا:فقالت،وهوهى!اللهرسول

لىفهل،أتصدقفلافشغلونى،شىءلزوجىولالولدىولالىوليس،منها

فأنفقى،عليهمأنفقتمماأجرذلكفى"لك:ع!ي!النبئفقالأجر؟ذلكفى

(1)ص
-".

إسماعيلأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-7836

معمر،أخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،منصوربنأحمدحدثنا،الصفارمحمدابن

أنهاا!رسلمةأمعن،سلمةأبىبنتزيثبعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن

ماإلاشىءلهموليسحجرىفىسلمةأبىبنىإن،الفهرسوليا:قالت

فقال؟عليهمأنفقتإنأجرفلى،وكذاكذابتاركتهمولست،عليهمأنفقت

فىمسلمرواه.(2)"عليهمأنفقتماأجرلكفإن،عليهم"أنفقى:جمي!النبئ

به.هشامطريقمن(4742)حبانوابن،(08616)أحمدوأخرجه.(2421)المعرفةفىالمصنف(1)

=حبانابنوأخرجه.(26642)أحمدوعنه،سلمةأمإسنادهمنوسقط(19628)الرزاقعبد(2)
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منالبخارىوأخرجه،الرزاقعبدعنإبراهيمبنإسحاقعن""الصحيح

.(1)هشامعناخروجه

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-7837

سعيدبنهارونحدثنامهاجر،بنالحسنبنالحسينحدثنا،يعقوب

عن،(2بكيرعن2)،الحارثبنعمروأخبرنى،وهبابنحدثنا،الأيلى

!ر،اللهرسولزمنفىوليدةأعتقتأنها،الحارثبنتميمونةعن،كريب

أعظمكمانأخوالكأعطيتها"لو:فقال،ظ98/41!كالفهلرسولذلكفذكرت

البخارئوأخرجه،سعيدبنهارونعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(3)"كرجأل

عمبرو)4(.عناخروجهمن

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-7838

حدثنا،الأنصارئحدثنا،الفهعبدبنإبراهيممسلمأبوحدثنا،الضفارعبيد

:قالأبر؟مناللهرسوليا:قلت:قالجذهعن،أبيهعن،حكيمبنبهز

قلت:أمك"."ثم:قال؟منثئم:قلت."أمك"ثم:قال؟منثئم:قلت"أفك".

به.عروةبنهثامطريقمن(4246)-

.(1467،5369)والبخارى،(.../1001)مسلم(1)

لماموافقأيضاوهو،3/5391المهذبفىجاءوكذا.الأصلحاشيةفىالصلاحابنخطمن(2-2)

التخريج.مصادرفى

(22682)وأحمد.بهوهبابنطريقمن(3343)حبانوابن،(9314)الكبرىفىالشائىأخرجه(3)

به.كريبعنبيهرطريقمن

.(2594)والبخارى،(44/999)مسلم(4)
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.(1)"فالأقربالأقربثم،أباك"ثم:قال!؟منثم

التطوعصدقةفىالاختيارلاب

،الفرجبنمحمدحدثنا،أحمدأخبرنا،الحسنأبووأخبرنا-7839

جدهعن،أبيهعن،حكيمبنبهزحدثنا،بكربناللهعبديعنىالسهمئحدثنا

عندههوففملمنفيسألهمولاهرجليأتى)الا:يقول!عللهارسول!سمعت:قال!

.(3)"عنمالذى(2)فضله،يتلمظأقرعشجاعاالقيامةيومإليهدعىإلا،إياهفيمنعه

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-0784

بنكليبحدثنا"مربنالحارثحدثنا،عيسىبنمحمدحدثناداود،

"أمك:قال!أبر؟من،اللهرسول!يا:فمال!لمجي!النبئأتىأنهجدهعن،4منفعة

.()"موصولةورحماواجباحقا،ذلكيلىالذىومولاكوأخاكوأختكوأباك

بكروأبوعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7841

به.حكيمبنبهزطريقمن(1897)والترمذى،(5139)داودوأبو،(02820)أحمدأخرجه(1)

ومتنه.بسنده(15852)فىوسيأتى

:السندىقال،بالنصب"شجاعا":النسائىعندنسخةوفى،بالرفع""شجاع:التخريجمصادرفى(2)

النسخ،بعضفىكمامقدمحالأنهعلىبالنصبأو،"دعى"لىالفاعلنائبأنهعلىبالرفع.شجاع

لسانهيدير:يتلمظشجاعا.ففلهلهدعى:أى،مغالذىففلههوالفاعلونائب،بالخطعبرةولا

.(2565)الحديثتحتالنسائىعلىالسندىحاشية....أثرهويتبععليه

به.حكيمبنبهزطريقمن(5562)والنسائى،(1395)عقبداودوأبو،(02002)أحمدأخرجه(3)

.24/214الكمالتهذيبوينظر"منقعة".:4صفى(4)

(786)22/031الطبرانىوأخرجه."موصولةورحمواجبحق"ذاك:وفيه،(0514)داودأبو(5)

منيدرىلاكليبوجذ،يمامىإسنادهذا:3/1539الذهبىوقال.بهمرةبنالحارثطريقمن

هو.
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حدثنا،عتبةأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالقاضى

بنالمقدامعن،معدانبنخالدعنسعد،بنبحيرعنالوليد،بنبقئة

ثم،بأمهاتكمميكميوالله"إن:يقوللمجؤالفهرسولسمعت:قالمعديكرب

.(1)"فالأقرببالأقربيوصيكمثمبابائكم،يوصيكم

نفسكأطعمت"ما:يقولغججمالط!رسولوسمعت:المقدامقال-2784

.(2)"صدقةفهووخادمكوزوجتكوولدك

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلىأخبرنا-7843

عن،منصورعن،عوانةأبوحدثنا،مسددحدثنا،الفئثئعمربنعثمانحدثنا

لمج!:الفهرسولقالسلامة(3)ىبأخداشعن،عرفطةبنالفهعبيدبنعلى

يليهالذىبمولاهامرأأوصى-مرتين-بأبيه/امرأأوصىثلاثا--بأمهامرأ"أوصى

.(4)"تؤذيهأذاةعليهكانتوإن

(2

(3

(4

به.بحيرطريقمن(3661)ماجهوابنمختصزا.بهبقيةطريقمن(17184)أحمدأخرجه

به.بقةطريقمن(9185)الكبرىفىوالنسائى،(17179)أحمدأخرجه

تهذيبينظرذلك.غيروقيل.سلامةبنخداش:وقيل،سلامةأبوخداشوهوأبن!.:4صفى

.3/951،21/513والإصابة،8/231،33/397الكمال

عرفطة.عناللهعبيدبنعلى:وفيهبهمسددعن219/3الكبيرالتاريخفىالبخارىأخرجه

،18789)وأحمد.عرفطةبناللهعبيد:وفيه،بهعوانةأبىطريقمن(18791)وأحمد

عبيد:الأولالموضعفىاحمدوعند،بهمنصورعنطرقمن(3657)ماجهوابن،(18790

علىبناللهعبدأحمد:عندالثانىالموضعوفىعلى.بناللهعبيد:ماجهابنوعندعلى.ابن

بنعلىبناللهعبيد:إلىوالمصادرالمسنداطرافمنالمسندمحققووغيرهاعرنطة.ابن

عرفطة.
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أبيهوذالرجليصلأنالبرأبرباب:

51رومناسمفىمنصورعلىمنصورأصحاباختلف:الشيخقال

والفه،ذلكغيروقيلعلى.بنالفهعبيدعنعنهوقيلهكذا.عنهفقيل،عنه

أعلم.

أبيهودالرجليصلأنالبرأبر4باب

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7844

بنمحمدوأخبرنى)ح(الطاهرأبوحدثنا،إسماعيلبنمحمدحدثنا،يعقوب

قالا:سعيدبنأحمدحدثنا،يونسبنمحمدبناللهعبدحدثنا،الفقيهعلى

عن،الوليدأبىبنالوليدعن،أيوبأبىبنسعيدأخبرنى،وهبابنحدثنا

مكةبطريقلقيهالأعرابمنرجلاأنعمربناللهعبدعن،ديناربنالفهعبد

علىكانتمةعماوأعطاه،يركبهكانحمارعلىوحمله،اللهعبدعليهفسفم

يرضونوهم،الأعرابإنهم،الفهأصلحك:لهفقلنا:دينارابنفقال،رأسه

وإنى،ر!جبهالخطاببنلعمرواداكانهذاأباإن:اللهعبدفقالباليسير.

ورلمرواه.(1)"أبيه!وأهلالولدصلةأبوالبز"إن:دقولكي!اللهرسولسمعت

الطاهر)2(.أبىعن""الصحيحفى

غنىظهرعنحانماالصدقةخيربافي:،و99/41

بنالقاسمالعباسأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7845

والترمذى،(14)المفردالأدبفىوالبخارى،(1572)أحمدوأخرجه.(3)الادابفىالمصنف(1)

به.ديناربناللهعبدطريقمن(5143)داودوابو.بهالوليدطريقمن(19"3)

.(2552)مسلم(2)
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الفه،عبدأخبرنا،عبدانأخبرنا،الموخهأبوحدثنابمرو،السيارىالقاسم

هريرةأباسمعأنهالمسيببنسعيدحدثنى،الرهرئعن،يونسأخبرنا

بمنوابدأغنى،ظهرعنكانماالضدقة"خير:رح!مجالفهرسول!قال!:يقول!

(1)4صر
.(2)عبدانعن""الصحيحفىالبخارىرواه."تعول

أبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرنا-7846

وووو(3!3)
أبوحدثنا،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمداللهعبد

بنحكيمعنيذكرطلحةبنموسىسمعت:قال!عثمانبنعمروحدثنا،نعيم

العلياواليدغنى،ظهرعنكانماالضدقة"خير:ع!يهرالفهرسول!قال!:قال!حزام

.(4)"تعولبمنوأبدأ،السفلىاليدمنخير

بنيحيىجدىأخبرناطاهر،أبىابنصالحأبووأخبرنا-7847

بشاربنومحمدالضبئعبدةبنأحمدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،منصور

فذكره.عثمانبنعمروحدثناسعيد،ابنيعنيانيحيىحدثنا:قالاالعبدى

:قالرو!الفهرسول!أنحذثهحزامبنحكيمأنيحذث:قال!أنهغيربنحوه

الصحيح""فىمسلمرواه.(غنى")ظهرعنالضدقة-خير:أو-الصدقة"أفضل

من(2439)خزيمةوابن،(2543)والنسائى.بهالمباركابنطريقمن(9223)أحمدأخرجه(1)

به.يون!طريق

.(1426)البخارى(2)

دا.العباس":سفى(3-3)

به.عثمانبنعمروطريقمن(15317)واحمد.بهنعيمأبىعن(1693)الدارمىأخرجه(4)

به.يحيىطريقمن(2542)والنسائى،(15277)أحمدوأخرجه.(2418)الشعبفىالمصنف(5)
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الزكاةكتاب

(1)!!صو5ء
بشاربنومحمدعبدةبناحمدعن

المقلجهدفىوردماباب

المقلجهدفىوردماباب

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7848

عن،الربيرأبىعن،الليثحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنأحمدأخبرنا

أفضل؟الصدقةأى،اللهرسول!يا:قال!أنههريرةأبىعن،جعدةبنيحيى

.(2)"تغولبمنوابدأ،المقل"لمجهذ:!ال

الرزار،جعفرأبوأخبرنا،ببغدادبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-7849

عثمانحذثنى،جريجابنقال!:قال!حخاجحدثنا،الوليدبنأحمدحدثنا

بناللهعبدعنعمير،بنعبيدعن،الأزدىعلىعن،سليمانأبىابن

فيه،شكلا"إيمان:قالأدصل؟الأع!الأى:سئل!ي!النبئأن،حبشى

"طوذ:قال!؟أفضلالصلاةأى:قيل."مبرورةوحخةفيه،ظوللاوجهاد

الهجرةفأى:قيلمقل".من"لمجهد:قال؟أفضلالصدقةفأى:قيل."القيام

"من:قال؟أفضلالجهادفأى:قيل."عليهاللةحزمماهجو"من:قال!؟أفضل

دمهأهريق"من:قال!؟أشرفالقتلفأى:قيل."ونفسهبمالهالمشركينجاهد

(3)،ر
"هفىجواوعقر

.(1؟34)مسلم(1)

حبانوابن،(4442)خزيمةوابن،(6771)داودوابو،(2087)أحمدوأخرجه.1/414الحاكم(2)

.(1471)دأودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.الليثطريقمن(3346)

.(4752)فىتقدم(3)
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181/4

...الصدقة"خيرعحرو:قولهأنعلىبهيستدلمابابالزكاةكتاب

حانماالصدقة"خير4!يرقولهأنعلىبهيستدلماباب

"جهذ:الصدقةأفضلعنسئلحينوقولهغنى(.ظهرعن

عل!الصبرفىالناسأحوالباختلا!يختلفإنمامقل".من

التوفيقوباللهالحفاية،بأقلوالاحتفاءوالفاقةالشدة

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7850

نعيم،أبوحدثنا،نصربنمحمدبنأحمدحدثنا،العدلديناربنالفهعبد

بنعمرسمعت:قالأبيهعن،أسلمبنزيدعنسعد،بنهشامحدثنا

مالاذلك/فوافق،نتصذدتىأنيومالمجراللهرسولأمرنا:يقولز!نهالخطاب

فقال،مالىبنصففجئت،يوماسبقتهإن،بكرأباأسبقاليوم:فقلت،عندى

ما!لبكرأبوفأتى:قال.مثله:!قلت((؟لأهلكأبقيت"ما:!عاللهرسول

ل!الهمأ!قيت:!قال"؟لأهلكأبضت"ما:لمجراللهرسولفقال،عنده

كتابفىداودأبورواه.(1)ادبأشىءإلى(ظ41/99أسابقكلا:فقلت.ورسوله

.(2)دكينبنالفضلنعيمأبىعنوغيرهشيبةأبىبنعثمانعن""السنن

حدثنا،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوحدثنا-7851

ابنعن،عقيلعن،الليثحدثنا،بكيربنيحيىحدثنا،الواحدعبدبنعبيد

كعببناللهعبدأن،مالكبنكعببناللهعبدبنالرحمنعبدعن،شهاب

الترمذىوأخرجهنصير.بنمحمدبنأحمد:المطبوعةالنسخةوفى،وصححه1/414الحاكم(1)

صحيح.حسن:الترمذىوقالبه.نعيمأبىطريقمن(3675)

.(1472)داودابىصحيحفىالالبانىوحسنه.(1678)داودأبو(2)
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...الصدقة"خيرجمنرو:قولهأنمحلىبهيستدلمابابالزكاةكتاب

حجقحديثهيحدثمالكبنكعبسمعت:قال!بنيهمنعمىحيقكعبقائد

قلت::وفيه،بطولهالحديثفذكر.تبوكغزوةفىلمجي!االلهرسول!عنتخلف

وإلىوجلعزاللهإلىصدقةمالىمنأثخلعأنتوبتىمنإن،اللهرسول!يا

فقلت:."لكخيرفهوممالكبعضعليك"أمسك:!يهواللهرسولقال.الرسول!

فىالبخارىرواه.(1)الحديثوذكربخيبر.الذىسهمىأمسكفإنى

الفيث)2(.عنآخروجهمنمسلموأخرجه،بكيربنيحيىعن""الصحيح

اللهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلالنالحسينأبوأخبرنا-7852

بنمحمدحدثنا،روص!بنالربيعحدثنى،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفرابن

نأ،لبابةأبىبنالسائببنحسينعن،الرهرىعن،الربيدىحدثنا،حرب

وفيما!واللهرسولعنتخلفهفىعليهاللهتابحيقلبابةأباأنحدثهجده

باأأنحسينفؤعم،!اللهرسول!فيهاعليهوجدمورأفىذلكقبلسلفكان

أصبتالتىقومىدارأهجرإنى،اللهرسوليا:عليهاللهتابحيققال!لبابة

رسوله.وإلىاللهإلىصدقةمالىمنوأنخلع،وأساكنكوأنتقلالذنبفيها

بنهـحسمس!ورواه.(3)"الثلثمخك"يجزئ:حسينزعما!ي!هي!اللهرسوللهفقال!

به.شهابابنطريقمن(3833)والنسائى،(3317)داودوأبو،(15789)أحمداخرجه(1)

.(.../2869)ومسلم،(4418)البخارى(2)

وأحمدبه.حرببنمحمدطريقمن(3371)حبانابنوأخرجه.385/1سفيانبنيعقوب(3)

عيينةوابنمعمرحديثمنداودأبورواه:3/1154الذهبىوقالبه.الزهرىطريقمن1575؟)

أبىسننوينظراص.الإسناد.معللحديثوهو،منهبنحوأيهعنمالكبنكعبابنعنالزهرىعن

.(9133)اودد
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...الصدقة"خير-لمجرو:قولهأنعلىبهيستدلمابابالزكاةكتاب

لما:قال!أبيهعنلبابةأبىبنالسائببنحسينعنالرهرىعنحفصةأبى

وقال!:.فذكره.فقلتلمجح!النبئجئت:لبابةأبوقال!لبابةأبىعلىاللهتاب

.(1)"الثلثعنك))يجزئ:فقال!

الرزازداودبنمحمدبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-7853

الجهمبنمحمدحدثنا،الثافعئالفهعبدبنمحمدبكرأبوأخبرنا،ببغداد

عن،يساربنإسحاقابنيعنىمحمدحدثنا،عبيدبنيعلىحدثنا،ال!فرى

قال!:اللهعبدبنجابرعن،لبيدبنمحمودعن،قتادةبنعمرابنيعنىعاصم

فىأصابهاذهبمنالبيضةبمثلرجلجاءهإذلمجح!اللهرسول!عندنحنبينما

ركنهعن!صاللهرسول!إلىبهافجاء،المعادن:قال!أو،المغازىبعض

فأعرضغيرها.مال!لىماوالله،صدقةمنىخذهااللهرسول!يا:فقال!الأيمن

فقال!يديهبينمنبهاجاءثم،ذلكمثلفقال!الأيسرركنهعنبهاجاءثم،عنه

ثئم،عقرتهأولأوجعتهأصابتهلوحذفةفحذفه"هاتها".:فقال!،ذلكمثل

إنماالنالر؟!يتكففذلكبعديقعدثئم،بهفيتصذقبمالهفيأتىأحدكم"يعمد:قال!

.(2)وذهبمالهالرجلفأخذ.((هبلناحاجةلا،لكالذىخذ،غنىظهرعنالصدقة

منهذهأصبت:الحديثهذافىإسحاقبنمحمدعنسلمةبنحضادوقال!

.(3)معدن

.(4509)والطبرانى،2/385،386الكبيرالتاريخفىالبخارىأخرجه(1)

به.يعلىعن(0170)والدارمى،(1119)حميدبنعبدأخرجه(2)

.(7718)فىتقدم(3)
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.!.الصدقة"خيو:!حعقولهأنعلىبهيستدلمابابالزكاةكتاب

بها،المهرجانئالمقرئمحمدبنمحلئالحسنأبوأخبرنا-7854

مسذد،حدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إلممحاقبنمحمدبنالحسنأخبرنا

أبىص،عياضحدثنى:قالعجلانبنمحمدعنسعيد،بنيحيىحدثنا

المنبرمحلىق!هصالفهورسولالمسجددخلاو(41/00رجلاأن،الخدرىسعيد

الثانيةالجمعةدخل)اثم،ركعتينيصفىأنوأمرهفدعاه،الجمعةيوم

فىخلثم،(اركعتينيصفىأنوأمرهفدعاه،المنبرمحلىلمجي!االلهورسول

ثوبينفأعطاه،فتصذقوا"تصذقوا".:قالثم،!لكمثلفذىالثا!ة4!ا

!راللهرسولفانتهره،ثوبيهأحدهوفألقى"تصدقوا".:قالثم،تصذقوامما

ددعوته،(2)ةذببهيئةالمسجددخلهذا؟إلى"انظروا:قالثئم،صنعماوكره

تصدقوا.:فقلتتفعلوا،فلموتكسونه)3(،عليهفتصدقوالهتفطنواأنفرجوت

خذ،ثوبيهأحدفألقىتصدقوا.:قلتثئمتصذقوا،هماثوبينفأعطيتهكعصذقوا،

.(4)نتهروا."ثوبك

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-7855

عيسى،بنصفوانحدثنا،بمصوالقاضىقتيبةبنبكاربكرةبوأحدثنا،يعقو!

ر!نههريرةبىأعن،صمالحبىأعن،أسلم!بزيدعن،عجلانبنمحمدحدثنا

.3:صمنطقس(ا-1)

.146/1عبيدلأبىالحديثغريبينظر.الهئيةرثشبذةبهيئه(2)

نسخفىهكذاأنهاالمسندمحققووذكر،"كذا":الأصلفىفوقهاوكتب،النونبإثباتبالنسخكذا(3)

أيضا.أحمد

.(5759،5882)فىوتقدم.بهيحيىطريقمن(2535)والنسائى،(11971)أحمدأخرجه(4)
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4/182

اليهمحتاجوغيرهالفضلامساككراهيةبابالزكاةكتاب

كيف،اللهرسوليا:قالواألص".طئةدرهم"سبق:ع!يماللهرسولقال:قال

به،كمصذقأحدهمافأخذدرهمانلهكان"رجل:قالألف؟مائةدرهميسبق

.(2)اهبفتصدقيعنىألص".مائةعزضها)1(منلأخذ/كنيرمالدوآخر

حدثنا،المحمداباذىطاهرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-7856

ابنالحسينأبووأخبرنا)ح(الحفرىداودأبوحدثنا،الدورىالعباس

،3!رأبىابنحدثنا،المصرىمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا،بشران

،الحارثعن،إسحاقأبىعن،سفيانحدثنا:قالايوسفبنمحمدحدثنا

أوقيةمائةلى:أحدهمفقال،ه!عالنبىإلىنفرثلاثةجاء:قالل!نهعلىعن

دنانير.بعشرةفتصدقتدينارمائةلى:الاخروقال.أواق3بعشرةفتصدلمحت

كل"تمدق:عجحمالنبئفقالبدينار.فتصدقتدنانيرعشرةلى:الثالثقال

.(4)((ءاودالأجرفىكلكم،مالهبعشرمنكمرجل

إليهمحتافيوغيرهالفضلإمساكحراهيةباب

المزكىإسحافأبىابنزكرياوأبوالحافظاللهعبدأبوأنجرنا-7857

.63/5النسائىعلىالسندىحاشيةينظرجانبها.عرضها:(1)

طريقمن(4733)حبانوابن،(4342)خزيمةوابن،(2752)النسائىوأخرجه.1/614الحاكم(2)

به.صفوان

ينظرهذا.مثلفىوتأنيثاتذكيزاللمعدودالعددلمخالفةحذفهاوالأصلالهاء،ب!ثباتبالنسخكذا(3)

.(تونسجامعة)منشورات.3/291الكافيةعلىالرضىشرح

.بنحوهبهسفيانطريقمن(743)أحمدوأخرجه.الأولبالاسناد(3455)الشعبفىالمصنف(4)

وسط.إصناده:3/1543الذهبىوقال
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إليهمحتاجوغيرهالفضلإمساككراهيةبابالزكاةك!اب

النضربنومحمدنعيمبنمحمدحدثنا،يعقوبابنالفهعبدأبوحدثنا:قالا

صالحأبو.وأخبرنايونسبنعمرحدثنا،الجهضمئعلىبننصرحدثنا:قالا

حدثنامنصور،بنيحيىجدىحدثنا،القاضىمنصوربنيحيىبنتابن

يونسبنعمرحدثناالعبدى،بشاربنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمد

أبالسمعت:قالطاللهعبدبنشدادحدثنا،عماربنعكرمةحدثنا،الحنفئ

وأن،لكخيرالففملتبذلأنإنكآدمابن"يا:!يمالفهرسولطقالط:يقولطمةماأ

اليدمنحيرالعلياواليد،تعولبمنوابدأ،(1)كفافيعلىتلامولا،لكلثرتمسكه

أبوشذاد:الجهضمىروايةوفىبشار،بنمحمدحديثلفظ."السفلى

علىبننصرعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(2)2سواوالباقىعمار.

.(3)راشببنومحمدالجهضمى

الفقيه،النضرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-7858

أبوالوفابعبدبنالنضربنوأحمدالإمامنصربنمحمداللهعبدأبوحدثنا

أبىعن،الأشهبأبوحدثنا،الأيلئشيبةأبىبنلثسيبانحدثنا:قالاالفضل

ذإلمج!اللهرسولطمعسفرفىنحنبينما:قالطالخدرىسعيدأبىعن،نضرة

فقالط،وشمالايمينايضربفجعل:قالط.لهراحلةعلىاظ،.41/0رجلجاء

كانومن،لهظهرلامنعلىبهفليكدظهيرمنفضلمعهكان"من:لمجج!اللهرسولط

ويغنىالناسسؤالعنيكفلأنهبذلكسمى؟نقصولازيادةغيرمنالحاجةمقدار:الكفاف(1)

.(فف)ك204صالمنيرالمصباح.عنهم

-بعكرمةطريقمن(22265)وأحمد.بهبشاربنمحمدعن(2343)الترمذىأخرجه(2)

.وحدهعلىبننصوعن(97/1036)مسلم(3)
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إليهمحتاجوغيرهالفضلإمسا&كراهيةبابالزكاةكتاب

ماالمالىأصنافمنفذكر:قال.((هلزادلامنعلىولفليكدزابرمنفضلعنده

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)لضففىمنالأحدحقلاائهظنناحتىذكر

.(2)شيبةأبىبنشيبان

الضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-7859

حفصبنومهدئخارجةبنالهيثمحدثنا،جابربنالفضلبنمحمدحذثنى

(3)نصيحعن،المقدامبنمطعمعن،عئاشبنإسماعيلحدثناقالا:

منتوافحلمن"طوبى:!القهرسولىقالى:قالىالمصرىركبعن،العنسى

ورحم،معصيةغيرفىجمعهمالاوأنفق،مسكنةغيرمننفسهفىوذذ،منقصةغير

وطابنفسهفىذذلمنطوبى،والحكمةالفقهأهلوخالط،والمسكنةالذلأهل

عمللمنطوبى،شزهالناسعنوعزل،علانيتهوحسنت،سريرتهوصلحت،كسبه

.(4)"قولهمنالففحلوأمسك،مالهمنالفضلوأنفق،بعلمه

حدثنا،شريكبنعبيدحدثناأحمد،أخبرنا،علىوأخبرنا-7860

عن،الكلاعىسعيدبنوعنبسةمقدامبنالمطعمعن،عئاشابنحدثنا،آدم

قوله:يذكرلمأنهإلا،معناهمنبنحوفذكره.المصرىركبعن،نصيح

سريرته،حسنتلمن"طوبى:وقال."كسبهوطابنفسهفىذللمن"طوبى

به.الأشهبأبىطريقهمن(1663)داودوأبو،(12931)أحمدأخرجه(1)

.(1728/18)مسلم(2)

.إنصيح:مضبوطأصله9:الحاميةوفى،الأصلفىضجطهاكذا(3)

بهحفصبنمهدىعن(43)الصمتوفى،(76)والخمولالتواضعفىالدنياأبىابنأخرجه(4)

الموضعين.فىمفرقا
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الزكاةكتاب

.(1)"علانيتهوكرمت

المالحقوقفىوردماباب

المالحقوقفىوودماباب

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7861

حدثنا،أبىحدثنانمير،بناللهعبدبنمحمدحدثنا،سفيانبنالحسن

ه!كالنبىعن،جابرعن،الزبيرأبىعن،لمئليمانأبىابنيعنىالملكعبد

بقاعالقيامةيوملهاأقعدإلاحمهايؤذىلابقرولاغنمولاإللصاحبمق"ما:قال

ولاجماءفيهايومئذليسبقزنها،القزنذا!وشطحهبظلفها،الظلفةذاتتطؤهقوقبر

وإعارةفحلها)2(،"إطراو:قال!حقها؟ماو،اللهرسول!يا:فلنا."القرنمكسورة

صاحبمنولا،اللهسمبيلفىعليهاوحملالماء،علىوحلبهاومنيحتها)3(،دلوها،

4/183وهوذهبحيثماصاحبهيتبعأقرعلثمجاعاالقيامةيومتحولإلا/زكاتهيؤذىلامالي

ىديدهأدخلمنهلهبدلاأنهرأىفإذا،بهتبخلكنتالذىمالكهذا:ويقال،منهيفز

محمدعن""الصحيحفىمسلئمرواه.(4)((الفحليقضمكمايقضمهافجعلفيه

(1)

(2)

(3)

(4)

،3/338،339الكبيرالتاريخفىوالبخارى.بهشريكبقعبيدعن(2307)الأمحرابىابنأخرجه

العنسى،صالح:موضعفىالبخارىعندووقع.بهعياشابقطريقمن(5164،6164)والطبرانى

ابقإسنادهوضعف.ونصيح،صحبةألهتصحولم،يجهلركب:3/4154الذهبىوقال.عليهونبه

.3/551الإصابةفىحجر

.3/122النهاية.التنقيحأىللضرابإعارتهأى:فحلهاإطراق

مخريبيردها.ا!ثماثازوثمعر!اوصوفهاووبرهابلبنهايختفعشاةأوبقوةأوناقة:الحيوانمنالمنيحة

.1/420قتيبةلابقالحديط

به.كل!لاعبدطريقمق(2453)النسالىوأخرجه.(4330)الشعبفىالمصنف
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المالحقوقفىوردمابابالزكاةكتاب

.(1)ريمنبنالفهعبدابن

وسمعت:الربيربوأقال،بمعناهالربيرأبىعنجريجابنورواه-7862

مثلفقالذلكعناللهعبدبنجابرسألناثم،القولهذا2)يقولعميربنعبيد

رجل:قال:(2يقولعميربنعبيدسمعتالربير:أبووقالعبيد.قول

وإعارةدلوها،وإعارةالماء،على"حلبها:قال؟الإبلحقما،الفهرسوليا

يحيىبنتابنصالحأبو.أخبرناه(3)"اللهسبيلفىعليهاوحملومنيحتها،فحلها،

رافع،بنمحمدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،جذىأخبرنا،منصورابن

بنجابرسمعأنهالزبيرأبوأخبرنى،جريجابنأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا

.()رافعبنمحمدعنمسلمرواه.(4)فذكره.اللهعبد

عنوروايته،منقطعةكيرالنبىعنعميربنعبيدعنالربيرأبىورواية

.مسندةالقهعبدبنجابر

ابنمحمدأبواو،.ا/41أخبرنى،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-7863

اللهعبدأخبرنا،الأعلىعبدبنيونسحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،زياد

،السمانصالحأبىعن،أسلمبنزيدعن،سعدبنهشامحدثنى،وهمبابن

إبلعاحب"ولا:وفيه،الحديثفذكر.قاللمجفهالفهرسولأن،هريرةأبىعن

.(988/28)مسلم(1)

.4ص:فىلش(2-2)

.(14442)دمحأأخرجه(3)

.(14442)أحمدوعنه،(6866)الرزاقعد(4)

.(988/27)مسلم(5)
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المالحقوقفىوردمابابالزكاةكتاب

منهايفقدلاالقيامةيوملهتجمعوهىإلاوردها،يومحلبهاحقهاومنحقها،يعطىلا

عليهمزكلمابأفواهها،وتعضهبأخفافها،تطؤهقرقيربقاعلهالمطحثمواحدا،فصيلا

،الناسبينيقضىحتىسنةألفخمسينمقدارهكانيويمفىأولهاعليهرجعآخرها

فىمسلمرواه.(1)الحديثوذكرافمار".إلىوإماالجنةإلىإمالميلهفيرى

عنميسرةبنحفصرواهوكذلك،(2)الأعلىعبدبنيونسعن""الصحيح

من"ما:الحديثفىفقالأبيهعنصالحأبىبنسهيلورواه.(3)أسلمبنزيد

.(4)الحلبفىاللفظيذكرولمزكاتها".يؤدىلاابلصاحب

يؤدىلافيمنبمعناههريرةأبىعنالغدانئعمرأبوورواه-7864

وتمنح،الكريمةتعطى:قال؟هريرةأباياالإبلحقوما:لهفقيلحقها،

الفهعبدأبو.أخبرنماالفبنوتسقى،الفحلوتطرق،(الظهر)وتفقر،الغزيرة

يزيدحدثنا،مسعودبنسعيدحدثنا،المحبوبئالعباسأبوحدثنا،الحافظ

.هريرةأبىعن،الغدانىعمرأبىعن،قتادةعن،شعبةحدثنا،هارونابن

قدالروايةوهذه.(6)هريرةأبىلفظمننقلتهماإلا،مختلفواللفظ،فذكره

(3

به.سعدبنهشامطريقمن(1659)داودأبووأخرجه.(3302)الشعبفىالمصنف

.(987/52)مسلم

.(7493،7607)فىتقدم

.(7305)فىتقدم

.2/75السننمعالم.للركوبإعارته:الظهرإفقار

طريقمن(2322)خزيمةوابن،(0166)داودوأبو،(03511)أحمدوأخرجه.1/034الحاكم

الألبانىوحسنهالأخير.هريرةأبىقولدونبهقتادةطريقمن(1442)والنسائى.بههارونبنيزيد

.(1462)داودأبىصحيحفى
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الماعونتفسيرفىوردمابابالزكاةكتاب

فىهوكماهريرةأبىقولىمنصالحأبىروايةفىالحقتفسيرأنتوهم

.هريرةأبىقولىمنالغداخ!عمرأبىرواية

الحقوقهذهوجوبنسخالزكاةوجوبأدنإلىالعلماءأكثرذهبوقد

أولىفىذلكعلىالدلالةمضتوقد،غيرهإليهيضطزلمماالركاةسوى

وهىالمنيحة)2(،علىالتحريضفىأخباروردتوقدالركاة)1(،كتاب

أعلم.والله،الاستحبابعلىمحمولة

الماعونتفسيرفىوردماباب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-7865

عن،النجودأبىبنعاصمعن،عوانةأبوحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا،داود

عارية!راللهرسولىعهدعلىالماعوننعذكنا:قالىاللهعبدعن،شقيق

والقدر)3(.الذلو

عهدعلى:يقللمأنهإلا،عاصمعنشيبالنرواهوكذلك-7866

انحافظ،اللهعبدأبو.أخبرظهبينكمتتعاطونوماالفأسوزادجمت.اللهرسولى

حدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،القاضىالحسنبنالرحمنعبدأخبرنا

وائل،أبىعن،النجودأبىبنعاصمعن،شيبالنحدثنا،إياسأبىبنآدم

.(7322-7309)فىتقدمماينظر(1)

.(7877-7874)فىسيأتىماينظر(2)

به.قتيبةعن(11170)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.(1657)داودأبو(3)
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الماعونتفسيرفىوردمابابالزكاةكتاب

.(1)فذكرهمسعود.ابنعن

الحسن،بنالزحمنعبدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-7867

بنسلمةعن،المسعودىحدثنا،ادمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا

والقدروالدلوالفأسمنعهو:قالمسعودابنعن،العبيدينأبىعن،كهيل

.(2)بينهمالناسيتعاطىوما

.(3)اللهعبدعنسويدبنالحارثورواه

أبوحدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالفقيهطاهرأبوحدثنا-7868

عن،وكيعأخبرنا،الفهعبدبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس

)ويتنعون:قالاظ(01/41عباسابنعنجبير،بنسعيدعن،الأعمش

.(4)المتاععارية:قال(7:الماعونأأتماعون!

الحسن،بنالرحمنعبدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-7869

عن،نجيحأبىابنعن،ورقاءحدثنا،ادمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا

.()البيتمتاعالماعون:قالعباسابنعنمجاهد،/

(1

(2

(3

(4

(5

.75هصمجاهدتفسير(

به.المسعودىطريقمن24/673تفسيرهفىجريرابنواخرجه.754صمجاهدتفسير(

.24/674تفسيرهفىجريروابن،(11071)شيبةأبىابنأخرجه(

شيبةأبىوابنبه.اللهعدبنإبراهيمطريقمن(3551)المجالسةفىالدينورىبكرأبوأخرجه(

والدلو.اغدرا:شيبةأبىابنوعد،بهوكيعطريقمن42/675تفسيرهفىجريروابن،(67201)

والدلو.الفأس:جريرابنوعد

به.ورقاءطريقمن24/676تفسيرهفىجريرابنوأخرجه.75هصمجاهدتفسير(
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الماعونتفسيرفىوردمابابالزكاةكتاب

.(1)عباسابنعنيزيدأبىبنالفهعبيدرواهوكذلك

المفروضة:الركاةائهاإلىجماعةوذهب

حدثنا،البصرئعثمانأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبواخبرنا-7870

)ح(الثورئهوسفيانحدثنا،عبيدبنيعلىأخبرنا،الوفابعبدبنمحمد

بنإبراهيمحدثنا،عيسىبنعلئحذثنى،إملاءالحافظالفهعبدأبووحذثنا

ابنعنجميعا،عيينةابنهوسفيانحدثنا،عمرأبىابنحدثنا،طالبأبى

هى:قالاتماعون!)ويمنعون:ز!نهعلىعنمجاهد،عن،نجيحأبى

ابنحديثلفظ.زكاتهمويمنعون،بصلاتهميراءون؟المفروضةالزكاة

ص(3)(2)ء،
يزدلم.(4)الزكاةالماعون:علئقال:قالالثورئحديثوفى.عيينة

عليه.

.(5)هب!رعلىعنصالحأبىعنئد!لارواهوكذلك

هوالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدوأخبرنا-7871

وهب،ابنأخبرنا،مريمأبىابنحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،الأصم

علىبنالفهعبدعن،عقبةبنموسىعن،سالمبنالفهعبدبنيحيىحدثنى

.14/90المشكلشرحفىالطحاوىأخرجه(1)

والطحاوى،42/667تفسيرهفىجريروابن،(07131)شةأبىابنوأخرجه.2/536الحاكم(2)

به.عيينةابنطريقمن(5478)عقبالمشكلشرحفى

.،رواية:)بخطه:الأصلحاشيةفى(3)

به.الثورىطريقمن24/667تفسيرهفىجريروابن،2/399تفسيرهفىالرزاقعبدأخرجه(4)

.667/24تفسيرهفىجريرابنأخرجه(5)
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المنيحةفىوردمابابالزكاةكتاب

!وويتنعون:عباسابنعنجبير،بنسعيدعنالمؤملى)1(،إسحاقابن

.الزكاة:قالىائماعون!

محمدحدثنا،العباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-7872

عن،القرشئعثمالنبنمحمدحدثنا،الأشقرسليمالنبوأحدثنا،إسحاقابن

.الركاةالماعودن:أنسعن،درهمبنيزيد

حدثنا:قالاع!روأبىابنسعيدبووأالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7873

سعيدعن،وكيعحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،الأصمهوالعباسأبو

الماعودنعنعمرابنسألت:قالىالوالبىربيعةبنعلىعن،الطائىعبيدابن

بين!.الناسيتعاطىما:يقولودن:قلت:قالىفيها؟يقولون(2)شيأ:قالى

.(3)هقحيعطىلاالذىالمالىهوشيئا،يقولونما:فقالى

المنيحةفىوردماباب

يعقوببنيوسفبنمحمدبنإسحاقاللهعبدأبوأخبرنا-7874

بنالوليدبنالعباسأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،السوسئ

-المغيرةأبوحدثنا،عوفبنمحمدوحدثنا.قال:أبىأخبرنامزيد،

قالى:عطيةبنحسالنحدثنا،الأوزاعئحدثناقالا:-للعباسوالحديث

الموصلى".:"بخطه:الأصلحاشيةفى(1)

.4/341السننمعالمينظر.بمعناهشىء،أى:منمنحوت:أيش(2)

سعيدطريقمن2/399تفسيرهفىالرزاقوعبدمختصرا.وكيععن(07151)شيبةأبىابنأخرجه(3)

به.عبيدابن
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المنيحةفىوردمابابالزكاةكقاب

زكرئاأبىبنالفهعبدإليهفقام،دمشقمسجدال!لويئكبشةأبودخل

فحدثنا،إليهقامفيمنفكنت:ح!انقال.أناسفىبحرثةوأبوومكحولى

جم!يهم:الفهرسولقال:يقولالعاصبنعمروبنالفهعبدسمعت:قال

وتصديقثوابهارجاءمنهابخصلةرجليعمللاالعنز،منحةأعلاهاحسنة"أربعون

وإماطةال!لامرذنعذفذهبنا:ح!انقالالجئة((.بهااللهأدخلهإلاموعودها

.(1)رشعخمسةأجزنافماالعنز،منحةدونمماذلكونحوالحجر

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلىأبووأخبرنا-7875

عطئة،بنحسانعن،الأوزاعىعن،عيسىحدثنا،مسذدحدثنا،داودأبو

قال:يقولعمروبنالفهعبدسمعت:قالال!لو!ككبشةأبىعن

رجاءبخصلةمنهاعبديعملماالعنز،منيحةأعلاهنخصلة"أربعون:ع!ج!الفهرسول

قولذكرثم."الجنةبهااو،41/02وجلعزاللهأدخلهإلاموعودهاوتصديقثوابها

.(3)دذسمعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(2)بمعناهح!ان

يعقوببنمحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-7876

الله،عبدبنهارونحدثنا،الأنماطىإسحاقبنإبراهيمحدثنا،الحافظ

بنعدئعنزيد،عنعمرو،بنالفهعبيدحدثنا،عدىبنزكرثاحدثنا

خصالاوذكرنهى.أنهع!ج!النبىعن،هريرةأبىعن،حازمأبىعن،ثابت

به.المغيرةأبىعن(6853)أحمدأخرجه(1)

.(1683)داودوأبو،(3384)الشعبفىالمصنف(2)

.(2631)البخارى(3)

-346-



أنفسهغ...،عكنورئ-يقو):تعالىقولهفىوردمابابالزكاةكتاب

رواهوغبوقها)1(".صبوحهابصدقةوراحتبصدقةغدتمنيحةمنح"ومن:وقال

زكريا)2(.عنخلفأبىبنأحمدبنمحمدعن""الصحيحفىمسلم

بنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدأخبرنا،اللهعبدبوأوأخبرنا-7877

عنالزناد،أبىعن،سفيانحدثناالعلاء،بنالجبارعبدحدثنا،سهل

ربرلىألا،ط!اا!دقط"أفضل:!ال!كالنبئبهيبلغهريرةبىأعن،الأعرج

4/185اللهعندأجرهاإنبرفد،وتروح/برفلإ)3(تغدوناقةبيمتأهليمنحالمسلمينمن

.()سفيانعنحرببنزهيرعنمعناهببعضمسلمرواه.4"!-.

تعالى:قولهفىوردماباب

،9الحشر:أ9خصاصةبهم؟نولؤأدقسهتمعكأويؤثرون

المزكىإسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7878

سعيدبنعثمانحدثنا،عبدوسبنمحمدبنأحمد(6)الحسنأبوأخبرنا:قالا

،غزوانابنيعنىفضيلعن،داودبناللهعبدحدثنا،مسددحدثنا،مئالدار

الظرفية،علىالنصبفيهماويجوز،الليلأولشرب:والغبوق،النهارأولالشرب:الصبوح(1)

.07/71النووىبشرحمسلمصحيحينظرالبدلية.علىوالجر

به.عمروبناللهعبيدطريقمن(6187)يعلىأبوأخرجهوالحديث

.(0021)مسلم(2)

.2/242النهاية.الناقةفيهتحلبقدحالرفد:(3)

.بمعناهبهسفيانعن(1730)وأحمد،(0611)الحميدىاخرجه(4)

.(1901)مسلم(5)

علىتقدموقد.15/519النبلاءأعلاموسير،4/57الأنسابوينظرلما."الحسين:م،4صفى(6)

مرارا.الصواب
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أنفسهتم..."علىأويؤئرون:تعالىقولهفىوردماببالزكاةكتاب

نسائهإلىفبعث،كجمالنبئأتىرجلاأن،هريرةأبىعن،حازمأبىعن

رجلفقال."؟اذهيضيف"من:لمجيمالفهرسولفقالالماء.إلاعنذناما:فقالوا

لمجؤ.الفهرسولضيفاكرمى:فقالامرأتهإلىبهفانطلقأنا.:الأنصارمن

سراجك،وأطفئى،طعامكهئئى:فقال.الصخبيانقوتإلامعناما:فقالت

ونومتسراجهاوأصلحتطعامهافهئأتالعشاء.أرادواإذاصبيانكونؤمى

أنهمايريانهوجعلا،فأطفأتهسراجهاتصلحكالهاقامتثئمصبيانها،

"لقلى:فقاللمجرالفهرسولإلىغداأصبحفلماطاويثن)1(،وباتا،يأكلان

علىويؤثرون!الو:الفهفأنزل:وقالفعالكما".منعجب-:أو-الفيلةاللهضحك

.(2)الآيةاتمفلحون!همفأؤليكنفس!شخيوقومنضاصحةبهخكانولؤأ!مهتم

فضيلعنأوجهمنمسلموأخرجهمسذد،عن""الصحيحفىالبخارئرواه

.(3)غزوانابن

أبوأخبرنا،الأصبهانئيوسفبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-7879

عن،معاويةأبوحدثنانصر،بنسعدانحدثناالأعرابى،ابنسعيد

العنب،جاءماأؤلعنبافاشتهىعمرابنمرض:قالنافععن،الأعمش

أتىفلقا،سائلفاتعالرسول،بدرهمعنقودافاشترتبدرهمصفئةفأرسلت

.323/1الأنوارمارق.الجوعمنالبطنضمرر:والطوى،جائعين:طاويين(1)

به.مسددعن(074)المفردالأدبفىالبخارىوأخرجه.(979)والصفاتالأصماءفىالمصنف(2)

(5286)حبانوابن،(15821)الكبرىفىوالنسانى،(4330)والترمذى،(4889)والبخارى

مختصر.والنسائىالترمذىعندوهوبه.فضيلطريقمن

.(4502)ومسلم،(3798)البخارى(3)
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الماءسقىفىوردمابابالزكاةكتاب

ثئم،ياهإفأعطوه.ئاهإأعطوه:عمربناقال!.ئللساائللساا:قال!(1)لخدلبابا

إلىانتهىفلما،السائلالزسول!فاتبع،عنقودابهفاشترتاخربدرهمأرسلت

،إياهفأعطوهإئاه.أعطوه:عمرابنقال.السائلالسائل:قال!ودخلالباب

أبدا،خيرامنىتصيبنلاعدتلئنوالله:فقالتالسائلإلىصفيةفأرسلت

.(2)هبفاشترتاخربدرهمأرسلتثم

الماءسمقىفىوردماباب

جعفرأبوأخبرنا،ببغدادالعدل!بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-7885

)ح(شعبةحدثنا،عفانحدثناشاكر،بنمحمدبنجعفرحدثناالرزاز،

حدثنا،يعقوببنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا

شعبة،حدثنا،عرعرةبنمحمدحدثناالهلا!ر،اظ(02/41الحسنبنعلئ

أتىأنهعبادةبنسعدعن،والحسنالمسيببنسعيدعن،قتادةعن

حديثلفظالمحاء")3(."سقى:قال؟إليكأعجبالصدقةأى:فقال!لمججمالنبئ

الله،رسوليا:قال!عبادةبنسعدأن:عفانحديثوفى،عرعرةبنمحمد

التخريج.لمصدرموافقوهولما.ودخل:"بخطه:الأصلحاشيةفى(1)

19.صالزهدفىواحمد،(782)الزهدفىالمباركابنوأخرجه.(3481)الشعبفىالمصنف(2)

.بنحوهبهنافعطريقمن

،(22459)وأحمد.بهعرعرةبنمحمدطريقمن(1680)داودأبووأخرجه.1/414الحاكم(3)

شعبةطريقمن(9642)خزيمةوابن.وحدهالحسنعنقتادةعنشعبةطريقمن(3668)والنسالى

طريقمن(9742)خزيمةوابن،(4368)ماجهوابن،(3667)والنسائى.وحدهسعيدعنقتادةعن

.قوىمنقطعهذا:1547/3الذهبىوقال.وحدهسعيدعنقتادة
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الماءسقىفىوردمابابالزكاةكتاب

قلت:قال.بالمدينةسقايةلسعدوكان:قالوزاد:؟أفضلالضدقةأئ

الحسن.:قالسعد؟لال:قالمن:لقتادة

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-7881

ينزلكانالذىخالدأبوحدثنا،بدرأبوحدثنا،الحسينبنعلئحدثنا،داود

كسامسليم"أئما:قاللمجج!النبىعن،سعيدأبىعن،نبيحعن،دالانبنىفى

جوععلىهسلفاأطعممسليموأئما،(1)الجنةخضرمناللهكساهعريعلىثوبا

الزحيقمنالفهسقاهظمأعلىمسلمادقىمسلبموأئما،الجنةثمارمناللهأطعمه

.(2)"المختوم

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-7882

عن،مسلمةبناللهعبدحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثناالمئفار،عبيد

بها،المهرجانئالفقيهالمعروفأبىابنالحسنأبووأخبرنا)ح(مالك

وو(3)
مالك،عن،قتيبةحدثنا،(4)الحسينبنداودحدثنا،أحمدبنبشرحدثنا

نأ،هريرةأبىعن،ال!فانصالحأبىعنبكر،أبىمولىسمىعن

فنزلبئرافوجد،العطشعليهاشتذبطريتييمشىرجل)بينما:قال!ي!الفهرسول

بلغلقد:الزجلفقال،العطشمنالثزىجمليلهثكلبئفإذاخرجثئم،فشرببها

.2/55المعبودعونالخضر.ثيابهامنأى(1)

فىالألبانىوضعفهثوبا!.مسلئا"كسا:وعنده(1682)داودوأبو،(94)الآدابفىالمصنف(2)

.(371)داودأبىضعيف

أخبرناا.:إبخطه:الأصلحاشيةنى(3)

اليهقىا.الحسيهن:)بخطه:الأصلحاشيةنى(4)
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الماءلثمقيفىوردمابابالزكاهكتاب

-"بلغتما"مثل:قتيبةروايةوفىبلغنى"-كانالذىمثلالعطشمقبهذا)1(

4/186دغفرلهاللةفشكر،الكلبفسقىرقى/حتىبفيهفأمسكهماء،خفهفملأالبئر"فنزل

كبدذاتكل"فى:فقاللأجرا؟البهائمفىلناوإن،اللهرسوليا:فقالوا."هل

القعنبى،مسلمةبقاللهعبدعن""الصحيحفىالحخارىرواه.(2)"رخأرطبة

.(3)ديعسبققتيبةعنمسلمورواه

أحبرناببغداد،بشرانبنالفهعبدبنمحمدبنعلئأخبرنا-7883

حدثنا،الزمادىمنصوربنأحمدحدثناالضفار،محمدبنإسماعيل

مالكبنسراقةعن،عروةعن،الزهرىعن،معمرأخبرنا،الززاقعبد

محلىترفىالفخائةأرأيت:فقالوجعهفىلمجي!النبىإلىجاءأنهجعشمابن

.(أجر")(4)الحرىاكبدفى"نعم،:قالسقيتها؟إنأجرلىهل،إبلىحوض

الزحمن)6(عبدعنالزهرىعنيساربقإسحاقبقمحمدورواه-7884

(1

(2

(3

(4

(5

(6

هذا".بلغ:"بخطه:الأصلحاشيةفى

أحمدطريقهومن،929/2،930ومالك،الأولبالاسناد(3372)الشعبفىالمصنف

.(454)حبانوابن،(2363)والبخارى،(8874)

.(2244)ومسلم،(2466)البخارى

للخطابىالحديثغريب.الحزنوشمدةالعطشعندالكبديبس:والحرر.العطشى:أى:الحرى

3/181.

.(17588)أحمدوعنه،(19692)الرزاقعبد

"كذا:الحاشيةفىوكتبالأصلفىعليهضببوتد؟خطأكعب!"بن:م،س،الأصلفىبعده

الصوابعلىجاءوتد."سراقةعمهعنأبيهعنجعشمبنمالكبنالرحمنعبدعنوصوابهوقع

.10/214،379/17الكمالتهذيبوينظر.ماجهوابنأحمدعند
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الماءسقىفىوردمابابالزكاةكتاب

عنلمجصاللهرسولسألت:قالجعشمبنمالكبنسراقةعفهعنمالكابن

كبل!ذىوكل"نعم،:قالأجر؟منمحلىهل،حوضىتغشىالابلمنالضائة

ببغداد،الرزازداودبنمحمدبنأحمدبنعلئالحسنأبو.أخبرنماهحزى"

عبيد،بنيعلىحدثنا،الجهمبنمحمدحدثنا،الشافعئبكرأبوأخبرنا

.(1)فذكره.إسحاقبنمحمدحدثنا

عنأبيهعنالزحمنعبدعنإسحاقبنمحمدعنهارونبنيزيدورواه

(2)ء
عمه.

محمدبنإسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-7885

أبىعن،معمرأخبرنا،الززاقعبدحدثنا،منصوربنأحمدحدثنا،الضفار

:فقالجم!الفهرسولأتىأعرابثارجلاأنالمئئئكديرأخبرنى،إسحاق

."أعملتاك)3(؟هما"أو:قال.النارمنويباعدخ!طاعتهمنولمزبيىبعملأخبرخ!

أقولأنأستطيعماوالفه:قالالففل".وشطىالعدل)تمول:قالنعم.:قال

الطعام"ك!طعم:قالطلى.فضلأعطىأنأستطيعوما،ساعةكلالعدل

:قال."؟لبالك"فهل:قال!شديد+أيضاهذه:قالاوا41/03الشلام".وتفشى

وابن.عمهعنأبيهعنجعثمبنمالكبنالرحمنعبد:وعنده،يعلىعن(17581)أحمدأخرجه(1)

جدهعنأبيهعنجعشمبنمالكبنالرحمنعبد:وعنده،إسحاقابنطريقمن(3686)ماجه

بخعشم.بنسراقة

الرحمن.عبدعنالزهرىعنإسحاقبنمحمد:وعندهيزيد.عن(17584)أحمدأخرجه(2)

.!اأعلمتاكأ:أبخطه:الأصلحاشيةفى(3)

.2/421اللغةتهذيب.بفهمهدبرهإذاوكذاكذافىذهنهفلانأعمل:ويقال
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والاقتاروالشحالبخلكراهيةبابالزكاةكتاب

إلاالماءيشربونلاأبيايئأهلإلىاعمدثموسقاء،إبلكمنبعيرا"فانظز:قال.نعم

.((الجنةلكتجبحتىسقاؤكينخرقولابعيركيهلكألافلعلكفاسقهم،(1)ائغ

قتلحتىبعيرههلكولاسقاؤهانخرقفما:قاليكبر.الأعرابئفانطلق:قال

(2)!ص
.شهيدا

والإقتاروالمنمحالبخلىحراهيةباب

أبوأخبرنا،الأصبهانئيوسفبناللهعبدمحمدأبوحدثنا-7886

بشرانابنالحسينوأبوالروذبارىعلىأبووأخبرنا)ح(الأعرابىابنسعيد

نصر،بنسعدانحدثناقالا:الصفار،محمدبنإسماعيلأخبرناقالا:

بهيبلغ،هريرةأبىعن،الأعرجعن،الزنادأبىعن،عيينةبنسفيانحدثنا

حديدمنجثتانأوجنتانعليهمارجليقكمثلوالبخيلالمنفق"مثل:قالع!يوالنبئ

مرتأوالدرععليهسبغتينفقأنالمنفقأرادفإذاتراقيهما)3(،إلىثديهمالدنمن

كلولزمتعليه(6)قلصتينفقأنالبخيلأرادوإذا،اثرهوتعموبنانهلجنحتى ء().(4)

(1

(2

(3

(4

.(بب)غ168صالمنيرالمصباحيوم.بعديومااىغبا:

طريقمن(0325)خزيمةابنوأخرجه.(19691)الرزاقوعبد،(1295)الصغرىفىالمصنف

مرسل.هذا:154!/3الذهبىوقالبه.إسحاقأبى

المنيرالمصباح.الجانبينمنوالعاتقالنحرثغرةبينالذىالعظموهى،ترتوةمثنىتراقيهما:

.(قر)ت29ص

.(نن)ج43صالمنيرالمصباحانظرتستر.اى:تجن

وتعفو".:"بخطه:الأصلحاسيةوفى"يعفو"،:س،الأصلفى

.3/306البارىفتح.واجتمعتتضامت:قلصت
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والإقتاروالشحالبخلكراهي!بابالزكاةكتاب

يوشعهافهو،تتسعلاوهىيوسعهافهو،بترقوتهأوبعنقهأخذتحتىموضعهاحلقة

(1)رص
."تتسعلاوهى

إسحاقأبىابنزكرتاوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-7887

بنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:وغيرهما

إلا،نحوهبإسنادهفذكره.عيينةبنسفيانأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمان

."تتسعولايوشعها"فهو،حديد""من:يقلولمع!ي!.اللهرسولقال:قالأنه

2واحدهمى

بنالحسنعن،جريجابنعن،عيينةبنسفيانوأخبرنا:قال-7888

"فهو:قالأنهإلا،مثلهلمج!النبىعن،هريرةأبىعن،طاوسعن،مسلم

سفيانعنالناقدعمروعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)"شوسعولايوسعها

.(4)مسلمبنالحسنعناخروجهمنالبخارئوأخرجه،جميعابالاسنادين

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،إسحاقأبىابنزكرتاأبوأخبرنا-7889

أخبرنا،الفراءحبيببن(الوفابعبدبنمحمدبنأحمد)حدثنا،يعقوب

به.سفيانطريقمن(2437)خزيمةوابن،(2546)والنسائى،(7335)أحمدأخرجه(1)

.2/60والثافعى،(2425)المعرفةفىالمصنف(2)

طريق!ت(.../ا؟21)ومسلم.بهسفيانطريقمن(2546)والنساثى،(1835)أحمدأخرجه(3)

به.مسلمبنالحسن

.(5797)والبخارى،(1021/75)مسلم(4)

،الوهابعبدبنمحمدأحمدأبووصرابه،نظرائهافىوقعكذا:)قلت:الأصلحاشيةفى(ه-5)

كذلك،،158/4،6/320الشعبفىالمصنفعندوقعفقد،تالكماوهواص..إأعلموالله

.26/29الكمالتهذيبفىترجمتهويراجع
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والإقتاروالشحالبخلكراهيةبابالزكاةكتاب

187/4عن،المنذربنتيعنىفاطمةعن،عروةابنوهوهشام/حدثنا،محاضر

انفمحى)2((1)وأ"أنفقى:ىي!مباللهرسوللىلظ:قالتبكرأبىبنتيعنىأسماء

اللهفيوعى(3)توعىولا،عليكاللهفيحصىتحصىولاوهكذا،وهكذاهكذا

.()هشامعنأوجهمنومسلمالبخارئاخرجه."د-
ء(4)

المقرئمدحاأبىابنمحمدوأبوالحافظالقهعبدأبووأخبرنا-5789

بنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:العطارالفوارسأبىالنصادقوأبو

قال:قالالأعورالحجاجحدثنا،الدورئمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوب

،أخبرهأنهالزبيربناللهعبدبنعبادعن،مليكةأبىابنأخبرنى:جريجابن

شىءلىليس،اللهنبئيا:ع!فقالتالنبئجاءتأنهابكرأبىبنتأسماءعن

على؟يدخلمما(6)أرضخأنفىجناحعلئفهل،الزبيرعلئأدخلماإلا

فىأخرجاه.(7)"عليكاللهفيوعىتوعىولا،استطعتما"ارفحخى:فقال

51ورو،حجاجعنالرحيمعبدبنمحمدعنالبخارىفرواه،""الصحيحين

.(8)حجاجعنوغيرهحاتمبنمحمدعنمسلم

(2

(3

(8

.!و":م،س(فى

.2/17الأنوارمشارقينظر.العطاءبمعنىوهو.صبىأى:انضحى(

.5/208النهاية.رزقكبتضييقوتجازىعليكفيشخبالنفقةوتشحىتجمعىلا:أى(

مختصر.النسائىعندوهو.بههشامطريقمن(2549)والنسائى،(26922)أحمداخرجه(

.(2901/88)ومسلم،(4331،2591)البخارى(

.1/397الجوزىلابنالحديثغريب.القليلةالعطية:الرضخ(

ابنطريقمن(69882)وأحمد.بهحجاجطريقمن(3357)حبانوابن،(0552)النسائىأخرجه(

فيوكى".توكى"ولا:النسائىوعندبه.جريج

.(1/89؟29)ومسلم،(1434)البخارى(
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والإقتاروالشحالبخلكراهيةبابالزكاةكتاب

بنأحمدحدثنا،القطانبكربوأأخبرنا،الفقيهطاهبربوأأخبرنا-1789

ماهذا:قال!منئهبنهقامعنمعمر،أخبرنا،الززاقعبدحدثنا،يوسف

أنفقأنفق:لىلظالله"إناظ،41/03:!لمججوالفهرسولوقال:قالهريرةبوأحدثنا

.(2)الرزاقعبدعنرافعبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.((و
(1)

بنمحمدبنالحسنالقاسموأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7892

أبوحدثنا:قالواالقاضىالحسنبنأحمدبكروأبوأصلهمنالمف!رحبيب

بنخالدحدثنا،الذورئمحمدبنالعباسأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

يسار،بنسعيدعن،مززدأبىبنمعاويةعن،بلال!بنسليمانحدثنا،مخلد

ولنإلافيهالعباديصبحيوبممن"ما:!يخجوالفهرسولقال!:قال!هريرةأبىعن

ممسكاأعطاللهمالآخر:ويقولخلفا.منففاأعطاللهمأحدهما:فيقول،ينزلان

ص(3)ءص

مخلد،بنخالدعنزكريابنالقاسمعن""الصحيحفىمسلمرواه.((

.(4)سليمانعناخروجبمامنالبخارئوأخرجه

،يعقوبابنالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7893

عن،جعفربنإسماعيلحدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا،نعيمبنمحمدحدثنا

منصدقةنقصت"ما:قال!لمججواللهرسول!أن،هريرةأبىعن،أبيهعن،العلاء

به.الفقيماطاهرأبىطريقمن333/1تفسيرهفىالبغوىأخرجه(1)

.(993/37)مسلم(2)

تحفةفىكماالكبرىفىالنسائىوأخرجه.(061)الادابوفى،(08271)الشعبفىالمصنف(3)

به.الدورىعن(13381)الأشراف

.(2441)والبخارى،(0101)مسلم(4)
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والإقتاروالشحالبخلكراهيةبابالزكاةكتاب

فىمسلمرواه.(1)"رفعهالاللهأحدتواف!ا!وماعزا،الابعفواللهزادوما،مالي

(2)ءير
سعيد.بن!تيبةعن""الصحيح

بوأحدثنا،بالطابرانيعقوببنكلحمدالحسنأبوالفقيهأخبرنا-4789

بنإبراهيمحدثنا،لفظاالبزازالرحمنعبدبنالعباسبنالرحمنعبدالقاسم

سمعت،مئئبنعمروعن،شعبةحدثنا،عفانحدثنا،الحربئإسحاق

عن،عمروبناللهعبدسمعأنه،كثيرأبىعنيحدثالحارثبنالفهعبد

بالقطيعةأمرهم،قبلكمكانمنأهلكفإقلم؟والشح"إياكم:قالكيماللهرسول

ففجروا")3(.الفجورباوأمرهمفبخلوا،بالبخلوأمرهمفقطعوا،

ابنسعيدأبوأخبرنا،يوسفبنالمهاعبدمحمدأبوأخبرنا-7895

أخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا)ح(نصربنسعدانحدثنا،الأعرابى

حدثنا،معاويةأبوحدثنا،سعدانحدثناالصفار،محمدبنإسماعيل

رجليخرج"ما:صح!اللهرسولقال:قالأبيهعن،بريدةابنعن،الأعمش

.(شيطانا")!بعين(4)ئحلعنيفكحتىالصدقةمنشيئا

(1

(2

(3

(4

(5

،(8009)وأحمد.بهجعفربنإسماعيلطريقمن(4832)حبانوابن،(4382)خزيمةابنأخرجه

به.العلاءطريقمن(0292)والترمذى

.(5882)مسلم

أبىصحيحفىالالبانىوصححه.بهشعبةطريقمن(1698)داودوأبو،(6487)أحمدأخرجه

.(17921)فىوسيأتى،(4891)داود

.الحيوانسانرفىوهو،الانسانمناللحيةعليهتنبتالذىالعظم،وكسرهااللامبفتح:اللحى

.1/356الأنوارمشارق

=:3/0551الذهبىوقال.بهمعاويةأبىطريقاش(5742)خزيمةوابن،(96222)أحمدأخرجه
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4/188

...سلامىكلعلىوماالصدقةوجوهبابالزكاةكتاب

سلامىحلعلىوماالصدقةوجوهباب

يومحلمنهاالناسمن

العلوئداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا-7896

حدثنا،المزكىبالويهبنإبراهيمبنالفهعبيدالقاسمأبوأخبرنا،اللهرحمه

منئهبنهمامعن،معمرأخبرنا،الززاقعبدحدثنا،ال!لمئيوسفبنأحمد

من(1)سلامى"كل:/!كج!اللهرسولوقال:قالهريرةأبوحدثناماهذا:قال

صدقة،اثنينبينيعدلاما:ق!ال."الشمسعليهتطلعيويمكلصدقةعليهالناس

الطيبهةوالكلمة،صدقةمتاعهعليهالهيرفعأوعليهاويحمله،دابتهفىالرجلويعين

.(2)"صدقةالطريقعنالأذىويميط،صدقةالصلاةإلىيمشيهاخطوةوكل،صدقة

كلاهما،رافعبنمحمدعنمسلمورواه،نصربنإسحاقعنالبخارىرواه

الززاق)3(.عبدعن

بنأحمدبنمحمدبكرأبوحدثنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-7897

بنجعفرحدثنا،وثلاثمائةوأربعينإحدىسنةبالبصرةالعسكرىمحمويه

منه.معاويةابوسمعه،يخرجوهلم=

مسلمصحيح.ومفاصلهالبدنعظامجميعفىاشعملثم،الكفوسانرالأصابععظام:السلامى(1)

.233/5النووىلر!

حبانوابن،(8183)أحمدوأخرجه.(96)الصغرىوالأربعين،(1296)الصغرىفىالمصنف(2)

من(472)حبانوابن،(4941)خزيمةوابن،(1181)واحمد.بهالرزاقعبدطريقمن(3381)

مختصرا.بهمعمرطريق

.(9001)ومسلم،(2707،2891،2989)البخارى(3)
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سملامى...كلعلىوماالصدقةوجوهبابالزكاةكتاب

أبىبنبردةأبىبنسعيدحدثنا،شعبةحدثنا،آدمحدثنا،القلانسئمحمد

(وا41/40مسليمكل"على:لمج!اللهرسولقال:قالجدهعن،بيهأعن،موسى

:قالوا."ويتصدقنفسهفينفعبيده"فيعمل:قال!ىد؟لمفإن:قالوا."صدقة

لمفإن:قالوا."الملهوفالحاجةذا"فيكين:قال؟يفعللمأو،يستطعلمفإن

:قال؟يفعللمفإن:قالوا"بالمعروف".:قالأو."ديأمربالخير":قال!!ل؟

بنادمعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)"طقدصلىظ!فالشز،عن"فلئمسك

.(2)شعبةعناخروجهمنمسلموأخرجه،إياسأبى

زيادابنسهلأبوأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-7898

اللهعبدأبووأخبرنا)ح(توبةأبوحدثنا،الهيثمبنالكريمعبدحدثنا،القطان

بنالفضلحدثنا،عيسىبنالحسنبنالمؤملبنمحمدأخبرنا،الحافظ

،سلامبنمعاويةحدثنا،ثافعبنالربيعتوبةأبوحدثنا،المسيببنمحمد

سمعأنهفروخبناللهعبدحدثنى:يقولسلامأباسمعأنهزيدأخيهعن

وثلاثمائةستينعلىآدمبنىمنإنسافيكلخلق"إنه:النبئكي!قال:تقولعائشة

حجراوعزل،اللهواستغفر،اللهوسبح،اللهوهلل،اللهوحمد،الفهكئرفمن،مفصل

فنكير،عننهىأو،بمعروفيأمرأو،الناسطريقعنشوكةعزلأو،الناسطريقعن

عننفسهزحزحوقديومئل!يمسىفإنهالشلامى(3)والثلاثمائةالشتينتلكعدد

(522)المفردالأدبفىالبخارىوأخرجه.(181)والاداب،(93)الصغرىالأربعينفىالمصنف(1)

به.سعبةطريقمن(2537)والنسائى،(19531)وأحمدبه.ادمعن

.(1008)ومسلم،(6022)البخارى(2)

التخريج.لمصادرموافقوالمثبت"ثلاثمالةإ.:مفى(3)
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...سلامىكلعلىوماالصدقةوجوهبابالزكاةكتاب

(1النار(()

(2)-ير
لوبه

أبىعنالحلوانىعلىبنالحسنعن""الصحيحفىمسلمرواه.

جعفربنمحمدبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7899

بنالفهعبدحدثنا،العبدئإبراهيمبنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،المزكى

عيينة،أبىمولىواصلحدثنا،ميمونبنمهدئحدثنا،أسماءبنضحمد

أبىعن،الديلىالأسودأبىعن،يعمربنيحيىعن،عقيلبنيحيىعن

أيذهب!ر:الفهلرسولقالوالمججوالفهرسولأصحابمنناساأنذر،

،نصومكماويصوموننصفى،كمايصفونبالأجر!الدثورأهل

؟تصدقونماكماللهجعلقدليس"أو:قال؟أموالهمبفضولويتصذقون

صدقة،تحميد؟وكل،صدقةتهليلةوكل،صدقةتكبيرةوكل،صدقةتسبيحةكلإن

."صدقةأحدكم(3)عضبوفى،صدقةالمنكرعنونهئ،صدقةبالمعروفوأمر

لو"أرأيتم:قالأجر؟فيهالهويكونشهوتهأحدناأيأ!،الفهرسوليا:قالوا

وضعهاهوإذااكذلك:قال.بلى:قالواوزز؟"(4)هيفعليهاكانالحرامفىوضعها

بنمحمدبناللهعبدعن""الصحيحفىمسلمرواه.()((رجأدكانالحلالفى

به.صلامبنمعاويةطريقمن(10673)البهرىفىالشائىأخرجه(1)

.(0710/54)مسلم(2)

.1/96الأنوارمارقينظر.نفسهالفرجعلىويطلق،الجماععلىيطلق:البضع(3)

!فيها!.:م،سفى(4)

.(20233)فىوسياتى،(4961)فىتقدم(5)
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الزكاةكتاب

أسماء)1(.

...سلامىكلعلىوماالصدقةوجوهباب

بكرأبوأخبرنا،المزكىإبراهيمبنيحيىزكرياأبوأخبرنا-5795

عثمانحدثنا،الرقاشئمحمدبنالملكعبدحدثنا،الفقيهسلمانبنأحمد

الجونى،عمرانأبىعن،رستمبنصالحالخزازعامرأبوحدثنا،عمرابن

لاذز،أبا"يا:قال!جميهوالفهرسولأنذز،أبىعن،الصامتبناللهعبدعن

فىدلوكمنتفرغأنولو،منبسطبوجهأخاكتلقىأنولوشيئاالمعروفمنتحقرن

51رو.(2)"اهنملجيرانكواغرفمرقتهافاكثزقدراطبختوإذاالمستسقى،إناء

.(3)رمعبنعثمانعنغسانأبىعن""الصحيحفىمسلم

حدثناجعفر،بناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوحدثنا-7951

ابنصالحأبووأخبرنا)ح(عوانةأبوحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

بنأحمدحدثنا،القاضىمنصوربنيحيىجذىأخبرنا،العنبرىطاهرأبى

مالكأبىعن،عوانةأبوحدثنااظ(04/41سعيد،بنقتيبةحدثنا،سلمة

"كل:لمحال!جميهواللهرسول!عن،حذلفهعن،حراشبنربعىعن،الأشجعى

فىمسلمرواه.(4)مي!نبيكمقال:قال:داودأبىروايةوفى."صدقةمعروفي

.(1006))1(مسلم

وأحمدبه.عمربنعثمانطربتمن(523)حبانابنوأخرجه.(288)الآدابفىالمصنف(2)

به.رستمبنصالحطريقمن(468)حبانوابن،(1833)والترمذى،(21519)

.(2626)مسلم(3)

فىوالبخارى،(23252)أحمدوأخرجه.(419)والطيالسى،(1298)الصغرىفىالمصنف(4)

به.مالكأبىطريقمن(4947)داودوأبو،(233)المفردالأدب
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...سلامىكلعلىوماالصدقةوجوهبابالزكاةكتاب

.(1)رباجالمنكدر!عنابنحديثمنالبخارئوأخرجه،قتيبةعن""الصحيح

جعفرأبوأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-7902

)ح(عيينةبنسفيانحدثنا،حرببنعلئحدثنا،حرببنعلى2حفدة

الأعرابى،ابنسعيدأبوأخبرنا،الأصبهانئيوسفبناللهعبدوأخبرنا

الزهرئ،عن،عيينةبنسفيانحدثنا،الرعفرانئمحمدبنالحسنحدثنا

رجل؟اثنتينفىإلأحسد"لا:الفهكترسولقال:قالأبيهعن،سالمعن

الفيلاناءينفقهفهومالأالئهآتاهورجلوالنهار،الفيلآناءبهيقومفهوقرآناالئهآتاه

بكرأبىعنمسلمورواه،علىعن""الصحيحفىالبخارىرواهوالثهار(()3(.

.(4)عيينةابن/عنوغيرهشيبةأبىابن

المزكىإسحاقأبىابنزكرتاوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-0379

بنمحمدحدثنا،خلفبنكاملبنأحمدبكبرأبوالقاضىأخبرناقالا:

سمعما:قالالأعمشسليمانعن،شعبةحدثنا،روححدثنا،العوفئسعد

رجل،اثنتينفىإلاحسد"لا:قالالفهجمترسولأن،هريرةأبىعن،ان!ذ

.(1206)لبخارىاو،(5001)مسلم(1)

الكمالتهذيبينظرحرب.بنعلئحفيدابن،حرببنعلىبنعمربنيحيىبنمحمدوه(2)

.252/12النبلاءأعلاموشر،363/2؟

افعالخلقفىوالبخارى،(0455)احمدوأخرجه.الثانىدان!!لاب(4414)الصغرىفىالمصنف(3)

من(4209)ماجهوابن،(18072)الكبرىفىوالنسائى،(1936)والترمذى،(478)العباد

به.سفيانطريق

.(266/815)ومسلم،(7529)البخارى(4)

.4/258الأنسابوينظر،(3274،0570)فىتقدموتدسعيد!.9:مفى(5)
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...سلامىكلعلىوماالصدقةوجوهبابالزكاةكتاب

مثلأوتيتليتنى:فقاللهجارفسمعهالنهار،وآناءالليلآناءيتلوهفهوالقرأناللهعلمه

فقال،الحقفىيهلكهفهومالااللهآتاهورجل.يعملمامثلفعملتفلانأوتىما

فىالبخارىرواه.(2)"يعملمامثلفعملتفلانأوتى(1)اممثلأوتيتليتنىيا:رجل

.(1)عبادةبنروص!عنإبراهيمبنعلىعن""الصحيح

بنحاجبحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-7954

سالمعن،الأعمشعن،معاويةأبوحدثناحفاد،بنمحمدحدثنا،أحمد

مثل!اللهرسوللناضرب:قالالأنمارىكبشةأبىعن،الجعدأبىابن

ورجل،مالهفىبعلمهيعملفهومالاوآتاهعلمااللهآتاه"رجلمناأربعةمثلالدنيا

لفعلتفلانأوتىمامثلوجلعزاللهآتانىلو:يقولفهومالا،يوتهولمعلمااللهآتاه

يمنعهفهوعلما،يؤتهولممالااللهاتاهورجلسواء،الأجرفىفهما.يفعلمامثلفيه

اللهأنلو:يقولفهومالا،ولاعلمااللهيؤتهلمورجل،الباطلفىوينفقهحقهمن

51روكذا.(4)"ءاوسالوزرفىفهما.يفعلمامثلفيهلفعلتفلانأوتىمامثلآتانى

اللأعمش.

بشرأخبرنا،الفقيهالمعروفأبىبنمحمدالحسنأبووأخبرنا-5579

بنعلىحدثنا،نصربنالحسينبنأحمدحدثنا،الإسفرايينئأحمدابن

.""الذى:مفى(1)

الكبرىفىوالنسائى.بهروحعن(ا"412)أحمدوأخرجه.(578)والصفاتالأسماءفىالمصنف(2)

به.الأعمشطريقمن(5841)الكبرىفىوالنسائىبه.شعبةطريقمن(8073)

.(6205)البخارى(3)

به.الأعمشطريقمن(4228)ماجهوابن،(18024)أحمدأخرجه(4)
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...جنازةوتبعصائماأصبحمنفضلبابالؤكاةكتاب

سالمعن،منصورعن،معمرأخبرنا،هضامبنالززاقعبدحدثنا،المدينى

سمعت:قالأبيهعن،الأنمارئكبشةأبىابنعنالجعد،أبىابن

الحديثفذكر"رجل".أربعةمثلالأمةهذهمثلضربعججمالفهرسول

كبشة،أبىبنمحمدوهو،معروفهذاكبشةأبىوابن:علئقال.(1)بمعناه

.(2)دومثوادىفى-أبيهعنيعنىآخر-حديثعنهروىقد

جنازةوتمعصائماأصبحمنفضلباب

مريضاوعادمسحيناوأطعم

الأخرميعقوببنمحمدأخبرنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-5679

شيرويه،بنمحمدبنالفهعبدحدثنا:قالاالمقرئعلىبنأحمدبنومحفد

عناو(05/41،معاويةبنمروانحدثنا،عمرأبىبنيحيىبنمحمدحدثنا

قال:قالهريرةأبىعن،الأشجعىحازمأبىعن،كيسانبنيزيد

تبع"فمن:قالنا.أ:بكرأبوقالصائما؟"اليوممنكمأصبح"من:لمج!اللهرسول

قالمسكينا؟"اليوممنكمأطعم"فمن:قالأنا.:بمرأبوقال"؟جنازةاليوممنكم

!الأنا.:وركرأبوقالمريضما؟((الوممنكمعاد"فمن:قالأنا.:بكرأبو

فىمسلمرواه.(3)"ةئجلادخلإلاامرىفىاجتمعن"ما:ع!جيهاللهرسول

.(6034)ماجهابنصحيحفىالألبانىوصححه.بهالرزاقعبدطريقمن(2284)ماجهابنأخرجه(1)

.(29180)أحمدأخرجه(2)

(2131)خزيمةوابن،(0781)البهرىفىوالنسائى،(515)المفردالأدبفىالبخارىأخرجه(3)

به.معاويةبنمروانطريقمن
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الشحيحالصحيحصدقةفضلبابالزكاةكتاب

.(1)رمعأبىابنعن"الصمحيح"

الفامى،علىبنأحمدنصووأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5779

حدثنا،الطائىعوفبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

:قالأنسعن،فلفلبنالمختارعنسعيد،بنيحيىحدثنا،المصفىابن

كتابفىوكان،(3)موقوف.(2)الصدقةيتخطىلاالبلاءفإن؟بالضدقةباكروا

عنالقاضىيوسفأبىعنوروى.وهموهو،مرفوعامىالفالصربىأشيخنا

مرفوعا)4(.فلفلبنالمختار

الشحيحالصحيحصدقةفضلبال!

وأبوالغؤالبرهانبنعمربنالحسينالفهعبدأبوأخبرنا-7958

بنمحمدالحسينوأبوالعدلبشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسيق

بنيحيىبناللهعبدمحمدوأبوالقطانالفضلبنمحمدبنالحسين

بنالحسنحدثناالضفار،محمدبنإلممماعيلحدثنا:قالواببغدادالجبارعبد

زرمحة،أبىعن،القعقاعبنعمارةعن،الحميدعبدبنجريرحدثنا،عرفة/

نأ"لتنبان؟:قال؟أفضلالصدقةأى:!ج!اللهرسولسئل:قالهريرةأبىعن

.(1028)مسلم(1)

المختارطريقمن2/484الكاملفىعدىابنوأخرجه.الحاكمعن(4335)الشعبفىالمصنف(2)

به.فلفلابن

."موقوفهو:"بخطه:الأصلحاشيةفى(3)

.(3353)الشعبفىالمصنفاخرجه(4)
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الشحيحالصحيحصدقةفضلبابالزكاةكتاب

بلغتإذاحتىتمهلولاالفقر،وتخافالبقاءتأملشحيخصحيحوأنتتصذق

فىمسلمرواه.(1)((بلالفلكانوقدألاكذا،ولفلالبكذا،لفلافي:قلتالحلقوم

وجهينمنالبخارىوأخرجهجرير،عنحرببنزهيرعن"الصحيح"

(2)عمارةعناخرين

الفهعبدبنعمروعثمانأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-7909

،سفيانحدثنا،عبيدبنيعلىأخبرنا،الوفابعبدبنمحمدحدثنا،البصرى

أضعها،مالهمنبطائفبمارجلإلئأوصى:قالحبيبةأبىعن،إسحاقبىأعن

فلوأناأما:فقال،المهاجرينفىأوالفقراءفىفاستأمرتهالذرداءابافأتيت

عنديعفقالذى"مثل:يقوللمجس!الفهرسولسمعت،بالمهاجرينأعدللمكنت

.(3)((الشبعبعديهدىكالذىالموت

حدثنا،جعفربنالفهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبووأخبرنا-0791

أبىعن،إسحاقأبىعن،شعبةحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونس

الذى"مثل:يقوللمج!النبئسمعت:قالالذرداءأبىعن،الطائىحبيبة

خزيمةوابن،(7407)أحمدوأخرجه.(3469)والشعب،(1292)الصغرىفىالمصنف(1)

والنسائى،(2865)داودوأبوبه.الحميدعبدبنجريرطريقمن(3312)حبانوابن،(2454)

به.عمارةطريقمن(2541)

.(1419،2748)والبخارى،(0321/92)مسلم(2)

أحمدوعند.بهسمانطريقمن(2312)والترمذى،(3968)داودوأبو،(91172)أحمدأخرجه(3)

الألبانىوضعفه.المرفوععلىداودأبوواتتصر.أ)بالمهاجرين:بدل.!إبالمجاهدين:والترمذى

.(853)داودأبىضعيففى
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الزكاةكقاب

.(1)"غبشيمابعديهدىاثذىمثلالموتعنديعتقأويتصذق

السرصدقةفضلباب

محمدبنعلىأخبرنا،بشراناب!الحسينأبوأخبرنا-7911

عن،شعبةأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،يحيىبنمالكحدثنا،المصرى

ذوىحبهءعكائمالوءاقماله:وجلعرقولهفىاللهعبدعن،مئعنزبيد،

شحيحصحيحوأنتتصذق:قال.(177:البقرةأ!وافسمبهينوالفمئالقوفي

الفقر)2(.وتخشىالغنىتأمل

الشزصدقةفضلباب

بنأحمدبنمحمدبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدألوأخبرنا-7912

)ح(يحيىحدثنا،حرببنزهيرحدثنا،هارونبنموسىحدثنا،بالويه

بنأحمدحدثنا،إبراهيمابنالفضلأبوأخبرنا،اللهعبدأبووأخبرنا

حدثناقالا:المثنىبنومحمدبمثماربنمحمدحدثنا،سلمةاظ(05/41

خبيبحدثنى:قالعمرابنيعنىاللهعبيدعنسعيد،ابنيعنيانيحيى

صحروالنبىعن،هريرةأبىعن،عاصمبنحفصص،الرحمنعبدابن

نشأورلمجل،العدلالإمائمظله؟إلاظللايومظلهفىاللةيظلفغ"سبعة:قال

احمدوعد.بهشعبةطريقمن(3616)والنسائى،(17182)أحمدواخرجه.(0731)الطيالسى(1)

المسندوأطرات،(5/971-)الميمنيةالمسندينظر.إسحاقوأبىشعبةبينالسائببنعطاء:زيادة

(7979).

3/79تفسيرهفىجريروابن،(42)الزهدفىالمباركابنوأخرجه.(3472)الشعبفىالمصنف(2)

به.شعبةطريقمن

-367-



السرصدقةفضلبابالزكاةكتاب

عليهاجتمعااللهفىتحاثاورجلانالمساجدا(،)افىمعلققلئهورجل،اللهبعبادة

ورجل.اللهأخافإنى:فقالوجماليمنصبذاتامرأةطلبمهورجل،عليهوتفرقا

ففاضتخاليااللهذكرورجل،شمالهتنفقمايمينهتعلملافأخفاهابصدقةتصذق

(2)

عنمسلمورواه،بشاربنمحمدعن""الصحيحفىالبخارىرواه.((5.-

المثنى.بنومحمدحرببنزهير

.(3)"شمالىتنفقمايمينهتعلمألا:الفهعبيدعنالقطانيحيىعنقالواكذا

كما:فيهقالوااللهعبيدعنالقطانيحيىعنالزواةوسائر

أخبرنى،الاسماعيلئبكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبوأخبرنا-1379

الله،عبيدحدثنا،يحيىحدثناخلأد،بنمحمدحدثنا،سفيانبنالحسن

عن،هريرةأبىعن،عاصمبنحفصعن،الزحمنعبدبنخبيبحدثنى

ماشمالىتعلملافأخفاهابصدق!تصدق"ورجل:!فلظالحدلجثفذكرلمجر.النبى

يرو(4)و2.ر
،(هكذا)يحيىعنمسدد!ع""الصحيحفىالبخارئرواه."يمينهتنمق

عنالزواةسائررواهوبمعناه،(6)يحيىعنحنبلبنأحمدرواهوكذلك

(1

(2

(3

"بالمساجدإ.:مفى(ا-

حديثنحو:قالأنهإلالفظهيذكرولمبه.المثنىبنمحمدعن(2391)عقبالترمذىأخرجه

فىوسيأتى،(5250)فىوتقدم.بهثاربنمحمدعن(58)خزيمةوابن.بمعناهأنسبنمالك

(51672).

.(1031/91)ومسلم،(6479)البخارى

.بنحرهيحيهىطريقمن(5847)المشكلشرحفىالطحاوىأخرجه

.(2341)البخارى

.(9665)أحمد
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الحلالالمالمنالصدقةفضلبابالزكاةكتاب

.(1)رمعبناللهعبيد

الحلالالمالمنالصدقةفضلىباب

المقرئحامدأبىابنمحمدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبونا-4791

،يعقوببنمحمدالعبالصأبوحدثنا:قالواالقاضىالحسنابنبكروأبو

حدثنا،القاسمبنهاشمالنضرأبوحدثنا،الدورىمحمدبنالعبالصحدثنا

قال:قالهريرةأبىعن،يساربنسعيدعن،ديناربنالفهعبدعن،ورقاء

إلأالفهإلىيصعدولاطئب-كسبمنتمرةبعدلتصدق"من:ك!ي!اللهرسول

4/191حتىفلوهأحدكميربىكمالصاحبهافيربيها/بيمينهيقبلهاوجلعزاللهفإنطيب-

وأخرجه.ه!ذفورقاء.وقال:فقالالبخارىأخرجه.(2)"دحأمثلتكون

.(3)ديعسعناخروجهمنمسلم

منصوربنيحيىجدىأخبونا،طاهرأبىابنصالحأبوأخبونا-1579

يعنىيعقوبحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،القاضى

الله!رسولأن،هريرةأبىعن،أبيهعن،سهيلعن،الرحمنعبدابن

يربىكمايربيهابيمييهاللهأخذهاإلاطئبكسبمنبتموةأحديتصدق"لا:قال

فىمسلمرواه،()"أعظمأوالجبلمثللهتكونحتى،قلوصه)4(أودلوهأحدكم

.(5052)فىتقدمماينظر(1)

ومتنا.سندا(7821)فىتقدم(2)

.(4101/63)ومسلم،(141؟)البخارى(3)

.(7495)فىالقلوصمعنىتقدم(4)

به.سعيدبنقتيبةعق(9433)أحمدوأخرجه.(3346)الشعبفىالمصنف(5)
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أعطىبماالمنانبابكاةلزا!كتا

وأخرجه،(1)كلذفىسهيلروايةإلىالبخارئوأشار،قتيبةعن""الصحيح

كمامضى.

إبراهيم،ابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-7916

اللهعبدبنطريفبنجميلبنسعيدبنقتيبةحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

ابندخل:قالسعل!بنمصعبعن،سماكعن،عوانةأبوحدثنا،الثقفئ

إنى:عمرابنقاللى؟تدعوألاعمرابنيا:فقاليعودهعامرابنعلىعمر

صدقةولا،وا41/06بطهولي،الأصلاةاللهيقبل"لا:يقوللمجج!اللهرسولسمعت

قتيبةعن"المحيم"فىمسلمرواه.(2)البصرةعلىكنتوفكلولي".من

:(3)
.وعيره

أعطىبماالمنانباب

.(264:البقرةأ!هوالأذىبالمنصحدقئيهمشطلوأ)لا:وجلعزالفهقال

ببغداد،القطانالفضلبنالحسينبنمحمدالحسينأبوأخبرنا-1779

بناللهعبيدبنمحمدحدثنا،السماكابنأحمدبنعثمانعمروأبوأخبرنا

بنسليمانعن،الأعمشعن،شعبةحدثنا،جريربنوهبحدثنا،المنادى

.(0411)عقبوالبخارى،(4101/63)مسلم(1)

فىوتقدم.بهعوانةأبىطريقمن(3366)حبانوابن،(1)والترمذى،(5419)أحمدأخرجه(2)

(189،3426).

.(224)مسلم(3)
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...المشركعلىالنافلةصدقةبابالزكاةكتاب

لا"ثلاتة:لمجح!اللهرسولقال:قالذرأبىعن،الحربنخرشةعن،مسهر

بماالمثانأليثم؟عذالثولهميزكيهمولا،إليهمينظرولا،القيامةيوماللهيكلمهم

أخرجهالفاجو")1(،أوالكاذببالحلفسلعتهوالمنفقإؤاوه،والمسبل،أعطى

(2)ريو

شعبه.عنغندرحديثمن""الصحيحفىمسلم

فعلهيحمدلامنوعلى،المشركعلىالنافلةصدقةباب

الشافعى،بكرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7918

بنجعفرعن،سفيانحدثنا،حذيفةأبوحدثنا،مخالببنمحمدحدثنا

يرضخواأنيكرهونكانوا:قالعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،إياس

يهدىاللهن!وهددهزعليث)ليئس:فنزلت،مشركونوهملأنسبائهم

فرخص:قال(272:البقرةأتظلهوت!لا)وأنتم:بلغحتى!مآء!صف

.(3)مهل

أبوأخبرلا،الأصبهانئيوسفبناللهعبدمحمدأبوحدثنا-7919

مىالمخرنصربنسعدانحدثنا،بمكةالبصرئزيادبنمحمدبنأحمدسعيد

حدثناقالا:الروذبارىعلىوأبوبشرانابنالحسينأبووأخبرنا)ح(

عن،عيينةبنلممفيانحدثنا،سعدانحدثناالصفار،محمدبنإسماعيل

وأبو.بهشعيةطريقمن(5632)والنسائى،(50412)أحمدوأخرجه.(592)الآدابفىالمصنف(1)

به.الأعصثهططريقمن(4471)والنسائى،(0884)داود

.(.../061)هسلم(2)

به.لمسفيانطريقمن(05211)الكبوىفىاسنسائىاوأخرجه.2/285الحاكم(3)
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...المشركعلىالنافلةصدقةبابكاةلزا!كتا

بكرأبىبنتأسماءجدتهاعنالمنذر،بنتفاطمةعن،عروةبنهشام

:قالأفأعطيها؟راغبةوهىأقىأتتنى:فقلت!ي!الفهرسولسألت:قالت

.سفيانعنسعدانقالكذا.اصليها""نعم

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-7920

عروةبنهشامحدثنا،سفيانحدثنا،الحميدئحدثنا،موسىبنبشرأخبرنا

مىأأتتنى:قالتالصديقبكرأبىبنتأسماءأخبرتنى:يقولأباهسمعأنه

قال"نعم".:قال.أصلها؟:لمجي!القهرسولفسألت،2قريشعهدفىراغبه2

.،8:الممتحنةأ(3)الاية!يقئلوكتملتمالذينعناللهينقبهوالا:نزلتوفيها:سفيان

حديثمنمسلموأخرجه،الحميدىعن""الصحيحفىالبخارئرواه

.(4)أبيهعنهشامعنأسامةوأبىإدريسبناللهعبد

حدثناقالوا:وغيرهإسحاقأبىابنزكرتاأبووأخبرنا-7921

بنهشامعن،سفيانأخبرنا،الشتافعئأخبرنا،الزبيعأخبرنا،العباسأبو

دونالحميدىروايةمثلفذكره.بكرأبىبنتأسماءفهأعن،أبيهعن،عروة

من29/8،30التمهيدفىالبرعبدابنوأخرجهالروذبارى.عن(7931)الشعبفىالمصنف(1)

به.سفيانطريقمن(343)24/126والطرانى.بهالأعرابىابنطريق

.413/1"،5/234البارىفتحوينظرصلتى.فىراغبةالفتحإلىالحديبيةبينماأتتأى(2-2)

داودوأبو،(26939)احمدوأخرجه.(25)المفردالأدبفىالبخارىوعنه،(318)الحميدى(3)

به.هامطريقمن(1668)

.(0301)ومسلم،(9785)البخارى(4)
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الزكاةكتاب

.(1)سفيانقول

...المشركعلىالنافلةصدقةباب

إسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-7922

القشيرىالنضربنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمداللهعبدأبوحدثنا:قالا

محمدبناللهعبدوأخبرنا:قالاللهعبدأبووأخبرنا)ح(موسىبنوعمران

بنسويدحدثناقالوا:السراجإسحاقبنإسماعيلحدثنا،موسىابن

4/192عن،الزنادأبىعن،عقبةبنموسىعن،ميسرةبنحفصحدثنى/،سعيد

رجل:قالاظ،06/4"أ:ع!يه!اللهرسولقال:قالهريرةأبىعنالأعر!،

:يتحدثونالناسفأصبح،زانيةيدفىفوضعهابصدقتهفخرج.بصدقةالليلةلاتصدقن

فخرج.بصدقةالليلةلأتصدفن،زانيةعلىالحمدلكالفهم:فقال.زانيةعلىتصدق

اللهم:فقال.غنئعلىالليلةتصدق:يتحدثونفأصبحوا،غنئيدفىفوضعهابصدقته

سارقي،يدفىفوضعهابصدقتهفخرج.بصدقةالليلةلأتصدقنعنئ،علىالحمدلك

زانيه،علىالحمدلكاللهئم:فقال.سارقيعلىالليلةتصذق:يتحدثونفأصبحوا

نأفلعلهاالزانيةأما،قبلتفقدصدقتكأما:لهفقيلفأتى.سارقوعلى،غنعوعلى

بهايستعفالسارقولعل،اللهأعطاهممافينفقيعتبرالغنئولعلزناها،عنبهاتستعف

(2)
وأخرجهسعيد،بنسويدعن""الصحيحفىمسلمرواه."سردتهعن

الزناد)3(.أبىعنحمنئأبىبنشعيبحديثمنالبخارى

.2/61والثافس،(2427)المعرفةفىالمصنف(1)

ول.الزنادابىطريقمن(3356)حبانوابن،(2522)والنسائى،(8282)أحمدأخرجه(2)

.(1421)والبخارى،(1022)مسلم(3)
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الصدقلا...ب!عطاءيوكلالرجلبابالزكاةكتاب

الأمينفيعطىالصدقةلإعطاءيوحلالرجلباب

حاملابهأمرما

حامدأبوأخبرنا،العلوئالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-7923

)ح(الأزهربنأحمدالأزهرابوحدثنا،الحافظالحسنبنمحمدبنأحمد

يوسفبنيعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا

الكوفئالحارثئالحميدعبدبنأحمدجعفرأبوحدثنا،الأموئمعقلابن

عن،بردةأبىجذهعن،بريدحذثنى،اسامةأبوحدثنا:قالاالضالحالزجل

كاملابهأمرمايعطىالذىالأمينالخازن)إن:قالءلمجيمالنبىعن،موسىأبى

أو:المتصذقين،أحذ،بهلهأئرالذىإلىيدفعهحئىنفسهبهطمبهةموفرا

أسامة،أبىعنكريبأبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)"المتصدقين

.(2)أسامةأبىعنوجماعةكريبأبىعنمسلمورواه

مفسدةغيراليسيربالشىءزوجهابيتمنتتصدقالمرأةباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-7924

عن،الأعمشعن،نميرابنحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

المرأةأطعمت"اذا:ءلمجيمالنبئقال:قالتر!نهماعائشةعن،مسروقعن،شقيق

اكمسب،بما،ذلكمثلوللخازن،مثلهولهأجرها،فلهامفسدةغيرزوجهابيتمن

أسامةأبىطريقمن(6841)داودوأبو،(21951)أحمدوأخرجه.(7695)الشعبفىالمصنف(1)

به.بريدطريقمن(2559)والشائى.بهأسامةبنحماد

.(2301)مسلمو،(4381)البخارى(2)
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زوجها...بيتمنتتصدقالمرأةبابالزكاةكتاب

نميربناللهعبدبن!معن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)((أنفقتبماولها

.(2)الأعمشعناخروجهمنالبخارىوأخرجه،أبيهعن

إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-7925

عن،جريرأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا،الفقيه

"إذا:!راللهرسولقال:قالتعائشةعن،مسروقعن،شقيقعن،منصور

بماأجرهولزوجها،أنفقتبماأجرهالهاكانمفسدةغيربشهاطعاممنالمرأةأنفقت

البخارىرواه.(3)"ائيشبعفب!أجربعضفمينقصلا،ذلكمثلوللخازنكسب،

هذافىمنصورعنبعضهموقال،(4)يحيىبنيحيىعنجميعاومسلم

.(6)"اهجوزبيتمنتصدقت"إذا:بعضهموقال.(زوجها")طعام"من:الحديث

أخبرنا،العلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا)7(-7926

يوسفبنأحمدحدثنا،المزكىبالويهبنإبراهيمبناللهعبيدالقاسمأبو

او،07/41:قالمنبهبنهمامعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،السلمئ

من(9198)الكبرىفىوالنسائىبه.نميرابنعن(2294)ماجهوابن،(24171)أحمدأخرجه(1)

به.الأعمشطريق

.(1437)والبخارى،(.../0241)مسلم(2)

،(1685)داودوأبو،(26370)وأحمد.بهجريرطريقمن(9197)الكبرىفىالنسائىأخرجه(3)

به.منصورطريقمن(672)والترمذى

.(80/1024)ومسلم،(1441))4(البخارى

به.منصورعنعياضبنفضيلطريقمن(.../1024)مسلم(5)

به.منصورعنشعبةطريقمن(1439)البخارىأخرجه(6)

السيد".:"بخطه:الأصلحاشيةفىبعده(7)
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زوجها...بيتمنتتصدقالمرأةبابالزكاةكتاب

شاهدوبعفهاالمرأةتصوئم"لا:!شي!الفهرسولوقال:قالهريرةبوأحدثناماهذا

فإنأمرهغيرعنكسبهمنأنفقتوما،ب!ذنهإلأشاهدوهوبيتهفىتأذنولا،بإذنهإلا

،الززاقعبدعنرافعبنمحمدعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(1)"هلأجرهنمف

الززاق)2(.عبدعنجعفربنيحيىعنالانفاقحديثالبخارئوأخرج

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-7927

بنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا)ح(سؤاربنمحمدحدثنااود،فى

حدثنا،اللهعبدبنإبراهيمحدثناالضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا/،عبدان193/4

بنزيادعن،عبيدبنيونسحدثنا،حرببنال!لامعبدحدثنا:قالاسليمان

امرأةقامتالنساءالفه!ررسولبايعلما:قالسعدعن،حئةبنجبير

ابائناعلى(4)لكإنا،الفهرسوليا:فقالتمضرنساءمنكالها(3)جليلة

:حرببنسليمانروايةوفىوأزواجنا.:فيهوأرى:داودأبوقالوأبنائنا-

تاكلنهالزطب"الطعام:قال؟أموالهممنلنايحلفما-وأزواجناأبنائناعلى

عنالثورئسفيانتابعه"الطعامإ.:سؤابىابنحديثفىليس.وئهدينه((

(1

(2

(3

داودوأبو،(8188)احمدطريقهومن،(7886)الرزاقوعبد،(2607)الصغرىفىالمصنف(

به.معمرطريقمن(5192)البخارىوأخرجه.(3572،4168)حبانوابن،(1687،2458)

.(8573،14828)فىوسياتى

.(2066)والبخارى،(1026)مسلم(

.2/121للخطابىالحديثغريب.وعجزتكبرتإذا:جليلةفهىالمرأةجلت(

..(لل)ك02هصالمنيرالمصباح.عيالأى:كل(

الالبانىوضعفه.بهالسلامعبدطريقمن(منتخب-471)حميدبنعبدوأخرجه.(6861)داودأبو(

.(372)داودأبىضعيففى
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...تعطيهأنهاعلىالأخبارهذهحملمنبابالزكاةكماب

عبيد.بنيونس

الضفارالفهعبدأبوأخبرنا،(1)الفقيهطاهرأبووأخبرنا-7928

حدثنا،أبىحدثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا،الأصبهانئ

بنيونسحدثنى،سفيانعن،(2الذمارىالرحمنعبدبنالملكعبد2

كلإنا،(3اللهرسوليا3):قالتامرأةأن،سعدعن،جبيربنزيادعن،عبيد

تاكلنممارطب"من:لمجي!النبئقال؟موال!مأمنلنايحلفماوإخواننائنابااعلى

(4)ير
.ولهدين"

منتعطيهأنهاعلىالأخبارهذهحملمنباب

أموالهسائردونبححمهاوجعلهزوجها،أعطاهاالذىالطعام

بإذنه.إلاالغيرمالتحريمبأصلاستدلالا

حدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرناوبما-7929

عن،الملكعبدعن،عبدهحدثنا،المصرىارسؤبنمحمدحدثنا،اوددبوأ

منإلا،لا:قال،زوجهابيتمنتضذقالمرأةفى،هريرةأبىعن،عطاء

هذا.()بإذنهإلازوجهامالمنتصدقأنلهايحلولا،بينهماوالأجرقوتها

."الفقيهاللهعبدابو"أخبرنا:الأصلفىبعده(1)

."الرمادىالرحمنعبدبنالملك"عبد:3صوفى،"الدينارىالرحمنعبدبنمالك":سفى(2-2)

.3/01الأنسابوينظر

."وسلمعليهاللهصلىاللهلرسول:"بخطه:الأصلحاشيةفى(3-3)

به.سفيانطريقمن4/134والحاكم،(1241)البزارأخرجه(4)

.(6881)داودأبو(5)
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...تعطيهأنهاعلىالأخبارهذهحملمنبابالزكاةكتاب

الأخبار.تلكرواةأحدوهو،هريرةأبىقول

إبراهيمبنمحمدبنالزحمنعبدبنالفهعبدمحمدأبووأخبرنا-0793

حدثنا،الضبغئأيوببنإسحاقبنمحمدالعباسأبوأخبرناالحرضئ)1(،

إسرائيل،حدثنا،النهدىإسماعيلبنمالكغسانابوحدثنا،عماربنسهل

قالت:(3)شوالبنتثمامةعن،(2)رافعأمفهاأعن،العيزاربنتحميدأئمعن

زوجها؟بيتمنللمرأةيحلما:سلمةوأئموحفصةعائشةالمؤمنينأئمسألت

إلاهذايزنماولالا،:قالتثئم،عوداالأرضمنمنهنواحدةكلفرفعت

.(4)ءذ.

إسحاقبنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبوأخبرنا-7931

حدثنا،بكرأبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،الاسفرايينئ

أتتأنهاسلمةبنتتميمةحذثتنى:قاللاحقبنزيادعنسعيد،بنيحيى

المرأة:فقالتمناامرأةفسألتها:قالت،الكوفةأهلمننسوةفىعائشة

أأظ؟7/41وساءها،وقطبتفغضبت؟إذنه(بغير)شيئازوجهابيتمنتصيب

.3/176المثتبهتوضيهحوينظر"الحرصىأ.:م،سفى(1)

أغفارإ.:6/302المشتبهتوضيهحوفى)عفان،.:سوفى.م،4ص،الأصل:فىكذا(2)

.إشوالبنت"عمامة:6/302المثمتبماتوضيهحوفىأصوار".:سفى(3)

"أمعمير"،)أموفيهبه.إسماعيلبنمالكطريقمن(1749)معجمهفىالأعرابىابنأخرجه(4)

،موقوف:3/5851الذهبىوقالعودا،...."فرفعتالمحققإليهأشارسقطوفيه،أغمامة،(عفان

.مجهولاتلاءوهؤ

غيرأ."من:مفى(5)

-378-



اليسير...بالشىءيتصدقالمملوكبابالزكاةكتاب

وذكرشيئا.بيتهمنتأخذىولا،فضةولاذهبامنهتسرقىلا:قالت،قالتما

الحديث.

حدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبووأخبرنا-7932

شرحبيلحدثنا،عياشبنإسماعيلحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

حجةفى!سؤالفهرسولشهدت:يقولأمامةأباسمع،الخولانئمسلمابن

مالمنتعطىأن/لامرأةيحللا"ألا:وفجهالحديثوذكر.يقولفسمعتهاعالود

"ذاك:(1)فقال؟الطعامولا،اللهرسوليا:رجلفقاللإذظ".إلالثيئازوجها

أموالنا")2(.أفضل

فىلمجدالنبىعنعمرابنعنعطاءعنسليمأبىبنئيثوروى-7933

لهكانذلكفعلتفإن،بإذنهإلأشيئابيتهمنتعطى"لا:قالتهامرأعلىالزوجحق

جعفر،بناللهعبدأخبرشا،!وركابنوركرأبو.أخبرناهالوزر"وعليهاالأجز

.(3)فذكره.ليثعن،جريرحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا

مولاهمالمناليسيربالشىءيتصدقالمملوكباب

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7934

حفصحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنحسنحدثنا،يعقوب

قال".:"بخطه:الأصلحاشيةفى(1)

ماجهوابن،(067)والترمذى،(3565)داودوأبو،(49222)أحمدوأخرجه.(2231)الطيالسى(2)

حسن.إسنادههذا:3/1559الذهبىوقالبه.إسماعيلطريقمن(2295)

به.ليثطريقمن(منتخب811)حميدبنعبدوأخرجه.(2063)الطيالسى(3)
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اليسير...بالشىءيتصدقالمملوكبابالزكاةكتاب

مملوكاكنت:قالاللحمابىمولىعميرعنزيد،بنمحمدعن،غياثابن

والأجر"نعم،:قالبشىء؟موالئمالمنأتصذق:لمجرالفهرسولفسألت

شيبةأبىابنبكرأبىعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(1)"نصفانبينكما

:(2)
.وعيره

أخبرنا،القاضىمنصوربنيحيى(3)تنبابنصالحأبوأخبرنا-7935

يعنىحاتمحدثنا،الثقفئسعيدبنقتيبةحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،جذى

ابىمولىعميراسمعت:قالعبيدأبىبنيزيدعن،المدنئإسماعيلابن

منه،فأطعمتهمسكينفجاءنىلحما،أقدد)4(أنمولاىأمرك!:قالالفحم

فدعاه،لهذلكفذكرتالفهلمج!رسولفأتيت،فضربنىمولاىبذلكفعلم

"الأجر:فقال.امرهأنبغيرطعامىيعطى:فقال.((؟ضربته"لم:فقال

،(5)

.(6)قتيبةعن""الصحيحفىمسلمرواه.لأ.-.

أبىبنالزحمنعبدأخبرنا،العمرئالفتحأبوالامامأخبرنا-7936

أبىابنأخبرناالجعد،بنعلئحدثنا،البغوئالقاسمأبوأخبرنا،شريح

هريرةأبافأتيتدرهما،يومكلسيدىعلئفرض:قالدرهمعن،ذئب

.نصفان:فيهماولي!.(2297)ماجهابنوعنه،(03671)شيبةأبىابن(1)

.(5201/82)مسلم(2)

.أابنة:أبخطه:الأصلحاشةفى(3)

.68/5النسانىعلىالسندىحاشة.أقطعهآىلحفا:أقدد(4)

به.يزيدطريقمن(6852)الم!دأطراففىكما-وأحمد.بهقتببةعن(2536)النسائىأخرجه(5)

.(5201/83)مسلم(6)
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اليسير...بالمفمىءيتصدقالمملوكبابالؤكاةكتاب

ولامالكمنتملكلافإنك،مواليكوحقعليكاللهحقوأداللهاتق:فقال

.(1)لقمةمسكيناتطعمأويدكتضعأنإلادمكمن

هريوةأبو:مالهمناليسيربالشىءيتصدقأنلهأباحأنهعنهروىوممن

والنخعئوالشعبئالبصرىوالحسنجبيربنوسعيدالمسيببنوسعيد

يتحلله.بأنهعللمكحولاأنإلا،(2)ومكحولوالزهرى

ابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرناوقد-7937

بنالوليدحدثنا،عامرأبوحدثنا،الحسنبنمحمدبنإبواهيمحدثنا،حيان

بناللهعبدعق،عتيبةبنالحكمعق،غنيةأبىابنالملكعبدحدثنى،مسلم

،عباسابنعنها(3)أسألبمسائلالكوفةأهلمعىكتب:قالالهذيلأبى

بىفيمرلأهلىغنماأرعىإنى،عباسابنيا:فقالعبافأتاهإليهفجلست

أتخوفاو،08/41فإنى:قال.أهلكبأمرإلا،لاثملا:قال؟أسقيه،الظمان

.(4)بذلكأهلكأخبرثم،فاسقه:قال.الموتعليه

القاسموأبوقتادةابننصروأبوالفقيهمنصورأبووأخبرنا-7938

طريقمن(ا"372)سيبةبىأوابن،(1207)الرزاقعبدوأخرجه.(2843)الجعدياتفىالبغوى(1)

به.ذئبأبىابن

،10358،10362،10365)سيبةأبىابنومصنف،(7020)الرزاقعبدمصنفينظر(2)

.ومكحولهريرةأبىذكردون(03661

."اسأله:"بخطه:الأصلحاسيةفى(3)

أبىابنطريقمن(1870)الرزاقوعبد.بهالحكمطريقمن(1347)الأموالفىعبيدأبوأخرجه(4)

به.الهذيل
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195/4

اليسير...بالشىءيتصدقالمملوكبابالزكاةكتاب

نجيدابنعمروأبوأخبرنا:قالواالفارسئحمدانبنعلىبنالرحمنعبد

بنإسماعيلحدثنا،الأنصارئحدثنا،(1)مسلمأبوأخبرناال!لمئ،

بشىء؟يتصدق:المملوكعنسئلعباسابنعنعطاء،حدثنا،مسلم

لا.(75:افحلألثئلم!وعكغدرلأفتلو؟عبهامثلأأد!)ضربفقال!:

منحلقهانقطعقدرجلفيأتيه،راعيةإبلفىيكونأنإلابشىءيتصذق

.(2)يسقيهفإنه،يموتانيسقهلمإنيخشى،العطش

عن،عطاءحدثنا،إسماعيلحدثنا،الأنصارىوحدثنا:قال-7939

.(3)ءىشبيتصدقلا:فقالبشىء؟أيتصذق:المملوكعنسئلالهجابر

محمدبنإسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا/-7940

:قالشعيبأخبرنا،اليمانأبوحدثنا،الهيثمبنالكريمعبدحدثناالمئفار،

شيئا،مالهمنينفقأنللعبديصلحلا:يقولعمربنالفهعبدكان:نافعقال!

يكتسى)4(.أوبالمعروففيهيأكلأنإلا،سئدهلإذنإلاأحدايعطيهولا

ترغيبجمج!النبئقصديكونأنالبعدعلىيحتملالمسندوالحديث

عليهيدلقوما،بينهماوالأجرعنهيتصذقأنفىلمملوكهيأذنأنفىالمالك

التوفيق.وبالله،ةن!لامتابعةفىرغببمنأولىالاباحةمنظاهره

"ثامأ.:4صنى(1)

.(77)الأنصارىاللهعبدبنمحمدحديث(2)

.ضعفوهالمكىهو:3/1560الذهبىوقال.(7017)الرزاقعبدمصنفينظر(3)

به.نافعطريقمن(1334)الأموالفىعبيدوأبو،(1570)الرزاقعبدأخرجه(4)
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...يديهبعملوالاستغناءالاستعفاففضلبابالزكاةكتاب

يديهبعملىوالإستغناءالإستعفا!فضلىبابء

سؤالغيرمقوجلعزاللهآتاهوبما

،!صأمنالأصبهانئيوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-7941

حدثنا،الؤعفرانئمحمدبنالحسنحدثنا،الأعرابىابنسعيدأبوأخبرنا

قال:قالجذهعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،الجراحبنوكيع

حطبمنبحؤمةفيجىء،الجبلفيأتىحبلا)1(أحدكميأخذ"لأن:ؤ!عاللهرلمول

رواه.(2)((منعوهأوأعطوهالناسيسألأنمنلهخير،بهافيستغنىفيبيعها،ظهرهعلى

.(3)وكيععنموسىبنيحيىعن""الصحيحفىالبخارى

اللهعبدأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-7942

بنيعلىأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،يوسفبنيعقوببنمحمد

بنإبراهيمحدثنا،اللهعبدأبووحدثنا)ح(قيسعن،إسماعيلحدثنا،عبيد

وقالأخبرنا.محما:قال،سلمةبنوأحمدالنضو!بومحفدمحمد

بشر،(4)ىبأبيانعن،الأحوصأبوحدثنا،السرىبنهنادحدثنا:الاخران

:يقولع!حمالفهرلممولسمدت:قالهريرةأبىعن،حازمأبىبنقيسعن

"حبله".:الأصلفى(1)

أحمدوأخرجه.(995)والاداب،(1223)الشعبوفى،(53)الصغرىايأربعينفىالمصنف(2)

به.وكغطريقمن(1836)ماجهوابن،(1429)

.(7502)البخارى(3)

.133/2الكبيرالتاريخينظربشر.أبوبشربنبيانفهو؟صوابوكلاهما"ابن!:مفى(4)
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...يديهبعملوالاستغناءالاستعفاففضلبابالزكاةكتاب

نأمنخيرالناسعنبهويستغنىبهفي!صدقظهرهعلىفيحتطبأحدكميغدو"لأن

بمنوابدأالشفلى،اليدمنأففملالعليااليدبأنذلك؟منعهأوأعطاهرجلايسأل

(1)،0ء

حديثمنواخرجه،ىر!لابنهنادعن""الصحيحفىمسلمرواه."تعول

ومنالأعرجحديثمنالبخارىوأخرجه،إسماعيلعنالقطانيحيى

.(2)هريرةأبىعنوغيرهصالحأبىحديث

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-7943

)ح(اظ،41/08مالكحدثنا،إسماعيلحدثنا،الأسفاطئحدثنا،الضفارعبيد

أبوحدثناقالا:إسحاقأبىابنزكرئاوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا

شاذانبنومحفدالمستملىعمروأبوحدثنا،يعقوببنمحمداللهعبد

بنعطاءعن،شهابابنعن،أنسبنمالكعنسعيد،بنقتيبةحدثنا:قالا

ت!عالفهرسولسألواالأنصارمنناساأن،الخدرئسعيدأبىعنيزيد،

منعندىيكن"ط:قالعندهمانفدإذاحتى،فأعطاهمسألوهثئم،فأعطاهم

يصبزومن،اللهيغنهيسعننومن،اللهييفه(3)يستعففومن،عنكمأدخرهفلنخير

قتيبة.يثحدلفظ.(4)"ربصلامنأوسحولاخيزعطاءمنأحذأعطىوما،الهيصبزه

به.قي!طريقمن(15101)احمدأخرجه(1)

،1470)والبخارى،القطانيحىحديثمن(.../1042)هناد،عن(106/1042)مسلم(2)

1480).

يستعف،.:)بخطه:الأصلحاشيةفى(3)

به.شهابابنطريقمن(11890)واحمد.بهقتيبةعن(2587)النسائىأخرجه(4)
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...يديهبعملوالاستغناءالاستعفاففضلبابالزكاةكتاب

مسلمورواه،مالكعنيوسفبنالفهعبدعن""الصحيحفىالبخارىرواه

(1)ريو
متيبه.عن

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7944

بنجعفربنمحمدحدثنا،مريمأبىابنحدثنا،الواحدعبدبنعبيدأخبرنا

يساربنعطاءعننمر،أبىبناللهعبدبنشريكحدثنىكثير،أبى

!ص:الفهرسولقال:يقولهريرةأباسمعاأنهماعمرةأبىبنالرحمنوعبد

المسكينإنما،والفقمتانالفقمةولا،والتمرتانالتمرةترذهالذى"ليالمسكين

.(273:البقرةأ(2)"!وإتحاتج!أفالمرريشلو%لا)/شئتمإناقزءوا،يتعففالذى

أبىعنمسلمورواه،مريمأبىبنلممعيدعن""الصحيحفىالبخارىرواه

.(3)مريمأبىابنعنإسحا!تىابنبكر

زكرياوأبوالعدلالحسنبنمحمدبنالفهعبدأحمدأبوأخبرنا-4579

حدثنا،يعقوببنمحمدالفهعبدأبوحدثنا:قالاالمزكىإسحاقأبىابن

أبىبنلممعيدحدثنا،المقوئيزيدبناللهعبدحدثنا،(4)الصديقبنخشنام

عن،الحبلىالرحمنعبدأبىعن،شريكبنشرحبيلحذثنى،أيوب

196/4

.(124/1053)ومسلم،(1469)البخارى(1)

جعفربنمحمدطريقمن(2319)مستخرجهفىنعيمأبووأخرجه.(3435)الشعبفىالمصنف(2)

.(.../1"39)ومسلم،(4539)البخارى(3)

المشتبهتوضيحذلكفىينظر.الدالتثديدمعالصادوكسر،الدالتخفيفمعالصادفتحفيهيجوز(4)

5/194.
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تركهفيوالترغيبالسؤالكواهيةبابالزكاةكتاب

ورزق،أسلممنأفلح"قد:!الع!سحال!رسولأن،العاصبنعمروبناللهعبد

أبىابنوركرأبىعن""ادهـحفىصرواه.(2)"آتاهبمااللهوقنعهكفافما)1(،

المقرى+(.عنشيبة

المروزى،حليمبنالحسنأخبرنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-4679

،سلمانبنبشيرأخبرنا،الفهعبدأخبرنا،عبدانأخبرنا،الموخهأبوأخبرنا

أصابته"من:!يهييهال!رسوللظ:!المسعودابنعن،طارقعن،سيارعن

بموتإما،بالغنىلهاللهأوشكباللهأنزلهاومن،فاقتهتسدلمبالناسفأنزلهافاقة

.(4)"عاجلغنىأو،عاجل

ترحهفىوالترغيبالشؤالحراهيةباب

ببغداد،القطانالفضلبنالحسينبنمحمدالحسينأبوأخبرنا-4779

معفىحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفربنالفهعبدأخبرنا

أخىمسلمبنالفهعبدعنراشد،بنالنعمانعن،وهيبحدثناأسد،ابن

فلفا،نسألالشامإلىخرجنا:قالعمربنالفهعبدبنحمنئعن،الرهرئ

.(7857)فىالكفافمعنىتقدم(1)

طريقمن(2348)والترمذى،(6572)أحمدوأخرجه.(55)الصغرىالأربعينفىالمصنف(2)

به.الرحمنعبدأبىطريقمن(4138)ماجهوابنبه.يزيدبناللهعبد

.(0541)مسلم(3)

والترمذى،(3696)وأحمد.بهالمباركابنطريقمن(5461)داودأبووأخرجه.1/084الحاكم(4)

صحيحفىالألبانىوصححه.غريبصحيححسن:النرمذىوقالبه.ثيرطريقمن(2326)

.(4841)داودأبو
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تركهفىوالترغيبالسؤالكراهيةبابالزكاةكتاب

سمعتإنىأما؟تسألونالشامأتيتمعمر:ابنلناقالالمدينةقدمنا

مزعه\وجههفىومااللهيلقىحتىبالرجلالمسألةتزال"ما:يقوللمجي!للهارسول

أسد.بنمعلىوقال:فقال""الصحيحفىىرا!خ!اأحشجط.2لحم"من

مختصرا)3(.مسلمبناللهعبدعنمعمرحديثمنمسلموأخوجه،فذكره

قالا:إسحادتىأبىابنزكرياوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7948

الصيدلانىمحمدبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالفهعبدأبوحدثنا

فضيل،ابنحدثنااو(09/41،كريبأبوحدثنا:قالاالقبالئمحمدبنوحسين

قال:قالهريرةأبىعن،زرعةأبىعن،القعقاعبنعمارةعن

منهفليستقلجمرا،يسألفإنماتكثراأموالهمالنالرسأل"منع!يو:اللهرسول

.()كريبأبىعن""الصحيحفىمسلمرواهليستكثر")4(.أو

الصفار،محمدبنإسماعيلأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-9479

)ح(ديناربنعمروعن،ورقاءحدثنا،شبابةحدثنا،الدورئعباسحدثنا

اللهعبدأبوحدثنا،المزكىيحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىوأخبرنا

حدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا،شاذانبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمد

.363/3الحديثغريبفىالفانق.الشحمأواللحممنالقطعة:المزعة(1)

والنسائىبه.مسلمبناللهعبدطريقمن(4638)أحمدوأخرجه.1/370سعفيانبنيعقوب(2)

به.حمزةطريقمن(2584)

.(1"0401/3)رومسلم،(4751)البخارى(3)

به.فضيلابنطريقمن(3393)حبانوابن،(1838)ماجهوابن،(7163)أحمدأخرجه(4)

.(4101)مسلم(5)
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تركهفىوالترغيبالسؤالكراهيةبابالزكاةكتاب

سمعت:قالأخيهعن،منئهبنوهبعن،دينارابنيعنىعمروعن،سفيان

يسألنىلافوالله؟المسألةفىتلحفوا)1("لا:لمج!اللهرسولقال:يقولمعاوية

حديثلفظ.(2)"اهيفلهفيبارككارهوأناشيمامنىمسألتهكعخرجشيئامنكمأحد

.(3)سفيانعننميرابنعن""الصحيحفىمسلمرواه.سفيان

حليمبنالحسنمحمدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-0795

يونس،أخبرنا،لفهاعبدأخبرنا،عبدانأخبرنا،الموخهبوأحدثنا،المروزى

سألت:قالحزامبنحكيمأنالمسيبوابنعروةعن،الرهرئعن

"يا:قالثئم،فأعطانىسألتهثئم،فأعطانىسألتهثمفأعطاك!،لمج!الفهرسول

أخذهومن،فيهلهبوركنفسيىبسخاوةأخذهفمن،حلوةخفرةالمالهذاإن،حكيم

اليدمنخيرالعلياواليد،يشبعولاياكلكالذىفيه،لهلماركلمنفسبىلإشراف

(4أرزألملابالحقبعثكوالذى،الفهرسوليا:فقلت:حكيمقالال!تفلى".

إلىحكيمايدعوبكرأبووكان:قالالذنيا.أفارقحتىشيئابعدكأحدا

شيئا،منهيقبلأنفأبىليعطيهدعاهز!البهعمرإنثتم،منهيقبلهأنفيأبىالعطاء

حفهعليهأعرضأنىحكيمعلىالمسلمينمعشرياأشهدكمإنى:عمرفقال

بعدالناسمنأحداحكيميرزأفلم.يأخذهأنفيأبىالفىءهذامن

.(فالح42/358التاج.المسألةفىالإلحاحشدة:الإلحاف(1)

به.سفيانطريقمن(2592)والنسائى،(16893)أحمدأخرجه(2)

.(0381/99)مسلم(3)

.2/218النهايةشنا.فهاخذولاأنقصهلاأى:أحداأرزألا(4)

-388-



تركهفىوالترغيبالسؤالكراهيةبابالزكاةكتاب

،عبدانعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)توفىحتىك!جماللهرسول

الزهوى)2(.عنعيينهابنحديثمنمختصرامسلموأخرجه

اللهعبدأبوحدثنا،يحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىأخبرنا-7951

اللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدوأخبرنا)ح(يعقوببنمحمد

197/4بنمحمدبناللهعبدحدثنا:قالاجعفرأبىابنعمرووأبويعقوب/ابن

مروانحدثنا:قالاالرحمنعبدبناللهوعبدشبيببنسلمةحدثنا،شيرويه

إدريسأبىعن،يزيدبنربيعةعن،العزيزعبدبنسعيدحدثنا،محمدابن

هوأما-الأمينالحبيبحدثنى:قالالخولانىمسلمأبىعن،الخولانى

عندكنا:قالالأشجعئمالكبنعوف-فأمينعندىهووأما،إلئفحبيب

.ع!يم؟"ال!رسولتجمايعون"ألا:فقال(3)سبعةأوشماشطأوتسعةع!ي!اللهرسول

"ألالبايعون:قالثم4).اللهرسوليابايعناكقد:فقلنا،ببيعةعهدحديثوكنا

تبايعون"ألا:قالثئم.(4اللهرسوليابايعناكقد:فقلنا.جم!م؟"اللهرسول

فعلام،اللهرسوليابايعخاكقد:وقلناأيديئفبسطنا:قالجم!يم؟".اللهرسول

الخمس،والصلواتشيئا،بهتشركواولااللهتعبدواأن"على:قال؟نبايعك

أولئكبعضكانفلقدشيئا".افاسلسألواولا-خفيةكلمةوأسصوتطيعوا-

طريقمن(0532)والنسائى،(45751)وأحمد.بهالمباركابنطريقمن(6342)الزمذىأخرجه(1)

به.الزهرى

.(1035)ومسلم،(1472)البخارى(2)

عالسة".بيت"فى:مفىبعده(3)

.4ص:فىليس(4-4)
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سلطانا...يسالالرجلبابالزكاةكتاب

الحافظ.حديثلفظ.(1)هائإيناولهأحدايسألفماأحدهمسوطيسقطالنفر

الرحمنعبدبنالفهوعبدشبيببنسلمةعن""الصحيحفىمسلمرواه

.(2)ىمالدار

حدثنا،القطاناظ!41/09بكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-7952

عن،ذئبأبىابنحدثنا،بكيرأبىبنيحيىحدثنا،الحارثبنإبراهيم

مولىثوبانعن،معاويةبنيزيدبنالزحمنعبدعن،قيسبنمحمد

"؟بالجنةلهأتقئلبواحدةلىيتكبل"من:لمجي!الفهرسولقال:قاللمجي!الفهرسول

سقطفلربما:قالشيئا".الناستسأل"لا:قالالفه.رسولياأنا:ثوبانقال

.(3)فيأخذهينزلحتىناولنيه.:لأحديقولفلاالبعيرعلىوهوثوبانسوط

.(4)ثوبانعنالعاليةأبىعنوروى

صالحامنه،بدلاأمرفىأوسلطانا،يسألالرجلباب

حدثنا،جعفربنالفهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوحدثنا-7953

عن،عميربنالملكعبدعن،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

الرجلبهايكدح(كدوح)"المسائل:قالالنبئلمجي!أن،سمرةعن،عقبةبنزيد

به.العزيزعبدبنسعيدطريقمن(2867)ماجهوابن،(594)والنسائى،(4261)داودأبوأخرجه(1)

.(4301)مسلم(2)

ذئبأبىابنطريقمن(1837)ماجهوابنمختصزا،(5892)والنسائى،(42322)أحمدأخرجه(3)

.(4641)داودأبىصحيحفىايألبانىوصححه.(1643)داودوأبو،(22366)أحمداخرجه(4)

.4/154النهايةعض.أوخدشمنأثروكل،الخدوش:الكدوح(5)
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الزكاةكتاب
سلطانا...يسالالرجلباب

يجذلاأمرفىالرخليسألأنإلا،تركشاءومن،وجههعلىأبقىشاءفمن،وجهه

:فقاليوسفبنالحجا!بهفحدثت:عقبةبنزيدقالشلطالب".ذاأوئدا،منه

.(1)سلطانذوفإنىسلنى

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-4795

بقجعفرعن،الليثحدثنا،بكيرابنيعنىيحيىحدثنا،ملحانابنحدثنا

ابنأخبرنى:قالأنه،مخشىبنمسلمعن،لمموادةبنبكرعن،ربيعة

(2)ولئن"لإ،:فقال؟اللهنبئياأسأل:كيه!للنبىقالالفراسئأن،الفراسى

.()الليثعنقتيبةعنداودأبورواه.(4)"الصالحين(3)لسفبدلاسائلاكنت

معاويةبنإبراهيمبنعلئأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا-7955

بنموسىبنمحمدحدثنى،وارةبنمسلمبنمحمدحدثنا،النيسابورى

مسلمعن،بكرعن،الحارثبنعمروعن:أبىكتابفىوجدت:قالأعين

:!عاللهلرلممولقالأنه،أبيهعن،حدثه.الفراسىأن،مخشىابن

(6)فاسألسائلابدلاكضتفإن"لا،:كيهحاللهلو!ملرفقال؟أسأل،اللهرلمموليا

طريقمن(2598)والنسائى،(1639)داودوأبو،(02652)أحمدوأخرجه.(930)الطيالسى(1)

زيدقولمذىوالترئىوالنساداودأبىعندوليس.بهالملكعبدطريقمن(168)مذىوالتر.بهشعبة

.(4341)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.والحجاج

"إن".:مفى(2)

لا.فاسأل":مفى(3)

به.الليثطريقمن(2586)والنسائى،(18945)أحمدأخرجه(4)

.(361)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(1646)داودأبو(5)

"فسل".:الأصلفى(6)
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الزكاةكتاب

.إالصالحين

السفلىواليدالعليااليدبيانباب

4/198

المسألةلهتحلفيمنالأحاديثمنوغيرهمخارقبنقبيصةوحديث

.(1)الصدقاتقسمكتابموضعهاتحلولا

السفلىواليدالعليااليدبيانباب

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7956

عن،القعنبئمسلمةبنالفهعبدحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثنا

اللهعبدأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرئاأبووأخبرنا)ح(مالك

سعيد،بنقتيبةحدثنا،شاذانبنمحمدحدثنا،يوسفبنيعقوببنمحمد

علىوهوقالجمبنالفهرسولأن،عمربناللهعبدعن،نافععن،مالكعن

اليدمنخيرالعليا"واليد:المسألةعنوالضحففالضدقةيذكروهوالمنبر

الصحيح""فىالبخارئرواه.(2)"السائلةوالشفلى،المتعففةالعلياواليدالشفلى،

.(3)قتيبةعنمسلمورواه،القعنبىعن

بنعلئاللهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-7957

،الدورىمحمدبنالعباسحدثنا،ببغدادالحكيمىصاحبالعطارالفهعبد

ابنعن،نافععن،أيوبعن،زيدبنحفادحدثنا،النعمانأبوعارمحدثنا

اليد/منخيرالعلياأاليد:يخطباو،ا41/0جمتالفهرسولسمعت:قالعمر

.(13322،13323)فىسيأتى(1)

به.قتيبةعن(2532)والنسائى.بهالقعنبىعن(1648)داودأبووأخرجه.998/2مالك(2)

.(0331)ومسلم،(1429)البخارى(3)
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السفلىواليدالعليااليدبيانبابالزكاةكتاب

فىالبخارىرواه.(1)"السائلةاليدالسفلىواليد،المنفقةاليدالعليااليد،السفلى

.(2)عارمعن""الصحيح

.(3)"المتعففةالعليا"اليد:الحديثفىفقالأيوبعنالوارثعبدورواه

نافع:عنعقبةبنموسىعنطهمانبنإبراهيمرواهوكذلك

"المتعففة((:

أبوأخبرنا،الأصبهانىيوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرناه-7958

حدثنا،عيسىأبىبنالحسنبنعلئحدثنا،القطانالحسينبنمحمدبكر

بنموسىحذثنى،طهمانبنإبراهيمحدثنا،العدنئالوليدبناللهعبد

الدمنخيرالعليا"اليد:ع!ج!البئقال:قالعمرابنعن،ى!انعن،عقبة

.(4)"السائلةالسفلىواليد،المتعففةالعلياواليد،السفلى

"واليد:عنهفقيل،عقبةبنموسىعنميسرةبنحفصورواه-7959

عبيد،بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئ()وأخبرناه.((المنفقةالعليا

ابنيعنىسويدحدثنا،مهرانبنالعباسبنالحسنيعنىمهرانابنحدثنا

(6)ءص
.فذكره.موسىعن،حفصحدثناسعيد،

به.حمادطريقمن(5728)أحمداخرجه(1)

.(1429)البخارى(2)

.(1648)عقبداودأبوذكره(3)

.""المنفقةتوعنده،بهطهمانابنطريقمن3/435بغدادتاريخفىالخطيبأخرجه(4)

."بخطه"لا:الأصلفىالواوفوقوكتب،النسخفىكذا(5)

به.عقبةبنموسىطريقمن(3364)حبانوابن،(5344)احمدأخرجه(6)
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السفلىواليدالعليااليدبيانبابالزكاةكتاب

حدثنا،أحمدبنسليمانأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-0796

ابنعن،ديناربنالفهعبدعن،سفيانحدثنا،كثيرابنحدثنا،المثنىبنمعاذ

.(1)المنفقةهىالعليااليدأننتحذثكنا:قالعمر

ابنزكرئاوأبوالفقيهطاهروأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-7961

ابنسعيدوأبوالشئاذياخئمحمل!بنأحمدالعباسوأبوإسحاقأبى

بنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواعمروأبى

بنعروةعن،جابرابنعن،بكربنبشرأخبرنا،الحكمعبدبنالفهعبد

علىقدمت:قالأخبرهأباهأن،أبىحذثنى:قالعطيةبنمحمد

القومأصغروكنتبكر،بنسعدبنىمنأناسفى!رالفهرسول

:قالثئم،حوائجهمفقضوالمجح!الفهرسولأتواثئم،رحالهمفىفخففونى

رحالنا.فىخلفناهمناغلام،الفهرسولياقالوا:."؟دحأفيكمبقى"هل

فأتيته،لمجص.الفهرسولأجبفقالوا:فأتونى،إليهيبعثونىأنفأمرهم

العليا،المنطية)2(يدفإنشيئا،الئاستسأللا،اللهأغناك"ما:قالرانىفلفا

فكفمنى:قالومنالى".لمسئولاللهمالوإنالمنطاة،هىالسفلىاليدوإن

بلغتنا)3(.لمجتالفهرسول

.""المتعففة:وفيهبه.سفيانطريقمن(07861)شيبةأبىابنأخرجه(1)

.5/76النهايةينظر.أعطىفىاليمنأهللغةوهى،المعطية:المنطية(2)

وصححه.،بهجابرابنطريقمن4/327الحاكمأخرجه(3)
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الزكاةكتاب
السفلىواليدالعليااليدبيانباب

أخبرنا،إملاءالأصبهانئيوسفبناللهعبدمحمدأبوحدثنا-7962

محمدبنالحسنحدثنا،بمكةالبصرىزيادبنمحمدبنأحمدسعيدأبو

،الأحوصأبىعن،الزعراءأبوحذثنى،حميدبنعبيدةحدثنا،الرعفرانئ

وجلعزاللهفيدبمثلاتة"الأيدى:صم!اللهرسول!قال!:قال!نضلةبنلكمابيهأعن

عنتعجزولاالفضلفأعطالشفلى،السائلويدتليها،التىالمعطىويدالعليا،

:.(1)
.((و

مرفوعامسعودبناللهعبدعنالأحوصأبىعنالهجرىإبراهيمورواه

فا:قوموو

بنإسماعيلعلىأبوأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرناه-7963

أخبرنا،عاصمبنعلئأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،الصفارمحمد

قال!:قال!مسعودبناللهعبدعن،الأحوصأبىعن،الهجرىإبراهيم

ويدتليها،التىالمعطىويدالعليا،اللهفيدأيلإ،ثلاثة"الأيدى:!سي!اللهرسول!

اللهأعطاهومن،استطعتمماالسوالمنفاستعفوا،القيامةيومإلى(2)أسفلالسالل

تعجزولا،كفافيعلىتلامولا،الفف!لمنوارتضخ،تعولبمنوابدأ،عليهفليرخيؤا

(3)ا
نفسد"عن

.2/45المعبودعونالإعطاء.عنمنعتكإذانفسكردعنأى:نفسكعنتعجزولا(1)

به.الزعفرانىعن(3362)حبانابنوعنه،(0244)خزيمةابناخرجهوالحديث

."السفلى:"بخطه:الأصلحاشيةفى(2)

بهالهجرىطريقمن(4352)خزيمةوابن،(1624)أحمدوأخرجه.(35؟7)الشعبفىالمصنف(3)

مختصرا.
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4/199

...أخذهلهيحلماأخذبابالزكاةكتاب

عونبنجعفرورواهمرفوعا)1(،الهجرئعنطهمانبنإبراهيمتابعه

موقوفا)2(.الهجرئإبراهيمعن

مسألةغيرمنأعطىإذاأخذهلهيحلماأخذباب

نفسإشرا!ولا

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-7964

حدثنابكير،ابنيعنىيحيىحدثنا،شريكبنعبيدحدثناالضفار،عبيد

قال:قالأنهاللهعبدبنسالمعن،شهابابنعن،يونسعن،الليث

يعطينىجمسيهاللهرسولكان:يقوله!رالخطاببنعمرسمعت:اللهعبد

هذامنجماءكوما"خذه،:كتاللهرسولفقال.منىأفقرأعطه:فأقولالعطاء

البخارئرواه.(3)((نفسكتتبغهفلالاوما،فخذهسائلولامشرفيغيزوأنتالمال

.(4)يونسعنآخروجهمنمسلموأخرجه،بكيربنيحيىعن""الصحيحفى

المساجدفىالمسألة/باب

هانى،بنصالحبنمحمدحذثنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7965

حدثنا،السهمئبكربناللهعبدحدثنا،البغدادئمهرانبنسهلحدثنا

عن،ليلىأبىبنالزحمنعبدعنالبناخ!،ثابتعن،فضالةبنمبارك

.(3506)الشعبفىالمصنفأخرجه(1)

.(031)الطيالسىأخرجه(2)

به.يونسطريقمن(137)أحمدوأخرجه.(3545)الشعبفىالمصنف(3)

.(4501/011)ومسلم،(4731)البخارى(4)
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وجلعزاللهبوجهالمسالةكراهيةبابالزكاةكتاب

اليومأ!همأحد!ي"هل:ووا!لهرسول!ال:قالبكرأبىبنالرحمنعبد

فيجدت،يسألبسائلأنافإذاالمسجددخلت:بكرأبوفقال!.مسكينا؟"

.(1)إليهفدفعتهافأخدتهاالرحمنعبديدفىخبزكسرة

وجلعزالفهبوجهالمسالةةي!اوحباب

بكر،بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-7966

ينزل!كان،العباسبنعمرويعنىالقلؤرىالعماسأبوحدثثا،داودأبوحدثنا

معاذ،بنسليمانعن،الحضرمىإسحاقبنيعقوبحدثنا،خزاعةدرب

تسأل)الا:!اللهرسول!قال!:قال!مل!فرجابرعن،المنكدر!بمحمدحدثنا

.(2)"الجنةإلااللهبوجه

وجلعزباللهسألمنعطيةباب

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-7967

عوانة،أبوحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

استعاذكم"من:قال!!صالنبىأن،عمرابنعن،مجاهدعن،الأعمشعن

معروفاإليكمأتىومن،فأجيبوهدعاكمومن،فأعطوهباللهلكملممأومن،فأعيذوهبالله

كافأتموه")4(.قد(3)نأتعلمواحتىعليهفأثنوابهتكافئونهماتجدوالمفإن،فكافئوه

فىالألبانىوقال.بهالسهمىبكربناللهعبدطريقمن(1670)داودأبوواخرجه.1/124الحاكم(1)

السائل.قصةدونصحيحوهوضعيف:(367)داودأبىضعيف

بثمىء.ليس:معينابنقال،سليمان:3/1566الذهبىوقال.(1671)داودأبو(2)

"أنكم".:مفى(3)

بىأطريقمن(6562)والنسائى،(9015)داودوأبو،(5536)أحمدواخرجه.(7002)الطيالسى(4)

الألبانىوصححه.بهالأعمشطريقمن(8034)حبانوابن،(6721،9015)داودوأبو.بهعوانة

.(1468)داودأبىصحيحفى
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رمضانشهرصومفرضبابالصومكتاب

الصمومكتاباو،/51

ومضانشهرصومفوضباب

بنعلى!بالحسينعلىأبوأخبرنا،الحالمحظاللهعبدأبوأخبرنا-7968

نمير،بناللهعبدبنمحمدحدثنا،الموصلئيعلىأبوناأخب،الحافظيزيد

عن،محبيدةبنسعدعن،الأشجعىمالكأبىعن،الأحمرخالدأبوحدثنا

وإلمحام،اللهيوحدأنعلىخمس،علىالإسلام"بنى:قال!النبىعن،عمرابن

عن"الصحيح"فىمسلئمرواه.(1)"والحجومضا!،وصيمامالزكماة،وإيتاءالضلاة،

؟رمضانوصيامالحبئ:رجلفقال:فيهوزادنميربنالفهعبدبنمحمد

صل!لهلمج!ج!)2(.اللهرسولمنسمعته!ذا."والحجرمضا!"صيمام،لا:قال

وأبوعيسىابنأحمدأبوأخبرنا،يوس!بنالفهعبدأخبرثاه-7969

بنمسلمحدثنا،سفيانبنمحمدبنإبراهيمحدثنا:قالايزيدابناللهعبد

.(3)لزيادتهفذكرهنمير.بناللهعبدبنمحمدحدثنا،الحجاج

-الذقاقطاهرأبىبنأحمدبنمحمداللهعبدأبوأخبرنا-7!75

بنمحمدبنعلىالحسقأبوحدثنالبعداد،البياص)4(-بابنالمعروف

بقسعدطريقمن336صالمبهمةالأسماءفىوالخطيب،(2930)الأوسطفىالطبرانىأخرجه(1)

به.مالكأبىطارق

.(19/16)مسلم(2)

به.عيسىبقأحمدابىطريقمن58/86دمقتاريخفىعساكرابقأخرجه(3)

البكاء".:"بخطه:الأصلحاشيةفى(4)
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...الصيامبدءفيقيلمابابالصومكتاب

بنقرةحدثنا،الهروئزيدأبوحدثنا،قلابةأبوحدثناالخرقئ)1(،سليمان

لىإن:عباسلابنقلت:قالالضبعىعمرانبننصرجمرةأبىعن،خالد

خفتالمجلسفأطلتالقومفجالستمنهأكثرتفإذا،فأشربهحلونبيذجئ

بالوفد"مرحبا:فقال!س!النبىعلىالقيسعبدوفدقدم:لىفقال؟أفتضحأن

إليكنصللاوإنا،مضركفاروبينكبينناإنالفهرسوليا:قالواالخزايا".غير

"آمركم:قالوراءنا.منإليهوندعوبهنعملبأمرفمرنا،حرامشهبرفىإلا

وأن،الفهرسولمحمداوأناللهإلاإلهلاأنشهادة؟الإيمانماتدرون،بالإيمان

:قال-((الحرامالبيتوتحخوارمفان،وتصوموا،الزكاةوتؤتوا،الصلاةتقيموا

والدباءالجزفىالشربعن"وأنهاكم-لمالغنائممنالخمس"وتعطوا:قالوأحسبه

قئئحديثمن"الصحيح"فىومسلمالبخارئأخرجه.(3)"(2)ريقئلاووالمزفت

.(4)دلاخبن

رمضانشهرصومبفرضنسخانإلىالصيامبدءفىقيلما/باب2،0/4

الحافظ،يعنىأحمدأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7971

(1)

(2)

(3)

(4)

:4صوفى،""الجزرى:م،سوفى،"الخرتى:"بخطه:الحاسيةونى،""الحربى:الأصلنى

.(8481،6190،02931)نىوسيأتى،(4264،3474)نىوتقدملما."الحرنى

وهوالمقير،:والمزفتمنه.الوعاءأى؟اليابىالقرعهووالدباء:،المعروفالفخار:الجر

.1/185،186النووىبشرحمسلمصحيح.وسطهينقرجذع:والنقير.الزفتوهو،بالقارالمطلئ

،(3692)داودوأبوبه.قرةطريقمن(307،1879)خزيمةوابن،(5708)النسانىأخرجه

،12846)نىوسيأتىبهجمرةأبىطريقمن(157)حبانوابن،(1599،1261)والترمذى

11750).

.(5172)مسلمو،(4368،6575)البخارى
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...الصيامبدءفيقيلمابابالصومكتاب

الأنصارى،الربيعابنيعنىعلئحدثنا،عفيربنمحمدبنالحسينأخبرنا

حدثنا،مغبنعمروحدثنا،الأعمشعننمير،بناللهعبدحدثنا

علىالصومأحيل:قالوالمجج!محمدأصحابحدثنا،ليلىأبىبنالرحمنعبد

ثلاثةيصومونفكانوا،بالصياملهمعهدولاالمدينةالناسقدم؟أحوال!ثلاثة

منفكان،عليهموشقذلكفاستكثروارمضانشهرنزل!حتىشهركلمنأيام

ونسخه:،ذلكفىلهمرخصيطيقهممنالضيامتركيومكلمسكيناأطعم

فأمروا:قال!.(184البقرة:ألغلمون!وكنتزإنخ!لصئرتصحوموا)وأن

فذكر.الأعمشحدثنا:نميرابنوقال!:البخارىقال!15/اظ(0(1)بالصيام

مختصرا)2(.معناهبعض

يحيىجدىأخبرنا،العنبرئطاهرأبىابنصالحأبووأخبرنا-7972

على،بنعاصمحدثنا،إلسدوسئحفصبنعمرحدثنا،القاضىمنصورابن

عن،ليلىأبىبنالرحمنعبدعن،مغبنعمروحدثنا،المسعودىحدثنا

حول!ماوأ:قال!الحديثفذكر.أحوال!ثلاثةالصيامأحيل:قال!جبلبنمعاذ

شهركلمنيصومفجعلالمدينةقدممابعدصامكيماللهرسول!فإنالصيام

ربيعشهرلىإربيعشهر؟شهرا(3عشرسبعة3)فصامعاشوراءوصام،أيامثلاثة

عليه:وأنزل!رمضانشهرعليهفرضوتعالىتماركاللهإنثم،رمضانإلى

طريق!ن-4/188البارىوفتح،3/185التعليقتغليقفىكما-المستخوجفىنعيمأبوأخرجه(1)

به.نميرابن

.(1949)قبلالبخارى(2)

عشر".تسعة:"بخطه:الأصلحالضيةفى(3-3)

-451-
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...الخيارمنالصيامحالعليهكانمابابالصومكتاب

الاية.(183:البقرةأ!م!ئقمنائذيىعلىكئبكطالفحيامم!يع)كنب

جبل.بنمعاذيدركلمالزحمنعبد؟مرسلهذا.(1)الحديثباقىوذكر

الصومبينالخيارمنالضيامحالعليهحانماباب

أطاقهمنعلىفرضهتعينأنإلىالإطعاموبين

منسوخاالأولالأمروصارعذز،لهيحنولم

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالقهعبدبنمحمدأخبرنا-7973

بنالفهعبدعلىقرئ:قالالخولانئسابقبننصربنبحرحدثنا،يعقوب

يزيدعن،الأشبئبناللهعبدبنبكيرعن،الحارثبنعمروأخبرك:وهب

عهدفىرمضانفىكنا:قالالأكوعبنسلمةعنعبيد،أبىابن

حتى،مسكينبطعاموافتدىأفطرشاءومن،صامشاءمنلمج!الفهرسول

"الصحيح"فىمسلمرواه.(2)و!هضصيلفالشئهرمنكمشهد)فمن:الايةأنزلت

.(3)بهوابنعنسؤادبنعمروعن

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7974

بنبكرحدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا،المستملىعمروأبوحدثنا،يعقوب

،الأكوعبنسلمةمولىيزيدعنبكيبر،عن،الحارثبنعمروعن،مضر

فذيةيطيقونمالذيى)وعلى:الآيةهذهنزلتلما:قالالأكوعبنسلمةعن

.(7972)فىتخريجهتقدم(1)

به.وهبابنطريقمن(3624)حبانوابن،(1903)خزيمةابنوأخرجه.1/423الحاكم(2)

.(1145/150)مسلم(3)
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.-.الخيارمنالصيامحالعليهكانمابابالصومكتاب

التىالآيةهذهنزلتحتى،ويفتدىيفطرأنمناأرادمنكانمشكيهز!.طعام

.(2)قتيبةص""الصحيحفىجمحعاومسلمالبخارىرواهفنسختها)1(.بعدها

بكرأبوأخبرنا،الأديباللهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-7975

وأبوبقيةبنوه!حدثنا،سليمانبنمحمدبنمحمدأخبرنى،الإسماعيلئ

عن،عمربناللهعبيدعن،الثقفئالوهابعمدحدثنا:قالاشيبةأبىأبنبكر

هذه((3)مساكينطعام)فدية:يعنىالآيةهذهنسخت:قال!عمرابنعن،ناقع

مىالبخارىأخرجهففيصحته!)4(.أدمثئهومنكمشهد)فمق:بعدهاالتىالاية

.""الصحيح

(و2/51سعيدأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرناكما-7976

،عياشحدثنا،إسماعيلبنمحمدحدثنا،شاكربنحمادحدثنا،النسوى

طعام)فدية:قرأأنهعمرابنعن،نافععن،اللهعبيدثنا،الأعلىعبدحدثنا

.(5)منسوخةهى:قال!.(مساكين

(1)

(2)

(3)

طريقمن(3478)حبانوابن،(5231)والنسائى،(798)والترمذى،(5231)داودأبوأخرجه

به.الحارثبنعمروطريقمن(1903)خزيمةوابن.بهقتيبه

.(5411/941)ومسلم،(7054)الخارى

حاشعيتهاوعلى،"مساكينططم"فديةالموضعينفىالخارىصحيحفىوضبطت."مسكين":مفى

شرحهفىحجراننوقال."مساكينطعام"فديةالخارىنسخبعضفىانيبينماالثانىا(سموضمعفى

بالإضافة"طعام"فديةقرأأنهعمرأبنحديثفيهذكر:البقرةسورةتفسيوفىالثانىللموضمع

القراءاتحجةويظو.36/9البارىفح.ذكوانوإبقنافعقراءةوهىالجمعبلفظ"و"مساكين

.124ص

بدألوهـأبعدطريقصت163/3تفسيوهفىجريوابنوأخرجه.(9594)شميبةأبىأبن(4)

به.الأ،عبيدث9طمنتفسيو(-27.)4تفىمنصوربنسعيدوأخرجه.(9491،6054)الخارى(5)
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201/4

...والشربالأكلتحريممنالصيامحالعليهكانمابابالصومكتاب

والشربالأحلتحري!امنالصيامحالعليهحانماباب

الآخرةالعشاءصلاةيصلىأويناممابعدوالجماع

منسوخاالأولالامروصارالفجرطلوعإلىذيدأحلحتى

حدثنا،حمشاذبنالحسنأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا/-7977

الحافظ،اللهعبدأبووأخبرنا)ح(دنوقابنعفاربنالزحيمعبدبنإبراهيم

أحمدجعفرأبوحدثنا،ببغدادالجوهرىأحمدبنمحمدالفهعبدأبوأخبرخ!

أبىعن،إسرائيلحدثنا،سابقبنمحمدحدثنا:قالاالشئطوئموسىابن

صائماكانإذاجم!محمدأصحابمنالزجلكان:قالالبراءعن،إسحاق

وإن،يمسىحتىيومهولاليلتهيأكللم،يفطرأنقبلفنامالافطارفحضر

عندكهل:قالامرأتهأتىالافطارحضرفلضاصائما،كانصرمةبنقيس

فغلبتهبأرضهفيهيعمليومهوكان.فأطلبأنطلقولكنلا:قالت؟طعام

النهارينتصففلمفأصبح!لكخيبة:قالترأتهفلضاامرأتهفجاءت،عيناه

لخطأ!لا!:الايةهذهفنزلت،لمجتللنبىذلكفذكرت،عليهغشىحتى

فرحابهاففرحوامهـو.لهنلباسوأنتتمئكتملباسىهندنسآلكئماكالرفثالفحياسليئة

الفخر!و.منالأشودالحيأمنالأنضائخيط،!ليتبينحتئواشربرأ!ال!و!طوأ:شديدا

"الصحيح"فىالبخارئرواهحمشاذ)1(.بنالحسنحديثلفظ.،187:البقرةأ

وابن،(4019)خزيمةوابن،(2968)والترمذى،(4231)داودوأبو،(11861)أحمدأخرجه(1)

الاصابةوينظر.!يقبنصرمة:داودأبىعندووقع.بهإسرائيلطريقمن(0346،3461)حبان

245/5،118/9.
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...والشربالأكلتحريممنالصيامحالعليهكانمابابالصومكتاب

.(1)إسرائيلعنموسىبناللهعبيدعن

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-7978

بنحسينبنعلئحدثنى،شبويهبنثابتبنمحمدبنأحمدحدثناداود،

الذينيأئها):عباسابنعن،عكرمةعن،النحوىيزيدعن،أبيهعن،واقد

:(183:البقرةأ!م!لئقمنائذيىعلىكنبكصاماي!صلاعلي!مكئبءامنوأ

والشرابالطعامعليهمحرمالعتمةصلواإذا!النبىعهدعلىالناسوكان

العشاءصلىوقدتهامرأمعفجانفسهرجلفاختان،بلةالقاإلىمواوصا،لنساءوا

ومنفعة،ورخصةبقىلمنيسراذلكيجعلأنوجلعزاللهفأراد،يفطرولم

الآيةمهوعنكئموعفاعلئغفتابأنفسحئمتختالؤتكنتزأنحمأدئه)علم:فقال

.(2)رسيولهمأرخص؟الناسبهاللهنفعمماهذاوكان.(187:البقرةأ

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-7979

:قالمزةبنعمروعن،شعبةأخبرنا(ظ51/2،مرزوقبنعمروحدثنا،داود

لمجماللهرسولأن،أصحابناوحدثنا:قالالحديثفذكر.ليلىأبىابنسمعت

لمقوماوكانوا،رمضانأنزلثئم،أيامثلاثةبصيامأمرهمالمدينةقدملما

ستينأطعميصملممنفكان،شديداعليهمالضياموكان،الصياميتعودوا

الرخصةفكانتمهو.فقيصفالمثئهرمنكمشهد)فمن:الآيةهذهفنزلت،مسكينا

إذاالرجلوكان:أصحابناوحدثنا:قال.بالصياممرواوأوالمسافرللمريض

.(5191)البخارى(1)

.(2313)داودابو(2)
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رمضانصومغيرالشرعباصلصوميجبلاباب:الصومكتاب

فقالت:امرأتهفأرادعمرفجاء،يصبححتىيأكللم،يأكلانقبلفنامأفطر

طعافا،فأرادالأنصارمنرجلفجاءفأتاها،تعتلانهافظننصت.قدإنى

فيها:الايةهذهعليهنزلتاصبحوافلفا،فنامشيئا.لكنسخنحتى:فقالوا

.(187:البفرةدن!مآبكغ!)1(اإكالرفثالصيامصليلة!ئم)أط

رمضانصومغيرالشررمبأصلصوميجبلا8بافي

الأعرابى،ابنسعيدأبوأخبرنا،يوسفابنمحمدأبوأخبرنا-7980

إسماعيلحدثنا،علىبنعاصمحدثناالرعفراخ!،محمدبنالحسنحدثنا

نأ،الفهعبيدبنطلحةعن،أبيهعن،مالكبننافعأخبرخ!جعفر،ابن

ماذاأخبرخ!،الفهرسوليا:فقالالزأسثائر!تالفهرسولإلىجاءأعرابئا

:فقالشيئا".تطوعأنإلاالخمسإالصلوات:!صال؟الضلاةمنعلئالفهفرض

تطوعأنإلارمضانشهرإصيام:!مال؟الصياممنعلئالفهفرضماأخبرك!

يعنىفأخبره:قالالركاة؟منعلئالفهفرضماذاأخبرخ!:فقاللثيئا((.

ولاشيئاأتطؤعلاأكرمكوائذى:فقالالإسلامبشرائعجمي!الفهرسول

صدق،إنوأبيه"أفلح:جمي!اللهرسولفقالشيئا.علئالفهفرضمفاأنقص

"الصحيحين"فىجميعاومسلمالبخارئرواه.(2)"قدصإنوالئهالجئةدخل

جعفبر)3(.بنإسماعيلعنقتيبةعن

.(605)داودوأبو،(30)الأوقاتوفضائل،(4352)والمعرفة،(1319)الصغرىفىالمصنف(1)

.(3662)عقبأولهوتقدم.بهشعبةطريقمن(383)خزيمةابنوأخرجه

.(4506)فىتخريجهوتقدم.(1345)معجمهفىالأعرابىابنسعيدأبو(2)

.(11/9)ومسلم،(1891)البخارى(3)
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...رمضانجاء:القائلقولكراهةفىروىمابابالصومكتاب

رمضانوذهب،رمضانجاءالقائلى:قولحراهة)1(فىروىماباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-7981

ء3)(2)
واخبرنا)ح(معشرابىبنمحمدحدثنا،ناجيةابنحدثنا،الصفارعبيد

أحمدأبوحدثنا:قالاالدامغانئعلىبن%حمدمنصوروأبوالمالينئسعدأبو

أبى،حدثنى،(3معشرأبىبنمحمدحدثنا،سعيدبنعلئحدثنا،عدىابن

تقولوا:"لا:كيه!اللهرسولقال:قالهريرةأبىعن،المقبرىسعيدعن

.(4)((ناحفمرشهرقولوا:ولكن،اللهأسماءمناسمرمفحانفإن،رمفحان

معشر،أبىعنالخازناللهعبدبنالحارثرواهوهكذا

وكان،(6)معينبنيحيىضعفه،(السثدى)نجيحهومعشروأبو(و3/51

فالله،عنهيحدثمهدىبنالرحمنعبدوكان،عنهيحدثلاالقطانيحيى

أعلم.

أشبه:وهو،قولهمنكعببنمحمدعنمعشرأبىعن:قيلوقد

202/4فنجويهبنالحسينبنمحمدبنالحسيناللهعبدأبوأخبرناه/-7982

بناللهعبدحدثنا،مالكبنأحمدبنيوسفبناللهعبدحدثنا،الدينورى

.""كراهية:مفى(1)

"جعفر".:سفى(2)

.4ص:منسقط(3-3)

.2517/7الكاملفىعدىابن(4)

.(7814)فىتقدم(5)

.22،246اصالدارمىوبرواية،2/603الدورىبروايةمعينابنتاريخ(6)
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...رمضانجاء:القائلقولكراهةفىروىمابابالصومكتاب

أبوحدثنا،الزتانبنبكاربنمحمدحدثنا،البغوئالعزيزعبدبنمحمد

مناسمرمضانفإن؟رمضان:تقولوالا:قالكعببنمحمدعن،معشر

.(1)رمضانشهر:قولواولكن،وجلعرالفهأسماء

ضعيف.إليهماوالطريق،البصرئوالحسنمجاهلإ)2(عنذلكوروى

ذلكجوازفى""الصحيحفىالبخارئإسماعيلبنمحمداحتبئوقد

:الذىبالحديث

الفهعبدأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-7983

الفهعبدبنمحمدالفهعبدأبوواخبرنا)ح(الشئيباخ!يعقوببنمحمد

نعيم،بنمحمدحدثناقالا:هانغبنصالحبنمحمدأخبرنى،الحافظ

أبيه،عن،مالكابنسهيلأبىعن،جعفربنإسماعيلحدثنا،قتيبةحدثنا

الجنة،أبوابفتح!رمضانجاء"إذا:قاللمجج!اللهرسولأن،هريرةأبىعن

فىجميعاومسلمالبخارئرواه.(3)((الشياطينوصفدتالنار،أبوابوغلقت

))من:!صالنبئوقال:(البخارى)قال.(4)ديعسبنقتيبةعن""الصحيحين

.((رمضانتقدموا"لا:وقال."رمضانصام

به.بكاربنمحمدطريقمن(1648)1/031تفسيرهفىحاتمأبىابنأخرجه(1)

.3/187،188تفسيرهفىجريرابن(2)

به.إسماعيلطريقمن(1882)خزيمةوابن،(9602)والنسائى،(8684)أحمدأخرجه(3)

.(0791/1)ومسلم،(1898)البخارى(4)

.(1898)قبلالبخارى(5)
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بالنيةالصومفىالدخولبابالصومكتاب

بالنيةالصومفىلوخ؟الاباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7984

أخبرنا،!ريمأبىابنحدثنا،الصغانئإسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

بنسالمعن،شهابابنعن،بكرأبىبناللهعبدحدثنى،أيوببنيحيى

لم"من:!اللمجيهاللهرسصلعن،ع!ي!الضبىزوجحفصةعن،أبيهعن،اللهعبد

.(1)"هلصيامفلاالفجرقبلالصياميجمع

بناللهعبدعنأيوببنويحيىلهيعةابنعنوهببناللهعبدورواه

بكر:أبى

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرناه-7985

اللهعبدحدثنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

بنبكرأبىبناللهعبدعن،أيوببنويحيىلهيعةابنحدثنى،وهبابن

زوجحفصةعن،أبيهعن،سالمعن،شهابابنعن،حزمبنعمرو

كذا.((هلصيامفلاالفجرمعالصياميجمعلم"من:قاللمجييهالنبئأن،لمججمالنبى

.(3)"رجفلا"قبل:فقالوهبابنعنصالحبن،ظ3/51أحمدورواه.(2)لاق

ابىابنطريقمن(730)الترمذىوأخرجه.(2438)المعرفةو،(0132)الصغرىفىالمصنف(1)

قوله،عمرابنعننافععنروىوقد،الوجههذامنإلامرفوعانعرفهلا:الترمذىوقال.بهمريم

به.أيوببنيحيىطريقمن(2331)والنسالى.اصحوهو

.(8068)فىوسيأتىعمر.ابنذكربدونبهلهيعةابنطريقمن(26457)أحمدأخرجه(2)

به.وهبابنطريقمن(1933)خزيمةوابنبه.صالحبنأحمدعن(2454)داودأبوأخرجه(3)

.(2143)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه
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بالنيةالصومفيالدخولبابالصومكتاب

لمج!،النبىإلىرفعهوفىإسنادهفىالزهرئعلىاختلفقدحديثوهذا

الأثبات.الثقاتمنوهو،ورفعهإسنادهأقامبكرأبىبنالفهوعبد

رفعه:قالالحافظعمربنعلئأخبرنا،ال!لمئالزحمنعبدأبوأخبرنا

الزفعاء)1(.الثقاتمنوهوبكرأبىبناللهعبد

وأبوالعلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثناوقد-7986

الحسينبنمحمدبكرأبواخبرناقالا:عليهماوقراءةإملاءالفقيهطاهر

ابنعن،جريجابنأخبرنا،الززاقعبدحدثنا،الأزهرأبوحدثنا،القطان

دميتلم"من:قالجمتالنبئأن،حفصةعن،عمرابنعن،سالمعن،شهاب

.(2)"دصيامفلاالفيلمنالصيام

قولها)3(.منحفصةعنابيهعنسالمعنالرهرئعنمعمرورواه

.(4)حفصةعن،أبيهعن،اللهعبدبنحمنئعن،الرهرئعنعنه:وقيل

.()قولهمنعمرابنعنسالمعنالرهرئعنيونسورواه

وقيل.(6)كلذقالاوحفصةالفهعبدأنسالبمعنالرهرئعنعقيلورواه

(3

.2/271قطنىارلدا(

به.الأزهرأبىعن(2333)النسائىأخرجه(

به.معمرطريقمن2/55المحانىضرحفىوالطحاوى،1/133الصغيرالتاريخفىالبخارىأخرجه(

مرقرفا.بهمعمرطريقمن(2336)النسائىأخرجه(

به.يون!عنوهبابنعن2/172،173الدارقطنىذكره(

فأصبحالصيامعزممن:بلفظبهعقيلطريقمن1/134الصغيرالتاريخفىالبخارىأخرجه(

الليل.حتىيفطرأنيصلحفلامتطوغا
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الصومكتاب

دلك.عيرو.و.

بالنيةالصومفىالدخولباب

بنمحمدبناللهعبدأحمدأبوأخبرناهكما،مالكورواه-7987

بنمحمدحدثنا،المزكىجعفربنمحمدبكرأبوأخبرناالعدل!،الحسن

عمربناللهعبدأن،نافععن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،العبدىإبراهيم

الفجر)1(قبلالصيامأجمعمنإلايصوملا:يقول!كان

4/203بمثلوحفصةعائشةعن،شهاب/ابنعن،مالكوحدثنا:قال!-7988

.(1)كلذ

البغدادىجعفرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7989

بناللهعبدحدثنى،المصرىالفرجبنروحالزنباعأبوحدثنابنيسابور،

سعيدبنيحيىعن،أيوببنيحىحدثنى،فضالةبنالمفضلحدثنا،عباد

عن،عائشةعن،زرارةبنسعدبنالزحمنعبدبنتعمرةعن،الأنصارى

.(2)((هلصيامفلاالفجرطلوعقبلالصياميبيتلم"من:قالع!ي!النبى

تفرد:الدارقطنئالحسنأبوقال!:قال!الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا

.(3)ثقاتوكلهمالإسناد،بهذاالمفضلعنعبادبنالفهعبدبه

.288/1الليثىيحىوبرواية،(مخطوط-و7/2)بكيرابنبروايةالموطأفىمالك(1)

به.الزنباعأبىطريقمن1/171،172الدارقطنىاخرجه(2)

.2/172الدارقطنى(3)
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النهار...بنيةالصومفىيدخلالمتطوعبابالصومكتاب

الزوالقبلالنهاربنئةالضومفىيدخلالمتطوعباب

أبوحدثنا،الفقيهالنضربوأأخبرنى،الحافظاللهعبدبوأأخبرنا-5979

الحسينبنالفضيلكاملىأبوحدثنا،الإمامنصربنمحمدالفهعبد

بن(و4/51يحيىبنطلحةحدثنازياد،بنالواحدعبدحدثنا،الجحدرئ

لىقال:قالتالمؤمنينأمعائشةعن،طلحةبنتعائشةحذثتنى،اللهعبيد

!لت::قالت.((؟ءشعندكمهلعائشة"يا:يومذاتلمجع!اللهرسول

51رو.(1)الحديثوذكر."صائم"فإفى:قالشىء.عندناما،الفهرسوليا

.(2)كاملأبىعن""الصحيحفىمسلم

الحسينبنمحمدبكبرأبوأخبرنا،الفقيهطاهبرأبوأخبرنا-7991

سفيانحدثنا،البصرئعبادةبنروححدثنا،عماربنسهلحدثنا،القطان

أبوأخبرنا،بالطابرانالفقيهيعقوببنمحمدالحسنأبو.وأخبرظالثورئ

حدثنا،كثيربنمحمدحدثنا،الدارمىسعيدبنعثمانحدثنا،الفقيهالنضر

المؤمنينأمعائشةعن،طلحةبنتعائشةعن،يحيىبنطلحةعن،سفيان

!لكمنعندكم"هل:!اليوما!ىاءطعاظ!صحسثع!يوالفهنبئكان:قالت

وفى،كثيربنمحمدحديثلفظ.(3)((صائماإفى:فقاللا.:!قالت."؟الطعام

خزيمةوابن،(04222)و(حمد.بهالمصنفطريقمن2/651الحفاظتذكرةفىالذهبىأخرجه(1)

به.طلحةطريقمن(3630)حبانوابن،(2141)

.(169/1154)مسلم(2)

طريقمن(2324)والنسائى،(734)والترمذىبه.كثيربنمحمدعن(2455)داود(بو(خرجه(3)

به.الثورى
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النهار...بنيةالصومفييدخلالمتطوعبابالصومكتاب

غداء؟".منعندكم"هل:فيقوليأتيناصيروالفهرسولكان:قالترو!رواية

.(1)"صائم"إنى:قاللا.:لمحأقول

الحديث:فى!قاليحيىلنطلحةعنالجراحبنوكيعورواه-7992

:قال.لا:قلنالثمىء؟".عندكم"هل:فقاليوماتذعيروالنبئعلئدخل:قالت

.""الصحيحفىمسلمأخرجهالففظوبذلكمحائم".إذن"فإنى

اللهعبدوأبوعيسىابنأحمدأبوأخبرنا،يوسفابنمحمدأبوأحبرناه

،الحجاجبنمسلمحدثنا،سفيانبنمحمدبنإبراهيمحدثنا:قالايزيدابن

.(2)فذكره.وكيعحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا

.(3)"مئاحمإذن"فإنى:يحيىبنطلحةعنعبيدبنيعلىقالهوكذلك

جعفو،بناللهعبدأخبرنا،(4)الحسنبنمحمدبكرأبووحذثنا-7993

،سماكعن،معاذبنسليمانحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا

:فقاليومذات!س!اللهرسولعلئدخل:قالتعائشةعن،عكرمةعن

صحيح.إسنادوهذا.(أ!وم")"إذن:قاللا.:قلت.((؟ءىش"أعندك

به.روحطريقمن(680)الأحكاممختصرفىالطوسىأخرجه(1)

،(733)والترمذى،(4552)داودوأبو،(25731)أحمدوأخرجه.(17"/1541)مسلم(2)

به.وكيعطريقمن(3628)حبانوابن،(2143)خزيمةوابن،(2326)والنسائى

به.عبيدبنيعلىطريقمن(2838)عوانةأبوأخرجه(3)

.فوركابن:بخطه":الأصلحاشيةفى(4)

.2/175،176الدارقطنىطريقهومن،(1655)والطيالسى،(1467)الصغرىفىالمصنف(5)

.والقطانمهدىابنفيهواختلف،معينابنضعفهسليمان:4/1572الذهبىوقال
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204/4

الزوالبعدالتطوعصومفىدخلمنبابالصومكتاب

سهلحدثنا،القطانبكبرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا/-4979

أباأنمالإ،بنأنسعن،قتادةعن،شعبةحدثنا،روححدثنا،عقارابن

لا.:قالوافإنغداء؟منعندكمهل:فيقولالضحىمنأهلهيأمح!كانطلحة

.(1)صائمإنى:وقالاليومذلكصام

الفقيهالمعروفأبىابنالحسنوأبوقتادةابننصرأبوأخبرنا-7995

بىأبناعن،عاصبمبوأحدثنا،مسلمبوأأخبرنا،نجيدبناعمروبوأثناحد:لاقا

لسوقبايطوفةهريرباأرأيت:قالالمسيببناعن،نجيحبنعثمانعن،ذئب

.(2)صائمنافأ:قاللا.:قالوافإنشىء؟عندكم:فيقولأهله!عيأثئم،ظ51/4

بنالفهعبدأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-7996

يعنىحضادحدثنا،حرببنسليمانحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفر

الذرداءأباأنالذرداء،أثمحذثتنى:قالقلابةأبىعن،أيوبعن،زيدابن

إذنفأنا:قاليجدهلمفإنغداء؟أعندكم:فيقوليصبحمابعديجىءكان

(3)ء
ئم.

الزوالبعدالتطئىصوم!دخلمنباب

حدثنا،باذىاالمحفدطاهرأبوأخبرنا،الفقيهطاهبربوأأخبرنا-9797

أبىابنسعيدأبووأخبرنما.سفيانحدثنا،عبادةبنروححدثنا،قلابةأبو

شعبة.:منبدلاسعيد.:وعنده.بهروحطريقمن3/145التعليقتغليقفىحجرابنأخرجه(1)

به.-لممأبىطريقمن3/146التعليقتغليقفىحجرابنأخرجه(2)

به.أيوبطريقمن(9194)شيبهةأبىابنوأخرجه.2/66سفيانبنيعقوب(3)
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ثلائينالعدداستكمالأوالهلاللرؤيةالصومبابالصومكتاب

قال:قالالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناعمرو،

عن،الثورىسفيانعن،وغيرهىر!لابنبشرعنحكايةالشافعئ

الرحصنعبدأبىعن،عبيدةبناسعدعن،مصرفبنطلحةعن،الأعمش

.(2)فصامالشئمسزالتمابعدالضوملهبداحذيفةأن،السلمى

قال:قالالربيعأخبرنا،العباسأبوحدثنا،سعيدأبووأخبرنا-7998

الرحمنعبدعن،عمارةعن،الأعمشعن،معاويةأبىعنحكايةالشافعئ

وأيأكللممابالخيارأحدكم:قالمسعودابنهواللهعبدعنيزيد،ابن

لاأنهيزعمون،هذايرونلا،العراقييقيعنى،هم:ئعف-اشلاقال.يشرب

المتطوع:فنقولنحنماوأ،الشمسزوالقبلالصومينوىحتىصائمايكون

.(3)الصيامنوىشاءمتىبالصوم

ثلاثينالعدداستحمالأوالهلاللوؤيةالصومباب

أبوحدثنا،رجاءبنأحمدبنمحمدبنمحمدبكرأبوأخبرنا-7999

العزير،عبدبنعلىأخبرنا،الكارزىالحسنبنمحمدبنمحمدالحسن

إسحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا)ح(مالكعلىقرأت:قالالقعنبئحدثنا

.01/290الكمالتهذيبوينظر"سعيددا.:4صفى(1)

والدارقطنى،(9176)شيبةأبىابنوأخرجه.7/189والشافحى،(4324)المعرفةفىالمصنف(2)

بنطلحةذكربدونالدارقطنىوعندبه.الثورىعنالقطانسعيدبنيحيىطريقمن143/4

.مصرف

.7/190والشافحى،(2443)عقبالمعرفةفىالمصنف(3)
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ثلاثينالعدداستكمالأوالهلاللرويةالصومبابالصومكتاب

بنمحمدحدثنا،الشئيبانئيعقوببنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،المزكى

مالإ،علىقرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا:قالامحمدبنوجعفرنصر

حتى"لاتموموا:فقالرمضانذكرالهع!ي!النبىعن،عمرابنعن،نافععن

روايةوفى.(1)"هلفاقدرواعليكمأغمىفإن،تروهحتىتفطرواولا،الهلالتروا

ا!ارىرواهلجكل".غمن!ف،:و!الرمضان!ذع!ي!الفهرسولأنالقعنبى

.(2)يحيىبنيحيىعنمسلمورواه،القعنبىعن""الصحيحفى

هويعقوببنمحمدحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8000

حدثناحجر،بن!ئحدثنا،الأصئمشاذانبنمحمدحدثنا،الشئيبانئ

أخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا)ح(أيوبعن،إسماعيل

حدثنا(و5/51،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسن

عمرابنعيئ،نافععن،أئوبعن،زيدبنحمادحدثنا،حرببنسليمان

ولا،تروهحتىتصوموافلا،وعشرونتسغالشهر،إئما:ع!ي!لفهارسولقال:قال

قالأيوبعنروايتهفىحفادزادلهإ.فاقدرواعليكمغمن!ف،تروهحتىتفطروا

رئىفإن،لهنظروعشرونتسعشعبانمنمضىإذاعمرابنكان:نافع

وإنمفطزا،أصبحقترةولاسحابمنظرهدونيحلولميرلموإن،فذاك

يأخذولاالناسمعيفطروكان،صائماأصبحقتر!أوسحاثمنظرهدونحال

سيرينبنلمحمدعمرابنفعلذكرت:عونابنوقال:قال.الحساببهذا

.(3445)حبانوابن،(2120)والنسائى،(5294)أحمدطريقهومن،1/286مالك(1)

.(0801/3)ومسلم،(6091)البخارى(2)
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ثلاثينالعدداستكمالأوالهلاللرؤيةالصومبابالصومكتاب

إسماعيلعنحرببنزهيرعن""الصحيحفىمسلمأخرجه.ايعجبه.

.(2)رمعابنفعلدونعلئةابن

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-1585

يونس،أخبرنى،وهببنالفهعبدحدثنا،سليمانبنالربيعحدثنا،يعقوب

قال!:!راللهرسول!سمعت:قال!،أبيهعن،سالم3)حذثنى،شهابابنعن

.(4)"هل/فاقدرواعليكمغمفإنفأفطروا،رأيتموهوإذافصوموا،(3الهلالرأيتم"إذا

عنحرملةعنمسلمورواه،الزهرئعنعقيلحديثمنالبخارىأحرجه

(5)

وهب.بن

205/4

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-2585

حدثنا،عبادةبنروححدثنا،النرسئالفهعبيدبنأحمدحدثناالضفار،عبيد

"الشهر:قال!ع!ي!اللهرسول!أن،عمرابنعن،ديناربنالفهعبدعن،مالك

فاقدرواعليكمغمفإن،تروهحتىتفطرواولا،تروهحتىتصوموالا،وعشرونتسع

(6)
قال!:أنهإلا،مالكعنالقعنبىعن"الصحيح"فىالبخارىرواه."

(1

(2

(3

(4

(5

(6

وأبو.بهإسماعيلطريقمن(3593)حبانوابن،(1918)خزيمةوابن،(4884)أحمدأخرجه(

عمر.ابنفعلعندهموليس،بهزيدبنحمادطريقمن(0232)داود

.(0801/6)مسلم(

:يقولجميئاللهرسولسمعت:تالعمربناللهعبدأنسالمحدثنى:"بخطه:الأصلحاشيةفى(3-

ناقدروا".رأيتموهإذا

وابن،(6323)وأحمد.بهسليمانبنالربيععن(5190)خزيمةوابن،(1921)النسائىأخرجه(

به.الزهرىطريقمن(1654)ماجه

.(0801/8)ومسلم،(0091)البخارى(

.(8؟.5)فىوسيأتى.286/1مالك(
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ثلاثينالعدداستكمالأوالهلاللرؤيةالصومبابالصومكتاب

نسختى.فىوجدتهكذاثلائين")1(.العذة"ظكملوا

العباسأبوحدثنا:قالواوغيرهالحافظالفهعبدأبوأخبرناهوقد-0380

مالك.أخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

الجماسةز!اوروثلائين")2(.العذةظكملواعليكمغم"دإن:وقال،بمثلهفذكره

الأؤل.الففظعلىمالكعن

روىثم،الأول!اللفظعلى"الموطأ"فىالحديثهذامالكروىوقد

!صاللهرسول!أن،عباسبناللهعبدعنالذيلىزيدبنثورعنحديثه3عقيبه

العذةفاكملواعليكمغثم"فإن:فيهوقال!الحديثفذكر،رمضانذكر

ثلانين".

جعفر،ابنبكرأبوأخبرنا،المهرجانئأحمدأبوبذلكأخبرنا-4080

ذكرفكأنه.(4)فذكره.مالكثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا

الثانىالحديثمتنبعضلهفدخلالكاتبفغلط،ظ5/51جميعا،الحديثين

عنهالبخارئجهةمنوالقعنبىالشئافعىروايةكانتوإن،الأول!الإسنادفى

أعلم.والله،جميعااللفظينعلىرواهمالكيكونأنفيحتمل،محفوظة

الأولىالروايةنحوديناربناللهعبدعنجعفربنإسماعيلرواهوقد

.(7091)لبخارىا(1)

.2/94والثافعى،(2457)المعرفةفىالمصنف(2)

.!أعقبه:4صفى(3)

.287/1مالك(4)
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الصومكتاب

مالك:عن

ثلاثينالعدداستكمالأوالهلاللرؤيةالصومباب

قالا:(1)إسحاقأبىابنزكرياوأبوالحالمحظالفهعبدأبوأخبرناه-5008

بريحيىحدثنا!حمد،بنجعفرحدثنا،يعقوببنمحمداللهعبدأبوحدثنا

عمرابنسمعأنه،ديناربناللهعبدعن،جعفربنإسماعيلأخبرنا،يحيى

ولا،تروهحتىتصوموالا،ليلةوعشوونتعمح"الشهر:!ك!يه!الفهرسولقال:قال

فىمسلمرواه.(2)((لهفاقدرواعليكمغمفإن،عليكميغمأنإلا،تروهحتىتفطروا

(3)

يحيى.بنيحيىعن""الصحيح

حدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-8006

:قالأيوبحدثنى،الوهابعبدحدثنا،مسعدةبنحميدحدثنا،داودأبو

فذكر.قالج!ك!اللهرسولأنبلغنا:البصرةأهلإلىالعزيزعبدبنعمركتب

هلالرأيناأنالهيقدرماأحسنوإن:زاد!ك!ج!.النبىعنعمرابنحديثنحو

الهلالترواأنإلا،وكذالكذااللهلثماءإنوالصوم،(4كذاأولكذا4)شعبان

.(ذلك)قبل

لممائرالعزيزعبدبنعمرذكرهماصحةعلىيدلوائذى:الشيخظل

ما:عمرابنعنمنها؟البابهذافىلمجي!النبىعنالروايات

."المزكى"إسحاق:الأصلحاشيةفى(1)

به.جعفربنإسماعيلطريقمن(1907)خزيمةابنأخرجه(2)

.(108/9")مسلم(3)

وكذا"."لكذا:ممنونسخةداود،أبىسننفى(4-4)

.(1232)داودأبو(5)
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ثلاثينالعدداستكمالأوالهلاللرويةالصومبابالصومكتاب

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،إسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-7558

حدثنا،عبيدبنمحمدأخبرنا،اللهعبدبنإبراهيمحدثنا،الشيبانئيعقوب

!ر:اللهرسولقال:قالعمربناللهعبدعن،أبيهعن،محمدبنعاصم

إبهامه.الثالثةفىقبضثتم،بيديهمراتشلاثوهكذا".وهكذاهكذا"الشهر

.(1)"ثلاثينفأتفواعليكمغم"فإن

أبوحدثنا،بلالابنحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا-5885

نافع،عن،بىأحدثنا،روادبىأبنالعزيزعبدبنالمجيدعبدحدثنا،الأزهر

مواقيت،الأهلةجعلوتعالىتباركالله"إن:جميهرالفهرسولقال:قالعمربناعن

أتمواله،فاقدرواعليكمغمفإنفأفطروا،رأيتموهوإذافصوموا،رأيتموهفإذا

(2)

.لين"

فى!رالنبىعنهريرةأبىعنالثابتاتالرواياتعمرابنغيرعنومنها

.البابهذا

الحسنبنالزحمنعبدأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-9585

محمدحدثنا،شعبةحدثنا،آدمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،القاضى

أبوقالأو،ر!جملاللهرسولقال:يقولهريرةأباسمعت:قالزيادابن

فعدواالشهرعليكمغمفإن،لرؤيتهوأفطروالرؤييه،،و51/6"صوموا:ر!مجالقاسم

صحيح.إسناده:4/5751الذهبىوقال.بهمحمدبنعاصمطريقمن(9091)خزيمةابنأخرجه(1)

به.العزيزعبدطريقمن(1906)خزيمةابنأخرجه(2)
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ثلاثينالعدداستكمالأوالهلاللرؤيةالصومبابالصومكتاب

عن""الصحيحفىالبخارىرواه.ثلاثينشمعبانعدوا:يعنى.(1)"امويثلائيق

عذةفماكملواعليكم(2)ىبغ"فإن:الحديثفىقالأولإلاإياسأجم!بنادم

ثلاثيق")1(.شعبان

محمداللهعبدأبوحدثنا،إبراهيمبنيحيىزكرياأبووأخبرنا-5185

بنمعاذبنالفهعبيدحدثنامحمد،بنيحيىحدثنا،الشيبانئيعقوبابن

هريرةأباسمعت:قالزيادبنمحمدعن،شعبةحدثنا،أبى/حدثنا،معاذ

الشهرعليكمغم!إن،لرؤيتهوأفطروا،لرؤيته"صوموا:جمجمللهارسولقال:يقول

.(4)ذاعمبناللهعبيدعن""الصحيحفىمسلمرواهثلائيق".فددوا

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،إسحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا-1158

بنيحيىأخبرنا:قالامحمدبنوجعفرالوهابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

عن،المسيببنسعيدعن،شهابابنعن،سعدينإبراهيمأخبرنا،يحيى

رأيتموهوإذافصوموا،الهلالرأيتم"إذا:لمججماللهرسولقال:قالهريرةأبى

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(يومما")ثلاشقفصومواعليكحمغمفإنفأفطروا،

به.شعبةطريقمن(3442)حبانوابن،(9556)أحمدأخرجه(1)

عدموهى،الغباوةمنمأخوذ،الموحدةوتخفيفالمعجمةالغينبفتح،وغبى"غمى".:سفى(2)

.4/124البارىفتح.الهلاللخفاءاستعارةوهى،الفطنة

.(9091)البخارى(3)

.(8101/91)مسلم(4)

سعدبنإبراهيمطريقمن(1655)ماجهوأبن،(2118)والنسائى،(7581)أحمدأخرجه(5)
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ثلاثينالعدداستكمالأوالهلاللرؤيةالصومبابالصومكتاب

(1)

يحيى.بنيحيى

محمداللهعبدأبوأخبرنا،يوسفبناللهعبدمحمدأبوحدثنا-2180

بنإسحافحدثنا،البزازسلمةبنأحمدحدثنا،الحافظالشيباك!يعقوبابن

عن،الزنادأبىعن،اللهعبيدحدثنا،العبدىبشربنمحمدأخبرنا،إبراهيم

لرؤييه"صوموا:فقالالهلالذكرانهلمجتالنبىعن،هريرةأبىعن،الأعرج

عن"الصحيح"فىمسلمرواه.(2)"ثلاثينفعذواعليكمغئمفإنلرؤييه،وأفطروا

(3)صص
بشر.بنمحمدعنشيبةأبىابنبكرأبى

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-1380

عمروأخبرنى،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

(4)فرعبذاتونحنرمضانأهللنا:قالالبخترئأباسمعت:قالمرابن

:!اللهرسولقال:عباسابنفقال،يسألهعباسابنإلىرجلافأرسلنا

فىمسلمأخرجه.(العذة")فاكملواعليكمأغمىفإنلرؤييه،مدهقدالفه"إن

.6شعبهعنغندبىحديثمن""الصحيح

.(17/1081))1(مسلم

به.ثربنمحمدطريقمن(2122)والشائى،(7864)أحمدأخرجه(2)

.(1081/20)مسلم(3)

سبخةأرضوهى،الصغيرالجبل،.وهوعرفافيلأنبذلكسمى،العراقأهلميقات:عرقذات(4)

.389/3البارىفتح.مرحلتانمكةوبينبينهاالطرفاء،تنبت

خزيمةوابن،(3021)أحمدوأخرجه.(1915)خزيمةابنطريقهومن،(2844)الطيالسى(5)

به.شعبةطريقمن(1915)

.(3؟/8801)مسلم(6)
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ثلاثينالعدداستكمالأوالهلاللرؤيةالصومبابالصومكتاب

ثلاثينالعدةإكمالفىعباسابنعنحنينبنومحمدعكرمهاورواه

.(1أيضاهؤلاءغيرورواه،05 (2)

بها،الطابرانىإسماعيلبنأحمدبنمحمدنصرأبووأخبرنا-4185

إسماعيلبنمحمدحدثنا،الطوسئمنصوربنأحمدبنالفهعبدأخبرنا

سمعأنه،الزبيرأبوحدثنا،إسحاقبنزكرياحدثنا،روححدثنا،الضائغ

وإذافصوموا،الهلالرأيئم"إذا:ع!يه!اللهرسولقال:يقولاللهعبدبنجابر

.(3)((امويثلاثينفعذواعليكمأغمىوإنفأفطروا،رأيتموه

حدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبووحدثنا-1585

عن،قتادةعن،القطانعمران-شدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونس

فإن،لزؤيتهوأفطروا،لزؤيته))صوموا:،فقيالنبىقال:قالبكرةأبىعن،الحسن

.(4)"امويثلاثينالعدةفاكملواعليكمغم

محمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظالمهاعبدأبوأخبرنا،ظ6/5أ-1685

اللهعبدحدثنا،إسماعيلبنمحمدإسماىيلأبوحدثنا،الصفاراللهعبدابن

سمعت:قالقيسأبىبناللهعبدعن،صالحبنمعاويةأخبرنى،صالحابن

منيتحفظلاماشعبانهلالمنيت!شفظ!سي!اللهرسولكان:تقولعائشة

المصنف.أصلفىعليهضرب(ا-1)

.(8023،8025،8026)فىتخريجهماسيأتى(2)

به.الزبيرأبىطريقمن(14670)فىوأيضا.بهروحعن(14526)أحمدأخرجه(3)

.(43220)احمدوعنه،(914)الطيالسى(4)
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207/4

...يومينأويومبصومرمضانشهراستقبالعنالنهىبابالصومكتاب

.(1)ماصثئميوماثلاثينعدعليهغمفإن،رمضانلرؤيتهيصومثئم،غيره

.(2)صالحبنمعاويةعنمهدىبنالرحمنعبدرواهوكذلك

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-1780

عن،معاويةأبوحدثنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا

ع!ه:اللهرسول!قال!:قال!هريرةأبىعن،سلمةأبىعن،عمروبنمحمد

.(3)((لرمضانشعبانهلال"أحصوا

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-8018

الحسين،أبوالحجاجبنمسلمحدثنامخلد،بنمحمدحدثنا،الحافظ

ذلكيوافقأنإلابرمضانتخلطوا"ولا:في!وزادفذكره.يحيىبنيحيىحدثنا

فإنهاعليكمغمفإنللزؤية)4(،وأفطرواللزؤية)4(وصوموا،أحدكميصومهكانصياما

.(العذة")عليكمتغمىليست

بصومرمضانشهراستقبالعنالنهىباب

الشكيومصومعنوالنهى،يومينأويوم

الدقاقطاهرأبىبنأحمدبنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا/-8019

.423/1الحاكم(1)

بنالرحمنعبدطريقمن!ا091)خزيمةوابن،(2325)داودوأبر،125161)أحمدأخرجه!2)

.03912)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهمهدى

به.معاويةأبىطريقمن6/240السنةشرحفىالبغوىوأخرجه.1/425الحاكم(3)

.،الرويته:م،4ص،سفى(4)

به.مسلمعن(687)الترمذىوأخرجه.ا2/162،63الدارقطنى(5)
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...يومينأويومبصومرمضانشهراستقبالعنالنهىبابوالصومكتاب

إبراهيمحدثنا،البزازأيوببنإبراهيمبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا،ببغداد

أبووأخبرنا)ح(إبراهيمبنمسلمحدثنا،البصرىمسلمبنالفهعبدابن

حدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسن

هشامحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا،القاضىيعقوببنيوسف

عن،هريرةأبىعن،سلمةأبىعن،كثيرأبىبنيحيىحدثنا،الدستوائئ

صومايكونأنإلا،يومينولايويمبصومرمضانأحدكميتقدمن"لا:قالكيه!النبى

بنمسلمعن"الصحيح"دىىرا!خ!ارواه.(1)"الصومذلكفليصئمرجليصومه

.(2)هشامعناخروجهمنمسلموأخرجه،إبراهيم

بنإسحاقبنأحمدبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5258

،الحريرىبشربنيحيىحدثنا،موسىبنبشرأخبرناإملاء،الفقيهأيوب

هريرةأباأن،سلمةأبىعن،كثيرأبىبنيحيىعن،سلأمبنمعاويةحدثنا

نأإلا،(3)يومينأوبيويمرمضانقبلتقدموا"لا:قالصح!ا!لهرسولأن،حدثه

عن(و51/7""ا!صح!حفىمسلمرواهفيصومه")4(.صيامايصومكانرجلايكون

(5)

بشر.بنيحيى

المعلموحسينوشيبانومعمرالمباركبنوعلئوالأوزاعئأيوبورواه

به.هثمامطريقمن(0072)وأحمد.بهإبراهيمبنمسلمعن(2335)داودأبوأخرجه(1)

.(0821)ومسلم،(4191)البخارى(2)

"بيومين".:4صفى(3)

به.سلامبنمعاويةطريقمن(27؟6)عوانةأبواخرجه(4)

.(0821)مسلم(5)
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...يوميناويومبصومرمضانشهراستقبالعنالنهىبابالصومكتاب

(1)ومعاويةهشامروايةمنبنحوكثيرأبىبنيحيىعنوأبانوهقام

سلمة:أبىعنعمروبنمحمدورواه

قراءةالرزازداودبنمحمدبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-1285

إملاء،الدقاقأحمدبنعثمانعمروأبوحدثناببغداد،كتابهأصلمنعليه

بنمحمدأخبرنا،عطاءبنالوقابعبدأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا

الثهرتقذموا"لا:!الكيه!النبىعن،هريرةأبىعن،سلم!أبىعن،عمرو

لرؤلته،صوموا،أحدكميصومهكانصوماذلكيوافقأنإلأ،واليومينباليوم

أفطروا")2(.ثئمثلاثينفعدواعليكمغمفإن،لرؤيتهوأفطروا

وطلقاليمانبنوحذيفةعباسبنالقهوعبدالخطاببنعمرعنوروى

:!صالنبىعنوغيرهمعلىابن

بنمحمدالحسنوأبوبنيسابورالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8522

بناللهعبدمحمدأبوحدثنا:قالاببغدادالبرازإسحاقبنالحسنبنأحمد

حدثنا،مسئأبىابنيحيىأبوحدثنا،بمكةالفاكهئإسحاقبنمحمد

مغراء،بنالزحمنعبدزهيرأبوأخبرنا،بمكةالزازىعاصمبنال!لامعبد

عن،عامرأبىبنمالكعن،إبراهيمبنمحمدعن،إسحاقبنمحمدحدثنا

طريقمن(1650)ماجهوابن،(2171)والنسائىبه.أيوبطريقمن(1082)مسلمأخرجه(1)

به.الماركبنعلىطريقمن(685)والترمذى،(18401)وأحمدبه.الأوزاعى

به.عمروبنمحمدطريقمن(684)والترمذى،(9654)أحمدأخرجه(2)
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...يومينأويومبصومرمضانشهراستقبالعنالنهىبابالصومكتاب

لرؤيت!صوموااالثير،هذاتقدموا"لا:!ال!يه!اللهرسولأن،الخطاببنعمر

.(1)"ثلاثينفعدواعليكمغمفإن،لرؤيتهوأفطروا

العدلبشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-2380

بنالحسنحدثنا،البخترىبنعمروبنمحمدجعفرأبوأخبرناببغداد،

دينار،بنعمروحدثنا،إسحاقبنزكرياحدثنا،عبادةبنروححدثنا،مكرم

هؤلاءمنلأعجبإنى:يقولعباسابنسمعأنه،أخبرهحنينبنمحمدأن

الهلالرأيتم"إذا:!صاللهرسولقالإنما،رمضانقبليصومونالذين

.(2)"ثلاثينفعدواعليكمغمفإنفأفطروا،رأيتموهوإذافصوموا،

أبوحدثنا،بلالابنحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-2480

عن،صمعيرةأبىابنهوحاتمعن،السهمئبكربناللهعبدحدثنا،الأزهر

أمنعلىأشكلوقديومفىعكرمةعلىدخلت:قالحربابنيعنىسماك

لىرضطنمنكانإن:فقلتصائمافأصبحت،شعبانمنأمهورمضان

خبزايأكلوهوعكرمةعلىفدخلتتطوعا.كانشعبانمنكانوإن،يسبقنى

باللهأحلف:فقال.صائمإنى:قلتالغداء.إلىهلم:فقالولبناوبقلا

!3رأيتهفلما3)!لتفطرنهباللهأحلف:قال!اللهسبحان:قلت(ظ7/51!لتفطرنه

:فقال.هات:قلتثم.شبعانوأناالشىءببعضفغدوت،فطرتأيستثنىلا

.(53)الفاكهىمحمدابىحديث(1)

عمروطريقمن(4214)والنسائى،(9311)أحمدوأخرجه.(133)الأوقاتفضائلفىالمصنف(2)

به.دينارابن

.4ص:منسقط(3-3)
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208/4

...يومينأويومبصومرمضانشهراستقبالعنالنهىبابالصومكتاب

وأفطروالرؤشه"مموموا:يقولع!عالفهرسولسمعت:يقولعباسابنسمعت

الشهرتستقبلواولا،العدةفاكملواغياية)1(أوسحابةوبينهبينكمحالفإنلرؤلته،

.(2)"شعبانمنبيوبمرمضانتستمبلوالااستقبالا،

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-2580

عن،سماكعن،زائدةعن،حسينحدثنا،علىبنالحسنحدثناداود،

يوم!ياماالثهـرتقدموا"لا:ع!ي!الفهرسصل!ال:!العباسابنعن،عكرمة

حتىصومواثم،تروهحثىتصومواولا،أحدكميصومهشيئايكونأنإلا،يومينولا

.3"وعشرونتسعالشهرأفطروا،تمثلأثين،العدةفأتمواغمامةدونهحالفإن،تروه

سماكعنصالحبنوالحسنوشعبةصغيرةأبىبنحاتمورواه:داودأبوقال

أفطروا"."ثم:يقولوالمبمعناه

:لشعبانالعدةإكمالفجعلسماكعنعوانةأبوورواهال!ثيخ:قال

حدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرناه/-2680

عن،سماكعن،عوانةبوأثناحد،الطيالسئداودبوأحدثنا،حبيببنيونس

لرؤيضه،رمضان"صوموا:قالع!م!الفهرسولأن،عباسابنعن،عكرمة

ولا،ثلاثينشعبانشهرفاكملواضبابةأوغمامةوبينهبينكمحالفإن،لرؤلتهوأفطروا

.3/440النهايةقترة.أوسحابة:والغياية.إ!غيابة:مفى(1)

به.حاتمطريقمن(2128)والنسانى،(1985)أحمدأخرجه(2)

والنسائى،(688)مذىوالتر.بنحوهزائدةطريقمن(2335)أحمدوأخرجه.(2327)داودأبو(3)

قوله:دونبنحوهسماكطريقمن(3590،3594)حبانوابن،(1912)خزيمةوابن،(1292)

.(4102)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.أفطروا...""ثم
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...يومينأويومبصومرمضانشهراستقبالعنالنهىبابالصومكتاب

شعبمان")1(.منيوبمبصومرمضانتستقبلوا

أحدمنفماواحدكلفروىجميعا،الطرفيقفىالحكمذكروكأنه

طرفيه.

أبوحدثنا،بكوبنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-2785

الضبى،الحميدعبدبنجريرحدثناالبؤاز،الضتاح!بمحمدحدثنا،داود

"لا:!رالفهرسولقال:قالحذيفةعن،حراشبنربعىعن،منصورعن

وأالهلالترؤاحتىصومواثم2)،العدةئكملواأوالهلالترواحتىالشهرتقذموا

حخة.ثقةوهو،فيهحذيفةبذكرمنصورعنجريروصله.(3)"(2العذةتكملوا

أصحاببعضعنربعىعنمنصور،عنوجماعةالثورىورواه

.(4)ورحصالنبىعنه!ي!الئبى

بنمحمداللهعبدأيوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-8528

بنمحاضرأخبرناالفراء،الوهابعمدبنمحمدحدثنا،الشئيبانئيعقوب

:قالطلقأبيه(و8/5أعن،طلقبنقيسعن،حسانبنهشامحدثنا،المورع

منهذا:لعضهمفيقولفيهيشذائذىاليومعنكج!النبئسمألرجلالسمعت

أبىطريقمن(2188)النسائىوأخرجه.(2793)والطيالسى،(1327)الصغرىفىالمصنف(1)

.بنحوهسماكعنيونس

.4ص:منسقط(2-2)

من(3458)حبانوابن،(1191)خزيمةوابن،(2125)النسالىوأخرجه.(2326)داودأبو(3)

.(5402)داودابىصحيحفىالألبانىوصححه.بهجريرطريق

به.الثورىطريقمن(2126)النسائىاخرجه(4)
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...يومينأويومبصومرمضانشهراستقبالعنالنهىبابالصومكتاب

ترواحتىتموموا"لا:عج!الفهرسول!فقال!.مضانرمنهذا:وبعضهم.شعبان

.(2)"ثلاثينالعدةفاكملواعليكمغمفإن،(االهلالترواحتىتفطروااولا)،الهلال

بنأحمدبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2985

حدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،حنبلبنأحمدبنالقهعبدحدثنا،بالويه

بنصلةعن،إسحاقأبىعن،الملائىقيسبنعمروعن،الأحمرخالدأبو

بعضفتنحىكلوا.:فقال!مصلئة)3(بشاةفأص!ياسربنعضارعندكنا:قال!زفر

عصىفقدالشكيومصاممنعفار:فقال!.صائمإنى:فقال!القوم

.()البابترجمةفىمتنهالبخارىأخرج.(4)ؤجملالقاسمأبا

الطوسئالبزازإسماعيلبنأحمدبنمحمدنصرأبوأخبرنا-8535

إسماعيلبنمحمدحدثنا،الطوسئمنصوربنأحمدبناللهعبدحدثنا،بها

عن،أبيهعنعئاد،أبىعن،الثورئحدثنا،عبادةبنروححدثنا،الصائغ

والفطر،والأضحى،بيومرمضانقبلصيامعننهىلمجؤالنبئأن،هريرةأبى

سعيدبنالفهعبدهوعبادأبوالنحر)6(.يومبعدأئامثلاثة؟التشريقوأيام

.4:صمنطقس(ا-1)

به.قيىطريقمن(16290،16294)أحمدأخرجه(2)

.3/05النهاية.مشوية:مصلية(3)

والترمذى،(2334)داودابووأخرجه.424/1والحاكم،(1329)الصغرىفىالمصنف(4)

خالدأبىطريقمن(1914)خزيمةوابن،(1645)ماجهوابن،(2187)والنسائى،(686)

به.الأحمر

.(1906)قبلمعلقاالبخارى(5)

به.الثورىعن(0732،7885)الرزاقعبدأخرجه(6)
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..-يوميقأويومبصومرمضانشهراستقبالعنالنهىبال!الصومكتاب

.(1)ىوقغيرالمقبرى

المالممرجسئ،المؤملبنعلىبنالحسنمحمدأبوأخبرنا-8531

أبىابنزكرياأبووأخبرنا)ح(ىالبصالفهعيدبنعمروعثمانأبوحدثنا

بنمحمدحدثنا:قالايعقوببنمحمدأللهاعبدأبوحدثنا،المزكىإسحاق

اللهعبدبنالرحمنعبدأخبرنا،عونبنجعفرأخبرنا،الوهال!عبد

كانتإذال!جنهعمركان:قالعكيمبناللهعبدعن،هلالعت،المسعودى

هذاإن:قالثئم،المغربيصفىحينقامرمضانمقفيهايعثمدالتىالليلة

نأ(2)استطاعفمن،قيامهعليكميكتبولم،صيامهعليكمالفهكتبشهر

يستطعلمومق،بهاوجارعزاللهأمرالتىالخيرنوافلمقفإن!ا؟فليقميقوم

قمت.فلانقاموإن،صمتفلانصامإن:قائليقلولا،لمحراشهعلىفلينم

وجل،عزللهابيوتفىالفغوقلواأ،وجلعرللهذلكفليجعلقامأوصامفمق

209/4منكمالشهر/يتقدمقلاألا،الضلاةانتظرماصلاةفىأنهأحدكموليعلم

ثلاثين،شعبانفعدواعليكمغئمفإن،لرؤيتهوأفطروالرؤيتهصوموا،أحد

الظواب)3(.علىالليليغسقحتىتفطروالاثم

أخبرنا،ببغدادالحفارجعفوبنمحمدبنهلالالفتحأبوأخبرنا-3258

.(2674)فىترجمتهمصادرتقدمت(1)

.""منكم:مفىبعده(2)

ظلمهاناراد،لقصرهاالظرابخصوإنما،كتفبوزنظربواحدها،الصغارالجبال:الظراب(3)

.3/156النهاية.الارضمنتقربالليل

به.عكيمبناللهعبدطريقمن(7748)الرزاقعبدأخرجهوالأثر
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...يومينأويومبصومرمضانشهراستقبالعنالنهىبابالصومكتاب

هشيم،حدثنامجشر،بنإبراهيمحدثنا،القطانعياشبنيحيىبنالحسين

(ظ8/51حضرإذايخطبكاند!جبهعلىعن،الشعبىعنمجالد،عن

يفرضولمصيامهاللهفرضالذىالمباركالشهرهذا:يقول!ثئم،رمضان

ألا.فلانأفطرإذاوأفطر،فلانصامإذاأصوم:يقول!أنرجلليحذر،قيامه

ألاوالفغو،والباطلالكذبمنولكن،والشرابالطعاممنليسالضيامإن

غئمفإن،فأفطروارأيتموهوإذا،فصومواالهلال!رأيتمإذا،الشهرتقدموالا

وصلاةالفجرصلاةبعدذلكيقول!كان:قال!.العدةفأتموا)1(عليكم

العصر)2(.

حدثنا،إبراهيمحدثنا،الحسينأخبرنا،الفتحأبووأخبرنا-8033

مثليقول!كانعمرأن،ام!ورسمعن،الشعبىعنمجالد،عن،هشيم

.(3)كلذ

بنمحمدبناللهعبدأخبرنا،ال!لمئالزحمنعبدأبوأخبرنا-8034

حماد،بننعيمحدثنا،الكاتبمحمدبنحمزةحدثنا،المخوفئالرحمنعبد

عنينهيانكاناوعلياعمرأن،عامرعن،مجالدعن،غياثبنحفصحدثنا

.(4)رمضانمنفيهيشذالذىاليومصوم

"فاكملواإ.:مفى(1)

.(60)الأوقاتوففانل،(3645)الشعبفىالمصنف(2)

.(60)عقبالأوقاتوفضائل،(3645)عقبالشعبفىالمصنف(3)

به.حفصعن(9576)شيبةأبىابنأخرجه(4)
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"..يومينأويومبممومرمضانلثمهراستقبالعنالثهىبابالممومكتاب

الذينورى،فنجويهبنمحمدبنالحسيناللهعبدأبوأخبرنا-8035

حدثنا،مندهبنمحمدحدثنا،القروينئماجهبنالحسقبنأحمدحدثنا

الحصرمىحكيمبنالعزيزعبدعن،إسرائيلحدثنا،حفصبنالحسين

الذىاليومذلكلأفطرتكلهاالمئشةصممتلو:يقولطعمرابنسمعت:قالط

(1)رمضانمنفيهيشك

فىيفطررجلايأمرعمرابنرأيت:قالطالعزيزعبدعنالثورئورواه

!فيه.يشمكائذىاليوم

موسىحدثنا،الدينورىفنجويهبنمحمدبنالحسينأخبرنا-8036

علىحدثنا،ماهانبنمحمدبنعلئحدثنا،اللهعبدبنعلىبنمحمدابن

عن،عمار)2(بنعقبةالضريسأبوحدثنا،وكيعحدثنا،الطنافسئمحمداب!

لأن:مسعودبنالفهعبدقالط:قالطأبيهعن،النخعىعابسبنالرحمنعبد

.(3)هنمليسيومافيهأزيدأنمنإلئأحب،أقضيهثمرمضانمنيوماأفطر

بنالحسنبنأحمدحدثنا،فنجويهابنالفهعبدأبووأخبرنا-8037

قتادةحدثنا،همامحدثنا،سلمةأبوأخبرنا،أيوببنمحمدحدثنا،ماجه

أنسافأتينا،لثمعبانمنأمهورمضانأمنيدرىلايومفىاختلفوا:قالط

.يتغذىجالسافوجدناه

به.العزيزعبدطريقمن(9578)شيبةأبىابنأخرجه(1)

"عامر".:4صفى(2)

.نحوه!*عماربنعقبةطريقمن(9ـه64)والطبوانى.بهوكيععن(9577)شيبةأبىابنأخرجه(3)
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شعبانانتصفإذاالصيامعنالنهىفىوردالذىالخبربابالصومكتاب

.(1)فيهيشكالذىاليومصومعنينهىكانأنهاليمانبنحذيفةعنوروينا

بفطر.،وشعبانمضانرصومبينيعنى.فصلواا:يقولكانائهعباسابنوعن

لثمعبانانتصفإذاالصيامعنالنهـىفىوردالذىالخبر(و9/51باب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-8038

بنالعزيزعبدحدثنا،داودبنسليمانحدثنا،مسلمأبوحدثنا،الضفارعبيد

قال:قالهريرةأبىعن،أبيهعن،الرحمنعبدبنالعلاءعنمحمد،

يدخلحتىالصيامعنفأمسكواشعبانمنالنصفمضى"إذا:عج!اللهرسول

(2)ء
."د.ر

الفقيهالنضرأباسمعت:قالالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-8039

بنقتيبةسمعت:يقولالطوسئقتيبةبنإبراهيمبنمحمدسمعت:يقول

كشربنعبادعليناقدم:يقولمحمدبنالعزيزعبدسمعت:يقولسعيد

نإاللهم:قال!ثئمفأقامهبيدهفأخذ:يعنى،العلاءمجلسإلىفمالالمدينة

شعبانانتصف"إذا:قالجميراللهرسولأن،هريرةبىأعنأبيهعنيحذثهذا

!عالنبىعن،هريرةأبىعنحذثنىأبىإناللهئم:ا!ملاء!الررموموا".فلا

هذا:حنبلبنأحمدقال:داودأبوقالثم،قتيبةعنداودأبورواه.(3)بذلك

.(9580،9584)سيبةأبىابنأخرجه(1)

البهرىفىوالشالى،(9707).وأحمدبهالعزيزعبدطريقمن(1651)ماجهابنأخرجه(2)

.(1339)ماجهابنصحيحفيا،لبانىوصححه.بهالعلاءطريىمن(3589)حبانوابن،(1129)

اللفظ.هذاعلىالوجههذامنإلانعرفهلاصحيححسن:وتال.بهتتيبةعن(738)مذىالترأخرجه(3)
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العلاءحديثمنأصحهوبمادلكفىالرخصةبابالصومكتاب

.(1)هبيحذثلاالرحمنعمدوكان:لمحالمنكر.حديث

العلاءحديثمناصخهوبماذلك!الرخصةباب

نأإلاالتقدمعنالنهىفىهريرةأبىعنلم!لمةأبىحديثمضىقد

.(2)يصومهكانصومايكون

،السكرىالجبارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمدأبووأخبرنا/-5485

أخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،منصوربنأحمدحدثنا،الصفارإلمسماعيلأخبرنا

نهى:قالهريرةأبىعن،سلمةأبىعنكثيو،أبىبنيحيىعنمعمر،

كانرجلاإلا،يوميقأويومبصومرمضانشهريعجلأن(3)!ج!عاللهرسول

.(4)صيامهعلىذلكفيأح!صيامايصوم

حدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبووأخبرنا-4185

أبىبنيحيىعن،هشامحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونس

ةث!لامنيصوملاكانع!ح!اللهرسولأن،عائشةعن،سلمةأبىعنكثيو،

فىومسلمالبخارئأخرجه.(كله)شعبانيصومكانفإنه،شعبانإلاشهرا

أحمد.قولبدون(2337)داودأبو(1)

.(8"21-8019)فىلخريجهتقدم(2)

"عق".:مفىبعده(3)

.هـ54/84دمقتاريخفىعساكروابن،(41270عوانةابوطريقهومن،(51731الرزاقعبد(41

يى!أ،كأ!79102خزيمةوابن،(1792)والفسائى،!96742)أحمدوأخرجه.(5781)الطيالسى(5)

به.هثام
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العلاءحديثمنأصحهوبماذلكفىالرخصةبابالصومكتاب

الدستوائى)1(.هشابمحديثمن""الصحيح

أكثرشهرفىرأيتهما:قالتعائشةعنسلمةأبىعنالنضرأبوورواه

.(2)شعبانفىمنهصياما

شعبانيصومكان:قالتعائشةعنسلمةأبىعنلبيدأبىابنورواه

قليلا)4(.إلاشعبانيصومكان،كله3)

يصومكان:قالتعائشةعن،سلمةأبىعنعمروبنمحمدورواه

-(3(5)ص
.(6)هفكيصومهكانبلقليلا،إلان"

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-2408

بنالزحمنعبدحدثنا،سليمانبنهارونحدثنا،الأصئمهوالعباسأبو

الحسنبنمحمدبكرأبووحدثنا)ح((ظ5/9أمنصورعن،سفيانعن،مهدى

أبوحدثنا،حبيببنيونسحدثناجعفر،بناللهعبدأخبرنا،فوركابن

سلمة،أبىعن،الجعدأبىبنسالمعن،منصورعن،شعبةحدثنا،داود

شعبانإلابينهمايجمعشهرينيصوميكنلملمجؤالنبئأن،سلمةأمعن

.(782/177)2/118مسلمو،(0971)البخارى(1)

.(0385،8547-1850)فىتخريجهسيأتى(2)

.4ص:منسقط(3-3)

.(8502)فىتخريجهسيأتى(4)

"كله!.:مفىبعده(5)

بنمحمدطريقمن(2908)الكبرىفىوالنسائى،(737)والترمذى،(10251)احمدأخرجه(6)

به.عمرو
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شعبانسررصومفىوردالذىالخبربابالصومكتاب

رأيتما:قالتسفيانروايةوفى،شعبةحديثلفظ.ورمضان

.(1)برمضانشعبانيصلكانأنهإلامتتابعينشهرينصائما!جماللهرسول

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-4385

عن،شعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا،حنبلبنأحمدحدثنا،داودأبو

عن،سلمةأمعن،سلصةأبىعن،إبراهيمبنمحمدعن،العنبرىتوبة

.(2)برمضانيصلهشعبانإلاتاماشهراةن!لامنيصوميكنلمأنه!يهجيهدالنبى

شعبانسررصومفىوردالذىالخبرباب

أبوحدثنا،الفامئأحمدبنعلىبنأحمدنصرأبوأخبرنا-4485

البوشنجئ،إبراهيمبنمحمدحدثنا،الشيبانئيعقوببنمحمدالفهعبد

بنغيلانحدثنا،ميمونبنمهدىحدثنا،أسماءبنمحمدبناللهعبدحدثنا

وهولرجلأولهقال!يمالنبئأن،حصينبنعمرانعن،مطرفعن،جرير

:قال.الفهرسوليالا:الرجل!قالشيئا؟".الشهرهذاسررمق"صمت:يسمع

بنالصلتعن"الصحيح"فىالجمارئرواه.(3)"ظاكميومينفصئمأفطرت"دإذا

أحمدوأخرجه.(1235)النسائىطريقهومن،(8017)والطيالسى،(3817)الشعبفىالمصنف(1)

طريقمن(1648)ماجهوابن.بهمهدىبنالرحمنعبدطريقمن(736)والترمذى،(26562)

.(1336)ماجهابنصحيحفىالألبانىوصححهبه.شعبة

به.جعفربنمحمدطريقمن(2352)النسائىوأخرجه.(26653)وأحمد،(2336)داودأبو(2)

.(4820)داودأبىصحيحفىالألجانىوصححه

به.ميمونبنمهدىطريقمن(19947)أحمدأخرجه(3)
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شعبانسررصومفىوردالذىالخبربابالصومكتاب

أسماء)1(.بنمحمدبنالفهعبدعنمسلمورواه،مهدىعنمحمد

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا-8545

حدثنا،النعمانأبوالفضلبنمحمدحدثنا،علنبنهشامحدثنا،الصفار

2سررمن"صمت:لرجلقال!ي!النبئأن،بإسنادهفذكره.ميمونبنمهدئ

لأ.يومينأويومافصئمأفطرتفإذا9:قال.شسبان!نىلا.:قال.شيئا؟"الشهرهذا

عن،ثابتوقال:قال.(3)النعمانأبىعن"الصحيح"فىالبخارئرواه

.(4)"شعبان(2)ررس"من:كع!النبىعنعمرانعنمطرف

أبوحدثنا،الفامئأحمدبنعلىبنأحمدنصرأبوأخبرناه-4685

خالد،بنهدبةحدثنا،سفيانبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالفهعبد

نأ،حصينبنعمرانعن،مطرفعن،ثابتعن،سلمةبنحفادحدثنا

"فإذا:قاللا.:قالشيئا؟".شعبانسررمن"صمت:لرجلأولهقال!كالنبئ

خاللى)6(.بنهذابعن""الصحيحفىمسلمرواه.()"يومينفصئمأفطرت

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

.(1611/591)مسلمو،(9831)البخارى

.""سر:4صفى

ذلكوكأن:حجرابنقال.رمضانيعنى:قالأظنه:عندهالنعمانأبىروايةوفى.(9831)البخارى

النعمانأبىعنالسلمىيوسفبنأحمدطريقمنالجوزتىرواهفقدوإلاالبخارىبهحدثلماوقع

.4/230البارىفتح...مهوهنارمضانذكر:الخطابىوقال...الصوابوهو،ذلكبدون

.(1983)عقبالبخارى

(3588)حبانوابن،(2868)الكبرىفىوالنسائى،(2328)داودوأبو،(99781)أحمدأخرجه

به.سلمةبنحمادطريقمن

.30/152الكمالتهذيبوينظرخالد.بنهدبههوخالدبنوهداب.(1161/199)مسلم
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شعبانسررصومفىوردالذىالخبربابالصومكتاب

داسة،ابنبكرأبوأخبرنااو(51/0،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-4785

بنالوليدحدثنا،كتابهمنالزبيدىالعلاءبنإبراهيمحدثنا،داودأبوحدثنا

قام:قالفروةبنالمغيرةالأزهرأبىعن،العلاءبنالفهعبد/حدثنا،مسلم

قدناإالناسأيهايا:فقالحمصبابعلىائذىمسحلبديرالناسفىمعاوية

فليفعله.يفعلهأنأحبفمن،بالصياممتقذموأنا،وكذاكذايومالهلالرأينا

منسمعتهأل!مىءمعاويةيا:فقالالسبائئهبيرةبنمالكإليهفقام

:يقوللمخيه!الفهرسولسمعت:قال؟رأيكمنشىءأمغ!ي!اللهرسول

.(1)"وسرهالشهر"صوموا

سليمانحدثنا،داودبوأحدثنا،بكربوأأخبرنا،علىبوأأخبرنا-8458

يعنىعمروباأسمعت:الوليدقالالحديثهذافىالدمشقئالرحمنعبدابن

لا.(2)أولهسره:يقولالأوزاعى

بوأحدثنا،الواحدعبدبنأحمدحدثنا،داودأبووحدثنا:قال-9458

.(3)أولهسره:يقولالعزيزعبدبنسعيدكان:قالمسهر

وهو.(4)هرخاسره:قالأنهالأوزاعىعنغيرهورواه:الشيخقال

الشك،يومقبلالقمرفيهمايستتراللذيناليومينأواليومبهوأراد،الصحيح

(1

(2

(3

(4

.(504)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(2329)داودأبو(

.مقطوعشاذ:(ه؟5)داودأبىضعيففىالألبانىوقال.(2330)داودأبو(

.(2331)داودأبو(

من1/130،131الحديثغريبفىوالخطابى،(4692)الكبيرتاريخهفىخيثمةأبىابنأخرجه(

الأوزاعى.عنالوليدطريق
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الشكيومصومفىالصحابةمنرخصمنبابالصومكتاب

آخرصومفىعادتهذلكوافقإذاالشئكيوممعالشهراخرصيامبهأرادأو

أيامأرادهذافعلى.جوفهشىءكلوسز،وسطهبسرهاراد:وقيلشهر.كل

أعلم.والفه،البيض

الشكيومصومفىالصحابةمنرخصمنباب

الأصثم،هوالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8050

)ح(عن،شعبةأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا

الفهعبدحدثنا،بهاالطوسئإسماعيلبنأحمدبنمحمدنصرأبووأخبرنا

حدثنا،الصائغإسماعيلبنمحمدحدثنا،الطوسئمنصوربنأحمدابن

أبىبناللهعبدعن،خميربنيزيدسمعت:قالشعبةحدثنا،عبادةبنروح

الناسفيهيشكائذىاليومعنعائشةسألأنهنصر،لبنىمولىموسى

.رمضانمنيوماأفطرأنمنإلئأحسثشعبانمنيوماأصوملأن:فقالت

لبنىمولى:يقلولم.غئمإذاالشهرعن:يزيدروايةوفى،روححديثلفظ

.(1)
لصر.

حدثنا،بالدامغانالدينورئفنجويهابنالفهعبدأبووأخبرنا-8051

(3)ري!(2)وو
حدثنا،الحضرمئيعنىمحمدحدثنا،شنبهبنمحمدبناللهعبيد

بنتفاطمةعن،عروةبنهشامحدثنا،ضريسبنيحيىحدثنا،عثمان

.(4784)فىمنهطرفوتقدممطولا.بهشعبةطريقمن(24945)أحمدأخرجه(1)

.378/5المشتبهتوضيحوينظر!عبد".:4صفى(2)

.(4666)فىتقدمماوينظر.لاشبينة":سفى(3)
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رمضانهلالرؤيةعلىالشهادةبابالصومكتاب

.(1)رمضانمنفيهيشكالذىاليومتصومكانتأنهاأسماءعن،المنذر

معاويةعن،حباببنؤيدحدثنا،عثماناظ(؟/51وحدثنا:قال!-5285

فيهيشكالذىاليومأصوملأن:قال!هريرةأبىعن،مريمأبىعن،صالحابن

.(2)رمضانمنيوماأفطرأنمنإلئأحبشعبانمن

هريرةأبىعنسلمةأبىورواية،الإسنادبهذاهريرةأبىعنروىكذا

منأصحيصومهكانصومايوافقأنإلا(3)التقدمعنالنهىفىلمجؤالنبىعن

رؤيةعلىرجلشهادةعندقالهفإنماذلكفىعلىعنروىالذىوأفا.ذلك

ذكرناهفقدذلكفىعمرابنمذهبوأما.(4)اللهشاءإنيردوذلك،الهلال!

ذلكفىعائشةمذهبأنعلىتدلهاوونبنيزيدورواية،مضى.

ومتابعةصحوا،يكونأندونالشهرغئمإذاالصومفىعمرابنكمذهب

وباللهبنا،أولىالعلمأهلوعوائمالصحابةأكثرعليهوماالثابتةالسنة

التوفيق.

رمضانهلالرؤيةعلىالشهادةباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8553

طريقمنعنهزيادبنالفضلمسائلفىوأحمد،منصوربنسعيدإلى2/45المعادزادفىعزاه(1)

الفضل.مساللنجدولممنصور،بنسعيدتفسيرفىنجدهولمبه.عروةبنهام

.بنحوهبهمعاويةطريقمنعنهزيادبنالفضلمسائلفىأحمدإلى2/44المعادزادفىعزاه(2)

.(8021-8019)فىتخريجهتقدم(3)

.(8061)فى)4(سيأتى

.(8000)فىتقدم(5)
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رمضانهلالرؤيةعلىالشهادةبابالصومكتاب

بنالحسينحدثنا،شاكربنمحمدبناللهعبدالبخترئأبوحدثنا،يعقوب

عباسابنعن،عكرمةعن،حرببنسماكعن،زائدةحدثنا،الجعفئعلى

،مضانرهلاليعنى،الهلالرأيتإنى:فقالجميه!النبىلىإأعرابئجاء:قال

محمداأن"أتشهد:قال.!:قال."؟اللهإلأإلهلاأن"أتشهد:فقال

.(1)"ادغيصومواأنالثاسفىأذن،بلال"يا:قال.!:قالالفه؟".رسول

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىبوأوأخبرنا/-4/2125408

ثور،أبىابنيعنىالوليدحدثنا،الريانبنبكاربنمحمدحدثنا،داودأبو

.(2)رمضانهلاليعنى:يقللمانهإلابنحوهفذكره.سماكعن

حليم،بنالحسنأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدوأخبرنا-5580

سفيانحدثنا،موسىبنالفضلأخبرنا،عبدانأخبرنا،الموخهأبوأخبرنا

إلىأعرابىجاء:قالعباسابنعن،عكرمةعن،سمافيعن،الثورئ

:فقال.الهلالرأيتقدإنىاللهرسوليا:فقالرمضانهلالليلةعجتالنبى

.(3)اومصوأنفنادى:قال.نعم:قال."؟اللهرسولوأنىاللهإلأإلهلاأن"أتشهد

عنغيرهماورواه،موصولا)4(الثورئعنعاصمأبىعنروىوكذلك

والنسالى،(691)عقبالترمذىوأخرجه.1/424والحاكم،(1332)الصغرىفىالمصنف(1)

وابن،(1652)ماجهوابنبه.الجعفىعلىبنحسينطريقمن(1924)خزيمةوابن،(2112)

به.زائدةطريقمن(1923)خزيمة

فىالألبانىوضعفه.بهثورأبىبنالوليدطريقمن(691)الترمذىوأخرجه.(234")داودأبو(2)

.(075)داودأبىضعيف

به.موسىبنالففلطريقمن(2111)النسائىوأخرجه.1/424الحاكم(3)

به.عاصمابىطريقمن1/424الحاكمأخرجه(4)
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الصومكتاب

مرسلا)1(.الثورى

رمضانهلالرؤي!علىالشهادةباب

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-5680

عكرمةعن،سماكعن،حمادحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،داودأبو

فجاء،يصومواولايقومواألافأرادوا،مئئرمضانهلال!فىشكواأنهم

فقال!:م!عالنبئبهفأتى،الهلال!رأىأنهفشهداو،ا/51الحرةمقأعرابئ

الهلال!،رأىأنهوشهد.نعم:قال."؟اللهرسولوأفىاللهإل!إلى!لأن"أت!ثمهد

رواهداود:أبوقاليصوموا.وأنيقومواأنالناسفىفنادىبلالافأمر

بنحمادإلاأحدالقياميذكرولممرسلأعكرمةعنسماكعنجماعة

.(2)سلمة

مرسلا.حمادعنموسىعنداودأبورواهحمادحديث:الشيخظل

أخبرنا،"المستدرك"كتابفىالحافظاللهعبدأبوأخبرناهوقد-5708

حدثنا،الدارمىسعيدبنعثمانحدثنا،العنزئسلمةبنمحمدبنأحمد

ابنعن،عكرمةعن،سماكعن،سلمةبنحمادحدثنا،إسماعيلبنموسى

.(3)ةرم:يقللمأنهإلابمثلهموصولافذكره.عباس

بوأحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-5808

وأناالسمرقندىالرحمنعبدبناللهوعبدخالدبنمحمودحدثناداود،

به.الثورىسفيانطريقمن(1321)النسائىأخرجه(1)

.(508)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(2341)داودأبو(2)

.1/424الحاكم(3)
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رمضانهلالرؤيةعلىالشهادةبابالصومكتاب

عن،وهببنالفهعبدعن،محمدابنهومروانحدثنا:قالاأتقنلحديثه

:قالعمرابنعن،أبيهعن،نافعابنبكرأبىعن،سالمبنالفهعبدبنيحيى

الناسوأمرفصام،رأيتهأنىجميه!الفهرسولفأخبرتالهلالالناسترايا

(1)

بهتفرد:الحافظعمربنعلئقال:قالال!لمئالزحمنعبدأبوأخبرظ

(2)ريص
ثقه.وهو،وهبابنعنمحمدبنمروان

51رو،الدمشقىمحمدبنمروانأفرادفىيعدالحديثهذا:الثيخقال

.سليمانبنالربيععنه

بنصالحبنمحمدحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناهوقد-8059

الأيلى،سعيدبنهارونحدثنا،مهرانبنإسماعيلبنمحمدحدثنا،هانى

فصام:قالائهإلا،بمثلهفذكره.يحيىأخبرخ!،وهببناللهعبدحدثنا

بالضيام)3(.الناسوأمرلمج!الفهرسول

،(4)الحديثضعيفوهو،إسماعيلأبوالأبفئعمربنحفصوروى

وحدهالسمرقندىالرحمنعبدبنالفهعبدطريقمن(4734)حبانابنوأخرجه.(2342)داودأبو(1)

.(5202)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهمروانعن(1733)والدارمىبه.

.2/561الدرقطنى(2)

.423/1الحاكم(3)

الجرحينظركذائا.شيخاكان:حاتمأبوقال،الأبلىإسماعيلأبوميمونبنعمربنحفص(4)

الكمالتهذيبأيفماوينظر.1/561الاعتدالوميزان،1/258والمجروحين،3/183والتعديل

42/7.

-444-



رمضانهلالرؤيةعلىالشهادةبابالصومكتاب

:قالطاوسعنميسرةبنالملكعبدعنعوانةوأبىكدامبنمسعرعن

فشهدواليهاإلىرجلفجاء:قال.عباسوابنعمرابنوبهاالمدينةشهدت

شهادتهعنعباسوابنعمرابنلمحسأل.رمضانهلالالهلالرؤيةعلىعنده

هلالرؤيةعلىرجلشهادةأجازكي!اللهرسولإن:وقالايجيزهأنفأمراه

شهادةإلاالافطارشهادةعلىيجيزلا)ارخ!لكاللهرسولوكان:قالا.رمضان

.(ارجلين

،نصارىالأقتادةبنعمر!بالعزيزعبدبنعمرنصربوأأخبرناه-0608

محمداللهعبدأبوأخبرلا،التميمئعلىبنالحسيناظ(5/1أأحمدأبوأخبرنا

بنحفصحدثنا،عياشبنيحيىحدثنا،ببغدادالدورئحفصبنمخلدابن

لامماوهذا.(2)فذكرهومسعر.عوانةأبوحدثنا،الأبلئإسماعيلأبوعمر

كفاية.مضىوفيما،بهيحتجألىينبعى

حدثنا،يحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىزكرياأبوأخبرنا-8061

الشافعئ،أخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

بنعمروبناللهعبدبنمحمدعن،الدراوردئمحمدبنالعزيزعبدأخبرنا

هلالرؤيةعلىعلىعندشهدرجلاأن،(3)حسينبنتفاطمةمهأعن،عثمان

منيوفاأصوم:وقال،يصومواأنالناسمروأ:قالوأحسبه،فصامرمضان

."رجلينبثهادةإلاالإفطارشهادةيجوزلا:بخطه":الأصلحاشيةفى(ا-1)

به.محيالثىبنيحيىطريىمن2/156والدارقطنى،(5353)الأوسطفىالطبرانىأخرجه(2)

.35/255الكمالتهذيبوينظر"حبيث!".:4صفى(3)
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الصومكتاب

.(1)رمضانمنيوفاأفطرأنمنإلئأحمثشعبان

بالنهاريرىالهلالباب

213/4

بالنهاريرىالهلالباب

!صدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6258

الرحمنعبدحدثنا،سليمانبنهارونحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

عمركتابجاءنا:قال!وائلأبىعن،منصورعن،سفيان/عن،مهدىابن

نهاراالهلال!رأيتمفإذا،بعضمنأكبربعضهاالأهلةإن:2بخانقينونحن

بالأمسأهلأهأنهمامسلمانرجلانيشهدأنإلاتمسواحتىتفطروافلا

الثورئ)4(.سفيانعنجماعةرواههكذا.3عشئة

أول!الهلال!رأيتمفإذا:فيهفزادسفيانعنإسماعيلبنمؤفلورواه

عشية.بالأمسأهلأهأنهماعدل!ذوارجلانيشهدحتىتفطروافلاالنهار

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرابوأخبرناه-8063

مؤملحدثنا،سليمانبنحاجبحدثنا،النيسابورئبكرابوحدثنا،الحافظ

طريقمن2/170الدارقطنىوأخرجه.2/94،7/48والثافس،(4582)المعرفةفىالمصنف(1)

أمه.منبدلا.أختهوفيه،بهسليمانبنالربيع

شيرينقصروبينبينها،بغدادمنهمذانطريقفىالسوادنواحىمنبلدة.خانقون:ويقال،خانقين(2)

.393/4البلدانمعجم.فراسخصتة

طريقمن2/169والدارقطنى،(عباسابنسند5-1134)الآثارتهذيبفىجريرابنأخرجه(3)

به.مهدىبنالرحمنعبد

به.الثورىسمانعنيوصفبنمحمدطريقمن2/169الدارقطنىأخرجه(4)
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بالنهاريرىالهلالبابالصومكتاب

أبولناقال:علئقال.فذكرهمنصور.حذثنى،سفيانحدثنا،إسماعيلابن

بنالرحمنعبد؟إماموخالمه،غريبفهوحفظهمؤملكانإنبكر:

(1)

.مهدى

عنالأعمشمهرانبنسليمانعنشعبةرواهقدالففظوهذا:الشيخقمال

وائل:أبى

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-8564

مسلم،بنلممعيدبنيوسفحذثنى،النيسابورىبكرأبوحدثنا،الحافظ

بنلممعيدبنأحمدحدثنا،بكرأبووحذثنا:قال)ح(محمدبنحخاجحدثنا

بنمحمدحدثنا،بكرأبووحدثنا:قال)ح(شميلبنالنضرحدثنا،صخر

حدثنا:قالواالجنيدبنأحمدبنومحفدمحمدبنوالعباسأميةأبوإ!راهيم

عمركتابأتانا:قالوائلأبىعن،سليمانعن،شعبةحدثنا:قالواروح

أولمنالهلالرأيتمفإذااو،51/2،بعضمنأعظمبعضهاالأهلةأنبخانقش

.(2)بالأمسرأياهأنهماشاهدانيشهدحتىتفطروافلاالنهار

.(3)شعبةرواهكماالأعمشعنسلمةبن-محفادأيضاورواه

محمدأبوأخبرنماه،ذلكبخلافمرسلاالنخعئإبراهيمها-،رو-6585

محمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغدادالسكرىالجبارعبدبنيحيىبنالفهعبد

.2/961قطنىارلدا(1)

.2/861قطنىارلدا(2)

.36"/3المعرفةفىالمصنفذكره(3)
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بالنهاريرىالهلالبابالصومكتاب

عن،الثورئأخبرنا،الززاقعبدحدثنا،منصوربنأحمدحدثناالضفار،

رأيتمإذا:فرقدبنعتبةإلىعمركتب:قالإبراهيمعن،شبافيعن،مغيرة

مابعدرأيتموهوإذا،فأفطرواثلاثينلتمامالشئمستزولأنقبلنهاراالهلال!

تصوموا)1(.حتىتفطروافلاالشمستزول!

ذلك.منأصخوائلأبىوحديث،منقطعاالنخعئإبراهيمرواههكذا

القاضىالحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرنا-6680

علىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

نأالفهعبدبنسالمعن،شهابابنعن،يزيدبنيونسأخبرك:وهبابن

لا:وقالالفيلإلىصيامهعمربنالفهعبدفأتئمنهاراالفطرهلالرأواأناسا

بالفيل.يرىحيثمنيرىحتى

ابنكان:قالسالمعنشهابابنعنسلمةأبىبنالعزيزعبدورواه

نألكميصلحلاوإنهنهارا،الهلالرأواإذايفطرونناساإن:يقولعمر

يرى.حيثمنليلاتروهحتىتفطروا

حدثنا،الطوسئإسماعيلبنأحمدبنمحمدنصرأبوأخبرناه-6780

حدثنا،الصخائغإسماعيلبنمحمدحدثنامنصور،بنأحمدبنالفهعبد

.(2)فذكره.سلمةأبىبنالعزيزعبدحدثنا،روح

به.الثورىسفيانطريقمن(062)الغيلانياتفىالثافعىبكرأبووأخرجه.(7332)الرزاقعبد(1)

،(9537)شيبةأبىوابن.بهالعزيزعبدطريقمن(002)الغيلانياتفىالثافعىبكرأبوأخرجه(21

به.شهابابنطريقمن173/2والدارقطنى
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للغدالصيامنيةمنليلةكلفىعليهمابابالصومشالاب

مسعودبناللهوعبدعفانبنعثمانعنذلكفىوروينا
(1)

للغدالضيامنيةمنليلةكلفىعليهماباب

أبوحدثنا،قتادةبنعمربنالعزيزعبدبنعمرنصرأبوأخبرنا-6880

إبراهيمبنمحمدأخبرنا،إملاءالتاجرمنصوربنالحسينبنمحمدالحسن

عن،وهبوابنسعدبنالليثحدثنا،بكيرابنحدثنا،البوشنجئسعيدابن

بنسالمعن،شهابابنعنبكر،أبىبناللهعبدعن،أيوببنيحيى

الصيامل!يتلم"من:!الع!يىط!لارسولعن،حفصةعن،أبيهعن،اللهعبد

.(2)"هلصيامفلاالفجرقبل

رمضانشهرفىجنباأصثبحمنباب

وغيرهماإسحاقأبىابنزكريابووأالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-6908

أنجرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالوا

أبىعنمعمر،بنالرحمنعبدبناللهعبدعن،مالكأخبرنا،الشافعئ

وهىع!يىالفهلرسولطاظ(51/2قالرجلاأن،عائشةعن،عائشةمولىيونس

جنباأصبح"وأنما:عي!جمالطرسولفقال؟الصيامأريدناوأجنباأصبحنىإ:تسمع

قد"مثلنالستنكإ:الرجلفقال."اليومذلكأصومثمدأغتسلالصيامأريدوأنا

"والله:فقالطعيماللهرسولطفغضبتأخر.وماذنبكمنتقدممالكاللهغفر

.(198)والغيلانيات،(9539،0954)شيبةأبىابنومصنف،1/287الموطاينظر(1)

.(7985)فىتخريجهوتقدم،بهالليثطريقمن(2330،2331)النسالىأخرجه(2)
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رمضانشهرفىجنباأصبحمنبابالصومكتاب

.(1)((اتقىبماوأعلمكمللهأخشاكماكونأنلأرجوإنى

الوجهذلكومن،الرحمنعبدبنالفهعبدعنجعفربنإسماعيلتابعه

مسلم.أخرجه

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا/-214/48575

الحسنأبووأخبرنا)ح(سعيدبنقتيبةحدثنا،نعيمبنمحمدحدثنا،يعقوب

يوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسنأخبرنا،بهاالمهرجانئالمقرئ

اللهعبدحدثنا،جعفربنليع"امسإحدثنا:قالاالربيعأبوحدثنا،يعقوبابن

عنأخبرهعائشةمولىيونسأباأن،حزمبنمعمربنالرحمنعبدابن

البابوراءمنتسمعوعائشةيستفتيهلمجي!النبىإلىجاءرجلاأن،عائشة

لمج!:اللهرسولفقال؟فأصومجنبوأناالصخلاةتدركنىالفهرسوليا:فقال

مالكاللهغفرقد،مثلنالست:فقال.((فأصومجنبوأناالضلاةتدركى"وأنا

وأعلمكمللهأخشاممماكونأنلأرجوإنى"والله:فقال.تأحرماوذنبكمنتقدم

سعيد.بنقتيبةعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)"أتقىبما
(3)

الفقيه،النضرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-8071

أحمدطريقومن،289/1ومالك،97/2،98والافعى،(2464)المعرفةفىالمصنف(1)

.(2389)داودوأبو،(43852)

طريقمن(3495)حبانوابن،(2014)خزيمةوابن،(3025)الكبرىفىالنسائىأخرجه(2)

به.جعفربنإسماعيل

.(1110)مسلم(3)
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رمضانشهرفىجنئاأصبحمنبابالصومكتاب

أنسبنمالكعن،يحيىبنيحيىحدثنا،الدارمئسعيدبنعثمانحدثنا

بنالرحمنعبدبنبثرأبىعن،قيسبنسعيدبنرئهعبدعنعليهقرأفيما

كانإن:قالتاأنهمامح!هي!النبىزوجىسلمةوأئمعائشةعن،هشامبنالحارث

.(1)يصومثماحتلامغيوجماعمنجنباليصبح!يىاللهرسعول!

جعفرابنبكرأبوأخبرنا،المهرجانئأحمدأبووأخبرنا-8572

مالك.حدثنا،بكيرابنحدثنا،العبدىإبراهيمبنمحمدحدثنا،المركى

الصحيح""فىمسلمرواه.(2)يصومثئمرمضانفى:متنهفىزاد،بمثلهفذكره

.(3)رمضانفى:قولهوذكريحيىبنيحيىعن

يوسف،بناللهعبدمحمدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-8573

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،:الفهعبدأبووقال!حدثنا.محمد:أبوقال!

سعيدبنهارونحدثنا،مهاجربنحسنبنحسينحدثنا،الشيبانئيعقوب

سعيد،بنربهعبدعن،الحارثبنعمروأخبرض!،وهبابنحدثنا،الأيلئ

مروانأن،حدثهالرحمنعبدبنبكرأباأن،الحميرىكعببناللهءيدعن

فقالت:أيصوم؟،جنبايصبحالرجلعن(و13/51يسألهاسلمةأمإلىأرسله

.(4)يقضىولايفطرلاثم،حلملاجماعمنجنبايصبح!ح!اللهرسعول!كان

.رمضانفى:وفيه،1/289الليثىبروايةمالك(1)

،(2388)داودوأبو،(07424)أحمدطريقهومن،(ظ7/2)بكيرابنبروايةالموطأفىمالك(2)

.(3489)حبانوابن،(2974)الكبرىفىوالنسالى

.(9011/78)مسلم(3)

به.وهبابنطريقمن(2976)الكبرىفىالنسائىأخرجه(4)
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رمضانشهرفىجنئاأصبحمنبابالصومكتاب

(1)ص
سعيد.بنهارونعن""الصحيحفىمسلمرواه

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7408

بناللهعبدحدثنا،سليمانبنالربيعحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

بنبكروأبىالربيربنعروةعن،شهابابنعن،يونسأخبرنى،وهب

رمضانفىالفجريدركهلمجصالفهرسولكان:قالتعائشةأن،الزحمنعبد

عن""الصحيحفىالبخارئرواه.(2)ويصومفيغتسلحلمغيرمنجنس!وهو

.(3)بهوابنعنكلاهما،حرملةعنمسلمورواه،صالحبنأحمد

بنأحمدالحسنأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-8075

مالكعلىقرأفيماالقعنبئحدثنا،سعيدبنعثمانحدثنا،عبدوسبنمحمد

محمدالعباسأبوحدثنا:قالواآخرينفىالحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(

عن،مالكأخبرنا،الشئافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوبابن

عندوأبىكنت:يقولالزحمنعبدبنبكرأباسمعالهبكرأبىمولىسمى

أصبحمن:يقولهريرةأباأنلهفذكر،المدينةأميروهوالحكمبنمروان

إلىلتذهبنالرحمنعبدياعليكأقسصت:مروانفقال.اليومذلكأفطرجنبا

فذهب:بكرأبوقالذلك.عنفلتسألنهماسلمةوائمعائشةالمؤمنينأفى

الرحمنعبدعليهافسفم،عائشةعلىدخلناحتىمعهوذهبتالرحمنعبد

.(9011/77)مسلم(1)

به.سليمانبنالربغعن(2962)الكبرىفىالنسائىأخرجه(2)

.(9011/76)مسلمو،(0931)البخارى(3)
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رمضانشهرفىجنباأصبحمنبابالصومكتاب

أصبحمن:قالهريرةأباأنلهفذكرمروانعندكناإناالمؤمنينأميا:فقال

الرحمن،عبدياهريرةأبوقالكماليس:عائشةفقالت.اليومذلكأفطرجنبا

فقالت.واللهلا:الرحمنعبدفقال!؟يفعلهلمجؤاللهرسولكانمحماأترغب

احتلامغيرجماعمنجنباليصبحكانإنجميو!الفهرسولعلىفأشهد:عائشة

عنفسألهاسلمةأمعلىدخلناحتىخرجناثم:قال.اليومذلكيصومثم

لهفقال،مروانجئناحتىفخرجنا،عائشةقالتمامثلفقالت،ذلك

دابتىلتركبنمحمدأباياعليكأقسصت:مروانفقال،قالتاماالرحمنعبد

معهوركبتالرحمنعبدفركب.بذلكفلتخبرنههريرةأبافلتأتينبالباب

أبوفقاللهذلكذكرثم،ساعةالرحمنعبدمعهفتحدثهريرةأباأتيناحتى

"الصحيح"فىالبخارىرواه.(1)ربخمأخبرنىإنمابذلكلىعلملا:هريرة

أبىعنالزهرىعنشعيبعناليمانأبىعنروايتهفىمدرجاالقعنبىعن

:فقال:حديثهفىأنإلا،ظ13/51،الحديثهذابمعنىالرحمنعبدبنبكر

.(2)أعلموهوعباسبنالفضلحدثنىكذلك

حدثنا،الشيباخ!اللهأبوعبدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7658

ابنأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،رافعبنمحمدحدثنا،طالببىأبنإبراهيم

باهأيعنىبكربىأعن،الرحمنعبدبنبكربىأبنالملكعبدأخبرنى،جريج

ومن،1/290ومالك،194صالحديثاختلاففىوالثافعى،(2465)المعرفةفىالمصنف(1)

.(2937)الكبرىفىوالنسالى،(07424)أحمدطريقه

.(1925،1926)البخارى(2)

-453-



215/4

ر.مضانشهرفىجنئاأصبحمنبابالصومكتاب

يصم.فلا/جنباالفجرأدركهمن:قصصهفىيقولهريرةأباسمعت:قال

فانطلق،ذلكفأنكر،(1)لأبيه؟الحارثبنالزحمنلعبدذلكفذكرت:قال

فسألهما،سلمةوأئمعائشةعلىدخلناحتىمعهوانطلقتالزحمنعبد

جنبايصبح!كراللهرسولكان:قالتفكلتاهما:قال.ذلكعنالرحمنعبد

لهذلكفذكرمروانعلىدخلناحتىفانطلقنا:قال.يصومثئمحلمغيرمن

ورددتهريرةأبىإلىذهبتمالاإعليكعزمت:مروانفقال،الزحمنعبد

فذكر:قالكفه-ذلكحاضربكروأبو-هريرةأبافجئنا:قال.يقولماعليه

ولمعباسبنالفضلمنذلكسمعت:هريرةأبوفقالالزحمنعبدلهذلك

قلت.ذلكفىيقولكانعقاهريرةأبوفرجع:قاللمجو.النبىمنأسمعه

ثئمحلمغيرمنجنبايصبح؟كذلك:قال؟رمضانفى:قالتا:الملكلعبد

(2)و
.(3)رافعبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.يصوم

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7708

بناهوالوهابعبدأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،الأصئمهوالعباسأبو

المسئب،بندي!،ىيعن،قتادةعن،عروبةابىابنيعنىسعيدأخبرنا،عطاء

صحيحوهو.لأبيهالحارثبنالرحمنلعبدذلكفذكرت:النسخجميعفىهوهكذا:افووىتال(1)

حرفبإعادة.الرحمنعبد:منبدل.لأبيه:فقرله.الرحمنعبدلأبيهبكرأبوذكره:ومعناه،مليح

.7/220النووىبثرحمسلمصحيحالجر.

وابن،(2935،2936)الكبرىفىوالنسائى،(25673)أحمدوأخرجه.(7398)الرزاقعبد(2)

به.جريجابنطريقمن(3486)حبانوابن،(2011)خزيمة

.(1109/75)مسلم(3)
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الصائمعلىالطعامفيهيحرمالذىالوقتبابالصومكتاب

.(1)موتهقبلقولهعنرجعل!جنههريرةأباأن

:قالالمكىقيسبنعمرأخبرنا،الوهابعبدوأخبرنا:قال-8578

أصبحإذاالجنبفىيعنىحسنا.رجوعاقولهعنهريرةأبورجع:عطاءقال

.(2)يغتسلولم

نأهذافىسمعتماأحسن:قالأنهالمنذرابنبكرأبىعنوروينا

الإسلامأولفىكانالجماعأنوذلك،النسخعلىمحمولاذلكيكون

عزاللهأباحفلما،والشئرابكالطعامالنومبعدالليلفىالصائمعلىمحرما

يصومأنيغتسلقبلأصبحإذاللجنبجازالفجرطلوعإلىالجماعوجل

بنالفضلمنسمعهبمايفتىهريرةأبوفكانالحظر،لارتفاعاليومذلك

سلمةوأمعائشةخبرسمعفلما،بالنسخيعلمولم،الأؤلالأمرعلىعباس

.(3)إليهصاراو،51/4

الصائ!اعلىالطعامفيهيحرمالذىالوقتباب

بنمحمدالحسنوأبوبنيسابورالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8579

بنمحمدبنمحمدالنضرأبوأخبرنا:قالابالطابرانالفقيهأحمدبنيعقوب

عونبنعمروحدثنا،الدارمئسعيدبنعثمانحدثنا،الفقيهيوسف

:قالحاتمبنعدىعن،الشعبىعن،حصينعن،هشيمحدثنا،الواسطئ

به.عروبةأبىابنطريقمن(12"5)والمتفقهالفقيهفىوالخطيب،(9668)شيبةابىابنأخرجه(1)

.هريرةابىقولمنبهعمروأبىبنسعيدابىعن(1204)والمتفقهالفقيهفىالخطيبأخرجه(2)

.2/542السننمعالموينظرالخطابى.قولمن(136)صالاعتبارفىالحازمىذكره(3)
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الصائمعلىالطعامفيهيحرمالذىالوقتبابالصومكتاب

الفخر!و.منالأسئودالخئ!منألأبيضانخي!!ليتبينصىواشربرأ!و!طوأ:نزلتلما

فجعلتهما،أسودوعقالأبيضعقال؟عقالينإلىعمدت.،187:البقرةأالاية

أصبحتفلما،لىيتبئنفلافأنظرالفيلمنأقومفجعلتوسادح!،تحت

ذاكإنمالعريفحا!وسادككان"إن:وقالفضحكفأخبرتهجمجوالنبىعلىغدوت

بنحخاجعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(2)"ليئلاسواد(1)نمالنهاربياض

.(3)حصينعناخروجهمنمسلموأخرجه،هشيمعنمنهال

النضرأبوأخبرنا،الزوذبارئمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-0808

أبوحدثنا،مريمأبىبنسعيدحدثنا،الذارمىسعيدبنعثمانعن،الفقيه

الآية:هذهنزلت:قالل!نهسعدبنسهلعن،حازمأبوحذثنى،غسان

م!من:ينزلولمالأسئود!.الحي!منالأئيضأئخي!!ليتبينحمماوالثربرأم!3طوأ

الخيطرجليهفىأحدهمربطالضومأرادواإذارجالوكان:قالالفخر!.

زيهما)4(،لهيتبئنحتىويشربيأكليزالفلا،الأبيضوالخيطالأسود

(1

(2

(3

(4

4:"و!.صفى

من(3462)حبانوابن،(1925)خزيمةوابن،(2970)والترمذى،(19370)أحمداخرجه

به.حصينطريقمن(2349)داودوأبوبه.هثمطريق

.(901؟)ومسلم،(6191)البخارى

اللفظةهذه:النووىالامامقال"رئهماأ.:ففدهمسلمسوى"رؤيهما"،:التخريجمصادرفى

منظرهما،:ومفاه،ياءثمساكنةهمزةثممكسورةبراء،رئهما:أحدها:أوجهثلاثةعلىضبطت

مشددةوياءمكسورةبزاى،زئهما:والثاني.،74:أمريم،%روأثئ!)أخسن:تعالىالفهقولومنه

هذا:القاضىقال،الياءوثديدوكسرهاالراءبفتح،رئهما:والثاك،لونهما:ومعناه،همزةبلا

بشرحمسلمصححمرئى.:فمعناهروايةصحن!ف:قال،الجنمنالتابعالرئىلأنهنا،غلط

.4/134البارىوفتح،4/27المعلمإكمالوينظر.7/022النووى
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الصائمعلىالطعامفيهيحرمالذىالوقتبابالصومكتاب

الليلبذلكيعنىإنماأنهفعلمواالفخر!.)من:ذلكبعدوجلعزاللهفأنزل

سعدبنسهلعنأبيهعنحازمأبىابنوحذثنى:مريمأبىابنقال.والنهار

(1)
بالإسنادينمريمأبىبنسعيدعن""الصحيحفىالبخارىرواه.بنحوه

أبىابنعنإسحاقابنبكروأبىسهلبنمحمدعنمسلمورواه،جميعا

.(2)الأولبالإسنادمريم

جعفربنمخلدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبواظ،4/51أخبرنا-8581

زيد،بنحفادحدثنا،الربيعأبوحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،الذقاق

قال:قالجندببنسمرةعن،أبيهعن،القشيرىسوادةبناللهعبدحدثنا

المستطيلالأفقبياضولابلاليأذانسحوركممنيغرنكم"لا:لمجي!اللهرسول

51رومعترضا)3(.يعنى:قالبيدهحمادوحكىهكذا((.يستطيرحتىهكذا،

الزهرانى)4(.الربيعأبىعن""الصحيحفىمسلم

بكروأبوالمزكىإسحاقأبىابنزكرياأبواظ(4/51أخبرنا-8582

حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضىالحسنبنأحمد

بنالحارثعن،ذئبأبىابنأخبرك:وهبابنعلىقرئ:قالنصربنبحر

:قال!راللهرسولأن،ثوبانبنالرحمنعبدبنمحمدعن،الرحمنعبد

أبىبنسعيدطريقمن(11022)الكبرىفىالنسائىاوأخرجه.(1338)الصغرىفىالمصنف(1)

.الأولبالإسنادبهمريم

.(1901/35)ومسلم،(1791)البخارى(2)

.(1809)فىتخريجهتقدم(3)

.(43/1094)مسلم(4)
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الصائمعلىالطعامفيهيحرمالذىالوقتبابالصومكتاب

وأمايحزمه،ولاشيئايحللافإنهالشزحانذنبكأنهاثذىفأمافجران؟"هما

وقد،مرسلاهذ.(1)((الطعامويحرمالصلاةيحلفإنهبالأفقيأخذالذىالمستطيل

.(2)هيفالفهعبدبنجابربذكرموصولاروى

أبوأخبرنا،الشعيبئأحمدبنمحمدبنسعيدسعدأبوأخبرنا/-216/48380

بنأحمدحدثنا،ببغدادالرينبئالبرازجعفربنإبراهيمبنالفهعبدالحسين

أحمدأبوحدثنا،الناقدعمروحدثنا،عوفأبىبنمرزوقبنالزحمنعبد

أبوحدثنا،الفقيهالنضرأبوحدثنا،الحافظالقهعبدأبووأخبرنا)ح(الزبيرى

البغدادىمحرزبنعلىبنمحمدحدثنا،خزيمةبنإسحاقبنمحمدبكر

ابنعن،سفيانحدثنا،الربيرئأحمدأبوحدثنا،غريببخببربالفسطاط

،نارب!رب!ا":لمجمالفهرسولوال:والعباسابنعن،عطاءعن،جريج

ويحلالطعاميحزمفإنهالثانىوأما،الصلاةيحلولاالطعاميحزملافإنهالأولفأما

!صالفهرسولىأنالناقدعمروروايةوفى،محرزابنحديثلفظ.((الصلاة

الصلاةفيهتحلوفجر،الضلاةفيهوتحرمالطعامفيهيحلفجر،فجران"الفجر:قال

.(3)"الطعامفيهويحرم

ابنعلىموقوفاالثورىعنغيرهورواه،الزبيرىأحمدأبوأسنده

(4)

.س.

.(1788)فىتخريجهتقدم(1)

.(1787)فىتخريجهتقدم(2)

.(1789،2181)فىتخريجهوتقدم،(356،1927)خزيمةوابن،1/191،425الحاكم(3)

.(1790)فىتخريجهتقدم(4)
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الصائمفطرفيهيحلالذىالوقتبابالصومكتاب

الصائمفطرفيهيحلالذىالوقتباب

،العدلحمشاذبنعلئحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8584

،عروةبنهشامحدثنا،سفيانحدثنا،الحميدىحدثنا،موسىبنبشرحدثنا

قال:قالأبيهعنيحدثعمربنعاصمسمعت:قالأبىأخبرنى

الشمس،وغربتههنا،منالنهاروأدبرههنامنالليلأقبل"إذا:ع!يهاللهرسول

وأخرجه،الحميدىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)"الصائمأفطرفقد

.(2)عروةبنهشامعنأخرأوجهمنمسلم

أخبرنا،إملاءالأصبهانىيوسعفبنالفهعبدمحمدأبوحدثنا-8585

الحرشئ،عمروبنمحمدحدثنا،الشيبانئيعقوببنمحمدالفهعبدأبو

اللهعبدعن،الشيبانىإسحاقأبىعن،هشيمأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا

بتغافلما،مضانرشهرفىسفرفىكي!اللهرسولمعكنا:قالأوفىبىأابن

عليكإن،اللهرسوليا:قال.فما"(وا51/5ظجدخ)3(انزلفلان"يا:قالالشمس

قالثم!النبئفشربهبهفأتاهلهفجدحفنزلفما".فماجدح"انزل:قالنهارا.

.(4)"الصائمأفطرفقدههنا،منالليلوجاءههفا،منالشمسغاب!"إذا:بيده

به.عيينةابنطريقمن(5802)خزيمةوابن،(338)أحمدوأخرجه.(2؟)الحميدى(1)

.(0011)ومسلم،(4951)البخارى(2)

بشرحمسلمصحيح.وتحريكهبالماءالسويقخلطهناوالمراد،بغيرهالشىءخلطهو:الجدح(3)

.7/012النووى

وابن،(1331)الكبرىفىوالنسائى،(2352)داودوأبو.بههثيمعن(19395)أحمداخرجه(4)

به.الشيبانىطريقمن(3511،3512)حبان
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الشمسغروبقبلأفطرمنعلىالتغليظبابالصومكتاب

أوجهمنالبخارىوأخرجه،يحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه

الشيبانى)2(.عنأخر

(1)

الشمسغروبقبلأفطرمنعلىالتغليظباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-8086

حدثنا،بكربنبشرحدثنا،الخولانئسابقبننصربنبحرحدثنا،يعقوب

:قالالكلاعىيحيىأبىعامربنسليمعن،جابربنيزيدبنالرحمنعبد

ذإ3ناأنا"بينا:يقولجمييهاللهرسول!سمعت:قالالباهلئأمامةأبوحدثنى

أطيقه.لاإئى:فقلت.اصعد:لىفقالاوعراجبلابىفأتيابف!ئعئفأخذارجلانأ!انى

بأعموايئأناإذا(3)الجبلسواءفىكنتإذاحتىفصعدت.لكسنسهلهإنافقالا:

أنافإذابىانطلقثمالنار.أهلعواءهذاقالوا:؟الأصواتهذهما:فقلتشديدة

من:"قلت:قالدما"أشداقهمتسيل،أشداقهممشفقةبعراقيبهم،معفقين4بموم

.()"صومهمتحفةقبليفطرونائذينهؤلاء:قالهؤلاء؟

إوجه!.:مفى(1)

.(1491،5951،9561)والبخارى،(1011/52)مسلم(2)

.(وو)س38/322التا!.ذروته:الجبلسواء(3)

.""باقوام:4صفى(4)

بنبحرعن(9861)خزيمةابنوأخرجه.1/430والحاكم،(041)الأوقاتفضائلفىالمصنف(5)

الرحمنعبدطريقمن(3286)الكبرىفىوالنسائى.بهبشرطريقمن(9174)حبانوابن.بهنصر

به.يزيدابن
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...يطلعلمالفجرأنيرىوهوأكلمنبابالصومكتاب

يطلغا!لالفجرأنيرىوهوأكلمن(1)باب

طلعقدحانأنهبانا!ث

الفضلبنالعباسمنصورأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-8780

قال!:هشيمحدثنا،منصوربنسعيدحدثنا،نجدةبنأحمدحدثنا،النضروى

ابنسئل:قالالجزاربنيحيىعن،سيرينابنعن،ومنصورخالدحدثنا

أكلمن:فقال!الفجر.طلعوقدليلاعليهأنيرىوهوتسحررجلعنمسعود

.(2)هرخامنفليأكلالنهارأول!من

ابنعنمنصور،أخبرنا،هشيمحدثنا،ديعس!انثدحو:قال!-8088

.(3)عليهشىءولاصومهيتم:الحسنوقال!:قال!.ذلكمثلقال!أنهسيرين

مشق،دأهلمنالواحدعبدبنعمرحدثنا،سعيدوحذثنا:قال!-8908

عنالخدرىسعيدأبوسئل:قال!مكحول!عن،الغسانىالمنذربنالنعمانعن

رمضانشهركانإن:قال!،الفجرطلعوقدليلاعليهأنيرىوهوتسحررجل

فقدآخرهمنفليأكلرمصانشهرغيرمنكانوإن،مكانهيوماوقضىصامه

.(4)أولهمنأكل

-.4ص:فىيردلمالباباخرإلىهخامن(1)

.(تفسير-279)منصوربنسعيد(2)

ابنقولبذكرآخرطريقمن(9123)شيبهةابىابنوأخرجه.(تفسير-280)منصوربنسعيد(3)

.وحدهالحسنقولبذكر(9127)فىوأيفما.وحدهسيرين

تفسير(.-281)منصوربنسعيد(4)
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217/4

...غربتقدالشمسأنيرىوهوأكلمنبابالصومكتاب

قولطمثلمجاهدوعن.(1)سيرينابنقولمثلجبيربنسعيدعنورؤينا

.(2)الحسن

الضوموجوبعلىالذلالةمنمضىلما؟أصخ.يقضى:قالمنوقولط

التوفيق.وبالئه،الأثرمنالبابهذافىرؤينامامع،الفجرطلوعوقتمن

الشمسأنيرىوهوأحلمنباباظ(51/5/

تغربلمأنهابانثمغربتقد

بكرأبوأخبرنا،الأديباللهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-5985

أسامة،أبوحدثنا،نميرابنحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنى،الاسماعيلئ

عهدعلىأفطرنا:قالتأسماءعن،فاطمةعن،عروةبنهشامعن

فأمروا:لهشامفقلتالشئمس.لنابدتثئمغيبميومفىلمجتاللهرسول

بكرأبىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(4)؟(3)كلذمنفبذ:قالبالقضاء؟

.()أسامةأبىعنشيبةأبىابن

قالوا:اخرينفىالقاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-8091

.(9126)شيبةأبىوابن،(7391)الرزاقعبداخرجه(1)

.(9124)شيبةأبىوابن،(تفسير-278)منصوربنوسعيد،(7389)الرزاقعبدأخرجه(2)

:ذرأبىروايةفىووقع،قضاءمنبدلا:والمعنى،الأداةمحذوفإنكاراستفهامهو:ذلكمنفبد(3)

.4/020البارىفتحالقضاء.منلابد

ماجهوابن،(2359)داودوأبو،(26927)أحمدوأخرجه.(1420)الصغرىفىالمصنف(4)

به.أسامةبنحمادأسامةأبىطريقمن(1991)خزيمةوابن،(1674)

.(9591)البخارى(5)
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...غربتقدال!فممسأنيرىوهوأكلمقبابالصومكتاب

أخبرنا،لممليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثتا

نأ،أسلمبنخالدأخيهعن،أسلمبنزيدعن،مالكأخبرنا،الشافعئ

أمسىقدأنهورأىغيمدىيومفىرمضانفىأفطر4!فرالخطاببنعمر

فقال.الشصسطلعتقدالمؤمنينميوأيا:فقالرجلفجاءه،الشصسوغابت

اجحهدلا)1(.وقديسيرالخطب:عمر

بنمالكأيضاحملهذلكوعلى.مكانهيومقضاءيعنى:الشافعئقال

.(1)سنأ

،(2)رمععن،أبيهعنأخيهعنأسلمبنزيدعتعيينةبنسفيانورواه

القضاء.فىار!فمعمرعناخريتوجهينمنوروى

حدثنا،البصرىعثمانألوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-8592

أبووأخبرنا)ح(سفيانحدثنا،عبيدبنيعلىأخبرنا،الوهابعبدبنمحمد

درستويه،بنجعفربناللهعبدأخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسين

بنجبلةعن،سفيانحدثنا،نعيمأبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا

فىبجفنةفأتى4!فرعمرعندكنا:قالأبيهعن،حنظلةبنعلىعن،سحيم

لمإنا،شركعنااللهأغنى:فقال.طالعةالشمس:المؤذنفقالرمضانشهر

كانمنهؤلاءيا،الصلاةإلىداعياأرسلناكإنما،للشمسراعيانرسلك

.303/1ومالك،2/96والافعى،(2473)المعرفةفىالمصنف(1)

به.سفيانطريقمن768/2سفيانبنيعقوبأخرجه(2)
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...غربتقدالشمسأنيرىوهوأكلمنبابالصومكتاب

وفى،نعيمأبىحديثلفظ.(1)صومهفليتئموإلا،يسيريومفقضاءأفطرمنكم

فليتئملاومن،يومقضاءأيسرفما:وقالفأفطربطعامفأيينا:يعلىرواية

صومه.

جعفر،بنالفهعبدأخبرنا،الفضلابنالحسينأبووأخبرنا-8093

:قالسحيمبنجبلةعن،شعبةحدثنا،ادمحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا

عندكنت:قاللعمرصديقاأبوهوكانأبيهعنيحذثحنظلةبنعلئسمعت

أيها:فقالليؤذناو،6/51المؤذنفصعدالناسوافطرفأفطررمضانفىعمر

نبعثكلمإنا،شزكالفهكفانا:،!فرعمرفقال.تغربلمالشمسهذهالناس

.(1)مكانهيومافليصمأفطركانمن:عمرقالثمراعيا.

وروى،(2)حنظلةبنعلىعنالشيبانئإسحاقأبوبمعناهرواهوكذلك

عمر.عناخروجهمن

جعفر،بناللهعبدأخبرنا،الفضلابنالحسينأبوأخبرنا-8094

زيادعن،إسرائيلحدثنا،رجاءبنالفهعبدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا

عندهكنت:قالر!بهالخطاببنعمرعن،قيسبنبشرعن،علاقةابنيعنى

عمرفشربغابتقدالشمسأنفظن،غيميوموكانرمضانفىعشية

نقضى،والفهونبالىلا:عمرفقالالجبلسفحعلىإليهانظرواثئموسقاخ!،

.2/766سفيانبنيعقوب(1)

به.الشيبانىإسحاقأبىطريقمن2/767سفيانبنيعقوبأخرجه(2)
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الصومكتاب

.(1)مكانهيوما

...غربتقدالشمسأنيرىوهوأكلمنباب

.(2)دايزعنثورأبىبنالوليدرواهوكذلك

دليلالقضاءفىر!نهالخطاببنعمرعنالرواياتهذهتظاهر)3(وفى

فيما:وهىالقضاءتركفىوهببنزيدروايةخطأعلى

بنالفهعبدأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-8595

عن،شيبانعن،موسىبنالفهعبيدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفر

فىجلوسنحنبينما:قالوهببنزيدعن،رافعبنالمسئبعن،الأعمش

قدوأناغابتقدالشمسأنفرأينا،متغئمةوالسماءرمضانفىالمدينةمسجد

وشربنا،عمرفشرب،حفصةبيتمنلبنمنعساس)4(لنافأخرجت،مسيناأ

نقضى:لبعضيقولبعضنافجعلالشمسوبدتال!حابذهبأننلبثفلم

51روكذا.()لإثمتجانفناومانقضيهلاوالله:فقالعمرذلكفسمعهذا.يومنا

.شيبان

.(6)بهوبنزيدعنالأعمشعنمعاويةوأبوغياثبنحفصورواه

الروايةبهذهوهببنزيدعلىيحملالفارسئسفيانبنيعقوبوكان

.766/2سمانبنيعقوب(1)

به.ثورأبىبنالوليدطريقمن2/767سمانبنيعقوبأخرجه(2)

"نظائر".:4صفى(3)

.3/236النهايةينظرأعساس.علىأيضحاويجمع،الكبيرالقدحوهو،العسجيم:العساس(4)

.2/765سمانبنيعقوب(5)

به.غياثبنحفصطريقمن2/765سمانبنيعقوبأخرجه(6)
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218/4

...شىءفيهوفىالفجرطلعمنبابالصومكتاب

نأإلا،ثقةوزيد،(1)هيفخولفمماويعذها،المتقدمةللرواياتالمخالفة

(2)ص
رحمته.وسعةبمنهوالخطاياالرللمنيعصمناوالله،مامونغيرالخطأ

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8096

حدثنا،سليمانبنسعيدحدثنا،الصغانئإسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

حدثنا،كيهيهالنبىصاحبصهيببنصيفىبنيزيد/بنمحمدبنيوسف

سنةعشرةوخمسمائةعليهأتىوكان،الأنصارئسليمبنعمروبنشعيب

غيميومفىرمضانشهرفىوأبىأناالخير)3(صهيبمعأفطرنا:قال!

اظ(6/51:صهيبفقال!.الشمسطلعتإذنتعشئىنحنفبينا،4وطش

.()مكانهيوماواقضواالفيلإلىصيامكمأتفوا،اللهطعمة

صومهوأتملفطهشىةفيهوفىالفجرطلعمنباب

الرحمنعبدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنابمااستدلالا-8097

قالا:ازئانالرنصربنوإبراهيمحاتمأبوحدثنا،بهمذانالجلأبحمدانابن

بناللهعبدبنبكيرعنسعد،بنالفيثحدثنا،الطيالسئالوليدأبوحدئنا

الله،عبدبنجابرعن،الأنصارىسويدبنسعيدبنالملكعبدعن،الأشبئ

.2/769سفيانبنيعقوب(1)

.قولانالمسالةفىلهفيكونعمراجتههادتغيرلعله:4/1592الذهبىقال(2)

"الحبرإ.:مفى(3)

تاجينظرالمطر.أولهو:وقيلالرذاذ،فوقوهو،الضعبفالمطر:والطش.إ"عطش:4صفى(4)

.(ششط)17/244العروس

به.محمدبنيوسفطريقمن219/4تاريخهفىالبخارىأخرجه(5)
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...شىءفيهوفىالفجرطلعمنبابالصومكتاب

فأتيت،صائموأنافقبلتيوماهششت:قالأنهالخطاببنعمرعن

فقال؟صائموأناقبلتعظيما!أمرااليومصنعت:فقلتم!عاللهرسول

سأسلا:فقلت:!ال."؟صائموأنتبماءتمفممفمتلو"أرأيت:لمج!اللهرسول

.(1)"؟ميفف":كي!اللهرسولفقال.بذلك

.(3)مكانهيوماقضىالفجربعدازدرده)2(فإن:الشافعئقال

،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرناوقدالتنيخ:قمال-9885

روححدثنا،النرسئاللهعبيدبنأحمدحدثنا،الصفارعبيدبنأحمدأخبرنا

الوزاز،جعفرأبوأخبرنا،بشرانابنالحسينأبووأخبرنا)ح(عبادةابن

بنمحمدعنحماد،حدثنا،!ورحدثنا،الوياحئأحمدبنمحمدحدثنا

سمع"إذا:قالأت!يمالنبىعن،هريرةأبىعن،سلمةأبىعنعمرو،

.(4)"هنمحاجتهيقضىحتىهع!فيفلايدهعلى4والإناالنداءأحذكئم

أبىعن،عمارأبىبنعمارعن،سلمةبنحمادوحدثنا:قال-9958

المؤذنونوكان:فيهوزاد:روايتهفىالوياحئقال.مثلهج!ك!النبىعن،هريرة

(1)

(2)

(3)

(4)

،(3048)الكبرىفىوالنسائى،(2385)داودوابو،(138)أحمدوأخرجه.1/431الحاكم

صحيحفىالألبانىوصححهبه.الليثطريقمن(3544)حبانوابن،(1999)خزيمةوابن

.(8336)فىوسيأتى.(0892)داودابى

.(در)ز8/041العرولستا!.ابتلعه:ازدرده

.2/96الأم

به.حمادطريقمر(2350)داودأبوبه.روحمحن(06291)أحمدآخرجه
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...شىءفيهوفىالفجرطلعمنبابالصومكتاب

.(2)دامحعنغيرهرواهوكذلك.الفجر)1(بزغا1إذيؤذنون

نأعلمجم!أنهعلىالعلمأهلعوائمعندمحمولفهوصخإنوهذا

الفجر،طلوعقبيلشربهيقعبحيثالفجرطلوعقبلينادىكانالمنادى

منقطعاخبرايكونأنيحتمل.بزغإذايؤذنونالمؤذنونوكان:الراوىوقول

"إذا:جمروالنبىوقول،الثانىالأذانعنخبرايكونأو،هريرةأبىدونممن

لما:فقامواليكون؟لأولااءالندعنخبرايده".علىوالإناءالنداءأحدمممدمع

إبراهيم،ابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-5581

بنوالمعتمرجريرأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

بنالفهعبدعن،النهدئعثمانأبىعن،التيمىسليمانعن،سليمان

منبلاليأ!ان!مأحدايمنعن"لااو(7/51:!اله!مجالفهرسولعن،مسعود

"وليس:حديثهفىجريرقالقائمكم".ويرجعنائمكمليوقظينادىف!نما،سحوره

51رو.(3)"بالمستطيلوليسالمعترضهوالفجرهكذا؟يقولوكنهكذايقولأن

أوجهمنالبخارىوأخرجه،إبراهيمبنإسحاقعن""الصحيحفىمسلم

التيمى)4(.عن

بنمحمدالفضلأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-8101

به.روحعن(06301)أحمدأخرجه(1)

به.حمادعنمسلمبنعفانطريقمن203/1الحاكمأخرجه(2)

به.المعتمرعنإبراهيمبنإسحاقعن(640)النسانىوأخرجه.(2469)المعرفةفىالمصنف(3)

.(1811)فىتخريجهوتقدم

.(621،5298)والبخارى،(0931/04)مسلم(4)
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...شىءفيهوفيالفجرطلعمنبابالصومكتاب

مة،أسابوأحدثنا،منصوربنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،إبراهيم

قالا:عائشةعن،القاسموعن،عمرابنعن،نافععن،عمربناللهعبيدعن

أئمابنأذانتسمعواحتىواشربوافكلوابليليؤذنبلالا"إن:لمجيه!اللهرسولقال

(1)

مسلمورواه،إسماعيلبنعبيدعن""الصحيحفىالبخارىرواه.يم"-

.(2)أسامةأبىعنكلاهما،شيبةأبىابنبكرأبىعن

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا-8102

عن،سليمانبنسعيدحدثناجابر،بنالفضلبنمحمدحدثناالصفار،

دخلت:قالشيبانجدهعن،هبيرةأبىعن،أشعثعن،غياثبنحفص

:قال.نعم:قاليحى"."أبما:عجيلأاللهرسوللىفقالفتنحيتفناديتالمسجد

ولكن،الصومأريذ"وأنما:!ال.الصومأريدإنى:قلتالغداء((.(3)مله"ادظ،

.(4)صفحرواهكذا/الفجز".يطفعأنقبلأذنشىء،أوشوءبصرهفىفؤذننا

عن،هبيرةأبووهونصارئالأعبادبنيحيىعنأشعمثاعنشريكورواه

.(جذه)عن،أبيه

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.(1812،2039)فىتخريجهتقدم

.(38/1"92)ومسلم،(1918،1919)البخارى

"إلىدا.:مفىبعده

-(3048)للبوصيرىوالإتحاف،(1/1102)العاليةالمطالبفىكما-يعلىابوأخرجه

السكن،وابن،سفيانبنوالحسن.بهغياثبنحفمىطريقمن(47؟6)الأوسطفىوالطبرانى

به.هبيرةأبىطريقمن156/5الإصابةفىكما-خيثمةأبىوابن،شاهينوابن

به.أشعثطريقمنالسكنابنإلى157/5الاصابةفىحجرابنعزاه
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...مجامعوهوالفجرطلعمنبابالصومكتاب

مكتومأمابنفكأنصخفإن،(2)راوسبنأشعثبهينفرد)1(والحديث

الذىهذاوعلى،الأكلمنجمحالفهرسوليمتنعفلمالفجرقبلتأذينهوقع

التوفيق.وبالفه،تختلفولاالأخبارتأتفقذكرنا

صومهوأتمساعتهمنأخرجهمجامغوهوالفجرطلعمن4بابئ

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-3081

أخبرنى،وهبابنحدثنا،سليمانبنالزبيعحدثنا،الأصثمهوالعباسأبو

نودىلو:يقولكانعمربنالفهعبدأن،حدثهنافعاأنسعد،بنالليث

قامالضيامأرادإذا،يصومأنذلكيمنعهلمامرأتهعلىوالرجلبالصلاة

.(3)صيامهأتمثم،واغتسل

أفطراستماءومنيفطز،لمالقئءذرعهمن4بافي

أبوحدثنا:قالواوغيرهالقاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-4081

الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا(ظ51/17،يعقوببنمحمدالعباس

قضاءفلاالقئءذرعهومنالقضاء،عليهوجبصائموهوتقئأومن:قال

"تفرد!.:موفى"يتفرد!،:سفى(1)

والجرح،1/430الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظرالكوفى.النجارالكندىسراربنأشعث(2)

فىحجرابنوقال.6/275النبلاءأعلاموسير،269/3الكمالوتهذيب،2/271والتعديل

.(15269)فىلهالمصنفتضعيفوسيأتى.ضعيف:79/1التقريب

.بنحوهنافعطريقمن(9665،9671)شيبةأبىابنأخرجه(3)
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يفطر...لمءالقىذرعهمنبابالصومكتاب

.(1)رمعابنعننافععنمالكأخبرناوبهذا،عليه

السبعئمحمدبنعلئالحسنوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-0581

حدثنا:قالواالمفسرالحسينبنمتصورنصروأبوعمروأبىابنسعيدوأبو

بناللهعبدحدثنا،سليمانبنالربيعحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

فأعمرابنعن،نافععن،أنسبنومالكعمربناللهعبدحدثنا،وهب

القضاء.فعليهاستقاءومن،عليهقضاءفلاءالقىذرعهمن:قال

نصروأبوالسبعئالحسنوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-0681

حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالعنزىالحسينبنمنصور

)ح(عن،يونسبنعيسىحذثنى،وهببناللهعبدحدثنا،سليمانبنالربيع

يزيدبنمحمدحدثنا،القطانبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا

أبووأخبرنا)ح(يونسبنعيسىحدثنا،حكيمبنشدادحدثنا،السلمئ

الحسنبنمحمدطاهرأبوحدثنا،المحمداباذىأحمدبنجامعالخير

بنعيسىحدثنامسدد،حدثناسعيد،بنعثمانحدثثا،المحمداباذى

:ظلهريرةأبىعن،سيرينبنمحمدعن،حسئانبنهشامحدثنا،يونس

استقاءوإنقضاء،عليهفليسصائموهوءالقىذرعه"من:لمجي!اللهرسولقال

.-.(2)
)).

.1/430ومالك،2/97،7/252والشافعى،الشافعىقولبدون(2475)المعرفةفىالمصنف(1)

الكبرىفىوالنسالى،(072)والترمذى،(63401)وأحمد.بهمسددعن(0238)داودأبواخرجه(2)

به.يونسبنعيسىطريقمن(3518)حبانوابن،(1960،1961)خزيمةوابن،(3130)
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يفطر...لمءالقىذرعهمنبابالصومكتاب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-8107

بنيحيىسعيدأبوحدثنا،البرئسئداودأبىبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

فذكرهح!ان.بنهشامحدثنا،غياثبنحفصحدثنا،الجعفئسليمان

صري:ري(1)
فىداودابواخرجهوقد،القردوسئح!انبنهشامبهلمرد..ه

بنأحمدسمعت:داودأبوقالمحفوظا.يراهلاالحفاظوبعض،(2)""السنن

.(3)!حملىشذامنليس:يقولحنبل

وروىمرفوعا)4(،هريرةأبىعنضعيفاخروجبمامنروىوقد:قلت

.(يفطر)لا:ءالقىفىقالائههريرةأبىعن

قوله:منز!بهعلىعنذلكفىوروى

أبوأخبرنا،الأصبهانئيوسفبنالفهعبدمحمدأبوأخبرناه-5881

،حجاجعن،معاويةأبوحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الأعرابىابنسعيد

صائموهوناسياالزجلكلأإذا:قالعلىعن،الحارثعن،إسحاقأبىعن

ذرعهوإذا،القضاءفعليه/صائموهوتقئاوإذا،إياهالفهرزقهرزقهوفإنما4/220

القضاء)6(.عليهفليسءالقى

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

به.حفصطريقمن(1961)عقبخزيمةوابن،(1676)ماجهابنأخر-

.(2380)عقبداودأبو

عن(072)عقبالترمذىونقل.رفعهيريد:4/1594الذهبىوقال.448/2الرايةنصبينظر

محفرظا.أراهلا:قالالبخارى

.2/184،185والدارقطنى،(4660)يعلىوأبو،(9273)شيبةأبىابنأخرجه

.1/92الكبيرالتاريخفىالخارىأخرجه

مختصرا.حجاجطريقمن(9271)شيبةأبىوابن،(7553)الرزاقعبدأخرجه
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يفطر...لمءالقىذرعهمنبابالصومكتاب

بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئأخبرناهائذىالحديثماوأ-9081

إبراهيمبنمحمدحدثنا،المصرىمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا،ببغداد

حدثنا،الحجاجأبىبناوأ8/5أعمروبناللهعبدمعمرأبوحدثنا،جنادابن

حدثنى:قالكثيرأبىبنيحيىعن،المعلمحسينحدثنا،الوارثعبد

أباهأن،حدثههشامبنالوليدبنيعيشعن،اعئالأوزعمروبنالرحمنعبد

!صاللهرسولأن،أخبرهالدرداءأباأن،طلحةبنمعدانحدثنى:قالحدثه

فقلتدمشقمسجدفىلمجؤاللهرسولمولىثوبانفلقيت:قال.فأفطرقاء.

وأنا،صدق:فقالفأفطر.قاءجميواللهرسولأنأخبرنىالدرداءأباإن:له

.اوضوءهعليهصببم!

تقيالوماعلىمحمولفهوصحفإن،إسنادهفىمختلفحديثافهذا

بصومه.متطوعاكانج!عوكأنهعامدا،

:ثوبانعناخروجهمنوروى

حدثنا،الطرائفئالحسنأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-0811

الجودى،أبىعن،شعبةحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا،الدارمئعثمان

لمجو.اللهرسولعنحدثنا:لثوبانقلنا:قالالمهرئشيبةأبىعن،بلجعن

.(679)فىتخريجهتقدم(1)

الصوابوهو."بلجعن:"بخطه:الأصلحاشيةوفى.إبلجإأبى:4/1595والمهذبالنسخفى(2)

،1/25للدارقطنىوالمختلفوالمؤتلف،148/2الكبيرالتاريخينظر،ترجمهمصادرفىكما

.35"/اوالاكمال
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الصومكتاب

فأفطر)1(.قاءكي!الفهرسولرأيت:قال

يفطر...لمءالقىذرعهمنباب

محمدبنعلئأخبرنا،بشرانابنالحسينأبووأخبرنا-8111

بنالفهعبدحدثنا،أبىحدثنا،صالحبنعثمانبنيحيىحدثنا،المصرئ

،مرزوقأبىعن،حبيبأبىبنيزيدحدثنا:قالافضالةبنوالمفضللهيعة

صائمالمجرالفهرسولأصبح:قالعبيدبنفضالةعن،الفهعبدبنحنشعن

.(2)((تئق"إنى:فقالذلكعنفسئل،فأفطرفقاء

أيضاوهو،(3)حبيبأبىبنيزيدعنأيوببنيحيىرواهوكذلك

العمد.علىمحموذ

محمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرناهائذىالحديثوأما-2181

بنزيدعن،سفيانحدثنا،كثيربنمحمدحدثناداود،أبوحدثنا،بكرابن

قال:قال!سدالنبىأصحابمنرجلعن،أصحابهمنرجلعن،أسلم

محموذفهذا.(4)"مجتحامنولا،احتلممنولاقاء،منيفطر"لا:!بخج!الفهرسول

.ءالقىذرعهلوماعلىثبتإن

عن،يساربنعطاءعن،أبيهعن،أسلمبنزيدبنالزحمنعبدرواهوقد

،ءالقىالضائم؟يفطرنلا"ثلاث:قالءيخج!الطهرسولأن،الخدرئسعيدأبى

به.شعبةطريقمن(22372)وأحمد،(0861)الطالسىأخرجه(1)

منوسقط.بهيزيدطريقمن(1675)ماجهوابن.بهلهيعةابنطريقمن(23948)أحمدأخرجه(2)

.4/1595المهذبوينظر.اللهعبدبنحث!ماجهابن

به.يحصعنأبيهعنجريربنوهبعن239/1القرانأحكامفىالجصاصذكره(3)

.(513)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(2376)داودأبو(4)
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...ملعثمالصومينوىلاالشكيومأصبحمنبابالصومكتاب

.(1)ضعيفالرحمنوعبد."والحجامة،والاحتلام

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرناه-1381

الزحمنعبدحدثنا،الجماهرأبوحدثنا،شريكبنعبيدحدثنا،الصفارعبيد

.الأولهوأسلمبنزيدعنالمحفوظ0(2)فذكره.أسلمبنزيدابن

الصومينوىلاالشكيومأصبحمن4بافياظ(8/51

يومهبقيةأمسكرمضانشهرمنأنهعلمثم

أحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنابمااستدلالا-4181

عاصم،أبوحدثنا،الرقاشئمحمدبنالملكعبدحدثنا،الفقيهسلمانابن

رجلابعث!راللهرسولأن،الأكوعبنسلمةعن،عبيدأبىبنيزيدحدثنا

يا:فقال.((اليومهذافلي!وموا"مرهم:فقالعاشوراءيومقومهإلىأسلممن

بقيةفليصئممنهمطعم"من:قال!وا.حتىاليهمأرانىما،الفهرسول

(3)

4/221منمسلمواخرجه/،عاصمأبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه."يومه

.4يزيدعناخروجه

:ا!يفوذلكبالقض.اء،أمرأنهالحديثفىروىزقد

.(1212)عقبترجمتهمصادرتقدمت(1)

به.زيدبنالرحمنعبدطريقمن(719)والترمذى،(957)حميدبنعبداخرجه(2)

وابن،(0232)والنسائى،071165)وأحمد.بهعاصمأبىطريقمن(3619)حبانابنأخرجه(3)

به.عبيدأبىبنيزيدطريقمن(2"92)خزيمة

.(1351)ومسلم،(4192)البخارى(4)
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...صومهإعادةرأىمنبابالصومكتاب

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-1581

،المنهالبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

مسلمة،بنالرحمنعبدعن،قتادةعن،شعبةحدثنا،زريعبنيزيدحدثنا

."؟اذهيومكم"صمتم:فقالعاشوراءيوم!ي!النبئأتتأسلمأن،عمهعن

عن"السنن"فىداودبوأرواهواقضوه")1(.يومكمبضةإفأتفوا:قاللا.:قالوا

.(2)المنهالبنمحمد

ووح.3شعبهعنيزيدعنالمنهالبنمحمدعنقلابةأبورواهوكذلك

فىشعبةفخالفسعيد،أيضارواهوقدسعيا.:النسخبعضفىذلك

.(4)والمتنالإسناد

يشرفيا!لوياحلا!لوإبئصومهإعالةى!رمنباب

الذىفىعافايكونأنيحتملعاشوراءصومفىبالقضاءالأمروحديث

فىواجباكونهفىاختلفواوقد،ذلكغيرويحتمل،يأكللموالذىأكل

الأصل.

(1

(2

(3

(4

ذكرعندهماولي!.بهسعبةطريقمن(2850)الكبرىفىوالنسائى،(20329)أحمدأخرجه(

القضاء.

وينظر.(952)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.شعبة:مكانسعيد.:وفيه،(4742)داودأبو(

.11/181الأشراتوتحفة،136/10الاستذكار

.(2595)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(

عندهماولي!،بهسعيدطريقمن(1285،2852)الكبرىفىوالنسائى،(47523)أحمدأخرجه(

القضاء.ذكر
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الفجرطلوعفىشاكوهوأكلمنبابالصومكتاب

بنالرحمنعبدالقاسمبووأالسلمئالزحمنعبدأبوحدثناوقد-6181

عبدوسبنمحمدبنأحمدالحسنأبوأخبرناقالا:السراجمحمد

حدثنا،مريمأبىبنسعيدحدثنا،الدارمئسعيدبنعثمانحدثنا،الطرالفئ

عن،سالمعن،شهابابنعن،بكرأبىبناللهعبدعن،أيوببنيحيى

فلاالليلمنالصيماميجعلم"من:قاللمجج!اللهرسولعن،حفصةعن،أبيه

.(1)"هلصيام

الفجرطلوعفىشاكوهوأحلمنباب

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-7181

بنالحسينحدثنا،عاصمبنأسيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

أبىعن،اللهعبيدبن(2)والحسنالأعمشحدثنى،سفيانعن،حفص

رجل:فقالالسحور؟أدعمتى:عباسلابنقالاوأ9/51رجلاأن،الضحى

.(3)كليتبينحتىشككتماكل:عباسابنفقال.شككتإذا

حدثنا،البصرىعثمانأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-8118

بىأبنحبيبعن،سفيانحدثنا،عبيدبنيعلىحدثنا،الوهابعبدبنمحمد

أحدهما:فقالالفجرإلىينظرانرجلينعباسابنأرسل:قالثابت

.(7986)عقبتخريجهتقدم(1)

.199/6الكمالتهذيبوينظر.،إالحسين:4صفى(2)

عنعيينةبنسفيانعن(7368)الرزاقوعبدبه.الأعمشطريقمن(9153)شيبةابىابنأخرجه(3)

به.الفهعبيدبنالحسن
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...رمضاننهارفىأهلهأتىمنكفارةبابالصومكتاب

شرابى)1(.أرنى،اختلفتما:قاللا.:الآخروقال.أصبحت

رضالئ)2(.عمروابنوعمرقيذ!ئصلابكرأبىعنهذافىوروى

صائ!اوهورمضاننهارفىأهلهأتىمنحفارهباب

أبوحدثنا،الحافظالفهعبدبنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا-8119

بنالحسينبنمحمدبنجعفرحدثنا،الحافظيعقوببنمحمدالفهعبد

عن،الرهرىعن،عيينةبنسفيانأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،الفه3عبيد

:فقاللمجيمالنبىإلىرجلجاء:قالهريرةابىعن،الزحمنعبدبنحميد

فىامرأمح!عروقعت:قالأهلحك؟((."وما:قالالفه.رسولياهلكت

تصومأنتستطيعفهل9:قال.لا:قال.((؟رقبةتعتقماتجدأفهل:قال.مضانر

لا.:قالمسكينا؟".دتينتطعمماتجدفهل9:ق!اللا.:قال؟إ.متتابعينشهرين

بهذا((."تصدق:فقالتمرفيه(4)بعرقجمي!النبئفأمح!،جلسثئم:قال

جمزالنبئفضحكمنا.إليهأحوجبيتلابتيها)7(بينفما!منا؟أفقر)6(:()فقال

(2

(3

(7

به.سفيانطريقمن1/176الحديثغريبفىتتيبةابنأخرجه

.(9146،9152-9144)شيبةأبىابنومصنف،(7365)الرزاقعبدمصنفينظر

.161ص،(ص030-كل291سنةووفياتحوادث)الإصلامتاريخوينظر)عبد!.:مفى

التا!ث.الحديثفىوسيأنى.3/219النهايةينظر.القخة:أى،والزبيلالزنبيل:العرق

بيتا.إأهل:4صفىبعده

علىبالنصبفيهالروايةأنالقاضىنقلوكذا،بالنصب)أفقر(ضبطناهكذا:النروىالإمامقال

منا؟أفقرأحدهل:تقديرعلىرفعهويصح:تال؟أتعطى:أو؟مناأفقوسأتجد:تقديرهفعلإضمار

.28/4المعلمإكمالوينغر،7/226النروىبشرحمسلمصحيح

مسلم-صحيحسودا.حجارةالملبسةالأرضوالحرة،حرتينبينوالمدينة،الحرتان:اللابتان
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".،رمضاننهارفىأهلهأتىمنكفارةبابالصومكتاب

فىالبخارىرواه.(1)"أهلكفأطعمه"اذهب:لهقالثم،أنيابهبدتحتى

بنيحيىعنمسلمورواه،لممفيانعناللهعبدبنعلىعن""الصحيح

(2)

يحيى.

بنالحسقأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-5812

أبوحدتنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،الإسفرايينئإسحاق!بمحمد

مسلمبنمحمدعنمنصور،عنالحميد،عبدبنجرير/حدثنا،الربيع

إلىرجلجاء:قالهريرةأبىعن،الزحمنعبد!بحميدعن،الزهرئ

ما"أتجد:لهلمحقال.رمضانلمحىامرأشهعلىوقعالأخر)3(إن:فقال!ي!النبى

لا.:قال."؟متتابعينشهرينتصوم!أتستطيع"فهل:قاللا.:قال."؟رقبةتحرر

جمحماللهرمولفأتى:قاللا.:قالمسكينا؟".ستينتطعمما"فتجد)4(:قال

لابتيهابينما:فقالعنك".هذا"أطعئم:فقال،الزنبيلوهو،تمرفيهبعرق

كانتإنما:مسلمبنمحمدقال."أهلك"أطعمه:قالمنا.أحوجبيتأهل

(1)

(2)

(3)

(4)

.7/226النووىبثرخ=

،(1731)الكبرىفىوالنسائى،(724)والترمذى،(2390)داودوابو،(0729)أحمدأخرجه

به.سفيانطريقمن(3524)حبانوابن،(1944)خزيمةوابن،(1671)ماجهوابن

.(1111/81)ومسلم،(9670)البخارى

الأرذل.:وقيل،الغائبكأوقيل،الأبعدهو:مدبغيرمكسورةمعجمةوخاءمفتوحةبهمزة؟الأخر

.4/164البارىفتح

تجد"."فهل:مفى
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رمضاننهارفىأهلهأتىمنكفارةبابالصومكتاب

البخارىرواه.(1)هبأمرمافليصنعأصابمامثلأصابفمنلهذا،رخصة

إبراهيمبنإسحاقعنمسلمورواه،شيبةأبىبنعثمانعن""الصحيحفى

(2)

جرير.عن

أبىابنالحسينأبىابنذزوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-8121

أبوحدثنا:قالواالضيرفئعمبروأبىابنسعيدوأبوالمذكراظ،9/51القاسم

بنأحمديحيىأبوحدثنا،الأصبهانئالضفارالفهعبدبنمحمداللهعبد

إسماعيل،بنمؤملحدثنا،الأصبهانئالأنصارىالمجيدعبدبنعصام

أبىعن،الرحمنعبدبنحميدعن،الزهرئعن،منصوبىعن،سفيانحدثنا

فىبامرأع!وقعتإنىاللهرسوليا:فقالجميهرالنبئأتىرجلاأن،هريرة

:قال."مسابعينشهرين"صغ:قال.أجدهالا:قال."رقبة"أعتق:فقال.مضانر

!ل.لمجيهكلهالنبئ!اح!أجد.لا:!المسكينا".سئين)فأطعغ:قال.أستطيعلا

اللهرسوليا:قالعنكدأ.فأطعمهأخذهما:قالتمبرمنصاعاعشرخمسةفيه

.(3)"أهلكفأطعمهأخذه:قالمنا.إليهأحوجبيتأهللابتيهابينما

فىقالالمعتمربنمنصورعنطهمانبنإبراهيمرواهوكذلك

.(4)فذكرهتمر.منصاعاعشرخمسةفيهبمكتل:الحديث

به.جريرطريقمن(1945)خزيمةوابن،(3118)الكبرىفىالنسالىأخرجه(1)

.(1111/81)ومسلم،(1937)البخارى(2)

به.مؤملطريقمن(1950)خزيمةابنأخرجه(3)

به.طهمانبنإبراهيمطريقمن(358)الأعرابىوابن،(2855)عوانةأبوأخرجه(4)
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رمضاننهارفىأهلهأتىمنكفارةبابالصومكتاب

.(1)اذكهالزهرىعنحفصةأبىبنومحمدالأوزاعئورواه

.(2)مثلههريرةأبىعنسلمةأبىعنالزهرىعنسعدبنهشاموذكره

التقديرهذاوجعل،الزهرىعنالأوزاعىعنالمباركبناللهعبدورواه

عشربخمسهالمكتلتقديريكونأنيشبهفالذى.3شعيببنعمروعن

أعلم.والله،شعيببنعمروعنالزهرىرواية!مصاعا

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-2281

)ح(ليثحدثنا،بكيربنيحيىحدثنا:قالاملحانوابنشريكبنعبيدحدثنا

على،بنإبراهيمحدثنا،الولبدأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا

أبوأخبرنى،اللهعبدأبوناوأخبر)ح(الليثأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا

بنقتيبةحدثنا،سلمةبنأحهررحدثنا،الهاشمئإبراهيمبنمحمدالفضل

،عوفبنالرحمنعبدبنحميا-عن،شهابابنعن،الليثحدثنا،سعيد

رمضانفىبامرأتهوقعرجىل!أن،!يهجيماللهرسولعن،هريرةأبىعن

"فهل:قاللا.:قال."؟!ضدرتجد"هل:فقال!لكعنلمجيه!اللهرسولفاستفتى

فىبكيرابنزادمسكينا".ستين"فأطعئم:قاللا.:قال."؟شهرينصيامتستطيع

يحيىعنمسلمورواه،ؤضيبةعنومسلمالبخارىرواه."مشمابعين":روايته

.(8127)فىوسيأتى(،بهحفصةأبىبنمحمدطريقمن(06881)أحمدأخرجه(1)

به.سعدبنهشامطريقمن(1954)خزيمةوابن،(2393)داودابوأخرجه(2)

.373/3للمصنفالمعرفةوينظر.(9986)فىتخريجهسيأتى(3)

عن-،بهالليثطريقمن(3115)فىوأيضابه.قتيبةعن(3116)الكبرىفىالنسائىأخرجه(4)
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الصومكتاب

يحيىابن
(1)

رمضاننهارفىأهلهأتىمنكفارةباب

223/4

جعفربنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8123

،الرزاقعبدحدثنا،أبىحذثنى،حنبلبنأحمدبنالفهعبدحدثنا،القطيعئ

نأ،هريرةأبىعن،الزحمنعبدبنحميدعن،الزهرىعن،معمرأخبرنا

أصبت:قالى."؟كاذ"وط:قالى.هلكتاللهرسولىيا:فقالىلمجؤالنبئأتىرجلا

:!ال.اططرسولدالا:!الردحة؟"."أتجد:كي!النبئقال.رمضانفىأهلى

قالى:.الفهرسولىيالا:قالى."؟متتابعين،و51/20شهرينتصومأن"أفتستطيع

بعرق!فهالنبئفأكأ:قالى.أجدهلا:قالمسكينا؟".سثينتطعمأن"أفتستطيع

بالحقبعثكوالذى؟منىأفقرعلى:فقالبهذا".كصدق"اذهب:قالىتمرفيه

قالى:ثم!راللهرسولىفضحك:قالىمنا.إليهأحوجبيتأهللابتيهابينما

ولو،وحدهللرجلرخصةاهذكاننماوإ:الرهرىقال."أهلك/إلى،"اذهب

مسلمرواه.(2)رفكيأنإلالهيكنلماليومرمضانفىأهلهأصابرجلاأن

من""الصحيحفىالبخارىوأخرجه،الرزاقعبدعنحميدبنعبدعن

.(3)رمعمعنالواحدعبدحديث

بنوعقيلسعدبنإبراهيم،الزهرىأصحابأكثررواههؤلاءوبمعنى

رجلا.أن:هريرةأبى=

رجلا...أن:هريرةأبىعن:ولفظهما(1111/82)ومسلم،(6821)البخارى(1)

.(2391)داودأبوطريقهومن،(7457)الرزاقوعبد،(7785)أحمد(2)

.(0026،0671)والبخارى،(1111/84)مسلم(3)
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رمضاننهارفىأهلهأتيمنكفارةبابالصومكتاب

الزهرى)2(.عنمال!بنعراكرواهوكذلكوغيرهما)1(.خالد

بنالفهعبدمحمدوأبوعليهقراءةالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-4281

الشيبانى،يعقوببنمحمداللهعبدأبوأخبرنا:قالاإملاءالأصبهانئيوسف

بنيحيىأخبرنا،هارونبنيزيدأخبرنا،السعدئالفهعبدبنإبراهيمحدثنا

،أخبرهالزبيربنجعفربنمحمدأن،أخبرهالقاسمبنالرحمنعبدأن،سعيد

نأ،تحدثعائشةسمع3أنه،العوامبنالزبيربناللهعبدبنعبادسمعأنه

فىأهلىأصبت:فقاللهمافسأله.احترقإنه:فقال!يهجيمالنبئأتىرجلا

"أين:فقالتمرفيهالعرقيدعىبمكتل!يهجيماللهرسولفأص!:قالت.رمضان

"المحيم"فىالبخارىرواه.(3)((اذهب"تصدق:فقالالرجلفقام."؟المحترق

حديثمنمسلموأخرجه،هارونبنيزيدعنمنيربناللهعبدعن

!(4)
سعيد.بنيحيىعنسعدبنوالليثالثقفىالوهابعبد

الحافظ،أحمدأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-8125

حدثنا:قالافارسبنسليمانبنومحفدزهيربنأحمدبنمحمدأخبرنا

عن،الزنادأبىابنحدثنى،الأويسئحدثنى،البخارىإسماعيلبنمحمد

عائشةعن،عبادعن،الزبيربنجعفربنمحمدعن،الحارثبنالرحمنعبد

به.عقيلطريقمن(9194)خزيمةوابن.بهسعدبنإبراهيعأطريقمن(5368)البخارىأخرجه(1)

به.عراكطريقمن(3525)حبانوابن،(3119)الكبرىفىالنسائىأخرجه(2)

الكبرىفىوالنسائىبه.هارونبنيزيدطريقمن(3528)حبانوابن،(92025)أحمدأخرجه(3)

به.سعيدبنيحيىطريقمن(3111،3112)

.(1211/86)ومسلم،(1935)البخارى(4)
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...مقيدةالحديثهذاروىمنروايةبابالصومكتاب

:فقالبياضةبنىمنرجلفجاءه،(1)فارعظلفىجالساو!مجالنبئكان:قالت

:لظ.ل!ألا:قال."رقبةأعتق9:فقال.رمضانفىمرأكاسباوقعت؟احترقت

فيهتمرمنبعرقيأو!مجالنبئفأع!.عندىليس:قالمسكينا((.سئين"أطعم

علىول"فعلى:قالليلؤ.عشاءنجدما:فقالإتصذق".:فقالصاعان9عشر

.(2)"أهلك

هريرةأبىحفظصخةعلىتدذالروايةهذهفىالضىالزيادات:الشيخقال

(3)غلببلاعصاعا.عشرونفيه،ظ20/51:وقوله،القضةلتلكدونهومن

عنيساربنإسحاقبنمحمدالحديثروىوقدالربير،بنجعفربنمحمد

بنمحمدقال:آخرهوفى،وينقصيزيدهذامنببعضجعفربنمحمد

وقد.(4)رمتمنصاعاعشرينكانتالضدقةتلكأنبعدفحدثت:جعفر

أعلم.والله،أصخوهوصاعا،عشرخمسة:هريرةأبىحديثفىروى

بوقوعمقيدةالحديثهذاروىمنروايةباب

رمضانصومفىوطئه

وقعالمظاهروطءفإن؟المظاهرقصةغيرالقضةهذهأنعلىدلالةوفيها

،839/3البهلدانمعجمينظر.اليوممعروفايعدولم،بالمدينةثابتبنحسانحصن:فارع(1)

.229صالنبويةالسيرةفىالواردةالجغرافيةوالمعالم

خزيمةوابن.بهالزنادابىابنطريقمن(2395)داودأبووأخرجه.1/432الصغيرالتاريخفىالبخارى(2)

منكر.:(516)داودأبىضعيففىالألبانىوقال.بهالحارثبنالرحمنعبدطريقمن(1947)

كا)به!.:مفىبعده(3)

جعفر.بنمحمدقرلبدون،بهإسحاقبنمحمدطريقمن(26359)أحمدأخرجه(4)
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...مقيدةالحديثهذاروىمنروايةبابالصومكتاب

القمر.فىليلا

224/4بنأحمدمحمدأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا/-8126

أخبرنى،اليمانأبوحدثنا،عيسىبنمحمدبنعلئأخبرنا،المزنئاللهعبد

قال!:هريرةأباأن،الرحمنعبدبنحميدأخبرنى:قال!الرهرئعن،شعيب

هلكت!اللهرسول!يا:فقال!رجلجاءهإذءلمجيهواللهرسول!عندجلوسنحنبينا

فقال!!صائموأناامرأع!علىوقعت:قال!.((؟كل"ط:ءسواللهرسول!لهفقال!

تصومأنتستطيع"فهل:فقال.لا:فقال.تعتقها؟"رقبةتجد"هل:عج!الفهرسول

لا.:قالمسكينا؟((.سئينإطعامتجد"فهل:ق!اللا.:ق!ال.((؟متتابعينشهرين

أتىإذ!اللهرسول!عندنحنفبينا:هريرةأبوقال.ع!ح!الفهرسولفسكت

خذآنفا؟الشائل"أين:!يخيهواولارسولفقال،لض!لاوالعرق،تمرفيهبعرق

!؟اللهرسوليا(أهلى\)امنأفقرأعلى:الرجلفقال!صذق".التمرهذا

قال!:بيتى.أهلمنأفقربيتأهل-الحرتينيريدلابتيها-بينمافوالله

رواه.(2)"أهلك"أطعمه:!الثم،أشإببدتحتى!لمجيهوالفهرسولفضحك

.(3)اليمانأبىعن""الصحيحفىالبخارئ

بنعلىالحسنأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدبنمحمدوأخبرنا-2781

دحيم،حدثنامرثد،بنهاشمبنسعيدحدثنا،بمكةالإسكندرانئالعباس

كالمثت.حبانابنروايةولفظ،البخارىروايةلفظوهومنىإ.9:مفى(ا-1)

به.شعيبطريقمن(352"ا)حبانابنأخرجه(2)

.(9361)البخارى(3)

-485-



...مقيدةالحديثهذاروىمنروايةبابالصومكتاب

حميدعن،الزهرئحذثنى،الأوزاعئحدثنا،مسلمابنيعنىالوليدحدثنا

:قال!هلكتالفهرسوليا:رجلقال:قالهريرةأبىعن،الزحمنعبدابن

:قال!رمضانشهرمنيوبمفىأهلىعلىوقعت:قال."؟كاذوما"ويحكأ

أستطيع.ما:قال.((متتابعينشهرين"فصغ:قالأجدها.ما:قال."رقبة"أعتق

فيهبعرقجم!اللهرسولفأ!:قالأجد.مما:!المسكيناإ.ستين"أطعئم:!ال

!أهلى؟منأفقرعلى:قال."هبكعصدق"خذه:قال،صاغاعشرخمسة،تمر

فضحك،و21/51:قالأهلى.منأحوجالمدينةلابتىبينمافوالفه

.(1)((أهلكوأطعمهاللهواسعنفر"خذه:قال.أنيابهبدتحتىع!ج!الفهرسول

عنصدقةبنومسرورزيادبنوالهقلالمباركبنالفهعبدرواهوكذلك

روايةمنصاعا.عشرخمسة:قولهجعلالمباركابنأنغير،الأوزاعى

ء(2)و
دحيم(3)أدرجهكماالحديثفىومسرورهقلوادرجه،شعيببنعمرو

الوليد.عن

بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-8128

حدثنا،سألتهوأناالرازئالجنيدبنالحسينبنعلئأخبرخ!،الزاهدداوفى

يوذس،أخىابنيزيدبننجادبنخالدبنعنبسةحدثنا،صالحبنأحمد

به.إبراهيمبنالرحمنعبددحيمطريقمن(3526،3527)حبانابنأخرجه(1)

والمصنف،21؟/2الدارقطنىوذكرهبه.هقلطريقمن4/326التمهيدفىالبرعبدابنأخرجه(2)

طريقمن(9987)فىوسيأتى.(8121)عقبوتقدم.ومسرورالهقلعن5/536المعرفةفى

مسرور.طريقفي(15381)وفى.المباركبناللهعبد

أدرجها.:"بخطه:الأصلحاشيةفىوكتب"أخرجه".:النسخفى(3)
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...مقيدةالحديثهذاروىمنروايلأبابالصومكتاب

أنه،عوفبنالرحمنعبدبنحميدأخبرنى،شهابابنعن،يونسحدثنا

قال!.هلكتالقهرسوليا:فقالج!كاللهرسولرجلأتى:يقول!هريرةباأسمع

صائموأنامرأص!اعلىوقعتإنى:قال!."؟كاذوما!"ويحك:صباللهرسول!

ل!":!اللا.:قالتعت!ها؟".رقبةتجد"هل:لمجي!اللهرسولقال.رمضانفى

ستينطعامتجد"فهل:قاللا.:دال."؟متتابعينشهرينتصومأنتستطيع

ذلكعلىنحنفبينا:هريرةأبوقال!.جم!النبئفسكتلا.:قال!م!كينا؟".

:!ال."هبفتصدقهذاخذانفا؟الرجل"أين:فقالتمرفيهبعرق!ي!النبئأتى

قال!:منا.أفقربيتأهللابتيهابينماوالله؟اللهرسول!ياأهلىمنأفقرعلى

.(1)"أهلك"أطعمه:قالثم،أررابرلتحتىكجالنبىك!!!

خالدبنالزحمنوعبدذئبأبىبنالزحمنعبدبنمحمدرواهوبمعناه

الأخضرأبىبنوصالحنمربنالرحمنوعبدراشدبنوالنعمانمسافرابن

فىسميناهممنوروايةجماعتهمروايةواتفقتالرهرى)2(،عنوغيرهم

علىبالكفارةأمر!رالنبئوأن،بجماعوقعالرجلفطرأنعلىقبلهالباب

الترتيب.يقتضىالذىاللفظ

فىبالوطءمقيداج!كالنبىعنر!!كيماالصديقبنتعائشةعنوروى

نهارا.رمضان

به.يونسطريقمن0237/1العللفىالدارقطنىأخرجه(1)

راشدبنوالنعمان،خالدبنالوحمنعبدطريقمن2/06،16المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(2)

عن3/373المعرفةفىالمصنفوذكره،بهصالحطريقمن01/024العللفىوالدارقطنىبه.

به.نمربنالوحمنوعبدذئبأبىابن
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...مقيدةالحديثهذاروىمنروايةبابالصومكتاب

،الضفارعبيدبنأحمدأخبرنا،انعبدبنأحمدبنعلئأخبرناه-9281

أبووأخبرنا)ح(الفيثحدثنابكير،بنيحيىحدثنا،ملحانابنحدثنا

أبوحدثنا،كتابهأصلمنإملاءالفقيهالوليدأبوحدثنا،الحافظالفهعبد

الليث،أخبرنا،الزمحبنمحمدحدثنا،(1)!كوجلاسهلبنموسىعمران

بنجعفربنمحمدعن،القاسمبنالزحمنعبدعنسعيد،بنيحيىعن

إلىرجلجاء:قالتأنهاعائشةعنالربير،بنالفهعبدبنعئادعنالربير،

وطئت:قال."؟ىل":ع!ي!الفهرسولقال.احترقت:فقاللمجسماللهرسول

شىء.عندىط:قال.((تصدق"تصدق:قالنهارا.مضانرفىمرأص!ا(ظ51/21

حديثلفظ/.بهيتصذقأنفأمرهطعامفيهماعرقانفجاءه،يجلسأنفأمره225/4

طعاممنعرقهفجاءيمكثأنمرهفأ:بكيربنيحيىيةروافىو،محلزابنمحمد

الزمح)3(.بنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.2بهيتصذقأنفأمره

الفيثعنالرواياتسائرلموافقتها،أصخالعرقفىبكيرابنورواية

.4سعيدبنيحيىعنهارونبنويزيدالثقفىالوهابعبدورواية

،العدلحمشاذبنعلئحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8130

حدثنا:قالحذثهمالأصبهاض!ابنسعيدبنمحمدأن،موسىبنبشرأخبرنا

لمج!النبئأتىأعرابئاأن،المسئببنسعيدعن،عامربنإبراهيمعن،شريك

.2/125الأنسابوينظر،الصوابهووالمثبت.،إالجوينى:مفى(1)

به.الليثطريقمن(3111)الكبرىفىالنسائىأخرجه(2)

.(85/1112)مسلم(3)

.(8124)فىتخريجهماتقدم(4)
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الفطر...فىمطلقةالحديثهذاروىمنروايلابابالصومكتاب

يكفرأنفأمره.رمضانفىأهلىأتيتاللهرسوليا:فقال،شعرهينتفوهو

الظهار)1(.كفارة

القرشى)2(.عامربنإبراهيمعنشعبةرواهوكذلك

دونالفطرفىمطلعةالحديثهذاروىمنروايةباب

الترتيبدونالتخييريوهموبلفظ،بالجماعالتمييد

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8131

،سليمادبنلربيعاأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسبوأحدثنا:لواقاوغيرهما

الرحمن،عبدبنحميدعن،شهابابنعن،مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا

وأرقبةبعتقلمجي!للهارسولمرهفأمضانرشهرفىفطرأرجلاأن،هريرةبىأعن

بعرفلمجج!للهارسول!عفأ.أجدلانىإ:لقا.مسكيناستينإطعامأوشهرينصيام

منى.أحوج(3)دجأمماالفهرسوليا:فقال."هبفتصذقهذا"خذ:فقالتمر

فىمسلمرواه.(4)((هطك":قالثمثناياهبدتحتىلمجي!اللهرسولفضحك

.(مالبن)عنعيسىبنإسحاقعنرافعبنمحمدعن""الصحيح

وسعيد.إبراهيمبينمسعودبزيادة.بهشريكطريقمن01/244العللفىالدارقطنىأخرجه(1)

به.سعبةطريقمن01/243العللفىالدارقطنىأخرجه(2)

المسند.منالمتأخرةالنسخبعضفىكذلكوهو"أحد".:4صفى(3)

،(68701)أحمدطريقهومن،1/962ومالك،2/98والشافعى،(4792)المعرفةفىالمصنف(4)

.(3523)حبانوابن،(1943)خزيمةوابن،(1931)الكبرىفىوالنسائى،(2392)داودوأبو

الترتيصبذكرعيينةابنوحديث،عيينةابنحديثعلىأحالبللفظهيذكرولم(1111/83)مسلم(5)

.الكفارةفى
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الفطر...فىمطلقةالحديثهذاروىمنروايةبابالصومكقاب

جريج:ابنأيضارواهمعناهوببعض

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-8132

حدثناقالا:طالبأبىبنوإبراهيمسهلبنأحمدحدثناإملاء،يعقوب

،شهابابنحذثنى،جريجابنأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،رافعبنمحمد

أفطررجلامرأع!ح!الفهنبئأن،حذثههريرةأباأن،الرحمنعبدبنحميدعن

ستينإطعامأومتتابعينشهرينصيامأورقبةيعتقأنرمضانشهرفى

يقل:ولمرافعبنمحمدعن"الصحيح"فىمسلمرواه.ا-ص

(2)،ير"
بعين.

وروايةالزهرى)3(،عنالأنصارئسعيدبنيحيىرواهوبمعناهما

بالقبول!،أولىالشئرعصاحبللفظناقلةبالوطءمقئد+الرهرئعنالجماعة

حمادروىوقدكيف،وجههعلىالحديث(و22/51وأدائهمحفظهملزيادة

الجماعة؟روايةنحوالزهرئعنمالكعنالحديثهذامسعدةابن

إبراهيم،ابنالفضلأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-8133

بنحمادحدثنا،الحكمبنبشربنالزحمنعبدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

عن،الرحمنعبدبنحميدعن،شهابابنعن،مالكعن،مسعدة

به.جريجابنطريقمن(1943)خزيمةوابن.بهالرزاقعبدعن(7692)أحمداخرجه(1)

.(1111/84)مسلم(2)

سعيدبنيحىطريقمن(4131)الكبرىفىوالشائى،1/55الكبيرالتاريخفىالبخارىأخرجه(3)
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...مكانهيومبقضاءالأمرروىمنروايةبابالصومكتاب

"أعتق:قالرمضانفى/أهلهعلىوقعرجلفىقالصروالنبئأن،هريرةأبى

"فأطعم:قال.أستطيعما:قال."شهرين"فصئم:قالأجدها.ما:قال."رقبة

(1)ء
.مسكينا"ستين

الحديثهذافىمحانهيويمبقضاءالأمرروىمنروايةباب

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8134

:قالسعدبنإبراهيمحدثنا،مروانأبوحدثنانصبر،بنأحمدبنجعفر

نأ،هريرةأبىعنحميد،عن،الزهرىعنسعد،بنالليثوأخبرنى

.(2)"مكانهيوما"اقض:لهقالصروالنبى

سعد،بنإبراهيمعن،الدراوردىالعزيزعبدعنروىوكذلك

عنفذكرهااللفظةهذهعنهيذكرولمالزهرىعنالحديثسمعوإبراهيم

الزهرى.عنسعدبنالليث

الزهرى:عنالمدض!أويسأبوأيض!اورواها

إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرناه-8135

نأ،بىأحدثنى،أويسبىأبناحدثنا،زيادبنعلىبنلحسناأخبرنا،لفقيها

هريرةأباأن،الرحمنعبدبنحميدعن،أخبرهشهاببنمسلمبنمحمد

به.مسعدةبنحمادعن1/326الصغيرالتاريخفىالبخارىذكره(1)

به.مروانأبىطريقمن(1518)المشكلشرحفىالطحاوىأخرجه(2)
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...مكانهيومبقضاءالأمرروىمنروايةبابالصومكتاب

.(2)مكانهيومايصومأنرمضانفىيفطر)1(ائذىمرأ!ي!الفهرسولان،حذثه

بالقوئ)3(:وليسالرهرئعنالأيلئعمربنالجئارعبدأيضاورواه

أبىابنسعيدوأبوالقاضىالحسنبنأحمدبكبرأبوأخبرنا-8136

إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاعمرو

ابنعن،عمربنالجتارعبدأخبرنا،مريمأبىبنسعيدحدثنا،الضغانئ

إلىرجلجاء:قالهريرةأبىعن،الزحمنعبدبنحميدعن،شهاب

فقالالأبعد.هلك:ويقولصدرهويدقرأسهشعرينتفوهو!ح!جملالفهرسول

فىوذلك.اليومأهلىعلىوقعتإنى:قال"هلاكاطذا؟".:لمج!جالفهرسول

صيامتستطيع"فهل:فقاللا.:قالتعتقها؟لأ.رقبةعندك"هل:قال،رمضان

:قالمسكيئا".ستينإطعامتستطيعفهل":قاللا.:قاللأ.؟متتابعينشهرين

ماله،صدقةفيهعظيمبعرتيالناسمنرجلفجاء،الزجلانصرفثئملا.

."هباعلئ:فقال.انصرفقد:قالوا؟إ.السائل"اين:ج!عالفهرسولفقال

الفه،رسوليا:قالدأ.صنعتلماكفارةبهفتصدقهذا"خذ:فقالالزجلفجاءه

أحوجلابتيهابينمابيدهنفسىواثذىبيتى؟وأهلمنىأحوجأعلى،ظ22/51

"فكل:قالنواجذهبدتحتىج!عالفهرسولفضحك:قال.بيتىأهلمنومنى

!يوماأ.:مفىبعده(1)

به.أوي!ابىابنطريقمن2/021الدارقطنىأخرجه(2)

فى:عليهالكلامينظر.عفانبنعثمانمولى،الأموىعمرأبو،الأيلىعمربنالجبارعبدهو(3)

مللكاوا،2/851نحبابنلالمجروحينوا،6/13يللتعدواوالجرح،3/86للعقيلىلكبيرالضعفاءا

ضعيف.:1/664التقريبفىحجرابنوتال،16/388الكمالوتهذيب،5/1961عدىلابن
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الصومكتاب

.(1)"مكانهيوماواقضبيتكأهلوأطعئم

...مكانهيومبقضاءالأمرروىمنروايةباب

أبىبنسعيدحدثنا،الضغانئإسحاقبنمحمدوحذثنا:قال!-8137

الخراسانى،2وعطاسعيدبنيحيىأخبرك!،عمربنالجبارعبدأخبرنا،مريم

.(2)مثلهلمجمالنبىعن،هريرةأبىعن،المسيببنسعيدعن

جده.عنأبيهعنشئعيببنعمروحديثفىأيضاذلكروىوقد

اللهعبدبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8138

بنالحجاجحدثنا،هارونبنيزيدحدثنا،مسلمةبنمحمدحدثنا،الشافعئ

عن،الزهرىوعن،المسيببنسعيدعنعامر،بنإبراهيمعن،أرطاة

ذإ!مالفهرسول!عند(3)نحنبينا:قال!هريرةأبىعن،الزحمنعبدبنحميد

:قال."؟كلمما!"ويحك:لمجينالنبئفقال،ويله:ويدعوشعرهينتفرجلجاءه

.ا!!جألا:قال."رقبة"أعتق:لهفقال!.رمضانفىامرأتهعلىوقعالأخرإن

مسكينا".ستين"فأطعئم:قال.أشطيغلا:قال."متتابعينشهرين"فصئم:قال

فقال!:تمرمنصاعاعشرخمسةفيهبعرقجمسمالنبئفأتى:قال!أجد.لا:قال!

أفقربيتأهللابتيهابينما،اللهنجئيا:قالمسكينا".ستين!أطعمههذا"خذ

.(4)"وعيالكأنت"كل:قالم!ا.إيى

به.مريمأبىبنسعيدطريقمن(1519)المشكلشرحفىالطحاوىاخرجه(1)

وأخرجه.بهمريمأبىابنعنإسحاقبنمحمدطريقمن01/245العللفىالدارقطنىأخرجه(2)

به.مريمأبىابنطريقمن(1520)المشكلشرحفىالطحاوى

"جلوس".:4صفىبعده(3)

به.!،هـونبنيزيدطريقمن01/238العللفىوالدارقطنى،(4694)أحمدأخرجه(4)
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...مكانهيومبقضاءالأمرروىمنروايلأبابالصومكتاب

بناللهعبدبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفهعبدأبووأخبرنا-8139

أخبرنا،هارونبنيزيدأخبرنا،الفهعبيدبنأحمدحدثنا،الشئافعئإبراهيم

مح!مجالنبىعن،جذهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،أرطاةبنالحخاج

الواء.حديثهريرةأبىعنالرحمنعبدبنحميدعنالرهرئحديثبمثل

.(1)مكانهيومايقضىأنوأمره:عمروقالى:فيهوزاد

بنعمروزاد:وقالىهارونبنيزيدعنطالبأبىبنيحيىأيضاورواه

مكانه.يومايصومأنفأمره:حديثهفىشعيب

فقالى:إسنادهفىالجماعةخالفأنهإلاالرهرئعنسعدبنهشامورواه

:هريرةأبىعنسلمةأبىعن

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرناه-8140

أبوحدثنا،الأصبهانئالضفارأحمدبنالفهعبدبنمحمدالفهعبدأبوحدثنا

حفصبنالحسينحدثناالأصبهاض!،الربيرئالنضربنمحمدالحسن

بنسلمةأبىعن،الرهرئشهابابنعن،سعدبنهشامحدثنا،الأصبهانئ

واقععفح!النبىإلى(و23/51جاءرجلاأن،!زهريرةأبىعن،الزحمنعبد

"صم:قالىأجد.لا:قال."رقبة"أعتق/:ع!ج!النبئفقالى،رمضانفىأهله227/4

أجد.لا:قالىمسكينا".ستين"أطعئم:قال.عليهقدرألا:قال."متتابعينشهرين

فتصدقهذا))خذ:فقالىصاعاعشرخمسةفيهبعرقجمراللهرسولىفأ!:قال

به.حجاجطريقمن(1955)عفبخزيمةوابن.بهيزيدطريقمن(6945)أحمدأخرجه(1)
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...مكانهيومبقضاءالأمرروىمقروايةبابالصومكتاب

:فقال.بيتىأهلومنمنىهذاإلىأحوج(1)دجأمااللهرسوليا:فقال."هب

،(2)"اللهواستغفو،مكانهيوماوصم،بيتكوأهلأنت"كله

.(3)دعسبنهشامعنجماعةرواهوكذلك

مرسلا:!ج!ك!النىمحنالمسيببنسعيدعنذلكوروى

وغيرهماإسحاقأبىابنزكرياوأبوالحاقظاللهعبدأبوأخبرنا-1481

أخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسألوحدننا.قالوا

:قالالمسيببنسعيدعن،الخرالممانىعطاءعن،مالكأخبرنا،الشافعئ

هلك:ويقول،نحرهويضربشعرهينتف!يهواللهرسولإلىأعرابىأتى

وأنارمضانفىأهلىأصبت:قال."؟كاذ"ومما:وج!مجالفهرسولفقالالأبعد.

:!اللا.:قال."؟رقبةتعتقأنتستطيع"هل:جم!الفهرسوللهفقال.صائم

!ج!ك!اللهرسولفأتى"فاجلس".:قاللا.:قال."؟بدنةتهدىأنتستطيع"فهل

:قالمنى.أحوج(4)دجأمما:قال."هبفتصدقهذا"خذ:فقال،تمربعرق

ذلكفىكمسعيدافسألت:عطاءقال."أصبتمامكانيوماوصئم"فكله

بنمالكرواههكذا.()عشرينإلىصاعاعشرخمسةبينما:قال؟العرق

"أحد".:4صفى(1)

به.الأصبهانىحفصبنحسينطريقمق(1954)خزيمةابنأخرجه(2)

داودابىصحيحفىالألبانىوصححهبههثامعنفديكأبىابنطريقمق(2393)داودأبواخرجه(3)

(2096).

"أحد".:4صفى(4)

.297/1ومالك،98/2،7/225والشافعى،(2481)المعرفةفىالمصنف(5)
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...لفظةالحديثهذافىروىمنروايةبابالصومكتاب

عطاء.عنأنس

إلا،متتابعينشهرينصومذكربزيادةعطاءعنهندأبىبنداودورواه

.العرققدرولاالقضاءيذكرلمأنه

لفظفىعليهواختلفالمسئب)1(،بنسعيدعنأخرأوجهمنوروى

التوفيق.وبالله،الموصولةالأحاديثعلىوالاعتماد،الحديث

لفظةالحديثهذافىروىمنروايةباب

الحديثأصحابيرضاهالا

علىبنالحسينأحمدأبوحذثنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4281

حدثنى،عقبةبنمحمدحدثنا،الأرغياخ!المسئببنمحمدحدثنا،التميمئ

أخبرناالحميد،عبدابنيعنىال!لامعبدوحذثنى:المسئبابنقال،أبى

بنحميدحدثنا،الرهرىحذثنى،الأوزاعئأخبرنا:قالواوالوليدعمر

!راللهرسولعندأنابينا:قالهريرةأبوحذثنى:قالعوفبنالزحمنعبد

."؟شأنكوما!"ويحك:قال.وأهلكتهلكتالفهرسوليا:فقالرجلجاءهإذ

الحديث.وذكر."رقبةافأغق:قال.رمضانفىأهلىعلىوقعت:قال

)وأهلكت(الففظةهذهالفهرحمهالحافظالفهعبدأبوشيخناضغف

فقد؟الأرغيانىالمسئببنمحمدعلىأدخلتأنهاعلى(ظ23/51وحملها

اللفظة.هذهدونالأؤلبالاسنادالمسئببنمحمدعنالحافظعلىأبورواه

.(8138)فىتقدم(1)
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رمضمان...شهرمنيوماأفطرمنعلىالتغليظبابالصومكتاب

دحيمورواه.اللفظةهذهدونعلقمةبنعقبةعنالوليدبنالعباسورواه

عنالأوزاعىأصحابكافةورواهدونها)1(،مسلبمبنالوليدعنوغيره

ماإلاالزهرئعنالزهرىأصحابمنأحايذكرهاولم،دونهاالأوزاعى

الزهرئ)2(.عنعيينةبنسفيالىعنمنصوربنمعلىعنثورأبىعنروى

"كتابفىنظربأنهخطأأيضاالروايةتلكفىكونهاعلىيستدلشيخناوكان

الحديثهذافيهفوجدمشهور،بخطمنصوربنالمعلىتصنيف"الصوم

أعلم.والله/،دونهاعنهرووهسفيانأصحابكافةوأن،اللفظةهذهدون

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأضرنا-8143

الأوزاعئسئل:قالأبىأخبرنى،مزيدبنالوليدبنالعباسأخبرنا،يعقوب

؟الصيامإلا!احدوكفاروعليهما:قالرمضانفى(3)امرأتهجامعرجلعن

.وحدهالصيامعليه:قالاستكرهها؟مإن:لهقيلجميغا.عليهماالصيامفإنلأ

أ

رمضانره!ثلمنيوماأفطرمنعلىالتغليظباب

عذرغيرمنمتعمدا

228/4

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-4481

حدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيبابنيونسحدثنا،أحمدبنجعفر

أبىعن،يحدثعميربنعمارةسمعت:قالثابتأبىبنحبيبعن،شعبة

.(8127)فىتخريجهتقدم(1)

.2/232لهالعللوينظربه.ثورأبىطريقمن2؟2/9الدارقطنىأخرجه(2)

"أهله".:مفى(3)
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...رمضانشهرمنيوماأفطرمنعلىالتغليظبابالصومكتاب

نأ،هريرةبىأعن،أبيهعن-المطؤسأبارأيتوقد:حبيبقال!-المطؤس

وجلعزاللهرخصهارخصةغيرفىرمضانمنيوماأفطر"من:قال!كفاللهرسول!

الذهركله")1(.صاموإنعنهيقضلمله

هذاعنالبخارىسألت:قال!أنهالترمذئعيسىأبىعنبلغنىوفيما

الحديث،بهذاوتفزد،المطؤسبنيزيداسمهالمطؤسأبو:فقال!الحديث

فىمتنهالبخارىأخرجوقد.(2)الأمهريرةأبىمنأبوهسمعأدرىولا

.(3)البابترجمة

أخبرنا،ببغدادالحفارجعفربنمحمدبنهلال!الفتحأبوأخبرنا-5481

حميد،بنعبيدةحدثنا،مجشئربنبراهيمإحدثنا،عئاشبنيحيىبنالحسين

نأحذثت:قال!اليشكرئالفهعبدبنالمغيرةعن،واصلعن،منصورحدثنا

يجزهلمعفةغيرمنرمضانمنيوما(و5/24أأفطرمن:قال!مسعودبنالفهعبد

.(4)عذبهشاءوإنلهغفرشاءفإن،وجلعزالفهيلقىحتىالذهرصيام

مسعود:ابنعناخروجهمنوروى

(1)

(2)

(3)

(4)

،3281)الكبرىفىوالنسانى،(2396)داودوأبو،(4109)أحمدوأخرجه.(2663)الطيالسى

داودأبىضعيففىالالبانىوضعفهبه.شجةطريقمن(1987،1988)خزيمةوابن،(3282

(517).

عنالثورىعنطرقله:4/1603الذهبىوقال.116صالكبيروالعلل،(723)عقبالترمذى

به.فحدئهالمطوسأبالقىئمعمارةمنسمعهحبيباأنوصح،المطوسأبوحدثنى:قالحيب

.(1935)قبلالخارى

وابن،(4766)الرزاقوعبدالحفار.محمدبنهلالطريقمن3/172التغليقفىحجرابنأخرجه

به.واصلطريقمن(9872)شيبةأبى
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رمضمان...شهرمنيوفاأفطرمنعلىالتغليظبابالصومكتاب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-8146

الملك،عبدعن،مةأساأبوحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثما،يعقوب

أفطرمن:مسعودبناللهعبدقال:قالمحرفجةعن،الثقفئالمغيوةأبوحدثنا

منه.يقبللمالدهرطولقضىثم،علةغيرمنمتعمدارمضانمنيوما

.(1)بالقوىليسالنخعئحسينابنأظنههذاالملكعبد

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،إسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-4781

سعيدأخبرنا،عونبنجعفرأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

(2)

جبيربنسعيدعن،ويعلىإبراهيمعن،معشرأبىعن،محروبةأبىابنيعنى

229/4يصوم/،كفارتهماندرىما:قالا،متعمدايومارمضان(3)ىفأفطررجلفى

.(4)اللهويستغفرمكانهيوما

وإبراهيمجبيربنسعيدقولنحووالشعبىزيدبنجابرعنوروى

.()عليهكفارةلاأنفىالنخعى

مالك،ابو،الحسينابىابن:ويقال،الحسينبنعبادة:ويقال،الحسينبنالملكعبدهو(1)

/هوالتعديلوالجرح،5/411الكبيرالتاريخ:فىعل!الكلامينظردر.بابنويعرت،النخعى

/22التقريبفىحجرابنوتال،4/396الاعتدالوميزان،34/247الكمالوتهذيب،347

.متروك:468

"بن".:4صفى(2)

"من".:4صفى(3)

وابن.بهمعشروأبىيعلىطريقمن(7472)الرزاقعبدوأخرجه.(1135)الصغرىفىالمصنف(4)

جبير.بنسعيدعنيعلىعنعروبةأبىبنسعيديقطمن(9866)لثميبةأبى

.(9865-9863)لثميبةابنومممنف،(7471)الرزاقعبدمممنفينظر(5)
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...رمضانشهرمنيوماأفطرمنعلىالتغليظبابالصومكتاب

ببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرناهالذىالحديثفأفا-8148

القاضى،إسحاقبنإسماعيلحدثنا،الرزازعمروبنمحمدجحفرأبوأخبرنا

نأ،مجاهدعن،سالمبنإسماعيلعن،هشيمحدثنا،الحفانئيحيىحدثنا

الظهار)1(.بكفارةرمضانمنيومارمضانفىأفطرالذىأمر!عالنبئ

حدثنا،إسماعيلحدثنا،جعفرأبوأخبرنا،الحسينأبووأخبرنا-9481

لمجصالنبىعن،هريرةأبىعن،مجاهدعن،ليثحدثنا،هشيمحدثنا،يحيى

للحديث.هشيممنوقعاختصارفهذا.(2)مثله

سعيدبنالوارثوعبدأعينبنوموسىالحميدعبدبنجريررواهفقد

فىأهلهعلىالواقعقصةفىار!فمهريرةأبىعنمجاهد،عن،ليثعن

فقدمطلقاوجهمنالبابهذافىروىحديثكلوهكذا.3رمضانشهر

فىلمجصالنبىعنيثبتولا،الوقاعقصخةفىار!فممبئنااخروجهمنروى

شىء.بالأكلالمفطر)4(

من2/190والدارقطنىبه.الحمانىيحىطريقمن11/330التمهيدفىالبرعبدابنأخرجه(1)

إسماعيلعنهشيمعن:والمحفوظ:تالثم،هريرةأبىبذكربهالقاضىإسحاقبنإسماعيلطريق

مرسلأ.مجاهدعنصالمابن

طريقمن33"/11التمهيدفىالبرعبدوابنبه.إسماعيلطريقمن2/190الدارقطنىأخرجه(2)

به.الحمانىيحيى

به.جريرطريقمن11/329التمهيدفىالبرعبدوابن،01/247العللفىالدارقطنىأخرجه(3)

"الفطر!.:مفى(4)
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ناسيا...شربأوأكلمنبابالصومكتاب

عليهقضاءولاصومهفليت!اناسياشربأول!أمن4بافي

المهرجانئالحسنبنمحمدبناللهعبدأحمدأبوأخبرنا-8150

بنمحمدالفهعبدأبوحدثنا:قالاالفامئأحمدبنعلىبنأحمدنصروأبو

السهمئ،بكربناللهعبدأخبرنا،اللهعبدبنإبراهيمحدثنا،الشئيباك!يعقوب

قال:قالهريرةأبىعن،سيرينبنمحمدعن،هشامظأ24/51حدثنا

فإنما،صومهفلتتمصائموهوشربأوفاكلأحدكمنسى"إذا:غ!ي!اللهرسول

بنيزيدحديثمن""الصحيحفىالجشارىأخرجه.(1)"هاقدواللهأطعمه

بنهشامعنكلاهما،علئةابنإسماعيلحديثمنمسلموأخرجه،زريع

!:(2)
.د

،المؤذنالخالقعبدبنعلىبنالخالقعبدالقاسمأبوأخبرنا-5181

الفف!بنالحسينحدثنا،الكرابيسئجعفربنمحمدأحمدأبوأخبرنا

أبىعن،ومحمدخلاسعن،عوفحدثنا،خليفةبنهوذةحدثنا،البجلئ

صومه،فلتتموشربفاكلونسىيوماأحدكمصام"إذا:قالغ!ي!النبىعن،هريرة

.(4)فوععنمةأساأبىحديثمنابخارىأخرجط.(3)((5وسقاالفهأطعمهفإنما

حامدأبوأخبرنا،العلوئالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-5281

حبانوابن،(1989)خزيمةوابن،(3276)الكبرىفىوالنسائى،(2398)داودأبوأخرجه(1)

به.حسانبنهشامطريقمن(3519)

.(1551)ومسلم،(1933)البخارى(2)

به.عوفطريقمن(1673)ماجهوابن،(722)والترمذى.بههوذةعن(9136)أحمدأخرجه(3)

.(6669)البخارى(4)
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ناسنا...شربأوأكلمنبابلصوما!كتا

الشهيد،بنحبيبعن،أنسبنقريشحدثنا،الأزهرأبوحدثنا،الشرقىابن

إنى:فقالع!ي!النبىإلىرجلجاء:قالهريرةأبىعن،سيرينبنمحمدعن

.(1)"وسقاكأطعمكاللهفإنعومك،"أتئم:فقال.ناسياوشربتأكلت

بهذاسيرينبنمحمدعنوهشاموحبيبأئوبعنسلمةبنحضادرواه

(2)اللفظ

.(3)!ي!عالنبىعنهريرةأبىعنرافعأبىعنأيضاوروى

محمدالرحمنعبدأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-8153

بنمحمدحدثنا،إدريسبنمحمدحاتمأبوحدثناالتاجر،اللهعبدابن

،هريرةأبىعن،سلمةأبىعن،عمروبنمحمدحدثنا،الأنصارىالفهعبد

.(4)"كفارةولاعليهقضاءفلاناسيارمضانفىأفطر"من:قالع!ي!النبئأن

تفردمماوهو،(الأنصارئ)عنالبصرئمرزوقبنمحمدرواهوكذلك

أعلم.فالله،ثقاتوكفهم،عمروبنمحمدعنالأنصارئبه

يرويه:الذارقطنئقالقولهما)6(.منعمروابنعلىعنذلكفىوروى

.(1353)الصغرىفىالمصنف(1)

حبيب.ذكربدونحبانابنوعند،بهحمادطريقمن(2235)حبانوابن،(2398)داودأبوأخر!(2)

به.رافعأبىطريقمن(03481)أحمدأخرجه(3)

.1/430والحاكم،(2486)المعرفةفىالمصنف(4)

فىوالمصنف،(3521)حبانابنوعنه،(1990)خزيمةوابن،178/2الدارقطنىأخرجه(5)

به.مرزوقبنمحمدطريقمن(2487)المعرفة

.329/6المحلىينظر(6)
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...صومهأفسدينزلحتىبامرأتهتلدذمنباب:الصومكتاب

مجاهدعنرويناوقد.حاتمأبىحديثمنرواهوقد.امرزوقبنمحمد

فىيقولعطاءوكان.(2)عليهقضاءلا:ناسياالجماعوفىذلكفىوالحسن

القضاء)3(.عليه:ناسياالجماع

صومه،أفسدينزلحتىبامراتهتلذذمنبافي:

يفسذا!لينزلىا!لوإن

بنمحمدبنهلال،و25/51الفتحأبوأخبرنابمااستدلالا-8154

محمدبنالحسنحدثنا،القطانعياشبنيحيىبنالحسينأخبرنا،جعفر

،فوركابنبكرأبووأخبرنا)ح(شعبةعن،عدىبىأابنحدثنا،الصباحابن

حدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا)ح(شعبة

،حرببنسليمانحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

رجلأرطاة-بنوشريحعلقمةأن،إبراهيمعن،الحكمعن،شعبةحدثنا

للصائم.القبلةعنسلها:لصاحبهأحدهمافقالعائشةعندكانا-النخعمن

4/230يقبل!راللهرسولكان:فقالت.المؤمنينأمعندلأرفثكنتما/:فقال

حديثلفظلإربه)4(.أملككموكان،صائموهوويباشر،صائموهو

المعرفةوينظرالأنصارى.عن،ثقةوهو،مرزوقبنمحمدبهتفرد:ولفظه،2/178الدارقطنى(1)

.(2487)للمصنف

.(7375،7377)الرزاقعبدمصنفينظر(2)

.(7376)الرزاقعبدأخرجه(3)

=،بهمحمدبنالحسنعن(3087،3091)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.(1502)الطيالسى(4)
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...ولديهماعلىخافتاإنوالمرضعالحاملباب:الصومكتاب

عن:قالعدىأبىابنروايةوفى،منهقريمبداودأبىوحديث،سليمان

ذكرثئمللضائم.القبلةعائشةعندذكراانهماأرطاةبنوشريحعلقمة

.بمعناهالحديث

علئبنالحسينعلىأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-5581

سليمانحدثنا،معبدبنالفهعبدبنمحمدحدثنا،قريشأبوأخبرنا،الحافظ

عائشةعن،الأسودعن،إبراهيمعن،الحكمعن،شعبةحدثنا،حربابن

51رولإربه)1(.أملككموكان،صائموهوويباشريقبللمجيوالنبئكان:قالت

فروايةغريم!؟وهو،(2)اذكهحرببنسليمانعن""الصحيحفىالبخارئ

مضى،كماوشريحعلقمةعنإبراهيمعنالحكمعنشعبةعنالجماعة

ومن،عائشةعنالأسودعنإبراهيمعنن-وعابنحديثمنمسلموأخرجه

.(3)عائشةعنوعلقمةالأسودعنإبراهيمعنالأعمشحديث

أفطرتاولديهماعلىخافقاإنوالمرضعالحامل4بابئ

قضتاا!ثحنط!منبمذيومحلعنوتصدقتا

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5681

وشريحعلقمةأنوعنده،بهشعبةطريقمن(09542)وأحمد.وشريحعلقمةعنإبراهيموعنده-

الحديث.عليههيدللمبالإنزالالصومفساد:4/1605الذهبىوقالأرطاة.ابن

يدللمبالانزالالصومفساد:4/5061الذهىوقال.بهإبراهيمطريقمن(59642)أحمدأخرجه(1)

الحديث.عليه

.4/149الفتحفىالاسماعيلىلكلامونقلهإسنادهعلىحجرابنكلاموينظر.(1927)البخارى(2)

.(6011/65،68)مسلم(3)
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ولديهما...علىخافتاإنوالمرضعالحاملبابالصومكتاب

بنروححدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

العدلبشرانابنالحسينأبووأخبرنا)ح(عروبةأبىبنسعيدحدثنا،عبادة

محمدبنإسماعيلحدثنا،الرزازعمروبنمحمدجعفرأبوأخبرنا،ببغداد

،قتادةعن،عروبةأبىبنسعيدأخبرنى،إبراهيمبنمكئحدثنا،الفسوى

الكبيرللشيخرخص:قالأنهعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،عزرةعن

مكانويطعماشاءاإنيفطراأنالصوميطيقانوهماذلكفىالكبيرةوالعجوز

فيهأنزلالذىرمضمان)شئهر:الايةهذهفىذلكنسخثم،مسكينايومكل

المثئهرمنكمشهدفمنوانفرقاقائهدىفنوبينمخهههـئلئاسائقزءان

،الصوميطيقانلاكاناإذاالكبيرةوالعجوزالكبيرللشيخوثبتفقيصتهمهو.

مسكينا.يومكلمكانوأطعمتاأفطرتاخافتاإذا(ظ51/25والمرضعوالحامل

والباقىخافتا.إذاوالمرضعوالحبلى:روحروايةوفىمكى.حديثلفظ

(1)
سواب!.

والحبلى:الحديثفىفقالسعيدعنعدىأبىبنمحمدورواه

وأطعمتا.أفطرتاأولادهماعلىخافتاإذاوالمرضع

بوأحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-5781

.(2)فذكرهسعيد.عن،عدىأبىابنحدثنا،المثنىأبوحدثنا،داود

مرزوقبنإبراهيمعن(381)الجارودابنوأخرجه.بهالحاكمعن(1363)الصغرىفىالمصنف(1)

به.عروبةأبىبنسعيدطريقمن(5565)الأشرافتحفةفىكماداودوأبوبه.

شاذ.:(035)داودأبىضعيففىالألبانىوقال.(2318)داودأبو(2)
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ولديهما...علىخافتاإنوالمرضعالحاملبابالصومكتاب

أبىابنسعيدوأبوالمزكىإسحاقابىابنزكرئاأبوأخبرنا-8158

بنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواوغيرهماعمرو

عنسئلعمرابنأن،نافععن،مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمان

يومكلمكانوتطعمتفطر:فقالولدها،علىخافتإذاالحاملالمرأة

مالك:قال:الشافعىقال:حديثهفىسعيدأبوزاد.حنطةمنمذامسكينا

اللهلأن؟القضاءعليها:مالكقالالقضاء.ذلكمععليهايرونالعلموأهل

أئاهـمنفحذةسفيعكأؤمىلصامنكمكاتفمنئفدوداث)أياما:يقولتعالى

(1)
.(184:القرةأأخر!و

لبيبةابنعن،محمدبنجعفرعنعياضبنأنسروىوقد:الشيخقال

حاملاصامتامرأةأن،عثمانبنعمروبنالفهعبدعن،لبيبةأبىابنأو

يومكلوتطعمتفطرأنفأمرهاعمرابنعنهافسئل،رمضانفىفاستعطشت

كتابفىعبيدأبوذكره.قضتهصختفإذايجزيهالاثئممذا،مسكينا

قولوهذا.(2)عياضبن/أنسعنمريمأبىابنعن"والمنسوخ"الناسخ231/4

البصرى:الحسنعنقتادةروايةوفى.(3)وتقضىوتطعمتفطرمجاهد؟

إذاالمرضع:الحسنعنعبيدبنيونسروايةوفى.(4)وتقضيانتفطران

عمرابنعنبلاغاوعنده،308/1ومالك،7/251والافعى،(2488)المعرفةفىالمصنف(1)

نافع.ذكردون

.78،79صوالمنسوخالناسخ(2)

.78صعبيدلأبىوالمنسوخالناسخينظر(3)

به.قتادةطريقمنحميدبنعبدإلى177/4التعليقتغليقفىحجرابنعزاه(4)
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...الصومعليتقدرانلاوالمرضعالحاملبابالصومكتاب

وقضتأفطرتنفسهاعلىخافتإذاوالحامل،وأطعصتأفطرتخافت

.(1)كالمريض

أفطرتاالصومعلىتقدرانلاوالمرضعالحاملبافي:

حالمريضحفارءةبلاوقضتا

النخعئنوحبناللهعبدبنمحمدبنمحمدمنصورأبوأخبرنا-8159

بنحازمبنأحمدحدثنا،دحيمبنعلىبنمحمدجعفرأبوأخبرنا،بالكوفة

اللهعبدعن،هلال!أبىعن،نعيموأبوموسىبناللهعبيدأخبرنا،غرقأبى

قال!:قشيرإخوةالأشهلعبدبنىمنرجلمالكبنأنس!!رع،سوادةابن

قلت:فكل"."افىن:فقال!كليأفوجدتهتيتهفأغ!يواللهرسول!ا!خعليناأغارت

الله"إن:قال."الصيامعن:أو-مالصوعنأحدثك"اجل!مق.!أ!اصائح!.إنى

وأ،الصوموالمرضعوالحاملالفسافروعن،الصلاةشطرنرالم!عنوضع

نفسىلهففيا،أحدهماأوكلاهمادج!مجاللهرسول!قالهماأغدواللهالميام".

من(و26/51رجل:غيرهوقال!!أ2)!هيجملاللهرسول!طعاممنطعصض!كنتألا

ذكردوناسبىالرهلال!أبورواهكذا.(3)ريشقبنىإخوةكعببى!أاللهعبدبنى

إسفاده.فىأبيه

مالك:بنأنسعنأبيهعنسوادةبناللهعبدعنوهيبورواه

به.يونسطريقمنحميدبنعبدإلى177/4التعليقتغليهقفىحجرابنعزاه(1)

به.هلالأبىطريقمن(1667،3299)ماجهابنأخرجه(2)

طريقمن(4402)خزيمةوابن،(571)والترمذى،(0842)داودوأبو،(47019)أحمدأخرجه(3)

صحيح.حسن:(7012)اوددأبىصحيحفىالألبانىوقال.حسنحديث:مذىالتروقال.بههلالبىأ
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...الصومعلىتقدرانلاوالمرضعالحاملبابالصومكتاب

اللهعبدأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-8160

وهيب،حدثنا،أسدبنالمعفىحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثناجعفبر،ابن

منهم-رجل-مالكبنأنسأن،أبيهعن،القشيرئسوادةبنالفهعبدحدثنا

فوافقه!ؤالنبىعلىفدخل،إبلهطلبفىالمدينةفأتىلهإبلأصيبت:قال

الصيام"إن:فقال.صائمإنى:فقالالغداء!.إلى)هلم:لهفقاليتغذىوهو

.(2)"المرضع(1)وأالحبلىوعن،الصلاةرط!ثوالمسافرعنؤضع

جعفر،بناللهعبدأخبرنا،الفضلابنالحسينأبووأخبرنا-8161

أئوب،عن،وهيمبحدثناأسد،بنالمعفىحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا

عنفحدثنيهفسألتهفلقيته:أئوبقال،عامربنىمنرجلعن،قلابةأبىعن

وذكر.ز!مجالنبىعلىفدخل،لهإبلطلبفىالمدينةأتىائهمنهمرجل

.(3)بمثلهالحديث

.(4)الكعبىمالكبنأنسعنقلابةأبىعنأيوبعنالثورئورواه

رجلأأن،عامربيىمنرجلعنقلابةأبىعنأيوبعنمعمرورواه

.(حذثه)أنصن.:لهيقال

س:"و".ىف(1)

به.وهيبطريقمن(2314)النسائىوأخرجه.2/471سفيانبنيعقوب(2)

.2/469سفيانبنيعقوب(3)

به.الثورىطريقمن(4302)خزيمةوابن،(2273)النسائىأخرجه(4)

طريقمن(763)والطبرانى،2/29الكبيرالتاريخفىوالبخارى،(7560)الرزافعبدأخرجه(5)

به.معمر
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شهوتهالقبلةحركتلمنالقبلةكراهيةبابالصومكتاب

رجلعنالشخيربناللهعبدبنويزيدقلابةأبىعنالحذاءخالدورواه

.(1)!عالفهرسولأتىمنهمرجلاأن،عامربنىمن

عنالمهاجرأبىأو،أميةأبىعنقلابةأبىعنكئيرأبىبنيحيىورواه

مالكبنأنسأمئةأبووهو.(2)مهمجالفهرسولعلىقدمت:قالأميةأبى

الكعبى.

شهوتهالقبلةحرحتلمنالقبلةحراهيةباب

حدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-8162

أبىعن،إسرائيلأخبرنا،أحمد(3)وبأأخبرنا،علىبننصرحدثنا،داودأبو

المباشرةعنكيمالنبئسألرجلاأن،هريرةأبىعن،الأغرعن،العنبس

شيخلهرخصالذىفإذا؟فنهاهفسألهاخروأتاه،لهفرخصللضائم

.(4)ثاشنهاه/وائذى

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبووأخبرنا-8163

محمدبنسهلحدثنا،الدورىمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوببنمحمد

به.الحذاءخالدطريقمن(2276،2277)النسائىاخرجه(1)

أبىعنيجىطريقمن(2272)والنسائىبه.يجىطريقمن2/470سفيانبنيعقوبأخرجه(2)

/االمعانىشرحفىوالطحاوى،2/29الكبيرالتاريخفىوالبخارى.اميةأباأنرجلعنقلابة

به.أميةابىعنقلابةابىعنيجىطريقمن(762)والطبرنى،423

.476/25الكمالتهذيبينظرأحمد.أبوالزبيربنالفهعبدبنمحمدوهو.م:منسقط(3)

صحيح.حسن:(2090)داودابىصحيحفىالألبانىوقال.(2387)داودأبو(4)
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شهوتهالقبلةحركتلمنالقبلةكراهيةبابالصومكتاب

أبانحذثنى،زائدةأبىبنزكرئابنيحيىحدثنا،العسكرئالربيرابن

القبلةفىرخصلمج!النبئأن،عائشةعن،حفصابنبكرأبىعن،البجلئ

يفسدوالشابئإربه،يملك"الشيخ:وقالالثئاثعنهاونهى،صائموهوللشيخ

(1)
."صومه

العنبس،أبىعن،إسرائيلعن،زكرئابنيحيىوحذثنا:قال-8164

.(2)مثله!جدالنبىعن،هريرةأبىعن،الأغرعن

الفهعبدأبوأخبرنا،إسحاقأبىابنظأ51/26كرتازأبووأخبرنا-6581

أخبرنا،عونبنجعفرأخبرنا،الوقابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوبابن

وهوالقبلةعنهريرةأباشيخسأل:قالأبيهعن،سلمةأبىابنعن،مسعر

شاثا.عنهاونهى،لهفرخص،صائم

ابنعن،مجاهدعن،حبيبعن،مسعرأخبرنا:قالوبإسناده-8166

ذلك.مثلعباس

حدثنا:قالواوغيرهالقاضىالحسنبناحمدبكرأبووأخبرنا-8167

الشئافعئ،أخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

عنسئلعباسابنأن،يساربنعطاءعن،أسلمبنزيدعن،مالكأخبرنا

الذهبىوقال.بهبانأطريقمن(5361)راهويهبنإسحاقوأخرجه.(5135)الصغرىفىالمصنف(1)

.يخرجوهلم:4/1607

.(1356)الصغرىفىالمصنف(2)
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شهوتهالقبلةحركتلمنالقبلةكراهيةبابالصومكتا!

.(1)للشابوكرههاللشيخفيهافأرخص،للصائمالقبلة

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-8168

الوهابعبدأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،الأصمهوالعباسأبوحدثنا

القبلةعنعباسابنلممألرجلاأن،عطاءعنجريجابنأخبرنا،عطاءابن

قاللماقها؟علىقبضرجل:وقال.إليهانتهىإذابهبأسلا:فقال،للضائم

.(2)الصيامأعفوا:أيضا

حدثنا،الصفارإسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسيقبوأأخبرنا-6981

نافع،عن،عمربناللهعبيدعن،نميرابنحدثنا،عفانبنعلىبنالحسن

.(3)للصائموالمباشرةالقبلةيكرهكانأنه،عمربناللهعبدعن

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوفظالحااللهعبدأبوأخبرنا-5781

الوفابعبدأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسبوأ

لممألفتىأن،الرحمنعبدبنيحيىعن،عمروبنمحمدأخبرنا،عطاءابن

الناستحرجلم:عندهشيخفقاللا.:فقال،صائموهوالقبلةعنعمرابن

عندفليس،فقبلأنتأما:عمرابنقال.بأسبذلكماوالله؟عليهموتضيق

خيز.استك

.293/1ومالك،98/2والشافعى،(0250)الصغرىفىالمصنف(1)

الصائم.أعفوا:وفيهبه.جريجابنعن(7413)الرزاقعبدأخرجه(2)

به.نافععن293/1ومالكبه.نميرابنعن(9523)شيبةابىابنأخرجه(3)
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شهوتهالقبلةحركتلمنالقبلةكراهيةبابالصومكتاب

حدثنا،العباسأبوحدثنا:قالاسعيدوأبواللهعبدأبووأخبرنا-8171

عنحماد،عن،الذستوائىهشامأخبرنا،الوفابعبدأخبرنا،يحيى

لا.:قالت؟الصائمايباشر:لعائشةقلت:قاليزيدبنالأسودعن،إبراهيم

لإربه)1(.أملككمكان:قالتيباشر؟لمجداللهرسولكانأليس:قلت

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-7281

حدثنا،الحارثىالحميد)2(عبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

عمرقال:قالعمربناللهعبدعن،سالمحدثنا،حمنئبنعمرعنأسامةأبو

فقلت:،ينظرخ!لافرأيتهالمنامفى!ي!الفهرسولرأيت:زلمحبهالخطابابن

."؟(3)الصائموأنتالمقبلإألست:فقالإلئفالتفت؟شأنىما،الفهرسوليا

بنعمربهتفزد.(4)بقيتماامرأةصائموأناأقئللابيدهنفسىفوائذى

القبلةتحريكيتوفم(مفا)قوئاكان!لمحبهالخطاببنفعمرصخفإن،حمرة

أعلم.والفه،و27/51،شهوته

طريقمن(0931)الكبرىفىوالنسانى.بهعطاءبنالوهابعبدعن(24965)أحمدأخرجه(1)

إبراهيمطريقمن(1998)خزيمةوابن،(0611/68)ومسلم،(1927)والبخارى.بههشام

.508/12النبلاءأعلامسيروينظرالجبار،.اعبد:4صفى(2)

"صائما.:1608/4المهذبفى(3)

(081)المناماتفىالدنياأبىابنوأخرجه.بهالحاكمعن6/46،47النبوةدلائلفىالمصنف(4)

بنعمر:حنبلبنأحمدوتال،يخرجوهلمهذا:4/1608الذهبىوقال.بهأصامةأبىطريقمن

النسائى.وتحايده،مسلملهوروى،غيرهوقواهمعينابنوضعفهمناكير.أحاديثهحمزة

ممن،.:"بخطه:الأصلحاشيةفى(5)
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...شهوتهتحركلملمنالقبلةإباحةبابالصومكتاب

233/4إربهيملككانأوشهوتهتحركا!للمنالمبلةإباحة/باب

مدحاأبوأخبرنا،العلوىالحسينبنمحمدالحسينأبوأخبرنا-8173

حدثنا،وثلاثمائةوعشرينخمسسنةالحافظالحسقبنمحمدبنأحمد

عن،القطانسعيدبنيحيىحدثنا،العبدىالحكمبنبشربنالرحمنعبد

كان:قالتعائشةعنيحدثمحمدبنالقاسمسمعت:قالعمربناللهعبيد

فىمسلمأخرجهلاربه)1(.أملككموكان،صائموهويقثلع!يماللهرسول

حديثمنأيضاوأخرجهعمر،بناللهعبيدعنآخروجهمن""الصحيح

.(2)اللفظبهذاعائشةعنعلقمة

الفقيه،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8174

قلت:قالسفيانحدثناالحميدى،حدثنا،موسىبنبشرأخبرنا

كانلمجصالنبئأنعائشةعنيحدثأباكأسمعت:القاسمبنالرحمنلعبد

"الصحيح"فىمسلمرواه.(3)معن:قالثمساعةفسكت؟صائموهويقبلها

.(4)سفيانعنوغيرهحجربنعلىعن

من(3543)حبانوابن.بهيحيىعن(24174)احمدواخرجه.(1354)الصغرىفىالمصنف(1)

به.عمربنالفهعبيدطريق

.(1106/64،66)مسلم(2)

(0002)خزيمةوابن،(2503)الكبرىفىوالنسائى،(1142؟)أحمدوأخرجه.(971)الحميدى(3)

به.سفيانطريقمن

.(6011/63)مسلم(4)
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...شهوتهتحركلملمنالقبلةإباحةبابالصومكتاب

ابنزكرياوأبوالفقيهطاهروأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-8175

بنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواعمروأبىابنسعيدوأبوإسحاقأبى

عن،عياضبنأنسحدثنا،الحكمعبدبنالفهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوب

ليقبل!صالفهرسولكانإن:قالتأنهاعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشام

لىإتدعوالقبلةأرلم:عروةقال:وقال.تضحكثم.ئمصاوهوأزواجهبعض

خير.

،العباسأبوأخبرنا،القاضىالحسنابنبكرأبووأخبرنا-8176

فذكره.عروةبنهشامعن،مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الربيعأنجرنا

.""المبسوطفى(2)ذكرهوقدروايتنا)1(،فىعروةقوليذكرلمأنهإلابمثله

منمسلموأخرجه،مالكعنالقعنبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه

هشابم)3(.عنعيينةابنحديث

ابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-8177

،سفيانحدثنا،العلاءبنالجبارعبدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،إبراهيم

للصائمالقبلةعنسئلتعائشةأن،علقمةعن،إبراهيمعن،منصورعن

فىمسلمرواهلاربه)4(.ملككمأوكان،صائموهويقثل!ي!مجالنبئكان:فقالت

حبانابنطريقهومن،292/1ومالك،98/2والثافعى،(2491)المعرفةفىالمصنف(1)

(3547).

.(8206)رقموينظرالثانعى.يض(2)

.(0611/62)ومسلم،(1928)البخارى(3)

به.سفيانطريقمن(3085)الكبرىفىوالنسائى،(13024)أحمدأخرجه(4)
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...شهوتهتحركلملمنالقبلةاباحةبا!الصومكتاب

.(اأسفيانعنوغيرهحجربنعلىعن،""الصحيح

أبوأخبرنا،الأصبهانئيوسصفبناللهعبدمحمدأبوحدثنا-8178

الصباحبنمحمدبنأحسناحدثنا،البصرىزيادبنمحمدبنأحمدسعيد

عن،عامرعن،طريفبنمطرفحدثنا،حميدبنعبيدةحدثنا،الزعفرانئ

فيقبلصائما(ظ51/27ليظل!عاللهرسول!كانإن:قالتعائشةعن،مسروق

.(2)رطفيحتىوجهىمنشاءأين

ببغداد،العدل!بشرانبناللهعبدبنمحمدينعلىأخبرنا-8179

أخبرنا،جعفربنيحيىأخبرنا،الرزازعمروبنمحمدجعفرأبوأخبرنا

علاقة،بنزيادعن،النهشلىبكرأبوحدثنا،عاصمأبايعنىالضحاك

رمضانفىيقبلكانلمج!جالفهرسولأن،عائمثمةعن،ميمونبنعمروعن

(3)!ل
بكلوأبىعناسدبنبهزحديثمنمسلماخرجه.صائموهو

النهشلى)4(.

بنعمروعن،علاقةبنزيادعن،سليمبنسلامالأحوصأبوورواه

.الصومشهرفىيقئل!عاللهرسول!كان:قالتعائشةعن،الأودئميمون

حدثناجعفر،بناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوحدثناه-8180

.(1106/66)مسلم(1)

عن(1002)خزيمةوابن،(3؟79)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.(1352)الأعرابىابنمعجم(2)

به.عبيددطريقمن(26171)وأحمد.بهالزعفرانى

به.النغملىبكرأبىطريقمن(24989)أحمدأخرجه(3)

.(11/71"6)مسلم(4)
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4/234

...شهوتهتحركلملمنالقبلةإباحةبابالصومكتاب

أخرجه.(1)فذكره.سلامحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونس

.(2)الأحوصأبىعنجماعؤعنمسلم

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8181

براهيمإحدثنا،حمنئبنبراهيمإحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثنا،يعقوب

معمربناللهعبيد)3(بنعثمانبناللهعبدبنطلحةعن،أبيهعنسعد،ابن

صائمة.إنى:فقلت،يقئلنىأنلمجي!النبئاراد:قالتعائشةعن،التيمى

قئلنى)4(.ثئم."صائموأنا:فقال

بحرحدثنا،بلالابنمدحاأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبواخبرنا/-8281

البصرىديناربنمحمدحدثنا،ح!انبنيحيىحدثنا،الخولانئنصرابن

حدثناالضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا)ح(

سعدعن،ديناربنمحمدحدثنا،عفانحدثنا،المؤذبالعباسبنمحمد

-نضرةأبى(ختن):ح!انبنيحيىزاد-يحيىأبىمصدععن،أوسابن

زادلسانها.ويمصصائموهويقئلهاكان!ج!الفهرسولأن،عائشةعن

الكبرىفىوالنسائى،(727)والترمذى،(2383)داودأبووأخرجه.(1638)الطيالسى(1)

به.الأحوصأبىطريقمن(1683)ماجهوابن،(3090)

.(1106/70)مسلم(2)

.13/054الكمالتهذيبوينظرأعبدا.:4ص،سفى(3)

الكبرىفىوالنسائى،(2384)داودوابوبه.سعدبنإبراهيمطريقمن(02632)احمدأخرجه(4)

داودأبىصححفىالألبانىوصححه.بهإبراهيمبنسعدطريقمن(4002)خزيمةوابن،(0503)

(8802).

.2/01النهاية.البنتزوج:الختهن(5)
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...شهوتهتحركلملمنالقبلةإباحةبابالصومكتاب

.(1)معن:قالسعد؟منسمعته:رجللهفقال:عفان

محمدبناللهعبدأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8183

بنهشامعن،يحيىحدثنا،مسددأضرنا،أيوببنمحمدحدثنا،الكعبئ

أبىبنتزينبعن،سلمةأبىعن،كثيرأبىبنيحيىحدثنى،اللهعبدأبى

حضت،إذالخميلةفىكيىاللهرسولمعأنابينما:قالتأمهاعن،سلمة

نعم.:قالتأنفمست؟".لك"مما:فقالحيضتى.ثيابفأخذت،فانسللت

!راللهورسولهىوكانت:قالت.الخميلةفىمعهفدخلتفدعانى

البخارىرواه.(2)صائموهويقبلهاوكان،الجنابةمنواحدإناءمنيغتسلان

.(3)دذسمعن""الصحيحفى

عبيد(و51/28بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا-8481

بوأأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،السراجإسحاقبنبراهيمإحدثنا،الصفار

كان:قالتحفصةعن،شكلبنشتيرعن،مسلمعن،الأعمشعن،معاوية

بنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(")صائموهويقبللمجي!اللهرسول

بنمحمدطريقمن(0302)خزيمةوابن،(2386)داودوأبو.بهعفانعن(61942)أحمدأخرجه(1)

.(515)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفهبه.دينار

يحيىطريقمن(3068)الكبرىفىوالنسائى.بطولهبههشامطريقمن(26703)أحمدأخرجه(2)

.(1507)فىمنهالأولالشطروتقدمالثاهد،موضعذكرالنسائىوعند.بطوله

.(1929)البخارى(3)

الكبرىفىوالنسائىبه.معاويةأبىطريقمن(1685)ماجهوابن،(26447)أحمدأخرجه(4)

به.الأعمشطريقمن(3082)
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فانزلقبلمنعلىالقضاءوجوببابالصومكتاب

:(1)
.وعيرهيحيى

بنمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8185

مهرانبنإسماعيلبنومحفدمهاجربنحسنبنحسينحدثنا،يعقوب

بنعمروأخبرنى،وهبابنحدثنا،الأيلئسعيدبنهارونحدثنا:قالا

بنعمرعن،الحميرئكعببنالفهعبدعن،سعيدبنرئهعبدعن،الحارث

لهفقالالضائم؟أيقبللمجؤ:الفهرسولسألأنهالحميرى)2(،سلمةأبى

ذلك.يصنع!راللهرسولأنفأخبرته،سلمةلأئمهذه"."سل:لمجمالفهرسول

لهفقالتأخر.وماذنبكمنتقدممالكالفهغفرقد،اللهرسوليا:فقال

فىصرواه.(3)"دوأخشاكمللهلإلماكمإنى،والله"أما:لمجؤالفهرسول

الأيلى)4(.سعيدبنهارونعن""الصحيح

.(ر!النه!)الصحابةمنوجماعةوقاصأبىبنسعدعنإباحتهافىورؤينا

فأنزلقبلمنعلىالقضاءوجوبباب

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبوأأخبرنا-8681

:قالمنصورعن،شعبةأخبرنا،مرزوقبنعمروحدثنا،غالببنمحمد

.(7011/73)مسلم(1)

.م:فىليس(2)

به.وهبابنطريقمن(3538)حبانابنأخرجه(3)

.(1108)مسلم(4)

.(7421)الرزاقعبدومصنف،1/292الموطأينظر(5)
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ومضان...شهرمنأيامفىعليهأغمىمنباب:الصومكتاب

فىقالمسعودابنأنالهزهاز،عنيحدثيسافابنيعنىهلالاسمعت

مكاله)1(.يومايصوم:يعنىشمديدا،قولاللصائمالقبلة

.فأنزلقبلإذافيهعندناوهذا

أبوأخبرنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنافقد-8187

بنجعفرأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمداللهعبد

ابنأن،ميسرةأبوحدثنى:قالعامرعن،زائدةأبىبنزكرياأخبرنا،عون

.(2)صائموهوالنهاربنصفامرأتهيباشركانمسعود

235/4يريانلاكاناأنهما،عباسوابنمسعودابن/عنمجاهدعنوروينا

المرادأنمحلىدلالةمسعودابنعنهذاوفى.(3)أسأبالصائمبمباشرة

أعلم.والله،ظاهرهاعليهدلماغيرالأولىبالرواية

رمضانشهرمنألامفىعليهأغمىمن4باب

فيهالأحلا!لوإبئعنهيجزئفلا

وقد:أصحابناقال.(4)يعقلهوهوالصومفىيدخللملأنه:الشافعئقال

اور!:فىوجلعزاللهعنوظل."بالنياتالأعمال"إئما:كي!النبئقال

."أجلىمنوشربهوأكلهشهوته"يدع

به.منصورطريقمن(9498)شيبةأبىوابن،(7426)الرزاقعبدأخرجه(1)

به.زكرياطريقمن(9517)شيبةأبىوابن،(7442)الرزاقعبدأخرجه(2)

لا:الثانىالموضعوفى،عباسابنعنعكرمةطريقمن(9518،9519)شيبةابىابنأخرجه(3)

يباشر.أنللشيغباس

.5/284الأم(4)
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...رمضانشهرمنأيامفىعليهأغمىمنبابالصومكتاب

أخبرنا(ظ28/51،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-8188

عن،القعنبئحدثنا،الفهعبدبنإبراهيمحدثناالضفار،عبيدبنأحمد

،وقاصبنعلقمةعن،إبراهيمبنمحمدعن،سعيدبنيحيىعن،مالك

نوى،ما2لامروإنمابالثئة،"الأعمال:م!عالفهرسولقال:قالهن!!لعمرعن

ومن،ورسولهاللهإلىفهجرته،رسولهوإلىوجلعزاللهإلىهجرتهكانتفمن

51رو.(1)"إليههاجرماإلىفهجرتهيتزوجها،امرأةأويصيبهادنياإلىهجرتهكانت

القعنبى)2(.عنجميعاومسلمالبخارئ

محمدوأبوبنيسابورالمزكىإسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرنا-8189

أبوأخبرنا:قالا،الفهحرسهابمكةفراسبنإبراهيمبنأحمدبنالحسن

حدثنا،العزيزعبدبنعلئحدثنا،الجمحئأحمدبنمحمدبنعمرحفص

هريرةأبىعن،صالحأبىعن،الأعمشحدثنا،دكينبنالفضلنعيمأبو

شهوتهيدع؟بهأجزىوأنالىالصوم:وجلعزالله"يقول:م!علفهارسولقال:قال

عندوفرحة،إفطارهعندفرحة؟فرحتانوللصائم،جنةوالصوم،أجلىمنوشربهوأكله

فىالبخارىرواه.(3)"المسكريحمنالفهعندأطيبفيهولخلوفربه،لقاء

وأخرجه.(75)والنسائى،(075")البخارىطريقهومن،(الحسنبنمحمدبرواية-983)مالك(1)

،(184،1045،1435،2287،7445)فىوتقدمبه.القعنبىطريقمن(3437)النسائى

.(9065،10151)فىوسيأتى

.(0791/551)ومسلم،(45)البخارى(2)

،(6381)ماجهوابن،(4112)والشانى،(0776)وأحمد.بهنعيمأبىعن(2119)أحمدأخرجه(3)

طريق-من(1897)خزيمةوابن،(766)والترمذىبه.الأعمشطريقمن(3422)حبانوابن
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رمضانشهرفىتفطرالحمائضبابالصومكتاب

.(1)الأعمشعنأوجهمنمسلموأخرجه،نعيمأبىعن""الصحيح

الإسفرايينى،سهلأبوأخبرنا،المعروفأبىبنمحمدأخبرنا-5981

سليمانبنالمعتمرحدثنا،المدينىبنعلئأخبرنا،الحذاءجعفرأبوأخبرنا

يصومعمرابنكان:قالنافععنحدثعمربناللهعبيدسمعت:قالالتيمئ

يفطر.فلاعليهفيغشىتطوعا

.يفسدهلاالصومخلالايلاغماءأنعلىيدلهذا:الشيخقال

رمضانشهرفىتفطرالحائضباب

بنمحمدالحسنأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8191

يجىبنمحمدحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،الجوهرىعبدالله

بنمحمدحدثنا،مريمأبىابنحدثناقالا:أبان(2)نبيحيىبنوزكريا

أبىعن،اللهعبدبنعياضعن،أسلمبنزيدحدثنى،كثيرأبىبنجعفر

المصلى،إلىفطرأوأضحىفىلمجي!اللهرسولخرج:قالالخدرىسعيد

الناس"أيها:فقالبالصدقة(3)وأمرهمالناسفوعظفقامانصرفثمفصلى

فإنىتصدقق،النساءمعشر"يما:!الالنساء!لىفمرانصرفثمتصدقوا".

اللعن،"تكثؤن:قال؟اللهرسولياذلكوبم:فقلنالنار".أهلاعثنرأريتكن

.(8383،8405)فىوسيأتىبه.صالحأبى-

.(1151/164)ومسلم،(7492)البخارى(1)

"أبى".:م،سفىبعده(2)

."الناس"وأمر:مفى(3)
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4/236

...طهرتإذاالصومتقضىالحائضبابالصومكتاب

منالحازمالرجلبلبأذهبوديننعقلناقصاتمنرأيتوماالعشير،وتكفزن

:قالالفه؟رسولياوعقلناديننانقصانما:لهفقلن/النساء".معشرياإحداممن

:قال.بلى:قلنالزلمجل؟((.شهادةنصفمثل(و29/51المرأةشهادة"أليمر

منفذلكتصئم؟ولمئصللمالمرأةحاضتإذاليمرأوعقلها.نقصانمن"فذلك)1(

مسلمورواه،مريمأبىابنعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(2)"فى:نقمان

.(3)مريمأبىابنعنوالضغانىالحلوانىعن

الصلاةتقضىولاطهرتإذاالصومتقضىالحائضباب

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8192

يعنىأحمدبنوجعفر،الضيدلانئيعنىمحمدبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

وأخبرنا:قال)ح(الرزاقعبدحدثنا،رافعبنمحمدحدثنا:قالا،الحافظ

بنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،المزكىإبراهيمابنالفضلأبو

معاذةعن،الأحولعاصمعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدأخبرنا،إبراهيم

تقضىولاالضومتقضىالحائضبالما:عائشةسألتامرأةأنالعدوثة

.أسألولكنىبحرورثةلست:فقالتأنت؟أحرورئة:لهافقالت؟الصلاة

للخطابأنهعلىفتحهاويجوز،الخطابتولتالتىللواحدةخطاباالكافبكسر:حجرابنقال(1)

.406/1البارىفتح.العام

به.يحيىبنمحمدطريقمن(5744)حبانابنوأخرجه.(1430،4502،2462)خزيمةابن(2)

.(1489)فىوتقدم

.(80)ومسلم،(304،1462،1951)البخارى(3)
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السحوراستحباببابالصومكتاب

ولاالصومبقضاءفنؤمر،!جاللهرسولعهدعلىذلكيصيبناكان:فقالت

.الصلاةبقضاءنؤمر

عائشةعن،معاذةعن،قلابةأبىعن،أيوبوأخبرنامعمر:قال

.(2)الرزاقعبدعنحميدبنعبدعن"الصحيحفى"مسلمرواه." (1)

السحوراستحبابباب

قالا:يوسفبناللهعبدمحمدوأبوالفقيهطاهرأبوأخبرنا-8193

الحارثبنإبراهيمحدثنا،القطانالحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا

أبووأخبرنا)ح(عن،شعبةحدثنابكير،أبىبنيحيىحدثنا،البغدادى

حدثنا،القاضىالحسنبنالرحمنعبدأخبرنى،الحافظعبدالله

بنالعزيزعبدحدثنا،شعبةحدثنا،ادمحدثنا،الحسينبنإبراهيم

فإن"تسحروا:لمجمالفهرسولقال:لقولمالكبنأنسسمعت:قالصهيب

بنأنسعن:قاليحيىروايةوفى،ادمحطيثلفظ.(3)((طكربالسحورفى

.(4)إياسأبىبنآدمعن""الصحيحفىالبخارىرواه.مالك

.(1490)فىتقدم(1)

.(335/67،69)مسلم(2)

من(9371)خزيمةوابن،(93139)أحمدوأخرجه.بهالحاكمعن(1382)الصغرىفىالمصنف(3)

هذهجميعوفىبه.العزيزعبدطريقمن(1692)ماجهوابت،(1095)ومسلمبه.شبةطريق

أنس.عن:الصغرىسوىالمصادر

.(1923)البخارى(4)
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السحوراستحباببابالصومكتاب

حدثنا،يعقوببنمحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأنجرنا-4981

سعيد،بنقتيبةحدثنا:قالاشاذانبنومحفدالضيدلانئمحمدبنإبراهيم

نأ،مالكبنأنسعن،صهيببنالعزيزوعبدقتادةعن،عوانةأبوحدثنا

"ادهـح"فىمسلمرواه.(1)"أكربالسحورفىفمان"تسحروا:قال!ج!جملالنبئ

(2)ريو
!تيبه.عن

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-9581

بنالفهعبدحدثنا،سليمانبنالزبيعحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

زكرياوأبوالقاضىالحسنبنأحمدبكرأبووأخبرنا)ح(أخبرنى:قالوهب

،يعقوببنمحمدالعباسأبو(ظ29/51حدثنا:قالاالمزكىإسحاقأبىابن

بنموسىأخبرك:وهببنالفهعبدعلىقرئ:قالنصربنبحرحدثنا

،العاصبنعمروعن،العاصبنعمرومولىقيسأبىعن،أبيهعن،على

.(3)"رحسلااكلةالكتابأهلوصيامصيامنابينفصلإإن:قالجمح!اللهرسولأن

.(4)بهوابنعنالطاهرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-9681

به.عوانةأبىطريقمن(01339)وأحمد.بهقتيبةعن(5412)والنسائى،(807)الترمذىأخرجه(1)

.(9501)مسلم(2)

،(17801)أحمدوأخرجه.(1940)خزيمةابنطريقهومن،(295)موطئهفىوهبابن(3)

به.علىبنموسىطريقمن(2165)والنسائى،(709)والترمذى،(2343)داودوأبو

.(.../0961)مسلم(4)
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السحورمنيستحبمابابالصومكتاب

،عفانبابعلىحنبلبنأحمدحدثنا،الحربىالحسنبنإسحاقحدثنا

بنيونسعن،صالحابنيعنىمعاويةعن،مهدىبنالزحمنعبدحدثنا

قال!:ساريةبنالعرباضعن،رهمأبىعنزياد،بنالحارثعن،سيف

إلى"هلموا:قال!السحورإلىرمضانشهرفىيدعوكي!اللهرسول!سمعت

.(1)((المباركالغداء

ال!ثحورمنبحت!م!يماباب

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئ(2)الحسنأبوأخبرنا-8197

أبىابنحدثنا،بكرأبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

237/4،المقبرىعن،المدنىموسىبنمحمدحدثنا/،المطرفأبوهو،الوزير

.(3)((رمتلاالمؤمقسحور"نعم:قال!عالنبىعن،هريرةأبىعن

السحوروتأخيرالفطرتعجيلمنيستحبماباب

أبىابنزكرياوأبوالقاضىالحسقبنأحمدبكرأبوأخبرنا-8198

بنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالسلمئالرحمنعبدوأبوالمزكىإسحاق

أبىعن،مالكأخبرنا،الشافعىأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوب

طريقمن(5643)حبانوابن،(9381)خزيمةبنوا،(6212)النسائىواخرجه.(52117)أحمد(1)

صحيحفىالألبانىوصححهبه.صالحبنمعاويةطريقمن(2344)داودوأبوبه.الرحمنعبد

.(2054)داودابى

.""الحسين:4صفى(2)

أبىابنطريقمن(2345)داودوأبو.بهبكرأبىبنمحمدطريقمن(3475)حبانابنأخرجه(3)

.(5502)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.الوزير
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الفطر...تعجيلمنيستحبمابابالصومكتا!

اللهعبدأبوأخبرنا،يوسفابنمحمدأبووحذثنا)ح(دينارابنحازم

الحسين،بنمحمدبنجعفرحدثنا،الحافظالشئيباك!يعقوببنمحمد

عن،أبيهعن،حازمأبىبنالعزيزعبدأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا

.(1)((رطفلاعجلوامابخيرالناسيزال"لا:قالعجباللهرسولأنسعدبنسهل

مسلمورواه،مالكعنيوسفبنالفهعبدعن""الصحيحفىالبخاركئىرواه

(2)

يحيى.بنيحيىعن

أهلتأخيريؤخروا"ولى:فيهوزادعجتالنبىعنالمسئببنسعيدورواه

.(3)((المشرق

حدثنا،بلالابنحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا-8199

)ح(عمروبنمحمدعن،المحاربئحدثنا،الأحمسئإسماعيلبنمحمد

قالا:العطار،الفوارسأبىابنصادقوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا

،المنادىالفهعبيدبنمحمدحدثسا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

عن،سلمةأبىعن،عمروبنمحمدحدثنا(و51/30،هارونبنيزيدحدثنا

،(22859)أحمدطريقهومن،1/288ومالك،2/97والشافعى،(4052)المعرفةفىالمصنف(1)

(5902)خزيمةوابن،(1697)ماجهابنوأخرجه.(0235)حبانوابن،(699)والترمذى

طريقمن(0592)خزيمةوابن،(3312)الكبرىفىوالنسائى.بهحازمأبىابنطريقمن

به.حازمأبى

.(9801/48)ومسلم،(1957)البخارى(2)

،(57)الصيامفىوالفريابى،(9030)شيبةأبىوابن،(354)المأثورةالسننفىالشافعىأخرجه(3)

سعيد.عن(8750)والمعرفة،(3631)الشعبفىوالمصنف
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الفطر...تعجيلمنيستحبمابابالصومكتاب

الفطربمالناسعجلماظاهراالذينيزال"لا:مج!اللهرسولقال:قالهريرةأبى

(1)"ص
.يوخرون"والنصارىاليهودإن

أبوحدثنا،السوسىمحمد!بإسحاقاللهعبدأبووأخبرنا-5582

حدثنا،المغيرةأبوحدثناعوف،بنمحمدحدثنا،الأصمالعباس

بىأعن،سلمةبىأص،الوهرئعن،الوحمنعبدبن؟*قزحذثنى،امحئالأوز

أعجلهمإلىعبادىأحبئإن:قالوجلعزالله"إن:قال!كالبئأن،هريرة

.(2)"اوطف

أبوحدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-1582

معاوية،أبوأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،الؤاهدموسىبنهارونموسى

ومسروقناأدخلت:قالعطئةأبىص،عصيربنعمارةعن،الأعصث!حدثنا

أحدهماصهطهعييومحمدأصحابمنرجلان،منيقالمؤأئميا:لهافقلناعائشةمحلى

قالت:الإفطار.ويؤخرالصلاةيؤخروالاخر،الإفطارويعجلالضلاةيعجل

هكذا:قالتالفه.عبد:(3)لاقالإفطار؟ويعجلالصلاةيعخلالذىأئهما

عن"الصحيع"فىمسلمرواه.(4)موسىبه!أوالآخر!لمجيو.اللهرسوليصنعكان

به.الأحمسىعن(0335)حبانوإبن،(0602)خزيمةابنوأخرجه.(3916)الشعبفىالمصنف(1)

من(2353)داودوأبو.بهيزيدطريقمن(3313)الكبوىنىوالنسائى،(981،)احمدوأخرجه

به.عمروبنمحمدطريق

وابن،(6202)خزيمةوابن،(1472)وأحمد.بهالمغيرةأبىطريقمن(170)الترمذىاخرجه(2)

به.الأوزاعىطريقمن(3507)حبان

"قلنا".:مفى(3)

طريى=من(0612)والنسائى،(207)والترمذى،(4235)داودوأبو،(21242)احمدأخرجه(4)
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الفطر...تعجيلمنيستحبمابابالصومكتاب

(1)

يحيى.بنيحيى

وأخرجه،الأعمشعنزائدةأبىبنزكرئابنيحيىرواهوكذلك

.(2)مسلم

الحسنبنمحمدبكرأبوأخبرناكمافرواهشعبة2028-وخالفهما

أبوحدثنا،حبيببنيونسحدثناجعفر،بناللهعبدأخبرنا،فوركابن

أبىعن،يحذثخيثمةسمعت:قالالأعمشعن،شعبةحدثناداود،

علىدخلنا:قالأو-عائشةعلىومسروقأنادخلت:قالالوادعىعطية

أقا،ع!ح!النبىأصحابمنرجلينفيناإنالمؤمنينأميا:فقلنا-عائشة

الإفطارفيؤخرالاخروأقاالسحور،ويؤخرالإفطارفيعخلأحدهما

ال!حور؟ويؤخرالإفطاريعخلالذىهذامن:فقالتالسحور.ويعخل

51رووهكذا.(3)!هي!عالفهرسوليفعلكانكذاك:قالتمسعود.ابن:قلنا

بنخيثمةعنالأعمشعنالحميدعبدبنوجريرعروبةأبىبنسعيد

أعلم.والفه،(4)الرحمنعبد

بكرأبوحدثنا،الأديبالفهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-8203

به.معاويةأبى=

.(49/1099)مسلم(1)

.(1099/50)مسلم(2)

به.شعبةطريقمن(2157)والنسائى،(24213)أحمدوأخرجه.(1615)الطيالسى(3)

به.جريرعن(61)الصيامفىالفريابىأخرجه(4)
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الفطر...تعجيلمنيستحبمابابالصومكتاب

اللهعبدبنعلئحدثنا،الفريابئمحمدبنجعفرأخبرنا،الإسماعيلئ

عمر،بنعاصمعن،أبيهعن،عروةبنهشامحدثنا،سفيانحدثنا،المدينئ

238/4وغربتالنهاروأدبر/الفيلأقبل"إذا:كيه!اللهرسولقال:عمرقال،أبيهعن

عنالحميدىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)((الصائمأفطرفقدالشم!س

.(2)هشامعنأوجهمنمسلموأخرجه(ظ51/30،سفيان

أخبرنا،بالطابرانالفقيهيعقوببنمحمدالحسنأبوأخبرنا-4582

أخبرنا،أيوببنمحمدحدثنا،الفقيهيوسفبنمحمدبنمحمدالنضوأبو

أنس،عن،قتادةحدثنا،الدستوائئهشامحدثنا،البصوىإبراهيمبنمسلم

كم:قلت.الصلاةإلىقامثم!صاللهرسولمعتسحرنا:قالثابتبنزيدعن

فىالبخارىرواه.(3)ةياخمسينقدر:قالالسحور؟وبينالأذانبينكان

عنوكيعحديثمنمسلموأخرجه،إبراهيمبنمسلمعن""الصحيح

.(4)هشام

حدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-5582

عباسابنعنعطاء،عن،طلحةحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونس

.(8084)فىوتقدم.(44)الصيامفىالفريابى(1)

.(0011)ومسلم،(1954)البخارى(2)

وابن،(1694)ماجهوابن،(2154)والنسائى،(7!3)والرمذى،(21585)أحمداخرجه(3)

به.هشامطريقمن(1194)خزيمة

.(1/47؟97)ومسلم،(1921)البخارى(4)
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الفطر...تعجيلمنيستحبمابابالصومكتاب

ونؤخرإفطارنانعجلأنأمزناالأنبياءمعاشر"إنا:لمجج!اللهرسولقال:قال

.(1)((الصلاةفىشمائلناعلىأيمانناونضعسحورنا،

واختلف،(2)ضعيفوهوالمكىعمروبنبطلحةيعرفحديثهذا

وجهمنوروى،(3)هريرةأبىعنعطاءعنعنهوقيل،هكذاعنهفقيل؟عليه

.(عمر)ابنعنضعيفوجهومن،4هريرةأبىعنضعيفآخر

وردماأصخوهو.فذكرهن.النبؤةمنثلاثة:قولهامنعائشةعنوروى

الضلاة)6(.كتابفىمضىقدفيه.

بوأثناحد:لاقاعمبروبىأبناسعيدبووأفظلحاالفهاعبدبوأناخبرأ-6528

فىأخبر،وهببناثناحد،سليمانبنلزبيعاأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباس

الحسنابنبكرأبووأخبرنا)ح(أنسبنومالكالحارثبنوعمرويونس

،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،القاضى

الزحمن،عبدبنحميدعن،شهابابنعن،مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا

(1

(3

(5

(6

طريقمن1/284الدارقطنىوأخرجه.(2776)والطيالسى،(139)الأوقاتفضائلفىالمصنف

به.عطاءطريقمن(1770)حبانوابن.بهطلحة

.(2362)فىترجمفمصادرتقدمت

به.عمروبنطلحةطريقمن(623)حميدبنعبدأخرجه

الرزاقوعبد.بههريرةأبىعنعطاءعنليىأبىابنطريقمن1/284الدارقطنىأخرجه

اجزء"إن:بلفظهريرةأبىعنحازمأبىطريقمن(146)الدعاءفىالطبرانىطريقهومن،(6432)

.،...الافطاروتبكيرالسحورتأخيرالنبوةمنجزءاسبعينمن

.(2362)تقدم

.(2363)فىتقدم
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عليهيفطرمابابالصومكتاب

ثئمالأسود،الفيلإلىينظرانحينالمغربيصليانكاناوعثمانعمرأن

:""المبسوطفىالشافعئقال.(1)رمضانفىوذلكالصلاةبعديفطراد

أبيحأنبعدلتركهالفضليعمدانأنهمالا،واسعاذلكتأخيريويانكأنهط

الليل.فىيصلحلاالضوملأن؟وشربأكلبغيرمفطرينوصارالهما

حدثنا،البصرىعثمانأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا-8257

أبىعن،سفيانحدثناعبيد،بنيعلىأخبرنا،الوهابعبدبنمحمد

أعجل!ممحمد(و51/31أصحابكان:قالميمونبنعمروعن،إسحاق

سحورا)2(.وأبطأهمإفطاراالناس

عليهيفطرماباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-5882

الواحدعبدحدثنا،مسددحدثنا،الضبئعمربنعثمانحدثنا،الصفارعبيد

،الربابعن،سيرينبنتحفصةعن،الأحولعاصمحدثنا،زيادابنيعنى

عائماأحذكمكان))إذا:جمسماللهرسولقال:قالعامربنسلمانعمهاعن

داودأبورواه.(3)"روهطالماء!!فالماء؟فعلىالتمريجدلمفإنالتمر،علىفليفطز

(4)صو
.مسددعن

.289/1ومالك،97/2والثافعىبه.بكرأبىعن(2506)المعرفةفىالححصنف(1)

به.إسحاقابىطويقمن(56)الصيامفىالفريابىأخرجه(2)

،(6991)ماجهوابن،(9331)الكبرىفىوالنسائى،(658)والترمذى،(62261)أحمدأخرجه(3)

حسن.:الترمذىوقال.بهعاصمطويقمن(0672)خزيمةوابن

.(905)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(2355)داودأبو(4)
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4/39

عليهيفطرمابابالصومكتاب

هشامورواه،(2)حفصةعنح!انبنإموهشاعون(1)نبارواهوكذلك

.(3)يرفعهفلمحفصةعنالدستوائئ

جعفر،بنالفهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرناوقد/-5982

عاصمعن،شعبةحدثنا،الطيالسئداودابوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا

عامر،بنسلمانعن،الربابعن،تحذثسيرينبنتحفصةسمعت:قال

فإئهالماء؟فعلىيجدلمفإنالئمر،علىفليفطزأحدكمعام"إذا:قاللمجفهالنبئأن

51رووقد.(4)دوادأبوإسنادهأقامقد"المسند"فىوجدته!ذاطهور((.

عبادةبنروحعنوروى.(الزباب)ذكردونداودأبىعنغيلانبنمحمود

7)صو(6)-و
:إسنادهفىفغلطشعبةعنعامربنسعيدورواه،موصولاشعبهعن

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-8215

حدثنا،عامربنسعيدحدثناالضغاخ!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

!وءو(7يرو
!ص:اللهرسولقال:قالمالبنبننساعن،صهيببنالعزيزعبدعن،شعبه

:م.من)1(سقط

الكبرىفىوالنسالى،(16232)أحمدوأخرجهبه.عونابنعن(658)عقبالترمذىذكره(2)

به.حسانبنهامطريقمن(3321)

به.الدستوالىهامطريقمن(3324)الكبرىفىوالنساثى،(16225)أحمدأخرجه(3)

.(1278)الطيالسى(4)

شعبة.طريقمن(3315)الكبرىفىوالنسائى،(16242)أحمدأخرجه(5)

به.الحذاءوخالدعاصمعنشعبةعنروحطربقمن(3371)الصحابةمعرفةفىنعيمابوأخرجه(6)

.4ص:فىلي!(7-7)
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عليهيفطرمابابالصومكتاب

.(1)"روهطفإنهالماء؟علىفليفطزلاومن،عليهفليفطزتمراوجد"من

يهموهمعامربنسعيدحديث:عيسىأبوعنهروىفيماالبخارىقال

(2)ص

سيرين.بنتحفصةعنعاصمحديثوالصحيحسعيد،فيه

اخر.وجهمنمالكبنأنسعنروىوقد:الشيخقال

أبوحدثنا،بالطابرانالفقيهيعقوببنمحمدالحسنأبوأخبرنا-1182

بنأحمدثناحد،مئالحضرثناحد،بجرجانلإسماعيلئابراهيمإبنأحمدبكر

نأ،نسأعن،ثابتعن،سليمانبنجعفرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،حنبل

لمن!ف،اتفتمرتكنلمن!ف،رطباتعلىيصلىأنقبليفطرنكاجمج!للهارسول

.(4)حنبلبنأحمدعنداودبوأورواه.(3)ءاممنحسواتحساتكن

نصرأبوأخبرنا،العلوىالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا-8212

حدثنا،ملىالآحمادبناللهعبدحدثنا،المروزىسهلبنحمدويهبنمحمد

أبىبنسعيدحدثنا،إسحاقبنشعيبحدثنا،الرملئالعزيزعبدبنمحمد

يفطرحتىالمغربيصلىيكنلملمجيمالنبىأن،أنسعن،قتادةعن،عروبة

.()عروبةأبىابنعنغصنبن(ظ51/31القاسمتابعهماء.منشربةعلىولو

(3317)الكبرىفىوالنسائى،(694)والترمذى،(0662)خزيمةابنوأخرجه.1/431الحاكم(1)

به.عامربنسعيدطريقمن

.(195)الترمذىعلل(2)

الرزاقعبدطريقمن(696)مذىالتروأخرجه.(26761)وأحمد،(1392)الصغرىفىالمصنف(3)

غريب.حسن:الترمذىوقال.به

صحيح.حسن:(2065)داودأبىصحيحنىالألبانىوقال.(2356)داودأبو(4)

به.غصنبنالقاسمطريقمن(2"63)خزيمةابنأخرجه(5)
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الصومكتاب

أفطرإذايقولماباب

أفطرإذايقولماباب

أبوحدثنا:قالاالقاضىبكروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8213

الحافظ،اللهعبدأبووأخبرنا)ح(طالبأبىبنيحيىحدثنا،الأصثمالعباس

هلالبنإبراهيمحدثنابمرو،الخطيبمحمدبنأحمدحامدأبوأخبرنا

حدثناواقد،بنالحسينأخبرنا،شقيتيبنالحسنبنعلئحدثناقالا:

وكان:قالالحديثفذكرعمر.ابنرأيت:قالالمقفعسالمبنمروان

نإالأجروثبت،العروقوابتلتالظمأ،"ذهب:قالأفطرإذا!شج!الفهرسول

.(1)!باوسحديثهمالفظ."اللهشاء

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-4182

نأبلغهأنه،زهرةبنمعاذعن،حصينعن،هشيمحدثنا،مسذدحدثنا،اودد

.(2)"تزطفأرزقكوعلى،صمتلكإالفهم:قالافطرإذاكان!شجالنبئ

عندهأفطرلمنالصائمبهيدعوماباب

هوالعباسأبوحدثنا،إسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-8215

،هارونبنيزيدحدثنا،المنادىاللهعبيدبنمحمدحدثنا،الأصم

1/422والحاكمبه.العباسأبىعنالقاضىبكروأبىالحاكمعن.(448)الكبيرالدعوات(1)

الحسنبنعلىطريقمن(9332)الكبرىفىوالنسائى،(2357)داودأبووأخرجهالئانى.بالإسناد

به.شقيقابن

هو:4/1616الذهبىوقال.(99)المراسيلوفى،(2358)داودوأبو.(449)الكبيرالدعوات(2)

."!السننفىمرسل
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عندهأفطرلمنالصائمبهيدعومابابالصومكتاب

محمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا)ح(عن،الدستوائئهشامأخبرنا

،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئ

كثير،أبىبنيحيىحدثنا،الدستوائئهشامحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا

لهمقال!قومعندأفطرإذا!جماللهرسول!كان:قال!مالكبنأنسعن

.(1)((الملائكةعليكموتنزلتالأبرار،طعامكموأكل،الصائمون/عندكم"أفطر

عنسمعهإنما،أنسعنيحيىيسمعهلم،مرسلوهذايزيد.حديثلفظ

عن.زبيبابن:ويقال!زنيب.بنعمرو:لهيقال!البصرةأهلمنرجل

(2):ء

لس.

بنإسماعيلأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبووأخبرنا-8216

معمر،أخبرنا،الرزا!تىعبدحدثنا،منصوربنأحمدحدثنا،الصفارمحمد

.عبادةبنسعدعلىاستأذن!جماللهرسول!أن،غيرهأوأنسعن،ثابتعن

فلما،!راللهرسول!فأكلزبيبالهفقربالبيتدخلواثم:قال!.الحديثفذكر

عندكموأفطر،الملائكةعليكموصفتالأبرار،طعامكم"اكل:قال!فرغ

.(3)"الصائمون

طريقمن(1069)الكبرىفىوالنسائى،(17712)وأحمد.بهيزيدعن(13086)أحمدأخرجه(1)

به.هثام

."!نأعن"حدثت:فقاليحيىطريقمن(ا"130)الكبرىفىالنسائىأخرجه(2)

داودوأبو،(12406)أحمدطريقهومن،(79؟7)الرزاقوعيد.(357)الآدابفىالمصنف(3)

."غيره"أو:داودوأبىالرزاقعبدعندوليس.(3854)
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صائفافطرمنبابالصومكتاب

صائمافطرمنباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8217

عن،زائدةعن،حسينحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

قال!:،و32/أهالجهنىخالدبنزيدعن،عطاءعن،سليمانأبىبنالملكعبد

ينتقصأنغيرمن(اعملهمنأجر)امثللهكانصائمافالرامن:لمجي!الفهرسول!قال!

نأغيرمن،أجرهمثللهكانأهلهفىخلفهأوغازياجهزومنشيئا،الضائمأجرمن

.(2)((ائيشأجرهمنينمكص

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلىوأخبرنا-8218

قرأت:قال!النفيلئجعفرأبوحدثنا،الفريابئمحمدبنجعفرحدثنا،الص!حفار

قال:قالالجهنىخالدبنزيدعنعطاء،عن،(3الفهعبيد3)بنمعقلعلى

ومنشيئا،أجرهمنينتقصلا،أجرهمثللهكانصائمافطر"من:لمجي!اللهرسول!

.(4)"ائيشأجرهمنينتقصلا،أجرهمثللهكاناللهسبيلفىغازياجهز

الضبئ،عمربنعثمانأخبرناأحمد،أخبرنا،علئوأخبرنا-8219

عنعطاء،عن،ليلىأبىابنعنسعيد،بنسفيانحدثناكثير،ابنحدثنا

.،"أجره:4صفى(ا-1)

والنسائى،(807،1630)والترمذى،(17033)أحمدوأخرجه.(3952)الشعبفىالمصنف(2)

به.الملكعبدطريقمن(6402)خزيمةوابن،(1746،2759)ماجهوابن،(3331)الكبرىفى

صحيح.حسن:الترمذىوقال

.28/274الكمالتهذيبوينظر."الله"عبد:مفى(3-3)

به.النفيلىطريقمن(5275)الطرانىأخرجه(4)
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القصيردونالقاصدالسفرفىالفطرجوازبابالصومكتاب

أهله،فىخلفهأو،غازياجفز"من:!كقيه!ال!رسولقال:قال!الجهنىلدخابنزيد

لمحفوظاهواهذ.(شيئا")1أجرهمنينتقصأنغيرمنأجرهمثلفلهصائما،فطرأو

.الثورىحديثمن

:إسنادهفىالجماعةفخالفالثورىعنإسماعيلبنمؤملورواه

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرناه-5822

حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواإسحاقأبىابنزكرئاوأبو

ابنعن،سفيانحدثنا،إسماعيلبنمؤملحدثنا،الرملئعياشبنحميد

فطر"من:!ال!جالنبىعن،المجهنىخمالدبنزيدعنعطاء،عن،جريج

.(2)"أجرهمثلفلهغازيا،جهزأوصائما،

القصيردونالقاصدالسفرفىالفطرجوازباب

أيارمنفحذةسفيعكأؤئصدص!امنكمكات)فمن:وجلعزاللهقال

.،184:البقرةأمهوأخر

قالوا:اخرينفىالمزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-8221

أخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

الحافظ،اللهعبدأبووأخبرنا)ح(الزهرىعن،مالكأخبرنا،الشافعئ

والترمذى.بهالثورىطريقمن(2"64)خزيمةوابن،(3330)الكبرىفىالنسائىأخرجه(1)

مقتصراوعنده.حسن:الترمذيوقالبه.ليلىأبىابنطريقمن(1746)ماجهوابن،(1629)

الصائم.ذكرعلىمقتصزاماجهابنوعند،الغازىذكرعلى

.(3953)الشعبفىالمصنف(2)
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241/4

القصيردونالقاصدالسفرفىالفطرجوازبابالصومكتاب

سعيد،بنعثمانحدثنا،عبدوسبنمحمدبنأحمدالحسنأبوأخبرنا

اللهعبدبنالفهعبيدعن،شهابابنعن،مالكعلىقرأفيماالقعنبئحدثنا

مكةإلىخرجلمج!الفهرسولأن،عباسبناللهعبدعن،مسعودبنعتبةابن

الناسوأفطرأفطرثئمالكديد)1(،بلغحتىفصام،رمضانفىالفتحعام

51رو.(2)!عالفهرسولأمرمنفالأحدثبالأحدثيأخذونوكانوا،معه

منوأخرجاه،(3)مالكعنيوسفبنالفهعبدعن""الصحيحفىالبخارئ

الرهرئ)4(.عنعيينةبنسفيانحديث

إبراهيم،ابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8222

بنومحفدرافعبنومحمدإبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

أخبرنا،الززاقعبدحدثنا:وقالا.أخبرنا،ظ32/51:إسحاققال،يحيى

عن،عتبةبناللهعبدبنالفهعبيدأخبرنى:يقولالرهرىسمعت:قالمعمر

منالافعشرةومعهالمدينةمنرمضانفىخرججموالنبئأن/،عباسابن

بمنفسارالمدينةمقدمهمنونص!سنينثمانرأسعلىوذلك،المسلمين

بينوهوالكديد،بلغحتىويصومونيصوممكةإلىالمسلمينمنمعه

العظمىالجادةعلىمكةمنكيلا09علىوخيصعسفانبينأرض،الحمضباسماليوميعرت:الكديد(1)

.4/245البلدانمعجموينظر،263صالبويةالسيرةفىالواردةالجغرافيةالمعالم.المدينةإلى

منوسيأتى.1/294ومالك،82صللشافعىالحديثواختلاف،(0251)المعرفةفىالمصنف(2)

.(8254)فىالزهرىعنسفيانطريق

.(1944))3(البخارى

.(.../1113)ومسلم،(2953))4(البخارى

-538-



القصيردونالقاصدالسفرفيالفطرجوازبابالصومكتاب

رمضانبقيةيصوموافلم،معهالمسلمونوأفطرفأفطر،اولمحديدن.

أمرمنيؤخذوإنما،الأمريناخرالفطروكان:الزهرىقالشيئا.

لثلاثمكةلمجي!اللهرسولفصبح:الزهرىقالفالاخر.الاخر!يماللهرسول

بنمحمودعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(2)رمضانمنخلتليلةعشرة

.(3)رافعبنمحمدعنمسلمورواه،الرزاقعبدعنغيلان

أبوحدثنا،داسةبنابكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىبوأأخبرنا-2382

الحافظ،اللهعبدأبووأخبرنا)ح(النفيلئمحمدبناللهعبدحدثناداود،

الحسنبناللهعبدشعيبأبوحدثنا،الثقفئيعقوببنأحمدسعيدأبوأخبرنا

الحميد)4(عبدبنمحمدحدثنا،النفيلئمحمدبناللهعبدحدثنا،الحرانئ

يذكر،الأسلمئعمروبنحمنئبنمحمدبنحمنئسمعت:قال!كالمك

إنىاللهرسوليا:قلت:قالعمبروبنحمزةجدهعن،أخبرهأباهأن

الشهر-هذاصادفنىربماوإنه،وأكريهعليهأسافر،أعالجهظهرصاحب

أصومأنوأجدنىشاب،وأناالقوةأجدوأنا-رمضانشهريعنى

اللهرسولياأفأصومدينا،فيكونأؤخرهأنمنعلئأهوناللهرسوليا

أعلاهفيسمى""ذرةحرةمنمياههمساقطاعلىيأخذ،التهاميةالحجازأوديةمنكبيرواد:قديد(1)

البحرفىيصبثمكيلا125مننحوعلىالمدينةإلىمكةمنالطريقيقطع،قديداوأسفلهستارة

.4/42البلدانمعجموينظر.249صالجغرافيةالمعالمالقضيمة.عند

أحمدعندوليس،بهالرزاقعبدطريقمن(منتخب-446)حميدبنوعبد،(8903)أحمدأخرجه(2)

الزهرى.قول

.(.../1311)ومسلم،(4276)البخارى(3)

الحديث.تخريجعقبالاتىالتعليقوينظرالمجيد".عبد:"بخطه:الأصلحاشيةفى(4)
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القصيردونالقاصدالسفرفىر!لاجوازبابالصومكتاب

أبىحديثلفظ.(2)((حمزةياشئتذلكأأئ:قالأفطر؟(1)وألأجرىأعظم

دلالةهذاوفى."(3)زمحياشئتذلكأئ9:الزوذبارئروايةوفى،الفهعبد

.المباحرف!لافىالفطرجوازعلى

أبوأخبرنا،قتادةبنعمربنالعزيزعبدبنعمرنصرأبوأخبرنا-4282

زغبةابنحدثنا،الجوخ!سهلبنموسىعمرانأبوأخبرنا،مطرابنعمرو

عن،حبيبأبىبنيزيدعنالفيث)4(،حدثنا،زغبةبنحفادبنعيسىيعنى

بدمشقلمحريتهمنخرجخليفةبندحيةأن،الكلبىمنصورعن،الخيرأبى

أفطرنهإثئم،مضانرفىميالأثلاثةوذلك،الفسطاطمن6عقبةقريةقدرإلى

لقدوالفه:قالقريتهإلىرجعفلفا،اخرونذلكفكره،أناسمعهوأفطر

هدىعنرغبواقوماإن؟أراهأنىأظن(و33/51كنتماأمرارأيت

اللهئم:ذلكعندقالثئم،صاموالفذينذلكيقول.وأصحابهلمجوالفهرسول

(1

(2

(3

(5

(6

.(مأ:أصرابه:الأصلحاشيةفى

بنمحمد9:منبدلاالمجد،عبدبن"محمدوفيهما:.433/1والحاكم،(2403)داودأبو

ذكرهوهكذاداود،أبىكتابمنالأصرلعامةنىوقعهكذا:المزىوقالالحميد!.عبد

:الأطرافصاحبوقالالمجد.عبدأبيهواسممحمداسمهفيمنأبيهعنحاتمأبىابنالرحمنعبد

وينظر.26/16الكمالتهذيب.عوفبنالرحمنعبدبنسفيانبنالحميدعبدبنمحمدالصواب

فىالألبانىوضعفه.1/169الكبيرالتاريخفىالبهخارىقبلهوذكره:قلت.8/15والتعديلالجرح

.(519)داودأبىضعيف

منوالمثبت،الحاكمروايةفىوثلهداود،أبىعندكذلكوهى.إحمزةا:م،4ص،سفى

المصنف.كلامليوافق؟الأصل

ليث(.أبو:إبخطه:الأصلحاشيةفى

.إ)قرية:مفى

.1/390المقريزىخططينظرعنه.الفهرضعامربنعقبةباصمعرفت،مصرمنبالجيزةعقبةمنيةهى
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السفر...فىالفطرتاكيدبابالصومكتاب

يقصرواألاعليهالناساجتمعالذىالأمر:الليثقال!.(1)إليكاقبضنى

ميلا.عشراثنابريدكلفىبرد،أربعةمسيرةفىإلايفطرواولاالضلاة

بناللهعبدعنهذاعلىدل!ماالصلاةكتابفئرويناقد:الشيخقال

ذلك،صحإن،الكلبىدحيةعنرويناوالذى،(3)رمعبنالفهوعبدس (2)

رغبوا:بقولهوأراد،السفرفىالزخصةفىالايةظاهرإلىفيهذهبفكأنه

السفرتقديرفىلاالرخصةقبول!فى:أى.وأصحابهع!يىاللهرسول!هدىعن

أعلم.والله،(4)هيفأفطرالذى

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-5282

عمر،ابنعن،نافععن،الفهعبيدعن،المعتمرحدثنا،مسددحدثنا،داود

.(يقصر)ولايفطرفلاالغابةإلىيخرجكانأنه

العدولقاءيريدحانإذاالسفرفىالفطرتأكيدباب

آخرينفىالأصبهانئيوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-8226

أخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالوا

عن،أبيهعن،محمدبنجعفرعنمحمد،بنالعزيزعبدأخبرنا،الشافعئ

طريقمن(1402)خزيمةوابن،(27231)وأحمد.بهحمادبنعيسىعن(1342)داودأبوأخرجه(1)

.(522)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.بهالليث

.(5461،5463)فىتقدم(2)

.(5458،5459،5463)فىتقدم(3)

هذا.معهذاعنرغبوابل:1618/4الذهبىقال(4)

.(4142)داودأبو(5)
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242/4

السفر...فىالفطرتاكيدبابالصومكتاب

كراعبلغحتىفصام،رمضانفىالفتحعاممكةإلىخرججم!النبئأن،جابر

عليهمشققدالناسإناللهرسوليا:لهفقيل،معهالناسوصامالغميم)1(،

بعضفأفطر،ينظرونوالناسفشربالعصربعدماءمنبقدحفدعا.الصيام

.(3)"العصاة"أولئك:فقالصامواأشاسا)2(أنفبلغه،بعض!وصامالناس

إبراهيمابنالفضلأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-8227

العزيز.عبدحدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،المزكى

فىمسلمرواه.(4)فعلتفيماينظرونوإنما:الحديثفىوزادبمعناهفذكره

.()قتيبةعن"الصحيح"

بنعلئالحسنأبوأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-8228

حدثنا،يوسفبنالفهعبدحدثناداود،بنمقدامحدثنا،المصرئمحمد

الفقيهيعقوببنمحمدالحسنأبوواخبرنا)ح(العزيز/عبدبنسعيد

علىقرأناه:قالسعيدبنعثمانحدثنا،الفقيهالنضرابوأخبرنا،بالطابران

بنعطيةعن،التنوخىالعزيزعبدبنسعيدمنسمعهانهفأنبأك!،اليمانأبى

م!مجالفهرسولأمرنا:قالالخدرئسعيدأبىعن،يحيىبنقزعةعن،قيس

ىأ-مكةإلىالجادةعلىكيلاعشربستةعسفانجنوبوتقع،الغيمببرقاءالومتعرف:الغيمكراع(1)

.4/472البلدانمعجموينظر.264صالجغرافيةالمعالم.المديةطريقعلىمكة-منكيلا(64)لحى

أناساا.:مفى(2)

(9102)خزيمةابنوأخرجه،83صللشافعىالحديثواختلاف،(5152)المعرفةفىالمصنف(3)

.(8256)فىوصيأتى.بهإياسبنجحفرطريقمن

به.قتيبةعن(710)الترمذ!أخرجه(4)

.(91/1114)مسلم(5)
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السفر.،.فىالفطرتاكيدبابالصومكتاب

حتىصوامافخرجنا،رمضانشهرمنخلتاليلتينفىالفتحعامبالرحيل

منهمشرجينالناسفأصبح،بالفطرلمجي!اللهرسولفأمرناالكديد،بلغنا

أمرنا،فيهالعدونلقىالذىالمنزلبلغناإذاحتىوالمفطر،،!33/51الصائم

(2)الظهرانبلغإذاحتى:يوسفابنروايةوفى.(1)أجمعينفأفطرنا،لالفطر

أجمعين.فأفطرنابالفطرمرنافأالعدؤ،بلقاءاذننا

بنمحمدالفضلبوأأخبرنى،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-9282

العبدى،هالثمم)3(بناللهعبدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،المزكىإبراهيم

بنربيعةعن،صالحابنيعنىمعاويةحدثنا،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا

تفؤدتىفلفا،عليهمكثوروهوسعيدأباأتيت:قالقزعةحدثى:قاليزيد

فىالصحومعنأسألك؟هؤلاءسألكعماأسألكلاإنى:قلتعنهالناس

فقالمنزلافنزلناصيامونحنمكةإلىكجاللهرسولمعسافرنا:فقالالسفر؟

رخصة؟نتفكا.ل!يم"أدؤىوالفطر،عدوكممندنوتمقد"إنكم:ا!يكللهارسول

هصبحو)4("إبمم:فقالآخرمنزلانزلناثمأفطر،منومناصاممنمنا

لقد:قالثمفأفطرنا.،عزمةفكانتفأفطروا".لكم،أقوىوالفطرعدؤكم،

وأحمد،بهاليمانأبىعن(11826)أحمدوأخرجه.الحسنأبىعن5/24الدلائلفىالمصنف(1)

صحيح.حسن:مذىالتروقال.بهسعيدطريقمن(3802)خزيمةبنوا،(4681)مذىوالتر،(24211)

البحرفىويصبكيلا،(22)علىمكةشماليمرالحجازاوديةمنكبيرواد:الظهرانمرهو(2)

علىالتعليقفىحاشيةالأصلفىوجاء.288صالجغرافيةالمعالمكيلا.(02)بقرابةجدةجخوب

.الظهرانمر:هووأنهالظهران

.237/16الكمالتهذيبوينظر"هثام".:4صفى(3)

.""مصبح:4ص،سفى(4)
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الصوميجهدهكانإذاالسفرفىالفطرتاكيدبابالصومكتاب

فىمسلمرواهالسفر)1(.فىذلكبعدرح!مبالفهرسولمع!ومرأيتنا

.(2)مهدىبنالزحمنعبدعنحاتمبنمحمدعن""الصحيح

أبوحدثنا:قالوااخرينفىالحيرئالحسنابنبكرأبوأخبرنا-8230

سمىعن،مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الزبيعأخبرنا،الأصثمالعباس

أصحاببعضعنالزحمن،عبدبنبكرأبىعنبكر،أبىمولى

:وقالبالفطرالفتحعامسفرهفىالناسأمر.ري!مبالنبئأنبم!سر،الفهرسول

قال:الزحمنعبدابنيعنىبكرأبوقال.بم!جيهالضبئوصاملعدؤممم"."تقووا

منالماءرأسهفوقيصسث(3)بالعرجري!مبالفهرسولرأيتلقد:حذثنىائذى

حينصامواالناسمنطائفةإناللهرسوليا:فقيلالحز،منأوالعطش

.(4)الناسفأفطرفشرببقدحدعابالكديدبم!جيهالفهرسولكانفلضاصمت.

الصوميجهدهحانإذاالشفرفىالفطرتاحيدباب

أخبرنا،العلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-8231

حدثنا،الذهلئيحيىبنمحمدحدثنا،الشئرقىبنمحمدبنأحمدحامدأبو

مأعن،اللهعبدبنصفوانعن،الرهرئعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبد

به.الرحمنعبدعن(11307)وأحمدبه.هاشمبناللهعبدعن(2023)خزيمةابنأخرجه(1)

به.معاويةطريقمن(0624)داودوأبو

.(0112)مسلم(2)

المدينةجنوب،المدينةإلىمكةمنالحجاجطريقيطؤهكان،التهاميةالحجازأوديةمن:العرج(3)

.204صالجغرافيةالمعالمكيلا.(113)على

.1/294ومالك،83صالحديثاختلاففىوالافعى،(2514)المعرفةفىالمصنف(4)
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الصوميجهدهكاناذاالسفرفىالفطرتاكيدبابلصوماكتا!

:يقول!لمجج!الطرسولسمعت:قالالأشعرىعاصمبنكعبعن،الدرداء

السفير")1(.فىصيامبزاممن"ليس

:يقولمزةالرزاقعبدوسمعت:يحيىبنمحمدقال-8232

عن،الدرداءأمعن،الفهعبدبنصفوانعن،الزهرىعنمعمر،أخبرنا

قال-السفينةأصحابمنوكانالأشعرئعاصمبن(و34/51كعب

سمعت:قال-اليمنوفدمنجمي!النبىعلىقدمواقوم:عبدالرزاق

.(2)"رفسلافىالصيامالبزمن)اليس:يقول!لمجج!اللهرسول

أخبرنا،إملاءالأصبهانئيوسفبناللهعبدمحمدأبووحدثنا-8233

محمدبنالحسنأخبرنا،بمكةالبصرىزيادبنمحمدبنأحمدسعيدأبو

عن،الفهعبدبنصفوانعن،الزهرىعن،عيينةبنسفيانحدثنا،الزعفرانئ

البزمن"ليس:!الجمسس!النبئأن،الأشعرىعاصمبنكعبعن،الدرداءأم

السفير")3(.فىالصيام

بنالفهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-8234

بنمحمدعن،شعبةحدثنا،داودأبوأخبرنا،حبيبابنيونسحدثنا،جعفر

حجر:ابنوقالسفر".امفىصيامامبراممن"ليس:بلفظالرزاقعبدعن(23679)احمدأخرجه(1)

ماعلىبهانطقالأشعرىيكونأنويحتملميما.التعريفلاميجعلون،اليمنأهللبعضلغةهذه

.عندىاوجهالثانىوهذا.بهسمعهاالذىباللفظوأداها،عنهالراوىعنهفحملها،لغتهمنالف

.3/42،303النهايةوينظر.2/205الحبيرالتلخيص

به.الزهرىطريقمن(23680)أحمدوأخرجه.(4467)الرزاقعبدمصنف(2)

ماجهوابن،(2254)والنسالى،(23681)وأحمد.بهالزعفرانىعن(1602)خزيمةابناخرجه(3)

.(1351)ماجهابنصحيحفىالألبانىوصححهبه.سفيانطريقمن(1664)

-545-

(35/8الكبيرالسق)



243/4

الصوميجهدهكانإذاالسفرفىالفطرتاكيدبابالصومكتاب

بنعمروبنمحمدعن،الأنصارئزرارةبنسعدابنيعنىالزحمنعبد

(1)فسألعليهيظفلرجلافرأىسفبر،فىكانلمج!النبئأن،جابرعن،الحسن

.(2)"رفسلافىالصومالبزمن"ليس:.فقالصائمهو:فقالوا

الحسنبنالزحمنعبدأخبرنى،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-8235

محمدحدثنا،شعبةحدثنا،ادمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،القاضى

علىبنالحسنبنعمروبنمحمدسمعت:قالالأنصارئالرحمنعبدابن

مازحافرأىسفرفىكان!كقجالنبئأن،الأنصارئالفهعبدبنجابرعنيحذث

فقال.صائمهذافقالوا:."؟اذه"ما:فقالعليهظفلقدرجلأورأى

الصحجح""فىا!ارئرواه.(3)"رفشلافىالضومالبزمنليس1/:بئالفهرسول

الطيالسى)4(.داودأبىعنالنوفلىعثمانبنأحمدعنمسلمورواه،ادمعن

بكرأبوأخبرنا،الأديبالفهعبدبنمحمدعمبروأبوأخبرنا-8236

بنإسماعيلحدثنا،بكاربنمحمدحدثنا،يعلىأبوأخبرنى،الإسماعيلئ

أبوحدثنا،شيبةأبىابنبكربوأوحذثنا:يعلىأبوقال.عاصمحدثنا،زكرئا

معكنا:قالمالكبنأنسعن،العجلىموزقيعن،عاصمعن،معاوية

ائذينفأفابكساء؟يستظلائذىيومئذظلأأكثرنا،سفرفى!كفجالقهرسول

)عنه!.:مفىبعده(1)

داودوابو،(14193)أحمدوأخرجه.(1827)والطيالسى.(1369)الصغرىفىالمصنف(2)

به.شعبةطريقمن(1702)خزيمةوابن،(2261)والنسائى،(0724)

به.آدمعن1/189الكبيرالتاريخفىالبخارىأخرجه(3)

.(.../1511)ومسلم،(1946)البخارى(4)
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السفرفىالصومفىالرخصةبابالصومكتاب

يعالجوافلمصامواالذينوأماوعالجوا)1(،وامتهنواالركابفسقواأفطروا

إسما!ل،يث!حهذابالأجر".المفطرون"ذهب:!ج!اللهرسول!فقال!،شيئا

ومناالصائممناسفرفىع!ي!النبىمعكنا:حديثهفىمعاويةأبووقال!

يتقىمنفمنا،الكساءصاحبظلاأكثرنا،حاريومفىمنزلافنزلنا،المفطر

الأبنية،فضربوا،المفطرونوقام،ظ51/34الصوامفسقط:قال!.بيدهالشمس

51روبالأجر")2(.اليومالمفطرون"ذهب:!يناللهرسولفقال،الركابوسقوا

مسمورواه،زكرئابنإسماعيلعنالربيعأبىعن""الصحيحفىالبخارى

.(3)شيبةأبىابنبكرأبىعن

السفرفىالصومفىالزخصةباب

قالوا:اخرينفىالقاضىالحسنبنأحمدبكوأبوأخبرنا-8237

أنجرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

نأ،عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،مالكأخبرنا،الشافعى

كثيروكانالسفر؟فىأصوم،اللهرسوليا:قالالأسلمئعمرودنحمر

51رو.(4)"زطفأفشئتوإنفصم،شئت"إن:!ج!اللهرسول!فقال!،الصيام

.1/389الأنوارمثارق.خدمواأى:وعالجواامتهنوا(1)

من(0332)خزيمةوابن،(2282)النسائىوأخرجه.(6409)شيبةأبىوابن،(0324)يعلىأبو(2)

معاوية.أبىطريق

.(1911/001)ومسلم،(0289)البخارى(3)

النسائىطريقهومن،295/1ومالك،102/2والشافعى،(2521)المعرفةفىالمصنف(4)

(6230).
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السفرفىالصومفىالرخصةبابالصومكتاب

مسلموأخرجه.(1)مالكعنيوسفبنالفهعبدعن""الصحيحفىالبخارئ

.(2)هشامعنآخروجهمن

الحافظ،يعقوببنمحمدأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8238

ابنيعنىحمادحدثنا،الزبيعأبوحدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا

الأسلمئعمروبنحمنئأن،عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،زيد

فىأفاصوم،الضومأسردرجلإنى،الفهرسوليا:فقال!ي!الفهرسولسأل

عن"الصحيح"فىمسلمرواه.(3)"شئتإنوأفطز،شئتإن"صم:قالال!فر؟

.(4)الربيعأبى

أحمدبنعلىبنأحمدنصروأبوالحافظالقهعبدأبوأخبرنا-8239

محمدالعباسأبوحدثنا:قالواالعطارأحمدبنمحمدصادقوأبو(الفامئ)

وهب،بناللهعبدحدثنا،المرادئسليمانبنالزبيعحدثنا،يعقوبابن

عن،مرأوحأبىعن،عروةعن،الأسودأبىعن،الحارثبنعمروأخبرنى

الصيامعلىقوةبىأجدإنى:لمجي!الفهلرسولقالأنهالأسلمىعمروبنحمنئ

.(3491)لبخارىا(1)

عليه)المعلم:الحاشيةفىوكتب،الأصلفىالجملةهذهعلىوعفم.(103/1121)مسلم(2)

.(المصنفأصلفىعليهمضروب

والبخارى،(07256)وأحمد،بهحمادطريقمن(2383)والنسائى،(2024)داودأبوأخرجه(3)

به.هامعنطرقمن(0282)خزيمةوابن،(1662)ماجهوابن،(171)والترمذى،(1942)

.الصرمسردفىلهأذنأنهفيه:4/1621الذهبىوقال

.(1121/410)مسلم(4)

.(084)فىترجمتهوتقدمت.إ!القاضى:4صفى(5)

-548-



السفرفىالصومفىالرخصةبابالصومك!اب

تباركاللهمنرخصة"هى:ع!يعاللهرسولفقال؟جناحعلئفهل،السفرفى

.(1)"عليهجناحفلايصومأنأحبومن،فحسنبهاأخذفمن،وتعالى

إسحاقأبىابنزكويابووأالقاضىالحسنابنبكرأبووأخبرنا-0482

ابنعلىقرئ:قال!نصربنبحرحدثنا،العباسأبوحدثناقالا:المزكى

"الصحيح"فىمسلمرواه.(2)بنحوهفذكوه.الحارثبنعمروأخبرك:وهب

.(3)بهوابنعنالطاهرأبىعن

أخبرنا،الاسماعيلئبكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبوأخبرنا-1482

عنمجاهد،عنمنصور،عنجرير،حدثنا،خيثمةأبوحدثنا،يعلىأبو

بلغحتىفصامرمضانفىع!ي!اللهرلممول!لممافر:قال!عباسابنعن،طاوس

قدمحتى(و35/فطراهفأ،الناسليراهنهارافشربماءمنبإناءدعاثم،عسفان

فمن،فطروأالسفرفىجميماللهرلممول!صام:يقول!عباسابنفكان:قال!.مكة

244/4بنعلىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(4)رطفأ/لثماءومن،صامءلثماء

.(جرير)عنكلاهما،إبراهيمبنإسحاقعنمسلمورواه،المدينى

،(2026)خزيمةوابن.بهالربغعن(2302)النسائىوأخرجه.(1370)الصغرىفىالمصنف(1)

به.وهبابنطريقمن(3567)حبانوابن

.(275)وهبابنموطا(2)

.(07/11211)مسلم(3)

داودوأبو،(0235)واحمد.بهجريرطريقمن(0362)خزيمةوابن،(0229)النسالىأخرجه(4)

به.منصورطريقمن(3566)حبانوابن،(2313)والنسائى،(4024)

.(.../1311)ومسلم،(4279)البخارى(5)
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السفرفىالصومفىالرخصةبابالصومكتاب

أبوأخبرنا،ببغدادبشرانبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-4282

بناللهعبدحدثناداود،بنمقدامحدثنا،المصرئمحمدبنعلئالحسن

أبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(أنسبنمالكحدثنا،يوسف

القعنبئحدثنا،سعيدبنعثمانحدثنا،عبدوسبنمحمدبنأحمدالحسن

معسافرنا:قالمالكبنأنسعن،الطويلحميدعن،مالكعلىقرأفيما

علىالمفطرولا،المفطرعلىالضائميعبفلم،رمضانفىلمجصالفهرسول

ومناالصائمفمنا:الحسينأبىروايةوفى.الفهعبدأبىحديثلفظ.الضائم

51رو.(1)الصائمعلىالمفطرولا،المفطرعلىالضائميعبفلمالمفطر،

القعنبى)2(.عن""الصحيحفىالبخارئ

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-8243

الصمدعبدبنوالحسنالحرشئالنضربنعمروبنمحمدحدثنا،يعقوب

سئل:قالالطويلحميدعن،خيثمةأبوأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا:قالا

رمضانفىجمتالفهرسولمعسافرنا:فقالرف!لافىرمضانصومعنأنس

الصحيح""فىمسلمرواه.(3)صائمعلىمفطرولا،مفطرعلىصائميعبفلم

(4)

يحيى.بنيحيىعن

حدثنا،الوليدأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا-4482

.295/1مالك(1)

.(1947)الخارى(2)

به.حميدطريقمن(3561)حبانوابن،(5024)داودأبوأخرجه(3)

.(1811/98)مسلم(4)
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السفرفىالصومفىالرخصةبابالصومكتاب

عن،الأحمرخالدبوأحدثنا،شيبةأبىابنبكربوأحدثنا،سفيانبنالحسن

نأأخبرنىأنساإن:فقلتأعد.:لىفقالوا،فصمتخرجت:قالحميد

ولا،المفطرعلىالضائميعيبفلايسافرونكانوا!ج!الفهرسولأصحاب

رواه.(1)مثلهعائشةعنفأخبرنىمليكةأبىابنفلقيت.الصائمعلىالمفطر

.(2)شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلم

أخبرنا،العلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا-8245

بشر،بنالزحمقعبدحدثنا،الحافظالحسنبنمحمدبنأحمدحامدأبو

الخدرئسعيدأبىعن،نضرةأبىعن،عاصمعن،معاويةبنمروانحدثنا

الصائميصوم،سفرفىمعهكانواأنهملمجبهو،النبىعن،اللهعبدبنوجابر

.(3)الصائمعلىالمفطرولاالمفطر،علىالصائميعيبلاالمفطر،ويفطر

بنمروانعنوغيرهالأشعثىعمروبنسعيدعن""الصحيحفىمسلمرواه

(4)ري

ويه.

يوسفبن(ظ35/51محمدبنإسحاقاللهعبدأبوأخبرنا-8246

أخبرنا،الأصئمالعباسأبوحدثنا:قالاالسلمئالرحمقعبدوأبوالسوسئ

زيادحدثنى،الأوزاعئسمعت،أبىأخبرنىمزيد،بنالوليدبنالعباس

.(9076)شيبةأبىابن(1)

.(1811/99)مسلم(2)

به.معاويةبنمروانطريقمن(2029)خزيمةوابن،(1231)النساثىأخرجه(3)

.(1117)مسلم(4)

-ه-أه



245/4

السفر...فىالصوماختارمنبابالصومكتاب

سفرفىرمضانلمجيوالفهرسولوافق:قالمالكبنأنسحذثنى،النميرئ

فأفطره)1(.سفرفىرمضانووافقه،فصامه

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-4782

حدثنا،الصغانىإسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

مسلمةفخطببالشئامغزوةفىكنت:قالالفيضأبىعن،شعبةحدثنا،روح

فة،قرطأبافسألت.فليقضهرف!لافىرمضانصاممن:فقالالملكعبدابن

لمعشرا-عذحتىصمت-ثم،صمتلو:قال،لمجييهالنبىأصحابمنرجل

(2)-ء
!ضه.

كالمفطررف!لافىالضائم:قالأنه،عوفبنالزحمنعبدعنوروى

وإسنادهمرفوعاوروى،انقطاعإسنادهوفى،موقوفوهوالحضر)3(.فى

(4)!بص
ضعيما.

(1)

(2)

(3)

(4)

الصيامعلىقوىإذاالسفرفىالصوماختارمن/باب

الرخصةقبولعنرغبةبهتحنولم

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8248

عمروبزيادة،بهالوليدبنالعباسعن(عباسابنمسند-أ44)الاثارتهذيبفىجربرابنأخرجه

داود.أبووضعفهحبانابنمثاهزياد:4/1622الذهبىوفالوزياد.الأوزاعىبينسعدابن

طريقمن(عباسابنمسند-224)الاثارتهذيبفىجريروابن،(9082)شيبةأبىابنأخرجه

.(2284)النسانىأخرجه

.(1666)ماجهابناخرجه
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السفر...فىالصوماختارمنبابالصومكتاب

قال،خزيمةبنئر!لاوالفزاءالوهابعبدبنمحمدحدثنا،إملاءيعقوب

بنهشامحدثنا،مسلمةبناللهعبدحدثنا:السرىوقالأخبرنا.محما:

:الدرداءأبوقال:قالتالدرداءأئمعن،الدمشقىحيانبنعثمانعن،سعد

نإحتى،الحرشديدحازيومفىأسفارهبعضفىكي!اللهرسول!معرأيتنالقد

كج!اللهرسول!لاإئمصاأحامناوما،الحرشدةمنرأسهعلىيدهليضعالزجل

مسلمة،بناللهعبدعن"الصحيحفى"مسلمرواه.(1)رواحةبناللهوعبد

الدرداء)2(.أمعناللهعبيدبنإسماعيلحديثمنالبخارىوأخرجه

محمدالحسينأبوحدثنى،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-8249

الحافظ،نصربنأحمدبنجعفرحدثناالمعاذى)3(،الحسنبنأحمدابن

أبىعن،الجريرىعن،إبراهيمبنإسماعيلحدثنا،زرارةبنعمروحدثنا

رمضانفى!راللهرسولمعنغزوكنا:قالالخدرىسعيدأبىعن،نضرة

علىالمفطرولاالمفطر،علىالصائميجدفلاالمفطر،ومناالصائمفمنا

وجدمنأنويرون،حسنذلكفإنفصامقوةوجدمنأنيرون،الصائم

محمدبنعمروعن""الصحيحفىمسلمرواه.(4)نسحذلكفإنفأفطرضعفا

من(9042)داودوأبو.بهسعدبنهشامطريقمن(1663)ماجهوابن،(16982)أحمدأخرجه(1)

به.الدرداءأمطريق

.(1945)والبخارى،(109/1122)مسلم(2)

الأنسابفىعليهنصكماالصوابصوالمثبت،""المعاوى:موفى."المعادى":4ص،سفى(3)

.78ص(!380-!351سنةووفيات)حوادثالإسلامتاريخفىالذهبىلهترجموكذا،5/332

الحسين.بنمحمدبنأحمدبنمحمدأيضا:فيهماوجاء

=والترمذى.بهإبراهيمبنإسماعيلطريقمن(0302)خزيمةوابن،(08311)أحمدأخرجه(4)
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الصومكتاب

.(1)إسماعيلعنالناقد

السفر...فىالصوماختارمنباب

محمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبو(و36/5أأخبرنا-8250

بنومسلمالوارثعبدبنالضمدعبدحدثنا،قلابةأبوحدثنا،يعقوبابن

بنسنانعن،أبيهعن،العوذىحبيببنالضمدعبدحدثنا:قالاإبراهيم

ل!فيرفىكان"من:لمجتاللهرسولقال:قالأبيهعن،المحبقبن(2)سلمة

البخارئ:قال.(3)((نا!فمرأدركهحيثفليصمشبع،إلىيأوىحمولةعلى

هذاالبخارئيعدولم.(ذاه!)الحديثمنكر(4)حبيببنالصمدعبد

شيئا.الحديث

الخسروجردئ،علىبنالفهعبدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-8251

بنأحمدحدثنا،الحضرمئجعفرأبوأخبرنا،الإسماعيلئبكرأبوأخبرنا

نإ:قالأنسعن،عاصمعن،صالحبنحسنحدثنا،يونسبنالفهعبد

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

به.الجريرىطريقمن(2030)خزيمةوابن،(2308)والنسائى،(713)=

.(1116/96)مسلم

.12/149الكمالتهذيبوينظر.""مسلمة:4صفى

وأحمدبه.الوارثعبدبنالصمدعبدطريقمن(2411)داودوأبو،(07220)أحمدأخرجه

51"ورو:الأصلحاشيةوفى.بهحبيببنالصمدعبدطريقمن(0241)داودوأبو،(15912)

.إالحديثمنروكوهو،العوذىحبيببنالصمدعبدطريقمنسننهفىداودأبو

،6/51والتعديلالجرحفىعليهالكلامينظر.العوذىالأزدىالفهعبدبنحبيببنالصمدعبدهو

ضعفه:1/075التقريبفىحجرابنوقال،6/326التهذيبوتهذيب،18/94الكمالوتهذيب

به.بأسلا:معينابنوقالأحمد،

الحديث.لين:وفيهما.81صالصغيروالضعفاء،6/061الكبيرالتاريخ
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الصومكتاب

.(1)أفضلفهوصمتوإن،الفهفرخصةأفطرت

السفر...فىالصوماختارمنباب

بشىء.وليسمرفوعا)2(،بإسنادهصالحبنحسنعنذلكوروى

حدثنا،بالويهابنبكرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8252

عن،سيرينبنمحمدعن،عاصمعن،شعبةحدثنا،روححدثنا،الكديمئ

.(3)ىلإأحبالسفرفىالصوم:قالالعاصأبىبنعثمان

إليه.أحبالفطريرىعمرابنوكان،معناهمسعودابنعنوروى

القمفار،إسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرناه-8253

عن،عمربنالفهعبيدعن،نميرابنحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا

نأمنإلئأحبرف!لافىرمضانفىأفطرلأن:قالأنهعمرابنعن،نافع

(4)

.صوم

شيبةأبىابنوأخرجه.بهصالحبنالحسنطريقمن67/2المعانىشرحفىالطحاوىاخرجه(1)

مسند-181)1/271الآثارتهذيبفىجريروابن،2/67المعانىشرحفىوالطحاوى،(9509)

به.عاصمطريقمن(عباسابن

به.عاصمطريقمن(2307)المختارةفىالضياءأخرجه(2)

تهذيبفىجريروابن،(6809)شيبةأبىوابن.بهعاصمطريقمن(6609)شيبةبىاابنأخرجه(3)

به.سيرينابنطريقمن(عباسابنمسند-ا90)1/130الآثار

أبىوإبن.بهنميرابنطريقمن(عباسابنمسند-612)1/139الاثارتهذيبفىجريرابنأخرجه(4)

اللهعبيدطريقمن(عباسابنمسند-215)1/139الاثارتهذيبفىجريروابن،(9067)شيبة

."رمضان"فى:فيهماولي!،به
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46/4

ويفطر...الشهربعضيصومالمسافربابالصومكتاب

بعضا،ويفطرالشهربعضيصومالمسافر/باب2

يفطرثمسفرهفىصائماويصبح

الضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-8254

حدثنا،سفيانحدثنا،الفهعبدبنعلئحدثنا،القاضىإسماعيلحدثنا

!تالقهرسولخرج:قالعباسابنعن،الفهعبدبنالفهعبيدعن،الرهرئ

منبالآخريؤخذوإنما؟أفطرالكديدبلغإذاحتىفصام،رمضانشهرفى

.(2)هفلاعبدبنعلىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)ت!فعله

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-8255

يونس،أخبرض!،وهببنالفهعبدحدثنا،سليمانبنالزبغحدثنا،يعقوب

الأحدثيتبعونوكانوا:شهابابنقال.بنحوهفذكره.شهابابنعن

عن"الصحيح"فىمسلمرواه.(3)المحكمالناسخويرونه،مرهأمنفالأحدث

.(4)بهوابنعنحرملة

حدثناعبيد،بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-8256

محمد،بنالعزيزعبدحدثنا،حمنئبنإبراهيمحدثنا،القاضىإسماعيل

مكةإلىخرجلمجصالفهرسولأن،جابرعن،أبيهعنمحمد،بنجعفرعن

من(0352)خزيمةوابن،(2312)والنسانى،(.../1131)ومسلم،(1892)أحمدأخرجه(1)

.(8221)فىوتقدم.بهسفيانطريق

.(2953)البخارى(2)

...يتبعونوكانوا:منقولمنيبينولمبهيون!طريقمن(منتخب-647)حميدبنعبداخرجه(3)

.(.../1113)مسلم(4)
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ويفطر...الشهربعضيصومالمسافربابالصومكتاب

وصمنا:يعنىالغميم.كراعبلغحتىوصامرمضانفىالفتحعام،ظ36/51

فدعا.تفعلماينتظرونوإنما،الصيامعليهمشققدالناسإن:فقيل،معه

بعف،وصامالناسفأفطر،ينظرونوالناسفشربالعصربعدماءمنبقدح

51رو.(1)مرتين."العصاةأولئك،العصاة"أولئك:قالصامواناساأنفبلغه

الهافىابنرواهوكذلكالعزيز)2(.عبدعنقتيبةعن"الصحيح"فىمسلم

.(3)رفعجعنالأسودبنوحميدالثقفئالوهابوعبدووهيمب

بنأحمدأخبرنا،العلوىالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-8257

وأبوببغدادالدورىمحمدبنالعباسحدثنا،الحافظالحسنبنمحمد

عن،سفيانحدثنا،الحفرىداودأبوحدثنا:قالا،الأزهربنأحمدالأزهر

نأ،هريرةأبىعن،سلمةأبىعنكثير،أبىبنيحيىعن،الأوزاعى

فقالا:."ى":وعمربكرلأبىفقال،الظهرانبمووهوبطعامأتىجمجوالنبئ

بهتفرد.(4)"الكفادنوا،لصاحبيكماعملوالصاحبيكم،"اوحلوا:فقال.ئمانصاناإ

(1)

(2)

(3)

(4)

.(8226)فىتقدم

.(1114/90)مسلم

ومسلم.بهوهيبطريقمن(1772)والطيالسى.بهالهادابنطريقمن(2262)النسائىأخرجه

به.الوهابعبدطريقمن(3549)حبانابنوعنه،(1920)خزيمةوابن،(1411/90)

علىالتنبيهمقصودهكلام"لصاحبيكماعملوا،لصاحبيكمارحلوا":قوله:"قلت:الأصلحاشيةفى

بلسانقائلانأنكماإلىيشيرفكأنه،لهويعملوالهيرحلواأنرفاقهكالمكلفالسفرفىالصائمأن

سبحانهوالفهفكلا""ادنوا؟بقولهأتبعهولهذالصاحبيكم.اعملوا،لصاحبيكمارحلوا:الحال

."أعلم

(5735)حبانوابن،(3102)خزيمةوابن،(6322)والنسائى،(4368)احمدأخرجهوالحديث

به.الحفرىداودأبىطري!من
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الصومكتاب

.سفيانعنالحفرئداودأبو

الفجر...طلوعبعدخرجوانيفطرقال:منباب

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-8258

شعبة،حدثنا،بكيرأبىبنيحيىحدثنا،الحارثبنإبراهيمحدثنا،القطان

وقدالرجلسافرإذا:عبيدةقالى:قالىالبخترئأبىعن،مربنعمروعن

منكمفهد)فمن:الايةهذهوقرأ:قالىبقى.مافليصم،شيثارمضان(1)ماص

من:مناأفقهوكانعباسابنقالى:البخترئأبووقالى:قالىفقيصئه!.المثئهر

.(2)رطفأشاءومنصامشاء

الفجرطلوعبعدخرجوإنيفطر4قالمنباب

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-5982

ثناوحد:اوددبوأقالى.يزيدبناللهعبدحذثنى،عمربناللهعبيدثناحد،اودفى

أبىابنيعنىسعيدعن،المعنىيحيىبناللهعبدحدثنامسافر،بنجعفر

بنكليبأن،حبيبأبىبنيزيدحدثنى:قالى.والليث:جعفرزاد،أيوب

أبىمعكنت:قالى.(3)ربجابن:جعفرقالىعبيد.عن،أخبرهالحضرمئذهل

،(4)فدفعرمضانفىالفسطاطمنسفينةفى!ي!جملالنبىصاحبالغفارىبصرة

منإ.9:مفىبعده(1)

به.شعبةطريقمن3/195تفسيرهفىجريروابن،(9087)شيبةأبىابنأخرجه(2)

.19/191الكمالتهذيبوينظرخير!.4:9صفى(3)

المعبودعونفىوقال،كالمثبتخزيمةوابنأحمدوعندبالراء،"فرح!داود:أبىروايةفى(4)

وفى،السفينةعلىمعهكانومنبصرةأبورفع:أى،المجهولبصيغةبالراء.فرفع:293/2

مرسانا...مندفعنا"فلما:لهروايةوفى،الواضحوهو،بالدال.فدفعلاحمد:رواية
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الفجر...طلوعبعدخرجوإنيفطرقال:منبابالصومكتاب

،بالسفرةدعاحتىالبيوتيجاوزفلم:حديثهفىجعفرقال.غداءهقربثم

محنأترغب:بصرةأبوقال؟البيوتترى(1)أليس:قلت:قال.اقترب:قال

.(2إفأكل:حديثهفىجعفرقالجميم؟اللهرسولسنة

247/4العبالسأبوحدثنا،الحافظ(و37/51اللهعبدأبو/أخبرنا-8265

أخبرلا،عمربنعثمانحدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمد

ألم:موسىأبولىقال:قالمالكبنأنسمحن،عامربنعمرومحن،شعبة

:قال.بلى:قلت:قالصائما؟وتدخلصائماتخرجنكأ،أخبرألمأو،أنبأ

مفطرا)3(.فادخلدحلتوإذا،مفطرافاخرجخرختفإذا

الحسنأبوأخبرنا،المؤكىإسحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا-1826

أبىابنحدثنا،الدارمئسعيدبنعثمانحدثنا،عبدولسبنمحمدبنأحمد

بنمحمدأخبرنى،أسلمبنزيدحدثنىجعمر،بنمحمدحدثنا،مريم

يريدوهورمضانفىمالكبنأنسأتيت:قالكعببنمحمدمحن،المنكدر

الشمس،عرو!تقاربوقد،السفرثيابولبسدابتهرحلتوقد،السفر

.(4)معن:قالسنة؟:لهفقلت،ركبثممنهفأكلبطعامفدعا

(1)

(2)

(3)

(4)

"ألست".:مفى

به.يزيدبناللهعبدطريقمن(0402)خزيمةوابن،(27232)أحمدوأخرجه.(1242)داودأبو

.(0921)داودأبىصحي!!فىالألبانىوصححه

فاخرجخرجتفإذا:"بخطه:الأصلحاشيةوفى.بهشعبةطريقمن2/188الدارقطنىأخرجه

شعبة:عقوغيرهماعبادةبنوروحمعاذبتمعاذروايةوفى،كتابىفىكذا.مفطراادخلأومفطزا

مفطزا".فادخلدخلتوإذامفطرا،فاخرجخرجتفماذا

به.أسلمبنزيدطريقمن(779)وفى.حسن:وقال.مريمأبىابنطريقمن(080)الترمذىأخرجه
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...وحدهالهلالرأىمنبابالصومكتاب

حدثنا،البصرئعثمانابوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا-8262

أبىعن،سفيانحدثناعبيلإ،بنيعلىأخبرنا،الوهابعبدبنمحمد

.(1)مهيومنفيفطرصائموهويسافركانأنه،شرحبيلبنعمروعن،إسحاق

رؤيتهعلىعملوحدهالهلالى!رمنبابئ:

محمدبكرأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنابمااستدلالا-8263

شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،هارونبنموسىحدثنا،بالويهبنأحمدابن

أبىعنعمر،بنالفهعبيدحدثنابشر،بنمحمدحدثناقالا:نميروابن

:فقالالهلالجمجحوالفهرسولذكر:قالهريرةأبىعن،الأعرجعن،الرنافى

51رو.(2)"ثلأثينفعدواعليكمأغمىن!ففأفطروا،رأيتموهوإذافصوموا،رأيتموه"إذا

حديثمنوأخرجاه،(3)شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلم

.(مضى)وقد،(4)هريرةأبىعنزيادبنمحمد

سليمانبنمحمدبنسهلالطيبأبوالامامالشيخوحذثنا-8264

يوسفبنيعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:اخرينفىإملاء

محمدبنيونسحدثنا،المنادىالفهعبيد)6(بنمحمدحدثنا،الأصض

.(9"96)شيبةأبىابنمصنفوينظر.بهإسحاقأبىطريقمن3/961تفسيرهفىجريرابنأخرجه(1)

به.بشربنمحمدعن(4786)أحمدوأخرجه.(2122)النسائىطريقهومن،(9091)شيبةأبىابن(2)

.(1280)فىوتقدم

.(0811/02)مسلم(3)

.(0811/18،19)ومسلم،(9190)البخارى(4)

.(8009،8010)فىتقدم(5)

"عبد!.:!فى(6)
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...الاالفطرهلالرؤيةعلىيقبللممنبابالصومكتاب

قال!:قال!هريرةأبىعن،أبيهعنسعد،بنإبراهيمحدثنا،المؤدب

فصومواعليكمغمفإنلرؤدته،وأفطروالرؤدته،"صوموا(ظ51/37:لمجي!اللهرسول!

:(1)
"ءلين

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عمدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-8265

محمدأخبرنى،جعفربنمحمدأخبرنا،مريمأبىابنحدثنا،شريكبنعبيد

!عاللهرسولمرناأ:يقولعباسابنسمعأنه،كرلمحباأخبرنى،ملةحربىأابن

.(2)ثلاثينبمملأنعليناغمفإن،لرؤيتهونفطرالهلاللرؤيةنصومأن

عدلينشاهدينإلاالفطرهلالرؤيةعلىيقبلىا!لمنباب

أبوحدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-6682

بنسعيدحدثناالبزاز)3(،يحيىأبوالرحيمعبدبنمحمدحدثناداود،

حدثنا،الأشجحىمالكأبىعن،العوامابنيعنىعبادحدثنا،سليمان

عهد:قالثمخطبمكةأميرأن،قيسجديلةالجدلئالحارثبنحسين

نسكناعدلشاهداوشهدنرهلمفإن،للرؤيةننسكأن!عاللهرسول!إلينا

ثم.أدرىلا:قال!مكة؟أميرمن:الحارثبنالحسينفسألتبشهادتهما.

سلمةابىبذكرالمنادىالفهعبيدبنمحمدطريقمن(88)المائةالأحاديثفىطولونابنأخرجه(1)

وابن،(1372)والنسائى،(684)والترمذك!،(6175)واحمد.هريرةوأبىإبراهيمبنسعدبين

:4/1625الذهبىقال.هريرةأبىعنسلمةأبىطريىمن(4334)حبانوابن،(0819)خزيمة

انقطلا.فيه

.(82لم)افىسيأكأكمامسلمعندوهو.!ا.مسلمفىوكان!،قوىإسضاده:أ!4/25الذهبىقال(2)

.26/5الكمالتهذيبوينظر"البزأر".:سفى(3)
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...الإالفطرهلالرؤيةعلىيقبللممنبابالصومكتاب

ثئم.حاطببنمحمدأخوحاطببنالحارثهو:فقال!ذلكبعدلقينى

منهذاوشهدمنىورسولهبالفه/أعلمهومنفيكمإنالأمير:قال!248/4

إلىلشيخفقلت:الحسينقال!رجل.إلىبيدهوأومألمجؤ.الفهرسول!

عمر.بناللهعبدهذا:قال!الأمير؟إليهأومأالذىهذامن:جنبى

ك!ييه)1(.الفهرسول!أمرنابذلك:فقال!،منهبالفهأعلمكان،وصدق

الحافظعمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-8267

الحديثهذاعنالحربئإبراهيمسألت:النيسابورئبكرأبولناقال!:قال!

/51حاطببنالحارثهو:إبراهيمقال!ثئم.شديمانبنسعيدبهحدثنا:فقال!

منكان،جمحبنحذافةبنوهببنحبيببنمعفربنالحارثبن(و38

.(2)صحيحمتصلإسنادهذا:عمر!نعلئقال!.الحبشةمهاجرة

قالا:الحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-8268

علىقرئ:قال!نصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

ربعىعن،المعتمربنمنصورعن،الثورئسفيانأخبرك:وهببنالفهعبد

.(3)لثلاثينصياماالناسأصبح:قال!لمجمالنبىأصحاببعضعن،حراشابن

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-8269

.(0502)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(2338)داودأبو(1)

وسيرة،702صإسحاقابنسيرةوينظر.إ"حبيب:منبدلا،!أخبيب:وفيه،2/167الدارقطنى(2)

.2/342والإصابة،1/327هامابن

الثلائينأ.:منبدلا.،"ليلتين:وفيه.(297)وهبابن(3)
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...الإالفطوهلالرؤيةعلىيقبللممنبابالصومكتاب

الأصبهانئ،سليمانبنهارونحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

،حراشبنربعىعن،منصورعن،سفيانعن،مهدىبنالزحمنعحدحدثنا

أعرابيانفجاء)1(يوما،ثلاثيقلتمامالناسأصبح:قالأصحابهبعضعن

يفطروا)2(.أنالناس!الفهرسولفأمر،عشيةمسبالأأهلاهأنهمافشهدا

منصور.عنعوانةأبورواهوكذلك

الصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،الىعبدبنا(3)الحسنبوأأخبرنا-82!"

عنمنصور،عن،عوانةأبوحدثنام!مدد،حدثناعمر،بنعثمانحدثنا

فىالناساختلف:قاللمجي!النبىأصحابمنرجلعن،حراشبنربعى

الهلاللأهلالاللهكي!النبىعحدفشهداأعرابيانفقدم،رمضانمنيوماخر

يفطروا)4(.أنالناس!اللهرسولفأمر.عشيةبالأمس

نصيربنمحمدبنجعفرحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-8271

الطالقانى،إلمممامحيلبنإسحاقحدثنا،العزيزعبدبنعلئحدثنا،الخلدى

مسعودأبىعن،حراشبنربعىعن،منصورعن،عيينةبنسفيانحدثنا

رأياأنهمافشهدا(ظ51/38رجلانفجاء،ثلاثيقلتمامماصياالناسأصبح:قال

.(فأفطروا)الناسلمجيماللهرسولفأمر،مسبالأالهلال

"فقدم".:،مسفى(1)

به.سفيانطريقمق(23069)وأحمد.بهمهدىبنالرحمنعبدعن،(18824)أحمدأخرجه(2)

"أحمد".:سفىبعده(3)

.(8280)فىتحريجهل!ياتى(4)

إل!هبى=؟-قالبه.العؤيزعبدبنعلىعن(663)238/17الطبوانىوأخرجه،297/1الحاكم(5)
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...الإالفطرهلالرؤيةعلىيقبللممنبابالصومكتاب

.(1)عيينةبنسفيانعنبشئاربنإبراهيمرواهوكذلك

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،إسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرنا-8272

،عونبنجعفرأخبرنا،الوفابعبدبنمحمداحمدأبوحدثنا،يعقوب

فمنا؟بخانقينونحنمضانرهلال!أهللنا:قال!وائلبىأعن،الأعمشأخبرنا

فلانهاراالهلال!رأيتمإذا:عمركتابفجاءنا:قال!أفطر.منومنا،صاممن

.(2)بالأمسرأياهأنهمامسلمانشاهدانيشهدحتىتفطروا

.رمضاناخرهلال!بهيريد:الشيخقال

الحسينأبوأخبرناالعزيز،عبدبنعمرنصرأبووأخبرنا-8273

أخبرنا،أيوببنمحمدحدثنا،القهستانئمحمدبنالفهعبدمحمدبن

كتب:قال!وائلأبىعن،الأعمشسليمانعن،شعبةحدثنا،عمربنحفص

الهلال!رأيتمفإذا،بعضمنأعظمبعضهاالأهلةإن:بخانقينونحنعمرإلينا

هذا.(3)مسبالأرأياهأنهماعدل!ذواشاهدانيشهدحتىتفطروافلاالنهارأؤل!

ر!به.عمرعنصحيحعأثر

ابنبكروأبوالفقيهطاهروأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرناوقد-8274

بنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواعمروأبىابنسعيدوأبوالقاضىالحسن

بنيزيدحدثنا،المنادىداودأبىبنالفهعبيدبنمحمدحدثنا،يعقوب

غريب.:1626/4=

به.بشاربنإبراهيمطريقمن2/171الدارقطىأخرجه(1)

.(1334)الصغرىفىالمصنف(2)

.(8064)فىتقدم(3)
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...الاالفطرهلالرؤيةعلىيقبللممنبابالصومكتاب

الرحمنعبدعن،الثعلبىالأعلىعبدعن،عمربنورقاءأخبرنا،هارون

بالبقيع،الخطاببنوعمرعازببنالبراءمعكنت:قال!ليلىأبىابن

من:قال!جئت؟أينمن:فقال!عمرفتلفاهراكبفأقبل،الهلال!إلىفنظر

يكفىإنماأكبر!الله:(1)رمعقال!نعم.:قال!أهللت؟:قال!.المغرب

249/4صفىثمخفيهعلىومسحفتوضأ4!فرعمرقامثم./الرجلالمسلمين

.(2)عنصج!عاللهرسول!رأيتهكذا:قال!ثم،المغرب

حدثنا،العباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-8275

عن،الثعلبىالأعلىعبدعن،يونسبنإسرائيلأخبرنا،يزيدحدثنا،محمد

رأيت:فقال!رجلفأتاهز!جبهعمرمعكنت:قال!ليلىأبىبنالرحمنعبد

فىالحديثذكرثمأفطروا.الناسأيها:عمرفقال!شؤال!.هلال!الهلال!

.(3)الخفينعلىالمسح

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-8276

حدثنا،يحيىبنمحمدحدثناالنيسابورى،بكرأبوحدثنا،الحافظ

بنالرحمنعبدعن،الأعلىعبدعن،سفيانحدثنا،مهدىبنالرحمنعبد

وأفطرفىالهلال!رؤيةفىواحدرجلشهادةأجاز4!فرعمرأن،ليلىأبى

(4)ء
ضحى.

الروذبارى".علىأبو"وأخبرنا:قولهعند(8280)إلىسفىسقطهنامن(1)

به.هارونبنيزيدعن(307)أحمدأخرجه(2)

به.هارونبنيزيدعن(193)أحمدأخرجه(3)

.2/681قطنىالدار(4)
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...هلالرؤيةعلىتثبتالشهادةبابالصومكقاب

أبوحدثنا،الحافظعمربنعلئأخبرنا،الحارثابنبكرأبووأخبرنا

ابنسمع:نعيملأبىقلت:الورالتىعلىبنمحمدقال:قالالنيسابورئبكر

بنليحيىقلت:علىبنمحمدقال.أدرىلا:قالعمر؟منليلىأبى

الأعلىعبد:(1)ئلعقال.ذلكيثبتفلمعمر؟منليلىأبىابنسمع:معين

عنإسناداأصخوائلأبىوحديث،منهأثبتغيره،الثعلبئعامرابنهو

.(2)وائلأبىعنومنصورالأعمشرواه،منهعمر

حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرظ

أبىبنالزحمنعبدعنمعينبنيحيىسئل:قالالدورئمحمدبنالعباس

عمرمعكنا:يروىالذىالحديث:لهفقلت.يرهلم:فقال،عمرعنليلى

.(3)ءىشبليس:فقال؟الهلالنترايا

الزوالبعدالفطرهلالرؤيةعلىتثبتالشهادة4بافي

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-8277

الربيع،أبوحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحالتىبنمحمد

منلهعمومةعن،أنسبنعميرأبىعن،بشرأبىعن،عوانةأبوحدثنا

رمضانمنيوماخرفىصياماالمدينةأهلأصبح:قال،!ي!النبىأصحاب

،!ي!اللهرسولعندفشهدوا،النهاراخرمنركبفقدم،!ي!النبىعهدعلى

عمر،.بنعلى:بخطه9:الأصلحاشيةفى(1)

.2/168،169الدارقطفى(2)

.(393)3/97الدورىبروايةمجنابنوتاريخ.(2526)المعرفةفىالمصنف(3)
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...هلالرؤيةعلىتثبتالشهادةبابالصومكتاب

إلىويغدوايفطرواأنالناس!جاللهرسولفأمر،مسبالأالهلالرأواأنهم

.اهم

أبىبنجعفربشرأبىعنبشير،بنوهشيمشعبةبمعناهرواهوكذلك

(2)ريص
حسن.إسنادوهو،وحشيه

وأصحاب!ج،النبىأصحابمنلهعمومةعنرواهعميروأبو

يسموا.لمأوسموافسواء؟ثقاتكفهمع!يمالنبى

الأصم،هوالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-8278

بنسعيدحدثنا،إبراهيمبنيعقوبحدثنا،الصغانئإسحاقبنمحمدحدثنا

عندشهدواالأنصارمنلهعمومةأن،أنسعن،قتادةعن،شعبةعن،عامر

تفرد.(3)دغلامنلعيدهميخرجواأنمرهمفأ،الهلالرؤيةعلىع!يماللهرسول

بشر.أبىعنشعبةرواهإنما؟فيهوغلطشعبةعنعامربنسعيدبه

بها،الطابرانئإسماعيلبنأحمدبنمحمدنصرأبوأخبرنا/-8279

إسماعيلبنمحمدحدثنا،الطوسئمنصوربنأحمدبناللهعبدحدثنا

عن،أنسبنعميرأبىعن،بشرأبىعن،شعبةحدثنا،روححدثنا،الصائغ

أنهمفشهدوا!عالفهنبىإلىركبجاء:قال،كجالنبىأصحابمنعمومته

به.عوانةأبىعن12/134العللفىالدارقطنىذكره(1)

به.شعبةطريقمنالآتىبعدالأثرفىوسيأتى،هثيمطريقمن(6355)فىتقدم(2)

بنيعقوبطريقمن(3456)حبانوابن،(13974)المسندزوائدفىأحمدبنالفهعبدأخرجه(3)

به.إبراهيم
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...وعشرينتسعايخرجالشهربابالصومكتاب

قال!الغد.منيخرجواوأن،يفطرواأنفأمرهمالهلال!-يعنى-مسبالأرأوه

النهار)1(.اخرمنأراه:شعبة

داسة،بنابكربوأأخبرنا(و51/39،(2)الزوذبارئعلىبوأوأخبرنا-0882

منصور،عن،عوانةبوأحدثنا،المقرئهشامبنخلفحدثنا،داودبوأحدثنا

اخرفىلناسااختلف:!لقاجمتالنبىأصحابمنرجلعن،حراشبنربعىعن

أمسالهلال!لأهلأباللهجمتالنبىعندفشهداأعرابئانفقدم،رمضانمنيوم

مصلأهم)3(.إلىيغدواوأدنيفطرواأدنالناس!الفهرسول!مرفأ،عشتة

صيامه!افيحملوعشرينتسعايخرجالشهرباب

الحسنبنالزحمنعبدأخبرنى،الحافظالقهعبدأبوأخبرنا-8281

حدثنا،شعبةحدثنا،آدمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،القاضى

عمربناللهعبدسمعت:يقول!عمروبنسعيدسمعت:قال!قيسبنالأسود

وهكذاهكذاالشهر،نحسبولانكتبلاأفئةأمة"إنا:!تالفهرسول!قال!:يقول!

إبهامه؟وضئموهكذا".وهكذا"وهكذا:قالثئم،ثلاشنيخىوهكذاإ.

51رو.(4)وعشرينتسعاومرةثلاثينمئ:يقول!،وعشرينتسعايعنى

وصححه.بهشعبةطريقمن(1556)والنسائى،(1571)داودوأبو،(57902)أحمدأخرجه(1)

.(1026)داودأبىصحيحفىالألبانى

.(8274)فىإليهالمارالسقطينتهىهناإلى(2)

.(5102)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(2339)داودأبو(3)

وأحمد.بهشعبةطريقمن(2140)والنسائى،(2319)داودوأبو،(5017)أحمدأخرجه(4)

به.الأسودطريقمن(2139)والنسائى،(.../0801)ومسلم،(5137)
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...وعشرينتسغايخرجالشهربابالصومكتاب

حديثمنمسلموأخرجه،إياسأبىبنادمعن"الصحيع"فىالبخارى

،أاإشعبةعنغندر

فيماالرزازداودبنمحمدبنأحمدبنعلئالحسنأبوإخبرنا-828؟

حامدحدثنا،السماكابنعمروأبوحدثنا،ببغدادكتابهأصلمنعليهقرأت

بنإسحافحدثنا،إسماعيلبنمالكغسانأبوحدثنا،الثغرىسهلابن

شهرأيكونالمؤمنينأميا:لهاقيل:قال!عائشةعنسعيا،حدثناسعيد،

وعشرينتسعا!راللهرسول!معصمتما:فقالت؟وعشرينتسعارمضان

.(2)ثلاثينصمتمماأكثر

هذا.مثلمسعودبناللهعبدعنوروينا

بنحامدعلىأبوحدثناإملاء،الزاهدسعدأبوحدثناه-8283

محمدحدثنا،الحربىالحسنبنإسحاقحدثنا،الهروىاللهعبدبنمحمد

الحارثبنعمروسمعأنه،أبىحدثنى،ديناربنعيسىحدثنا،سابقابن

تسعا!راللهرسول!معصصتما:يقول!مسعودبناللهعبدسمعت:يقول!

.(3)ثلاثينمعهصمتمماأكثروعشرين

.(0801/51)ومسلم،(1391)البهخارى(1)

به.إسحاقطريقمن(245181!حمداخرجه(2)

وابن،(689)والترمذى،(2322)داودوأبو.بهسابقبنمحمدعن(384")أحمداخرجه(3)

وعيسى،يعرفلادينار:1627/4الذهبىوقال.بهديناربنعيسىطريقمن(1922)خزيمة

كوفى.
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251/4

...الصائمينحسابفىيخرجالشهربابالصومكتاب

اللهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدبنمحمدأخبرنا،ظ39/هأ-8284

حدثنامسذد،حدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمد

عن،يحذثانالحذاءوخالد)1(سويدبنإسحاقسمعت:قالالمعتمر

لاعيل!"شهرا:!سينالفهرسول!ال:!الأي!عن،بكرةأبىبنالزحمنعبد

مسدد،عن""الصحيحفىالبخارئرواه.(2)"ةخحلاوذورمضان،ينقصان

.(3)سليمانبنمعتمرعنشيبةأبىابنبكرأبىعنمسلمورواه

فهماوعشرينتسعاخرجاوإنالهماأعلموالفهبالحديث/والمراد

.(4)الأحكاممنبهمايتعفقفيماكاملان

وعشرينثمانالصائمينحسابفىيخرجالشهرباب

واحدايومافيقضون

.(عمر)ابنحديثفىمضىبمااستدلالا

بنإبراهيمأخبرنا،الفارسئإبراهيمبنمحمدبكرأبووأخبرنا-8285

(1

(2

(3

(4

(5

.(720،5555)فىتقدمماينظر

وحدهخالدعنالمعتمرطريقمن(4834)حبانوابن.بهمقمرطريقمن(2735)عوانةأبوأخرجه

حبانوابن،(1659)ماجهوابن،(692)والترمذى،(2323)داودوأبو،(03992)وأحمد.به

به.خالدطريقمن(325)

.(0891/32)ومسلم،(1912)الخارى

قالوقدبالذكر؟الشهرينتخصيصوجهفماالاعتار،بهذاكاملةفالأثهر:4/1628الذهبىقال

فىينقصانلا:أى:إسحاقوقالهذا.تمهذانقصإن،واحدعامفىينقصانلا:حنبلبنأحمد

.الأعوامغالبفىينقصانلا:وقبلعددهما.نقصولو:يعنى.الثواب

.(8001،8002)فىتقدم
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اخرفىيرىولابلدفىيرىالهلالبابالصومكتاب

بنمحمدحدثنا،فارسبنسليمانبنمحمدأخبرنا،الأصبهانئاللهعبد

الأصماللهعبدابنيعنىحمياحدثنا،نعيبمأبوحدثنا،البخارىإسماعيل

يوما،وعشرينثمانيةل!حبهعلىعهدعلىصمنا:قالالوليدسمع،الكوفئ

.(1)مويبقضاءمرنافأ

آخرفىيرىولابلدفىيرىالهلالباب

أبوأخبرنا،الأصبهانئيوسفبناللهعبدمحمدأبوحدثنا-8286

اللهعبدأبونصربنمحمدحدثنا،الحافظالشيبانئيعقوببنمحمداللهعبد

بنمحمدعن،جعفربنإسماعيلأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،المروزى

.بالشاممعاويةإلىبعثتهالحارثبنتالفضلأمأن،كريبعن،حرملةأبى

فرأيت،بالشاموأنارمضانفاستهل،حاجتها)2(فقضيتالشامفقدمت:قال

بناللهعبدفسألنى،الشهراخرفىالمدينةقدمتثم،الجمعةليلةالهلال

:قال.الجمعةليلةرأيناه:قلت؟الهلالرأيتممتى:فقالالهلالعنعباس

رأيناهلكنا:فقال.معاويةوصاممواوصاالناسورآه،نعم:قلت؟رأيتهنتأ

نكتفىأولا:فقلت.نراهأوثلاثينممملحتىنصومنزالفلا،السبتليلة

فىمسلمرواه.(3)محمجاللهرسولأمرناهكذالا،:قال.معاويةبرؤية

حميدطريقمن(0970)شبةأبىوابن،(7308)الرزاقعبدوأخرجه.(2/355)الكبيرالتاريخ(1)

.مجهولالوليد:1628/4الذهبىوقالبه.

إحاجتى".:م،سفى(2)

خزيمةوابن،(0112)ئىوالنسا،(693)مذىوالتر،(2332)داودوأبو،(2789)أحمدأخرجه(3)

.(8265)فىمختصراوتقدمبه.إسماعيلطريقمن(1916)
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252/4

الهلالرؤيةفىيخطئونالقومبابالصومكتاب

.(1)يحيىبنيحيىعن""الصحيح

نأ،أخرىقضةفىعنهروىماأرادعباسابنيكونأنويحتمل

ببلدرؤيتهعندهيثبتولمالعذة)2(،ممملأو!و51/40لرؤيتهأمدهلمج!النبى

الخبربهذاكري!بلانفراد؟رؤيتهعلىالعدةيمملحتىرجلينبشهادةآخر

يقبله.فلم

الهلالرؤيةفىيخطئونالقومباب

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-8287

حدثنا،عرفةبنالحسنحدثنا،البزازإبراهيمبنيعقوبحدثنا،الحافظ

ر!حبههريرةأبىعن،المنكدربنمحمدعن،أيوبعن،عليةابنإسماعيل

محمد/حدثنا،إسماعيلبنالقاسمعبيدأبوحدثنا،علىوأخبرنا:قال)ح(

عن،المنكدربنمحمدعن،أيوبأخبرنا،الوفابعبدحدثنا،الوليدابن

ولا،تروهحتىتصوموافلا؟وعشرونتسعالشئهرإنما:قالهريرةأبى

يومفطركم؟ثلاثينالعذةفأتقوا)3(عليكمغمفإن،تروهحتىتفطروا

منحر،منىوكل،موقفعرفةوكل،تضحونيوموأضحاكم،تفطرون

.(منحر)مكة(4)فجاجوكل

.(8701)مسلم(1)

.(8023)فىتقدم(2)

"فأكملوا،.:م،سىفى(3)

.3/412النهاية.الواسعالطريقوهوفججمعالفجاج(4)

أسبه.وهو،سيرينبنمحمدعنأيوبعنوجاء:4/1629الذهبىوقال.ا2/63الدارتطنى(5)
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الهلالرؤيةفىيخطئونالقومبابالصومكتاب

وتابعهمرفوعا)1(،أيوبعنزيدبنحمادحديثمنرويناهوقد

مرفوعا:المنكدرابنعنالقاسمبنوروحالوارثعبد

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرناه-8288

،الوارثعبدحدثنا،قزعةبن(2)الحسنحدثنا،جابربنالثضلبنمحمد

بنعلئأخبرنا،الحارثابنبكرأبووأخبرنا)ح(المنكدربنمحمدعن

حدثنا،(3)ءاوسابنحدثنا،جميلبنأزهرحدثنا،صاعداينحدثنا،عمر

:!صالنبىعن،هريرةأبىعن،المنكدربنمحمدحدثنا،القاسمبنرو!

تسع"الشهريذكرا؟ولماخره،إلىمثلهذكراثم."لرؤيته"صوموا

:(4)
.وعشرود"

مرفوعا:هريرةأبىعنالمقبرىعنوروى

الشيخأبوأخبرنا،الفقيهمحمدبنأحمدبكرأبوأخبرناه-828!

بنومحمدالجبارعبدحدثناصاعد،بنمحمدبنيحيىحدثنا،الأصبهانئ

جعفربناللهعبدحدثنا،هاشمبنىمولىسعيدأبوحدثناقالا:منصور

قال:قالهريرةأبىعن،المقبرىعن،الأخنسىعثمانعن،المخرمئ

.تفحون"يوموأضحاكم،تصومونيوم"صومكم:!ج!اللهرسول

.(6357)فىتقدمماينظر(1)

.""الحسين:4صفى(2)

.328/25الكمالتهذيبينظر"سوار".:4صفى(3)

.2/631الدارقطنى(4)

غريب.حسن:وقال.بهجعفربنالفهعبدطريقمن(697)الترمذىأخرجه(5)
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القضاء...يؤخررمضانشهرمنالمفطربابالصومكتاب

جعفربناللهعبدمحمدأبوحدثنا،الحافظالقهعبدأبووأخبرنا-0982

حدثنا،الحنينأبىبنالحسينبنمحمدحدثنا،ببغدادالنحوىدرستويهابن

بنعمرويحذثحنيفةأباسمعت:قالزيدبنحمادحدثنا،النعمانأبوعارم

يومعائشةعلىدخلت:قالمسروقعن،الأقمربنعلئحذثنى:قالدينار

لمإنى:فقلت:قال.حلواهوأكثرواسويقامسروقااسقوا:فقالتعرفة

النحر:عائشةفقالتالنحر.يوميكونأنخفتأنىإلااليومأصومأنيمنعنى

.(1)الناسيفطريوموالفطر،الناسينحريوم

القضاءيؤخررمضانشهرمنالمفطرباب

أخررمضانوبينبينهما

بنءمحمدالفهعبدأبوأخبرنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8291

حدثنا،يونسبنأحمدحدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا،يعقوب

كان:قالترمحأعائشةعن،سلمةأبىعنسعيد،بنيحيىحدثنازهير،

يحيى:قال.شعبانفىإلاأقضيهأنأستطيعفمارمضانمنالصومعلئيكون

عن""الصحيحفىجميعاومسلمالبخارئرواه.(2)تخملالفهرسولمنالشتغل

.(3)يونسبنأحمد

به.حنيفةأبىعن(818)الاثارفىيوسفأبوأخرجه(1)

سعيدبنيحيىطريقمن(4620)خزيمةوابن،(2318)والنسائى،(2399)داودأبوأخرجه(2).

.(4611/151)ومسلم،(0195)البخارى(3)
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...ففرطيصومأنيمكنهالمفطوبابالصومكتاب

آخررمضانجاءحتىففرطيصومأنيمحنهالمفطر/باب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8292

عن،شعبةحدثنا،هار!نبنيزيدحدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا،يعقوب

وعليهرمضانأدركهرجلفى،عباسابنعن،مهرانبنميمونعن،الحكم

مسكينايومكلذاكظأ40/51عنويطعمهذايصوم:قالاخر،رمضان

(1)
ويقضيه.

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدبووأالحافظاللهعبدبوأأخبرنا-9382

قال:قالطالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

عليهتتابعرجلعن،عروبةأبىابنهوسعيدسئل:عطاءبنالوفابعبد

عن،الخليلأبىصالحعن،قتادةعنفأخبرنا،بينهمافيماوفزطرمضانان

ويطعم،الآخرويقضىحضرائذىيصوم.قالأنههريرةأبىعن،مجاهد

مسكينا)2(.يوملكل

سعد،بنقيسعن،سعيدأخبرنا،الوهابعبدوأخبرنا:قال-4829

.(3)بمثلههريرةأبىعنعطاء،عن

حنطةمنمدا:وقالهريرةأبىعنعطاءعنجريجابنورواه

به.شعبةطريقمن(238)الجعدياتفىالبغوىوأخرجه.(1377)الصغرىفىالمصنف(1)

مسكينا".ستينويطعمشهرين"يصوم:وعندهبهميمونطريقمن(7628)الرزاقوعبد

.بنحوهمجاهدطريقمن2/197والدارتطنى،(0762)الرزاقعبدأخرجه(2)

.بنحوهبهسعدبنقي!طريقمن197/2،198الدارتطنىأخرجه(3)
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...ففرطيصومأنيمكنهالمفطربابالصومكتاب

.(1)مسكينلكل

سهلأبوأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-9582

بنسهلحدثنا،الشواربأبىبنمحمدبنعلئحدثنا،القطانزيادابن

فىقالهريرةأباسمعأنهعطاءزعم:قالرقبةعن،عوانةأبوحدثنا،بكار

رمضانيدركهحتىيصومولايبرأثئم،رمضانيصومولايمرضالمريض

مسكينا)2(.ليلةلكلويطعمالآخرويصومحضرهائذىيصوم:قال،اخر

بنموسىبنعمرعنالجلأبنافعبنإبراهيمالحديثهذاوروى

بشىء.وليسمرفوعا)3(،هريرةأبىعنمجاهدعنالحكمعنوجيه

.متروكان(وعمر)(4)إبراهيم

رمضانأدركهحتىيصخلمائذىفىهريرةوأبىعمرابنعنورؤينا

ولايقضى:والنخعىوطاوسالحسنوعن.(6)عليهقضاءولايطعم:آخر

(1

(2

(3

(5

(6

عندوليسبهجريجابنطريقمن196/1،197والدارتطنى،(7621)الرزاقعبدأخرجه

حنطة.منمذا:الرزاقعبد

به.بكاربنسهلطريقمن2/197الدارتطنىأخرجه

به.نافعبنإبراهيمطريقمن2/197الدارتطنىأخرجه

،2/141والتعديلالجرحفىعليهالكلامينظر.الناجىإسحاقأبوالبصرىالجلابنافعبنإبراهيم

ولسان،)تمييز(1/152الهذيبوتهذيب،1/69الاعتدالوميزان،1/265عدىلابنوالكامل

.1/117الميزان

.(1096)فىموسىبنعمرترجمةمصادرتقدمت

.198-ا2/96الدارتطنىوسنن،(7623،7624)الرزاقعبدمصنفينظر
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الصومكتاب

.(1)عليهكفارة

...تامحتىيصحلمثميفطرالمريضباب

أتاهـأخر!.ئن)فحذة:تعالىاللهلقول!؟وبه*نقول!

شى4عليهيحونفلامات،حتىيصحا!لا!ثيفطرالمريضباب

بأمرأمرتكم"إذا:!ي!جتاللهرسول!وقال!.عباسبناللهعبدعنذلكروى

:"استطعتممامنهفأتوا

بنإسماعيلأخبرنا،ببغدادالعدل!بشرانابنالحسينبوأأخبرناه-9682

معمر،أخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،منصوربنأحمدحدثنا،الصفارمحمد

ما"ذرونى:!ي!جتاللهرسول!قال!:قال!ل!نههريرةأبىعن،منبهبنهمامعن

فإذا،أنبيائهمعلىواختلافهمسؤالهمبكثرةقبلكممناثذينهلكفإثماترمحمكم؟

مسلمرواه.(2)"استطعتممامنهفأتوابالأمرأمرتكموإذا،فاجتنبوهشىءعننهيتكم

.(3)الرزاقعبدعنرافعبنمحمدعن""الصحيحفى

ماتحتىالإمحانبعدالقضاءفىفرطإذاقال:منباب

طعاممنمذمسحينايومحلىمحانعنهأطع!ا

اللهعبدأبوأخبرنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا/-9782

،عونبنجعفرأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمد

الوجلعنسئلإذاكانعمرابنأن،ونافعالقاسمعن،سعيدبنيحيىأ.خبرنا

.6/395والمحلى،(7626)الرزاقعبدمصنفينظرا1)

.(8689،13721)فىوسيأتى،(1844)فىتقدم(2)

.(1337/113)4/1831مسلم(3)

254/4
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...الامكانبعدالقضاءفىفرطإذاقال:منبابالصومكتاب

ولكن،أحدعنأحديصوملا:يقول،نذرأو،مضانرمنصوموعليهيموت

مسكينا)1(.يوملكلللصوممالهمنعنهتصذقوا

قتادةبنعمربنالعزيزعبدبنعمرنصرأبووأخبرنا-8298

حدثنا،عقيلبنمحمدبنالفضلبنعلئالحسنأبوأخبرنا،الأنصارئ

حذثنىأسماء،بنمحمدبنالفهعبدحدثنا،البغوئهاشمبنإبراهيم

فىأفطرمن:يقولكانعمربنالفهعبدأن،نافععن،أسماءبنجويرية

يومكلمكانعنهفليطعميقضىأنقبلماتثئم،مريضوهوأئامارمضان

قبلقابلعامرمضانأدركهفإن،حنطةمنمذامسكيناالأيامتلكمنأفطره

منمدامسكينايومكلمضىعقافليطعم،أدركائذىصومفأطاقيصومهأن

ابنعلىموقوفالضحيحهوهذا.(2)استقبلائذى(و41/51وليصم،حنطة

فيه:فأخطأنافععنليلىأبىبنالزحمنعبدبنمحمدرواهوقد،عمر

حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرناه-8299

بن(3إسماعيلبنمحمدحدثنا3)،العباسبنمحمدحدثنا،الأصبهانئ

الزحمنعبدبنمحمدعن،شريكأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،البخترئ

يموتائذىفىلمجي!النبىعنعمر،ابنعن،نافععن،ليلىأبىابن

.(4)((وبمنصاعنصفيوبملكلعنهايطعم:قال،يقضهولمرمضانوعليه

.!...نكلو،:قولهدونعمرابنعن303/1مالكذكره(1)

يقض.ولمماتمن:دوننافعطريقمن2/196والدارقطنى،(7623)الرزاقعبدأخرجه(2)

.4ص:منسقط(3-3)

به.هارونبنيزيدطريقمن(0572)خزيمةابنأخرجه(4)
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...الإمكانبعدالقضاءفىفرطإذاقال:منبابالصومكتاب

منهووإنما،!عالنبىإلىالحديثرفعهأحدهما:وجهيقمنخطأهذا

منمدا:عمرابنقالوإنماصاع"."نص!:قولهوالآخرعمر،ابنقول

حنطة.

:الصاعذكرفيهليسليلىأبىابنعناخروجهمنوروى

عمروأبوأخبرنا،ببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرناه-5583

أبوحدثنا،القرقسانئكاملبنالزحمنعبدبنمحمدحدثنا،السماكابن

عن،محمدعن،سواربنأشعثعن،القاسمبنعبثرحدثنا،البجلئعاصم

:قالشهرصوموعليهماترجلعنك!ي!النبئسئل:قالعمرابنعن،نافع

.(1)"مسكينيويمكلعنه"يطعئم

السكرئالجبارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-8351

حدثنا،منصوربنأحمدحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغداد

الزحمنعبدبنمحمدعن،كثيرأبىبنيحيىعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبد

وعليهرمضانشهرصياموعليهماترجلعنعباسابنسئل:قالثوبانابن

فىعنهثوبانابنرواهكذامسكينا)2(.ستينيطعم:قال،اخرشهرصيامنذر

جميعا.الصيامين

عمروأبىابنسعيدبووأالقاضىالحسنابنبكربوأأخبرناوقد-2583

وتالبه.عبثرطريقمن(2056)خزيمةوابن،(1757)ماجهوابن،(718)الترمذىأخر!(1)

قواط.موقوفعمرابنعنوالصحيح،الوجههذامنإلا!رفوعانعرفهلا:الترمذى

.(7650)الرزاقوعبد،(1379)الصغرىفىالمصنف(2)
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255/4

وليهعنهيصوم:قالمنبابالصومكتاب

الوهابعبدأخبرنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،الأصمالعباسبوأحدثنا:قالا

عن،الحكمبنعلىعن،القاسمبنروحعنسعيد،أخبرناعطاء،ابن

رمضانوعليه-رجلأو-توفيتامرأةفى،عباسابنعن،مهرانبنميمون

جمنهيصومأو،مسكينيومكلمكانعنهيطعم:عباسابنفقال،شهرونذر

لنذره)1(.وليه

.(2)عباسابنعنجبيربنسعيدرواهوكذلك

وليهعنهيصوم:قالمنباب

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا/-0383

)ح(وهبابنحدثنا،الأيلئسعيدبنهارونحدثنا،داودأبىابنبكرأبو

الإسماعيلى،بكرأبوأخبرنا،الأديباللهعبدبنمحمدعمروأبووأخبرنا

أخبرنى،وهبابنحدثنا،المصرئعيسىبنأحمدحدثنا،يعلىأبوأخبرنى

بنجعفربنمحمدعنجعفر،أبىبنالفهعبيدعن،الحارثبنعمرو

صمامعيامولج!مات"من:!العىاللهرسصلأنعائثةعن،عروةعن،الزبير

(3).ر
عنأعينبنموسىحديثمن""الصحيحفىالبخارىأخرجه.ودته"عنه

ماوينظر."يصومإأو:منبدلأ.!عنهويصوم9:وفيهعباسابنعن(76511الرزاقعبداخرجه(11

.(83141عقبسيأتى

به.جبيربنسعيدطريقمن(11024داودأبواخرجه(21

به.وهبابنطريقمن(35691حبانوابن،(52102خزيمةوابن،(01240داودأبوأخرجه(31

به.الحارثبنعمروطريقمن(29191الكبرىفىوالنسائى
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وليهعنهيصوم:قالمنبابالصومكتاب

(1)و
بنهارونعنمسلمورواه.عمروعنوهبابنتابعه:قالثمعمرو،

أبىابنعنأيوببنيحيىورواه:البخارىقال.(2)عيسىبنوأحمدسعيد

جعفر:

وأبوالقاضىالحسنابنبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرناه-4835

العباسأبوحدثنا:قالواالسلمئالرحمنعبدوأبوإسحاقأبىابنزكريا

بنعمروحدثنا،الضغانئإسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمد

عن،جعفرأبىبناللهعبيدعن،أيوببنيحيىأخبرنا،طارقبنالربيع

:قال!راللهرسولأن،عائشةعنالربير،بنعروةعن،جعفربنمحمد

.(3)((وليهعنهصامصياموعليةمات"من

إبراهيم،ابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8355

يونس،بنعيسىأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

نأ،عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،البطينمسلمعن،الأعمشحدثنا

لو"أرأيت:فقالشهر.صوموعليهاماتتمىأإن:فقالتج!عالنبئأتتةمرأا

أحقالله"دين:فقال.نعم،ظ51/41:فقالتتقف!ينه؟((.اكنتدين،عليهاكان

.()إبراهيمبنإسحاقعن""الصحيحفىمسلئمرواهبالقضاء(()4(.

.(2591)لبخارىا(1)

.(1147)مسلم(2)

وأحمد.بهأيوببنيحىطريقمن(5202)خزيمةابنوأخرجه.(1380)الصغرىفىالمصنف(3)

به.جعفرأبىابنطريقمن(24401)

به.إبراهيمبنإسحاقطريقمن(2603)مستخرجهفىنعيمأبوأخرجه(4)

.(154/1148)مسلم(5)

-581-



وليهعنهيصوم:قالمنبابالصومكتاب

بناللهوعبدالحميدعبدبنوجريرالقطانسعيدبنيحيىرواهوبمعناه

.(1)الأعمشعنمعاويةوأبونميبر

كما:الأعمشعنقدامةبنزائدةورواه

بنعلىبنأحمدنصروأبوالحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-8356

حدثنا،يعقوببنمحمدالفهعبدأبوحدثناقالا:الفامئشبيببنأحمد

عن،زائدةحدثناعمرو،بنمعاويةأخبرنا،الوفابعبدبنمحمد

جاء:قالعباسابنعنجبير،بنسعيدعن،البطينمسلمعن،الأعمش

،(2)رهشصوموعليهاماتتأمىإنالفهرسوليا:فقال!تالنبىإلىرجل

نعم.:قال.(3((؟قاضيهاكنتدين،أئكعلىكان"لو:قال3)عنها؟أفأقضيه

ونحنوسلمةالحكمقال:سليمان.قال((يقضىأنأحقالئه"فدين:!ال

ابنعنيذكرمجاهداسمعنافقالا:بهذايحذثمسلمكانحينجلوس!

الزحيمعبدبنمحمدعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(4)اذهعباس

عنالجعفىحسيننحديثمنمسلموأخرجهعمرو،بنمعاويةعن

(5)ري
.زائده

به.يحصطريقمن(0331)داودوأبو،(0520)أحمداخرجه(1)

"شهرينإ.:سفى(2)

.4ص:فىلي!(3-3)

زائدةطريقمن(2913)الكبرىفىوالنسائى.بهعمروبنمعاويةعن(2336)أحمدأخرجه(4)

.(1148/156)ومسلم،(1953)البخارى(5)
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الصومكتاب

كما:الأعمشعنالأحمرخالدأبوورواه

وليهعنهيصوم:قالمنباب

بشمرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينأبوأخبرنا-8357

بناللهعبدحدثناأحمد،بندعلجمحمدأبوأخبرناببغداد،العدل!

عن،الأعمشعنخالد،أبوحدثناسعيد،بناللهعبدحدثناالجارود،

ومجاهدجبيربنسعيدعن،كهيلبنوسلمةالبطينومسلمالحكم

فقالت:كي!النبىإلىامرأةجاءت:قالعباسابنعنوعطاء،

"أرأيت:قال!؟متتابعينشهرينصياموعليهاماتتأختىإناللهرسول!يا

.(1)"قحأالله"فحق:قال.نعم:قالتتقفحينه؟".تن!عادين،أختكعلىكانلو

البخارى:وقال!،(2)الأشجسعيدبناللهعبدعن""الصحيحفىمسلمرواه

.(3)فذكرهخالد.أبىعنويذكر

كما:الأعمشعنشعبةورواه

بناللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-8358

الأعمشعن،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

نأ،عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،يحدثالبطينمسلماسمعت:قال!

ركبتوأنها،شهراتصومأننذرتأختهاأنلهفذكرتا!ي!النبئأتتامرأة

خزيمةوابن،(1758)ماجهوابن،(2914)الكبرىفىوالنسائى،(716)الترمذىأخرجه(1)

به.سعيدبنالفهعبدطريقمن(3570)حبانوابن،(1953)

.(.../1148)مسلم(2)

.(1953)عقبالبخارى(3)
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وليهعنهيصوم:قالمنبابالصومكتاب

فهذا.(1)((أختكعن"عومى:عججوالفهرسوللهافقال،تصمولمفماتتالبحر

عنها.الصومفىنصناللفظ

إلاجبيربنسعيدعنعتيبةبنالحكمعنأنيسةأبىبنزيدرواهوكذلك

ماتت:أمىإن:قالاله

بنالباقىعبدالحسينأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-9830

ابنزكرياأبووأخبرنا)ح(الجوهرئشاذانبنمحمدحدثنا،الحافظقانع

حدثنا،شاذانبنمحمدأخبرنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،إسحاقأبى

عن،أنيسةأبىبنزيدعنعمرو،بناللهعبيدحدثنا،عدىبنزكريا

لمج!النبىإلىامرأ!جاءت:قالعباسابنعنجبيبر،بنسعيدعن/،الحكم

لوكماندينماعنهاقضية"اكنت:فقالنذر؟صوموعليهاماتتأفىإن:فقالت

"الصحيح"فىمسلمرواه.(2)((اهنع"فصومى:قمالنعم.:قمالت."؟كمأعلى

،عدىبنزكرياعنخلفأبىوابنحميدبنوعبدمنصوربنإسحافعن

،(3)فقضيتهدينأمكعلىكانلو"أرأيت:قالعنها؟أفأصوم:متنهفىوزاد

.((كمأعن"فصومى:قال.نعم:قالتعنها؟".ذلكيؤدىأكان

وأبويزيدابناللهعبدبوأأخبرنا،يوسفابنمحفدبوأأخبرناه-0831

بنمسلمحدثنا،سفيانبنمحمدبنإبراهيمحدثنا:قالاعيسىابنأحمد

.(2752)الطيالسى(1)

به.عدىبنزكرياطريقمن(2917)الكبرىفىالنساثىاخرجه(2)

!فقضيتيهلا.:4صفى(3)
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وليهعنهيصوم:قالمنبابالصومكتاب

قالحميد،بنوعبدخلفأبىوابنمنصوربنإسحاقحدثنى،الحجاج

بنزيدعنحكايةالبخارىوأخرجه.()فذكره.عدىبنزكرياحذثنى:عبا

.(2)أنيسةأبى

فىنصاسعيدعنوحشيةأبىبنجعفربشرأبىعنسلمةبنحمادورواه

عنها.الصومجواز

أخبرنا(و42/51،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرناه-1831

،حرببنسليمانحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثنا،الصفارعبيدبنأحمد

ابنعن،جبيربنسعيدعن،وحشيةأبىبنجعفرعن،سلمةبنحمادحدثنا

شهرا،تصومأناللهنجاهاإنالبحر،فىوهىنذرتامرأةأن،عباس

وإفاأختهاإما،لهاقرابةذاتفجاءت،تصومأنقبلوماتت،اللهفأنجاها

.(3)"اهنع"صومى:فقالفأخبرتهلمجيواللهرسولإلى،ابنتها

أبىعنعوانهوأبوشعبةورواه،(4)الصومفىبشرأبىعنهشيمتابعه

فنقلاعنهما،وقعالسؤاليكونأنويحتمل،()الصومدونالحبئفىبشر

ابنعنعكرمةرواهفقدالاخر؟وهشيمسلمةبنحمادونقلأحدهما،

:الصومفىعباس

.(156/1148)مسلم(1)

.(1953)عقبالبخارى(2)

به.حرببنسليمانطريقمن(2395)المشكلشرحفىالطحاوىاخرجه(3)

به.هثيمطريقمن(3308)داودوأبو،(1861)أحمدأخرجه(4)

.(8744،9942)فى)5(سيأتى
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وليهعنهيصوم:قالمنبابالصومكتاب

الله،عبدابنبكرأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-8312

:قالالمعتمرحدثنا،الأعلىعبدبنمحمدحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا

حدثنى:قالصوموعليهاماتتمرأةافى،حريزأبىعن،الفضيلعلىقرأت

فىأإناللهرسوليا:فقالتلمج!!لنبئامرأوأتت:قالعباسبىابنعن،عكرمة

دين،وعليهاماتتأمكانلو"ارأيت:قالما.يوعشرخمسةصوموعليهاماتت

.(1)خثعممنامرأووهىامك".دين"اقضى:قال.نعم:قالتلتاضيته؟".أكنت

.(2)فذكره.عكرمةحدثنى:حريزأبووقال:البخارئقال

والحبئمو!صلافىجم!النبىعنحصيببنبريدةورواهالثيخ:قال

جميعا.

جعفر،أبىابنعمروأبوأخبرنى،الحافظالفهعبدأبوأخبرناه-8313

حدثنامسهر،بنعلئحدثناحجر،بنعلئحدثنا،الحافظجعفرحدثنا

جالساكنت:قالأبيهعن،بريدةبنالفهعبدعن،المدينئعطاءبنالفهعبد

وإنها،بجاريةأفىعلىتصذقتإنى:فقالتامرأوأتتهإذلمجؤالنبىعند

الله،رسوليا:قالت.((الميراثعليكوردهاأجرك"وجب:قال.ماتت

قالت:عنها"."!ومى:قالعنها؟أفأصومشهر،صومعليهاكانإنه

مسلمرواه.(3)"اهنع"حجى:قالعنها؟أفأحبئ،تحجلمإنها،الفهرسوليا

به.الأعلىعبدبنمحمدعن(2053)خزيمةابناخرجه(1)

.(1953)عقبالبخارى(2)

به.حجربنعلىعن(667)الترمذىأخرجه(3)
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الصومكتاب

.(1)رجحبنعلىعن""الصحيحفى

وليهعنهيصوم:قالمنباب

بنوزهيرالثورىسفيان؟(2)ءاطعبناللهعبدعنجماعةرواهوكذلك

نأإلا،وغيرهم(3)معاويةوأبوالفزارىومرواننميربناللهوعبدمعاوية

شهرين.صوم:قال!بعضهم

بنسليمانعنعطاءبناللهعبدعنسليمانأبىبنالملكعبدورواه

شهر.صوم:وقال!.4أبيهعنبريدة

اللهرحمهالشافعئوكان.الميتعنالصومجوازالأحاديثبهذهفثبت

ثابتاكانفإن،شىءالميتعنالصومفىروىوقد:القديمكتابفىقال!

فإن:فقال!،نفسه(6)ىلعسأل!فإنهالجديدفىوأما.عنهيحجكماعنهصيم

روى،نعم:قيلأحد؟عنيصومأنأحدامرأكجماللهرسولأنفروى:قيل

عنالزهرىحدث:قيلبه؟تأخذلاملم:قيلفإنكجم.النبىعنعباسابن

.(157/1149)مسلم(1)

"عن".:وفطم،"و":سفطبعده(2)

(5631)الكبرىفىوالنسائى،(992)والترمذى،(.../9411)ومسلم،(45023)أحمدأخرجه(3)

طريقمن(7842)فىوسميأتى.فقطالجاريةقصةبذكرمسلمسوىوعندهم.بهسفيانطريقمن

.مروانطريقمن(0771)فىولقدمزهير.

الملكعبدطريقمن(4631)الكبرىفىوالنسائى،(.../4911)ومسلم،(2256)أحمدأخرجه(4)

فقط.الجاريةقصةالنسائىوعندبه.

الشافعى.عن(2531)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(5)

"عن".:م،سفى(6)
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وليهعنهيصوم:قالمنبابالصومكتاب

الزهرئحفظمعيسضهولمنذزا،لمج!النبىعنعباسابنعناللهعبيد

عباسابنعنرجلعنغيرهجاءفلما.عباسلابناللهعبيدمجالسةوطول

محفوظا)1(.يكونألاأشبه،الفهعبيدحديثفىمابغير

ائذى:الحديثبهيعنى

وغيرهماإسحاقأبىابنزكرئاوأبوالحافظالفهعبدبوأأخبرناه-4831

عن،لكماأخبرنا،المثئافعئأخبرنا،بيعالزأخبرنا،العباسبوأحدثنا:قالوا

بنسعدأن،عباسابنعن،عتبةبنالفهعبدبناللهعبيدعن،شهابابن

!ص:الفهرسولفقالتذر.وعليهاماتتأفىإن:فقاللمج!النبئاستفتىعبادة

.(2)"اهنع"اقضه

"الصحيح"فىومسلمالبخارئأخرجهقدثابتحديمثهذا:الثيخقال

عنجبيربنسعيدروايةفىأنإلاالرهرئ)3(،عنوغيرهمالكحديثمن/257/4

كهيلىبنوسلمةعتيبةبنالحكمرواهوكذلك.(4)سألتامرأةأنعباسابن

جبيربنوسعيدوعطاءمجاهدعنروايةوفى،()عباسابنعنمجاهدعن

.289صالحديثاختلاف(1)

ومن،2/472ومالك،288صالحديثاختلاففىوالافعى،(2531)المعرفةفىالمصنف(2)

من(3661)والنسانى،(1645)والترمذى،(1893)احمدوأخرجه.(3307)داودأبوطريقه

.(12759،17220)فىوسياتى.بهالزهرىطريق

.(.../6381)ومسلم،(1276)البخارى(3)

.(8305،8308،8309)فىتقدم(4)

سأل.الذىهورجلاأنوفيه.(8306)فىتقدم(5)
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وليهعنهيصوم:قالمنبابالصومكتاب

بن(ظ51/42بريدةرواهثم،(2)عباسابنعنعكرمةورواه،(1)عباسابنعن

فيهاالسؤال!وقعالتىالقصةهذهتكونأنفالأشبه.(3)!هي!النبىعنحصيب

النذرعنفيهاالسؤال!وقعالتىعبادةبنسعدقصةغيرنصاالصومعن

فىالنصصحيحبإسنادع!ج!النبىعنعائشةعنروىوقدكيفمطلقا،

.(4)الميتعنالصومجواز

بنيزيدعنروىبماعباسابنحديثيضعفأصحابنابعضرأيتوقد

عباسابنعن،عطاءعن،موسىبنأيوبعن،الأحول!حجاجعن،زريع

بنمحمدعنرويناوبما.(عنه)ويطعمأحد،عنأحديصوملا:قال!أنه

شهرصياموعليهماتعمنالإطعامفىعباسابنعنثوبانبنالرحمنعبد

،عباسابنعنمهرانبنميمونروايةوفى.(6)رذنشهروصيامرمضان

شهرصيامفىقالىأنهعباسابنعنجبيربنسعيدعنحصينأبىورواية

وسعيدميمونورواية.(7)وليهعنهقضى:النذروفى.عنهأطعم:رمضان

الأوليينالروايتينأنإلاالنذر،فى!يىالنبىعنعنهالروايةتوافق

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

.(7307)فىتقدم

.(8312)فىتقدم

.(8313)فىتقدم

.(8303،8304)فىتقدم

به.زريعبنيزيدطريقمن(2918)الكبرىفىالنسائىأخرجه

.(8301)فىتقدم

.(8302)فىتقدمتا
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رمضانينصياموعليهماتمنبابالصومكتاب

عميربنعمارةعنروىبماعائشةحديثضغفبعضهمورأيت،تخالفانها

.(1)اهنعيطعم:قالت،الضوموعليهاماتتامرأةفىعائشةعنامرأ؟عن

وأطعمواموتاكمعنتصوموالا:قالتأنهاعائشةعناخروجهمنوروى

عنالصياميجؤزفمنضعفا؟للحديثيوجبماذكروافيماوليس.عنهم

عنه.الإطعاميجؤزالميت

والأحاديثنظر،الميتعنالضومعنالنهىفىعنهماروىوفيما

"الصحيح"صاحباأودعهاوقدرجالا،وأشهرإسناداأصخالمرفوعة

لموتظاهرهاطرقهاجميععلىالفهرحمهال!ثئافعئوقفولوكتابيهما،

التوفيق.وبالفه،تعالىالفهشاءإنيخالفها

(2)ءير
البصرئوالحسنطاوس!:المئتعنالصئميامجوازراىوممن

.(3)"داتقووالرهرئ

رمضانينصياموعليهماتمنباب

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-5831

بنالوفابعبدأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،الأصثمهوالعباسأبو

رمضانانوعليهماترجلعن،عروبةأبىابنيعنىسعياسئل:قال!عطاء

به.عمارةطريقمن6/179الصئمكلسرحفىالطحاوىأخرجه(1)

.إ"روى:4صفى(2)

عن(1952)قبلالبخارىوعلقه.والزهرىطاوسعن(7648-7646)الرزاقعبدمصنفينظر(3)

الحسن.
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متفرقا...لفماء!!رمضانشهرقضاءبابالصومكتاب

وعليهماترجلاأن،المدنىيزيدأبىعنفأخبرنابيثهما،يصحولم

وابدءوادينىعنىواقضوايكفرهما؟ماالفقهاءيسألواأنفأوصى،رمضانان

ستينإطعامعليه:فقالعباسابنفأتوا:قالوفيه،الحديثفذكو.اللهبدين

فاصنعوا)1(.كذلك/،صدق:فقالفأخبروهعمرابنإلىفرجعوا.مسكينا

متتابعالثماء!!ومتفرقالثماءإنومضانشهرقضاءباب

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثطاب!بكرأبوأخبرنا-8316

فارسبنيحيىبنمحمدحدثنا2)،النيسابورىبكرأبوحدثنا،الحافظ

"شهابابنحمنى،جريجابنعن،الرزاقعبدذكووفيما:قال(2النيسابورى

(متتابعاتأخرأياممن)فعدو:نزلت:قالت!لعائشةعن،عروةعن

.(3)(متتابعات):فسقطت

ذلك.غيرتأوفيلهيصحلا.نسخت:بهتريد.فسقطت:قولها

الحافظ،عمربنعلئأخبرنا،الحارثابنبكرأبوأخبرنا-8317

وهب،ابنحدثنا،نصربنبحرحدثنا،الدقاقأحمدبنالملكعبدحدثنا

الهوزنىعامرأباسمعأنهسعيد،بنأزهرعن،صالحبنمعاويةحذثنى

:فقال،رمضانقضاءعنسئل4!فرالجراحبنعبيدةأباسمعت:يقول

فأحص،قضائهفىعليكميشقأنيريدوهوفطرهفىلكميرخصلماللهإن

.بنحوهعمرابنعن2/196والدارقطنىبه.عباسابنعن(7628)الوزاقعبدأخرجه(1)

.4ص:فىليس(2-2)

.(7657)الوزأقوعبد،2/192الدارقطنى(3)
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الصومكتاب

.(1)تئشماواصنعالعدة

متفرقا...شاءإنرمضانشهرقضاءباب

عمر،بنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-8318

حدثنا،الحباببنزيدحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،منيعابنحدثنا

بنمالكعن،أبيهعن،موهببنيزيدبنموسىعن،صالحبنمعاوية

العدةأحص:فقال!رمضانقضاءعنسئلائه،جبلبنمعاذعن،يخامر

(2)ير.هو
شئح!.كي!وصم

حدثنا:قالاعمبروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-9831

بنالوهابعبدأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،الأصمهوالعباسأبو

عن،الحكمبنعلىعن،عروبةأبىابنهوسعيدأخبرنا(و43/51عطاء،

بقضائهيرىلاكانهريرةأباأن،الحارثبنعقبةعن،مليكةأبىبنالفهعبد

.(4)رمضانصومقضاءيعنىمتفزفا)3(.يقضيهأنبأسا

زيادابنسهلأبوأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-5832

مريم،أبىبنسعيدحدثنا،شريكبنالواحدعبدبنعبيدحدثنا،القطان

كانأنهعباسابنعن،عطاءعن،جريجابنحذثنى،أئوببنيحيىأخبرنا

طريقهومن،(1892)شةأبىابنوأخرجه.2/921والدارقطنى،(5352)المعرفةفىالمصنف(1)

....صحا:قولهعلىمقتصزابهصالحبنمعاويةطريقمن2/192الدارقطنى

.(4092)شةأبىوابن،2/193والدارقطنى،(2536)المعرفةفىالمصنف(2)

)مفرقاإ.:م،سفى(3)

أبىابنولفظبه.الحكمبنعلىطريقمن193/2والدارقطنى،(9229)شةأبىابنأخرجه(4)

شاء.إنيواتره:شة
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متفرقا...شاءإنرمضانشهرقضاءبابالصومكتاب

.(1)بينهفليفرقمنهشىءعليهكانمن:رمضانقضاءفىيقول

ايينئالإسفرسعيدبىأبنمحمدبنالعلاء(2)الحسنبوأوأخبرنا-1832

حدثنا،الكاتبمحمدبنحمزةحدثنا،أحمدبنبشرسهلأبوأخبرنا،بها

بناللهعبيدعن،الزهرىعن،معمرعن،المباركابنحدثنا،حمادبننعيم

متفرقا،يقضيه:قالرمضانشهر4قضاعليهفيمنعباسابنعن،اللهعبد

.،184:البقرةأأخر!هو)3(أئامصمنفحذةمال!:قالاللهفإن

حدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدبوأأخبرنا-2832

،الوهابعبدأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،الأصمهوالعباسأبو

يرىلاكانأنهمالكبنأنسعن،اللهعبدبنبكرعن،التيمئسليمانأخبرنا

.(4)!أخثأيامصمن)فحذة:اللهقالإنما:ويقول،بأسابه

فظ،الحاعمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكربوأأخبرنا-8323

بناحدثنا،شيبةبىأابنبكرأبوحدثنا،العزيزعبدبنمحمدبنالفهعبدحدثنا

خديجبنفعراأن،(جدتهعن)،فعرابنالحميدعبدعن،شعبةعن،إدريس

،2/193الدارقطنىطريقهومن،(9991)شيبةأبىابنوأخرجه.(1374)الصغرىفىالمصنف(1)

رمضانبقضاءبأس"لا:بلفظجريجابنطريقمن(2537)المعرفةفىالمصنفطريقهومن

متفرفا".

"الحسين".:4صفى(2)

كيفصمه:بلفظمعمرطريقمن2/192الدارقطنىطريقهومن،(9217)شيبةأبىابنأخرجه(3)

.بنحوهبهسليمانطريقمن(0925)شيبةأبىابنأخرجه(4)

الكير-اسكاريخأوينهفر.الأصلبحالثيةالمصنفخطمنوالمثبت."حدثه"عمن:النسخفى(ه-5)
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259/4

متفرقا...شاءإنرمضانشهرقضاءبابالصومكتاب

(1)تئشكيفوصمالعدةأحص:يقولكان

مرسل:بإسنادجمي!النبىعنفيهروىوقد

أبىابنزكرياوأبوالقاضىالحسنابنبكرأبوأخبرناه/-8324

:قالنصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاإسحاق

:قال(2)ةكمأهلمنرجل؟حسينأبوأخبرك:وهببناللهعبدعلىقرئ

الله،رسوليا:قيل:قالكيسانبنصالحعنيحذثعقبةبنموسىسمعت

أيجزئمنقطعي!،يومينأويومافقضى،رمضانمن2قضاعليهكانرجل

حتىودرهميندرهمافقضاهدينعليهكانلو"أرأيت:بئاللهرسولفقال؟عنه

(3).ء-ص
.عنه"))يقفعى:لظ.نعم:ق!ال."؟برئتدفتهاترون،دينهيمضى

مرسلا:لمج!النبىعنالمنكدربنمحمدعنعقبةبنموسىعن:قيلوقد

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرناه-8325

سليمبنيحيىحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،منيعابنحدثنا،الحافظ

نأبلغنى:قالالمنكدربنمحمدعن،عقبةبنموسىعن،الطائفئ

إليك،"ذلك:فقالرمضانشهرصيامقضاءتقطيععنسئلجمي!اللهرسول

أحقفاللهقفحاء؟يكنألم،والذرهمينالذرهمفقضىدينأحدكمعلىكانلوأرأيت

.6/12والتحديلوالجرح،6/372=

شيبةأبىوابن،(77)أحمدالإمامعنمسائلجزءفىالبغوىالقاسموأبو،2/193الدارقطنى(1)

(9205).

.""الكوفة:سفى(2)

.(287)مرطئهفىوهبابن(3)
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متفرقا...شاءإنرمضانشهرقضاءبابالصومكتاب

(2)ريغوصلهوقد،مرسلأنهإلاحسنإسناده:علئقال.يغمر((أويعفوأن .(1)

متصلا.يثبتولا(3)سليمبنيحيىعنبكرأبى

(4)

مرفوعا،عمرابنعنضعيفآخروجهمنروىوقد:الشيخقال

يكونوكيف،(مرفوعا)القطععنالنهىفىهريرةأبىعنمقابلتهفىوروى

المتابعة؟عمرابنومذهبالتفريقجوازهريرةأبىومذهبصحيحاذلك

جوازفىمرفوعاالعاصبنعمروبناللهعبدعناخروجهمنروىوقد

ذلك.منشىءيصحولا،(6)التفريق

عمربنعلىأخبونا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبونا-8326

صخوبنسعيدبنأحمدحدثنا،النيسابورىبكرأبوحدثنا،الحافظ

عن،إبراهيمبنالرحمنعبدحدثنا،هلالبنحبانحدثنا،الدارمئ

ءلمججو:اللهرسولقال:قالهريرةأبىعن،أبيهعن،الرحمنعبدبنالعلاء

بنالرحمنعبد:علئقال."يقطعهولافليسردهرمضمان)7(صومعليهكان"من

.(8)ضعيفإبراهيم

(2)

(3)

(6)

(8)

قطنىإرلدا

:4صفى

:4صفى

الداخرجه

الدأخرجه

الدأخرجه

حاشيةفى

الداهـقطنى

.(9198)شيبةأبىوإبن،2/194

التخريج.مصادروينظر.""عن

."مسلم"

.2/193ارقطنى

.2/191ارقطنى

.2/192ارقطنى

."رمضانمنصوم:"بخطه:الأصل

.191،192ئم2
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4/260

متفرقا...شاءإنرمضانشهرقضاءبابالصومكتاب

وأبومعينبنيحيىضعفهقد،مدختإبراهيمبنالزحمنعبد:ال!ثيخقال

والذارقطنئ)1(.النسائئالزحمنعبد

ببغداد،السكرىالجئارعبدبنيحيىبنالفه)2(عبدأخبرنا-8327

حدثنامنصور،بنأحمدحدثناالضفار،محمدبنإسماعيلأخبرنا

عن،الحارثعن،إسحاقأبىعن،الثورئأخبرنا(ظ43/51،الرزاقعبد

تتابعا)3(.:قالرمضانقضاءفىر!بهعلى

:قالعمرابنعن،نافععن،الفهعبدعن،الثورئوأخبرنا:قال

تتابعا)4(.

عن،الحارثعن،إسحاقأبىعن،زهيرعن،الجعدبنعلئورواه

.(بأسا)متفزقابه/يرىلاكانأنهعلى

،062صللنسالىوالمتروكونوالضعفاء،(الدورىرواية-3298)4/90معينبنيحىتاريخ(1)

وأخرج.هلالبنحبانعنتوثيقه5/256الكبيرالتاريخفىالبخارىوحكى.2/192والدارتطنى

أنهمعينبنيحيىوعن.بأسبهلي!:تالأنهأحمدعن5/112والتعديلالجرحفى3حاأبىابن

روى،بالقوىلي!:حاتمأبىأبيهوعن.مشقيمةأحاديثه،بهباسلا:زرعةأبىوعن.ثقةهو:تال

الاعتدالوميزان،4/1617عدىلابنالكاملأيضاوينظر.الرحمنعبدنا:العلاءعنمنكراحديثا

.3/104الميزانولسان،2/545

.أالرحمن"عبد:سفى(2)

)متتابعا،.:م،سفى(3)

أبىطريقمن(1922)ثيبةابىابنوأخرجه.(0766)ومصنفه،(03)الرزاقعبدأمالىفىوالأثر

.بنحرهإسحاق

متتابعا!.9:م،سفى(4)

الله.عبد:مكان.الفهعبيد:وفيهما.(7658)ومصنفه،(32)الرزاقعبدأمالىفىوالاثر

.(2528)الجعدياتفىالبغرى(5)
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النحر...يومولاالفطريوميصاملاباب:الصومكتاب

بنإسماعيلأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبووأخبرنا-8328

اللهعبيدعن،نميرابنحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،الصفارمحمد

قالكذا.(1)رمضانقضاءيفرقلاكانأنه،عمرابنعن،نافععن،عمرابن

الأعور؟الحارثوراويه،طالبأبىبنعلىعلىفيهواختلف،عمرابن

.(2)ضعيفوالحارث

النحريومولاالفطريوميصاملابافي:

تطؤعاولافوضامنىأيامولا

القاضى،منصوربنيحيىأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-8329

مالك،علىقرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا،السلامعبدبنمحمدحدثنا

بنعمرمعالعيدشهدت:قالأنهأزهرابنمولىعبيدبىأعن،شهابابنعن

هذينإن:فقالالناسفخطبانصرفثم،فصلىفجاء،ر!جنهالخطاب

والآخر،صيامكممنفطركميوم،مهماصياعنلمجح!الفهرسولنهى3يومان

بنالفهعبدعن""الصحيحفىالبخارىرواهنسككم)4(.منفيهتأكلونيوم

.()يحيىبنيحيىعنمسلمورواه،مالكعنيوسف

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-0833

متتابغا.رمضانبقضاءيأمركانأنه:بهالفهعبيدطريقمن(0922)شيبةأبىابناخرجه(1)

.(32)عقبفىترجمتهمصادرتقدمت(2)

"يومين".:4صفى(3)

.(6364)فىوتقدم.(0360)حبانوابن،(282)احمدطريقهومن،178/1مالك(4)

.(1371)ومسلم،(0199)البخارى(5)
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النحر...يومولاالفطريوميصاملابابالصومكتاب

حدثنا:قالا،حديئهوهذا،حرببنوزهيرسعيدبنقتيبةحدثناداود،أبو

بالصلاةفبدأل!!حنهعمرمعالعيدشهدت:قال!عبيمأبىعن،الرهرئعن،سفيان

يومماأ؟اليومينهذينصيامعننهىع!ي!الفهرسول!إن:قال!ثتم،الخطبةقبل

.(1)صيامكممنففطركمالفطريوموأفا،نسككممنفتأكلونالأضحى

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-8331

أبىبنمحمدحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

أبىبنحكيمحدثنى،عقبةبنموسىعن،سليمانبنفضيلحدثنابكر،

يومعليهيأ!ألانذررجلعنعمربنالفهعبديسأل!رجلاسمعأنه،حر

عمر:ابنفقال!،فطريومأوأضخىيومذلكفوافق،فيهصائموهوإلاسضاه

غ!ي!اللهرسول!يكنلم.(2ا:الأحزابأ!حسنةأشؤالمحهرسولفىلكتمكان)تقذ

فىالبخارىرواهبصيامهما)2(.يأمرولاالفطريومولاالأضحىيوميصوم

المقذمى)3(.بكرأبىبنمحمدعن""الصحيح

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-8332

بنمحمدالحسنأبووأخبرنا)ح(الضغاخ!إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

الحسنبنأحمدبنمحمدعلىأبوأخبرنابالطابران،الفقيهيعقوب

(2959)خزيمةوابن،(2789)الكبرىفىوالنسائى،(163)أحمدوأخرجه.(1642)داودأبو(1)

الخطبة.قبلالصلاةذكرخزيمةابنعندوليس،بهسفيانطريقمن

يوسفعن(13281)الطرانىوأخرجه.(5851)المعرفةوفى،(1414)الصغرىفىالمصنف(2)

به.القاضى

.(6705)البخارى(3)
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النحر...يومولاالفطريوميصاملابابالصومكتاب

حدثنا،سابقبنمحمدحدثناقالا:الحسنبنإسحاقحدثنا،الصواف

أبيهعن،مالكبن(و5/44أكعبابنعن،الزبيرأبىعن،طهمانبنإبراهيم

:فنادى)ا،التشريقأتامالحدثانبنوأوسبعثهع!ي!الفهرسولأنحذثهأنه

.(3)ءاوسلفظهما.((وشربأكلأياممنىوأيام،مؤمنإلاالجنةيدخل(2)ال(ا"إنه

(4)ص

سابق.بنمحمدعنشيبةابىابنبكرأبىعنمسلمرواه

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-8333

حدثنابكير،ابنحدثنا،ملحانبنإبراهيمبنأحمدحدثناالصفار،عبيد

هودخلأنه،طالبأبىبنعقيلمولىمئئأبىعن،الهادىابنعن،الليث

يوممنالغدبعدأوللغدوذلكالعاصبنعمروعلىعمروبنالفهوعبد

:عمرولهفقال.صائمإنى:الفهعبدفقال،ماطعاعمروإليهفقدم،الأضحى

4/261عنوينهىبإفطارهايأمرنا!ي!ع/اللهرسولكانالتىالأيامهذهفإن؟أفطر

.(معه)وأكلناوأكلاللهعبدفأفطرصيامها.

الثامنالجزءومنهاللهبحمدتم

التاسعالجزءويتلوه

الطعاموبغيربالالعامالإفطارباب:وأوله

"فناديا".:سفى(ا-1)

."نل":مفى(2)

به.سابقبنمحمدعن(5793)أحمدوأخرجه.(1444)الصغرىفىالمصنف(3)

.(145/1142)مسلم(4)

طريقمن(2418)داودوأبو،(17768)واحمد.بهالليثطريقمن(2149)خزيمةابنأخرجه(5)

به.الهادىابن
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الموضوعاتفهرس

الموضوعاتفهرس

الثامنالجزء

الموضوع

....................................الزكاةكتا!

......ركاةمالكنز!يمنالوعيدمنوردماباب

...........!يهالوعيدوردالذىالكنزتمسيرباب

الزكاةفىاللهفرضأدىمنأنعلىالدليلباب

...................السائمةالإبلدرصأبوابجماع

صدقةفيهاكانتالإبلبلغتهإذاالذىالعددباب

.........................الصدقة!رصكيفباب

......لبونابنةأربعينكل"وفى:قولهإبانةباب

..دتماجبهعلىعنضمرةبنعاصمروايةذكرباب

...........................الابلأسنادتمسيرباب

....الحولعليهيحولحتىمالدىركاةلاباب

معيباولامريضايأخذفيماالساعىيأخذلاباب

..ماخضاولايجبمافوقالساعىيأخذلاباب

...............كمانعهاالصدقة!ىالمعتدىباب
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لصفحة

00063





الموضوعاتفهرس

..........،.............الصدقةلمحيهتجبالذىالوقتباب

..........الصدقةعلىالسعاةبعثمنالامامعلىماباب

...،..........................الماشيةصدقةتؤخدأينباب

سهمانهممنقضاءلهثمالصدقةأهلعلىالاستسلافباب

...،...........................الصدقةإحراج!ىالنيةباب

...عليهوجبماإلاعليهوجبفيمامالهعنيؤىلاباب

............،.........الزكوات!ىالقيمأخدأجارمنباب

...........بنمسهالباطنةمالهركاةتفرقةيتولىالرجلباب

......،..........الظاهرةأموالهركاةمنهيأخدالوالىباب

.........................الوالىإلىدفعهادىالاختيارباب

..............دلكأمكنهإدابنمسهقسمهادىالاختيارباب

.........................الماشيةعنالصدقةيسقطماباب

.*...................................الخيل!ىصدقةلاباب

.............................صدقةالخيل!ىراىمنباب

.....................................الثمارركاةابوابجماع

...............................الثمارركاةدىالنصابباب
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11000

00115

11100

11600

12100

13500

13500

13500



الموضوعاتفهرس

.................................الوسقمقدارباب

.............والعنبالنخلركاةتؤحذكيفباب

.......حكمالهأدعلىوالدليلالتمرخرصباب

....يأكلماقدرالحائطلربيترك:قالمنباب

اوالنخلغيرالشجرمنشىءصدقةتؤخذلاباب

............................الزيتودمىوردماباب

............................الورسمىوردماباب

.............................العسلدىوردماباب

...........................الزرعصدقةأبوابجماع

.......يبلغحتىوالحبوبالثمارفىشىءلاباب

.........وييبسالادميونيزرعهفيماالصدقةباب

...........الأرضأحرجتفيماالصدقةقدرباب

........الخراجأرصمنأرضايزرعإلمسلمباب

..............حراجأرصهوعلىيسلمالذمىباب

حصايومحقهاتوا)و:تعالىقولهفىوردماباب

بالليلوالجدادالحصادعنالنهىفىجاءماباب

..................هالكإلااللهعلىيهلكلنباب
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137

139

149

0151

1520

1520

1650

1650

0162

0167

0173

1750

1750

0179

1850



الموضوعاتفهرس

............................الورقصدقةالوابجماع

..................................الورفنصابباب

..................................الأوقيةتمسيرباب

.........نصابابلغإداالورق!ىالواجبقدرباب

.................نصابهادىالعشرربعوجوبباب

.......الورقوقصدىروىالذىالخبردكرباب

..............،....المال!صاحبعلىيحرمماباب

....................المصدفإرضاء!ىوردماباب

.............!يهالواجبوقدرالذهبنصابباب

...................الحلىدىركاةلا:قال!مباب

.........،............ركاةالحلىدى:قال!منباب

............الحلىركاةدىوردتأخبارسياقباب

..................عاريتهالحلىركاة:قال!منباب

الوقت.فىوجبتإنماالحلىزكاة:قال!منباب

بالذهب.التحلىتحريمعلىتدل!أخبارسياقباب

............للنساءإباحتهعلىتدل!أخبارسياقباب
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182

184

185

186

0188

0189

0192

0195

0195

0196

0199

2510

2530

،254

2540
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الموضوعاتفهرس

............بهيتحلىألىللرجليجورفيماوردماباب

.......................بالفضةالتحلىعنتورعمنباب

......................بالذهبالرجالتحلىتحريمباب

والنساءالرجالعلىوالفضةالذهبأوانىتحريمباب

...والفضةالذهبغيرالجواهرمنفيهزكاةلاماباب

..وغيرهعنبرمنالبحرمنأخذممافيهزكاةلاماباب

........................................التجارةركاةباب

..................................الصدقةمعالدي!باب

...............يوفىملىءعلىكادإداالدي!ركاةباب

...........جاحدأومعسرعلىكادإداالدينركاةباب

.........................الدينمىركاةلا:قالمنباب

حاجة.غيرمنأهلهاإلىوصولهاقبلالصدقةبيعباب

عليهتصدقمنيدىمنبهتصدقماابتياعكراهيةباب

................الكراهيةمعالابتياعبجوارقالمنباب

................الخمسليهركارالمعدد:قالمنباب

.....نصابايبلغحتىالمعدنمىشىءلا:قالمنباب
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2590

2170

0225

0221

0223

0225

0227

0232

0236

0238

0245

0245

0242

244

245

247

251



الموضوعاتفهرس

.....الحولعليهيحولحتىلمحيهشىءلا:قالمنباب

الصدقاتمجرىفيهالواجببالخصسأجرىمنباب

.......الجاهليةأهلقبورفىمد!ونامطيوجدماباب

..................الركارلمحى!دعلىعنروىماباب

................الصدقةأخدإداالمصدقيقولماباب

.،......،......الصدقةلمحىالناسعلىالتعدىتركباب

......،...............................قةالصكغلوللا!

.،.....................الولايةبسببللوالىالهديةباب

.................................الفطرركاةأبوابجماع

......................لمحريصةالفطرركاة:قال!مباب

................وعيرهنمسهعنالفطرزكاةإحراجباب

.....................مكاتبهعنيؤدىلا:قالمنباب

...........................يمولىلمحيمنيكولىالكالمحرباب

..........................الفطرركاةوجوبوقتباب

عليه.قدرإذاوالفقيرالغنىعلىبوجوبهاقالمنباب

.......................إحراجهيجورالذىالجنسباب
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25600

25600

25800

00265

00261

00264

00265

00268

00269

00275

00276

00277

00280

00281

00283



الموضوعاتفهرس

صاعاإلاالفطرصدقةفىالحنطةمنيخرجلا:قال!منباب

صاعنصفالفطرصدقةفىالحنطةمنيخرج:قال!منباب

..............صاعاتجبإنماالفطرركاةأنعلىدل!ماباب

.................عيارهكانعشي!النبىصاعأنعلىدل!ماباب

...........الفطرركاةلمحىالدقيقإخراجيجزئ:قال!منباب

.....................الباديةأهلعلىالفطرركاةوجوبباب

...........الفطرزكاةفىالباديةلأهلإحراجهيجوزماباب

....،..........تقسممنعلىالفطرركاةتقسم:قال!!مباب

..........................فطرهبركاةيؤثرألىلىالاختيارباب

.........................ب!مسهالفطرركاةقسماختارمنباب

..................................الفطرركاةإحراجوقتباب

......................................التطوعصدقةابوابجماع

........................قلتدمالىالصدقةعلىالتحريصباب

................................التطوعصدقةلىالاختيارباب

...........................أبيهودالرجليصلألىالبرأبرباب

........................عىظهرعنكالىماالصدقةحيرباب

....................................المقلجهدلمحىوردماباب
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28

29

29

29

35

35

35

35

35

35

35

31

31

32

32

32

33



الموضوعاتفهرس

..الصدقة"خير:ع!ي!قولهأنعلىبهيستدلماباب

.......إليهمحتاجوعيرهالفضلإمساككراهيةباب

............،...........المالحقوقمىوردماباب

......................الماعولىتمسيرمىوردماباب

...."........................المنيحةمىوردماباب

أنفسهمعلى)ويؤثرون:تعالىقولهفىوردماباب

...........................الماءسمىمىوردماباب

......،...........والاقتاروالشحالبخلكراهيةباب

............سلامىكلعلىوماالصدقةوجوهباب

.............جنازةوتبعصائماأصبحمنفضلباب

.................الشحيحالصحيحصدقةفضلباب

...............................السرصدقةفضلباب

................الحلالالمالمنالصدقةفضلباب

................................أعطىبماالمنالىباب

................،....المشركعلىالنافلةصدقةباب

...................الصدقةبإعطاءيوكلالرجلباب
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33

33

34

34

34

34

35

35

36

36

36

36
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................تعطيهأنهاعلىالأخبارهدهحملمنباب

......مولاهمالمناليسيربالشىءيتصدقالمملوكباب

..............يديهبعملوالاستغناءالاستعفا!فضلباب

...................تركهدىوالترعيبالسؤالكراهيةباب
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